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 ความต้องการใช้พลงังานมีมากขึน้ แหล่งพลงังานมีอยู่อย่างจ ากดั จึงมีความพยายามหาแหล่ง
พลงังานใหม ่ๆ เพ่ือสนองความต้องการ พลงังานชีวภาพเป็นแหลง่พลงังานหนึ่งท่ีได้รับความสนใจทัง้ ไบ
โอดีเซล และแก๊สโซฮอล์ แก๊สโซฮอล์ซึง่ได้จากการน าเอทานอลมาผสมกับน า้มนัเบนซิน ในประเทศไทย 
วตัถดุิบท่ีส าคญัส าหรับการผลิตเอทานอล คือ อ้อย และมนัส าปะหลงั ซึง่พืชทัง้สองนีเ้ป็นวตัถุดิบส าคญั
ของอุตสาหกรรมแป้งและน า้ตาล ท าให้วตัถุดิบไม่เพียงพอกับความต้องการจึงมีความพยายามจะหา
วตัถดุิบใหม ่ๆ ท่ีจะน ามาใช้ผลิตเอทานอล แก่นตะวนัเป็นพืชหนึ่งท่ีอยู่ในความสนใจท่ีจะน ามาใช้ผลิตเอ
ทานอล เพราะมีอายุสัน้เพียง 120 วนั และมีศกัยภาพในการให้ผลผลิตสูง อย่างไรก็ตามการผลิตแก่น
ตะวนัเพ่ือเป็นการค้าและอตุสาหกรรมในประเทศไทยยงัไม่มีมาก่อน ดงันัน้การศกึษานีจ้ึงมีวตัถุประสงค์
เพ่ือจะศกึษาคณุลกัษณะของพืชท่ีเหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตในแต่ละพืน้ท่ี ต้นทุนการผลิต และการ
ยอมรับการผลิตของเกษตรกร การศกึษาท าการปลกูทดสอบการผลิตในแปลงเกษตรกรโดยเกษตรกรใน 
3 ฤดูปลกู คือ ต้นฤดูฝน ปลายฤดฝูน และฤดแูล้ง ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง  ใน



สภาพพืน้ท่ีไร่ ชายฝ่ังริมน า้หลงัน า้ลด และพืน้ท่ีนา ในขณะเดียวกนัก็มีการปลกูทดสอบในสถานีทดลอง
เพ่ือใช้เป็นแปลงเปรียบเทียบซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินงานประกอบด้วย 1) การเลือกพืน้ท่ีปลกูเป็นดินร่วน
ทรายระบายน า้ได้ดี 2) สร้างกลุม่เกษตรกรในการผลิต 3) ให้ความรู้การผลิตแก่เกษตรกร และติดตามผล
การปฏิบัติของเกษตรกร 4) จัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร 5) การดูแลปฏิบัติของเกษตรกร การ
ติดตามให้ค าแนะน า บนัทกึขัน้ตอนวิธีการปฏิบตัิของเกษตรกรในการผลิตพืชนี ้และการเก็บข้อมลูต้นทุน
การผลิต 6) น าข้อมูล ดิน ฟ้าอากาศ และการปฏิบัติของเกษตรกรมาหาความสัมพันธ์กับผลผลิต 
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและการยอมรับการผลิตของเกษตรกร ผลการศึกษาพบว่า การผลิตในแปลง
เกษตรกรหากมีการจดัการให้น า้ชลประทานท่ีดีจะเป็นตวัก าหนดระดบัผลผลิต พบว่าหากการจดัการให้
น า้ดใีห้ผลผลิตในระดบัปานกลาง-สงู 2,000-4,000 กิโลกรัม/ไร่ หากเกษตรกรมีการจดัการเร่ืองการให้น า้
ไม่ดี คือให้น า้ไม่สม ่าเสมอ จะมีผลผลิตต ่ามาก คือ น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม/ไร่ น า้เป็นปัจจัยท่ีส าคญั
ท่ีสดุส าหรับการผลิตแก่นตะวนั ไม่ว่าจะเป็นการผลิตต้นฤดฝูน ปลายฤดฝูน หรือฤดแูล้ง เน่ืองจากแก่น
ตะวนัไมท่นแล้ง ต้นทุนการผลิตพบว่าในแปลงท่ีได้ผลผลิตในระดบัปานกลาง-สงู การผลิตแก่นตะวนัใน
ปลายฤดฝูน และฤดแูล้งจะมีต้นทุนการผลิตประมาณ 3-4 บาท/กิโลกรัมหวัสด แต่ในการผลิตในฤดตู้น
ฝน มีต้นทนุการผลิตประมาณ 2-15 บาท/กิโลกรัม การรับซือ้จากเกษตรกร 3-5 บาท/กิโลกรัมหวัสด อาจ
ไมเ่กิดแรงจงูใจส าหรับเกษตรกรในการผลิต แตห่ากก าหนดราคารับซือ้ให้สงูขึน้ต้นทุนวตัถุดิบในการผลิต
เอทานอลจะสงูมาก ท าให้ขาดศกัยภาพในการแข่งขนัการใช้วตัถุดิบในการผลิตเอทานอลจากพืชนี ้การ
ยอมรับการผลิตเกษตรกรสว่นหนึง่ให้ความเห็นวา่จะไมผ่ลิตพืชนี ้เพราะมีต้นทนุการผลิตสงู มีราคารับซือ้
ต ่า มีอายุยาวกว่าพืชแข่งขนัหลายชนิด มีความยุ่งยากในการปฏิบัติโดยเฉพาะในการปลูกจากต้นอ่อน 
และการเก็บเก่ียวท าความสะอาดหวั แตก่็มีเกษตรกรจ านวนหนึง่ถงึแม้วา่จะได้ผลผลิตแก่นตะวนัต ่า แต่มี
ความเช่ือว่าหากปลูกอีกก็จะท าได้ดีขึน้ และจะได้ผลผลิตสูงขึน้ได้ ในกลุ่มนีย้ังลงความเห็นว่าจะปลูก
แก่นตะวนัตอ่ไป 
 ส าหรบเทคโนโลยีการผลิต พนัธุ์ยงัมีจดุออ่นหลายประการ คือ 1) อายยุาว ยงัไมเ่หมาะกบัระบบ
การปลกูพืช 2 ครัง้ในพืน้ท่ีไร่ และพืน้ท่ีนาของเกษตรกร 2) มีการเจริญเติบโตในตอนต้นช้า ท าให้แข่งขนั
กบัวชัพืชไม่ได้ดี ท าให้ต้องก าจัดวชัพืช 2-3 ครัง้กว่าแก่นตะวนัจะเจริญคลมุพืน้ท่ีได้ 3) แก่นตะวนัยงัไม่
ทนแล้ง 4) มีความออ่นแอตอ่โรคโคนเน่าและหวัเน่า ดงันัน้เทคโนโลยีเร่ืองพนัธุ์ควรมีการพฒันาพนัธุ์เพ่ือ
แก้ปัญหาจดุออ่นข้างต้น ก็จะท าให้มีศกัยภาพในการให้ผลผลิตเพ่ิมมากขึน้ พืน้ท่ีเพาะปลกูพบว่าดินร่วน
ปนทราย เหมาะสมกบัการปลกู แตด่ินเหนียวไมเ่หมาะสมเพราะแก่นตะวนัลงหวัยาก และยากตอ่การเก็บ
เก่ียว จึงเป็นเหตผุลส าคญัท่ีเกษตรกรในพืน้ท่ีดินเหนียวปฏิเสธการปลกูแก่นตะวนัในพืน้ท่ี นี ้การแก้การ
พกัตวัของหวัแก่นตะวนัเป็นอีกประเด็นหนึ่ง การปลกูโดยใช้ต้นอ่อนปลกูยาก ใช้เวลามาก และต้นอ่อนมี
ความออ่นไหวตอ่การกระทบแล้งมาก จงึต้องให้น า้บ่อยครัง้ หากมีการพฒันาวิธีการแก้การพกัตวั และใช้
หวัปลกูได้ลกึ รอให้ต้นแก่นตะวนังอกภายหลงั จะท าให้มีระบบรากลกึทนแล้งได้มากขึน้ และปลกูได้เร็ว
ขึน้ อย่างไรก็ตามสมมุติฐานนีย้ังต้องการงานวิจัยเพ่ือยืนยันผลความเป็นไปได้ หากมี การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีเร่ืองพนัธุ์ของพืชนี  ้ในอนาคตจะเพ่ิมศกัยภาพของผลผลิตมากขึน้ ท าให้
ต้นทนุของการผลิตลดลง และจะเพ่ิมศกัยภาพการใช้วตัถุดิบแก่นตะวนั ส าหรับอตุสาหกรรมการผลิตเอ
ทานอลได้ในอนาคต 



จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัทางเคมีในแก่นตะวนัเพ่ือน ามาใช้ในการผลิตเอทานอลใน
การศกึษานี ้พบวา่ มีคา่ความชืน้เฉลี่ย 77.7 เปอร์เซ็นต์ pH เฉลี่ยประมาณ 6.02 ความหวานเฉลี่ย 19.5 
องศาบริกซ์ ปริมาณน า้ตาลทัง้หมดเฉลี่ย 256.3 กรัมตอ่ลิตร ปริมาณน า้ตาลรีดิวส์เฉลี่ย 21.0 กรัมตอ่ลิตร 
ปริมาณอินูลินเฉลี่ย 189.0 กรัมต่อลิตร และปริมาณสารประกอบฟินอลิคเฉลี่ย 1.3 กรัมต่อลิตร 
นอกจากนีย้งัมีแร่ธาตชุนิดต่างๆ เป็นองค์ประกอบด้วย โดยแร่ธาตท่ีุพบมากท่ีสดุคือไนโตรเจน (2,431.3 
มิลลิกรัมต่อลิตร) และโปแตสเซียม (2,491.8 มิลลิกรัมต่อลิตร) เมื่อน าแก่นตะวันไปทดสอบการย่อย
สลายสารอินูลินโดยเปรียบเทียบระหว่างการย่อยด้วยกรดซลัฟิวริกท่ีอณุหภูมิ 60, 80 และ 100 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที และการย่อยด้วยเอนไซม์อินูเลส (อตัรา 0.2 กรัมต่อกิโลกรัมวตัถุดิบ) พบว่า
การย่อยด้วยกรดซลัฟิวริกท่ีอณุหภูมิ 80 และ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที สามารถย่อยสลาย
สารอินลูินให้กลายเป็นน า้ตาลรีดิวส์ได้สงูกวา่วิธีการอื่น และเม่ือน าน า้หวานท่ีได้จากการย่อยในแต่ละวิธี
ไปทดสอบการหมักเอทานอล พบว่าน า้หวานท่ีผ่านการย่อยด้วยกรดซัลฟิวริกท่ีอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 40 นาที ให้ปริมาณเอทานอลและอัตราการผลิตสูงท่ีสุด (60.4 กรัมต่อลิตร และ 
0.838 กรัมตอ่ลิตรตอ่ชัว่โมง) ส าหรับการศกึษาหาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวนั
โดยวิธีการหมกัแบบกะด้วยเชือ้ Saccharomyces cerevisiae พบวา่สภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตเอทา
นอลคือ ปริมาณน า้ตาลเร่ิมต้น 250 กรัมต่อลิตร ปริมาณเชือ้ยีสต์เร่ิมต้น 10 8 เซลล์ต่อมิลลิลิตร pH 
เร่ิมต้นในช่วง 4.5-6.0 โดยไมจ่ าเป็นต้องเติมแหลง่ไนโตรเจนเพ่ิมเติม เมื่อน าสภาวะท่ีเหมาะสมดงักล่าวนี ้
ไปทดสอบการหมกัเอทานอลในถงัหมกัขนาด 5 ลิตร พบว่าปริมาณเอทานอลท่ีผลิตได้มีค่าสงูสดุเท่ากบั 
114.4 กรัมตอ่ลิตร หรือประมาณ 94.1 ลิตรตอ่ตนัวตัถดุิบ โดยมีคา่ผลได้เอทานอลเท่ากบั 0.42 กรัมเอทา
นอลตอ่กรัมน า้ตาลที่ถกูใช้ และอตัราผลผลิตเอทานอลเท่ากบั 3.18 กรัมตอ่ลิตรตอ่ชัว่โมง ท่ีระยะเวลาใน
การหมกั 36 ชัว่โมง 

 
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 bio-
ethanol 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 non-
irrigation. 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 2.4 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549 11 

ตารางที่ 2.5 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร เสรีภาพ ศรีนุกูล ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 13 

ตารางที่ 2.6 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน 
 ในปลายฤดูฝนปี 2549  

13 

ตารางที่ 2.7 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรที่ปลูกทดสอบในปลายฤดูฝนปี 2549  15 

ตารางที่ 2.8 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนาย เสรีภาพ ศรีนุกูล  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เมือง จ. ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

15 

ตารางที่ 2.9 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ 
 ในปลายฤดูฝนปี 2549 

16 

ตารางที่ 2.10  การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการปฏบิัติต่อแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ 
  ในปลายฤดูฝน ปี 2549 

17 

ตารางที่ 2.11 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อดุลย์สทิธิ์ ศรีเมืองคุณ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 21 

ตารางที่ 2.12 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร เดช แก้วหานาม ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 21 

ตารางที่ 2.13 กจิกรรมที่เกษตรกร บุญโฮม เต้จั้น ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 21 

ตารางที่ 2.14  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายอดุลย์สทิธิ์ ศรีมงคุณ 
  ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549  

24 

ตารางที่ 2.15 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายเดช แก้วหานาม  
 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.น า้พอง จ. ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549  

24 

ตารางที่ 2.16 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายบุญโฮม เต้จั้น  
 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.น า้พอง จ. ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549  

25 

ตารางที่ 2.17 กจิกรรมที่เกษตรกร สมบัติ จุลวานิช ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 29 

ตารางที่ 2.18 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมบัติ จุลวานิช  
 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เกษตรพิสยั จ.ร้อยเอด็  
 ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

29 

ตารางที่ 2.19 กจิกรรมที่เกษตรกร บังเอญิ บรรลุผล ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 33 

ตารางที่ 2.20 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายบังเอญิ บรรลุผล  
 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม  
 ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

34 

 



 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางที่ 2.21 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) แปลงปลูกที่ 1  
 ณ ศูนย์วิจัย พืชไร่นครราชสมีา จ.นครราชสมีา ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

39 

ตารางที่ 2.22 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) แปลงปลูกที่ 2  
 ณ ศูนย์วิจัย พืชไร่นครราชสมีา จ.นครราชสมีา  ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

39 

ตารางที่ 2.23 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพันธุ์ KKU Ac 001 (บาท/ไร่)  
 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  
 จ.ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

43 

ตารางที่ 2.24 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพันธุ์ แก่นตะวัน # 1 (บาท/ไร่)  
 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  
 จ.ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

44 

ตารางที่ 2.25 สถานที่ปลูก จ านวนครัวเรือนและจ านวนพ้ืนที่ปลูกทดสอบ 

  การผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

45 

ตารางที่ 2.26 คุณสมบัติทางกายภาพของดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในฤดูแล้ง  

 ปี 2549/50 

47 

ตารางที่ 2.27 คุณสมบัติทางเคมีของดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในฤดูแล้ง  

 ปี 2549/50 

48 

ตารางที่ 2.28  สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูแล้ง  

 ปี 2549/50  

51 

ตารางที่ 2.29 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร พงษ์พันธ์ สามัคคี ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 52 

ตารางที่ 2.30 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร วรยุทธ รู้ บุญ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 52 

ตารางที่ 2.31 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร แดง ปะพุทธา ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 52 

ตารางที่ 2.32 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร จักร หาจักร์ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 52 

ตารางที่ 2.33 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มุก แก้วเครือศรี ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 53 

ตารางที่ 2.34 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 53 

ตารางที่ 2.35 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้ง ปี 2549/50 55 

ตารางที่ 2.36 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายพงษ์พันธ์ สามัคคี  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

57 

ตารางที่ 2.37 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายวรยุทธ รู้ บุญ  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

57 

ตารางที่ 2.38 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายแดง ปะพุทธา  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

58 

ตารางที่ 2.39 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายจักร หาจักร์  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

58 

ตารางที่ 2.40 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายมุก แก้วเครือศรี  59 



 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางที่ 2.41 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ 
 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

60 

ตารางที่ 2.42 สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูก 
 ในฤดูแล้ง  ปี 2549/50 

61 

ตารางที่ 2.43 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูแล้งปี 2549/50  64 

ตารางที่ 2.44 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 65 

ตารางที่ 2.45 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของโครงการอนุรักษ์พันธุพื์ช  

 ศูนย์คลองไผ่ ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.สคีิ้ ว จ.นครราชสมีา  

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

68 

ตารางที่ 2.46 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ 
 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

69 

ตารางที่ 2.47 การยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในฤดูแล้ง  
 ปี 2549/50 

70 

ตารางที่ 2.48 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ปิยะ กระแสลาภ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 73 

ตารางที่ 2.49 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร นิยม แช่มแร่ม ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 73 

ตารางที่ 2.50 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ร่อน ธรีะสาสน์ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 73 

ตารางที่ 2.51 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายปิยะ กระแสลาภ  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

75 

ตารางที่ 2.52 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางนิยม แช่มแร่ม  
 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

75 

ตารางที่ 2.53 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางร่อน ธรีะสาสน์  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

76 

ตารางที่ 2.54 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มาลัย มูลกระโทก ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 80 

ตารางที่ 2.55 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางมาลัย มูลกระโทก  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภมูิ ในฤดูแล้งปี 2549/50 

81 

ตารางที่ 2.56 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อุดม งามงอน ในรอบ 1 ปี 85 

ตารางที่ 2.57 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายอุดม งามงอน  

 ณ หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง จ.นครพนม ในฤดูแล้งปี 2549/50 

85 

ตารางที่ 2.58 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของพันธุ์ KKU Ac 001  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ปี 2549/50 

89 

ตารางที่ 2.59 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของพันธุ์ แก่นตะวัน #1  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ปี 2549/50 

90 



ตารางที่ 2.60 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 94 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางที่ 2.61 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร วรรณา ทายมเวียง ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 94 

ตารางที่ 2.62 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อ านวย อนิทรเพช็ร ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 95 

ตารางที่ 2.63 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ประเสริฐ แสนบัว ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 95 

ตารางที่ 2.64 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมหวัง ภขู้าวเม่า ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 95 

ตารางที่ 2.65 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 96 

ตารางที่ 2.66 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางวรรณา ทายมเวียง  

 ณ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภ ูในฤดูแล้งปี 2549/50 

99 

ตารางที่ 2.67 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางอ านวย อนิทรเพช็ร 

 ณ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภ ูในฤดูแล้งปี 2549/50 

99 

ตารางที่ 2.68 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางประเสริฐ แสนบัว  

 ณ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภ ูในฤดูแล้งปี 2549/50 

101 

ตารางที่ 2.69 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางสมหวัง ภขู้าวเม่า  

 ณ อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภ ูในฤดูแล้งปี 2549/50 

101 

ตารางที่ 2.70 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ 

 ในฤดูแล้งปี 2549/50  
102 

ตารางที่ 2.71 สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพ 
 เพาะปลูกในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

103 

ตารางที่ 2.72 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมหมาย ค าจันทร์ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 107 

ตารางที่ 2.73 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร จันทร์หอม มะลิโค ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 107 

ตารางที่ 2.74 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมหมาย ค าจันทร์  

 ณ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้งปี 2549/50 

107 

ตารางที่ 2.75 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางจันทร์หอม มะลิโค  

 ณ ส าหรับการปลูกทดสอบ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้งปี 2549/50 

109 

ตารางที่ 2.76 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 113 

ตารางที่ 2.77 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร กาญจนา ทองอุ่น ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 113 

ตารางที่ 2.78 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สวัสดิ์ ส าแดงชัย ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 114 

ตารางที่ 2.79 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตร ร าไพ ตะแก้ว ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 114 

ตารางที่ 2.80 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ล าพู พรมาลี ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 114 

ตารางที่ 2.81 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมบัติ ไชพรม ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 114 

ตารางที่ 2.82 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน 

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

115 

ตารางที่ 2.83 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางกาญจนา ทองอุ่น 

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

117 

ตารางที่ 2.84 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสวัสดิ์ ส าแดงชัย  119 



 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางที่ 2.85 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางร าไพ ตะแก้ว  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

119 

ตารางที่ 2.86 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางล าพู พรมาลี 

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

121 

ตารางที่ 2.87 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมบัติ ไชยพรม  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

121 

ตารางที่ 2.88 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ 

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

122 

ตารางที่ 2.89 สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพ 
 เพาะปลูกในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

123 

ตารางที่ 2.90 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร รัตน์ ไตยราช ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 127 
ตารางที่ 2.91 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายรัตน์ ไตยราช  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.นาแก จ.นครพนม ในฤดูแล้งปี 2549/50 

127 

ตารางที่ 2.92 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร พรรณา ราชิวงค์ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 131 

ตารางที่ 2.93 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร กรสวรรค์ พิกุลศรี ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 131 

ตารางที่ 2.94 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายพรรณา ราชิวงค์  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

133 

ตารางที่ 2.95 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางกรสวรรค์ พิกุลศรี  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร  

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

133 

ตารางที่ 2.96 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ทองใส เอ่นหยอง ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 137 

ตารางที่ 2.97 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางทองใส เอ่นหยอง  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้งปี 2549/50 

137 

ตารางที่ 2.98 สถานที่ปลูก จ านวนครัวเรือน และพ้ืนที่ปลูกทดสอบการผลิต 

 แก่นตะวันในสภาพพ้ืนที่เพาะปลูก ต้นฤดูฝน ปี 2550 

138 

ตารางที่ 2.99 คุณสมบัติทางกายภาพของดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบแก่นตะวัน 

 ในต้นฝน ปี 2550 

141 

ตารางที่ 2.100 คุณสมบัติทางเคมีของดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบแก่นตะวัน 

 ในต้นฝนปี 2550 

141 

ตารางที่ 2.101 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน  

 ในต้นฤดูฝนปี 2550 

144 

ตารางที่ 2.102  ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในต้นฤดูฝน ปี 2550 146 

ตารางที่ 2.103 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ แปลงที่ 1  147 



 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 จ.ขอนแก่น ในช่วงต้นฤดูฝน ปี 2550 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางที่ 2.104 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ แปลงที่ 2  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 จ.ขอนแก่น ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

147 

ตารางที่ 2.105 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา  

  ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ จ.นครราชสมีา ในต้นฤดูฝน ปี 2550 

151 

ตารางที่ 2.106  สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ 

  ในต้นฤดูฝน ปี 2550 

152 

ตารางที่ 2.107  การยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูก 

  ในต้นฤดูฝน ปี 2550 

153 

ตารางที่ 2.108 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันต้นฤดูฝนปี 2550 157 

ตารางที่ 2.109 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มาลัย มูลกระโทก ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 159 

ตารางที่ 2.110 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน 

  ในต้นฤดูฝน ปี 2550 

159 

ตารางที่ 2.111 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในต้นฤดูฝนปี 2550 161 

ตารางที่ 2.112 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางมาลัย มูลกระโทก  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภมูิ ในช่วงต้นฝนปี 2550 

161 

ตารางที่ 2.113 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นางมาลัย มูลกระโทก  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ แปลงที่ 2 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต  

 จ.ชัยภมูิ ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

162 

ตารางที่ 2.114 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบ 

  ในต้นฤดูฝนปี 2550 

163 

ตารางที่  2.115 การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการปฏบิัติต่อแก่นตะวัน 

  ที่ปลูกทดสอบในต้นฤดูฝนปี 2550 

164 

ตารางที่ 2.116 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ภัฏ จันทวงษ์ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 165 

ตารางที่ 2.117 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อุเทน นามภมูี ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 165 

ตารางที่ 2.118 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ภดูิส ศิริภานุภัค ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 165 

ตารางที่ 2.119 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร โครงการบ้านดิน ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 165 

ตารางที่ 2.120 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายภัฏ จันทวงษ์  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ  

 ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

167 

ตารางที่ 2.121  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายอุเทน นามภมูี  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ  

 ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

167 



ตารางที่ 2.122 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายภดูิส ศิริภาณุภัค  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ  

 ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

169 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางที่ 2.123  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ โครงการบ้านดิน  

 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ  

 ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

169 

ตารางที่ 2.124 ผลผลิตเฉล่ียจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูก 

 ทดสอบต้นฤดูฝน 

172 

ตารางที่ 2.125 ผลผลิตเฉล่ียจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูก 

 ทดสอบสภาพไร่ปลายฤดูฝน 

172 

ตารางที่ 2.126 ผลผลิตเฉล่ียจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูก 

 ทดสอบฤดูแล้ง 

172 

ตารางที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบหลักทางเคมีในน า้หวานจากหัวแก่นตะวัน 206 

ตารางที่ 3.2  แสดงองค์ประกอบทางเคมีในน า้หวานจากหัวแก่นตะวัน 

  ที่ไม่ผ่านการย่อยและผ่านการย่อยด้วยกรดและเอนไซม์ 

208 

ตารางที่ 3.3 เปรียบเทยีบผลการหมักเอทานอลจากวัตถุดิบที่ผ่านการย่อยที่สภาวะต่างๆ 211 

ตารางที่ 3.4 แสดงการเปรียบเทยีบผลการหมักเอทานอล ที่แปรผันปริมาณน า้ตาล 

 และเช้ือเร่ิมต้น ที่ช่ัวโมงที่ 48 

218 

ตารางที่ 3.5  แสดงการเปรียบเทยีบผลการหมักเอทานอล ที่แปรผันปริมาณน า้ตาล 

 และเช้ือเร่ิมต้น ที่ช่ัวโมงที่ 72 

218 

ตารางที่ 3.6  แสดงการเปรียบเทยีบค่าความเข้มข้นของเอทานอล อตัราผลผลิต 

  เอทานอลและค่าผลได้เอทานอลที่ pH เร่ิมต้นต่างๆ กนั  

  ที่เวลา 48 ช่ัวโมงหลังการหมกั 

221 

ตารางที่ 3.7  ค่าการเปล่ียนแปลงในระหว่างการหมักเอทานอลจากแก่นตะวัน 

  ในถังหมักขนาด 5 ลิตร ด้วยวิธกีารหมักแบบกะโดยใช้  

  Saccharomyces cerevisiae 

231 

ตารางที่ 3.8  ประมาณการต้นทุนการผลิตเอทานอลจากพืชพลังงานชนิดต่างๆ 233 

 



สารบญัรูป/ภาพ  

หนา้ 

รูปที่ 2.1 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 8 

รูปที่ 2.2 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 มิถุนายน-ธนัวาคม 2549 

10 

รูปที่ 2.3 แสดงที่ตั้งบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น 19 

รูปที่ 2.4 ปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น 

 กรกฎาคม 2549-มกราคม 2550 

20 

รูปที่ 2.5 แสดงที่ตั้งและบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.เกษตรพิสยั จ.ร้อยเอด็ 26 

รูปที่ 2.6 ปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.เกษตรพิสยั จ.ร้อยเอด็ 

 กรกฎาคม 2549-มกราคม 2550 

27 

รูปที่ 2.7 แสดงที่ตั้งและบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 31 

รูปที่ 2.8 ปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

 กรกฎาคม 2549-มกราคม 2550 

32 

รูปที่ 2.9 แสดงที่ตั้งบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.สคีิ้ ว จ.นครราชสมีา 36 

รูปที่ 2.10 ปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) จ.นครราชสมีา  

 สงิหาคม 2549-กุมภาพันธ ์2550 

37 

รูปที่ 2.11 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 41 

รูปที่ 2.12 ปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) ของหมวดพืชไร่ 

 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือน 

 สงิหาคม 2549-กุมภาพันธ ์2550 

42 

รูปที่ 2.13 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

46 

รูปที่ 2.14 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

 พฤศจิกายน 2549-มีนาคม 2550 

49 

รูปที่ 2.15 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.สคีิ้ ว  จ.นครราชสมีา  

 ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

62 

รูปที่ 2.16 แสดงปริมาณ และการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.)  

 และอุณหภมูิต ่าสดุ-สงูสดุ(องศาเซลเซียล) อ.สคีิ้ ว จ.นครราชสมีา  

 มีนาคม-สงิหาคม 2550 

63 

รูปที่ 2.17 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี  

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

71 

รูปที่ 2.18 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 

 ธนัวาคม 2549-พฤษภาคม 2550 

72 

รูปที่ 2.19 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภมูิ 

 ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

78 



สารบญัรูป/ภาพ (ต่อ) 

หนา้ 

รูปที่ 2.20 แสดงปริมาณน า้ฝนและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.เทพสถิติ 

 จ.ชัยภมูิ มีนาคม-กรกฎาคม 2550 

79 

รูปที่ 2.21 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.นาแก  จ.นครพนม   

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

82 

รูปที่ 2.22 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.นาแก จ.นครพนม 

 กุมภาพันธ-์พฤษภาคม 2550 

83 

รูปที่ 2.23 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น  

 ในต้นฤดูฝนปี 2550 

87 

รูปที่ 2.24 ปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) ของหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือนสงิหาคม 2549-กุมภาพันธ ์2550 

88 

รูปที่ 2.25 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวล าภ ู

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

91 

รูปที่ 2.26 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.ศรีบุญเรือง 

 จ.หนองบัวล าภ ู

92 

รูปที่ 2.27 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เปือยน้อย  จ.ขอนแก่น 

                ในฤดูแล้งปี 2549/50 

104 

รูปที่ 2.28 แสดงปริมาณการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

 มกราคม-มิถุนายน 2550 

105 

รูปที่ 2.29 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี 

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

110 

รูปที่ 2.30 แสดงปริมาณน า้ฝน (ม.ม.) อุณหภมูิต ่าสดุ-สงูสดุ (องศาเซลเซียส)  

 ความช้ืนสมัพัทธ ์อ.กุดจับ จ.อดุรธานี ธนัวาคม 2549-พฤษภาคม 2550 

111 

รูปที่ 2.31 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เมืองนครพนม  จ.นครพนม 

 ในฤดูแล้งปี  2549/50 

124 

รูปที่ 2.32 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.นาแก จ.นครพนม 

 กุมภาพันธ-์พฤษภาคม 2550 

125 

รูปที่ 2.33 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 

 ในฤดูแล้งปี  2549/50 

129 

รูปที่ 2.34 แสดงปริมาณน า้ฝน (ม.ม.) และอุณหภมูิต ่าสดุ-สงูสดุ อ.เมืองมุกดาหาร  

 จ.มุกดาหาร กุมภาพันธ-์พฤษภาคม 2550 

130 

รูปที่ 2.35 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

135 

รูปที่ 2.36 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

 กุมภาพันธ-์พฤษภาคม 2550 

136 



สารบญัรูป/ภาพ (ต่อ) 

หนา้ 

รูปที่ 2.37 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

 ในต้นฤดูฝน ปี 2550 

140 

รูปที่ 2.38 แสดงปริมาณการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) และอุณหภูมิต ่าสดุ-สงูสดุ  

 (องศาเซลเซียส) อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนาคม-กรกฎาคม 2550 

142 

รูปที่ 2.39 แสดงปริมาณการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) และอุณหภมูิต ่าสดุ-สงูสดุ  

 (องศาเซลเซียส) อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมษายน-ตุลาคม 2550 

143 

รูปที่ 2.40 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.สคีิ้ ว  จ.นครราชสมีา  

 ในต้นฤดูฝน ปี 2550 

148 

รูปที่ 2.41  แสดงปริมาณ และการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.) และอุณหภมูิต ่าสดุ-สงูสดุ  

 (องซาเซลเซียล) อ.สคีิ้ ว จ.นครราชสมีา มีนาคม-สงิหาคม 2550 

149 

รูปที่ 2.42 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภมูิ 

 ในต้นฤดูฝนปี 2550 

154 

รูปที่ 2.43 แสดงปริมาณน า้ฝนและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.)  

 อ.เทพสถิต จ.ชัยภมู ิมีนาคม-กรกฎาคม 2550 

155 

รูปที่ 2.44 แสดงปริมาณน า้ฝนและการกระจายตัวของน า้ฝน (ม.ม.)  

 อ.เทพสถิต จ.ชัยภมู ิพฤษภาคม-ตุลาคม 2550 

156 

รูปที่ 3.1 ไดอะแกรมแสดงวิธกีารบีบสกดัน า้หวานจากหัวแก่นตะวัน 202 

รูปที่ 3.2 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการหมักน า้หวานจากหัวแก่นตะวัน 

 ที่ไม่ผ่านการย่อย โดยเช้ือ  S. cerevisiae  

207 

รูปที่ 3.3 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการหมักเอทานอล โดยใช้น า้หวานจาก 

 หัวแก่นตะวันที่ผ่านการย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 60
O
C ด้วยเช้ือ S. cerevisiae  

209 

รูปที่ 3.4 การเปล่ียนแปลงระหว่างการหมักเอทานอล โดยใช้น า้หวานจาก 

 หัวแก่นตะวันที่ผ่านการย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 80
O
C ด้วยเช้ือ S. cerevisiae  

209 

รูปที่ 3.5 การเปล่ียนแปลงระหว่างการหมักเอทานอล โดยใช้น า้หวานจาก 

 หัวแก่นตะวันที่ผ่านการย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 100
O
C ด้วยเช้ือ S. cerevisiae  

 โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้เหมือนรูปที่ 3.4 

210 

รูปที่ 3.6 การเปล่ียนแปลงระหว่างการหมักเอทานอล โดยใช้น า้คั้นแก่นตะวัน 

 ที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์อนูิเลส ด้วยเช้ือ S. cerevisiaeที่สญัลักษณ์  

210 

รูปที่ 3.7 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผนัปริมาณ 

 น า้ตาลเร่ิมต้นที่ 250 กรัมต่อลิตร และปริมาณเช้ือเร่ิมต้น 10
6
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร  

212 

รูปที่ 3.8 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผนัปริมาณ 

 น า้ตาลเร่ิมต้นที่ 300 กรัมต่อลิตร และปริมาณเช้ือเร่ิมต้น 10
6
 เซลล์ 

 ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้เหมือนรูปที่ 3.7 

212 

รูปที่ 3.9 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผนัปริมาณ 213 



 น า้ตาลเร่ิมต้นที่ 350 กรัมต่อลิตร และปริมาณเช้ือเร่ิมต้น 10
6
 เซลล์ 

 ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้เหมือนรูปที่ 3.7  

สารบญัรูป/รูป (ต่อ) 

หนา้ 

รูปที่ 3.10 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผนัปริมาณ 

 น า้ตาลเร่ิมต้นที่ 250 กรัมต่อลิตร และปริมาณเช้ือเร่ิมต้น 10
7
 เซลล์ 

214 

รูปที่ 3.11 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผนัปริมาณ 

 น า้ตาลเร่ิมต้นที่ 300 กรัมต่อลิตรและปริมาณเช้ือเร่ิมต้น 10
7
 เซลล์ 

 ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้เหมือนรูปที่ 3.10 

214 

รูปที่ 3.12 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผนัปริมาณ 

 น า้ตาลเร่ิมต้นที่ 350 กรัมต่อลิตรและปริมาณเช้ือเร่ิมต้น 10
7
 เซลล์ 

 ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้เหมือนรูปที่ 3.10 

215 

รูปที่ 3.13 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผนัปริมาณ 

 น า้ตาลเร่ิมต้นที่ 250 กรัมต่อลิตรและปริมาณเช้ือเร่ิมต้น 10
8
 เซลล์ 

 ต่อมิลลิลิตร  

216 

รูปที่ 3.14 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผนัปริมาณ 

 น า้ตาลเร่ิมต้นที่ 300 กรัมต่อลิตรและปริมาณเช้ือเร่ิมต้น 10
8
 เซลล์ 

 ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้เหมือนรูปที่ 3.13 

216 

รูปที่ 3.15 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอล โดยการแปรผนัปริมาณ 

 น า้ตาลเร่ิมต้นที่ 350 กรัมต่อลิตรและปริมาณเช้ือเร่ิมต้น 10
8
 เซลล์ 

 ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้เหมือนรูปที่ 3.13 

217 

รูปที่ 3.16 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerecisiae  

 ในอาหารเพาะเล้ียงที่ปรับค่า pH เร่ิมต้นเป็น 4.5 และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 90 ช่ัวโมง 

219 

รูปที่ 3.17 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerecisiae  

 ในอาหารเพาะเล้ียงที่ปรับค่า pH เร่ิมต้นเป็น 5.0 และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศา 

 เซลเซียสเป็นเวลา 90 ช่ัวโมง 

220 

รูปที่ 3.18 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerecisiae  

 ในอาหารเพาะเล้ียงที่ปรับค่า pH เร่ิมต้นเป็น 5.5 และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศา 

 เซลเซียสเป็นเวลา 90 ช่ัวโมง 

220 

รูปที่ 3.19 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerecisiae  

 ในอาหารเพาะเล้ียงที่ปรับค่า pH เร่ิมต้นเป็น 6.0 และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศา 

 เซลเซียสเป็นเวลา 90 ช่ัวโมง 

221 

รูปที่ 3.20 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerevisiae  

 ในอาหารเพาะเล้ียงที่มียูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับความเข้มข้น 0-1.0% 

224 



 (w/v) และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 ช่ัวโมง 

รูปที่ 3.21 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerevisiae  

 ในอาหารเพาะเล้ียงที่มีไดแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นแหล่งไนโตรเจน  

 ที่ระดับความเข้มข้น 0-1.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส  

 เป็นเวลา 90 ช่ัวโมง 

226 

สารบญัรูป/รูป (ต่อ) 

หนา้ 
รูปที่ 3.22 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerevisiae  

 ในอาหารเพาะเล้ียงที่มีแอมโมเนียมไนเตรทเป็นแหล่งไนโตรเจน  

 ที่ระดับความเข้มข้น 0-1.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส  

 เป็นเวลา 90 ช่ัวโมง 

228 

รูปที่ 3.23 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันโดย S. cerevisiae  

 ในอาหารเพาะเล้ียงที่มีแอมโมเนียมซัลเฟตเป็นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับความ 

 เข้มข้น 0-1.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 

ช่ัวโมง 

230 

รูปที่ 3.24 การเปล่ียนแปลงในระหว่างการหมักเอทานอลจากแก่นตะวันแบบกะโดย 

Saccharomyces cerevisiae  

232 

รูปที่ 3.25 รูปแสดงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการเร่ืองการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน 

 ในงาน University Fair 2006 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริิกติต์  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคญั และท่ีมำของปัญหำท่ีท ำกำรวิจยั   

  ความต้องการใช้พลังงานเพ่ือใช้ส าหรับการขนส่งอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยและ

พาณชิย์เพ่ิมขึ้นทุกปี น า้มันซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานส าคัญ ลดน้อยลง มีความไม่แน่นอนของการผลิตของ

ประเทศผู้ผลิตส าคัญ ส่งผลให้มีความผันผวนของปริมาณและราคา ราคาน า้มันที่สงูข้ึนท าให้ประเทศต้อง

เสยีดุลย์การค้า ท าให้คณะรัฐบาลโดยมติคณะรัฐมนตรีในวันที่ 9 ธนัวาคม 2546 เร่ืองพลังงานทดแทน 

และวางยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้แกส๊โซฮอล์ และไบโอดีเซล เป็นพลังงานทดแทน 

  ปัจจุบันประเทศไทยต้องใช้น า้มันเบนซิน 22 ล้านลิตรววัน และดีเซล 5  ล้านลิตรววัน 

ยุทธศาสตร์การลดการสญูเสยีเงินตราด้านพลังงานกบัต่างประเทศ การผลิตแกส๊โซฮอล์โดยการใช้เอทา

นอลที่มีความบริสทุธิ์ 99.5% ผสมในน า้มันเบนซินในสดัส่วน 10: 90 ส่งผลท าให้มีความต้องการเอทา

นอลสงูถึงวันละ 2.2 ล้านลิตร จะส่งผลส าคัญต่อทั้งด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยจะท าให้

ลดการสญูเสยีเงินตราด้านพลังงานกบัต่างประเทศปีละ 50,000 ล้านบาท (ประสทิธิ์, 2548 ก) เกดิ

เสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ ยกระดับราคาพืชผลการเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลในการแก้ปัญหาความยากจนตามนโยบายของ

รัฐบาล 

  พืชส าคัญที่ถูกจับตามองว่าจะน ามาใช้เพ่ือการผลิตเอทานอล คือ อ้อย และมันส าปะหลัง โดย

ตามยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาพลังงานของรัฐบาลภายในปี 2549 จะมีโรงงานผลิตเอทานอล จ านวน 26  

โรง ก าลังการผลิตรวม 4.1 ล้านลิตรต่อวัน โดยจะเป็นโรงงานที่ใช้อ้อยและกากน า้ตาล 18 โรง ก าลังการ

ผลิต 2.  ล้านลิตรต่อวัน ส่วนที่เหลือจะใช้มันส าปะหลังเป็นวัตถุดิบการผลิตจ านวน 8 โรง ก าลังการ

ผลิต 1.8 ล้านลิตรต่อวัน (ประสทิธิ์, 2548 ก) 

  จากการวิเคราะห์ความต้องการใช้วัตถุดิบทั้งอ้อย มันส าปะหลังและกากน า้ตาลที่มีอยู่ในปัจจุบัน

มีปริมาณยังไม่เพียงพอ เพราะพืชทั้งสองเป็นวัตถุดิบส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตแป้งและน า้ตาล

ตามล าดับ ประกอบกบัพืชทั้งสองมีช่วงการเกบ็เกี่ยวในระยะเวลาใกล้เคียงกนั คือ เดือนธนัวาคม-

มีนาคม ท าให้ช่วงเวลาที่เหลือ (พฤษภาคม-ตุลาคม) โรงงานจะขาดวัตถุดิบส าหรับการใช้ หรือไม่กต้็อง

กกัเกบ็วัตถุดิบไว้ใช้ซ่ึงท าให้ต้นทุนการผลิตสงูข้ึน แก่นตะวันเป็นพืชที่ปลูกได้ทั้งการปลูกต้นฤดูฝน ใน

เดือนพฤษภาคม เป็นพืชแรกของระบบปลูกพืช และเกบ็เกี่ยวประมาณเดือนสงิหาคม การปลูกปลายฤดู

ฝนเดือนกรกฎาคม และเกบ็เกี่ยวประมาณเดือนพฤศจิกายน และการปลูกในฤดูแล้งในนาให้น า้

ชลประทานเดือนมกราคม เกบ็เกี่ยวประมาณเดือนพฤษภาคม จะท าให้มีวัตถุดิบส าหรับการผลิตเอทา

นอลของโรงงานในช่วงเวลาดังกล่าว และลดการขาดแคลนวัตถุดิบส าหรับการผลิตเอทานอลโดยรวม 

  แก่นตะวัน (Kaentawan) หรือ Jarusalem artichoke เป็นพืชพ้ืนถิ่นของอเมริกา

เหนือ มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Helianthus tuberosus L. เป็นพืชล้มลุกอยู่ในสกุลเดียวกบั

ทานตะวัน และมีพืชในวงศ์เดียวกนัที่เรามักรู้จักกนัดี คือ ทานตะวัน และบัวตอง มีลักษณะดอกและสี

ดอกเหมอืนบัวตอง มี stolons ที่พัฒนาเป็นหัวส าหรับเกบ็สะสมอาหาร หัวคล้ายขิงและข่า (สนั่น 

และคณะ, 2549) หัวประกอบด้วยน า้ 75-80% โปรตีน 2.4% และ คาร์โบไฮเดรต 15.8% คาร์โบไฮ



 

เดรทเป็นประเภทน า้ตาล  inulin ซึ่งเป็น polymer ของ fructose สามารถน ามาผลิตเอทานอล

ได้ (Suzuki and Chatterton, 1993) 

  จากรายงานพบว่าพืชนี้มีระดับผลผลิต 2.5- .2 ตันวไร่ (Duke, 1983) และจากการ

ทดสอบการปลูกพืชน้ีได้ผลผลิตประมาณ 2,000 กโิลกรัมวไร่ (ที่ จ.ขอนแก่น) และประมาณ 6,000 

กโิลกรัมวไร่ (ที่ จ.ลพบุรี) อย่างไรกต็ามระดับผลผลิตยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการการทดสอบการ

ผลิตในสภาพการผลิตจริงต่อไป แต่จากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตสงูใน

สภาพการผลิตของไทย โดยมีอายุเกบ็เกี่ยวสั้นเพียง 4 เดือน หากเทยีบกบัมันส าปะหลัง และอ้อยซ่ึงมี

อายุเกบ็เกี่ยวประมาณ 12 เดือน จากรายงานการน าวัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ผลิตเอทานอลพบว่าจะให้

เอทานอล 100 ลิตร ต้องใช้ข้าวฟ่างหวาน 1,400 กโิลกรัม อ้อย 1,270 กโิลกรัม มันส าปะหลัง 545 

กโิลกรัม (ประสทิธิ์, 2548 ข.) และหัวแก่นตะวัน 1,250 กโิลกรัม (Fernandez, 2006) 

  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จะเหน็ได้ว่าแก่นตะวันเป็นพืชที่มีศักยภาพส าหรับน ามาใช้เป็นวัตถุดิบใน

การผลิตเอทานอล ในประเทศไทยพืชชนิดน้ียังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย แต่มกีารศึกษาวิจัยเร่ืองการ

เพาะปลูกและพบว่าเป็นพืชที่สามารถเจริญและให้ผลผลิตสงู อย่างไรกต็ามยังไม่มีรายงานการศึกษาวิจัย

การผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันภายในประเทศไทยมาก่อน ดังนั้นจุดมุ่งหมายของการวิจัยในคร้ังนี้ เพ่ือ

ศึกษาการผลิตแก่นตะวันส าหรับการน ามาผลิตเอทานอลเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทน ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จะ

น ามาใช้ส าหรับการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันในระดับอุตสาหกรรมต่อไป  

 
1.2 วตัถุประสงค ์

1.2.1 เพ่ือศึกษาหาคุณสมบัติของลักษณะพ้ืนที่ที่เหมาะสม เทคโนโลยีการผลิตเฉพาะพ้ืนที่ 
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1.2.2 เพ่ือศึกษาศักยภาพการใช้แก่นตะวันในการผลิตเอทานอล 
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1.4 ดชันีช้ีวดัควำมส ำเร็จของโครงกำร 

            1.4.1  ได้ข้อมูลคุณลักษณะของพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตแก่นตะวัน 

            1.4.2  ได้ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันของการผลิตในสภาพพ้ืนที่ต่างๆ 

            1.4.   ได้ข้อมูลการยอมรับของเกษตรกรในการผลิตแก่นตะวัน 

            1.4.4  ข้อมูลบ่งช้ีความเป็นไปได้ของการผลิตแก่นตะวันเพ่ือการผลติเอทานอล 

 



 

1.5 เอกสำรอำ้งอิง 

ประสทิธิ์ ใจศิล. 2548 ก. ข้าวฟ่างหวาน : พืชทดแทนพลังงานที่มีศักยภาพ. ในเอกสาร

ประกอบสมัมนา ระดมความคิดเหน็ เร่ือง พืชพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพ หน้า 62-

70 ณ ห้องประชุมกวีจุติกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 12-1  

พฤษภาคม 2548 

ประสทิธิ์ ใจศิล. 2548 ข. แกส๊โซฮอล์จากข้าวฟ่างหวาน. วารสารพืชปลูกพ้ืนเมืองไทย 1 : 

42-54 

สน่ัน จอกลอย วีรยา ลาดบัวขาว และรัชนก มีแก้ว. 2549. แก่นตะวัน (Helianthus 

tuberosus L.) : พืชชนิดใหม่ใช้เป็นพลังงานทดแทน. แก่นเกษตร  4 (2) : 

104-111. 

Duke, J.A. 1983. Handbook of energy crops. [Cited June 6, 

2006] Available from : 

http:www.hort.purdue.edu/newcrop/ 

Fernandez, J. 2006. Production costs of Jerusalem artichoke 

for ethanal production in Spanish irrigated lands. [Cited 

June 6, 2006] Available from : 

http://www.eeci.net/archive/biobase/B10245.html 

Suzuki, M. and N.J. Chatterton. 1993. Science and 

technology of fructans. CRC Press, Tokyo. 

 

http://www.eeci.net/archive/biobase/B10245.html


บทที ่2 

การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในสภาพไร่นาเกษตรกร 

 
2.1 ท่ีมา ความส าคญั และแนวคิดพื้ นฐานของการศึกษา 

โครงการวิจัยนี้ เน้นศึกษาการผลิตแก่นตะวันในสภาพไร่นาเกษตรกร และเน้นการมีส่วนร่วมของ

เกษตรกร เป้าประสงค์เพ่ือผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้การผลิตพืชน้ีโดยตรง และงานวิจัยท าในสภาพแวดล้อม

ของการผลิตจริง ซึ่งสามารถน าผลของงานวิจัยไปใช้ ส าหรับการผลิตพืชนี้ ได้ แก่นตะวนัจัดว่าเป็นพืช

ใหม่ส าหรับประเทศไทย ยังไม่มีการผลิตเป็นการค้ามาก่อน งานวิจัยที่ผ่านมามีการท าอยู่บ้าง แต่เป็นการ

ท าในสภาพสถานีทดลอง ยังขาดความหลากหลายของสภาพเพาะปลูก ซึ่งจะมีความแตกต่างกนัมากทั้ง

ทางด้านสภาพดิน ฟ้าอากาศ เศรษฐกจิ และสงัคม 

 พืชน้ีเป็นพืชหัว จึงเหมาะที่จะปลูกในดินร่วนทราย ระบายน า้ดี ลักษณะดังกล่าวจึงใช้เป็นเกณฑ์

ส าคัญในการเลือกพ้ืนที่ปลูกทดสอบ ระบบการปลูกพืชของเกษตรกรโดยมีระบบปลูกใหญ่ ๆ แยกเป็น 3 

พ้ืนที่คือ พ้ืนที่ปลูกทดสอบในสภาพไร่ พ้ืนที่ปลูกทดสอบในนาให้น า้ชลประทาน และพ้ืนที่ปลูกทดสอบ

ชายฝั่งริมน า้หลังน า้ลด การด าเนินงานศึกษาท าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศ 

นอกจากนี้ยังมีการปลูกทดสอบพืชนี้  ในสถานีทดลองควบคู่ไปกบัการทดสอบในสภาพไร่นาเกษตรกร 

เพ่ือเป็นแปลงปลูกเปรียบเทยีบ ผลที่ได้จากโครงการน้ีนอกจากจะใช้ในพ้ืนที่ที่ปลูกทดสอบโดยตรงแล้ว 

จะน ามาปรับใช้ในการปลูกทดสอบและขยายผลในภมูิภาคอื่น ๆ ต่อไป ผลที่ได้จากงานวิจัย อาท ิ 1) 

คุณลักษณะของพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตแก่นตะวัน ซ่ึงประกอบด้วยคุณลักษณะ ทั้งทางด้าน

กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกจิและสงัคม 2) เทคโนโลยีที่เหมาะสมเฉพาะพ้ืนที่ 3) ต้นทุนการผลิต และ 4) 

การยอมรับของเกษตรกรในการผลิตพืชน้ีเพ่ือเป็นการค้า ผลผลิตที่ได้จากการปลูกทดสอบในพ้ืนที่ปลูก

ต่าง ๆ ในภมูิภาคต่าง ๆ และในช่วงเวลาเพาะปลูกต่าง ๆ กนัจะถูกน ามาใช้เพ่ือการศึกษาการผลิตเอทานอล 

ซ่ึงจะมีการศึกษาคุณลักษณะของวัตถุดิบที่ได้ในการผลิตในแต่ละสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ว่ามีความแตกต่าง

ของวัตถุดิบ ในการที่จะน ามาใช้ส าหรับการผลิตเอทานอลหรือไม่ เพ่ือน าไปใช้ในการศึกษาการผลิตเอทา

นอลจากแก่นตะวันต่อไป การศึกษาการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน ประกอบด้วยการเตรียมวัตถุดิบ

ส าหรับการหมัก การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกบัการหมัก การใช้ชนิดของเช้ือจุลินทรีย์ส าหรับการ

หมัก และการกลั่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันซ่ึง

จะได้รายงานโดยละเอยีดในบทที่ 3 ต่อไป 

 
2.2 วิธีการศึกษา 

ในการศึกษาได้ก าหนดสภาพพ้ืนที่ปลูกทดสอบทั้ง 3 สภาพ คือ 1) พ้ืนที่ปลูกทดสอบในสภาพ

ไร่ 2) พ้ืนที่ปลูกทดสอบในนาเขตให้น า้ชลประทาน และ 3) พ้ืนที่ปลูกทดสอบชายฝั่งริมน า้หลังน า้ลด 

การด าเนินงานมีรายละเอยีดดังนี้  

2.2.1 การเลือกพ้ืนท่ีทดสอบ เน่ืองจากยังไม่มีการผลิตแก่นตะวันโดยเกษตรกรมาก่อน 

ดังน้ันโครงการจึงจ าเป็นต้องด าเนินการโดยมีเกษตรกรร่วมมือผลิต โดยมีหลักเกณฑใ์นการเลือกพ้ืนที่

ปลูก คือ ดินมีลักษณะร่วนปนทราย ระบายน า้ดี การผลิตในฤดูแล้งต้องมีระบบชลประทานให้ตลอดช่วง

การผลิต  



 ในแต่ละสภาพพ้ืนที่ที่ศึกษาได้สุ่มเกบ็ตัวอย่างดินจากพ้ืนที่ปลูกทดสอบของเกษตรกรแต่ละราย 

หากมีลักษณะดินคล้ายคลึงกนัน ามารวมกนัแล้วจึงน าไปวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของ

ดินซึ่งประกอบด้วย เปอร์เซน็ต์ Sand Silt Clay ความเป็นกรดด่างของดิน อนิทรีย์วัตถุในดิน 

ปริมาณธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม นอกจากนี้ ได้น าข้อมูลปริมาณ

น า้ฝน ตลอดฤดูปลูกจากสถานีตรวจอากาศ ในบริเวณใกล้เคียง กบัพ้ืนที่ปลูกทดสอบ ข้อมูลดิน และฟ้า

อากาศ ที่ได้เพ่ือน ามาใช้วิเคราะห์หาความสมัพันธก์บัปริมาณและคุณภาพของผลผลิตที่ได้ต่อไป 

2.2.2 การเลือกกลุ่มเกษตรกร การด าเนินการศึกษาคร้ังนี้ ใช้ความร่วมมือจากกลุ่มเกษตรกร 

โดยเลือกจากเกษตรกรที่เคยปลูกถั่วลิสงมาก่อนเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่ปลูกถั่วลิสงเป็นดินร่วนปนทราย ซึ่ง

ลักษณะเน้ือดินดังกล่าวจะเหมาะสมกบัการผลิตแก่นตะวัน และเกษตรกรผู้ที่สนใจโดยทั่วไป เน่ืองจาก

แก่นตะวันเป็นพืชใหม่เกษตรกรส่วนใหญ่จึงขาดความมั่นใจในการผลิต ท าให้มีเกษตรกรเฉพาะบางราย

ที่สนใจอยากจะลองผลิตก่อนรายอื่นๆ ดังน้ันการด าเนินงานในระยะน้ีจึงเป็นการด าเนินงานโดย

เกษตรกรแต่ละราย ส่วนใหญ่ยังไม่ได้อยู่ในรูปของกลุ่มเกษตรกร ถึงแม้ในบางพ้ืนที่มีเกษตรกรเป็นกลุ่ม

แต่กยั็งถอืว่าเป็นกลุ่มขนาดเลก็ หลังจากได้เกษตรกรที่สนใจในการผลิตแล้วได้ให้ความรู้กบัเกษตรกรใน

การผลิตแก่นตะวัน และได้มีการเกบ็ข้อมูลครัวเรือนของเกษตรกรแต่ละรายซ่ึงประกอบด้วย พ้ืนที่ถือ

ครอง จ านวนสมาชิกในครัวเรือน จ านวนคนที่ช่วยท างานในภาคการเกษตร ประสบการณใ์นการผลิตพืช 

และระบบการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรแต่ละครัวเรือน 

 2.2.3 การใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร หลังจากได้เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันแล้ว ได้ให้

ความรู้ เกี่ยวกบัการผลิตแก่เกษตรกรแต่ละราย โดยการให้ค าแนะน า การสาธติและจากเอกสารแผ่นพับ

กบัเกษตรกรที่ร่วมมอืผลิต ตลอดจนการติดตามให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรเป็นระยะ ๆ ตลอดฤดูการ

ผลิตแก่นตะวัน 

 2.2.4 ปัจจยัการผลิตและการเตรียมหวัพนัธุก่์อนปลูก การศึกษาคร้ังนี้ เน้นการใช้ปัจจัยการ

ผลิตในอตัราค่อนข้างต ่า โดยโครงการได้จัดหาปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรยืม คอื หัวพันธุ ์ อตัรา 30 

กโิลกรัม/ไร่ จากนั้นจึงหักคืนหลังจากเกษตรกรจ าหน่ายผลผลิต  

2.2.5 การปลูกปฏิบติั การเก็บเกี่ยว และกระบวนการหลงัการเก็บเกี่ยว คณะผู้วิจัยได้ให้

ความรู้ แก่เกษตรกรเพ่ือให้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตและวิธีการปฏิบัติกับแก่นตะวันตามหลักวิชาการ 

อย่างไรกต็ามเกษตรกรแต่ละรายได้มีการปรับวิธีการปฏิบัติเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเพาะปลูกของ

เกษตรกรแต่ละราย ดังนั้นจึงได้ท าการบันทกึข้อมูลการปฏิบัติจริงของเกษตรกรเป็นรายครัวเรือน และ

ปัญหาการผลิตเพ่ือหาความสมัพันธ์กับปริมาณและคุณภาพของผลผลิต เมื่อถึงช่วงเกบ็เกี่ยว โครงการ

ได้รับซื้ อหัวแก่นตะวันสดบางส่วน จากนั้นน ามาล้าง ผึ่งให้เสดจ็น า้ เกบ็ใส่ถุงพลาสติกปิดปากสนิทเพ่ือ

ไม่ให้หัวแก่นตะวันสญูเสยีความช้ืน หัวที่ได้น าไปใช้เพ่ือการวิจัยการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวันต่อไป 

ส่วนหัวที่เกินความต้องการใช้ผลิตเอทานอลเกบ็ไว้ในห้องเยน็ช้ืนที่อุณหภูมิ 10

C เพ่ือรอไว้ใช้ส าหรับ

การทดสอบกบัผู้บริโภคเป็นผักสดต่อไป 

2.2.6 การวิเคราะหต์น้ทุนการผลิต ท าการบันทกึการใช้แรงงานและปัจจัยการผลิตในแต่ละ

ข้ันตอนการปฏบิัติของเกษตรกรแต่ละราย ในการผลิตแก่นตะวัน ข้อมูลที่ได้เพ่ือน ามาวิเคราะห์ต้นทุน

การผลิต ซ่ึงแยกเป็นต้นทุนที่เป็นแรงงานของเกษตรกร ต้นทุนที่เป็นแรงงานจ้าง และต้นทุนค่าวัสดุ ตาม

แบบการวิเคราะห์ของศรันย์ และคณะ (2536) ซึ่งในการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตคร้ังนี้ ไม่ได้คิดต้นทุน

ที่เป็นค่าเสื่อมและค่าเสยีโอกาสจากการผลิต 



2.3 ผลการศึกษา 

 ตลอดระยะเวลาของการด าเนินงานของโครงการวิจัย (กนัยายน 2549-สงิหาคม 2550) 

โครงการได้ด าเนินการปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพเพาะปลูก ปลายฤดูฝนปี 2549 ฤดูแล้ง 

2549/50 และต้นฤดูฝนปี 2550 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาจะได้รายงานโดยละเอยีดในล าดับต่อไป 

 2.3.1 การปลูกทดสอบแก่นตะวนัในสภาพไร่ ปลายฤดูฝนปี 2549 

  การด าเนินงานปลูกทดสอบใน 6 สถานที่ รวมเกษตรกร 6 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ปลูก

ทดสอบ 11 ไร่ (ตารางที่ 2.1) 

  2.3.1.1 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

   การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือ การผลิตเพียง 1 ราย คือ นาย

เสรีภาพ ศรีนุกูล บ้านเลขที่ 158/20 ม.16 ต.ในเมือง อ.เมอืง จ.ขอนแก่น มีพ้ืนที่ปลูกทดสอบ 1 ไร่ 

   สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันออก

ของที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 10 กโิลเมตร (รูปที่ 2.1) ดินมีลักษณะเป็นดินทราย มีอนุภาค 

sand silt และ clay 96 3 และ 1% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.2) ดินมีความเป็นกรด-ด่างของดนิ 

5.6 มีอนิทรียวัตถุ 1.2% มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม ในดินเท่ากบั 0.08% 

53.9 63.3 และ 380 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.3) การผลิตของเกษตรกรท าในสภาพพ้ืนที่ไร่ โดย

ปลูกทดสอบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 และเกบ็เกี่ยววันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเป็นการผลิตแก่น

ตะวันปลายฤดูฝน การผลิตส่วนใหญ่เป็นการปลูกโดยอาศัยน า้ฝน หากมีฝนทิ้งช่วงเกษตรกรสามารถสบู

น า้จากบ่อเกบ็น า้ซึ่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้กบัแก่นตะวันได้บ้างเป็นคร้ังคราว ในช่วงการผลิตพบว่า 

ก่อนปลูกมีฝนตกติดต่อกนัและปลูกในช่วงฝนเร่ิมทิ้งช่วงประมาณวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 (รูปที่ 2.2) 

หลังจากนั้น 20-30 กรกฎาคม 2549 มีฝนตกตดิต่อกนัจึงท าให้แก่นตะวันซ่ึงปลูกจากต้นกล้าเจริญได้ด ี

ฝนทิ้งช่วงอกีคร้ัง ระหว่างวันที่ 1-10 สงิหาคม และ 1-20 กนัยายน 2549 ซึ่งการกระทบแล้งในช่วง

หลังเป็นระยะที่แก่นตะวันอยู่ในระยะออกดอก และส่งอาหารที่ได้ไปสะสมที่หัว ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ

ระดับผลผลิตของแก่นตะวัน การกระทบแล้งในช่วงดังกล่าวถึงแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้น ๆ แต่

เน่ืองจากพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นดินทรายจึงมีความสามารถในการอุ้มน า้ไว้ได้น้อย พืชจึงแสดงอาการขาดน า้

ได้ง่าย และในช่วงเวลาระหว่างวันที่ 10 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2549 ซึ่งเป็นระยะเวลาหมดฝน พืช

จึงกระทบแล้งจากการผลิต ถึงแม้ว่าจะมีการให้น า้ชลประทานบ้างเป็นคร้ังคราว เน่ืองจากระยะนี้ เป็น

ระยะที่มีการสะสมอาหารในหัวอย่างรวดเรว็ การกระทบแล้งจึงส่งผลกระทบต่อระดับผลผลิตของแก่น

ตะวัน 

   สภาพครวัเรือนเกษตรกร พ้ืนที่ปลูกทดสอบน้ีเกษตรกรมพ้ืีนที่ถือครอบ 15 

ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน (ตารางที่ 2.4) แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกบัการเพาะปลูกแก่นตะวันมีเพียง

คนเดียว เกษตรกรมีประสบการณใ์นการผลิตแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก การปลูกแก่นตะวนัเป็นการปลูก

พืชเดี่ยวในฤดูฝนไม่มีการปลูกพืชก่อน หรือหลังการผลิตแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ี ส าหรับกจิกรรมในฟาร์ม

ของเกษตรกรมีการปลูกถั่วลิสงในสภาพพ้ืนที่ไร่ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-สงิหาคม 2549 และมีการ

ท าสวนผลไม้ซึ่งต้องใช้แรงงานในการดูแลปฏบิัติเป็นคร้ังคราวตลอดปี นอกจากนี้ เกษตรกรมีการท านา

ในพ้ืนที่นา 1 ไร่ ในช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2549 (ตารางที่ 2.5)  



ตารางที่ 2.1 สถานที่ปลูก จ านวนครัวเรือน และพ้ืนที่ปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพพ้ืนที่

เพาะปลูกปลายฝนปี 2549 
สถานที่ปลูก จ านวน พ้ืนที่ปลูก วันปลูก วันเกบ็เกี่ยว 

 เกษตรกร ทดสอบ (ไร่)   
1. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 1 1 6 กค. 49 20 พย. 49 
2. อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น 3 3 25 สค. 49 10 ธค. 49 
3. อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอด็ 1 3 21 สค. 49 9 มค. 50 
4. อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 1 1 6 กย. 49 10 มค.50 
5. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา  
    จ.นครราชสมีา 

    

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   
6.1 แปลง KKU Ac 001 - - 19 กย. 49 1 กพ. 50 
6.2 แปลงแก่นตะวัน #1 - - 19 กย. 49 8 มค. 50 

รวม 6 11   
 

 
 



 
 

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

 แปลงปลูกทดสอบ 



ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติทางกายภาพของดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549 
สถานที่ปลูก Sand (%) Silt (%) Clay (%) Texure 

1. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 95.9 3.1 1.1 Sand 

2. อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น 91.9 6.0 2.1 Sand 

3. อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอด็ 95.9 2.1 2.1 Sand 

4. อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 92.0 4.9 3.1 Sand 

5. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา  
    จ.นครราชสมีา 

    

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 คุณสมบัติทางเคมีของดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549 

สถานที่ปลูก pH OM 

(%) 

Total 

N 

(%) 

Avai 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

1. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 5.6 1.2 0.08 53.9 63.3 380.0 

2. อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น 5.2 0.3 0.03 43.0 52.0 167.0 

3. อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอด็ 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. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา  
    จ.นครราชสมีา 

      

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.

ขอนแก่น 

6.5 0.5 0.04 44.2 29.4 381.4 
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ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน 



ตารางที่ 2.4 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549 

สภาพครัวเรือน                 อ. เมือง จ. ขอนแก่น  อ. น ้าพอง จ.ขอนแก่น  จ. ร้อยเอด็  จ. มหาสารคาม    
                          เสรีภาพ         อดุลย ์    เดช    บุญโฮม   สมบติั          บงัเอิญ 
พื้นท่ีถือครอง (ไร่) 

 <5 
 5-10    
 11-15                           
 16-20              
 >20                         

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
 1-3               
 4-6                                      
 >6               

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
ท่ีปลูกแก่นตะวนั  

 1                         
 2-3                                                       

ประสบการณ์ 
ในการปลูกแก่นตะวนั 

 เคยปลูก              
 ไม่เคยปลูก                                                        

ระบบการปลูกพืช 
ในพื้นท่ีปลูกแก่นตะวนั 

 พืชเด่ียว                                                                 
 ระบบปลูกพืช 2 คร้ัง 
 พืชแซม     (ยางพารา) 
 



  สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนปลูกเกษตรกรมีการตัดหญ้าก่อนการไถ

เตรียมดิน (ตารางที่ 2.6) มีการไถดะและไถพรวนอย่างละ 2 คร้ัง และมีการยกแปลงปลูก ขนาดแปลง 

กว้าง 1 เมตร ปลูกแก่นตะวัน 2 แถว บนแปลงโดยเกษตรกรปลูกแก่นตะวันในวันที่ 6 กรกฎาคม 2549

การปลูกใช้หัวพันธุท์ี่ตดัเป็นช้ิน ๆ แล้วกระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน โดยใช้ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร 

ปลูกลึก 1-3 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อมเน่ืองจากมีบางต้นตาย มีการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืชก่อน

งอก และมีการดายหญ้าก าจัดวัชพืชโดยการดาย 3 คร้ัง มีการใช้น า้ชลประทานทนัทหีลังปลูก และใน

ระยะที่มีฝนทิ้งช่วงโดยการสบูน า้ฉีดพ่นให้กบัแก่นตะวันอาทติย์ละ 1 คร้ังหลังออกดอกให้น า้น้อยลง

ประมาณ 10-12 วัน/คร้ัง มีการใส่ปุ๋ยให้กบัแก่นตะวันเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใช้ปุ๋ยสตูร 15-

15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลงเน่ืองจากไม่พบการระบาด แต่พบ

โรคโคนเน่า ซึ่งเกดิจากเช้ือ Sclerotium rolfsii ในบางจุดของพ้ืนที่แปลงปลูก 

  การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็เกี่ยวผลผลิตในวันที่ 20 พฤศจิกายน 

2549 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยว 6 วัน เกษตรกรรวบรวมหัวสด และขายให้กบัโครงการฯ ซ่ึงทางโครงการฯ 

เข้าไปรับซื้อในราคากโิลกรัมละ 2.5 บาท และน าหัวแก่นตะวันมาล้างท าความสะอาด บรรจุถุงพลาสติก 

และเกบ็รักษาไว้ในห้องเยน็ช้ืนอุณหภมูิ 10

C เพ่ือรอส่งไปผลิตเอทานอลต่อไป 

  ส าหรับผลผลิตที่ผลิตได้จากพ้ืนที่น้ี ซ่ึงได้จากการสุ่มเกบ็ผลผลิต 4 จุด ๆ ละ 

ประมาณ 7-8 ตารางเมตร แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย พบว่ามีผลผลิตเฉล่ีย 1,560 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 

2.7) ซ่ึงจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับค่อนข้างต ่า 

  ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ทั้งที่เป็นค่าแรงงาน ซ่ึงแยกเป็น

แรงงานจ้าง และแรงงานของเกษตรกร และค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้วย ค่าวัสดุหัวพันธุ ์ปุ๋ยเคมี และสารเคมี

เกษตรซ่ึงเป็นค่าสารเคมีก าจัดวัชพืช พบว่ามีต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 7,030 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.8) 

ซึ่งแยกเป็นค่าวัสดุ 2,230 บาท/ไร่ ค่าแรงงานจ้างและแรงงานเกษตรกร 3,450 และ 1,350 บาท/ไร่ 

ตามล าดับ ค่าแรงงานในการเกบ็เกี่ยวเป็นต้นทุนที่มากที่สดุ คือ 2,250 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32 ของ

ต้นทุน รองลงมาคือต้นทุนในการเตรียมแปลงและการปลูก คิดเป็นร้อยละ 17.1 และ 17.1 ตามล าดับ 

โดยที่มีระดับผลผลิต 1,560 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 4.5 บาท/กโิลกรัมหัวสด หาก

คิดต้นทุนเฉพาะค่าวัสดุ เกษตรจะมีก าไร 1,669.2 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานจ้าง และ

ต้นทุนทั้งหมด จะท าให้เกษตรกรขาดทุน 1,762.8 และ 3,120.0 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

  การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตของเกษตรกร หลังจากเกษตรกรเกบ็เกี่ยว

ผลผลิตแก่นตะวัน เจ้าหน้าที่โครงการฯได้สมัภาษณเ์กบ็ข้อมูลความเหน็ของเกษตรกรในการตัดสนิใจ

และการยอมรับการผลิตแก่นตะวัน โดยพบว่าเกษตรกรมีรายได้จากทั้งภาคเกษตรและนอกภาคการเกษตร 

(ตารางที่ 2.9) การได้พันธุแ์ก่นตะวันมาปลูกได้จากการเข้าร่วมโครงการ การตัดสนิใจจะปลูกพืชชนิดใด 



ตารางที่ 2.5 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร เสรีภาพ ศรีนุกูล ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม เดือน 

 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

ท านา             

ปลูกถั่วลิสง             

ปลูกผลไม้             

ปลูกแก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.6 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549  

การปฏบัิติ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอด็ จ.มหาสารคาม ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสีมา ม.ขอนแก่น 

ของเกษตรกร เสรีภาพ อดุลย์ เดช บุญโฮม สมบัติ บังเอญิ แปลง 1 แปลง 2  

การเตรียมดิน          
การตัดหญ้า          
 ไม่ท า          
 ท า          
ไถดะ          
 ไม่ท า          
 1 คร้ัง          
 2 คร้ัง          
ไถพรวน          
 ไม่ท า          
 1 คร้ัง          
 2 คร้ัง          
การยกแปลงปลูก          
 ไม่ท า          
 ท า          

การปลูก          
วันปลูก          
 ก.ค.-ส.ค. 49          
 ก.ย.-ต.ค. 49          
วิธกีารปลูก          
 ใช้หัวพันธุ ์          
 ใช้กล้า          
ระยะปลูกระหว่างแถว          
 20-40 ซม.          
 41-60 ซม.          
ระยะปลูกระหว่างต้น          
 20-40 ซม.          

 41-60 ซม.          
ตารางที่ 2.6 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูฝนปี 2549 (ต่อ) 

การปฏบัิติ อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอด็ จ.มหาสารคาม ศูนย์วิจัยพืชไร่ ม.ขอนแก่น 

นาปี 



นครราชสีมา 

ของเกษตรกร เสรีภาพ อดุลย์ เดช บุญโฮม สมบัติ บังเอญิ แปลง 1 แปลง 2  

ความลึกของการปลูก          
 1-3 ซม.          

 >3 ซม.          
การปฏิบติัดูแลรกัษา          
การปลูกซ่อม          
 ไม่ท า          
 ท า          

การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช          
 ไม่ใช้          

 ยาคลุมวัชพืช          
 ยาก าจัดวัชพืช          
การก าจัดวัชพืช          
 ดายหญ้า 1-2 คร้ัง          
 >2 คร้ัง          
การให้น า้ชลประทาน          
 ไม่ให้          
 ให้          

การใส่ปุ๋ย          
 ไม่ใส่          
 ใส่          

การใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง          
 ไม่ใช้          

 ใช้          
การเก็บเกีย่วและการปฏิบติั 

หลงัการเก็บเกีย่ว 

         

วันเกบ็เกี่ยว          
 พ.ย.-ธ.ค. 49          
 ม.ค.-ก.พ. 50          

ระยะเวลาในการเกบ็เกี่ยว (วัน)          
 <3          
 3-5          
 >5          

 



ตารางที่ 2.7 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในปลายฤดูฝนปี 2549  
ระดบัผลผลิต อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.น ้าพอง จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอด็ จ.มหาสารคาม ศูนยว์จิยัพืชไร่นครราชสีมา ม.ขอนแก่น 
(กก./ไร่) เสรีภาพ อดุลย ์ เดช บุญโฮม สมบติั บงัเอิญ แปลงปลูก I แปลงปลูก II แปลงปลูก I แปลงปลูก II 

<1,000 (ต ่า) - 212 1/ 2691/ 2641/ 1001/ 1112/ - - - - 
1,000-2,000 (ค่อนขา้งต ่า) 1,5601/ - - - - - - - - - 
2,000-3,000 (ปานกลาง) - - - - - - - - - - 
3,001-4,000 (ค่อนขา้งสูง) - - - - - - 3,900 2/ 3,7902/ 3,7181/ 3,2232/ 
>4,000 (สูง) - - - - - - - - - - 
1/ 

 ใช้พันธุ ์KKU Ac 001 
2/ 

 ใช้พันธุแ์ก่นตะวัน # 1 

 

ตารางที่ 2.8 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนาย เสรีภาพ ศรีนุกูล ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.เมือง จ. ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 350 850 1,200 17.1 

การปลูก 300 - 900 1,200 17.1 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 600 - - 600 8.5 

การใส่ปุ๋ย 150 - 300 450 6.4 

การให้น า้ - 1,000 - 1,000 14.2 

การฉีดพ่นสารเคมี 150 - 180 330 4.7 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 2,250 - - 2,250 32.0 

รวมต้นทุนการผลิต 3,450 1,350 2,230 7,030 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.2 0.87 1.43 4.5 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ                  (2.5-1.43) x 1,560 = 1,669.2           

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (2.5-3.63) x 1,560 = -1,762.8         

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (2.5-4.5) x 1,560 = -3,120.0           

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 1,560 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 2.50 บาท                                         

 
 



ตารางที่ 2.9 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมอืผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในปลายฤดูฝนปี 2549 
สภาพทั่วไปของเกษตรกร อ.เมือง จ.ขอนแก่น อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอด็ จ.มหาสารคาม ศนูย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา 

 เสรีภาพ อดุลย์ เดช บุญโฮม สมบัติ บังเอญิ แปลงปลูก I แปลงปลูก II 

รายไดข้องเกษตรกร         

   จากภาคการเกษตร         

   นอกภาคการเกษตร         

   จากภาคการเกษตร 

   และนอกภาคการเกษตร 
      - - 

น าพนัธุม์าจากแหล่งใด         

   หาซื้อเอง         

   การเข้าร่วมโครงการ         

ผูต้ดัสินใจในการปลูกพชื         

   พ่อบ้าน       - - 

   แม่บ้าน         

   ปรึกษากนัในครบครัว         

การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

การเกษตร 

        

   เป็นสมาชิก         

   ไม่เป็นสมาชิก         

ในกรณีท่ีมีปัญหาทาง

การเกษตรปรึกษาใคร 

        

   เจ้าหน้าที่โครงการ         

   เพ่ือนบ้าน         

   เกษตรกรผู้น า         

   ไม่ปรึกษาใคร         

แหล่งขอ้มูลท่ีเกษตรกร         

คิดว่าเป็นประโยชน ์         

   เอกสารค าแนะน าต่าง         

   เจ้าหน้าที่โครงการ         

   สื่อต่างๆ          

เคยปลูกแก่นตะวนักี่ครั้ง         

   ปลูกคร้ังแรก         

   2 คร้ัง         

สาเหตุท่ีปลูกเพราะ         

   เจ้าหน้าที่ของรัฐแนะน า         

   เจ้าหน้าที่โครงการแนะน า         

   เพ่ือนบ้าน         



พ่อบ้านเป็นผู้ตัดสนิใจ เกษตรกรรายนี้ ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใด หากมีปัญหาทางด้าน

การเกษตร เกษตรกรจะปรึกษาเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และแหล่งข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่ได้จาก

เจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เกษตรกรรายน้ีมีประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก สาเหตุที่ปลูก

เพราะเจ้าหน้าที่ของทางโครงการแนะน า ส าหรับสภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรเมื่อ

เปรียบเทยีบกบัการปลูกถั่วลิสง พบว่า เกษตรกรมีความเหน็ว่าข้ันตอนการปลูกปฏบิัติส าหรับการผลิต

แก่นตะวันที่ยุ่งยากกว่าการปลูกถั่วลิสง คือ การเตรียมต้นกล้า การเตรียมแปลงปลูกและการเกบ็เกี่ยว 

(ตารางที่ 2.10) ส่วนการปฏิบัติที่ง่าย คือการปลูก การใส่ปุ๋ย และการปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยว ปัญหา

โรคแมลงมีน้อย ส่วนการก าจัดวัชพืช และการให้น า้ความยากง่ายอยู่ในระดับปานกลาง เกษตรกรยังไม่

ค่อยพอใจกบัระดับผลผลิตต ่า ราคาขายต่อกโิลกรัม และก าไรที่ได้จากการปลูก แต่เกษตรกรยังมี

ความเหน็ที่จะผลิตแก่นตะวันต่อไป เพราะคิดว่าจะท าได้ดีกว่าน้ี และจะได้ผลผลิตที่อยู่ในระดับสงูขึ้นกว่า

ที่ได้รับจากการผลิตคร้ังน้ี 

 
ตารางที่ 2.10 การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการปฏบิัติต่อแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในปลายฤดูฝน   

ปี 2549 
ขั้นตอนการผลิตและ 

การยอมรับ 

อ.เมือง  

จ.ขอนแก่น 
อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอด็ จ.มหาสารคาม ศนูย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา 

 เสรีภาพ อดุลย์ เดช บุญโฮม สมบัติ บังเอญิ แปลงปลูก I แปลงปลูก II 
การเตรียมหัวพันธุ ์ ยาก - - - - - ง่าย ง่าย 

การเตรียมแปลงปลูก ยาก ปานกลาง ปานกลาง ง่าย ปานกลาง ง่าย ง่าย ง่าย 

การปลูก ง่าย ยาก ยาก ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ปานกลาง 

โรค น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย ปานกลาง น้อย 

แมลง น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย ปานกลาง 

การก าจัดวัชพืช ปานกลาง ง่าย ปานกลาง ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

การให้น า้ ปานกลาง - ปานกลาง ง่าย ยาก ง่าย ง่าย ง่าย 

การใส่ปุ๋ ย ง่าย ง่าย ปานกลาง ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

การเกบ็เกี่ยว ยาก ยาก ปานกลาง ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

การปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยว ง่าย - ปานกลาง - ง่าย - ปานกลาง ปานกลาง 

ผลผลิตแก่นตะวัน น้อย น้อย น้อย ปานกลาง น้อย น้อย มาก ปานกลาง 

ราคา/กก.ที่จ าหน่ายได้ น้อย น้อย น้อย ปานกลาง น้อย น้อย ปานกลาง ปานกลาง 

ก าไรจากการปลูก น้อย น้อย น้อย ปานกลาง น้อย น้อย ปานกลาง ปานกลาง 

ตลาดรับซ้ือ มาก น้อย มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง 

ปลูกแก่นตะวันต่อไป ปลูก ปลูก ไม่ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก 

 
     



 

 2.3.1.2 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอน ้ าพอง จังหวดั 

ขอนแก่น 

  การปลูกทดสอบในพ้ืนที่นี้ มีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 3 ราย คือ 

นายอดุลย์สทิธิ์ ศรีมงคุณ นายเดช แก้วหานาม และนายบุญโฮม เต้จั้น ทั้ง 3 คน อยู่บ้านทรายมูล หมู่ 1 

ต.ทรายมูล อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น มีพ้ืนที่ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่ (ตารางที่ 2.1) 

  สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวนัออก- 

เฉียงเหนือของที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 56 กิโลเมตร (รูปที่ 2.3) จากการ

เกบ็ตัวอย่างดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัตขิองดินทางกายภาพ พบว่า ดินเป็นดินทราย 

โดยมีอนุภาค sand silt และ clay 91.9 6.0 และ 2.1% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.2) ส่วน

คุณสมบัติทางเคมี พบว่า ดินมีสภาพเป็นกรด โดยมีค่า pH เท่ากบั 5.2 มีอนิทรียวัตถุในดิน 0.3% มี

ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม 0.03% 43.0 52.0 และ 167.0 ppm 

ตามล าดับ (ตารางที่ 2.3) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพพ้ืนที่ไร่โดยปลูกในวันที่ 

25 สงิหาคม 2549 และเกบ็เกี่ยวผลผลิตในวันที่ 10 ธันวาคม 2549 ซ่ึงเป็นการผลิตแก่นตะวันใน

ปลายฤดูฝน เน่ืองจากพืชนี้มีอายุยาว ฝนหมดก่อนเกบ็เกี่ยว จึงเลือกพ้ืนที่ปลูกที่มีแหล่งน า้ให้กบัแก่น

ตะวันได้ โดยเลือกพ้ืนที่ใกล้กบับ่อน า้และบ่อน า้บาดาล เนื่องจากในเดือนสงิหาคม 2549 มีฝนตก

ติดต่อกนัจึงท าให้เตรียมแปลงไม่ได้ โดยปกติเกษตรกรจะเตรียมแปลงปลูกพืชปลายฝนในช่วงที่ฝนทิ้ง

ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสงิหาคม (รูปที่ 2.4) แต่เน่ืองจากการได้รับอนุมตัิโครงการช้ากว่า

ฤดูปลูกปกติ จึงเร่ิมงานปลูกได้ช้าท าให้เกษตรกรเร่ิมปลูกได้ในราววันที่ 25 สงิหาคม หลังจากปลูกมีฝน

ตกหนัก ระหว่าง 25-30 สงิหาคม และ 20-30 กนัยายน 2549 ท าให้มีน า้ขังแต่หลังจากวันที่ 10 

ตุลาคม 2549 ฝนหมด ซ่ึงปีน้ีฝนหมดเรว็กว่าทุกปี จึงท าให้แก่นตะวันกระทบแล้งตั้งแต่วันที่ 10 

ตุลาคม-10 ธนัวาคม 2549 รวม 2 เดือน ถึงแม้ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีการให้น า้กบัแก่นตะวันบ้างเป็น

คร้ังคราว แต่เน่ืองจากน า้มีไม่เพียงพอ ระบบการให้น า้ยังไม่ทั่วถึง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2549 

เป็นช่วงเวลาที่เกษตรกรเกี่ยวข้าว จึงไม่ได้ให้น า้กบัแก่นตะวัน การที่แก่นตะวันกระทบแล้งเป็นเวลา

ประมาณเกอืบ 2 เดือน เป็นระยะที่แก่นตะวันมีการสะสมอาหารในหัว จะส่งผลกระทบต่อระดับผลผลิต

ของแก่นตะวันที่ผลิตในพ้ืนที่น้ี ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไป 

  สภาพครวัเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันมี

พ้ืนที่ถือครอง 10-20 ไร่ ยกเว้น นายอุดลย์สทิธิ์ มีพ้ืนที่ถือครอง 56 ไร่ (ตารางที่ 2.4) มีสมาชิกใน

ครัวเรือนส่วนใหญ่ 4-6 คน แต่สมาชิกที่ช่วยท าการเกษตรมีเพียง 2-3 คน ยกเว้นนายอดุลย์สทิธิ์ ซ่ึงท า

การเกษตรเพียงคนเดียว เกษตรกรมีประสบการณก์ารปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก ยกเว้นนายเดช ซึ่ง

เคยปลูกแก่นตะวันมาก่อนแล้ว 1 คร้ัง เกษตรกรทุกรายปลูกแก่นตะวันเป็นพืชเดี่ยวปลายฤดูฝน ยกเว้น

นายอดุลย์สทิธิ์ ปลูกแก่นตะวันแซมในระหว่างแถวของสวนยางที่ปลูกใหม่ ส าหรับระบบปลูกพืช และ

การใช้แรงงานในการปลูกพืช นายอดุลย์สทิธิ์ ท านาทั้งนาปี และนาปรัง ส่วนในพ้ืนที่ไร่มีการปลูกอ้อย 

ยางพารา และการปลูกแก่นตะวัน (ตารางที่ 2.11) ส่วนนายเดช มีการท านาทั้งนาปี และนาปรัง และบาง

พ้ืนที่นาได้มีการปลูกถั่วลิสง และข้าวโพดหลังนา ส่วนพ้ืนที่ไร่มีการปลูกอ้อย มันส าปะหลัง และแก่น

ตะวัน (ตารางที่ 2.12) ส่วนกจิกรรมในฟาร์มของนายบุญโฮม มีการปลูกข้าวนาปี หลังจากการปลูกข้าว

นาปีมีการปลูกข้าวโพด และพริก ส่วนในพ้ืนที่ไร่ปลูกแก่นตะวันเพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 2.13) 



 
 
รูปที่ 2.3 แสดงที่ตั้งบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น 

ที่มา : www.tat.or.th 

 แปลงปลูกทดสอบ 
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ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน 



ตารางที่ 2.11 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อดุลย์สทิธิ์ ศรีเมืองคุณ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 
กจิกรรม 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. 

ท านา             

ปลูกอ้อย             

ปลูกยาง             

ปลูกแก่นตะวัน             

 
ตารางที่  2.12 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร เดช แก้วหานาม ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ท านา             

ปลูกถั่วลิสง             

ปลูกข้าวโพด             

ปลูกอ้อย             

ปลูกมันส าปะหลัง             

ปลูกแก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.13 กจิกรรมที่เกษตรกร บุญโฮม เต้จั้น ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ท านา             

ปลูกข้าวโพดหวาน             

ปลูกพริกในนา             

ปลูกพริกในสวน             

ปลูกแก่นตะวัน             

 

นาปรัง   นาปี 

นาปรัง   นาปี 

  นาปี 



  สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกร

ทุกรายมีการตัดหญ้าก่อนการไถเตรียมแปลง ยกเว้นแปลงนายอดุลย์สทิธิ์ มีการไถดะ 1-2 คร้ัง และมี

การยกแปลงปลูก (ตารางที่ 2.6) ยกเว้นแปลงปลูกของนายอดุลย์สทิธิ์ปลูกบนพ้ืนราบ เกษตรกรรายที่

ยกแปลงปลูกมีแปลงขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร การปลูกแก่นตะวัน เกษตรกรปลูกในวันที่ 25 สงิหาคม 

2549 โดยนายอดุลย์สทิธิ์ใช้กล้าพันธุช์ าถุงปลูก ส่วนอกี 2 ราย ปลูกจากหัวพันธุท์ี่กระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน 

การปลูกใช้ระยะปลูก 40 x 40 เซนติเมตร เน่ืองจากเป็นการปลูกปลายฝน การเจริญเติบโตทางล าต้น

จะมีน้อย จึงใช้ระยะปลูกแคบกว่าปกติ ปลูกลึก 1-3 เซนติเมตร ทุกรายมีการปลูกซ่อม ยกเว้นแปลง

นายอดุลย์สทิธิ์ ซ่ึงปลูกจากต้นกล้าช าถุง เหตุที่ต้องปลูกซ่อมเพราะหัวพันธุบ์างส่วนมีเช้ือราที่เป็นสาเหตุ

ของโรคโคนเน่าขาวติดมากบัหัวพันธุ ์ จึงท าให้หัวพันธุเ์น่า ต้นอ่อนตาย จึงต้องมีการปลูกซ่อมเพ่ือให้มี

จ านวนต้น/ไร่มากพอ แปลงเกษตรกรที่ปลูกจากหัวพันธุม์กีารใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนงอกฉีดพ่น 

ทุกแปลงมีการดายหญ้าก าจัดวัชพืช 2 คร้ัง แปลงปลูกของนายอดุลย์สทิธิ์ ไม่มีการให้น า้กบัแก่นตะวัน

เลย ส่วนอกี 2 แปลงที่เหลือมีการให้น า้เป็นคร้ังคราวหลังจากหมดฝนปลายฤดูปลูก แต่การให้น า้ยังไม่

เพียงพอเน่ืองจากใช้น า้จากบ่อบาดาล น า้มีปริมาณน้อย ระบบการให้น า้ยังไม่ทั่วถึง และเกษตรกรติด

กจิกรรมในการเกี่ยวและนวดข้าวในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายน 2549 จึงไม่มีเวลาที่จะให้น า้กบัแก่น

ตะวัน ดังนั้นแก่นตะวันจึงกระทบแล้งอย่างมากหลังจากหมดฝน ซึ่งส่งผลต่อผลผลิตของการผลิตแก่น

ตะวันในพ้ืนที่น้ี เกษตรทุกรายมีการใส่ปุ๋ยสตูร 13-13-21 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ เมื่อแก่นตะวันมีอายุ 

40 วันหลังปลูก แปลงปลูกของนายเดช และนายบุญโฮม ได้มีการใช้สารเคมีก าจัดแมลง ซึ่งพบว่ามี

แมลงกดักนิใบของแก่นตะวัน เมื่อแก่นตะวันอายุ 15 วันหลังปลูก 

  การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็ผลผลิตประมาณ

วันที่ 10 ธนัวาคม 2549 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยวประมาณ 3 วัน เกษตรกรขุดปลิดหัว รวบรวมหัวสดและ

ขายให้กบัโครงการฯ ซึ่งเข้าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากโิลกรัมละ 2.5 บาท แล้วได้น าหัวแก่น

ตะวันมาล้างท าความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้วเกบ็ไว้ในห้องควบคุมอุณหภมูิ 10

C เพ่ือรอการ

น าไปใช้ผลิตเอทานอลต่อไป 

  ส าหรับผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่การผลิตน้ีพบว่า มีระดับของผลผลิต

ต ่ามาก คือ ต ่ากว่า 1,000 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.7) โดยพบว่าทั้ง 3 ราย ได้ผลผลิตเพียง 212-269 

กโิลกรัม/ไร่ และจากการสงัเกตพบว่าจ านวนหัว/ต้น ของแก่นตะวันมีมากพอ ๆ กบัพ้ืนที่ปลูกทดสอบ

ในสถานีทดลอง แต่หัวแก่นตะวันเลก็มาก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะแก่นตะวันกระทบแล้งช่วง 2 เดือน

หลังจากออกดอก เพราะหมดฝน ถึงแม้จะมีความพยายามในการให้น า้แก่พืชแต่กไ็ม่เพียงพอ ระยะ

ดังกล่าวเป็นระยะของการสะสมน า้หนักแห้งของหัวซ่ึงส่งผลท าให้ผลผลิตได้รับต ่ามาก 

  ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุป

ได้ดังนี้   



 นายอดุลย์สทิธิ์ ศรีมงคุณ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด/ไร่เท่ากบั 3,610 บาท แยกเป็นต้นทุนค่า

วัสดุ 1,200 บาท/ไร่ และต้นทุนค่าจ้าง 2,410 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.14) เน่ืองจากนายอดุลย์สทิธิ์ท  า

การเกษตรเพียงคนเดียว แรงงานทั้งหมดที่ใช้จึงเป็นแรงงานจ้าง ค่าแรงงานปลูกเป็นต้นทุนมากที่สดุ คิด

เป็นร้อยละ 57 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะเกษตรกรไม่ให้น า้กบัการผลิตแก่นตะวัน ท าให้มีผลผลิต

ต ่าจึงท าให้ต้นทุนค่าเกบ็เกี่ยวต ่ากว่าต้นทุนค่าปลูก โดยมีต้นทุนค่าเกบ็เกี่ยวคิดเป็นร้อยละ 7.2 ของ

ต้นทุนทั้งหมด ซึ่งในแปลงนี้ ได้ผลผลิตแก่นตะวันเพียง 212 กโิลกรัม/ไร่ ท าให้มีต้นทุนการผลิต 17.0 

บาท/กโิลกรัมหัวสด ในขณะที่โครงการฯรับซ้ือผลผลิตหัวสดกโิลกรัมละ 2.50 บาท หากคิดต้นทุน

เฉพาะค่าวัสดุจะขาดทุนจากการผลิต 669.9 บาท/ไร่ หากคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 3,078 

บาท/ไร่ 

 นายเดช แก้วหานาม มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 9,464 บาท/ไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรงงาน

จ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 1,708 , 5,458 และ 2,298 บาท/ไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 2.15) 

เกษตรกรได้ผลผลิต 269 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 35.2 บาท/กโิลกรัม โดยมีค่าฉีด

พ่นสารเคมีเป็นต้นทุนมากที่สดุ 19.9% รองลงมาค่าปลูก และการก าจัดวัชพืช 19.8 และ 16.6% ของ

ต้นทุนทั้งหมด โครงการรับซื้อผลผลิตกิโลกรัมละ 2.50 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะ

ขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,614 บาท/ไร่ และหากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้าง เกษตรกรจะขาดทุน

จากการผลิต 3,308.7 บาท/ไร่ และถ้าคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 8,796.3 บาท/ไร่ 

 นายบุญโฮม เต้จั้น มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,355 บาท/ไร่ แยกเป็นต้นทุนค่าจ้างแรงงาน 

500 บาท/ไร่ แรงงานเกษตรกรท าเอง และค่าวัสดุ 3,510 และ 1,750 บาท/ไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 

2.16) โดยมีต้นทุนค่าปลูกมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 28.0 และต้นทุนค่าเตรียมดินและใส่ปุ๋ยรองลงมา

โดยมีต้นทุนร้อยละ 25 และ 21 ตามล าดับ โดยเกษตรกรได้ผลผลิต 264 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มี

ต้นทุนการผลิต 20.3 บาท/กโิลกรัม โครงการฯรับซื้อผลผลิตหัวสดกโิลกรัมละ 2.50 บาท หากคดิ

เฉพาะต้นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,056 บาท/ไร่ และหากคิดค่าแรงงาน

จ้าง และต้นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุน 1,544.4 และ 4,699.2 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

  การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร 

เกษตรกรที่ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ีมีรายได้จากทั้งภาคเกษตร และนอกภาคการเกษตร 

(ตารางที่ 2.9) โดยได้มีหัวพันธุจ์ากทางโครงการฯ โดยปกติพ่อบ้านจะเป็นผู้ตัดสนิใจว่าจะปลูกพืชใด 

ในแต่ละปี นายเดช และนายบุญโฮม เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ส่วนนายอดุลย์สทิธิ์ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่ม

เกษตรกร โดยปกติหากเกดิปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้าหน้าที่โครงการ แหล่งข้อมูล การเกษตรที่ได้รับ

จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ เกษตรกรมีประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก ยกเว้นนายเดช 

ซ่ึงเคยปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังที่ 2 โดยสาเหตุที่ตัดสนิใจปลูกพืชน้ีเพราะเจ้าหน้าที่ของโครงการแนะน า 

ส่วนความเหน็ของเกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน โดยมีความเหน็ว่ามีความยุ่งยาก

ในการผลิตในขั้นตอนการปลูก เพราะต้องปลูกจากต้นอ่อน (ตารางที่ 2.10) และข้ันตอนการเกบ็เกี่ยว

ต้องขุด ปัญหาที่พบน้อยคือ ปัญหาเร่ืองโรคและแมลง เกษตรกรยังไม่พอใจกบัระดับผลผลิตที่ได้รับ 

ราคาที่ขายได้ และการขาดทุน แต่เกษตรกรมีความประสงคท์ี่จะปลูกแก่นตะวันต่อไป เพราะเช่ือว่าน่าจะ

ปลูกและให้ผลผลิตที่ดกีว่าน้ีได้ ยกเว้นนายเดช แก้วหานาม ซึ่งตัดสนิใจจะไม่ปลูกพืชนี้ ต่อไป 



ตารางที่ 2.14 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายอดุลย์สทิธิ์ ศรีมงคุณ ส าหรับการปลูก
ทดสอบ ณ อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549  

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 200 - - 200 5.5 

การปลูก 1,170 - 900 2,070 57.0 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 585 - - 585 16.0 

การใส่ปุ๋ย 195 - 300 495 13.7 

การให้น า้ - - - - - 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 260 - - 260 7.2 

รวมต้นทุนการผลิต 2,410 0.0 1,200 3,610 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 11.36 0.0 5.66 17.02 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (2.5-5.66) x 212 = -

669.9 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (2.5-17.02) x 212 = -

3,078 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (2.5-17.02) x 212 = -

3,078 

 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 212 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 2.50 บาท                                          

 
ตารางที่ 2.15  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายเดช แก้วหานาม ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.น า้พอง จ. ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549  
รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 720 - 150 870 9.1 

การปลูก - 975 900 1,875 19.8 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 1,575 - 1,575 16.6 

การใส่ปุ๋ย - 600 350 950 10.1 

การให้น า้ - 808 - 808 8.5 

การฉีดพ่นสารเคมี 988 - 898 1,886 19.9 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 1,500 - 1,500 15.8 

รวมต้นทุนการผลิต 1,708 5,458 2,298 9,464 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 6.3 20.28 8.5 35.2 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (2.5-8.5) x 269 = -1,614  



รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (2.5-14.8) x 269 = -

3,308.7 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด   (2.5-35.2) x 269 = -

8,796.3 

 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 269 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 2.50 บาท                                          



ตารางที่ 2.16  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายบุญโฮม เต้จั้น ส าหรับการปลูกทดสอบ  
 ณ อ.น า้พอง จ. ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549  

รายการ ชนิดต้นทุน รวม ร้อยละของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 500 750 100 1,350 25.2 

การปลูก - 600 900 1,500 28.0 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - - - - - 

การใส่ปุ๋ย - 600 530 1,130 21.1 

การให้น า้ - - - - - 

การฉีดพ่นสารเคมี - 300 175 475 8.9 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 900 - 900 16.8 

ค่าการปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยว      

รวมต้นทุนการผลิต 500 3,150 1,750 5,355 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 1.9 11.9 6.45 20.28 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (2.5-6.5) x 264 = -

1,056.0 

- 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (2.5-8.35) x 264 = -

1,544.4 

- 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (2.5-20.3) x 264 = -

4,699.2 

- 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 264 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 2.50 บาท                                         - 

 
 2.3.1.3 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอเกษตรพสิยั 

จงัหวดัรอ้ยเอ็ด 

  การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลิตเพียง 1 ราย 

คือ นายสมบัติ จุลวานิช บ้านเลขที่ 127 ม.10 ต.เกษตรพิสยั อ.เกษตรพิสยั จ.ร้อยเอด็ มีพ้ืนที่ปลูก 3 ไร่ 

  สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิ

ตะวันตกเฉียงใต้ของที่ตั้งจังหวัดร้อยเอด็ ห่างจากจังหวดัร้อยเอด็ ประมาณ 47 กโิลเมตร (รูปที่ 2.5) 

ดินมีลักษณะเป็นดินทราย มีอนุภาค sand silt และ clay 96 2 และ 2% ตามล าดับ (ตารางที่ 

2.2) ดินมีความเป็นกรด-ด่าง 5.5 มีอนิทรียวัตถุ 0.4% มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และ

แคลเซียม ในดินเท่ากบั 0.04% 72.5 24.3 และ 20.0 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.3) การผลิตของ

เกษตรกรท าในสภาพพ้ืนที่ไร่ โดยปลูกทดสอบในวันที่ 21 สงิหาคม 2549 และเกบ็เกี่ยววันที่ 9 

มกราคม 2550 ซึ่งเป็นการปลูกผลิตแก่นตะวันปลายฤดูฝน การผลิตโดยอาศัยน า้ฝนในช่วงแรกของการ

ปลูก จากนั้นอาศัยน า้จากแหล่งน า้ส าหรับการผลิต ในช่วงการผลิตพบว่าก่อนปลูกมีฝนตกติดต่อกนั แต่

ฝนทิ้งช่วงหลังปลูกจึงต้องมีการให้น า้ในช่วงวันที่ 1-20 กนัยายน 2549 (รูปที่ 2.6) หลังจากน้ันในวันที่ 

20 กนัยายน-20 ตุลาคม 2549 ฝนตกอย่างต่อเน่ือง พืชจึงไม่กระทบแล้ง หลังจากวันที่ 20 ตุลาคม 

2549 เป็นระยะที่หมดฝน เกษตรกรจ าเป็นต้องให้น า้กบัแก่นตะวัน ถึงแม้จะมีการให้น า้จากบ่อน า้ส าหรับ



การผลิตแก่นตะวันในช่วงนี้  แต่แก่นตะวันยังกระทบแล้ง เนื่องจากแปลงปลูกเป็นดินทรายจัด หน้าดินแห้ง

เรว็ ระบบการให้น า้ยังไม่ทั่วถึง ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อระบบผลผลิตของแก่นตะวันที่ผลิตในพ้ืนที่น้ี  



 

 
 
รูปที่ 2.5 แสดงที่ตั้งและบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.เกษตรพิสยั จ.ร้อยเอด็ 

ที่มา : www.tat.or.th 

 

แปลงปลูกทดสอบ 
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ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน 

รูปท่ี 2.6 ปริมาณและการกระจายตวัของน ้าฝน (ม.ม.) อ.เกษตรพิสยั จ.รอ้ยเอ็ด กรกฎาคม 2549-มกราคม 2550 



  สภาพครวัเรือนเกษตรกร ในพ้ืนที่ปลูกทดสอบน้ี เกษตรกรมี

พ้ืนที่ถือครอง 11 ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน (ตารางที่ 2.4) แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกบัการเพาะปลูก

แก่นตะวันมี 2 คน เกษตรกรมีประสบการณใ์นการผลิตแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก การปลูกแก่นตะวันท าใน

พ้ืนที่ไร่ ซ่ึงเกษตรกรได้เช่าเพ่ือการผลิตแก่นตะวัน โดยเป็นการปลูกเป็นพืชเดี่ยวในช่วงปลายฤดูฝน ไม่มี

การปลูกพืชอื่นก่อนหรือหลังการผลิตแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ี กจิกรรมของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นการท า

กจิกรรมนอกภาคการเกษตร คือ มีร้านอาหาร และท าอฐิแดง ส่วนในภาคเกษตรมีการปลูกมะนาวหวาน 

มะม่วง กล้วย และไผ่หวาน (ตารางที่ 2.17) ซ่ึงต้องใช้แรงงานเป็นคร้ังคราวในการดูแลส าหรับการผลิต

แก่นตะวัน ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แรงงานจ้าง  

  สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร เกษตรกรมีการเตรียมแปลง

ปลูกโดยไถดะ 2 คร้ัง ไม่ยกร่องปลูก (ตารางที่ 2.6) ปลูกแก่นตะวันในวันที่ 21 สงิหาคม 2549 โดยใช้

หัวพันธุท์ี่ตัดเป็นช้ิน ๆ แล้วกระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน ระยะปลูก 40 x 40 เซนติเมตร ปลูกลึก 1-3 

เซนติเมตร และท าการปลูกซ่อมต้นที่ตาย ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ทั้งก่อนปลูกและหลังปลูก มี

การก าจัดวัชพืชด้วยการดายหญ้า มีการให้น า้ชลประทาน ซึ่งสบูน า้จากบ่อกกัเกบ็น า้ แต่จากการสงัเกต 

พบว่า ยังไม่เพียงพอ พืชกระทบแล้ง โดยเฉพาะหลังจากหมดฝน มีการใส่ปุ๋ยให้กบัแก่นตะวัน โดยใช้ปุ๋ย

สตูร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ เมื่อแก่นตะวันมีอายุ 45 วันหลังปลูก ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัด

โรคและแมลงเน่ืองจากไม่พบการระบาด 

  ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็นค่าแรงงาน 

ซึ่งแยกเป็นแรงงานจ้าง และแรงงานของเกษตรกร และค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้วย ค่าหัวพันธุ ์ และปุ๋ยเคมี 

พบว่ามีต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 6,400 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.18) ซ่ึงแยกเป็นค่าวัสดุ 1,500 บาท/

ไร่ ค่าแรงงานจ้าง 4,900 บาท/ไร่ มีต้นทุนในการปลูกมากที่สดุ รองลงมาเป็นต้นทุนในการให้น า้ คิด

เป็นร้อยละ 35.9 และ 27.3 ตามล าดับ โดยที่มีระดับผลผลิต 100 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการ

ผลิต 64 บาท/กโิลกรัมหัวสด หากคิดต้นทุนเฉพาะค่าวัสดุเกษตร จะขาดทุน 1,250 บาท/ไร่ หากคิดค่า

วัสดุรวมทั้งค่าแรงงานจ้าง จะท าให้เกษตรกรขาดทุน 6,150 บาท/ไร่ 

 



ตารางที่ 2.17 กจิกรรมที่เกษตรกร สมบัติ จุลวานิช ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมบัติ จุลวานิช ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.เกษตรพิสยั จ.ร้อยเอด็ ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 
รายการ ชนิดต้นทุน รวม ร้อยละของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 900 - - 900 14.0 

การปลูก 1,400 - 900 2,300 35.9 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 350 - - 350 5.4 

การใส่ปุ๋ย 350 - 600 950 14.8 

การให้น า้ 1,750 - - 1,750 27.3 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - -  

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 150 - - 150 2.3 

รวมต้นทุนการผลิต 4,900 0.0 1,500 6,400 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 49.0 0.0 15.0 64.0 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (2.5-15.0) x 100 = -

1,250 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (2.5-64.0) x 100 = -6,150  

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (2.5-64.0) x 100 = -

6,150 

 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 100 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 2.50 บาท                                          



  การตดัสินใจและยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร 

หลังจากเกษตรกรเกบ็เกี่ยวผลผลิตแก่นตะวัน เจ้าหน้าที่โครงการฯได้สมัภาษณเ์กบ็ข้อมูลความคิดเหน็

ของเกษตรกรในการตดัสนิใจและยอมรับการผลิตแก่นตะวัน โดยพบว่า เกษตรกรมีรายได้จากทั้งภาค

เกษตร และนอกภาคเกษตร (ตารางที่ 2.9) การได้พันธุแ์ก่นตะวันมาปลูกได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ 

การตัดสนิใจจะปลูกพืชพ่อบ้านเป็นผู้ตัดสนิใจ เกษตรกรรายนี้ ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรใด 

หากมีปัญหาทางด้านการเกษตร เกษตรกรจะปรึกษาเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และแหล่งข้อมูลที่ได้รับ

ส่วนใหญ่ได้จากเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เกษตรกรมีประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันคร้ังแรก สาเหตุ

ที่ปลูกเพราะเจ้าหน้าที่ของโครงการฯแนะน า ส าหรับสภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร 

(ตารางที่ 2.10) พบว่า เกษตรกรมีความเหน็ว่าข้ันตอนการปลูกปฏบิัติส าหรับการผลิตแก่นตะวันที่

ยุ่งยากในการปลูก คือ การให้น า้ ส่วนการปฏบิัติที่ง่าย คือการปลูก การก าจัดวัชพืช การใส่ปุ๋ย และการ

เกบ็เกี่ยว ด้านปัญหาเร่ืองโรคแมลงมีน้อย ส่วนการเตรียมแปลงปลูกมีความยากง่ายอยู่ในระดับปาน

กลาง เกษตรกรยังไม่ค่อยพอใจกบัระดับผลผลิต ราคาขายต่อกโิลกรัม และรายได้ที่ได้จากการปลูก แต่

การมีตลาดรับซ้ือน้ันพอใจมาก อย่างไรกต็าม เกษตรกรยังมีความเหน็ที่จะผลิตแก่นตะวันต่อไป เพราะ

คิดว่าจะท าได้ดีกว่าน้ี และจะได้รับผลผลิตในระดับสงูกว่าที่ได้รับจากการผลิตคร้ังน้ี 

 2.3.1.4 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอเชียงยืน 

จงัหวดัมหาสารคาม 

  การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลิตเพียง 1  ราย 

คือ นายบังเอญิ บรรลุผล บ้านเลขที่ 34 ม.10 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น แต่แปลงปลูกอยู่ในพ้ืนที่

บ้านหนองมันปลา ต.กู่ทอง อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม มีพ้ืนที่ปลูกแก่นตะวัน 1 ไร่ 

  สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิ

ตะวันตกเฉียงเหนือของที่ตั้งจังหวัดมหาสารคาม ห่างจากจังหวัดมหาสารคามประมาณ 94 กโิลเมตร 

(รูปที่ 2.7) ดินมีลักษณะเป็นดินทราย มีอนุภาค sand silt และ clay 92 5 และ 3% ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.2) ดินมีความเป็นกรด-ด่าง 5.2 มีอนิทรียวัตถุ 0.7% มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม 

และแคลเซียม ในดินเท่ากบั 0.05%  22.9 167 และ 4,907 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.3) การ

ผลิตของเกษตรกรท าในสภาพพ้ืนที่ไร่ โดยปลูกทดสอบในวันที่ 6 กนัยายน 2549 และเกบ็เกี่ยว 10 

มกราคม 2550 ซึ่งเป็นการผลิตแก่นตะวันปลายฤดูฝน การผลิตโดยอาศัยน า้ฝนในช่วงแรกของการผลิต 

และน า้บาดาลเมื่อฝนทิ้งช่วงและหมดฝน ในช่วงการผลิตพบว่าในช่วงปลูกจนถึงกระทั่ง 1 เดือน มีฝนตก

สม ่าเสมอท าให้พืชมีการเจริญเติบโตดี แต่เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีวัชพืชรุนแรงท าให้มีการแข่งขันกบัแก่น

ตะวันมาก เกษตรกรดายหญ้าช้าคือดายหญ้าเมื่ออายุ 40 วัน หลังจากดายหญ้าและใส่ปุ๋ย จึงท าให้พืชเร่ิม

เจริญเติบโตดี แต่ในช่วงที่หมดฝนตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2549 จนถึงเกบ็เกี่ยว ตลอดระยะเวลา 3 เดือน 

มีฝนตกเพียงวันเดียว (รูปที่ 2.8) เกษตรกรได้ให้น า้บาดาล และน า้ประปาส าหรับการผลิตแก่นตะวัน แต่

น า้มีไม่เพียงพอ และการให้แต่ละคร้ังไม่ทั่วถึง ท าให้การเจริญเติบโตชะงัก และส่งผลท าให้ผลผลิตต ่า 

  สภาพครวัเรือนเกษตรกร ในพ้ืนที่ปลูกทดสอบน้ีเกษตรกรมีพ้ืนที่

ถือครอง 80 ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือน 9 คน (ตารางที่ 2.4) แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกบัการเพาะปลูกแก่น

ตะวัน มีเพียง 2 คน เกษตรกรมีประสบการณใ์นการผลิตแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก การปลูกแก่นตะวันเป็น

การปลกูเป็นพืชเดี่ยว ปลายฤดูฝน ไม่มีการปลูกพืชก่อนหรือหลังการผลิตแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ี กจิกรรม

ในฟาร์มของเกษตรกรมีการปลูกข้าวนาปี ในพ้ืนที่นา 16 ไร่ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 

2549  



 

 
รูปที่ 2.7 แสดงที่ตั้งและบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม 

ที่มา : www.tat.or.th 

 

แปลงปลูกทดสอบ 
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ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน 



ตารางที่ 2.19 กจิกรรมที่เกษตรกร บังเอญิ บรรลุผล ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ท านา             

มะม่วง ขนุน กล้วย             

ปลูกแก่นตะวัน             

 
และมีการท าสวนผลไม้ เช่น มะม่วง ขนุน กล้วย ซึ่งต้องใช้แรงงานในการดูแลปฏบิัติเป็นคร้ังคราวตลอด

ปีและมีการปลูกแก่นตะวันในพ้ืนที่ไร่ระหว่างเดือนกนัยายน 2549-มกราคม 2550 (ตารางที่ 2.19) 

  สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนปลูกเกษตรกรมีการตัด

หญ้าก่อนการไถเตรียมดิน (ตารางที่ 2.6) ท าการไถดะเพียงคร้ังเดียว และไม่มีการยกแปลงปลูก ปลูก

แก่นตะวันในวันที่ 6 กนัยายน 2549 การปลูกใช้หัวพันธุท์ี่ตดัเป็นช้ิน ๆ แล้วกระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน โดย

ใช้ระยะปลูก 40 x 40 เซนติเมตร ปลูกลึก 1-3 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อมเน่ืองจากมีบางต้นตาย มี

การฉีดสารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนงอก และมีการดายหญ้าก าจัดวัชพืช อาศัยน า้ฝนในการผลิต ในระยะที่

ฝนทิ้งช่วงมีการให้น า้โดยการสบูน า้ฉีดพ่นให้กบัแก่นตะวัน อาทติย์ละ 1 คร้ัง หลังจากช่วงออกดอกมีการ

ให้น า้โดยระบบสปริงเกอร์ แต่มีน า้ไม่เพียงพอ มีการใส่ปุ๋ย สตูร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ 

เมื่ออายุประมาณ 45 วัน ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคเน่ืองจากไม่พบการระบาด แต่มกีารใช้สารเคมี

ก าจัดมดกดักนิหัว 

  การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็เกี่ยวผลผลิตใน

วันที่ 10 มกราคม 2550 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยว 2 วัน เกษตรกรรวบรวมหัวสดและขายให้กบัโครงการฯ 

ซึ่งทางโครงการฯเข้าไปรับซื้อในราคากโิลกรัมละ 2.5 บาท และน าหัวแก่นตะวันน ามาล้างท าความสะอาด

บรรจุถุงพลาสติก และเกบ็รักษาไว้ในห้องเยน็ช้ืน อุณหภมูิ 10

C รอการน าไปใช้ต่อไป 

  ส าหรับผลผลิตที่ผลิตได้จากพ้ืนที่น้ี ซ่ึงได้จากการเกบ็เกี่ยวจากแปลง

ทั้งหมด พบว่า มีผลผลิต 111 กโิลกรัม/ไร่ ซ่ึงจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับต ่า (ตารางที่ 2.7) 

  ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็นค่าแรงงาน 

ทั้งหมดเป็นแรงงานจ้าง และแรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้วย ค่าหัวพันธุ ์ปุ๋ยเคมี ซึ่งพบว่า 

มีต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 6,500 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.20) ซ่ึงแยกเป็นค่าวัสดุ 1,270 บาท/ไร่ 

ค่าแรงงานจ้าง และแรงงานเกษตรกร 4,630 และ 600 บาท/ไร่ ตามล าดับ โดยมีต้นทุนค่าปลูกมาก

ที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 41.5 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมาคอืต้นทุนค่าให้น า้ 17.2% โดยมีระดับผลผลิต 

111 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 58.5 บาท/กโิลกรัมหัวสด หากคิดต้นทุนเฉพาะค่าวัสดุ

เกษตรกรขาดทุน 987.9 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานเกษตรกร และแรงงานจ้าง จะท าให้

เกษตรกรขาดทุน 5,616.6 และ 6,216 บาท/ไร่ ตามล าดับ  

  การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตของเกษตรกร หลังจาก

เกษตรกรเกบ็เกี่ยวผลผลิตแก่นตะวัน เจ้าหน้าที่โครงการฯได้สมัภาษณเ์กบ็ข้อมูลความเหน็ของเกษตรกร

ในการตัดสนิใจ และยอมรับการผลิตแก่นตะวัน โดยพบว่าเกษตรกรมีรายได้จากทั้งภาคเกษตรและนอก

การเกษตร (ตารางที่ 2.9) การได้พันธุแ์ก่นตะวันมาปลูกได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ การตัดสนิใจจะ

   นาปี 



ปลูกพืชชนิดใดพ่อบ้านเป็นผู้ตดัสนิใจ เกษตรกรรายนี้ ไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรกลุ่มใด หากมี

ปัญหาทางด้านการเกษตร เกษตรกรจะปรึกษาเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ และแหล่งข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่

ได้จากเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เกษตรกรรายน้ีมีประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันคร้ังแรก สาเหตุที่

ปลูกเพราะเจ้าหน้าที่ของโครงการฯแนะน า ส าหรับสภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร 

(ตารางที่ 2.10) พบว่าเกษตรกรมีความเหน็ว่าข้ันตอน การปลูกปฏบิัติส าหรับการผลิตแก่นตะวันทุก

ขั้นตอนง่าย ได้แก่ การเตรียมแปลงปลูก การปลูก การก าจัดวัชพืช การให้น า้ การใส่ปุ๋ย การเกบ็เกี่ยว 

และมีปัญหาโรคแมลงน้อย ส่วนความพอใจกบัระดับผลผลติ เกษตรกรยังไม่พอใจกบัระดับผลผลิตต ่า 

ราคาขายต่อกโิลกรัม และรายได้ที่ได้จากการปลูก แต่เกษตรกรยังมีความเหน็ที่จะผลิตแก่นตะวันต่อไป 

เพราะได้เรียนรู้การปฏบิัติต่อแก่นตะวันมาแล้ว จึงคิดว่าน่าจะท าได้ดีกว่าการผลิตในปลายฤดูฝนน้ี 

 
ตารางที่ 2.20 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายบังเอิญ บรรลุผล ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 
รายการ ชนิดต้นทุน รวม ร้อยละของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 850 - - 850 13.1 

การปลูก 1,200 600 900 2,700 41.5 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 400 - - 400 6.1 

การใส่ปุ๋ย 300 - 300 600 9.2 

การให้น า้ 1,120 - - 1,120 17.2 

การฉีดพ่นสารเคมี 40 - 70 110 1.7 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 720 - - 720 11.1 

รวมต้นทุนการผลิต 4,630 600 1,270 6,500 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 4.7 5.4 11.4 58.5 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (2.5-11.4) x 111 = -987.9  

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (2.5-53.1) x 111 = -

5,616.6 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (2.5-58.5) x 111 = -

6,216.0 

 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 111 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 2.50 บาท                                          

 



2.3.1.5 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในศูนยวิ์จยัพืชไร่นครราชสีมา 

 การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัย

พืชไร่นครราชสมีา ในแปลงผลิต 2 แปลง โดยมีผู้ดูแล คือ นางสาวศิริรัตน์ เวชสทิธิ์ และนางสาววาสนา 

วงค์พินิจ 

 สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิ

ตะวันตกของที่ตั้งจังหวัดนครราชสมีา ห่างจากจังหวัดนครราชสมีาประมาณ 45 กโิลเมตร (รูปที่ 2.9) 

โดยทั้ง 2 แปลง มีลักษณะและคุณสมบัติของดินที่แตกต่างกนั โดยแปลงปลูกที่ 1 ดินมีลักษณะเป็นดิน

ร่วนทราย มีอนุภาค sand silt และ clay 74 13 และ 13% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.2) ดินมี

ความเป็นกรด-ด่าง 6.6 มีอนิทรียวัตถุ 1.7% มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียมใน

ดินเท่ากบั 0.10% 48.1 41.6 และ 157 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.3) ส่วนแปลงปลูกที่ 2 ดินมี

ลักษณะเป็นทรายร่วน มีอนุภาค sand silt และ clay 76 16 และ 8% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.2) 

ดินมีความเป็นกรดด่าง 4.5 มอีนิทรียวัตถุ 0.3 มีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียมใน

ดินเท่ากบั 0.03% 34.4 194.8 และ 843 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.3) ทั้ง 2 แปลง เป็นแปลง

สภาพพ้ืนที่ไร่ และเป็นการปลูกปลายฤดูฝน โดยแปลงปลูกที่ 1 ท าการปลูกในวันที่ 19 กนัยายน 2549 

และเกบ็เกี่ยว เมื่ออายุประมาณ 100 วัน คือวันที่ 8 มกราคม 2550 การผลิตส่วนใหญ่อาศัยน า้

ชลประทานโดยใช้ระบบการให้น า้แบบสปริงเกอร์อย่างสม ่าเสมอ แม้ว่าในช่วงการผลิตพบว่าในช่วงแรกนั้น

จะมีฝนตก ประมาณ 20 วัน (รูปที่ 2.10) แต่หลังจากน้ันแล้วฝนหยุดตกเป็นเวลานานจนถึงช่วงเกบ็

เกี่ยว คือ ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2549-8 มกราคม 2550 ดังน้ัน การที่มีระบบชลประทานรองรับ

ในช่วงการผลิตแก่นตะวันเมื่อขาดฝนนั้น พืชไม่ได้รับการกระทบแล้ง จึงท าให้ผลผลิตของแก่นตะวันน้ัน

อยู่ในระดับที่ดี ส่วนแปลงปลูกที่ 2 น้ันท าการปลูกในวันที่ 3 ตุลาคม 2549 และเกบ็เกี่ยวตามอายุใน

วันที่ 10 มกราคม 2550 การให้น า้ใช้วิธเีดียวกบัแปลงที่ 1 คือใช้ระบบสปริงเกอร์ แต่จ านวนคร้ังที่ให้

มากกว่า เน่ืองจากช่วงที่ปลูกเป็นช่วงที่ก าลังจะหมดฝน จึงต้องให้น า้ชลประทานตลอดระยะเวลาที่ท  าการ

ผลิตแก่นตะวัน 

 สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ทั้งแปลงปลูกที่ 1 แปลงปลูก

ที่ 2 มีการปฏบิัติที่คล้ายคลึงกนั (ตารางที่ 2.6) กล่าวคือการเตรียมพ้ืนที่โดยไม่มีการตดัหญ้าก่อนการ

ไถ มีการไถดะ 2 คร้ัง และไถพรวน 1 คร้ัง ไม่มีการยกแปลงปลูกในการปลูกแปลงที่ 1 แต่ในการปลูก

แปลงที่ 2 มีการยกแปลงปลูก โดยมีขนาดแปลงกว้าง 80 เซนติเมตร ปลูกแก่นตะวัน 1 แถว ใช้ระยะ

ปลูก 80 x 30 ซม. การปลูกของทั้ง 2 แปลง ใช้หัวพันธุท์ี่ตัดเป็นช้ิน ๆ แล้วกระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน โดย

ใช้ระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร ในแปลงปลูกที่ 1 ทั้งสองแปลง ปลูกลึก 1-3 เซนติเมตร มีการปลูก

ซ่อมเน่ืองจากมีบางต้นตาย ไม่มีการฉีดสารเคมีควบคุมวัชพืชก่อนงอก และมีการดายหญ้าก าจัดวัชพืช 3 

คร้ัง มีการให้น า้ชลประทานทนัทหีลังปลูก และมีการให้น า้อย่างสม ่าเสมอตลอดการผลิต มีการใส่ปุ๋ย

ให้กบัแก่นตะวันเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใช้ปุ๋ย 15-15-15 อตัรา 50 กโิลกรัม/ไร่ ในแปลงปลูก

ที่ 1 ส่วนแปลงปลูกที่ 2 ใช้อัตรา 25 กโิลกรัม/ไร่ ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลง เน่ืองจากไม่

พบการระบาด แต่พบการเป็นโรคโคนเน่าขาว ซึ่งเกดิจากเช้ือ Sclerotium rolfsii ทั้ง 2 แปลง 

และในบางพ้ืนที่ของแปลงปลูกที่ 2 มีแมลงกดักนิโคนล าต้นแก่นตะวันท าให้โคนต้นเน่า แต่ไม่ส่งผลต่อ

ผลผลิต 

 



 
  
รูปที่ 2.9 แสดงที่ตั้งบริเวณที่ปลูกทดสอบ อ.สคีิ้ ว จ.นครราชสมีา 

ที่มา : www.tat.or.th/ 

 
 การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต แปลงปลูกที่ 1 ท าการเกบ็เกี่ยว

ผลผลิต 3 วัน และแปลงปลูกที่ 2 ใช้เวลาเกบ็เกี่ยว 4 วัน จากน้ันทั้ง 2 แปลงจะท าการเกบ็รวบรวมหัว

สด โดยท าการเกบ็เกี่ยวในช่วงเช้า แล้วเกบ็หัวไว้ในที่ร่ม เพ่ือไม่ให้หัวสญูเสยีน า้ จากน้ันทางโครงการฯ

เข้าไปรับซื้อผลผลิตหัวสดในราคากโิลกรัมละ 2.50 บาท น าหัวแก่นตะวันมาล้าง ท าความสะอาด บรรจุ

ถุงพลาสติก แล้วเกบ็รักษาไว้ในห้องเยน็ช้ืน อุณหภมูิ 10

C 

 ส าหรับผลผลิตที่ได้จากแปลงปลูกที่ 1 ซ่ึงได้จากการสุ่มเกบ็ผลผลิต 

4 จุด ๆ ละ  25 ตารางเมตร จากน้ันน ามาหาค่าเฉล่ีย พบว่ามีค่าเฉล่ีย 3,900 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 

2.7) ซึ่งจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับค่อนข้างสงู ส่วนในแปลงปลูกที่ 2 ได้จากการสุ่มเกบ็ผลผลิต 

4 จุด ๆ ละ 4 ตารางเมตร น ามาหาค่าเฉล่ีย พบว่ามีค่าเฉล่ีย 3,790 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.7) ซ่ึงจัด

ว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดบัค่อนข้างสงู 

 

แปลงปลูกทดสอบ 



       2.10                                ( . )  .                    2549 -            2550

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 30 10 20 31 10 20 31 10 20 28

 . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .  . .
     

  
   
  

    
 

 
 

 

ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวันแปลงที่ 1 

ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวันแปลงที่ 2 



 ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตของแปลงปลูกที่ 1 

ทั้งที่เป็นค่าแรงงาน ซ่ึงแยกเป็นแรงงานจ้าง และค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้วย ค่าหัวพันธุ ์ ปุ๋ยเคมี พบว่า มี

ต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 12,150 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.21) ซ่ึงแยกเป็นค่าวัสดุ 1,500 บาท/ไร่ 

ค่าแรงงานจ้าง 10,650 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนค่าให้น า้มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 25.9 ของต้นทุนทั้งหมด 

รองลงมาเป็นค่าปลูก 25.2% โดยมีระดับผลผลิต 3,900 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 

3.11 บาท/กโิลกรัมหัวสด หากคิดต้นทุนเฉพาะค่าวัสดุ จะมีก าไร 8,268 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุ

รวมทั้งค่าแรงงานจ้าง จะท าให้เกษตรกรขาดทุน 2,379 บาท/ไร่ 

 ส่วนในแปลงปลูกที่ 2 จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็น

ค่าแรงงาน ซึ่งแยกเป็นแรงงานจ้าง และวัสดุ ซึ่งประกอบด้วย ค่าหัวพันธุ์ ปุ๋ยเคมี พบว่ามีต้นทุนการผลิต

รวมทั้งหมด 16,605 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.22) ซ่ึงแยกเป็นค่าวัสดุ 1,500 บาท/ไร่ ค่าแรงงานจ้าง 

15,105 บาท/ไร่ โดยมีค่าเกบ็เกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็น 26% และค่าปลูกคิดเป็น 24.4% ของต้นทุน

ทั้งหมด โดยมีระดับผลผลิต 3,790 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 4.38 บาท/กโิลกรัมหัว

สด หากคิดต้นทุนเฉพาะค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีก าไร 7,959 บาท/ไร่ และคิดค่าวัสดุรวมทั้งค่าแรงงาน

จ้างจะท าให้เกษตรกรขาดทุน 7,125 บาท/ไร่ 

 การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิต หลังจากเกบ็เกี่ยวผลผลิต

แก่นตะวัน เจ้าหน้าที่โครงการฯได้สมัภาษณเ์กบ็ข้อมูลความเหน็ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแปลงปลูกใน

การตัดสนิใจ และยอมรับการผลิตแก่นตะวัน พบว่า ทั้ง 2 แปลงปลูกนั้นได้พันธุแ์ก่นตะวันมาปลูกจาก

การเข้าร่วมโครงการ (ตารางที่ 2.9) โดยไม่ได้เป็นสมาชิกเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรใด หากมีปัญหา

ทางด้านการเกษตร หรือต้องการข้อมูลจะท าการปรึกษาและขอรับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดยมี

ประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก สาเหตุที่ปลูกเพราะเจ้าหน้าที่โครงการแนะน า ส าหรับ

สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันเมื่อเปรียบเทยีบกบัอ้อย พบว่าผู้ดูแลแปลงปลูกทดสอบมีความเหน็

ว่าไม่มีข้ันตอนการปลูกปฏบิัตทิี่ยากส าหรับการผลิตแก่นตะวัน ส่วนใหญ่มีการปฏบิัติที่ง่าย คือ การ

เตรียมหัวพันธุ ์ การเตรียมแปลงปลูก การปลูก การก าจัดวัชพืช การให้น า้ การใช่ปุ๋ย การเกบ็เกี่ยว 

ปัญหาแมลงมีน้อย แต่ปัญหาโรคมีปานกลาง (ตารางที่ 2.10) ส่วนการปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยวอยู่ใน

ระดับปานกลาง ผู้ดูแลแปลงมีความพอใจในผลผลิต มีตลาดรับซื้อ มีความพอใจในระดบัปานกลางใน

ราคาขายต่อกโิลกรัม และก าไรที่ได้จากการปลูก ผู้รับผิดชอบในการปลูกจึงมีความเหน็ที่จะผลิตแก่น

ตะวันต่อไป ส่วนความคิดเหน็ของผู้ดูแลแปลงปลูกที่ 2 พบว่าไม่มีข้ันตอนการปลูกปฏบิัตทิี่ยากส าหรับ

การผลิตแก่นตะวัน ส่วนใหญ่เป็นการปฏบิัติที่ง่ายถึงปานกลาง (ตารางที่ 2.10) ในการปฏบิัติที่ง่ายคือ 

การเตรียมหัวพันธุ ์การเตรียมแปลงปลูก การให้น า้ การใส่ปุ๋ย การเกบ็เกี่ยว ส่วนการปฏบิัติที่อยู่ในระดับ

ปานกลาง คือ การปลูก และการปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยว ส่วนเร่ืองโรคแมลงรบกวนน้ัน ทางด้านโรคมี

น้อย ส่วนแมลงมีปานกลาง ผู้ปลูกมีความพอใจในระดับปานกลาง ทั้งในด้านผลผลิต ราคาขายต่อ

กโิลกรัม ก าไรจากการปลูก และการมีตลาดรับซ้ือ และผู้ปลูกยังมีความเหน็ที่จะผลิตแก่นตะวันต่อไป 

โดยเน้นขนาดของพ้ืนที่ต้องมาก และมีการจัดการที่เหมาะสมจึงจะคุ้มทุน 



ตารางที่ 2.21 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) แปลงปลูกที่ 1 ณ ศูนย์วิจัย พืชไร่นครราชสมีา 
 จ.นครราชสมีา ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม ร้อยละของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 840 - - 840 6.9 

การปลูก 2,160 - 900 3,060 25.2 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 1,800 - - 1,800 14.8 

การใส่ปุ๋ย 540 - 600 1,140 9.4 

การให้น า้ 3,150 - - 3,150 25.9 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - -  

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 2,160 - - 2,160 17.7 

รวมต้นทุนการผลิต 10,650 0.0 1,500 12,150 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.73 0.0 0.38 3.11 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (2.5-0.38) x 3,900 = 

8,268 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (2.5-3.11) x 3,900 = -

2,379 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (2.5-3.11) x 3,900 = -

2,379 

 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 3,900 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 2.50 บาท                                          

 
ตารางที่ 2.22  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) แปลงปลูกที่ 2 ณ ศูนย์วิจัย พืชไร่นครราชสมีา  
 จ.นครราชสมีา ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม ร้อยละของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 1,020 - - 1,020 6.1 

การปลูก 3,150 - 900 4,040 24.4 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 2,160 - - 2,160 13.0 

การใส่ปุ๋ย 1,080 - 600 1,680 10.1 

การให้น า้ 3,375 - - 3,375 20.3 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - -  

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 4,320 - - 4,320 26.0 

รวมต้นทุนการผลิต 15,105 0.0 1,500 16,605 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 3.98 0.0 0.4 4.38 - 



รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (2.5-0.4) x 3,790 = 7,959.0  

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (2.5-4.38) x 3,790 = -

7,125.0 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด   (2.5-4.38) x 3,790 = -

7,125.0 

 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 3,790 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 2.50 บาท                                          



2.3.1.6 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในสถานีทดลอง

มหาวิทยาลยัขอนแก่นปลายฤดูฝนปี 2549 

  สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ การปลูกทดสอบท าในหมวด

พืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองขอนแก่น 4 กโิลเมตร (รูปที่ 2.11) 

ดินเป็นดินทราย มีอนุภาคของ sand silt และ clay 90 4 และ 6% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.2) ดิน

มีค่า pH 6.5 มีอนิทรียวัตถุ 0.5% และมีธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และ

แคลเซียม 0.04% 44 29 และ 381 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.3) ในพ้ืนที่ปลูกทดสอบในวันที่ 19 

กนัยายน 2549 และเกบ็เกี่ยวในวันที่ 8 มกราคม 2550 และ 1 กุมภาพันธ ์ 2550 ส าหรับพันธุแ์ก่น

ตะวัน #1 และ KKU Ac 001 ตามล าดับ การปลูกทดสอบนี้ เป็นการปลูกช่วงปลายฤดูฝน โดย

พบว่าในช่วงปลูกมีฝนตกชุกตดิต่อกนัตั้งแต่วันที่ 19 กนัยายน 2549-10 ตุลาคม 2550 (รูปที่ 2.12) 

แต่หลังจากน้ันไม่มีฝนตก กระทั้งเกบ็เกี่ยวซ่ึงจ าเป็นจะต้องให้น า้ชลประทานกบัแก่นตะวัน 

  สภาพการปลูกปฏิบติั ก่อนปลูกมีการเตรียมดินโดยการไถ และ

พรวนอย่างละ 1 คร้ัง (ตารางที่ 2.6) ไม่มีการยกแปลงปลูกเน่ืองจากพ้ืนที่ปลูกดินมีการระบายน า้ได้เป็น

อย่างดี การปลูกทดสอบท าในวันที่ 19 กนัยายน 2549 การปลูกโดยใช้หัวช าตัดเป็นช้ินๆ แต่ละช้ินมีตา 

3-4 ตา บ่มกระตุ้นหัวพันธุใ์ห้เกดิต้นอ่อนแล้วจึงน าไปปลูก การปลูกในระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร 

โดยปลูกลึกประมาณ 3 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อม การก าจัดวัชพืชโดยการดายหญ้า 2 คร้ัง มีการให้น า้

ชลประทานตลอดฤดูปลูกอาทติย์ละประมาณ 2 คร้ัง ยกเว้นกรณทีี่มีฝนตก มีการใส่ปุ๋ยสตูร 15-15-15 

อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลงเน่ืองจากไม่พบ

การแพร่ระบาด 

  การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต ได้เกบ็เกี่ยวผลผลิตพันธุแ์ก่น

ตะวัน เบอร์ 1 วันที่ 8 มกราคม 2550 เมื่อมีอายุ 108 วัน และเกบ็พันธุ ์KKU Ac 001 เมื่อวันที่ 

1 กุมภาพันธ ์2550 เมื่ออายุ 130 วัน โดยการเกบ็เกี่ยวผลผลิตน ามาล้างน า้ให้สะอาดบรรจุถุงพลาสติก 

เกบ็รักษาไว้ในห้องเยน็อุณหภมูิ 10

C เพ่ือรอการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส าหรับผลผลิตที่ได้จากการ

เกบ็ผลผลิต 4 จุด ๆ ละ 6 ตารางเมตร พบว่าพันธุ์ KKU Ac 001 มีผลผลิต 3,718 กโิลกรัม/ไร่ 

ในขณะที่พันธุแ์ก่นตะวัน #1 มีผลผลิต 3,223 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.7) 



 
 
รูปที่ 2.11 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ที่มา : www.tat.or.th 

 

แปลงปลูกทดสอบ 
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รูปที่ 2.12 ปริมาณและการกระจายตวัของน า้ฝน (มม.) ของหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2549-กุมภาพนัธ์ 255012

ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวนั

 

รูปที่ 2.12 ปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (มม.) ของหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างเดือน 

   สงิหาคม 2549-กุมภาพันธ ์2550 



  ตน้ทุนการผลิต ต้นทุนการผลิตของสองพันธุ ์ โดยมีต้นทุนการ

ผลิตพันธุ ์KKU Ac 001 10,875 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงงาน 9,375 บาท/ไร่ และ

ต้นทุนค่าวัสดุ 1,500 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนค่าให้น า้และค่าเกบ็เกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 41.4 และ 

20.7 ตามล าดับ ส าหรับพันธุ ์KKU Ac 001 มีผลผลิต 3,718 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุน

การผลิต 2.92 บาท/กโิลกรัม (ตารางที่ 2.23) ซ่ึงประกอบด้วยต้นทุนค่าแรง และค่าวัสดุ 2.52 และ 

0.4 บาท/กโิลกรัม ท าให้มีรายได้สทุธเิหนือต้นทุนค่าวัสดุ 7,807.8 บาท/ไร่ หากคิดต้นทุนทั้ง

ค่าแรงงานและค่าวัสดุจะขาดทุน 1,561.6 บาท/ไร่ ส่วนแก่นตะวันพันธุแ์ก่นตะวัน #1 มีต้นทุนทั้งหมด 

9,815 ประกอบด้วย ค่าแรงงาน 8,315 บาท/ไร่ และมีต้นทุนค่าวัสดุ 1,500 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.24) 

แก่นตะวันพันธุแ์ก่นตะวัน #1 มีผลผลิต 3,223 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 3.05 บาท/

กโิลกรัมหัวสด ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ และต้นทุนค่าแรง 0.47 และ 2.58 บาท/กโิลกรัม เมื่อคิด

เฉพาะต้นทุนค่าวัสดุจะมีรายได้จากการผลิต 6,542.5 บาท/ไร่ หากคิดต้นทุนทั้งค่าวัสดุ และแรงงานจะ

ขาดทุนจากการผลิต 1,772.7 บาท/ไร่ 

 
ตารางที่ 2.23 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพันธุ ์KKU Ac 001 (บาท/ไร่) ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ จ.ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม ร้อยละของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 900 - - 900 8.0 

การปลูก 525 - 900 1,425 13.1 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 900 - - 900 8.0 

การใส่ปุ๋ย 300 - 600 900 8.0 

การให้น า้ 4,500 - - 4,500 41.4 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - -  

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 2,250 - - 2,250 20.7 

รวมต้นทุนการผลิต 9,375 0.0 1,500 10,875 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.52 0.0 0.4 2.92 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (2.5-0.4) x 3,718 = 

7,807.8 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (2.5-2.92) x 3,718 = -

1,561.6 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด   (2.5-2.92) x 3,718 = -

1,561.6 

 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 3,718 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 2.50 บาท                                          

 
 



ตารางที่ 2.24 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพันธุ ์ แก่นตะวัน # 1 (บาท/ไร่) ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ 
หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ จ.ขอนแก่น ในช่วงปลายฤดูฝนปี 2549 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม ร้อยละของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      
การเตรียมดิน 900 - - 900 9.2 
การปลูก 525 - 900 1,425 14.5 
การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 900 - - 900 9.2 
การใส่ปุ๋ย 300 - 600 900 9.2 
การให้น า้ 3,750 - - 3,750 38.2 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - -  
การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 1,940 - - 1,940 19.8 

รวมต้นทุนการผลิต 8,315 0.0 1,500 9,815 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.58 0.0 0.47 3.05 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (2.5-0.47) x 3,223 = 

6,542.7 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (2.5-3.05) x 3,223 = -

1,772.7 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด   (2.5-3.05) x 3,223 = -

1,772.7 

 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 3,223 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 2.50 บาท                                          

 
 2.3.2 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในสภาพเพาะปลูกฤดูแลง้ปี 

2549/50 

  2.3.2.1 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในสภาพชายฝัง่ริมน ้าหลงัน ้าลด 

  ก. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 5 ราย (ตารางที่ 2.25) คือ นายพงษ์พันธ์ 

สามัคคี นายวรยุทธ รู้ บุญ นายแดง ปะพุทธา นายจักร หาจักร์ และนายมุก แก้วเครือศรี ทั้ง 5 คน อยู่

บ้านปากมาง หมู่ 3 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย โดยนายพงษ์พันธ์ นายวรยุทธ และนายมุกมีพ้ืนที่

ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่ ส่วนนายแดง และนายจักร์ พ้ืนที่ปลูกคนละประมาณ 0.5 ไร่  

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันตกของ

ที่ตั้งจังหวัดหนองคาย ห่างจากจังหวัดหนองคายประมาณ 42 กโิลเมตร (รูปที่ 2.13) จากการเกบ็

ตัวอย่างดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบ 2 ตัวอย่าง เพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน ทางกายภาพ พบว่า ดินเป็น

ทราย พบว่ามีอนุภาคดิน sand silt และ clay 93.7-95.7 3.2-5.2 และ 1.1% ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็นกรดอ่อน (pH 6.3) มีอนิทรียวัตถุ 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

พ้ืนที่ชายฝั่งริมน า้หลังน า้ลด โดยปลูกในช่วงวันที่ 10 พฤศจิกายน-1 ธนัวาคม 2549 และเกบ็เกี่ยว



ผลผลิตในวันที่ 26 กุมภาพันธ-์16 มีนาคม 2550 ซึ่งเป็นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ง จึงต้อง

เลือกพ้ืนที่ปลูกที่มีแหล่งน า้ให้กบัแก่นตะวันได้ ในพ้ืนที่ทดสอบน้ีมีการให้น า้แก่นตะวันโดยมีน า้บาดาล

เน่ืองจากตลอดการผลิตแทบไม่มีฝนตก โดยมีฝนตกเลก็น้อย ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ-์1 มีนาคม 

2550 (รูปที่ 2.14) โดยมีเกษตรกร 1 ราย คือ นายมุก ใช้ระบบน า้แบบสปริงเกอร์ ท าให้สามารถให้น า้

ได้อย่างสม ่าเสมอ ตลอดระยะเวลาท าการผลิตแก่นตะวัน  ส่วนเกษตรกรรายอื่น ๆ นั้น ให้น า้โดยใช้สาย

ยางฉีดรด ท าให้การให้น า้ได้ไม่ทั่วถึง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระดับผลผลิตของการผลิตแก่นตะวันในพ้ืนที่

ปลูกทดสอบนี้ 

 

ตารางที่ 2.25 สถานที่ปลูก จ านวนครัวเรือนและจ านวนพ้ืนที่ปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ง  

  ปี 2549/50 

สถานที่ปลูกทดสอบ จ านวน

เกษตรกร 

พ้ืนที่ปลูก 

ทดสอบ 

 (ไร่) 

วันปลูก วันเกบ็เกี่ยว 

พื้ นท่ีปลูกทดสอบชายฝัง่ริมน ้าหลงัน ้าลด     

1. อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 5 4 10 พย.-1 ธค. 49 26 กพ.-16 มีค. 50 

พื้ นท่ีปลูกทดสอบในสภาพไร่ใหน้ ้ าชลประทาน     

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนัเนื่องมาจาก 1 1 27 พย.-7ธค. 49 27 มีค. 50 

 พระราชด าริฯ ล าตะคอง จ.นครราชสมีา     

   3. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 3 3.5 8-12 ธค. 49 30 พค.-1 มิย. 50 

4. อ.เทพสถิต จ.ชัยภมู ิ 1 1 29 มค. 50 9-11 มิย. 50 

 5. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง ตามแนว 1 1 4 กพ. 50 1-2 มิย. 50 

     พระราชด าริฯ และฟาร์มตัวอย่างบ้านทางหลวง     

     จ.นครพนม     

6. สถานีทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น - 1 4 กพ. 50 7 มิย. 50 

พื้ นท่ีปลูกทดสอบในนาเขตใหน้ ้ าชลประทาน     

7. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู 4 1.5 17 มค. 50 21 พค. 50 

8. อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 2 4.5 26 มค. 50 19-20 พค. 50 

9. อ.กุดจับ จ.อดุรธานี 5 5 2 มค. 50 28-30 พค. 50 

10. อ.นาแก จ.นครพนม 1 0.5 4 กพ. 50 31 พค. 50 

11. อ.เมือง จ.มุกดาหาร 2 2 4 กพ. 50 28-30 พค. 50 

12. อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 1 1 4 กพ. 50 26-28 พค. 50 

รวม 27 26   



 

 
 

รูปที่ 2.13 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง   

             ปี 2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 
 

http://www.tat.or.th/


ตารางที่ 2.26 คุณสมบัติทางกายภาพของดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

สถานที่ปลูกทดสอบ Sand 

(%) 

Silt (%) Clay 

(%) 

Texture 

พื้ นท่ีปลูกทดสอบชายฝัง่ริมน ้าหลงัน ้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 นท่ีปลูกทดสอบในสภาพไร่ ใหน้ ้ าชลประทาน 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จ.นครราชสมีา 93.9 3.0 3.1 Sand 

    อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ล าตะคอง     

3. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี - - - Clay 

4. อ.เทพสถิต จ.ชัยภมู ิ 93.8 3.1 3.1 Sand 

5. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง ตามแนว 86.7 8.1 5.1 Sand 

    พระราชด าริฯ และฟาร์มตัวอย่างบ้านทางหลวง     

    จ.นครพนม     

6. สถานีทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น 89.8 4.1 6.1 Sand 

พื้ นท่ีปลูกทดสอบในนาใหน้ ้ าชลประทาน     

7. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู     

7.1 แปลงที่ 1 63.8 18.1 18.1 Sand-

loam 
7.2 แปลงที่ 2 87.8 8.1 4.1 Sand 

8. อ.เปือยน้อย 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.อดุรธานี 79.9 12.0 8.1 Loamy-

sand 
10. อ.นาแก จ.นครพนม 88.9 9.1 2.0 Sand 

11. อ.เมือง จ.มุกดาหาร 83.7 12.2 4.1 Loamy-

sand 
12. อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 73.9 17.1 9.0 Loamy-

sand 

 



ตารางที่ 2.27 คุณสมบัติทางเคมีของดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

สถานที่ปลูกทดสอบ pH OM 

(%) 

Total 

N 

(%) 

Avai 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

พื้ นท่ีปลูกทดสอบชายฝัง่ริมน ้าหลงัน ้าลด       

1. อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย       

1.1 แปลงที่ 1 6.3 0.4 0.03 26.7 33.1 2,691 

1.2 แปลงที่ 2 6.3 0.7 0.05 33.7 41.9 2,750 

พื้ นท่ีปลูกทดสอบในสภาพไร่ ใหน้ ้ าชลประทาน 

2. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  6.3 0.6 0.05 36.1 68.1 302 

    จ.นครราชสมีา อนัเนื่องมาจาก 

    พระราชด าริฯ ล าตะคอง 

      

3. อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 8.0 3.8 - 2 206.7 6,213 

4. อ.เทพสถิติ จ.ชัยภมู ิ 6.3 0.4 0.04 5.3 52.6 332 

5. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง  5.8 0.2 0.03 4.6 14.6 283 

    ตามแนวพระราชด าริฯ และฟาร์ม       

    ตัวอย่างบ้านทางหลวง จ.นครพนม       

6. สถานีทดลองมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6.5 0.5 0.04 44.2 29.4 391.4 

พื้ นท่ีปลูกทดสอบในนาเขตใหน้ ้ าชลประทาน      

7. อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู       

7.1 แปลงที่ 1 5.5 1.6 0.10 15.9 86.6 1,755 

7.2 แปลงที่ 2 5.7 0.7 0.05 24.2 68.1 468 

8. อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น       

8.1 แปลงที่ 1 5.3 0.4 0.03 12.7 26.3 107 

8.2 แปลงที่ 2 5.4 0.3 0.03 5.5 24.3 176 

9. อ.กุดจับ จ.อดุรธานี 5.5 0.6 0.05 11.0 46.7 683 

10. อ.นาแก จ.นครพนม 5.5 0.5 0.05 16.5 22.4 205 

11. อ.เมือง จ.มุกดาหาร 6.2 0.5 0.05 7.3 14.6 215 

12. อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 5.6 0.4 0.04 14.8 77.5 824 



รูปที่ 2.14 แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน(มม.) อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย พฤศจกิายน 2549-มีนาคม 2550
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   ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน



สภาพครวัเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันมีพ้ืนที่ถอื

ครอง 2-10 ไร่ (ตารางที่ 2.28) มีสมาชิกในครัวเรือน 3-7 คน ส่วนใหญ่สมาชิกจะท าการเกษตรทั้ง

ครอบครัว ยกเว้นนายแดงที่มีสมาชิกบางคนไม่ได้ท าการเกษตร เกษตรกรทุกรายมีประสบการณก์ารปลูก

แก่นตะวันเป็นคร้ังแรก และปลูกแก่นตะวัน เป็นการปลกูพืชเดี่ยวหลังจากน า้ลด ส าหรับระบบปลูกพืช

และการใช้แรงงานในการปลูกพืชซ่ึงเป็นพ้ืนที่สวนทุกราย นายพงษ์พันธ ์มีการปลูกยาสบูเป็นหลัก มีการ

ปลูกพริกซึ่งต้องมกีจิกรรมในรอบปี เป็นคร้ังคราว เช่นการเกบ็พริก และปลูกแก่นตะวนัในช่วงเดือน

ธนัวาคม-มีนาคม (ตารางที่ 2.29) นายวรยุทธ มีการปลูกพืชผัก ได้แก่ พริก มะเขือเทศ น า้เต้า 

ข้าวโพด มันเทศ ฟักทอง และ มะเขือ โดยมีกจิกรรมการปฏบิัติดูแลเป็นคร้ังคราว ส่วนการปลูกถั่วลิสงนี้

ท  าการปลูกในเวลาไล่เล่ียกบัแก่นตะวัน (ตารางที่ 2.30) นายแดงมีการปลูกพืชผัก ได้แก่ มะเขือเทศ 

ข้าวโพด ผักกาด กระหล ่า คะน้า หอม ผักชี โดยมีกจิกรรมต้องปฏบิัติดูแลเป็นคร้ังคราว และปลูกแก่น

ตะวัน (ตารางที่ 2.31) นายจักร มีการปลูกพืชเพียง 2 ชนิด คือ บวบ และแก่นตะวัน (ตารางที่ 2.32) 

และนายมุกท าการปลูกพริกและมะเขือเทศ ต้องปฏบิัติดูแลเป็นคร้ังคราว ส่วนแก่นตะวันเป็นพืชที่ต้อง

ดูแลตลอดระยะเวลาการผลิต (ตารางที่ 2.33) 

สภาพการปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกรทุกรายมีการตัด

หญ้าก่อนการไถเตรียมแปลง ยกเว้น นายวรยุทธ มีการไถดะ 1-2 คร้ัง และไม่ไถพรวน ยกเว้น นายมุก 

เกษตรกรทุกรายไม่มีการยกแปลงปลูก (ตารางที่ 2.34) แต่ท าการปลูกโดยขุดเป็นหลุมเพ่ือกกัน า้ที่

ให้แก่แก่นตะวัน ช่วงเวลาในการปลูกอยู่ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน-1 ธนัวาคม 2549 โดยปลูกจาก

หัวพันธุท์ี่กระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน ใช้ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร เน่ืองจากเป็นการปลูกในฤดูแล้ง การ

เจริญเติบโตทางล าต้นจะมีน้อยจึงใช้ระยะปลูกแคบกว่าปกต ิ ปลูกลึก 1-3 เซนติเมตร ทุกรายไม่มีการ

ปลูกซ่อม ยกเว้นนายมุก เหตุที่ต้องปลูกซ่อมเพราะมีต้นอ่อนบางส่วนตาย จึงต้องมีการปลูกซ่อมเพ่ือให้

มีจ านวนต้น/ไร่ มากพอ ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืชทั้งควบคุมวัชพืชก่อนงอก และสารเคมีก าจัด

วัชพืช ยกเว้นแปลงของนายมุก มีการฉีดยาคลุมวัชพืช แปลงส่วนใหญ่มีการดายหญ้า 1-2 คร้ัง ยกเว้น

แปลงนายวรยุทธ และนายแดง มีการดายหญ้าก าจัดวัชพืช 3 คร้ัง ทุกแปลงมีการใช้น า้ชลประทานจาก

แม่น า้โขง และน า้บาดาลเป็นคร้ังคราว แต่เน่ืองจากดินเป็นดินทรายจึงสญูเสยีความช้ืนอย่างรวดเรว็ พืช

จากทุกแปลงจึงแสดงอาการขาดน า้ ยกเว้นแปลงนายมุก ซึ่งมีระบบน า้ชลประทานแบบพ่นฝอย จึงให้กบั

แก่นตะวันได้อย่างสม ่าเสมอ เกษตรกรทุกรายมีการใส่ปุ๋ยสตูร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ เมื่อ

แก่นตะวันมีอายุ 30 วันหลังปลูก และทุกแปลงไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง 

การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็ผลผลิตประมาณวันที่ 26 

กุมภาพันธ ์ถึงเดือน 16 มีนาคม 2550 โดยแต่ละรายใช้เวลาเกบ็เกี่ยวประมาณ 1-3 วัน เกษตรกรขุด

ปลิดหัว รวบรวมหัวสด ระหว่างรอขายหัวสดให้กบัโครงการฯ เกษตรกรบางรายที่เกบ็เกี่ยวหัวขึ้นมาก่อน 

จึงท าการเกบ็หัวสดใส่ถุงกระสอบแล้วฝงัไว้ใต้ทรายช้ืน ที่มีหลังคาคลุม โดยโครงการฯได้รับซื้อหัวสด 

จากเกษตรกรในราคากโิลกรัมละ 3 บาท แล้วได้น าหัวแก่นตะวันมาล้างท าความสะอาดบรรจุถุงพลาสติก 

เกบ็ไว้ในห้องควบคุมอุณหภมูิ 10
๐C เพ่ือรอการน าไปใช้ผลติเอทานอลต่อไป 

ส าหรับผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่การผลิตน้ีพบว่า มีระดับของผลผลิตต ่ามาก (ต ่า

กว่า 1,000 กโิลกรัม/ไร่) ยกเว้นแปลงนายมุก (ตารางที่ 2.35) โดยพบว่า มีเกษตรกร 4 รายที่มี

ผลผลิตระดับต ่าได้ผลผลิตเพียง 67-248 กโิลกรัม/ไร่ แต่แปลงนายมุกมีผลผลิตสงู โดยมีผลผลิต 

7,200 กโิลกรัม/ไร่ เน่ืองจากได้รับน า้อย่างสม ่าเสมอตลอดการปลูก จึงส่งผลท าให้ได้รับผลผลิตสงู 



ตารางที่ 2.28  สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูแล้งปี 2549/50  

สภาพครัวเรือน จ.หนองคาย 

 พงษ์พันธ ์ วรยุทธ แดง จักร มุก 

พ้ืนที่ถือครอง (ไร่)      

 <5      

 5-10      

 11-15      

 16-20      

 >20      
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน      

 1-3      

 4-6      

 >6      
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ที่ปลูกแก่นตะวัน 

     

 1      

 2-3      

ประสบการณ ์

ในการปลูกแก่นตะวัน 

     

 เคย      

 ไม่เคยปลูก      

ระบบการปลูกพืช 

ในพ้ืนที่ปลูกแก่นตะวัน 

     

 พืชเดี่ยว      

 ระบบปลูกพืช 2 คร้ัง      

 พืชแซม      



ตารางที่ 2.29 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร พงษ์พันธ์ สามัคคี ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 
กจิกรรม 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. 

ยาสบู             

พริก             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.30 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร วรยุทธ รู้ บุญ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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, น า้เต้า,             

ข้าวโพด, มันเทศ,             

ฟักทอง, มะเขือ             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.31 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร แดง ปะพุทธา ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม เดือน 

 ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

มะเขือเทศ, ข้าวโพด             

ผักกาด, กะหล ่า,             

คะน้า, หอม, ผักชี             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.32 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร จักร หาจักร์ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มุก แก้วเครือศรี ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 
กจิกรรม 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 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 

การปฏบิัต ิ หนองคาย 

ของเกษตรกร พงษ์พันธ ์ วรยุทธ แดง จักร มุก 

การเตรียมดิน      
การตัดหญ้า      
 ไม่ท า      
 ท า      

ไถดะ      
 ไม่ท า      
 1 คร้ัง      
 2 คร้ัง      

ไถพรวน      
 ไม่ท า      
 1 คร้ัง      
 2 คร้ัง      

การยกแปลงปลูก      
 ไม่ท า      
 ท า      

การปลูก      
วันปลูก      
 พย.-ธค. 49      

 มค.-กพ. 50      
วิธกีารปลูก      
 ใช้หัวพันธุ ์      
 ใช้กล้า      

ระยะปลูกระหว่างแถว      
 20-40 ซม.      
 41-60 ซม.      

 >60 ซม.      

ระยะปลูกระหว่างต้น      
 20-40 ซม.      

 41-60 ซม.      
 



ตารางที่ 2.34 การปฏบิัติในแต่ละขั้นตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 (ต่อ) 

การปฏบิัต ิ หนองคาย 

ของเกษตรกร พงษ์พันธ ์ วรยุทธ แดง จักร มุก 

ความลึกของการปลูก      

 1-3 ซม.      

 >3 ซม.      

การปฏิบติัดูแลรกัษา      

การปลูกซ่อม      

 ไม่ท า      

 ท า      

การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช      

 ไม่ใช้      

 ยาคลุมวัชพืช      

 ยาก าจัดวัชพืช      

การก าจัดวัชพืช      

 ดายหญ้า 1-2 คร้ัง      

 >2 คร้ัง      

การให้น า้ชลประทาน      

 ไม่ให้      

 ให้      

การใส่ปุ๋ย      

 ไม่ใส่      

 ใส ่      

การใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง      

 ไม่ใช้      

 ใช้      

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบติั      

หลงัการเก็บเกี่ยว      

วันเกบ็เกี่ยว      

 กพ.-มีค. 50      

 พค.-มิย. 50      

ระยะเวลาในการ      

เกบ็เกี่ยว (วัน)      

 >3      

 3-5      

 >5      



ตารางที่ 2.35 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้ง ปี 2549/50 
ระดับผลผลิต (กก./ไร่) จ.หนองคาย โครงการ

อนุรักษ์พันธุพื์ช 

จ.ลพบุรี จ.ชัยภมิู หมู่บ้านเศรษฐกจิ

พอเพียง จ.นครพนม 

ม.ขอนแก่น จ.หนองบัวล าภู 

 พงษ์พันธ์ วรยุทธ แดง จักร มุก ศูนย์คลองไผ่ ปิยะ นิยม ร่อน มาลัย อุดม แปลง 1 แปลง 2 วรรณา อ านวย ประเสริฐ สมหวัง 

<1,000 (ต ่า) 67
4/
 212

1/
 248

1/
 110

1/
     800

1/
  167

1/
    400

3/
 800

3/
 43

3/
 

1,000-2,000 (ค่อนข้างต ่า)              1,960
3/
    

2,001-3,000 (ปานกลาง)       2,400
1/
   2,900

2/
  2,070

1/
 2,784

2/
     

3,001-4,000 (ค่อนข้างสูง)      3,425
2/
  4,000

1/
          

>4,000 (สูง)     7,200
1/
             

1/ ใช้พันธุ ์KKU Ac 001 

2/ ใช้พันธุ ์แก่นตะวัน #1 

3/ ใช้พันธุ ์JA 102 
 

ตารางที่ 2.35 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้ง ปี 2549/50 (ต่อ) 
ระดับผลผลิต (กก./ไร่) จ.ขอนแก่น จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.มุกดาหาร 

 สมหมาย จันทร์หอม ทองใส กาญจนา สวัสด์ิ ร าไพ ล าพู สมบัติ รัตน์ พรรณนา กรสวรรค์ 

<1,000 (ต ่า)  700
1/
 178

2/ 430
1/ 750

1/ 630
1/ 800

1/ 360
1/ 100

1/ 500
1/ 16

1/ 

1,000-2,000 (ค่อนข้างต ่า) 1,620
1/
           

2,001-3,000 (ปานกลาง)            

3,001-4,000 (ค่อนข้างสูง)            

>4,000 (สูง)            

1/ ใช้พันธุ ์KKU Ac 001 

2/ ใช้พันธุ ์แก่นตะวัน #1 

3/ ใช้พันธุ ์JA 102 
 

 

 



ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุปได้ดังนี้  

นายพงษ์พันธ์ สามัคคี มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด/ไร่ เท่ากบั 7,450 บาท แยกเป็นต้นทุนค่าวัสดุ 3,300 

บาท/ไร่ และต้นทุนค่าแรงงาน 4,150 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.36) เกษตรกรได้ผลผลิต 67 กโิลกรัม/ไร่ 

ส่งผลให้มีต้นทุนการผลิต 111.3 บาท/กโิลกรัม โดยมีค่าให้น า้เป็นต้นทุนมากที่สดุ 36.2% รองลงมา 

คือ ค่าปลูกและค่าเตรียมดิน 28.2 และ 21.5% ของต้นทุนทั้งหมด โครงการรับซื้อผลผลิตกโิลกรัม 3 

บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุเกษตรจะขาดทุน จากการผลิตแก่นตะวัน 3,102 บาท/ไร่ และหากคิด

ค่าวัสดุและแรงงานจ้าง เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิต 4,703.4 บาท/ไร่ และถ้าคิดต้นทุนทั้งหมด 

เกษตรกรขาดทุน 7,256.1 บาท/ไร่ 

นายวรยุทธ รู้ บุญ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,080 บาท/ไร่ ประกอบด้วย 

ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 400 2,450 และ 2,200 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.37) เกษตรกรได้ผลผลิต 212 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 23.9 บาท/

กโิลกรัม โดยมีต้นทุนค่าปลูกมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 32.7 รองลงมาคือค่าให้น า้ และการเตรียมดิน มี

ต้นทุนร้อยละ 23.8 และ 13.9 ตามล าดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะ

ต้นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,568.8 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงาน

จ้าง เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิต 1,971.6 บาท/ไร่และค่าต้นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุน 

4,430.8 บาท/ไร่ 

นายแดง ปะพุทธา มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 6,990 บาท/ไร่ ประกอบด้วย

ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 600 4,190 และ 2,200 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.38) เกษตรกรได้ผลผลิต 248 กโิลกรัม/ไร่ ท าให้มีต้นทุนการผลิต 28.2 บาท/กโิลกรัม 

โดยมีต้นทุนค่าปลูกมากที่สดุคดิเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมา คือค่าการเตรียมดินและให้น า้ โดยมีต้นทุน

ร้อยละ 21.5 และ 20.6 ตามล าดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่า

วัสดุเกษตรจะขาดทุน 1,463.2 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้าง เกษตรกรจะขาดทุนจากการ

ผลิต 2,058.4 บาท/ไร่ และถ้าคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 6,249.6 บาท/ไร่ 

นายจักร หาจักร์ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,100 บาท/ไร่ ประกอบด้วย

ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 300 2,600 และ 2,200 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.39) เกษตรกรได้ผลผลิต 110 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 46.3 บาท/

กโิลกรัม โดยมีต้นทุนค่าปลูกมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 29.4 รองลงมาคือค่าการเตรียมดินและให้น า้ โดย

มีต้นทุนเท่ากนัคือ ร้อยละ 23.5 โครงการฯรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่า

วัสดุ เกษตรกรจะขาดทุน 1,870 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้าง เกษตรกรจะลดทุนการผลติ 

2,167 บาท/ไร่ หากคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 4,763 บาท/ไร่ 

นายมุก แก้วเครือศรี มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 11,200 บาท/ไร่ ประกอบ 

ด้วยต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 2,050 4,830 และ 4,320 บาท/ไร่ 

ตามล าดับ (ตารางที่ 2.40) เกษตรกรได้ผลผลิต 7,200 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 1.6 

บาท/กโิลกรัม โดยมีต้นทุนค่าให้น า้มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 33.8 รองลงมาคือ ค่าการเตรียมดิน และ

ให้น า้ โดยมีต้นทุนร้อยละ 18.3 และ 16.1 ตามล าดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อ

คิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะมีก าไรจากการผลิต 17,280 บาท/ไร่ หากคดิค่าวัสดุและแรงงาน

จ้างเกษตรกรจะมีก าไรจากการผลิต 15,120 บาท/ไร่ และถ้าคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะมีก าไร 

10,080 บาท/ไร่ 



ตารางที่ 2.36 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายพงษ์พันธ์ สามัคคี ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 1,600 - - 1,600 21.5 

การปลูก - 1,200 900 2,100 28.2 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 500 - 500 6.7 

การใส่ปุ๋ย - 100 300 400 5.4 

การให้น า้ - 600 2,100 2,700 36.2 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 150 - 150 2.0 

รวมต้นทุนการผลิต 1,600 2,550 3,300 7,450 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 23.9 38.1 49.3 111.3 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-49.3) x 67 = -3,102.1 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-73.2) x 67 = -4,703.4 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-111.3) x 67 = -7,256.1 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 67 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
ตารางที่ 2.37 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายวรยุทธ รู้ บุญ ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ  

 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 400 300 - 700 13.9 

การปลูก - 750 900 1,650 32.7 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 600 - 600 11.9 

การใส่ปุ๋ย - 150 300 450 8.9 

การให้น า้ - 200 1,000 1,200 23.8 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 450 - 450 8.9 

รวมต้นทุนการผลิต 400 2,450 2,200 5,080 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 1.9 11.6 10.4 23.9 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3 -10.4) x 212 = -1,568.8 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3 -12.3) x 212 = -1,971.6 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3 -23.9) x 212 = -4,430.8 



ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 212 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

ตารางที่ 2.38  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายแดง ปะพุทธา ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ  

 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 600 900 - 1,500 21.5 

การปลูก - 900 900 1,800 25.8 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 1,200 - 1,200 17.2 

การใส่ปุ๋ย - 150 300 450 6.4 

การให้น า้ - 440 1,000 1,440 20.6 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 600 - 600 8.6 

รวมต้นทุนการผลิต 600 4,190 2,200 6,990 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.4 16.9 8.9 28.2 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-8.9) x 248 = -1,463.2 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-11.3) x 248 = -2,058.4 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-28.2) x 248 = -6,249.6 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 248 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท                                         

 
ตารางที่ 2.39  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายจักร หาจักร์ ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ  

 อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 300 900 - 1,200 23.5 

การปลูก - 600 900 1,500 29.4 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 600 - 600 11.8 

การใส่ปุ๋ย - 150 300 450 8.5 

การให้น า้ - 200 1,000 1,200 23.5 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 150 - 150 2.9 

รวมต้นทุนการผลิต 300 2,600 2,200 5,100 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.7 23.6 20.0 46.3 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-2.0) x 110 = -1,870.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-22.7) x 110 = -2,167.0 



รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-46.3) x 110 = -4,763.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 110 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

ตารางที่ 2.40 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายมุก แก้วเครือศรี ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 1,000 1,050 - 2,050 18.3 

การปลูก 600 300 900 1,800 16.1 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 900 - 900 8.0 

การใส่ปุ๋ย - 150 300 450 4.0 

การให้น า้ - 780 3,000 3,780 33.8 

การฉีดพ่นสารเคมี - 150 120 270 2.4 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 450 1,500 - 1,950 17.4 

รวมต้นทุนการผลิต 2,050 4,830 4,320 11,200 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.3 0.7 0.6 1.6 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-0.6) x 7,200 = 17,280.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-0.9) x 7,200 = 15,120.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-1.6) x 7,200 = 10,080.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 7,200 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร เกษตรกรที่

ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ีมีรายได้จากการเกษตรเท่าน้ัน (ตารางที่ 2.41) โดยใช้หัวพันธุ์

จากทางโครงการฯ โดยปกตพ่ิอบ้านจะเป็นผู้ตัดสนิใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี ยกเว้นนายมุกที่มีการ

ปรึกษากนัในครอบครัว เกษตรกรเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ในกรณเีกดิปัญหาการผลิตจะปรึกษา

เจ้าหน้าที่โครงการฯ แหล่งข้อมูลทางด้านการเกษตรจะได้รับจากเจ้าหน้าที่โครงการ เกษตรกรมี

ประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันคร้ังแรกโดยสาเหตุที่ตัดสนิใจปลูกพืชน้ีเพราะเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ 

แนะน า ส่วนความเหน็ของเกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวันน้ันส่วนใหญ่จะเหน็ว่ามี

ความยุ่งยากในการก าจัดวัชพืช (ตารางที่ 2.42) รองลงมาคือ การเกบ็เกี่ยว และการเตรียมแปลง ส่วน

การปฏบิัติด้านอื่น ๆ เช่น การให้น า้ การใส่ปุ๋ยน้ัน มีการปฏบิัติที่ง่าย มีโรคและแมลงรบกวนน้อย 

เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่พอใจระดับผลผลิตที่ได้รับ ราคาที่ขายได้ และก าไรที่ได้จากการปลูกแก่นตะวัน 

อย่างไรกต็ามมีเกษตรกร 3 ราย คือ พงษ์พันธ ์จักร และ มุก ซึ่งตัดสนิใจจะไม่ปลูกพืชนี้ ต่อไป เน่ืองจาก

ราคาขายหัวสดแก่นตะวันไม่จูงใจเมื่อเปรียบเทยีบกบัพืชอื่นที่ปลูกในพ้ืนที่เดียวกนั เช่น มะเขือเทศ พริก 

และยาสบู และมีเพียง 2 ราย คือ วรยุทธ และแดง ซ่ึงตัดสนิใจที่จะปลูกพืชน้ีอกีคร้ัง เน่ืองจากเช่ือว่า

น่าจะปลูกและให้ผลผลิตที่ดีกว่าน้ีได้ อกีทั้งนายแดงน้ันแพ้สารเคมีการปลูกพืชน้ีไม่ต้องใช้สารเคมีในการ

ผลิต จึงเหมาะกบัตัวเกษตรกรเอง ส าหรับเกษตรกรรายที่ขาดทุนจากการผลิต ทางโครงการฯได้ชดเชย

การลงทุนในการผลิต อาท ิค่าเตรียมแปลง ค่าให้น า้ และการดูแลปฏบิัติในแปลงตลอดช่วงการผลิต 



ตารางที่ 2.41 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้งปี 2549/50 

สภาพทั่วไป จ.หนองคาย 

ของเกษตรกร พงษ์พันธ ์ วรยุทธ แดง จักร มุก 

รายไดข้องเกษตรกร      

จากภาคการเกษตร      

นอกภาคการเกษตร      

จากภาคการเกษตร 

และนอกภาคการเกษตร 

     

น าพนัธุม์าจากแหล่งใด      

หาซื้อเอง      

การเข้าร่วมโครงการ      

ผูต้ดัสินใจในการปลูกพืช      

พ่อบ้าน      

แม่บ้าน      

ปรึกษากนัในครอบครัว      

การเป็นสมาชิกในกลุ่ม 

ทางการเกษตร 

     

เป็นสมาชิก      

ไม่เป็นสมาชิก      

ในกรณีท่ีมีปัญหาทาง 

การเกษตรปรึกษาใคร 

     

เจ้าหน้าที่โครงการ      

เพ่ือนบ้าน      

เกษตรกรผู้น า      

ไม่ปรึกษาใคร      

แหล่งขอ้มูลท่ีเกษตรกร 

คิดว่าเป็นประโยชน ์

     

เอกสารค าแนะน าต่าง ๆ      

เจ้าหน้าที่โครงการ      

สื่อต่าง ๆ      

เคยปลูกแก่นตะวนักี่ครั้ง      

ปลูกคร้ังแรก      

2 คร้ัง      

สาเหตุท่ีปลูกเพราะ      

เจ้าหน้าที่ของรัฐแนะน า      

เจ้าหน้าที่โครงการแนะน า      

 



ตารางที่ 2.42 สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในฤดูแล้ง  
 ปี 2549/50 

ขั้นตอนการผลิต จ.หนองคาย 
และการยอมรับ พงษ์พันธ์ วรยุทธ แดง จักร มุก 

การเตรียมหัวพันธุ ์ - - - - - 

การเตรียมแปลงปลูก ปานกลาง ปานกลาง ง่าย ง่าย ง่าย 

การปลูก ยาก ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

โรค น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

แมลง น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

การก าจัดวัชพืช ปานกลาง ยาก ง่าย ง่าย ยาก 

การให้น า้ ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

การใส่ปุ๋ย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

การเกบ็เกี่ยว ง่าย ง่าย ปานกลาง ง่าย ยาก 

การปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยว - - - - - 

ผลผลิตแก่นตะวัน น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

ราคา/กก.ที่จ าหน่ายได้ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

ก าไรจากการปลูก น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

ตลาดรับซื้อ มาก มาก มาก มาก มาก 

ปลูกแก่นตะวันต่อไป ไม่ปลูก ปลูก ปลูก ไม่ปลูก ไม่ปลูก 

 

  2.3.2.2 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในสภาพพื้ นท่ีไร่ใหน้ ้ าชลประทาน 

    ก. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืช 

อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของโครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช 

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันตกของ

ที่ตั้งจังหวัดนครราชสมีา ห่างจากจังหวัดนครราชสมีา ประมาณ 45 กโิลเมตร (รูปที่ 2.15) เป็นสภาพ

พ้ืนที่ไร่ ดินมีลักษณะเป็นดินทราย มีอนุภาคของ Sand Silt และ Clay 94 3 และ 3% 

ตามล าดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็นกรดอ่อน มี pH 6.3 มีอนิทรียวัตถุในดิน 0.6% มีธาตุ

อาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม 0.05% 36 68 และ 302 ppm ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.27) เป็นการปลูกฤดูแล้ง ท าการปลูกในวันที่ 27 พฤศจิกายน - 7 ธนัวาคม 2549 และเกบ็

เกี่ยว เมื่ออายุประมาณ 120 วัน คือวันที่ 27 มีนาคม 2550 ในระหว่างการปลูกทดสอบมีฝนตก

เลก็น้อยในเดือนกุมภาพันธ-์เมษายน (รูปที่ 2.16) เน่ืองจากการผลิตแก่นตะวันในสภาพไร่ในฤดูแล้ง 

จึงต้องมีระบบชลประทาน ซึ่งทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ได้จัดให้มีระบบพ่นฝอยส าหรับการ

ผลิตแก่นตะวันและให้น า้ผ่านระบบนี้ ได้อย่างสม ่าเสมอ การปลูกในพ้ืนที่น้ีผู้ปลูกไม่เคยมีประสบการณใ์น

การปลูกพืชน้ีมาก่อน (ตารางที่ 43) 



สภาพการปลูกปฏิบติั ก่อนปลูกมีการเตรียมดินโดยไถดะ 2 คร้ัง ไม่มีการไถ

พรวนและไม่มีการยกแปลงปลูก การปลูกใช้หัวพันธุท์ี่ตัดเป็นช้ิน ๆ แล้วกระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน โดยใช้

ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร (ตารางที่ 2.44) ปลูกลึก 5 เซนติเมตร  มีการปลูกซ่อมเนื่องจากมีบางต้นตาย  



 
 

รูปที่ 2.15 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.สคีิ้ ว  จ.นครราชสมีา ในฤดูแล้ง 

              ปี 2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

  

แปลงปลูกทดสอบ 
 

http://www.tat.or.th/


รูปที ่2.16 แสดงปริมาณ และการกระจายตวัของน ้าฝน (ม.ม) จ. นครราชสีมา สิงหาคม 2549 - กุมภาพนัธ ์2550
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ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวันแปลงที่ 1

ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวันแปลงที่ 2



ตารางที่ 2.43  สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในปลายฤดูแล้งปี 2549/50  

สภาพครัวเรือน โครงการอนุรักษ์

พันธุพื์ช 

จ.ลพบุรี จ.ชัยภมู ิ หมู่บ้านเศรษฐกจิ

พอเพียง จ.นครพนม 

 ศูนย์คลองไผ่ ปิยะ นิยม ร่อน มาลัย อดุม 

พ้ืนที่ถือครอง (ไร่)       

 <5       

 5-10       

 11-15       

 16-20       

 >20       
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน       

 1-3       

 4-6       

 >6       

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ที่ปลูกแก่นตะวัน 

      

 1       

 2-3       

ประสบการณ ์

ในการปลูกแก่นตะวัน 

      

 เคย       

 ไม่เคยปลูก       

ระบบการปลูกพืช 

ในพ้ืนที่ปลูกแก่นตะวัน 

      

 พืชเดี่ยว       

 ระบบปลูกพืช 2 คร้ัง       

 พืชแซม        
(ข้าวโพด) 

 



ตารางที่ 2.44 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 

การปฏบิัต ิ โครงการอนุรักษ์ จ.ลพบุร ี จ.ชัยภมู ิ หมู่บ้านเศรษฐกจิ สถานีทดลอง 

ของเกษตรกร พันธุพื์ช     พอเพียง จ.นครพนม ม.ขอนแก่น 

 ศูนย์คลองไผ่ ปิยะ นิยม ร่อน มาลัย อดุม  

การเตรียมดิน        
การตัดหญ้า        
 ไม่ท า        
 ท า        

ไถดะ        
 ไม่ท า        
 1 คร้ัง        
 2 คร้ัง        

ไถพรวน        
 ไม่ท า        
 1 คร้ัง        
 2 คร้ัง        

การยกแปลงปลูก        
 ไม่ท า        
 ท า        

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

วิธกีารปลูก        
 ใช้หัวพันธุ ์        
 ใช้กล้า        

ระยะปลูกระหว่างแถว        
 20-40 ซม.        
 41-60 ซม.        

 >60 ซม.        
ระยะปลูกระหว่างต้น        
 20-40 ซม.        
 41-60 ซม.        

ความลึกของการปลูก        

 1-3 ซม.        

 >3 ซม.        

 



ตารางที่ 2.44 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 (ต่อ) 
การปฏบิัต ิ โครงการอนุรักษ์ จ.ลพบุรี จ.ชัยภมู ิ หมู่บ้านเศรษฐกจิ สถานีทดลอง 

ของเกษตรกร พันธุพื์ช     พอเพียง จ.นครพนม ม.ขอนแก่น 

 ศูนย์คลองไผ่ ปิยะ นิยม ร่อน มาลัย อดุม  

การปฏิบติัดูแลรกัษา        

การปลูกซ่อม        

 ไม่ท า        

 ท า        

การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช        

 ไม่ใช้        

 ยาคลุมวัชพืช        

 ยาก าจัดวัชพืช        

การก าจัดวัชพืช        

 ดายหญ้า 1-2 คร้ัง        

 >2 คร้ัง        

การให้น า้ชลประทาน        

 ไม่ให้        

 ให้        

การใส่ปุ๋ย        

 ไม่ใส่        

 ใส ่        

การใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง        

 ไม่ใช้        

 ใช้        

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบติั        

หลงัการเก็บเกี่ยว        

วันเกบ็เกี่ยว        

 กพ.-มีค. 50        

 พค.-มิย. 50        

ระยะเวลาในการ        

เกบ็เกี่ยว (วัน)        

 >3        

 3-5        

 >5        
 



ไม่มีการฉีดสารเคมีควบคุมวัชพืชทั้งก่อนและหลังงอก และมกีารดายหญ้าก าจัดวัชพืช 4 คร้ัง มีการให้น า้

ชลประทานทนัทหีลังปลูก และมีการให้น า้อย่างสม ่าเสมอตลอดการผลิต มีการใส่ปุ๋ยให้กบัแก่นตะวัน 

เมื่ออายุ 1 เดือน หลังปลูก โดยใช้ปุ๋ยคอก (ปุ๋ยมูลไก่) อตัรา 2 ตัน/ไร่ ไม่มีการใช้สารเคมกี าจัดโรคและ

แมลง แม้ว่าจะพบว่ามโีรคโคนเน่า ซึ่งเกดิจากเช้ือ Sclerotium rolfsii โดยคิดเป็นเปอร์เซน็ต์การ

เกดิโรคเท่ากบั 31.3 เปอร์เซน็ต์ เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่การผลิตผักอนิทรีย์จึงไม่มีการใช้สารเคมี 

ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตทั้งที่เป็นค่าแรงงาน ซ่ึงแยก

เป็นแรงงานจ้าง และแรงงานของเกษตรกร และค่าวัสดุ ซึ่งประกอบด้วยค่าหัวพันธุ ์และปุ๋ยเคมี พบว่ามี

ต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด 11,926 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.45) ซึ่งแยกเป็นค่าวัสดุ 3,325 บาท/ไร่ 

ค่าแรงงานจ้าง 8,601 บาท/ไร่ มีต้นทุนในการดายหญ้ามากที่สดุ รองลงมาเป็นต้นทุนในการปลูก คิด

เป็นร้อยละ 26.1 และ 24.4 ตามล าดับ โดยมีระดับผลผลิต 3,425 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.36) 

ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 3.5 บาท/กโิลกรัมหัวสด หากคิดต้นทุนเฉพาะค่าวัสดุเกษตรจะก าไร 

6,850 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุรวมทั้งค่าแรงงานจ้างจะท าให้เกษตรกรขาดทุน 1,712.5 บาท/ไร่  

 การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิต หลังจากเกษตรกรเกบ็เกี่ยวผลผลิต

แก่นตะวัน เจ้าหน้าที่โครงการฯได้สมัภาษณเ์กบ็ข้อมูลความเหน็ของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแปลงปลูกใน

การตัดสนิใจ และการยอมรับการผลิตแก่นตะวัน พบว่าพันธุแ์ก่นตะวันที่น ามาปลูกได้จากการเข้าร่วม

โครงการ (ตารางที่ 2.46) โดยไม่ได้เป็นสมาชิกเกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรใด หากมีปัญหาด้าน

การเกษตรหรือต้องการข้อมูลจะท าการปรึกษาและขอรับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดยมีประสบการณ ์

ในการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก สาเหตุที่ปลูกเพราะเจ้าหน้าที่โครงการแนะน า ส าหรับสภาพการ

ยอมรับการผลิตแก่นตะวัน พบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมคีวามเหน็ว่าข้ันตอนการปฏบิัติที่ยากส าหรับ

การผลติแก่นตะวัน คือ การก าจัดวัชพืชเน่ืองจากมีการดายหญ้าในระยะที่ลงหัวแล้ว ท าให้ต้องระวังมาก

ขึ้น และมีการวางระบบน า้ จะต้องระวังท่อน า้ด้วย (ตารางที่ 2.47) การปฏบิัติที่ยากปานกลางคือ การ

ปลูกเนื่องจากต้องการความสวยงามจึงใช้สายวัดในการปลูก มีความยุ่งยากในการวางระบบน า้ การเกบ็

เกี่ยวเน่ืองจากต้นแก่นตะวันเกดิเอยีงตัวระนาบกบัพ้ืนท าให้ตอนเกบ็เกี่ยวต้องหาต้น และการปฏบิัติหลัง

การเกบ็เกี่ยวซ่ึงต้องมีการล้างท าความสะอาด ส่วนการปฏิบัติที่ง่าย คือ การให้น า้และการใส่ปุ๋ย ส่วน

ปัญหาโรคและแมลงมีปานกลาง (ตารางที่ 2.47) ผู้ดูแลแปลงมีความพอใจในผลผลิตและราคาขายน้อย 

แต่มีความพอใจในระดับปานกลางในกรณตีลาดรับซ้ือ ผู้รับผิดชอบในการปลูกจึงมีความเหน็ที่จะไม่

ผลิตแก่นตะวันต่อไป 



ตารางที่ 2.45 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของโครงการอนุรักษ์พันธุพื์ช ศูนย์คลองไผ่ ส าหรับ

การปลูกทดสอบ ณ อ.สคีิ้ ว จ.นครราชสมีา ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 183 - 510 693 5.8 

การปลูก 2,013 - 900 2,913 24.4 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 3,111 - - 3,111 26.1 

การใส่ปุ๋ย 549 - 1,000 1,549 13.0 

การให้น า้ 183 - 915 1,098 9.2 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 2,562 - - 2,562 21.5 

รวมต้นทุนการผลิต 8,601 0.0 3,325 11,926.0 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.5 0.0 1.0 3.5 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-1.0) x 3,425 = 6,850.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-3.5) x 3,425 = -1,712.5 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-3.5) x 3,425 = -1,712.5 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 3,425 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         



ตารางที่ 2.46 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้งปี 2549/50 

 สภาพทั่วไป  โครงการอนุรักษ์ จ.ลพบุรี จ.ชัยภมู ิ หมู่บ้านเศรษฐกจิ 

ของเกษตรกร พันธุพื์ช     พอเพียง จ.นครพนม 

 ศูนย์คลองไผ่ ปิยะ นิยม ร่อน มาลัย อุดม 

รายไดข้องเกษตรกร       

จากภาคการเกษตร       

นอกภาคการเกษตร       

จากภาคการเกษตร 

และนอกภาคการเกษตร 

-      

น าพนัธุม์าจากแหล่งใด       

หาซื้อเอง       

การเข้าร่วมโครงการ       

ผูต้ดัสินใจในการปลูกพืช       

พ่อบ้าน -      

แม่บ้าน       

ปรึกษากนัในครอบครัว       

การเป็นสมาชิกในกลุ่ม 

ทางการเกษตร 

      

เป็นสมาชิก       

ไม่เป็นสมาชิก       

ในกรณีท่ีมีปัญหาทาง 

การเกษตรปรึกษาใคร 

      

เจ้าหน้าที่โครงการ       

เพ่ือนบ้าน       

เกษตรกรผู้น า       

ไม่ปรึกษาใคร       

แหล่งขอ้มูลท่ีเกษตรกร 

คิดว่าเป็นประโยชน ์

      

เอกสารค าแนะน าต่าง ๆ       

เจ้าหน้าที่โครงการ       

สื่อต่าง ๆ       

เคยปลูกแก่นตะวนักี่ครั้ง       

ปลูกคร้ังแรก       

2 คร้ัง       

สาเหตุท่ีปลูกเพราะ       

เจ้าหน้าที่ของรัฐแนะน า       

เจ้าหน้าที่โครงการแนะน า       



ตารางที่ 2.47 การยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในฤดูแล้ง ปี 2549/50 
ขั้นตอนการผลิต โครงการอนุรักษ์พันธุ ์ จ.ลพบุร ี จ.ชัยภมู ิ หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง 
และการยอมรับ พืชศนูย์คลองไผ่     จ.นครพนม 

 แปลงปลูก ปิยะ นิยม ร่อน มาลัย อุดม 
การเตรียมหัวพันธุ ์ - - - - - - 

การเตรียมแปลงปลูก ง่าย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ง่าย ปานกลาง 

การปลูก ปานกลาง ยาก ปานกลาง ยาก ง่าย ปานกลาง 

โรค ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

แมลง ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

การก าจัดวัชพืช ยาก ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ปานกลาง 

การให้น า้ ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

การใส่ปุ๋ ย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย งาย 

การเกบ็เกี่ยว ปานกลาง ยาก ยาก ยาก ง่าย ง่าย 

การปฏบิัติหลัง 
การเกบ็เกี่ยว 

ปานกลาง ยาก ยาก ยาก ปานกลาง - 

ผลผลิตแก่นตะวัน น้อย น้อย น้อย น้อย ปานกลาง น้อย 

ราคา/กก.ที่จ าหน่ายได้ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

ก าไรจากการปลูก น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

ตลาดรับซ้ือ ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก 

ปลูกแก่นตะวันต่อไป ไม่ปลูก ไม่ปลูก ไม่ปลูก ไม่ปลูก ปลูก ไม่ปลูก 

 
  ข. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอพฒันานคิม จงัหวดัลพบุรี  

การปลูกทดลองในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 3 ราย คือ นายปิยะ 

กระแสลาภ  นางนิยม แช่มแร่ม และนางร่อน ธรีะสาสน์ ทั้ง 3 คน อยู่บ้านสทิธเิสรี หมู่ที่ 12 ต.พัฒนา

นิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มีพ้ืนที่ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่ (ตารางที่ 2.25) 

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันออก ของ

ที่ตั้งจังหวัดลพบุรี ห่างจากจังหวัดลพบุรีประมาณ 51 กโิลเมตร (รูปที่ 2.17) จากการเกบ็ตัวอย่างดินใน

พ้ืนที่ปลูกทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพ พบว่า ดินเป็นเหนียว (ตารางที่ 2.26) 

ส่วนคุณสมบัติทางเคมี พบว่าดินมีสภาพเป็นด่างอ่อน โดยมีค่า pH เท่ากบั 8.0 ที่อนิทรียวัตถุในดิน  

3.8% มีปริมาณ ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม 2  206.7 และ 6,213 ppm ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลติแก่นตะวัน ในสภาพพ้ืนที่ไร่ ให้น า้ชลประทาน โดยปลูก

ในวันที่ 8-12 ธนัวาคม 2549 และเกบ็เกี่ยวผลผลิตในวันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มถุินายน 2550 ซ่ึง

เป็นการผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ง โดยต้องใช้น า้ในช่วงปลูก จนกระทั้งออกดอก เป็นเวลา 2 เดือนกว่า 

หลังจากน้ันในพ้ืนที่ที่มีฝนตกตลอดตั้งแต่ช่วงออกดอก ถงึเกบ็เกี่ยวเดือนมีนาคม-พฤษภาคม (รูปที่ 

2.18) เกษตรกรสามารถลดจ านวนคร้ัง ของการให้น า้ลงได้ในช่วงน้ี การที่มีฝนตกอยู่ตลอดท าให้มีการ

เจริญเติบโตทางล าต้นมากขึ้น อายุเกบ็เกี่ยวจึงยืดยาวออกไปโดยเกบ็เกี่ยวได้ที่อายุประมาณ 5 เดือน 

สภาพครวัเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันมีพ้ืนที่ถอื

ครอง 25 ไร่  2 คน คือ นายปิยะ และนางนิยม ส่วนนางร่อน มีพ้ืนที่ถือครอง 6 ไร่ (ตารางที่ 2.43) มี

สมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน แต่มสีมาชิกที่ช่วยท าการเกษตรเพียง 2-3 คน เกษตรกรมีประสบการณ์

การปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยนายปิยะ และนางนิยม ปลูกแก่นตะวันในระบบปลูกพืช 2 คร้ัง 

หลังจากการปลูกข้าวโพด ส่วนนางร่อน ปลูกพืชเดี่ยว คือ ปลูกแก่นตะวันอย่างเดียว การใช้แรงงานใน



การปลูกพืช นาย  ปิยะ ปลูกข้าวโพดและดาวเรือง จึงต้องมกีารปฏบิัติและดูแลเป็นคร้ังคราว ข้าวโพดใช้

เวลาในการปลูกเพียง 2-3 เดือน แต่มกีารปลูกตลอดปี และมีการปลูกแก่นตะวันหลังการปลูกข้าวโพด 

(ตารางที่ 2.48) นางนิยม ปลูกข้าวโพด และอ้อย ซึ่งต้องมีการปฏบิัติดูแลเป็นคร้ังคราวตลอดปี เช่นกนั 

และมีการปลูกแก่นตะวันหลังการปลูกข้าวโพด (ตารางที่ 2.49) ส่วนนางร่อน ท านาอย่างเดียว ดังนั้น

พ้ืนที่ไร่ จึงมีการปลูกแก่นตะวันเป็นพืชเดี่ยว (ตารางที่ 2.50) 

 

 

 
 

รูปที่ 2.17 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.พัฒนานิคม  จ.ลพบุรี  

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

 

 

แปลงปลกูทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


รูปที่ 2.18  แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน (มม.) อ. พัฒนานิคม จ. ลพบรีุ ธนัวาคม 2549 - พฤษภาคม 2550
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เดือน

ปริ
มา
ณน

 า้ฝ
น

ปริมาณน า้ฝน

       ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวนั



ตารางที่ 2.48 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ปิยะ กระแสลาภ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 
กจิกรรม 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. 

ข้าวโพด             

ดาวเรือง             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.49 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร นิยม แช่มแร่ม ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าวโพด             

อ้อย             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.50 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ร่อน ธรีะสาสน์ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

แก่นตะวัน             

 
สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกร คือ นาย 

ปิยะ และนางร่อน ท าการตัดหญ้าก่อนการไถเตรียมแปลง แต่นางนิยมไม่ได้ตดั เกษตรกรทุกรายท าการ

ไถดะ และไถพรวน อย่างละ 1 คร้ัง จากนั้นท าการยกแปลงปลูก (ตารางที่ 2.44) โดยนายปิยะยกแปลง

ขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร ปลูก 2 แถว ส่วนนางนิยม และ นางร่อน ยกแปลงขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร 

ปลูก 1 แถว การปลูกแก่นตะวันเกษตรกรปลูกในวันที่ 8-12 ธนัวาคม 2549 ปลูกจากหัวแก่นตะวันที่

กระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน การปลูกนายปิยะ ใช้ระยะปลูก 75x40 เซนติเมตร นางนิยมใช้ระยะปลูก 

40x30 เซนติเมตร และการปลูกนางร่อน ใช้ระยะปลูก 60x40 เซนติเมตร ปลูกลึก 3-5 เซนติเมตร 

ทุกรายไม่มีการปลูกซ่อม ยกเว้นนายปิยะ เน่ืองจาก ต้นอ่อนตาย จึงต้องมีการปลูกซ่อมแซมให้มีจ านวน

ต้น/ไร่มากพอ แปลงเกษตรกรไม่มีการใช้สารเคมีควบคุม วัชพืช ทั้งสารเคมีก าจัดวัชพืชและดายหญ้า

ก าจัดวัชพืชทุกแปลง  มีการดายหญ้ามากกว่า 2 คร้ัง ยกเว้นแปลงนางร่อน ท าการดายหญ้า 1-2 คร้ัง 

ทุกแปลงมีการให้น า้ชลประทานด้วยระบบสปริงเกอร์อย่างสม ่าเสมอตลอดระยะเวลาการผลิตเกษตรกร

ทุกรายมีการใช้ปุ๋ยสตูร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ เมื่อแก่นตะวันอายุได้ 30 วัน หลังปลูกและมี

การใช้สารเคมีก าจัดเพลี้ ยและหนอน โดยใช้ เซฟวิน และมีการฉีดยากนัเช้ือรา ไมโครแซป  



การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็ผลผลิต 30 พฤษภาคม ถึง 1 

มิถุนายน 2550 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยว 1-2 วัน เกษตรกรขุด ปลิดหัว รวบรวมหัวสด ล้างท าความสะอาด 

และ ขายให้กบัโครงการฯ ซึ่งเข้าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากโิลกรัมละ 3 บาท แล้วได้น าหัว

แก่นตะวันบรรจุถุงพลาสติก เกบ็ไว้ในห้องควบคุมอุณหภมู ิ 10
0C เพ่ือรอการน าไปใช้ผลิตเอทานอล

ต่อไป 

ส าหรับผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่การผลิตน้ี ซึ่งได้จากการสุ่มเกบ็ผลผลิต 2 จุดๆ 

ละ 8 ตารางเมตร แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย พบว่า นายปิยะ มีระดับของผลผลิต ปานกลาง โดยมีผลผลิตหัว

สดเท่ากบั 2,400 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) เน่ืองจากมีการดายหญ้าในช่วงที่แก่นตะวันเร่ิมออก

ดอกแล้ว มีการเร่ิมแทงไหล และในพ้ืนที่ เมื่อให้น า้ ดินจะยุบตัวท าให้หัวโพล่ข้ึนมา กลายเป็นต้นอ่อน 

ผลผลิตจึงลดลงกว่าแปลงอื่นในพ้ืนที่เดียวกนั นางนิยม มีผลผลิตหัวสด 4,000 กโิลกรัม/ไร่ และนาง

ร่อนมีระดับของผลผลิตต ่า คือ ต ่ากว่า 1,000 กโิลกรัม/ไร่ โดยพบว่ามีผลผลิตหัวสดเท่ากบั 800 

กโิลกรัม/ไร่ เน่ืองจากหัวพันธุ์ที่บ่มมีการงอกไม่พร้อมกนัจึงท าการทยอยปลูก ท าให้ต้นที่ได้ไม่สม ่าเสมอ 

และมีการตาย เน่ืองจากมีโรคโคนเน่า ที่เกดิจากเช้ือ Sclerotium rolfsii  ท าให้ได้ผลผลิตต ่า 

ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุปได้ดังนี้   

นายปิยะ กระแสลาภ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 14,420 บาท/ไร่ ประกอบ 

ด้วย ต้นทุนแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 8,510 3,810 และ 2,100 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.51) โดยมีค่าการเกบ็เกี่ยวแก่นตะวันเป็นต้นทุนมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือ

ค่าการปลูกและการดายหญ้าก าจัดวัชพืช โดยมีต้นทุนร้อยละ 22.9 และ 18.7 ตามล าดับ โครงการรับ

ซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนวัสดุ เกษตรกรมีก าไรจากการผลิตแก่นตะวัน 9,360 

บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานแล้ว เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิต 3,360 บาท/ไร่ และถ้าคิด

ต้นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุน 7,200 บาท/ไร่ 

นางนิยม แช่มแร่ม มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 15,970 บาท/ไร่ ประกอบด้วย 

ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกรและค่าวัสดุ 11,140 2,850 และ 1,980 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.52)เกษตรกรได้ผลผลิต 4,000 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 4 บาท/กโิลกรัม 

โดยมีค่าการเกบ็เกี่ยวแก่นตะวันเป็นต้นทุนมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 47.1 รองลงมาคือค่าการปลูกและ

ดายหญ้าก าจัดพืช โดยมีต้นทุนร้อยละ 19.7 และ 18.8 ตามล าดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 

บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะก าไร จากการผลิตแก่นตะวัน 10,000 บาท/ไร่ หากคิด

ค่าวัสดุและแรงงานจ้าง จะขาดทุน 1,200 บาท/ไร่ และคดิต้นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุน 4,000 

บาท/ไร่ 

นางร่อน ธรีะสาสน์ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 9,490 บาท/ไร่ ประกอบด้วย 

ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 6,180 1,210 และ 2,100 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.53) เกษตรกรได้ผลผลิต 800 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 11.8 บาท/

กโิลกรัม โดยมีค่าการเกบ็เกี่ยวแก่นตะวันเป็นต้นทุนมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 26.6 รองลงมาคือค่า การ

ปลูกและการดายหญ้าก าจัดวัชพืช โดยมีต้นทุนร้อยละ 25.3 และ 15.8 ตามล าดับ โครงการซื้อผลผลติ

กโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีก าไร 320 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและ

แรงงานจ้าง เกษตรกรจะขาดทุน 5,840 บาท/ไร่ และคิดต้นทุนทั้งหมด เกษตรกร จะขาดทุน 7,040 

บาท/ไร่ 



ตารางที่ 2.51 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายปิยะ กระแสลาภ ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ของต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 1,670 150 - 1,820 12.6 

การปลูก 1,200 1,200 900 3,300 22.9 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 1,800 900 - 2,700 18.7 

การใส่ปุ๋ย - 150 300 450 3.1 

การให้น า้ - 300 700 1,000 6.9 

การฉีดพ่นสารเคมี - 150 200 350 2.4 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 3,840 960 - 4,800 33.3 

รวมต้นทุนการผลิต 8,510 3,810 2,100 14,420 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 3.5 1.6 0.9 6.0 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-0.9) x 2,400 = 9,360 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-4.4) x 2,400 = -3,360 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-6.0) x 2,400 = -7,200 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 2,400 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
ตารางที่ 2.52 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางนิยม แช่มแร่ม ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ 
 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 770 - - 770 4.8 

การปลูก 1,800 450 900 3,150 19.7 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 2,250 750 - 3,000 18.8 

การใส่ปุ๋ย - 150 300 450 2.8 

การให้น า้ - 150 480 630 3.9 

การฉีดพ่นสารเคมี - 150 300 450 2.8 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 6,320 1,200 - 7,520 47.1 

รวมต้นทุนการผลิต 11,140 2,850 1,980 15,97

0 

- 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.8 0.7 0.5 4.0 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-0.5) x 4,000 = 10,000 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-3.3) x 4,000 = -1,200 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-4.0) x 4,000 = -4,000 



ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 4,000 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

ตารางที่ 2.53  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางร่อน ธรีะสาสน์ ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 1,270 - - 1,270 13.4 

การปลูก 1,200 300 900 2,400 25.3 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 1,350 150 - 1,500 15.8 

การใส่ปุ๋ย - 150 300 450 4.7 

การให้น า้ - 300 700 1,000 10.5 

การฉีดพ่นสารเคมี - 150 200 350 3.7 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 2,360 160 - 2,520 26.6 

รวมต้นทุนการผลิต 6,180 1,210 2,100 9,490 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 7.7 1.5 2.6 11.8 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-2.6) x 800 = 320.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-10.3) x 800 = -5,840.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-11.8) x 800 = -7,040.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 800 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร เกษตรกรที่

ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ี ส่วนใหญ่มีรายได้จากภาคการเกษตร ยกเว้นนางร่อน มีรายได้

จากทั้งภาคเกษตรและนอกจากการเกษตร (ตารางที่ 2.46) โดยได้หัวพันธุจ์ากโครงการฯ โดยปกติจะมี

การปรึกษากนัในครอบครัว ว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี ยกเว้นนางร่อน ให้พ่อบ้านเป็นผู้ตัดสนิใจ 

เกษตรกรรวมตัวกนัเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยปกติหากเกดิปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้าหน้าที่

โครงการฯ เพ่ือนบ้านและเกษตรกรผู้น า (ผู้ใหญ่บ้าน) แหล่งข้อมูลการเกษตรที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เป็น

แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ เกษตรกรมีประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยสาเหตุที่

ตัดสนิใจปลูกพืชน้ี เพราะเจ้าหน้าที่ของโครงการฯแนะน า ส่วนความเหน็ของเกษตรกรที่มีต่อความยาก

ง่าย ในการผลิตแก่นตะวัน เกษตรกรทุกราย มีความเหน็ว่า ข้ันตอนที่ยุ่งยากที่สดุ คือ การเกบ็เกี่ยวและ

การปฏบิัติหลังจากเกบ็เกี่ยว ซ่ึงต้องน าหัวมาล้างให้สะอาด เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ดินเหนียวจะล้างหัวยาก 

และเกบ็เกี่ยวยาก (ตารางที่ 2.47) ข้ันตอนการปฏบิัติที่ปานกลางถึงยุ่งยาก คือการปลูก และการเตรียม

แปลงปลูก เน่ืองจากต้องมีการเตรียมแปลงที่ดี ยกร่อง การปลูกโดยใช้หัวพันธุยุ่์งยากกว่าการใช้เมลด็

พันธุ ์ เมื่อเปรียบเทยีบกบัพืชอื่นๆ เช่นข้าวโพด ซึ่งสามารถใช้เคร่ืองจักรช่วยได้ ส่วนขั้นตอนการก าจัด

วัชพืช   การให้น า้ และการใส่ปุ๋ย มีความคิดเหน็ว่าเป็นการปฏบิัติที่ง่าย ปัญหาโรค และแมลงพบน้อย 

แต่เกษตรกรยังไม่พอใจกบัระดับผลผลิตที่ได้รับ ราคาที่ขายได้ และก าไรจากการปลูก เมื่อเปรียบเทยีบ

กบัข้าวโพด หรือ ดาวเรือง ซึ่งได้ก าไรมากกว่า และแก่นตะวันมีอายุเกบ็เกี่ยวยาวกว่าพืชดังกล่าว 

เกษตรกรในพ้ืนที่น้ี ทุกรายจึงตัดสนิใจจะไม่ปลูกพืชน้ีต่อไป 



 
 ค. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขต อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภูมิ 

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลิตเพียง 1 ราย คือนางมาลัย 

มูลกระโทก บ้านป่าข้าว เลขที่ 98 หมู่ 13 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ มีพ้ืนที่ปลูกทดสอบ 1 ไร่ 

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใต้ 

ของที่ตั้งจังหวัดชัยภมู ิห่างจากจังหวัดชัยภมูิประมาณ 105 กโิลเมตร (รูปที่ 2.19) ดินมีลักษณะเป็นดิน

ทรายมีอนุภาค Sand Silt และ Clay 94 3 และ 3% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็น

กรด มี pH 6.3 มีอนิทรียวัตถุ ในดิน 0.4% มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.04 % ฟอสฟอรัส โปรแต

สเซียม และแคลเซียม 5.3 52.6 และ 332 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.27) การผลิตของเกษตรกร

ในสภาพไร่ให้น า้ชลประทานโดยปลูกทดสอบในวันที่ 29 มกราคม 2550 และเกบ็เกี่ยวในวันที่ 9-11 

มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ง การผลิตในช่วง 2 เดือนแรก เดือนกุมภาพันธ ์

ถึง เดือนมีนาคม เป็นช่วงที่แทบจะไม่มีฝน มีฝนตกเพียง 2 วัน เท่านั้น (รูปที่ 2.20) ดังนั้นจึงต้องมีการ

ให้น า้ตลอด โดยใช้ระบบน า้สปริงเกอร์ หลังจากนั้น 2 เดือน คือเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน มีฝน

ตกสม ่าเสมอตลอด ท าให้อาศัยน า้ฝนมากกว่าการใช้ระบบน า้ เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับน า้อย่างสม ่าเสมอตั้งแต่

ปลูกจนถึงเกบ็เกี่ยว  

สภาพครวัเรือนเกษตรกร  พ้ืนที่ปลูกทดสอบน้ีเกษตรกรมพ้ืีนที่ถือครอง 90 

ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือน 5 คน (ตารางที่ 2.43) แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกบัการเพาะปลูกแก่นตะวันมีเพียง 

2 คน เกษตรกรมีประสบการณใ์นการผลิตแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก การปลูกแก่นตะวันเป็นระบบการปลูก

พืช 2 คร้ังในฤดูแล้ง หลังจากการปลูกมันส าปะหลังแล้วจึงท าการปลูกแก่นตะวัน ส าหรับกจิกรรมใน

ฟาร์มของเกษตรกรมีการปลูกข้าวในช่วงเดือน มิถุนายน-พฤศจิกายน ปลูกข้าวโพด พฤษภาคม-สงิหาคม 

นอกจาก น้ันกม็ีการปลูกมันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส ยางพาราซ่ึงเป็นพืชที่มีการปฏบิัติดูแลเป็นคร้ังคราว

ตลอดปี และปลูกแก่นตะวันในช่วงปลายเดือนมกราคม-มิถุนายน (ตารางที่ 2.54) 

สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนการปลูกเกษตรกรไม่มีการตัดหญ้า

ก่อนไถเตรียมดิน (ตารางที่ 2.44) มีการไถดะ 1 คร้ัง และไถพรวน 2 คร้ัง ไม่ได้ยกแปลงปลูก โดย

เกษตรกรปลูกแก่นตะวันในวันที่ 29 มกราคม 2550 การปลูกใช้ต้นกล้า โดยใช้ระยะปลูก 40x40 

เซนติเมตร ปลูกโดยใช้ต้นกล้า ปลูกลึกประมาณ 7 เซนติเมตร ไม่มีการปลูกซ่อม ไม่มกีารฉีดสารเคม ี

ก าจัดวัชพืชทั้งที่เป็นสารควบคุมวัชพืช และมีการดายหญ้าก าจัดวัชพืช 2 คร้ัง มีการให้น า้ชลประทานทั้ง

ก่อนปลกูและทนัทหีลังการปลูกในระยะที่ฝนตกทิ้งช่วงใน 2 เดือนแรกของการปลูก มีการให้น า้ระบบ

สปริงเกอร์ให้กบัแก่นตะวัน สปัดาห์ละ 4 คร้ัง หลังออกดอกให้น้อยลงประมาณสปัดาห์ละ 2 คร้ัง 

เน่ืองจากจะมีฝนตกอย่างสม ่าเสมอ มีการใส่ปุ๋ยให้กบัแก่นตะวันเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใช้ปุ๋ย

สตูร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ มีการใช้สารเคมีก าจัดเพลี้ ยแป้ง 

การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต  เกษตรกรเกบ็เกี่ยวผลผลิต ในวันที่ 9-11 

มิถุนายน 2550 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยว 3 วัน เกษตรกรขุดหัว ปลิดหัว ล้างท าความสะอวดบรรจุใส่

ถุงพลาสติก และขายให้กบัโครงการฯ โดยทางโครงการฯเข้าไปรับซื้อถึงแปลงเกษตรกร ในราคากโิลกรัม

ละ 3 บาท จากนั้นน ามาเกบ็ไว้ในห้องเยน็ช้ืนอุณหภมูิ 10
0
C เพ่ือรอส่งไปผลิตเอทานอลต่อไป 



 
 

รูปที่ 2.19 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เทพสถิต  จ.ชัยภมูิ 

 ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


รูปที่ 2.20 แสดงปริมาณน า้ฝนและการกระจายตัวของน า้ฝน(มม.) อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ มีนาคม-กรกฎาคม 2550
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ตารางที่ 2.54 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มาลัย มูลกระโทก ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ข้าวโพด             

มันส าปะหลัง             

ยูคาลิปตัส             

ยางพารา             

แก่นตะวัน             

 
ส าหรับผลผลิตที่ผลิตได้จากพ้ืนที่น้ี ซ่ึงได้จากการสุ่มเกบ็ผลผลิต 2 จุดๆละ 

8 ตารางเมตร แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย  พบว่ามีผลผลิตเฉล่ีย 2,900 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) ซึ่งจัด

อยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับปานกลาง 

ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ตันทุนการผลิต มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 

21,100 บาท/ไร่ ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 14,100  600 

และ 6,400 บาท/ไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 2.55) เกษตรกรได้ผลผลิต 2,900 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้

มีต้นทุนการผลิต 7.3 บาท/กโิลกรัม โดยมีค่าเกบ็เกี่ยวแก่นตะวันเป็นต้นทุนมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 

35.5 รองลงมาคือ ต้นทุนท าการให้น า้ และการปลูก คิดเป็นร้อยละ 28.4 และ 16.4 ตามล าดับ  

โครงการฯรับซื้อผลผลิตหัวสดกโิลกรัมละ 3 บาท หากคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีก าไร 

2,320 บาท/ไร่ หากคิดค่าแรงงานจ้างและต้นทุนเกษตรกรจะขาดทุน 11,890 บาท/ไร่ และหากคิด

ต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 12,470 บาท/ไร่ 

การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร เกษตรกรที่

ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่ มีรายได้จากทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร (ตารางที่ 2.46) 

โดยได้ซ้ือหัวพันธุเ์องจากทางโครงการฯ โดยปกติจะมีการปรึกษากนัในครอบครัว เพ่ือที่จะตัดสนิใจว่าจะ

ปลูกพืชใดในแต่ละปี หากมีปัญหาทางด้านการเกษตรเกษตรกรจะปรึกษาเจ้าหน้าที่โครงการฯ แหล่งข้อมูล 

ที่ได้รับส่วนใหญ่ ได้จากเจ้าหน้าที่โครงการฯ และเอกสารแนะน าและสื่อต่างๆ เน่ืองจากเป็นสมาชิก

หนังสอืเกี่ยวกบัการเกษตรกรด้วย เกษตรกรรายน้ีมีประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก 

สาเหตุที่ปลูกเน่ืองจากเจ้าหน้าที่ของโครงการฯแนะน า ส าหรับการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร  

พบว่าการปฏบิัติในการผลิตแก่นตะวันไม่มีขั้นตอนใดที่ยุ่งยาก (ตารางที่ 2.47) ยกเว้นการปฏบิัติหลัง

การเกบ็เกี่ยว เน่ืองจากต้องล้างท าความสะอาดและบรรจุใส่ถุงพลาสติก ส่วนเร่ืองโรคและแมลงมีน้อย 

เกษตรกรพอใจปานกลางกบัระดับผลผลิตของแก่นตะวัน แต่ไม่ค่อยพอใจในราคาขาย และก าไรจากการ

ปลูก   คิดว่าน่าจะมีราคาขายที่สงูกว่าน้ี จึงจะคุ้มทุน ส่วนตลาดรับซ้ือมีความพอใจมาก เกษตรกรมีการ

ตัดสนิใจที่จะปลูกแก่นตะวันต่อไป 



ตารางที่ 2.55 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางมาลัย มูลกระโทก ส าหรับการปลูกทดสอบ 

 ณ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภมูิ ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 650 - - 650 3.1 

การปลูก 2,550 - 900 3,450 16.4 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 2,250 - - 2,250 10.7 

การใส่ปุ๋ย 600 - 300 900 4.3 

การให้น า้ 1,000 - 5,000 6,000 28.4 

การฉีดพ่นสารเคมี 150 - 200 350 1.7 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 6,900 600 - 7,500 35.5 

รวมต้นทุนการผลิต 14,100 600 6,400 21,100 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 4.9 0.2 2.2 7.3 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-2.2) x 2,900 = 2,320.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-7.1) x 2,900 = -11,890.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-7.3) x 2,900 = -12,470.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 2,900 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
  ง. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในพ้ืนท่ีโครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชด าริฯและฟารม์ตวัอย่าง บา้นทางหลวง อ าเภอ

นาแก จงัหวดันครพนม  

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือ การผลิตเพียง 1 ราย คือ นาง

อุดม งามงอน บ้านเลขที่ 106 ม.8 ต.บ้านหนองหลวง อ.นาแก จ.นครพนม มีพ้ืนที่ปลูกทดสอบ 1 ไร่ 

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันตก

เฉียงใต้ของที่ตั้งจังหวัดนครพนม ประมาณ 78 กโิลเมตร (รูปที่ 2.21) ดินปลูกเป็นดินทราย มีอนุภาค 

Sand Silt และ Clay 87, 8 และ 5% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็นกรด โดยมีค่า 

pH 5.8 มีอนิทรียวัตถุ 0.2% มีไนโตรเจน 0.03% ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม 4.6 14.6 

และ 283 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.27) การผลิตของเกษตรกรท าในสภาพพ้ืนที่ไร่ ให้น า้

ชลประทาน เกษตรกรใช้วิธกีารสบูน า้และให้น า้ตามร่องแปลงปลูก โดยปลูกทดสอบในวันที่ 4 

กุมภาพันธ ์2550 และเกบ็เกี่ยววันที่ 1-2 มิถุนายน 2550 ซึ่งเป็นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ง ซึ่ง

มีฝนทิ้งช่วงนานและมีปริมาณน า้ฝนไม่มากพอในการผลิตแก่นตะวัน (รูปที่ 2.22) เกษตรกรจึงมีการสบู

ให้น า้ปล่อยตามร่องเป็นคร้ังคราว ท าให้แก่นตะวันกระทบแล้งในบางช่วงเวลาถึงแม้จะเป็นเพียง

ระยะเวลาสั้น ๆ แต่เน่ืองจากเป็นดินทรายจึงมีความสามารถในการอุ้มน า้ไว้ได้น้อย พืชจึงแสดงอาการ

ขาดน า้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับผลผลิตของแก่นตะวันได้ 



สภาพครวัเรือนเกษตรกร พ้ืนที่ปลูกทดสอบน้ีเกษตรกรมพ้ืีนที่ถือครอง 1 

ไร่ มีสมาชิกในครัวเรือน 7 คน (ตารางที่ 2.43) แต่มีสมาชิกที่เกี่ยวข้องกบัการเพาะปลูกแก่นตะวันเพียง 

3 คน เกษตรกรมีประสบการณใ์นการผลิตแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยปลูกเป็นแปลงย่อย ๆ การปลูก 



 
 

รูปที่ 2.21 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.นาแก จ.นครพนม 

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


รูปที่ 2.22  แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน  (มม.) อ.นาแก  จ.นครพนม กุมภาพันธ ์-พฤษภาคม 2550
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ช่วงเวลาการปลูกแก่นตะวัน



แก่นตะวันเป็นการปลูกพืช 2 คร้ัง โดยมีการปลูกพืชก่อนและหลังการปลูกแก่นตะวัน บางแปลงท าการ

ปลูกแซมกบัข้าวโพด ส าหรับกจิกรรมในฟาร์มของเกษตรกรมีการปลูกผักสวนครัว และข้าวโพด ต้องมี

การดูแลปฏบิัติเป็นคร้ังคราวตลอดปี และมีการปลูกแก่นตะวัน 1 ไร่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ-์มิถุนายน 

2550 (ตารางที่ 2.56) 

สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนปลูกเกษตรกรไม่มีการตัดหญ้า

ก่อนการไถเตรียมดิน (ตารางที่ 2.44) มีการไถดะ 2 คร้ังจากนั้นท าการยกแปลงปลูก ขนาดแปลงกว้าง 

50 เซนติเมตร ปลูกแก่นตะวัน 1 แถว และมีการปลูกแซมข้าวโพด เกษตรกรปลูกแก่นตะวันในวันที่ 4 

กุมภาพันธ ์2550 การปลูกใช้ทั้งกล้าพันธุ ์และหัวพันธุท์ี่ตัดเป็นช้ิน ๆ แล้วกระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน โดยใช้

ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ปลูกลึกมากกว่า 3 เซนติเมตร ไม่มีการปลูกซ่อม ไม่มกีารใช้สารเคมี

ก าจัดวัชพืช ทั้งสารเคมีคลุมวัชพืชและสารเคมีก าจัดวัชพืช มีการดายหญ้าก าจัดวัชพืช เพียง 1 คร้ัง มี

การให้น า้โดยปล่อยตามร่อง มีการใส่ปุ๋ยกบัแก่นตะวันเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใช้ปุ๋ยสตูร 15-

15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลง เน่ืองจากไม่พบการระบาด 

การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็เกี่ยวผลผลิตในวันที่ 1-2 

มิถุนายน 2550 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยว 2 วัน เกษตรกรขุดหัว ปลิดหัว รวบรวมหัวสดและขายให้กบั

โครงการฯ ซึ่งทางโครงการเข้าไปรับซื้อในราคากโิลกรัมละ 3 บาท และน าหัวแก่นตะวันมาล้างท าความ

สะอาด บรรจุถุงพลาสติก และเกบ็รักษาไว้ในห้องเยน็ช้ืน อุณหภมูิ 10
๐C เพ่ือรอส่งไปผลิตเอทานอล

ต่อไป 

ส าหรับผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่น้ี อยู่ในระดับผลผลิตต ่า คือน้อยกว่า 1,000 

กโิลกรัม/ไร่ คือมีผลผลิตหัวสด 167 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) 

ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ามีต้นทุนการผลิตทั้งหมด

เท่ากบั 4,180 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงงานจ้าง  แรงงานเกษตรกรและค่าวัสดุ 300 1,700 

และ 2,180 บาท/ไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 2.57) เกษตรกรได้ผลผลิต 167 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มี

ต้นทุนการผลิต 25.1 บาท/กโิลกรัม โดยมีต้นทุนการปลูกเป็นต้นทุนมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 33.5 

รองลงมาเป็นค่าการให้น า้และการเตรียมดิน โดยมีต้นทุนร้อยละ 25.8 และ 12.0 ตามล าดับ โครงการ

รับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะขาดทุน 1,686.7 บาท/ไร่ 

หากคิดต้นทุนค่าวัสดุแรงงานจ้าง เกษตรกรจะขาดทุน 1,987 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมด

เกษตรกรจะขาดทุน 3,690.7 บาท/ไร่ 

การตดัสินใจและยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร เกษตรกรที่

ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ีรายได้จากภาคการเกษตรเพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 2.46) โดย

ใช้หัวพันธุจ์ากโครงการฯโดยปกติจะเป็นการปรึกษากนัในครอบครัว เพ่ือจะตัดสนิใจว่าจะปลูกพืชใดใน

แต่ละปี เกษตรกรเป็นกลุ่มสมาชิกทางการเกษตร โดยปกติหากเกดิปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้าหน้าที่

โครงการฯ แหล่งข้อมูลเกษตรกรจะได้รับจากเจ้าหน้าที่โครงการ เกษตรกรมีประสบการณใ์นการปลูก

แก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยสาเหตุที่ตัดสนิใจปลุกพืชน้ีเพราะเจ้าหน้าที่ของโครงการแนะน า ส่วน

ความเหน็ของเกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน โดยมีความเหน็ว่าไม่มีขั้นตอนการ

ปฏบิัติที่ยุ่งยาก และมีเพียงข้ันตอนที่มีความยุ่งยากปานกลางในเร่ืองการเตรียมการปลูก การปลูกและ

การก าจัดวัชพืช (ตารางที่ 2.47) ข้ันตอนการให้น า้ การใส่ปุ๋ย และการเกบ็เกี่ยวมีการปฏบิัติที่ง่าย 

ปัญหาเร่ืองโรคและแมลงพบน้อย เกษตรกรยังไม่พอใจกบัระดับผลผลิตที่ได้รับ ราคาที่ขายได้ และก าไร

ที่ได้จากการปลูก แต่มีความพอใจกบัการรับซ้ือ อย่างไรกต็ามเกษตรกรตดัสนิใจที่จะไม่ปลูกพืชน้ีต่อไป



ตารางที่ 2.56 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อุดม งามงอน ในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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             

ข้าวโพด             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.57  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายอุดม งามงอน ณ หมู่บ้านเศรษฐกจิ

พอเพียง จ.นครพนม ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 400 100 500 12.0 

การปลูก - 500 900 1,400 33.5 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 300 - - 300 7.2 

การใส่ปุ๋ย - 150 300 450 10.8 

การให้น า้ - 200 880 1,080 25.8 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 450 - 450 10.8 

รวมต้นทุนการผลิต 300 1,700 2,180 4,180 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 1.8 10.2 13.1 25.1 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-13.1) x 167 = -1,686.7 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-14.9) x 167 = -1,987.3 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-25.1) x 167 = -3,690.7 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 167 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 



จ. การทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในสถานีทดลองมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในสถานีทดลอง มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

   สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ การปลูกทดสอบท าในหมวดพืชไร่ คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองขอนแก่น 4 กิโลเมตร (รูปที่ 2.23) ดินเป็นดิน

ทราย มีอนุภาคของ Sand Silt และ Clay 89.8 4.1 และ 6.1 ตามล าดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมี

ค่า pH 6.5 มีอนิทรียวัตถุ 0.5% มีธาตุไนโตรเจน 0.04% ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม 

44.2 29.4 391.4 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.27) ในพ้ืนที่ปลูกทดสอบใช้พันธุ ์ KKU Ac 

001 และแก่นตะวัน #1 โดยปลูกในวันที่ 4 กุมภาพันธ ์2550 และเกบ็เกี่ยวในวันที่ 23 พฤษภาคม 

2550 และ 6-15 มิถุนายน 2550 เป็นการปลูกทดสอบในช่วงฤดูแล้งท าให้ในช่วง 3 เดือนแรกของการ

ผลิตคือเดือนกุมภาพันธ ์ มีนาคม และเมษายน แทบจะไม่มีฝนตกเลย มีฝนตกเพียง 6-7 วันเท่านั้น 

และเป็นช่วงที่ฝนทิ้งช่วง (รูปที่ 2.24) หลังจากน้ันมีฝนตกประมาณอาทติย์ละ 3-4 วัน จึงไม่ต้องให้น า้

ชลประทานกบัแก่นตะวันจนกระทั่งเกบ็เกี่ยว 

   สภาพการปลูกปฏิบติั ก่อนการเตรียมแปลงไม่ได้มีการตดัหญ้า ท าการไถดะ 

1 คร้ัง และไถพรวน 2 คร้ัง (ตารางที่ 2.44) ไม่มีการยกแปลงปลูกเน่ืองจากมีสภาพดินทรายระบายน า้ดี 

การปลูกทดสอบท าในวันที่ 4 กุมภาพันธ ์2550 การปลูกใช้หัวช าตัดเป็นช้ิน ๆ แต่ละช้ินมีตา 3-4 ตา 

บ่มกระตุ้นหัวพันธุใ์ห้เกดิต้นอ่อนแล้วจึงน าไปปลูก การปลูกใช้ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร โดยปลูก

ลึกประมาณ 3 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อมเน่ืองจากต้นอ่อนที่งอกข้ึนมาตาย จึงต้องมีการปลูกซ่อม

เพ่ือให้ต้นสม ่าเสมอ การก าจัดวัชพืชโดยการดายหญ้า 2 คร้ัง คร้ังแรกท าการดายหญ้าหลังปลูกประมาณ 

30 วัน และท าการใส่ปุ๋ยหลังดายหญ้าเสรจ็ โดยใส่ปุ๋ยสตูร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ คร้ังที่

สองท าการดายหญ้าหลังปลูกประมาณ 40 วัน จากน้ันต้นจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเรว็ คลุมพ้ืนที่ได้

จึงไม่มีการดายหญ้าอกี แม้ว่าจะมีหญ้าข้ึนบ้าง แต่ไม่สามารถแข่งขันกบัแก่นตะวันได้ ซึ่งหลังจากช่วงน้ี

แล้วแก่นตะวันจะเร่ิมมีการแทงของไหล การดายหญ้าอาจจะไปสบัถูกไหลได้ นอกจากนี้การมีหญ้าคลุม

พ้ืนที่จะมีส่วนช่วยผยุงล าต้นของแก่นตะวันได้อกีทางหน่ึง ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ทั้งสารเคมี

คลุม และสารเคมีก าจัดวัชพืช มีการให้น า้ชลประทานตลอดฤดูปลูกอย่างสม ่าเสมอ อาทติย์ละ 1 คร้ัง 

ยกเว้นกรณทีี่มีฝนตก แปลงปลูกทดลองน้ีไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลง เน่ืองจากไม่พบการ

ระบาด 

   การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต ได้เกบ็เกี่ยวผลผลิตแก่นตะวันพันธุ ์

KKU Ac 001 ในช่วงวันที่ 6-15 มิถุนายน 2550 เมื่อมีอายุประมาณ 130 วัน และเกบ็พันธุแ์ก่น

ตะวัน #1 เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2550 มีอายุประมาณ 125 วัน จากข้อมูลจะเหน็ได้ว่าการเกบ็เกี่ยว

พันธุ ์ KKU Ac 001 จะมีการจัดการในเร่ืองของการเกบ็เกี่ยวที่ยุ่งยากกว่าพันธุแ์ก่นตะวัน #1 

เน่ืองจากมีความแปรปรวนของวันเกบ็เกี่ยวมากกว่าเวลาที่ใช้ในการเกบ็เกี่ยว 3 วัน โดยจะท าการขุด 

ปลิดหัว จากนั้นน ามาล้างน า้ให้สะอาด บรรจุถุงพลาสติก เกบ็รักษาไว้ในห้องเยน็ อุณหภมูิ 10
๐C เพ่ือ

รอการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส าหรับผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่การผลิตน้ีพบว่า ทั้งพันธุ ์KKU Ac 001 

และแก่นตะวัน #1 มีผลผลิตระดับปานกลาง คืออยู่ในช่วง 2,000-3,000 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 

2.35) โดยพันธุ ์ KKU Ac 001 มีผลผลิต 2,080 กโิลกรัม/ไร่ ในขณะที่พันธุแ์ก่นตะวัน #1 มี

ผลผลิต 2,784 กโิลกรัม/ไร่  



 
 

รูปที่ 2.23 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

 ในฤดูแล้ง ปี 2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/
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รูปที่ 2.24 ปริมาณและการกระจายตวัของน า้ฝน (มม.) ของหมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2549-กุมภาพนัธ์ 2550

ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวนั



   ตน้ทุนการผลิต การผลิตแก่นตะวันพันธุ ์ KKU Ac 001 และแก่น

ตะวัน #1 มีต้นทุนใกล้เคียงกนั คือ 9,150 บาท/ไร่ และ 9,450 บาท/ไร่ ตามล าดับ โดยต้นทุนการ

ผลิตพันธุ ์ KKU Ac 001 ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรงงาน 7,450 บาท/ไร่ และต้นทุนค่าวัสดุ 

1,700 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนค่าเกบ็เกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาเป็นต้นทุนในการปลูก 

และการให้น า้ คิดเป็นร้อยละ 16.4 และ 13.1 ตามล าดับ ส าหรับพันธุ ์KKU Ac 001 มีผลผลิต 

2,080 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 4.4 บาท/กโิลกรัม (ตารางที่ 2.58) ซึ่งประกอบด้วย

ต้นทุนค่าแรง และค่าวัสดุ 3.6 และ 0.8 บาท/กโิลกรัม ตามล าดับ หากคิดต้นทุนเฉพาะวัสดุ จะมีก าไร 

4,576 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง จะมีต้นทุนเท่ากบัต้นทุนทั้งหมดเน่ืองจาก

ไม่มีต้นทุนของเกษตรกร จะท าให้ขาดทุน 2,912 บาท/ไร่ ส่วนพันธุแ์ก่นตะวัน #1 มีต้นทุนการผลิต

ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรงงาน 7,750 บาท/ไร่ และต้นทุนค่าวัสดุ 1,700 บาท/ไร่ โดยมีต้นทุนค่าเกบ็

เกี่ยวมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาเป็นต้นทุนในการปลูกและการให้น า้ คิดเป็นร้อยละ 15.9 

และ 12.7 ตามล าดับ โดยพันธุแ์ก่นตะวัน #1 นี้มีผลผลิต 2,784 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการ

ผลิต 3.4 บาท/กโิลกรัม (ตารางที่ 2.59) ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงงานและวัสดุ 2.8 และ 0.6 

บาท/กโิลกรัม ตามล าดับ หากคิดต้นทุนเฉพาะวัสดุจะมีก าไร 6,681 บาท/ไร่ และหากคดิต้นทุนที่เป็น

วัสดุและแรงงานจ้างจะมีต้นทุนเท่ากบัต้นทุนทั้งหมดเน่ืองจากไม่มีต้นทุนของเกษตรกร จะท าให้ขาดทุน 

1,113.6 บาท/ไร่ จะเหน็ได้ว่าแก่นตะวันทั้ง 2 พันธุ์ มีต้นทุนในการผลิตใกล้เคียงกนั แต่ผลผลิตที่ได้

ต่างกนัท าให้ได้รับก าไรแตกต่างกนัด้วย 

 

ตารางที่ 2.58 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของพันธุ ์KKU Ac 001 ส าหรับการปลูก

ทดสอบ ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ปี 

2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - - 500 500 5.5 

การปลูก 600 - 900 1,500 16.4 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 1,000 - - 1,000 11.0 

การใส่ปุ๋ย 150 - 300 450 5.0 

การให้น า้ 1,200 - - 1,200 13.1 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 4,500 - - 4,500 49.2 

รวมต้นทุนการผลิต 7,450 - 1,700 9,150 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 3.6 - 0.8 4.4 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-0.8) x 2,080 = 4,576 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-4.4) x 2,080 = -2,912 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-4.4) x 2,080 = -2,912 



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



ตารางที่ 2.59  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของพันธุ์ แก่นตะวัน #1 ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ หมวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - - 500 500 5.3 

การปลูก 600 - 900 1,500 15.9 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 1,000 - - 1,000 10.6 

การใส่ปุ๋ย 150 - 300 450 4.8 

การให้น า้ 1,200 - - 1,200 12.7 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 4,800 - - 4,800 50.8 

รวมต้นทุนการผลิต 7,750 - 1,700 9,450 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.8 - 0.6 3.4 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-0.6) x 2,784 = 6,681.6 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-3.4) x 2,784 = -1,113.6 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-3.4) x 2,784 = -1,113.6 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 2,784 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
 2.3.2.3 การปลูกทดสอบการผลิตในสภาพพื้ นท่ีนาใหน้ ้ าชลประทานในฤดูแลง้ปี 

2549/50  

  ก. การปลูกทดสอบการผลิตในเขตพื้ นท่ี อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบวัล าภู 

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือผลิต 4 ราย คือ นางวรรณา   

ทายมเวียง นางอ านวย อนิทรเพช็ร นางประเสริฐ แสนบัว และนางสมหวัง ภขู้าวเม่า ทั้ง 4 คน อยู่บ้าน

ศรีบุญเรือง หมู่ 1 ต.ศรีบุญเรือง อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบวัล าภ ู มีพ้ืนที่ปลูกคนละประมาณ 0.5 ไร่ 

(ตารางที่ 2.25) 

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใต้

ของที่ตั้งจังหวัดหนองบัวล าภ ู ห่างจากจังหวัดหนองบัวล าภ ู ประมาณ 35 กโิลเมตร (รูปที่ 2.25) จาก

การเกบ็ตัวอย่างดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบ จากน้ันน ามาวิเคราะห์ดินจ านวน 2 แปลงปลูก พบว่าดินมี

ลักษณะเป็นดินนาร่วนทรายและดินทราย มีอนุภาค sand silt และ clay 64-88% 8-18% และ 

4-18% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็นกรดค่อนข้างมาก (pH 5.5-5.7) มีอนิทรียวัตถุ 

0.7-1.6% มีปริมาณอาหารไนโตรเจน 0.05-0.1% ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียมและแคลเซียม 16-24 

68-87 และ 468-1,755 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่น

ตะวันในสภาพพ้ืนที่นาเขตให้น า้ชลประทาน โดยปลูกในวันที่ 17 มกราคม 2550 และเกบ็เกี่ยวผลผลิต

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ซ่ึงเป็นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ง เมื่อเร่ิมการปลูกจนถึงระยะออก

ดอก มีฝนตกเพียงวันเดียว (รูปที่ 2.26) ดังนั้นจึงมีการให้น า้โดยปล่อยตามร่อง โดยมีการให้น า้



ประมาณสปัดาห์ละคร้ัง ซึ่งท าให้แก่นตะวันได้รับน า้ไม่เพียงพอ เกดิการกระทบแล้ง แม้ว่าในช่วงการ

ออกดอกจนถึงช่วง 



 
 

รูปที่ 2.25 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภ ู

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


รูปที่ 2.26  แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน(มม.) อ.ศรีบญุเรือง จ.หนองบวัล าภู
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ปริมาณน า้ฝน

ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวนั

 



การเกบ็เกี่ยวจะมีฝนตกบ้าง แต่กม็ีการทิ้งช่วงของฝน ท าให้แก่นตะวันกระทบแล้งอกีคร้ัง ซึ่งมีผลกระทบ

ต่อระดับผลผลิตของแก่นตะวันที่ผลิตในพ้ืนที่น้ี ซ่ึงจะได้กล่าวต่อไป 

สภาพครวัเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันส่วนใหญ่มี

พ้ืนที่ถือครองมากกว่า 20 ไร่ ประมาณ 20-30 ไร่ ยกเว้นนางวรรณา มีพ้ืนที่ถือครอบ 14 ไร่ (ตารางที่ 

2.60) นางอ านวย และนางประเสริฐ มีสมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน ส่วนนางวรรณา และนางสมหวัง อยู่

ในช่วง 4-6 คน มีสมาชิกที่ช่วยท าการเกษตรเพียง 2-3 คน เกษตรกร เกษตรกรมีประสบการณก์าร

ปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก เกษตรกรทุกรายปลูกแก่นตะวนัเป็นพืชในระบบปลูกพืช 2 คร้ังหลังจากเกบ็

เกี่ยวข้าว ส าหรับระบบปลูกพืชและการใช้แรงงานในการปลูกพืช นางวรรณา จะมีการท านาในช่วงเดือน

พฤษภาคม และเกบ็เกี่ยวในเดือนธนัวาคมหลังนา จากน้ันจะท าการปลูกข้าวโพดและแก่นตะวันหลังนา 

และมีการปลูกผักบุ้ง ซึ่งต้องมกีารปฏบิัติดูแลเป็นคร้ังคราวตลอดการผลิต (ตารางที่ 2.61) นางอ านวย 

มีกจิกรรมในฟาร์ม คือ ปลูกข้าวในช่วงเดือนพฤษภาคม และเกบ็เกี่ยวผลผลิตในเดือนธนัวาคม จากน้ัน

จะท าการปลูกถั่วลิสงและแก่นตะวันหลังนา (ตารางที่ 2.62) นางประเสริฐ และนางสมหวัง มีกจิกรรมใน

ฟาร์มเหมือนกนั คือ ปลูกข้าวในเดือนพฤษภาคม และเกบ็เกี่ยวในเดือนธนัวาคม จากน้ันจะท าการปลูก

ข้าวโพดและแก่นตะวันหลังนา ในช่วงเดือนธนัวาคม ถึงเดือนพฤษภาคม (ตารางที่ 2.63 และ ตารางที่ 

2.64) ตามล าดับโดยท าการเกบ็ข้าวโพดก่อน จากน้ันจะมีเวลามาเกบ็แก่นตะวันต่อเน่ืองจากเกบ็เกี่ยวไม่

พร้อมกนั 

สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดิน เกษตรกรทุกรายไม่

มีการตัดหญ้าก่อนการไถเตรียมแปลง เกษตรกร 3 รายได้แก่ วรรณา ประเสริฐ และสมหวัง ท าการไถดะ 

2 คร้ัง (ตารางที่ 2.65) ส่วนอ านวย ท าการไถดะ 1 คร้ัง วรรณา และสมหวังไม่ได้ท าการไถพรวน แต่

อ านวย และประเสริฐ ท าการไถพรวน 1 คร้ัง เกษตรกรทุกรายท าการยกแปลงโดยมีขนาด 0.5-1.5 

เมตร เกษตรกรปลูกในวันที่ 17 มกราคม 2550 โดยปลูกจากหัวพันธุท์ี่กระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน การปลูก

ใช้ระยะปลูก 30-40 x 30-40 เซนติเมตร ปลูกลึก 3-5 เซนติเมตร โดยวรรณา และสมหวังไม่ได้ท า

การปลูกซ่อม แต่อ านวยและประเสริฐท าการปลูกซ่อม เน่ืองจากต้นอ่อนที่งอกข้ึนมาตาย จึงต้องมีการ

ปลูกซ่อมเพ่ือให้มีจ านวนต้น/ไร่มากพอ แปลงเกษตรกรทั้งหมดไม่มีการใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช 

ทั้งประเภทคลุมวัชพืชและก าจดัวัชพืช เกษตรกรท าการก าจดัวัชพืชโดยการดายหญ้า 1-2 คร้ัง ยกเว้น

ประเสริฐท าการดายหญ้า 3 คร้ัง เกษตรกรทุกรายได้ท าการให้น า้ชลประทาน โดยการสบูน า้ปล่อยตาม

ร่อง ในช่วงแรกของการผลิตและในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง แต่จ านวนคร้ังที่ให้ตลอดระยะเวลาของการผลิตน้ัน

ไม่พอเพียง ท าให้แก่นตะวันกระทบแล้ง ซึ่งอาจส่งผลต่อผลผลิตของการผลิตแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ี หลัง

ปลูก 1 เดือน เกษตรกรได้ให้ปุ๋ยกบัแก่นตะวันโดยใช้ปุ๋ยสตูรต่าง ๆ กนั โดยนางวรรณา ใช้ปุ๋ยคอก และ

ปุ๋ยสตูร 16-20-0 อตัรา 30 กโิลกรัม/ไร่ นางอ านวยใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยสตูร 15-15-15 อตัรา 25 

กโิลกรัม/ไร่ นางประเสริฐ ใส่ปุ๋ยสตูร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ เพียงอย่างเดียว และนาง

สมหวังใช้เพียงปุ๋ยคอกอตัรา 500 กโิลกรัม/ไร่ เกษตรกรทุกรายไม่ได้ใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง 

 การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็ผลผลิตประมาณวันที่ 21 พฤษภาคม 

2550 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยวประมาณ 1-2 วัน เกษตรกรขุด ปลิดหัว รวบรวมหัวสดและขายให้กบั

โครงการฯ ซ่ึงเข้าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากโิลกรัมละ 3 บาท และได้น าหัวแก่นตะวันมาล้างท า

ความสะอาด บรรจุพลาสติกแล้วเกบ็ไว้ในห้องควบคุมอุณหภมูิ 10
๐C เพ่ือรอการน าไปใช้ผลิตเอทานอล

ต่อไป



ตารางที่ 2.60 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 

สภาพครัวเรือน จ.หนองบัวล าภ ู จ.ขอนแก่น 

 วรรณา อ านวย ประเสริฐ สมหวัง สมหมาย จันทร์หอม ทองใส 

พ้ืนที่ถือครอง (ไร่)        

 <5        

 5-10        

 11-15        

 16-20        

 >20        

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน        

 1-3        

 4-6        

 >6        

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ที่ปลูกแก่นตะวัน 

       

 1        

 2-3        

ประสบการณ ์

ในการปลูกแก่นตะวัน 

       

 เคย        

 ไม่เคยปลูก        

ระบบกาปลูกพืช 

ในพ้ืนที่ปลูกแก่นตะวัน 

       

 พืชเดี่ยว        

 ระบบปลูกพืช 2 คร้ัง        

 พืชแซม        

 
ตารางที่ 2.61 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร วรรณา ทายมเวียง ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ข้าวโพด             

ผักบุ้ง             

แก่นตะวัน             

 



ตารางที่ 2.62  กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อ านวย อนิทรเพช็ร ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 
กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ถั่วลิสง             

แก่นตะวัน             

 
 ตารางที่ 2.63 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ประเสริฐ แสนบัว ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ข้าวโพด             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.64 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมหวัง ภขู้าวเม่า ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ข้าวโพด             

แก่นตะวัน             

 



ตารางที่ 2.65 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 

การปฏบิัต ิ จ.หนองบวัล าภ ู จ.ขอนแก่น 

ของเกษตรกร วรรณา อ านวย ประเสริฐ สมหวัง สมหมาย จันทร์หอม ทองใส 

การเตรียมดิน        

การตัดหญ้า        

 ไม่ท า        

 ท า        

ไถดะ        

 ไม่ท า        

 1 คร้ัง        

 2 คร้ัง        

ไถพรวน        

 ไม่ท า        

 1 คร้ัง        

 2 คร้ัง        

การยกแปลงปลูก        

 ไม่ท า        

 ท า        

การปลูก        

วันปลูก        

 พย.-ธค. 49        

 มค.-กพ. 50        

วิธกีารปลูก        

 ใช้หัวพันธุ ์        

 ใช้กล้า        

ระยะปลูกระหว่างแถว        

 20-40 ซม.        

 41-60 ซม.        

ระยะปลูกระหว่างต้น        

 20-40 ซม.        

 41-60 ซม.        

ความลึกของการปลูก        

 1-3 ซม.        

 >3 ซม.        

 

 

 

 



 

ตารางที่ 2.65 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 (ต่อ) 
การปฏบิัต ิ จ.หนองบวัล าภ ู จ.ขอนแก่น 

ของเกษตรกร วรรณา อ านวย ประเสริฐ สมหวัง สมหมาย จันทร์หอม ทองใส 

การปฏิบติัดูแลรกัษา        

การปลูกซ่อม        

 ไม่ท า        

 ท า        

การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช        

 ไม่ใช้        

 ยาคลุมวัชพืช        

 ยาก าจัดวัชพืช        

การก าจัดวัชพืช        

 ดายหญ้า 1-2 คร้ัง        

 >2 คร้ัง        

การให้น า้ชลประทาน        

 ไม่ให้        

 ให้        

การใส่ปุ๋ย        

 ไม่ใส่        

 ใส ่        

การใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง        

 ไม่ใช้        

 ใช้        

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบติั        

หลงัการเก็บเกี่ยว        

วันเกบ็เกี่ยว        

 กพ.-มีค. 50        

 พค.-มิย. 50        

ระยะเวลาในการ        

เกบ็เกี่ยว (วัน)        

 >3        

 3-5        

 >5        



ส าหรับผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่การผลิตน้ี ได้จากการสุ่มเกบ็ผลผลิต 2 จุดๆ ละ 

8 ตารางเมตร แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย พบว่า มีระดับของผลผลิตต ่ามาก คือ ต ่ากว่า 1,000 กโิลกรัม/ไร่ 

ถึงช่วงระดับของผลผลิตค่อนข้างต ่า คือ 1,000-2,000 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) โดยพบว่า

เกษตรกร 3 ราย คือ อ านวย ประเสริฐ และสมหวัง ที่ได้ผลผลิตที่อยู่ในระดับต ่ามากน้ันจะอยู่ในช่วง 

43-800 กโิลกรัม/ไร่ ซึ่งอาจจะเป็นเพราะแก่นตะวันเกดิการกระทบแล้ง ส่วนวรรณาได้ผลผลิต 1,960 

กโิลกรัม/ไร่ อาจจะเกดิจากการใส่ปุ๋ยสตูรที่แตกต่างกนัและพืชกระทบแล้งไม่รุนแรงเท่ารายอื่น ๆ และ

การปฏบิัติดูแลรักษาซึ่งจะมีความเอาใจใส่มากกว่าเกษตรกรรายอื่น ๆ 

ตน้ทุนการผลิต จากวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน พอสรุปได้ดังนี้  นาง

วรรณา ทายมเวียง มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,460 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงงานซึ่งแบ่งเป็น

แรงงานจ้างและแรงงานของเกษตรกรเอง เน่ืองจากเกษตรกรรายนี้ท าการผลิตแก่นตะวัน โดยใช้แรงงาน

ครอบครัวทั้งหมด ไม่มีการจ้างแรงงาน ท าให้ต้นทุนค่าแรงงานจ้างไม่มี ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าแรงงาน

เกษตรกร 5,000 บาท/ไร่ และต้นทุนค่าวัสดุ 2,460 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.66) เกษตรกรได้ผลผลิต 

1,960 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 3.9 บาท/กโิลกรัม โดยมีค่าการปลูกและดายหญ้า

ก าจัดวัชพืชเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 28.2 เท่ากนั รองลงมาคือต้นทุนการให้น า้และ

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน คิดเป็นร้อยละ 16.1 และ 14.1 ตามล าดับ โครงการรับซ้ือผลผลิตกโิลกรัมละ 3 

บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุเกษตรกรมีก าไร 3,332 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้าง จะมี

ก าไรเท่ากนัเนื่องจากไม่ได้จ้างแรงงาน คือมีก าไร 3,332 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกร

จะขาดทุน 1,764 บาท/ไร่ 

นางอ านวย อนิทรเพช็ร มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,625 บาท/ไร่ 

ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็นแรงงานจ้างและแรงงานของเกษตรกรเอง เน่ืองจากเกษตรกร

รายนี้ท าการผลิตแก่นตะวันโดยใช้แรงงานครอบครัวทั้งหมดไม่มีการจ้างแรงงาน ท าให้ต้นทุนค่าแรงงาน

จ้างไม่มี แต่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเกษตรกร 3,125 บาท/ไร่ และต้นทุนค่าวัสดุ 2,500 บาท/

ไร่ (ตารางที่ 2.67) เกษตรกรได้ผลผลิต 400 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 14.1 บาท/

กโิลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 37.3 โครงการรับซื้อผลผลิต

กโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,320 

บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้างจะขาดทุนเท่ากนัเนื่องจากไม่ได้จ้างแรงงาน คือขาดทุน 1,320 

บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 4,440 บาท/ไร่ 

นางประเสริฐ แสนบัว มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,025 บาท/ไร่ ประกอบ 

ด้วยต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 1,200 2,375 และ 3,450 บาท/ไร่ 

ตามล าดับ (ตารางที่ 2.68) เกษตรกรได้ผลผลิต 800 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 8.8 

บาท/กโิลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมา คือต้นทุนการ

ดายหญ้าก าจัดวัชพืช และการให้น า้ คิดเป็นร้อยละ 21.4 และ 17.1 ตามล าดับ โครงการรับซื้อผลผลิต

กโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 1,040 

บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้างจะขาดทุน 2,240 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกร

จะขาดทุน 4,640 บาท/ไร่ 

นางสมหวัง ภขู้าวเม่า มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 3,250 บาท/ไร่ ประกอบ 

ด้วยต้นทุนค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็นแรงงานจ้างและแรงงานของเกษตรกรเอง เนื่องจากเกษตรกรรายนี้ท า 



ตารางที่ 2.66 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางวรรณา ทายมเวียง ณ อ.ศรีบุญเรือง  

 จ.หนองบัวล าภู ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 150 200 350 4.7 

การปลูก - 1,200 900 2,100 28.2 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 2,100 - 2,100 28.2 

การใส่ปุ๋ย - 300 360 660 8.8 

การให้น า้ - 200 1,000 1,200 16.1 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 1,050 - 1,050 14.1 

รวมต้นทุนการผลิต - 5,000 2,460 7,460 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.0 2.6 1.3 3.9 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-1.3) x 1,960 = 3,332.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-1.3) x 1,960 = 3,332.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-3.9) x 1,960 = -1,764.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 1,960 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
ตารางที่ 2.67 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางอ านวย อนิทรเพช็ร ณ อ.ศรีบุญเรือง  

 จ.หนองบวัล าภู ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 300 300 600 10.7 

การปลูก - 1,200 900 2,100 37.3 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 900 - 900 16.0 

การใส่ปุ๋ย - 300 400 700 12.4 

การให้น า้ - 200 900 1,100 19.6 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 225 - 225 4.0 

รวมต้นทุนการผลิต - 3,125 2,500 5,625 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.0 7.8 6.3 14.1 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-6.3) x 400 = -1,320.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-6.3) x 400 = -1,320.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-14.1) x 400 = -4,440.0 



ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 400 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

การผลิตแก่นตะวันโดยใช้แรงงานครอบครัวทั้งหมด ไม่มีการจ้างแรงงาน ท าให้ต้นทุนค่าแรงงานจ้างไม่มี 

แต่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานเกษตรกร 1,450 บาท/ไร่ และต้นทุนค่าวัสดุ 1,800 บาท/ไร่ (ตาราง

ที่ 2.69) เกษตรกรได้ผลผลิต 43 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 75.6 บาท/กโิลกรัม โดยมี

ค่าการปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือการให้น า้ การเตรียมดิน จะมี

ต้นทุนเท่ากนั คือร้อยละ 18.5 โครงการรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ 

เกษตรกรจึงขาดทุนจากการผลติแก่นตะวัน 1,672.7 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้างจะขาดทุน

ทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุน 3,121.8 บาท/ไร่ 

 การตดัสินใจและยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร เกษตรกรที่

ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ีมี 3 ราย คือ อ านวย ประเสริฐ และสมหวัง ที่มีรายได้จากภาค

การเกษตรเท่าน้ัน แต่วรรณา มีรายได้จากทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร (ตารางที่ 2.70) 

โดยเกษตรกรทุกรายได้รับหัวพันธุจ์ากโครงการฯ ในเร่ืองการตัดสนิใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปีนั้น 

วรรณา และอ านวย จะมีพ่อบ้านเป็นผู้ตัดสนิใจ ส่วนประเสริฐและสมหวัง จะมีแม่บ้านเป็นผู้ตัดสินใจ 

เกษตรกรทุกรายเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยปกติหากเกดิปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้าหน้าที่โครงการ

และเพ่ือนบ้าน แหล่งข้อมูลการเกษตรที่ได้รับจะได้จากเจ้าหน้าที่ของโครงการ เกษตรกรทุกรายมี

ประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยสาเหตุที่ตัดสนิใจปลูกพืชน้ีเพราะเจ้าหน้าที่ของ

โครงการแนะน า ส่วนความเหน็ของเกษตรกรที่มต่ีอความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน โดยรวมของ

เกษตรกรทั้ง 4 ราย พบว่า ข้ันตอนที่มีความยุ่งยากในการผลิตมากที่สดุ (ตารางที่ 2.71) ขั้นตอนการ

เตรียมแปลงปลูก การให้น า้ และการเกบ็เกี่ยว เกษตรกรทั้ง 4 รายให้ความเห็นว่ามีการปฏบิัติที่อยู่

ในช่วงง่าย-ยาก ข้ันตอนการใส่ปุ๋ยเกษตรกรทุกรายให้ความเหน็ว่าเป็นข้ันตอนที่ง่าย ปัญหาที่พบน้อยคือ

โรคและแมลง ในส่วนของระดับผลผลิตนั้นมีความพอใจน้อย ราคาขายมีระดับความพอใจน้อยทุกราย 

ก าไรจากการปลูกมีความพอใจน้อย-ปานกลาง และการมีตลาดรับซื้ อ เกษตรกรพอใจมากทุกราย ดังนั้น

เกษตรกรทุกรายจึงตัดสนิใจที่จะปลูกพืชน้ีต่อไป 



ตารางที่ 2.68  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางประเสริฐ แสนบัว ณ อ.ศรีบุญเรือง  

 จ.หนองบัวล าภ ูในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 525 400 925 13.2 

การปลูก 450 900 900 2,250 32.0 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 750 - 750 1,500 21.4 

การใส่ปุ๋ย - 150 300 450 6.4 

การให้น า้ - 200 1,000 1,200 17.1 

การฉีดพ่นสารเคมี - 150 100 250 3.6 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 450 - 450 6.4 

รวมต้นทุนการผลิต 1,200 2,375 3,450 7,025 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 1.5 3.0 4.3 8.8 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-4.3) x 800 = -1,040.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-5.8) x 800 = -2,240.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-8.8) x 800 = -4,640.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 800 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
ตารางที่ 2.69 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางสมหวัง ภขู้าวเม่า ณ อ.ศรีบุญเรือง  

 จ.หนองบัวล าภู ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 300 300 600 18.5 

การปลูก - 600 900 1,500 46.2 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 200 - 200 6.2 

การใส่ปุ๋ย - 100 100 200 6.2 

การให้น า้ - 100 500 600 18.5 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 150 - 150 4.6 

รวมต้นทุนการผลิต - 1,450 1,800 3,250 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.0 33.7 41.9 75.6 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-41.9) x 43 = -1,672.7 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-41.9) x 43 = -1,672.7 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-75.6) x 43 = -3,121.8 



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



ตารางที่ 2.70 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้งปี 2549/50 

สภาพทั่วไปของเกษตรกร จ.หนองบวัล าภ ู จ.ขอนแก่น 

 วรรณา อ านวย ประเสริฐ สมหวัง สมหมาย จันทร์หอม ทองใส 

รายไดข้องเกษตรกร        

จากภาคการเกษตร        

นอกภาคการเกษตร        

จากภาคการเกษตร 

และนอกภาคการเกษตร 

       

น าพนัธุม์าจากแหล่งใด        

หาซื้อเอง        

การเข้าร่วมโครงการ        

ผูต้ดัสินใจในการปลูกพืช        

พ่อบ้าน        

แม่บ้าน        

ปรึกษากนัในครอบครัว        

การเป็นสมาชิกในกลุ่ม 

ทางการเกษตร 

       

เป็นสมาชิก        

ไม่เป็นสมาชิก        

ในกรณีท่ีมีปัญหาทาง 

การเกษตรปรึกษาใคร 

       

เจ้าหน้าที่โครงการ        

เพ่ือนบ้าน        

เกษตรกรผู้น า        

ไม่ปรึกษาใคร        

แหล่งขอ้มูลท่ีเกษตรกร 

คิดว่าเป็นประโยชน ์

       

เอกสารค าแนะน าต่าง ๆ        

เจ้าหน้าที่โครงการ        

สื่อต่าง ๆ        

เคยปลูกแก่นตะวนักี่ครั้ง        

ปลูกคร้ังแรก        

2 คร้ัง        

สาเหตุท่ีปลูกเพราะ        

เจ้าหน้าที่ของรัฐแนะน า        

เจ้าหน้าที่โครงการแนะน า        

 



ตารางที่ 2.71 สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในฤดูแล้ง  
 ปี 2549/50 

ขั้นตอนการผลิต จ.หนองบัวล าภ ู จ.ขอนแก่น 
และการยอมรับ     อ.เปลือยน้อย อ.หนองเรือ 

 วรรณา อ านวย ประเสริฐ สมหวัง สมหมาย จันทร์หอม ทองใส 
การเตรียมหัวพันธุ ์ - - - - - - - 

การเตรียมแปลงปลูก ง่าย ปานกลาง ยาก ง่าย ง่าย ง่าย ยาก 

การปลูก ง่าย ปานกลาง ปานกลาง ง่าย ง่าย ปานกลาง ง่าย 

โรค น้อย น้อย น้อย น้อย ง่าย ปานกลาง น้อย 

แมลง น้อย น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย 

การก าจัดวัชพืช ปานกลาง ง่าย ง่าย ง่าย น้อย ง่าย ง่าย 

การให้น า้ ปานกลาง ปานกลาง ยาก ง่าย ง่าย ปานกลาง ง่าย 

การใส่ปุ๋ย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ปานกลาง ง่าย 

การเกบ็เกี่ยว ปานกลาง ยาก ง่าย ยาก ง่าย ปานกลาง ยาก 

การปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยว - - ง่าย - ง่าย - ง่าย 

ผลผลิตแก่นตะวัน ปานกลาง มาก น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย มาก 

ราคา/กก.ที่จ าหน่ายได้ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

ก าไรจากการปลูก น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย ปานกลาง 

ตลาดรับซื้อ มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก 

ปลูกแก่นตะวันต่อไป ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก 

 
  ข. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอเปือยนอ้ย  

      จงัหวดัขอนแก่น 

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 2 ราย คือนาย

สมหมาย ค าจันทร์ มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 3.5 ไร่ และนางจันทร์หอม มะลิโค มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 1 ไร่  

ทั้ง 2 คน อยู่บ้านวังหิน หมู่ 7 ต.สระแก้ว อ.เปลือยน้อย จ.ขอนแก่น (ตารางที่ 2.25) 

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีทดสอบ  พ้ืนที่ทดสอบอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงเหนือ

ใต้ ของที่ตั้งจังหวัดขอนแก่น ห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ 75 กโิลเมตร (รูปที่ 2.27) จากการเกบ็

ตัวอย่างดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบตัวอย่าง เพ่ือน ามาวิเคราะห์ พบว่าดินปลูกแก่นตะวันมีระดับเป็นดิน

ทราย อนุภาคดิน  Sand Silt และ Clay 91-94% 4-7% 2.0-2.1% ตามล าดับ (ตารางที่ 

2.26) ดินมีสภาพเป็นกรดที่ค่อนข้างสงู (pH 5.3-5.3) มีอนิทรียวัตถุ 0.3-0.4% มีปริมาณธาตุ

อาหาร ไนโตรเจน 0.3 % ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม 5.5-12.7 24-26 107-176 

ppm (ตารางที่ 2.27)เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในนาเขตให้น า้ชลประทาน โดยปลูก

ในฤดูแล้ง อกีทั้งพ้ืนที่มีฝนตกช้ากว่าพ้ืนที่อื่นๆ ท าให้ต้องให้น า้เป็นเวลา 3 เดือนคร่ึง ในช่วงการผลิต 

คือตั้งแต่เดือน มกราคม-เมษายน (รูปที่ 2.28) หลังจากนี้มีการให้น า้เป็นคร้ังคราวเมื่อฝนทิ้งช่วง

ในช่วงก่อนเกบ็เกี่ยว 1-2 วัน มีฝนตกตลอดท าให้น า้ขังท่วมแปลง หัวของแก่นตะวันเร่ิมเน่าเนื่องจากดิน

มีน า้ขังแฉะ มีผลท าให้ระดับของผลผลิตลดลงอย่างมาก 



 
 

รูปที่ 2.27 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

                ในฤดูแล้งปี 2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


รูปที่ 2.28  แสดงปริมาณการกระจายตัวของน า้ฝน(มม.) อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น มกราคม-มิถุนายน 2550
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   ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน

 



สภาพครวัเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวัน มีพ้ืนที่ถือ

ครองอยู่ในช่วง 5-20 ไร่ (ตารางที่ 2.60) มีสมาชิกในครัวเรือน 5-7 คน แต่สมาชิกท าการเกษตรมี

เพียง 2-3 คน เกษตรกรมีประสบการณป์ลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก เกษตรกรทุกรายปลูกแก่นตะวันใน

ระบบปลูกพืช 2 คร้ัง ส าหรับระบบปลูกพืชและการใช้แรงงานในการปลูก นายสมหมาย ท านาในช่วง 

เดือน กรกฎาคม-ธนัวาคม หลังนาท าการปลูกข้าวโพด ถั่วลิสง และแก่นตะวัน (ตารางที่ 2.72) โดยพืช

ทั้งสาม ชนิดน้ีมีการปลูกและ เกบ็เกี่ยวต่างกนัประมาณ 1 เดือน ท าให้สามารถดูแลจัดการกบัพืชได้ นาง

จันทร์หอม ท าการปลูกข้าวในช่วงเดือน สงิหาคม-ธนัวาคม หลังนาปลูกถั่วฝกัยาว และแก่นตะวัน มีการ

ปลูกมันส าปะหลัง และพริก  ซ่ึงต้องมีการปฏบิัตดูิแลเป็นคร้ังคราว (ตารางที่ 2.73)   

สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกรทุกรายไม่

มีการตัดหญ้า นายสมหมาย ท าการไถดะ 2 คร้ัง ไถพรวน 1 คร้ัง ยกแปลงปลูกกว้าง 1 เมตร ปลูก 2 

แถว นางจันทร์หอม ไถดะ 1 คร้ัง ไถพรวน 3 คร้ัง ยกแปลงปลูกกว้าง 80 เซนติเมตร ปลูก 2 แถว และ

แปลงปลูกกว้าง 70 เซนติเมตร ปลูก 1 แถว (ตารางที่ 2.65) การปลูกแก่นตะวัน เกษตรกรปลูกในวันที่ 

26 มกราคม 2550 จากหัวพันธุท์ี่กระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน การปลูกใช้ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร 

เน่ืองจากเป็นการปลูกฤดูแล้ง การเจริญเติบโตทางต้นมีน้อย จึงใช้ระยะปลูกแคบกว่าปกติ ปลูกลึก 1-3 

เซนติเมตร ไม่มีการปลูกซ่อม ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ทั้งสารคลุมวัชพืช และสารก าจัดวัชพืชหลัง

ปลูก ท าการดายหญ้า 1-2 คร้ัง มีการให้น า้ชลประทานโดยการปล่อยตามร่องประมาณ สปัดาห์ละคร้ัง 

หลังจากปลูก 1 เดือน มีการให้ปุ๋ยสตูร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ และไม่มีการใส่สารเคมีก าจัด

โรคและแมลง 

การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็ผลผลิตประมาณวันที่ 19-20 

พฤษภาคม 2550 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยวประมาณ 1-2 วัน เกษตรกรขุด ปลิดหัว รวบรวมหัวสด และขาย

ให้กบัโครงการฯ ซึ่งเข้าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากโิลกรัมละ 3 บาท แล้วได้น าหัวแก่นตะวัน

มาล้างท าความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้วเกบ็ไว้ในห้องเยน็ควบคุมอุณหภมูิ 10
0C เพ่ือรอการน าไป 

ใช้ผลิตเอทานอลต่อไป 

ส าหรับผลผลิตจากพ้ืนที่ การผลิตน้ี ซ่ึงได้จากการสุ่มเกบ็ผลผลิต 2 จุดๆละ 

8 ตารางเมตรแล้วน ามาหาค่าเฉล่ียพบว่าแปลงผลิตของ นายสมหมาย มีระดับผลผลิตค่อนข้างต ่า คือ 

1,000-2,000 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) โดยมีผลผลิต 1,620 กโิลกรัม/ไร่ แปลงผลิตของนาง

จันทร์หอม มีระดับผลผลิตต ่ามากคือต ่ากว่า 1,000 กโิลกรัม/ไร่ โดยมีผลผลิต 700 กโิลกรัม/ไร่ ใน

พ้ืนที่น้ี แม้พืชไม่ได้กระทบแล้ง เน่ืองจากมีการให้น า้อย่างสม ่าเสมอ แต่ในช่วงก่อนการเกบ็เกี่ยวมีฝนตก

ชุก ท าให้น า้ท่วมขังแปลง พบว่าหัวที่แช่อยู่ในแปลงเพียง 1-2 วัน ท าให้หัวเน่า ท าให้เกบ็เกี่ยวก่อนจะมี

การสะสมน า้หนักได้อย่างเตม็ที่จึงส่งผลให้ระดับผลผลิตต ่า 

ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน พอสรุปได้ดังนี้  

นายสมหมาย ค าจันทร์ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 6,490 บาท/ไร่ ประกอบ 

ด้วยต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกรและค่าวัสดุ 1,440 3,600 และ 1,450 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.74) เกษตรกรได้ผลผลิต 1,620 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 4 บาท/

กโิลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 32.4 รองลงมาคือ ต้นทุนการเกบ็

เกี่ยวและการให้น า้คิดเป็นร้อยละ 29.6 และ 14.8 ตามล าดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 

บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีก าไรจากการผลิตแก่นตะวัน 3,402 บาท/ไร่ หากคิดค่า 



ตารางที่ 2.72 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมหมาย ค าจันทร์ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 
กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ข้าวโพด             

ถั่วลิสง             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.73 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร จันทร์หอม มะลิโค ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

มันส าปะหลัง             

ถั่วฝกัยาว, คะน้า             

พริก             

แก่นตะวัน             

 
 ตารางที่ 2.74  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมหมาย ค าจันทร์ ณ อ.เปือยน้อย  
 จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 240 250 490 7.5 

การปลูก - 1,200 900 2,100 32.4 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 480 120 - 600 9.2 

การใส่ปุ๋ย - 120 300 420 6.5 

การให้น า้ - 960 - 960 14.8 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 960 960 - 1,920 29.6 

รวมต้นทุนการผลิต 1,440 3,600 1,450 6,490 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.9 2.2 0.9 4.0 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-0.9) x 1,620 = 3,402.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-1.8) x 1,620 = 1,944.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-4.0) x 1,620 = -1,620 



ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 1,620 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 

วัสดุ และแรงงานจ้างจะมีก าไร 1,944 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะขาดทุนจากการ

ผลิต 1,620 บาท/ไร่ 

นางจันทร์หอม มะลิโค มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 4,860 บาท/ไร่ ประกอบ 

ด้วยต้นทุนแรงงานซึ่งแบ่งเป็นแรงงานจ้างและแรงงงานเกษตรกรเอง เน่ืองจากเกษตรกรรายนี้ท าการ

ผลิตแก่นตะวันโดยใช้แรงงานในครัวเรือนทั้งหมด โดยไม่จ้างแรงงานท าให้ตันทุนค่าแรงงานจ้างไม่มี แต่

ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าแรงงานเกษตรกร 2,360 บาท/ไร่ และต้นทุนค่าวัสดุ 2,500 บาท/ไร่ (ตารางที่ 

2.75) เกษตรกรได้ผลผลิต  700 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 7 บาท/กโิลกรัม  โดยมี

การปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 30.9 รองลงมาคือ ต้นทุนการให้น า้ของการเกบ็

เกี่ยวแก่นตะวัน คิดเป็นร้อยละ 24.7 และ 14.8 ตามล าดับ โครงการฯรับซ้ือผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท 

เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุน  จากการผลิตแก่นตะวัน 420 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุ

ของแรงงานจ้างจะขาดทุนเท่ากนั เน่ืองจากไม่ได้จ้างแรงงานคือขาดทุน 420 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุน

ทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 2,800 บาท/ไร่ 

 การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตของเกษตรกร เกษตรกรที่ร่วมมอื

ปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ีมีทั้งรายได้จากการเกษตร และภาคเกษตร (ตารางที่ 2.70) ได้หัวพันธุ์

จากโครงการฯ  นายสมหมายซึ่งเป็นพ่อบ้าน และนางประเสริฐ ซึ่งเป็นแม่บ้านเป็นผู้ตัดสนิใจว่าจะปลูก

พืชใดในแต่ละปี โดยเกษตรกรทั้ง 2 รายไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มเกษตรกร โดยปกติหากเกดิปัญหาการ

ผลิตจะปรึกษาเจ้าหน้าที่โครงการฯ แหล่งข้อมูลการเกษตรจะได้จากเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ เกษตรกรมี

ประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยสาเหตุที่ตัดสนิใจในการปลูกพืชน้ีเพราะเจ้าหน้าที่

ของโครงการฯแนะน า ส่วนความเหน็ของเกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน นาย

สมหมาย ให้ความเหน็ว่าไม่มีข้ันตอนใด ที่มีความยุ่งยาก ปัญหาโรคแมลงพบน้อย (ตารางที่ 2.71) ส่วน

นางจันทร์หอมไม่มีข้ันตอนใดที่มีความยุ่งยากมาก มีข้ันตอนที่มีความยุ่งยากปานกลาง คือ การปลูก การ

ให้น า้ ใส่ปุ๋ย และเกบ็เกี่ยว ส่วนข้ันตอนการผลิตแก่นตะวันที่ง่าย คือการเตรียมแปลงปลูกและการก าจัด

วัชพืช มีปัญหาเร่ืองโรคปานกลาง ส่วนปัญหาเร่ืองแมลงมีน้อยมาก เกษตรกรยังไม่พอใจกบัระดับ

ผลผลิตที่ได้รับ และราคาขาย และก าไรจากการปลูก แต่มคีวามพอใจในระบบการรับซื้อ เกษตรกรมี

ความประสงค์ ที่จะปลูกแก่นตะวันต่อไป เช่ือว่าน่าจะปลูกและให้ผลผลิตได้มากกว่าน้ี เน่ืองจากมี

ประสบการณใ์นการปลูกมาแล้วและถ้าเกบ็ผลผลิตได้ก่อนฝนตกได้หัวจะไม่เน่า ระดับผลผลติจะสงูกว่าน้ี 



ตารางที่ 2.75  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางจันทร์หอม มะลิโค ณ ส าหรับการปลูก

ทดสอบ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 240 300 540 11.1 

การปลูก - 600 900 1,500 30.9 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 480 - 480 9.9 

การใส่ปุ๋ย - 120 300 420 8.6 

การให้น า้ - 200 1,000 1,200 24.7 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 720 - 720 14.8 

รวมต้นทุนการผลิต - 2,360 2,500 4,860 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.0 3.4 3.6 7.0 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-3.6) x 700 = -420.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-3.6) x 700 = -420.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-7.0) x 700 = -2,800.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 700 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
  ค. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอกุดจบั จงัหวดัอุดรธานี 

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลติ 5 ราย คือ นาง

กาญจนา ทองอุ่น นายสวัสดิ์ ส าแดงชัย นางร าไพ ตะแก้ว นางล าพู พรมาลี และนายสมบัติ ไชยพรม ทั้ง 

5 คน อยู่บ้านดงน้อย หมู่ 4 ต.เมืองเพีย อ.กุดจัด จ.อดุรธานี มีพ้ืนที่ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่ 

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันออกของ

ที่ตั้งจังหวัดอดุรธานี ห่างจากจังหวัดอุดรธานีประมาณ 24 กโิลเมตร (รูปที่ 2.29) จากการเกบ็ตัวอย่าง

ดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพ พบว่า ดินเป็นดินทรายร่วน โดยมี

อนุภาค sand silt และ clay 80 12 และ 8% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็นกรด

ค่อนข้างมากโดยมีค่า pH 5.5 มีอนิทรียวัตถุ 0.6% มีธาตุไนโตรเจน 0.05% มีฟอสฟอรัส 

โปตัสเซียม และแคลเซียม 11 47 และ 683 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูก

ทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพนาให้น า้ชลประทาน โดยปลูกในวันที่ 2-19 มกราคม 2550 และ

เกบ็เกี่ยวผลผลิตในวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ง มีปริมาณ

ฝนตกน้อย ทั้งช่วงเดือนมกราคม มีอุณหภมูิต ่าอยู่ในช่วง 10-19 องศาเซลเซียส อุณหภมูิสงูสดุอยู่

ในช่วง 26-33 องศาเซลเซียส (รูปที่ 2.30) การที่ช่วงการปลูกมีอุณหภมูิต ่าน้ีท าให้หัวแก่นตะวันมีการ

พักตัว จนกระทั่งเมื่ออุณหภมูิเร่ิมสงูขึ้นในเดือนกุมภาพันธจ์ึงเร่ิมงอก ส่งผลให้การเกบ็เกี่ยวล่าช้าออกไป 

ซึ่งช่วงเกบ็เกี่ยวมีฝนตกมากส่งผลท าให้มีหัวเน่า และผลผลิตต ่ามาก 



สภาพครวัเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลติแก่นตะวัน นายสวัสดิ์ มี

พ้ืนที่ถือครอง  3 ไร่  นางร าไพ มีพ้ืนที่ถือครอง 13 ไร่ สมบัติ มีพ้ืนที่ถือครอง 20 ไร่ ส่วนกาญจนา 

และ 

 

 
 

รูปที่ 2.29 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.กุดจับ จ.อดุรธานี 

 ในฤดูแล้งปี 2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


รูปที่ 2.30  แสดงปริมาณน า้ฝน (มม.) อุณภมูิต ่าสดุ-สงูสดุ (องศาเซลเซียล) ความช้ืนสมัพัทธ ์อ.กุดจบั จ.อุดรธานี                  

ธนัวาคม2549-พฤษภาคม 2550
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ล าพู มีพ้ืนที่ถือครองมากกว่า 20 ไร่ ประมาณ 25-27 ไร่ (ตารางที่ 2.76) สมาชิกในครัวเรือนส่วน

ใหญ่จะมี 4-6 คน ยกเว้น สวัสดิ์  มี 3 คน และ ล าพู มีสมาชิกในครัวเรือน 7 คน สมาชิกที่ช่วยท า

การเกษตร มี 2-3 คน ยกเว้น ล าพูมีสมาชิกที่ท  าการเกษตร 5 คน เกษตรกรทุกรายปลูกแก่นตะวันเป็น

คร้ังแรก โดยปลูกในระบบปลูกพืช 2 คร้ัง มีกจิกรรมในฟาร์มที่เหมือนกนัคือ มีกจิกรรมการปลูกข้าวช่วง

เดือน พฤษภาคม-ธนัวาคม นอกจากน้ี ยังมีกจิกรรมอื่น ๆ ที่แตกต่างกนั เช่น กาญจนา จะท าการปลูก

มันส าปะหลัง มีการดูแลปฏบิัติเป็นคร้ังคราวตลอดปี และปลูกแก่นตะวันหลังนา (ตารางที่ 2.77) สวัสดิ์ 

ปลูกแตงกวา และถั่วฝกัยาว การปฏบิัติดูแลเป็นคร้ังคราวตลอดปี มีการปลูกถั่วลิสง และแก่นตะวันหลัง

นา (ตารางที่ 2.78) นางร าไพ ปลูกมันส าปะหลัง มีการปฏบิัติดูแลเป็นคร้ังคราวตลอดปี ปลูกถั่วลิสง 

และแก่นตะวันหลังนา (ตารางที่ 2.79) ล าพู ปลูกแตงกวา และ ถั่วฝกัยาว มีการดูแลปฏบิัติเป็นคร้ัง

คราวตลอดปี ปลูกถั่วลิสง และแก่นตะวันหลังนา (ตารางที่ 2.80) ส่วนสมบัติ ปลูกมันส าปะหลัง จึงต้อง

มีการปฏบิัติดูแลเป็นคร้ังคราวตลอดปี จากน้ันปลูกถั่วลิสง และแก่นตะวัน หลังนา (ตารางที่ 2.81) ช่วง

การเกบ็ผลผลิตของถั่วลิสงและแก่นตะวันจะพร้อมกนั 

สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดิน เกษตรกรทุกคนไม่

มีการตัดหญ้าก่อนการไถเตรียมแปลง ยกเว้น แปลงของสมบัติ โดยที่ กาญจนา ล าไพ และล าพู ท าการ

ไถดะ 2 คร้ัง ไถพรวน 1 คร้ัง ส่วนสวัสดิ์ และสมบัติ ไถดะ 1 คร้ัง ไถพรวน 2 คร้ัง (ตารางที่ 2.82) 

เกษตรกรทุกรายยกร่องปลูก เน่ืองจาก ให้ระบบน า้ปล่อยตามร่อง โดยแปลงมีขนาดกว้าง 40-50 

เซนติเมตร การปลูกแก่นตะวัน เกษตรกรปลูกในวันที่ 2-19 มกราคม 2550 โดยใช้หัวพันธุท์ี่กระตุ้นให้

เกดิต้นอ่อน และใช้กล้าพันธุท์ี่ช าถุงปลูก ยกเว้น กาญจนา ที่หัวพันธุอ์ย่างเดียว มีเกษตรกร 2 รายน้ี ใช้

ระยะปลูก 20x40 เซนติเมตร 2 รายที่ใช้ระยะปลูก 41-60x20-40 เซนติเมตร และ 1 ราย ใช้ระยะ

ปลูก 20-40x41-60 เซนติเมตร โดยเกษตรกรทุกรายปลูก 2 แถวบนแปลงปลูก โดยปลูกลึกมากกว่า 

3 เซนติเมตร ทุกรายมีการปลูกซ่อม โดยปลูกจากต้นกล้าช าถุง เหตุที่ต้องใช้ต้นกล้าปลูกไปก่อนซ่อม 

เน่ืองจากหัวพันธุท์ี่เพาะในแปลงไม่งอกในช่วงปลูกเดือนมกราคม เน่ืองจากจะอุณหภมูิต ่ามาก ท าให้ต้อง

ใช้ต้นกล้าช าถุงปลูก แปลงเกษตรกรมีการใช้สารเคมีก าจัดวชัพืช ทั้งประเภทคลุมวัชพืชมเีกษตรกร 3 

รายที่ดายหญ้า 1-2 คร้ัง อกี 2 ราย ดายหญ้ามากกว่า 2 คร้ัง เกษตรกรทุกรายมีการใช้น า้ชลประทาน

โดยการปล่อยตามร่อง หลังปลูก 1 เดือนเกษตรกรใส่ปุ๋ย โดย กาญจนา สวัสดิ์ และสมบัติ ใช้ปุ๋ยสตูร 

15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ ล าไพ ใส่ปุ๋ยคอก และปุ๋ยสตูร 16-8-8 อตัรา 20 กโิลกรัม/ไร่ และ

ล าพู ใส่ปุ๋ย ยูนิไลท ์1 กระสอบ/ไร่ เกษตรกรทุกรายไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง ยกเว้น ร าไพ ที่

ใช้สารเคมีฉีดพ่นก าจัดแมลง 

การเก็บเกี่ยว และระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็ผลผลิตประมาณ วันที่ 28-

30 พฤษภาคม 2550 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยวประมาณ 1-2 วัน เกษตรกร ขุด ปลิดหัว รวบรวมหัวสด 

และขายให้กบัโครงการฯ ซึ่งเข้าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากโิลกรัมละ 3 บาท แล้วได้น าหัว

แก่นตะวันมาล้างท าความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้ว เกบ็ไว้ในห้องควบคุมอุณหภมูิ 10 องศาเซลเซียส 

เพ่ือรอการน าไปใช้ผลิตเอทานอลต่อไป 

ส าหรับผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่การผลิต ซ่ึงได้จากการสุ่มเกบ็ผลผลิต 2 จุด ๆ 

ละ 8 ตารางเมตร แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย พบว่า มีระดับของผลผลิตต ่า คือ ต ่ากว่า 1,600 กโิลกรัม/ไร่ 

(ตารางที่ 2.35) โดยพบว่า ทั้ง 5 ราย ได้ผลผลิตเพียง 360-800 กโิลกรัม/ไร่ ในพ้ืนที่น้ี ผลผลิตต ่า



เน่ืองจากมีการเข้าท าลายของโคนเน่า ซึ่งเกดิจากเช้ือ Sclerotium rolfsii  เน่ืองจาก เป็นพ้ืนที่

เคยปลูกถั่ว 



ตารางที่ 2.76 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 

สภาพครัวเรือน จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.มุกดาหาร 

 กาญจนา สวัสด์ิ ร าไพ ล าพู สมบัติ รัตน์ พรรณนา กรสวรรค์ 

พ้ืนที่ถือครอง (ไร่)         

 <5         

 5-10         

 11-15         

 16-20         

 >20         
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน         

 1-3         

 4-6         

 >6         
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ที่ปลูกแก่นตะวัน 

        

 1         

 2-3         

ประสบการณ ์

ในการปลูกแก่นตะวัน 

        

 เคย         

 ไม่เคยปลูก         

ระบบกาปลูกพืช 

ในพ้ืนที่ปลูกแก่นตะวัน 

        

 พืชเดี่ยว         

 ระบบปลูกพืช 2 คร้ัง         

 พืชแซม         

 
ตารางที่ 2.77 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร กาญจนา ทองอุ่น ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

มันส าปะหลัง             

แก่นตะวัน             

 

 

 



ตารางที่ 2.78 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สวัสดิ์ ส าแดงชัย ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 
กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ถั่วลิสง             

แตงกวา, ถั่วฝกัยาว             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.79 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตร ร าไพ ตะแก้ว ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ถั่วลิสง             

มันส าปะหลัง             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.80 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ล าพู พรมาลี ปฏิบัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ถั่วลิสง             

แตงกวา, ถั่วฝกัยาว             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.81 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร สมบัติ ไชยพรม ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ถั่วลิสง             

มนัส าปะหลัง             

แก่นตะวัน             

 



ตารางที่ 2.82 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 

การปฏบิัต ิ อุดรธานี จ.นครพนม จ.มุกดาหาร 

ของเกษตรกร กาญจนา สวัสดิ์ ร าไพ ล าพู สมบตัิ รัตน์ พรรณา กรสวรรค ์

การเตรียมดิน         

การตัดหญ้า         

 ไม่ท า         

 ท า         

ไถดะ         

 ไม่ท า         

 1 คร้ัง         

 2 คร้ัง         

ไถพรวน         

 ไม่ท า         

 1 คร้ัง         

 2 คร้ัง         

การยกแปลงปลูก         

 ไม่ท า         

 ท า         

การปลูก         

วันปลูก         

 พย.-ธค. 49         

 มค.-กพ. 50         

วิธกีารปลูก         

 ใช้หัวพันธุ ์         

 ใช้กล้า         

ระยะปลูกระหว่างแถว         

 20-40 ซม.         

 41-60 ซม.         

ระยะปลูกระหว่างต้น         

 20-40 ซม.         

 41-60 ซม.         

ความลึกของการปลูก         

 1-3 ซม.         

 >3 ซม.         

 



ตารางที่ 2.82 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งปี 2549/50 (ต่อ) 

การปฏบิัต ิ อุดรธานี จ.นครพนม จ.มุกดาหาร 

ของเกษตรกร กาญจนา สวัสดิ์ ร าไพ ล าพู สมบตัิ รัตน์ พรรณา กรสวรรค ์

การปฏิบติัดูแลรกัษา         

การปลูกซ่อม         

 ไม่ท า         

 ท า         

การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช         

 ไม่ใช้         

 ยาคลุมวัชพืช         

 ยาก าจัดวัชพืช         

การก าจัดวัชพืช         

 ดายหญ้า 1-2 คร้ัง         

 >2 คร้ัง         

การให้น า้ชลประทาน         

 ไม่ให้         

 ให้         

การใส่ปุ๋ย         

 ไม่ใส่         

 ใส ่         

การใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง         

 ไม่ใช้         

 ใช้         

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบติั         

หลงัการเก็บเกี่ยว         

วันเกบ็เกี่ยว         

 กพ.-มีค. 50         

 พค.-มิย. 50         

ระยะเวลาในการ         

เกบ็เกี่ยว (วัน)         

 >3         

 3-5         

 >5         
 



ลิสง ซึ่งเป็นพืชที่อ่อนแอต่อการเข้าท าลายของเช้ือนี้  จึงอาจเป็นแหล่งสะสมโรคได้ ประกอบกบัก่อนระยะ

เกบ็เกี่ยวมีฝนตกชุก จึงท าให้มปัีญหาโรคน้ีมาก 

ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุปได้ดังนี้  

 นางกาญจนา ทองอุ่น มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,930 บาท/ไร่ ประกอบ 

ด้วยต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 2,480 2,150 และ 3,300 บาท/ไร่ 

ตามล าดับ (ตารางที่ 2.83) เกษตรกรได้ผลผลิต 430 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นการผลิต 18.5 

บาท/กโิลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็นต้นทุนการผลิตที่มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือ ต้นทุน

การให้น า้ และการเตรียมดิน คิดเป็นร้อยละ 15.1 และ12.6 ตามล าดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกโิลกรัม

ละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 2,021 บาท/ไร่ 

หากคิดค่าวัสดุ และแรงงานจ้างจะขาดทุน 4,515 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะ

ขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 6,665 บาท/ไร่ 

 
ตารางที่ 2.83  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางกาญจนา ทองอุ่น ส าหรับการปลูกทดสอบ   

 ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 800 150 50 1,000 12.6 

การปลูก 840 720 900 2,460 31.0 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 480 - 480 6.1 

การใส่ปุ๋ย - 240 640 880 11.1 

การให้น า้ - 200 1,000 1,200 15.1 

การฉีดพ่นสารเคมี - 240 710 950 12.0 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 840 120 - 960 12.1 

รวมต้นทุนการผลิต 2,480 2,150 3,300 7,930 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 5.8 5.0 7.7 18.5 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-7.7) x 430 = -2,021.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-13.5) x 430 = -4,515.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-18.5) x 430 = -6,665.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 430 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 



นายสวัสดิ์ ส าแดงชัย มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,110 บาท/ไร่ ประกอบด้วย 

ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 1,680 3,150 และ2,280 บาท/ไร่ ตามล าดับ 

(ตารางที่ 2.84) เกษตรกรได้ผลผลิต 750 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 9.4 บาท/

กโิลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือต้นทุนการเตรียม

ดิน และการเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน หากคิดเฉพาะต้นทุน ค่าวัสดุ เกษตรกรจะไม่มีก าไรจากการผลิตแก่น

ตะวัน หากคิดค่าวัสดุ และแรงงานจ้างจะขาดทุน 1,650 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะ

ขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 4,800 บาท/ไร่ 

นางร าไพ  ตะแก้ว มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 8,150 บาท/ไร่ ประกอบด้วย

ต้นทุนค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็นแรงงานจ้างและแรงงานของเกษตรกรเอง เน่ืองจากเกษตรกรรายนี้  ท าการ

ผลิตแก่นตะวันโดยใช้แรงงานในครัวเรือนทั้งหมด ไม่มีการจ้างแรงงานท าให้ต้นทุนค่าแรงงานจ้างไม่ม ี

แต่ต้นทุนส่วนใหญ่ คือค่าแรงงานเกษตรกร 4,160 บาท/ไร่ และต้นทุนค่าวัสดุ 3,990 บาท/ไร่ (ตาราง

ที่ 2.85) เกษตรกรได้ผลผลิต 630 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 12.9 บาท/กโิลกรัม โดย

มีค่าการปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาคือ ค่าการให้น า้และการเตรียม

ดิน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ 12.3 ตามล าดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิด

เฉพาะต้นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 2,079 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและ

แรงงานจ้างจะขาดทุนเท่ากนั เน่ืองจากไม่ได้จ้างแรงงาน คือ ขาดทุน 2,079 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุน

ทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุน 6,237 บาท/ไร่ 

 



ตารางที่ 2.84  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสวัสดิ์ ส าแดงชัย ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 840 500 1,340 18.8 

การปลูก 1,080 720 900 2,700 38.0 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 480 - 480 6.8 

การใส่ปุ๋ย - 120 600 720 10.1 

การให้น า้ - 480 - 480 6.8 

การฉีดพ่นสารเคมี - 150 280 430 6.0 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 600 360 - 960 13.5 

รวมต้นทุนการผลิต 1,680 3,150 2,280 7,110 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.2 4.2 3.0 9.4 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-3.0) x 750 = 0.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-5.2) x 750 = -1,650.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-9.4) x 750 = -4,800.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 750 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
ตารางที่ 2.85  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางร าไพ ตะแก้ว ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ  

 อ.กุดจับ จ.อดุรธานี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 600 400 1,000 12.3 

การปลูก - 1,200 900 2,100 25.8 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 960 - 960 11.8 

การใส่ปุ๋ย - 240 590 830 10.2 

การให้น า้ - 200 1,800 1,000 24.5 

การฉีดพ่นสารเคมี - 120 300 420 5.2 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 840 - 840 10.3 

รวมต้นทุนการผลิต - 4,160 3,990 8,150 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.0 6.6 6.3 12.9 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-6.3) x 630 = -2,079.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-6.3) x 630 = -2,079.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-12.9) x 630 = -6,237.0 



ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 630 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 3 บาท                                         

 
นางล าพู  พรมาลี มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,020 บาท/ไร่ ประกอบด้วย 

แรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 360 4,560 และ 2,100 บาท/ไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 

2.86) เกษตรกรได้ผลผลิต 800 กโิลกรัม /ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 8.8 บาท/กโิลกรัม โดยมี

ค่าการปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 26.5 รองลงมาคือต้นทุนการเตรียมดิน และการ

ดายหญ้าก าจัดวัชพืช คิดเป็นร้อยละ 21.4 และ 13.7 ตามล าดับ โครงการฯรับซื้อผลิตกโิลกรัมละ 3 

บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีก าไรจากการผลิตแก่นตะวัน 320 บาท/ไร่ หากคิดค่า

วัสดุและแรงงานจ้างจะขาดทุน 80 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิต

แก่นตะวัน 4,640 บาท/ไร่ 

นายสมบัติ ไชยพรม มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,820 บาท/ไร่ ประกอบด้วย

ค่า แรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 240 3,840 และ 1,740 บาท/ไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 

2.87) เกษตรกรได้ผลผลิต 360 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มต้ีนทุนการผลิต 16.2 บาท/กโิลกรัม โดยมี

ค่าการปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือการเตรียมดินและการดายหญ้า

ก าจัดวัชพืช คิดเป็นร้อยละ 18.9 และ 16.5 ตามล าดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อ

คิดต้นทุนวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 648 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้าง

จะขาดทุน 900 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวนั 

4,752.2 บาท/ไร่ 

การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร  เกษตรกร

ที่ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ีส่วนใหญ่มีรายได้จากทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 

ยกเว้น กาญจนาและร าไพ ที่มีรายได้จากการเกษตรเท่าน้ัน (ตารางที่ 2.88) โดยรับหัวพันธุจ์ากการเข้า

ร่วมโครงการฯ โดยปกติแม่บ้านจะเป็นผู้ตัดสนิใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี ยกเว้น สวัสดิ์ และ สมบตั ิ

ซึ่งพ่อบ้านเป็นผู้ตัดสนิใจ เกษตรกรทุกรายเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ในกรณมีีปัญหาทางการผลิตจะ

ปรึกษาเจ้าหน้าที่โครงการฯ แหล่งข้อมูลการเกษตรได้รับจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ เกษตรกรมี

ประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยสาเหตุที่ตัดสนิใจปลูกพืชน้ี เพราะเจ้าหน้าที่ของ

โครงการฯแนะน า  ส่วนความเหน็ของเกษตรกรที่มต่ีอข้ันตอนในการผลิตแก่นตะวัน เกษตรกรทุกรายให้

ความเหน็ว่าไม่มีข้ันตอนใดที่ยุ่งยากมาก (ตารางที่ 2.89) โดยขั้นตอนการเตรียมแปลงปลูก การก าจัด

วัชพืช การให้น า้ เป็นข้ันตอนที่มีการปฏบิัติง่าย-ปานกลาง  การใส่ปุ๋ยและการเกบ็เกี่ยวเป็นข้ันตอนการ

ปฏบิัติที่ง่าย ในการผลิตแก่นตะวัน ปัญหาเร่ืองโรคพบปานกลาง-มาก  ส่วนแมลงไม่ค่อยพบปัญหา 

เกษตรกรพอใจกบัระดับผลผลิตที่ได้รับอยู่ในช่วง น้อย-ปานกลาง ส่วนราคาที่ขายได้และก าไรจากการ

ปลูก เกษตรกรยังไม่พอใจ เกษตรกรพอใจกบัระบบการรับซ้ือมาก เกษตรกรทุกรายตัดสนิใจที่จะปลูก

แก่นตะวันต่อไป 

 



 ตารางที่ 2.86  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางล าพู พรมาลี ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ 

อ.กุดจับ จ.อดุรธานี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 1,200 300 1,500 21.4 

การปลูก - 960 900 1,860 26.5 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 960 - 960 13.7 

การใส่ปุ๋ย - 120 600 720 10.3 

การให้น า้ - 720 - 720 10.3 

การฉีดพ่นสารเคมี - 120 300 420 12.0 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 360 480 - 840 6.0 

รวมต้นทุนการผลิต 360 4,560 2,100 7,020 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.5 5.7 2.6 8.8 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-2.6) x 800 = 320.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-3.1) x 800 = -80.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-8.8) x 800 = -4,640.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 800 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
ตารางที่ 2.87  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายสมบัติ ไชยพรม ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 840 260 1,100 18.9 

การปลูก - 1,080 900 1,980 34.0 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 960 - 960 16.5 

การใส่ปุ๋ย - 120 300 420 8.2 

การให้น า้ - 480 - 480 8.2 

การฉีดพ่นสารเคมี - 120 280 00 6.9 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 240 240 - 480 8.2 

รวมต้นทุนการผลิต 240 3,840 1,740 5,820 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.7 10.7 4.8 16.2 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-4.8) x 360 = -648.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-5.5) x 360 = -900.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-16.2) x 360 = -4,752.2 



ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 360 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

ตารางที่ 2.88 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในฤดูแล้งปี 2549/50 

สภาพทั่วไปของเกษตรกร จ.อดุรธานี จ.นครพนม จ.มุกดาหาร 

 กาญจนา สวัสดิ์ ร าไพ ล าพู สมบตัิ รัตน์ พรรณา กรสวรรค ์

รายไดข้องเกษตรกร         

จากภาคการเกษตร         

นอกภาคการเกษตร         

จากภาคการเกษตร 

และนอกภาคการเกษตร 

        

น าพนัธุม์าจากแหล่งใด         

หาซื้อเอง         

การเข้าร่วมโครงการ         

ผูต้ดัสินใจในการปลูกพืช         

พ่อบ้าน         

แม่บ้าน         

ปรึกษากนัในครอบครัว         

การเป็นสมาชิกในกลุ่ม 

ทางการเกษตร 

        

เป็นสมาชิก         

ไม่เป็นสมาชิก         

ในกรณีท่ีมีปัญหาทาง 

การเกษตรปรึกษาใคร 

        

เจ้าหน้าที่โครงการ         

เพ่ือนบ้าน         

เกษตรกรผู้น า         

ไม่ปรึกษาใคร         

แหล่งขอ้มูลท่ีเกษตรกร 

คิดว่าเป็นประโยชน ์

        

เอกสารค าแนะน าต่าง ๆ         

เจ้าหน้าที่โครงการ         

สื่อต่าง ๆ         

เคยปลูกแก่นตะวนักี่ครั้ง         

ปลูกคร้ังแรก         

2 คร้ัง         

สาเหตุท่ีปลูกเพราะ         

เจ้าหน้าที่ของรัฐแนะน า         

เจ้าหน้าที่โครงการแนะน า         



ตารางที่ 2.89 สภาพการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในฤดูแล้ง  
 ปี 2549/50 

ขั้นตอนการผลิต จ.อดุรธานี จ.นครพนม จ.มุกดาหาร 
และการยอมรับ กาญจนา สวัสดิ์ ร าไพ ล าพู สมบตัิ รัตน์ พรรณา กรสวรรค ์

การเตรียมหัวพันธุ ์ - - - - - - ปานกลาง - 

การเตรียมแปลงปลูก ปานกลาง ปานกลาง ง่าย ปานกลาง ง่าย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

การปลูก ง่าย ง่าย ง่าย ปานกลาง ง่าย ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

โรค ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก น้อย น้อย น้อย 

แมลง น้อย น้อย ปานกลาง น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

การก าจัดวัชพืช ปานกลาง ง่าย ปานกลาง ง่าย ง่าย ปานกลาง ง่าย ยาก 

การให้น า้ ปานกลาง ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ปานกลาง ง่าย ง่าย 

การใส่ปุ๋ย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

การเกบ็เกี่ยว ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

การปฏบิตัหิลังการเกบ็เกี่ยว - - - - - - ง่าย - 

ผลผลิตแก่นตะวัน ปานกลาง น้อย ปานกลาง ปานกลาง น้อย น้อย ปานกลาง น้อย 

ราคา/กก.ที่จ าหน่ายได้ น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

ก าไรจากการปลูก น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

ตลาดรับซื้อ ปานกลาง มาก มาก มาก มาก ปานกลาง น้อย มาก 

ปลูกแก่นตะวันต่อไป ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก 

 
  ง. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอนาแก จังหวดันครพนม 

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือ 1 ราย คือนายรัตน์  ไตยราช 

ในหมู่บ้านต้นผึ้ ง บ้านเลขที่ 111 หมู่ 9 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม มีพ้ืนที่ทดสอบประมาณ 0.5 ไร่ 

(ตารางที่ 2.25) 

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีทดสอบ พ้ืนที่ทดสอบอยู่ทางทศิใต้ของที่ตั้งจังหวัด

นครพนม ห่างจากจังหวัดนครพนมประมาณ 78 กโิลเมตร (รูปที่ 2.31) จากการเกบ็ตัวอย่างดินใน

พ้ืนที่ปลูกทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดิน พบว่า ดินมีสภาพเป็นดินทราย มีอนุภาค Sand 

Silt และ Clay 89  9 และ 2% (ตารางที่ 2.26)  ดินมีสภาพเป็นกรดค่อนข้างสงูมีค่า pH 5.5 มี

อนิทรียวัตถุในดิน 0.5 % มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.05 % ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม 

16.5 22.4 และ 205 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันใน

สภาพนา เขตให้น า้ชลประทาน โดยปลูกในวันที่ 4 กุมภาพันธ ์2550 และเกบ็เกี่ยวผลผลิตในวันที่ 31 

พฤษภาคม 2550 เป็นการผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ง จึงเลือกพ้ืนที่ปลูกที่มแีหล่งน า้ให้แก่นตะวันได้ ใน

พ้ืนที่ตั้งแต่เร่ิมปลูกจนกระทั้งเกบ็เกี่ยว มีฝนตกตลอด แต่มปีริมาณน้อย และมีช่วงฝนทิ้งช่วง เช่นช่วง

ปลูกเดือน กุมภาพันธ ์ ช่วงหลังปลูก 1 เดือน ในระยะดอกออก (รูปที่ 2.32)  ซึ่งต้องให้น า้บ้างเป็นคร้ัง

คราว แต่เกษตรกรไม่เพียงพอในช่วงน้ีฝนทิ้งช่วงท าให้พืชกระทบแล้ง แม้ว่าในช่วงที่แก่นตะวันมีการ

เคลื่อนย้ายอาหารมาสะสมที่หัว จะมีฝนตกตลอด แต่การที่แก่นตะวันกระทบแล้ง ตั้งแต่ช่วงแรก น้ันท า

ให้ต้นแก่นตะวันไม่เจริญเติบโตได้ดีเท่าที่ควร อกีทั้งระยะเกบ็เกี่ยวมีฝนตกต่อเน่ืองท าให้หัวเน่าเสยี ท าให้มี

ผลผลิตต ่า 



 

 
 

รูปที่ 2.31 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 

 ในฤดูแล้งปี  2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


รูปที่ 2.32  แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน  (มม.) อ.นาแก  จ.นครพนม กุมภาพันธ ์-พฤษภาคม 2550
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ช่วงเวลาการปลูกแก่นตะวัน



สภาพครวัเรือนเกษตรกร  เกษตรกรที่ร่วมมือ การผลิตแก่นตะวันมีพ้ืนที่ถือ

ครอง 7 ไร่ (ตารางที่ 2.76) มีสมาชิกในครัวเรือน 4 คน มสีมาชิกที่ท  าการเกษตรกร 2 คน เกษตรกรมี

ประสบการณก์ารปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก เกษตรกรปลูกแก่นตะวันในระบบปลูกพืช 2 คร้ัง ส าหรับ

การระบบการปลูกพืชและการใช้แรงงานในการปลูกพืชมีการปลูกพืช 2 ชนิด คือปลูกข้าวในเดือน 

สงิหาคม-ธนัวาคม หลังนาท าการปลูกแก่นตะวัน (ตารางที่ 2.90)  

สภาพการปลูกปฏิบติัและเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกรไม่มกีาร

ตัดหญ้าก่อนการไถเตรียมแปลง มีการไถพรวนอย่างละ 1 คร้ัง (ตารางที่ 2.82) จากนั้นท าการยกแปลง

ปลูกขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร การปลูกแก่นตะวัน เกษตรกรปลูกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550 โดยปลูก

จากต้นกล้าพันธุ ์ ช าถุงปลูก และจากหัวพันธุท์ี่กระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน การปลูกใช้ระยะปลูก 40x40 

เซนติเมตร เน่ืองจากเป็นการปลูกฤดูแล้ง การเจริญเติบโตทางล าต้นมีน้อย จึงใช้ระยะปลูกแคบกว่าปกต ิ

ปลูกลึกมากกว่า 3 เซนติเมตร ไม่มีการปลูกซ่อม แปลงเกษตรกรไม่มีการก าจดัวัชพืชทั้งสารคลุมวัชพืช 

และสารก าจัดวัชพืช ท าการดายหญ้าก ากดัวัชพืช 2 คร้ัง มีการให้น า้ชลประทานเป็นคร้ังคราวในช่วงที่ฝน

ทิ้งช่วง แต่มีปริมาณไม่เพียงพอ แก่นตะวันจึงเกดิการกระทบแล้ง หลังปลูก 1 เดือน ใส่ปุ๋ยสตูร 15-

15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลงในพ้ืนที่น้ี 

การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็ผลผลิตประมาณวันที่ 31 

พฤษภาคม 2550 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยวประมาณ 1 วัน เกษตรกรขุดปลิดหัว รวบรวมหัวสดและขาย

ให้กบัโครงการฯ ซึ่งเข้าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากโิลกรัมละ 3 บาท แล้วได้น าหัวแก่นตะวัน

ล้างท าความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้ว เกบ็ไว้ในห้องควบคุมอุณหภมูิ 10
0C เพ่ือรอการน าไปใช้

ผลิตเอทานอลต่อไป 

ส าหรับผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่การผลิตน้ีพบว่า มีระดับผลผลิตต ่ามากคือ ต ่า

กว่า 1,000 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) มีผลผลิตเพียง 100 กโิลกรัม/ไร่ เน่ืองจากพืชไม่ได้รับน า้

สม ่าเสมอตั้งแต่ช่วงเร่ิมปลูกต้นมีขนาดเลก็ ท าให้มีอาหารส่งไปยังหัวน้อย ขนาดหัวจึงมีขนาดเลก็มาก 

และมีฝนตกชุกก่อนการเกบ็เกี่ยว ส่งผลให้ผลผลิตได้รับต ่ามาก 

ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ทุนต้นการผลิตแก่นตะวนั พบว่ามีต้นทุน

การผลิตทั้งหมด 4,500 บาท/ไร่ ประกอบด้วยค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็นแรงงานจ้างและแรงงานเกษตรกร

เอง เน่ืองจากเกษตรกรรายนี้ท าการผลิตแก่นตะวันโดยใช้แรงงานในครัวเรือนทั้งหมด โดยไม่จ้างแรงงาน 

ท าให้ต้นทุนค่าแรงงานจ้างไม่มี แต่ต้นทุนส่วนใหญ่คือค่าแรงงานเกษตรกร 3,000 บาท/ไร่ และต้นทุน

วัสดุ 1,500 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.91) เกษตรกรผลผลิต 100 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มต้ีนทุนการผลิต 

45 บาท/กโิลกรัม โดยมีค่าปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 33.3 รองลงมาคือการดาย

หญ้า ก าจัดวัชพืช การเตรียมดินและการให้น า้ คิดเป็นร้อยละ 26.7 และ 13.3 ตามล าดับ โครงการฯรับ

ซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะขาดทุน 1,200 บาท/ไร่ หากคิด

ค่าวัสดุ แรงงานจ้างจะขาดทุน 1,200 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมดจะขาดทุนจากการผลิตแก่น

ตะวัน 4,200 บาท/ไร่ 

การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร เกษตรกรที่

ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่ที่มีรายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร (ตารางที่ 

2.88) โดยได้รับหัวพันธุจ์ากโครงการฯ โดยปกติจะปรึกษากันภายในครอบครัวว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี 

เกษตรกรไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร โดยปกติหากเกดิปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้าหน้าที่โครงการฯ 



ตารางที่ 2.90 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร รัตน์ ไตยราช ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.91 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายรัตน์ ไตยราช ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ  

 อ.นาแก จ.นครพนม ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 300 300 600 13.3 

การปลูก - 600 900 1,500 33.3 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 1,200 - 1,200 26.7 

การใส่ปุ๋ย - 150 300 450 10.0 

การให้น า้ - 600 - 600 13.3 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 150 - 150 3.3 

รวมต้นทุนการผลิต - 3,000 1,500 4,500 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.0 30.0 15.0 45.0 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-15.0) x 100 = -1,200.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-15.0) x 100 = -1,200.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-45.0) x 100 = -4,200.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 100 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         



และเกษตรกรผู้น า แหล่งข้อมูลการเกษตรที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ เกษตรกรมีประสบการณใ์น

การปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยสาเหตุที่ตัดสนิใจปลูกพืชน้ี เพราะเจ้าหน้าที่ของโครงการฯแนะน า 

ส่วนความเหน็ของเกษตรกรที่มีต่อการปฏบิัตต่ิอการผลิตแก่นตะวันไม่มีข้ันตอนที่ยุ่งยากมาก (ตารางที่ 

2.89) มีข้ันตอนที่มีความยุ่งยากปานกลาง คือการเตรียมแปลงปลูก การปลูก การก าจัดวัชพืชและการ

ให้น า้ ส่วนการใส่ปุ๋ยและการเกบ็เกี่ยวเป็นข้ันตอนการปฏบิัติที่ง่าย ปัญหาโรคและแมลงพบว่าน้อยมาก 

เกษตรกรยังไม่พอใจกบัระดับผลผลิตที่ได้รับ ราคาที่ขายได้และก าไรจากการขาย แต่มีความพอใจปาน

กลางกบัตลาดรับซ้ือ ตัดสนิใจที่จะปลูกแก่นตะวันในคร้ังต่อไป 

   จ. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอเมืองมุกดาหาร 

       จงัหวดัมุกดาหาร  

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 2 ราย คือ นายพรรณา 

ราชิวงค์ และนางกรสวรรค์ พิกุลศรี ทั้ง 2 คน อยู่บ้านนาแล หมู่ 7 ต.นาสนีวน อ.เมืองมุกดาหาร        

จ.มุกดาหาร มีพ้ืนที่ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่ 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใต้ 

ของที่ตั้งจังหวัดมุกดาหาร ห่างจากจังหวัดมุกดาหาร ประมาณ 10 กโิลเมตร (รูปที่ 2.33) จากการเกบ็

ตัวอย่างดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดนิ ทางกายภาพ พบว่าดินเป็นดินทรายร่วน 

มีอนุภาคดิน Sand Silt Clay 84 12 และ 4% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.26) ดินมีสภาพเป็นกรด

อ่อน (pH 6.2) มีอนิทรียวัตถุ 0.5% มีธาตุไนโตรเจน 0.05% ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และ

แคลเซียม 7.3 14.6 และ 215 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่น

ตะวันในสภาพนาให้น า้ชลประทาน โดยปลูกในวันที่ 4 กุมภาพันธ ์ 2550 และเกบ็เกี่ยวผลผลิตในวันที่ 

28-30 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเป็นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูแล้ง ในช่วงแรกของการผลติจะไม่ค่อยมี

ฝนตกจึงเลือกพ้ืนที่ปลูกที่มแีหล่งน า้ให้กบัแก่นตะวันได้ โดยเลือกพ้ืนที่ใกล้กบัแหล่งน า้ชลประทาน

ในช่วงปลูกฝนจะยังไม่ตก ต้องให้มีน า้อย่างสม ่าเสมอเน่ืองจากเป็นช่วงที่พืชต้องการน า้ให้การตั้งตัวให้ได้

ก่อน ในช่วงวันที่ 24 กุมภาพันธ-์4 มีนาคม มีฝนตก (รูปที่ 2.34) ท าให้ไม่ต้องให้น า้ชลประทาน 

หลังจากนั้นมฝีนทิ้งช่วง และมีฝนตกบ้างจนกระทั้งในช่วงออกดอก จึงต้องมีการให้น า้ชลประทานโดย

ปล่อยตามร่องอย่างสม ่าเสมอ ในช่วงเดือนพฤษภาคมมีฝนตกอย่างสม ่าเสมอ เกษตรกรจึงลดการให้น า้ 

จนกระทั่งระยะเกบ็เกี่ยวมีฝนตกท าให้น า้ท่วมขังแปลง แม้จะระบายน า้ออกจากแปลงแล้วแต่เน่ืองจาก

เป็นดินนาอุ้มน า้ ท าให้หัวแก่นตะวันในนาน า้ขังแฉะ ท าให้หัวเน่า มีผลต่อระดับผลผลิตต ่า 

สภาพครวัเรือนเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันมีพ้ืนที่ถอื

ครอง 5-10 ไร่ (ตารางที่ 2.76) มีสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน แต่มีสมาชิกที่ช่วยท าการเกษตรเพียง 

2-3 คน เกษตรกรมีประสบการณก์ารปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยท าการปลูกในระบบปลูกพืช 2 

คร้ัง ส าหรับระบบการปลูกพืชและการใช้แรงงานในการปลูกพืช พรรณาท าการปลูกข้าวในช่วงเดือน

พฤษภาคม-ธนัวาคม จากน้ันท าการปลูกถั่วลิสงและแก่นตะวันหลังนา (ตารางที่ 2.92) กรสวรรค์  

หลังจากท านาในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธนัวาคม ได้ท าการปลูกถั่วลิสง ข้าวโพด มะเขือเทศ และแก่น

ตะวัน ในช่วงเวลาใกล้เคียงกนัคือช่วงเดือนธนัวาคม-พฤษภาคม (ตารางที่ 2.93) ท าให้ต้องท าการดูแล

ปฏบิัติพืชหลายชนิด จึงมีเวลาดูแลปฏบิัติแก่นตะวันน้อย 



  

 
 

รูปที่ 2.33 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เมืองมุกดาหาร  จ.มุกดาหาร 

 ในฤดูแล้งปี  2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


รูปที่ 2.34  แสดงปริมาณน า้ฝน (ม.ม) และอณุหภมูิต ่าสดุ-สงูสดุ อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร กุมภาพันธ-์พฤษภาคม 2550
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ตารางที่ 2.92 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร พรรณา ราชิวงค์ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ถั่วลิสง             

แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.93 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร กรสวรรค์ พิกุลศรี ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม 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. 

ข้าว             

ถั่วลิสง             

ข้าวโพด             

มะเขือเทศ             

แก่นตะวัน             

 
สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดิน เกษตรกรทุกรายไม่

มีการตัดหญ้าก่อนการไถเตรียมแปลง (ตารางที่ 2.82) เกษตรกรทั้ง 2 รายท าการไถดะและไถพรวน 

อย่างละ 1 คร้ัง จากนั้นท าการยกแปลง โดยพรรณาท าการยกแปลง มีขนาดกว้าง 120 เซนติเมตร กร

สวรรค์ท าการยกแปลงมีขนาดกว้าง 70 เซนติเมตร โดยเกษตรกรทั้ง 2 ราย ปลูกโดยใช้กล้าพันธุ ์และหัว

พันธุท์ี่กระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน โดยใช้ระยะปลูก 30-40x30-40 เซนติเมตร ปลูกลึก 4-5 เซนติเมตร 

โดยพรรณาท าการปลูกซ่อมเน่ืองจากในช่วงปลูกโดยใช้หัวพันธุ ์ สภาพอากาศในพ้ืนที่ปลูกมีอุณหภมูิที่ต ่า 

ท าให้หัวที่บ่มไว้ในแปลงไม่งอก จึงใช้ต้นกล้าปลูก เมื่ออุณหภมูิสงูข้ึนหัวพันธุเ์ร่ิมมีต้นอ่อนงอกจึงน ามา

ปลูกซ่อมอกีคร้ัง แต่กรสวรรค์ไม่ได้มกีารปลูกซ่อม เมื่ออุณหภมูิสงูขึ้นและมีฝนตกแก่นตะวันงอก

พร้อมๆ กบัหญ้าท าให้ก าจดัวัชพืชไม่ทนั มีบางแปลงที่ก าจัดวัชพืชได้ทนั ซึ่งจะส่งผลท าให้ผลผลิตต ่า 

เกษตรกรทั้ง 2 รายไม่มีการใช้สารเคมีในการก าจัดวัชพืช ทั้งสารเคมีคลุมวัชพืช และสารเคมีก าจัดวัชพืช 

ท าการดายหญ้า 1-2 คร้ัง และมีการให้น า้ชลประทานในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ท าการใส่ปุ๋ยสตูร 15-15-15 

อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ หลังปลูก 1 เดือน เกษตรกรไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง 

การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็ผลผลิตประมาณวันที่ 28-30 

พฤษภาคม 2550 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยว 3 วัน เกษตรกรขุด ปลิดหัว รวบรวมหัวสดและขายให้กบั

โครงการฯ ซึ่งเข้าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากโิลกรัมละ 3 บาท แล้วได้น าหัวแก่นตะวันมาล้าง

ท าความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้วเกบ็ไว้ในห้องควบคุมอุณหภมูิ 10
๐C เพ่ือรอน าไปใช้ผลิตเอทา

นอลต่อไป 



ส าหรับผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่การผลิตน้ี ซ่ึงได้จากการสุ่มเกบ็ผลผลิต 2 จุด ๆ 

ละ 8 ตารางเมตร แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย พบว่ามีระดับของผลผลิตต ่ามาก คือต ่ากว่า 1,000 กโิลกรัม/ไร่ 

(ตารางที่ 2.35) โดยพบว่ามีผลผลิตเพียง 16-500 กโิลกรัม/ไร่ 

ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุปได้ดังนี้  

นายพรรณา ราชิวงค์ มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 7,200 บาท/ไร่ ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงงานซึ่ง

แบ่งเป็นแรงงานจ้างและแรงงานของเกษตรกรเอง เน่ืองจากเกษตรกรรายนี้ท าการผลิตแก่นตะวันโดยใช้

แรงงานในครัวเรือนทั้งหมดโดยไม่จ้างแรงงาน ท าให้ต้นทุนค่าแรงงานจ้างไม่มี แต่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็น

ค่าแรงงานเกษตรกร 4,300 บาท/ไร่ และต้นทุนค่าวัสดุ 2,900 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.94) เกษตรกร

ได้ผลผลิต 500 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้คิดเป็นร้อยละ 14.4 บาท/กโิลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็น

ต้นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาคือ ค่าการให้น า้ และการเตรียมดิน คิดเป็นร้อย

ละ 22.2 และ 13.9 ตามล าดับ โครงการฯรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเพียงต้นทุนค่าวัสดุ 

เกษตรกรจะขาดทุนจากการผลติแก่นตะวัน 1,400 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุและแรงงานจ้างจะขาดทุน

เท่ากนัเนื่องจากไม่ได้จ้างแรงงาน คือขาดทุน 1,400 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะ

ขาดทุน 5,700 บาท/ไร่ 

นางกรสวรรค์ พิกุลศรี มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 4,970 บาท/ไร่ 

ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง แรงงานเกษตรกร และวัสดุ 560 1,670 และ 2,740 บาท/ไร่ 

ตามล าดับ (ตารางที่ 2.95) เกษตรกรได้ผลผลิต 16 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 310.7 

บาท/กโิลกรัม โดยมีค่าการปลูกเป็นต้นทุนการผลิตมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 40.6 รองลงมาคือ ต้นทุน

การให้น า้ การเตรียมดิน คิดเป็นร้อยละ 29 และ 11.7 ตามล าดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 

บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุเกษตรกรจะขาดทุน 2,692.8 บาท/ไร่ หากคดิต้นทุนค่าวัสดุและ

แรงงานจ้างจะขาดทุน และหากคิดต้นทุนทั้งหมดเกษตรกรจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 4,923.2 

บาท/ไร่ 

การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร โดย

พรรณนามีรายได้จากทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ส่วนกรสวรรค์มีรายได้จากภาค

การเกษตรเท่านั้น เกษตรกรทั้ง 2 ราย ได้หัวพันธุจ์ากทางโครงการฯ โดยปกติพ่อบ้านจะเป็นผู้ตัดสนิใจ

ว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี (ตารางที่ 2.88) เกษตรกรไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร หากเกดิปัญหาการ

ผลิตจะปรึกษาเจ้าหน้าที่โครงการ พบว่าข้อมูลการเกษตรที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ ส่วนนาย

พรรณนาได้รับข้อมูลจากเอกสารแนะน าต่าง ๆ ด้วย เกษตรกรมีประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็น

คร้ังแรก โดยสาเหตุที่ตดัสนิใจปลูกพืชน้ีเพราะเจ้าหน้าที่ของโครงการแนะน า ส่วนความเหน็ของ

เกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน กรสวรรค์มีความคิดเหน็ว่า การก าจัดวัชพืชเป็น

ข้ันตอนที่ยุ่งยากเน่ืองจากในช่วงฝนตก ท าให้หญ้างอกขึ้นมา เกษตรกรไม่ได้ท าการฉีดสารคลุมวัชพืช

ก่อน ส่วนความเหน็อื่น ๆ จะเหมือนกนั คือข้ันตอนที่มกีารปฏบิัติยุ่งยากปานกลาง คือการเตรียมแปลง

ปลูก การปลูก ส่วนข้ันตอนที่มีการปฏบิัติไม่ยุ่งยากคือ การให้น า้ การใส่ปุ๋ย การเกบ็เกี่ยว และการปฏบิัติ

หลังการเกบ็เกี่ยว (ตารางที่ 2.89) ปัญหาที่พบน้อยมากคือปัญหาโรคและแมลง เกษตรกรยังไม่ค่อย

พอใจกบัระดับผลผลิตที่ได้รับ ราคาที่ขายได้และก าไรจากการผลิต ส่วนการรับซ้ือ พรรณนายังไม่มีความ

พอใจ ส่วนกรสวรรค์มีความพอใจ อย่างไรกต็าม เกษตรกรทั้งสองราย ตัดสนิใจจะปลูกพืชนี้ ต่อไป 



ตารางที่ 2.94 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนายพรรณา ราชิวงค์ ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 700 300 1,000 13.9 

การปลูก - 1,600 900 2,500 34.7 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 500 - 500 6.9 

การใส่ปุ๋ย - 100 300 400 5.6 

การให้น า้ - 200 1,400 1,600 22.2 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 1,200 - 1,200 16.7 

รวมต้นทุนการผลิต - 4,300 2,900 7,200 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 0.0 8.6 5.8 14.4 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-5.8) x 500 = -1,400.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-5.8) x 500 = -1,400.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-14.4) x 500 = -5,700.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 500 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
ตารางที่ 2.95 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางกรสวรรค์ พิกุลศรี ส าหรับการปลูก

ทดสอบ ณ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน - 280 300 580 11.7 

การปลูก 560 560 900 2,020 40.6 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช - 420 - 420 8.5 

การใส่ปุ๋ย - 140 300 440 8.9 

การให้น า้ - 200 1,240 1,440 29.0 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน - 70 - 70 1.4 

รวมต้นทุนการผลิต 560 1,670 2,740 4,970 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 35.0 104.4 171.3 310.7 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-171.3) x 16 = -2,692.8 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-171.3) x 16 = -2,692.8 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-171.3) x 16 = -4,923.2 



ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 16 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         



 ฉ. การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขตอ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น  

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือผลิต 1 ราย คือ นางทองใส 

เอ่นหยอง อยู่บ้านหนองตาใก้ บ้านเลขที่ 109 หมู่ 4 ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น มีพ้ืนที่ปลูก

ประมาณ 1 ไร่ (ตารางที่ 2.25) 

สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันตกของที่ตั้ง

จังหวัดขอนแก่น ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 78 กโิลเมตร (รูปที่ 2.35) จากการเกบ็ตัวอย่างดินในพ้ืนที่

ปลูกทดสอบเพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติของดินทางกายภาพ พบว่า เป็นดินทรายร่วน โดยมีอนุภาค Sand 

silt และ Clay 73.9 17.1 และ 9% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.26) ส่วนคุณสมบัติทางเคมี พบว่า ดินมี

สภาพเป็นกรดค่อนข้างสงู โดยมี pH เท่ากบั 5.6 มีอนิทรียวัตถุในดิน 0.4% มีปริมาณไนโตรเจน 0.04 

ฟอสฟอรัส โปรตัสเซียม และแคลเซียม เท่ากบั 14.8 77.5 และ 827 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 

2.27) เกษตรกรปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพนาเขตให้น า้ชลประทาน ปลูกในวันที่ 4 

กุมภาพันธ ์ 2550 และเกบ็เกี่ยวผลผลิตในวันที่ 26-28 พฤษภาคม ซึ่งเป็นการผลิตแก่นตะวันในฤดู

แล้ง มีการให้น า้ชลประทานตลอดช่วงการผลิตยกเว้นในช่วงที่มีฝนตก (รูปที่ 2.36) ในระยะเกบ็เกี่ยวมี

ฝนตกชุก 

สภาพครวัเรือนของเกษตรกร เกษตรกรร่วมมือการผลิตแก่นตะวันมีพ้ืนที่

ถือครอง 80 ไร่ (ตารางที่ 2.60) มีสมาชิกในครัวเรือน 7 คน แต่มีสมาชิกที่ช่วยท าการเกษตรเพียง 2 

คน เกษตรกรมีประสบการณก์ารปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยปลูกระบบปลูกพืช 2 คร้ัง ส าหรับ

ระบบปลูกพืช และการใช้แรงงานในการปลูกพืชหลังจากท านาในเดือนกรกฎาคม-มกราคม เกษตรกรท า

การปลูกแก่นตะวันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม และมีการปลูกอ้อยซึ่งต้องมกีารดูแลปฏบิัติเป็น

คร้ังคราวตลอดปี (ตารางที่ 2.96) 

สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดินเกษตรกร ไม่ได้มี

การตัดหญ้าก่อนการไถเตรียมแปลง (ตารางที่ 2.65) ท าการไถดะ 2 คร้ัง และไถพรวน 1 คร้ัง จากนั้น

ยกแปลงปลูกขนาดกว้าง 50 เซนติเมตร การปลูกแก่นตะวัน เกษตรกรปลูกในวันที่ 4 กุมภาพันธ ์2550 

โดยใช้กล้าพันธุช์ าถุงพลาสติก และหัวพันธุ์ที่กระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน การปลูกใช้ระยะ 30x30 เซนติเมตร 

เน่ืองจากเป็นการปลูกในฤดูแล้ง การเจริญเติบโตของต้นมีน้อย จึงใช้ระยะปลูกแคบกว่าปกติ เกษตรกร

ปลูกลึกมาก 10 เซนติเมตร และมีการปลูกซ่อม แปลงเกษตรกรไม่มีการใช้สารเคมีก าจดัวัชพืชทั้งสาร

คลุมวัชพืช และสารก าจัดวัชพืช ท าการดายหญ้า 2 คร้ัง มักให้น า้ชลประทานโดยปล่อยตามร่องหลังปลูก 

1 เดือน ใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีสตูร 16-8-8 อตัรา 50 กโิลกรัม/ไร่ แปลงเกษตรกรไม่ใช้สารเคมีก าจัด

โรคแมลง 

การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็ผลผลิตประมาณวันที่ 26-28 

พฤษภาคม 2550 โดยใช้เวลาเกบ็เกี่ยว 3 วัน เกษตรกรขุดปลิดหัว รวบรวมหัวสดและขายให้กบั

โครงการฯ ซึ่งเข้าไปรับซื้อหัวสดจากเกษตรกรในราคากโิลกรัมละ 3 บาท แล้วได้น าหัวแก่นตะวันมาล้าง

ท าความสะอาด บรรจุถุงพลาสติกแล้วเกบ็ไว้ในห้องควบคุมอุณหภมูิ 10
๐C เพ่ือรอการน าไปใช้ผลิตเอ

ทานอล 

ส าหรับผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่การผลิตน้ีพบว่า มีระดับของผลผลิตต ่ามาก คือ 

ต ่ากว่า 1,000 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.35) โดยพบว่า ได้ผลผลิตเพียง 178 กโิลกรัม/ไร่ 



 
 

รูปที่ 2.35 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น 

              ในฤดูแล้งปี 2549/50 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


รูปที่ 2.36  แสดงปริมาณและการกระจายตัวของน า้ฝน  (มม.) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น    กุมภาพันธ ์-พฤษภาคม 2550
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   ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน

 



ตารางที่ 2.96 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ทองใส เอ่นหยอง ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 
กจิกรรม 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. 

ข้าว             

อ้อย             

แก่นตะวัน             

 
 ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวนัพบว่า มีต้นทุน

การผลิตทั้งหมด 5,070 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.97) ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็นแรงงาน

จ้างและแรงงานเกษตรกร เน่ืองจากเกษตรกรรายนี้มีอาชีพนอกเหนือภาคการเกษตร ซึ่งเป็นงานหลัก จึง

จ้างแรงงานในการผลิตแก่นตะวัน ท าให้ต้นทุนแรงงานของเกษตรกรไม่มี แต่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็น

ค่าแรงงานจ้าง 2,420 บาท/ไร่ และต้นทุนค่าวัสดุ 2,650 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.97) เกษตรกรได้ผล

ผลิต 178 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 28.5 บาท/กโิลกรัม โดยมีค่าการให้น า้เป็นต้นทุน

การผลิตมากที่สดุคดิเป็นร้อยละ 31.6 รองลงมาคือ การปลูก และการดายหญ้า ก าจัดวัชพืช คิดเป็นร้อย

ละ 30.6 และ 10.3 ตามล าดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 3 บาท เมื่อคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ 

เกษตรกรจะขาดทุน 2,118.2 บาท/ไร่ หากคิดค่าวัสดุ และแรงงานจ้างจะขาดทุน 4,539 บาท/ไร่ และ

หากคิดต้นทุนทั้งหมดจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน 4,539 บาท/ไร่ 

 
ตารางที่ 2.97  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางทองใส เอ่นหยอง ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ในฤดูแล้งปี 2549/50 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 400 - - 400 7.9 

การปลูก 650 - 900 1,550 30.6 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 520 - - 520 10.3 

การใส่ปุ๋ย 130 - 350 480 9.5 

การให้น า้ 200 - 1,400 1,600 31.6 

การฉีดพ่นสารเคม ี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 520 - - 520 10.3 

รวมต้นทุนการผลิต 2,420 0.0 2,650 5,070 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 13.6 0.0 14.9 28.5 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-14.9) x 178 = -2,118.2 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-28.5) x 178 = -4,539.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-28.5) x 178 = -4,539.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 178 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         



การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร เกษตรกรที่

ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่ที่มีรายได้จากทั้งภาคเกษตร และนอกภาคการเกษตร (ตารางที่ 

2.70) ได้รับหัวพันธุจ์ากทางโครงการฯ โดยปกติแม่บ้านจะเป็นผู้ตัดสนิใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี 

เกษตรกรไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มสหกรณก์ารเกษตร หากเกดิปัญหาการผลิตจะปรึกษาเจ้าหน้าที่

โครงการ แหล่งข้อมูลการเกษตรจะได้รับจากเจ้าหน้าที่โครงการ เกษตรกรมีประสบการณใ์นการปลูก

แก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดยสาเหตุที่ตัดสนิใจปลูกพืชน้ีเพราะเจ้าหน้าที่ของโครงการแนะน า ส่วน

ความเหน็ของเกษตรกรที่มีต่อความยากง่ายในการผลิตแก่นตะวัน โดยมีความเหน็ว่ามีความยุ่งยากใน

การผลิต ข้ันตอนการเตรียมแปลงปลูก เพราะพ้ืนที่น้ีมีดินแขง็ ท าให้การไถเตรียมแปลงท าได้ยาก 

(ตารางที่ 2.71) นอกจากน้ียังมีปัญหาเร่ืองการเกบ็เกี่ยวด้วย เน่ืองจากดินเหนียว เช่นกนั ส่วนการ

ขั้นตอนการปฏบิัติอื่นๆ นั้นง่าย ปัญหาโรคและแมลงมีน้อย เกษตรกรไม่ค่อยพอใจกบัราคาขาย และ

ก าไรที่ได้อย่างไรกต็าม เกษตรกรมีความประสงค์ที่จะปลูกพืชน้ีต่อไป 

 

 2.3.3 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในสภาพไร่ ตน้ฤดูฝน ปี 2550 

 การด าเนินงานปลูกในสถานีทดลอง 2 สถานี คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

และศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา จ.นครราชสมีา และแปลงเกษตรกร 5 ครัวเรือน รวมพ้ืนที่ปลูกทดสอบ 

14 ไร่ (ตารางที่ 2.98) 

 
ตารางที่ 2.98 สถานที่ปลูก จ านวนครัวเรือน และพ้ืนที่ปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพพ้ืนที่ 

 เพาะปลูก ต้นฤดูฝน ปี 2550 

สถานที่ปลูกทดสอบ จ านวน

เกษตรกร 

พ้ืนที่ปลูก 

ทดสอบ (ไร่) 

วันปลูก วันเกบ็เกี่ยว 

พ้ืนที่ปลูกทดสอบในสภาพไร่ ให้น า้ชลประทาน   

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

แปลงที่ 1 - 2 10 มีค. 50 17-24 กค.50 

แปลงที่ 2 - 1 30 เมย. 50 25 กย.-8 ตค.50 

2. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา 

    จ.นครราชสมีา 

- 2 15 มีค. 50 2-6 สค. 50 

3. ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ  

    จ.ชัยภมูิ 

    

3.1 มาลัย แปลงที่ 1 1 1 15 มีค. 50 26-29 กค.50 

3.2 มาลัย แปลงที่ 2 - 2.5 10 พค. 50 11-17 กย. 50 

4. ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต  

    จ.ชัยภมูิ 

4 5.5 15-18 พค. 50 24 กย.-8 ตค. 50 

รวม 5 14 - - 

 



2.3.3.1 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในสถานีทดลองมหาวิทยาลยัขอนแก่น  

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ การปลูกทดสอบท าในหมวดพืชไร่ คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซ่ึงอยู่ห่างจากเมืองขอนแก่น 4 กโิลเมตร (รูปที่ 2.37) ดินเป็นดิน

ทราย มีอนุภาคของ Sand Silt และ Clay 93.7 3.1 และ 1.2% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.99) 

ดินมีสภาพเป็นกรดค่อนข้างสงู (pH 5.8) มีอนิทรียวัตถุ 0.4 และมีปริมาณธาตุไนโตรเจน 0.02% 

ฟอสฟอรัส  โปรแตสเซียม และแคลเซียม 32.3 1,183.8 และ 575.8 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 

2.100) การผลิตท าในสภาพไร่ให้น า้ชลประทานในช่วงต้นฤดูฝนมี 2 แปลง แปลงที่ 1 ปลูกแก่นตะวัน

พันธุแ์ก่นตะวัน #1 โดยปลูกทดสอบในวันที่ 10 มีนาคม 2550 และเกบ็เกี่ยวในวันที่ 17-24 

กรกฎาคม 2550 การปลูกทดสอบนี้ เป็นการปลูกในช่วงต้นฤดูฝน แต่ในช่วงแรกของการปลูกประมาณ 1 

เดือนคร่ึง ตั้งแต่ 10 มีนาคม-30 เมษายน 2550 นั้นเป็นช่วงที่ยังมีฝนตกน้อยและมีฝนทิ้งช่วง  



 
 

รูปที่ 2.37 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.เมืองขอนแก่น  จ.ขอนแก่น 

 ในต้นฤดูฝน ปี 2550 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


ตารางที่ 2.99 คุณสมบัติทางกายภาพของดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในต้นฝน ปี 2550 

สถานที่ปลูกทดสอบ Sand 

(%) 

Silt 

(%) 

Clay 

(%) 

Texture 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 93.7 3.1 1.2 Sand 

2. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา จ.นครราชสมีา 73.9 13.0 13.1 Sand 

Loam 
3. ต.วะตะแบก อ.เทพสถติิ จ.ชัยภมูิ 93.8 3.1 3.1 Sand 

4. ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภมู ิ - - - - 

 
ตารางที่ 2.100 คุณสมบัติทางเคมีของดินในพ้ืนที่ปลูกทดสอบแก่นตะวันในต้นฝน ปี 2550 

สถานที่ปลูกทดสอบ pH OM 

(%) 

Total 

N 

(%) 

Avai 

P 

(ppm) 

K 

(ppm) 

Ca 

(ppm) 

1. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 5.8 0.4 0.02 32.3 1,183.3 575.8 

2. ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา 

    จ.นครราชสมีา 

6.6 1.7 0.10 48.1 41.6 157.0 

3. ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมูิ 6.3 0.4 0.04 5.3 52.6 332 

4. ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภมูิ - - - - - - 

 
โดยมีฝนตกเพียง 3-4 วันเท่าน้ัน (รูปที่ 2.38) ท าให้ต้องมีการให้น า้ชลประทาน โดยระบบสปริงเกอร์

อย่างสม ่าเสมอเกอืบทุกวัน หลังจากนั้นในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม มีฝนตกอย่างสม ่าเสมอ ท าให้

สามารถลดจ านวนคร้ังของการให้น า้ได้ โดยจะให้น า้ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเท่าน้ัน แปลงที่ 2 ปลูกแก่นตะวัน

พันธุ ์ HEL 65 โดยปลูกทดสอบในวันที่ 30 เมษายน 2550 และเกบ็เกี่ยวในวันที่ 25 กนัยายน 

2550 ในช่วงที่ปลูกมีฝนตกอย่างสม ่าเสมอ ตั้งแต่เดือนเมษายน - ตุลาคม 2550 (รูปที่ 2.39) จะมี

การให้น า้ชลประทานเป็นคร้ังคราวในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง 

สภาพการปลูกปฏิบติั การปลกูปฏบิัติทั้ง 2 แปลงท าเหมือนกนั คือ ก่อนการเตรียมดิน

ไม่ได้มีการตดัหญ้าก่อน เน่ืองจากใช้ไถกลบแล้วตากหญ้าให้แห้ง โดยท าการไถดะและไถพรวนอย่างละ 

1 คร้ัง (ตารางที่ 2.101) จากน้ันท าการยกแปลงปลูกเน่ืองจากสภาพพ้ืนที่มีการระบายน า้ได้ยากจึงต้อง

ท าการยกแปลงเพ่ือช่วยระบายน า้ในช่วงฝนตกติดต่อกนัหลายวัน แปลงที่ 1 การปลูกทดสอบท าในวันที่ 

10 มีนาคม 2550 และแปลงที่ 2 ปลูกทดสอบในวันที่ 30 เมษายน 2550 การปลูกโดยใช้หัวพันธุต์ัดเป็น

ช้ิน ๆ แต่ละช้ินมี 3-4 ตา บ่มในขุยมะพร้าวช้ืนประมาณ 7-10 วัน เพ่ือกระตุ้นหัวพันธุใ์ห้เกดิต้นอ่อน

ก่อนที่จะน าไปปลูก การปลูกใช้ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร โดยปลูกลึกประมาณ 5 เซนติเมตร มีการ

ปลูกซ่อมเพราะมีต้นอ่อนบางส่วนตาย จึงต้องมีการปลูกซ่อมเพ่ือให้ได้ต้นที่สม ่าเสมอ มีการใช้สารเคมี

ก าจัดวัชพืชชนิดก่อนท าการปลูกเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีหญ้าข้ึนหนาแน่น ท าให้ต้องการใช้แรงงานมากใน

การดายหญ้า โดยท าการดายหญ้า 2 คร้ัง ในแปลงที่ 1 มีการให้น า้ชลประทานตลอดฤดูปลูกอย่าง

สม ่าเสมอ ยกเว้นกรณฝีนตก ส่วนแปลงที่ 2 มีการให้น า้ชลประทานในช่วงที่ฝนทิ้งช่วง แต่ส่วนใหญ่จะ

อาศัยน า้ฝนเป็นหลักในการปลูกทดสอบทั้ง 2 แปลงนี้ ใส่ปุ๋ยสตูร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรัม/ไร่ 

เมื่ออายุ 30 วันหลังปลูก ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลง เน่ืองจากไม่พบการระบาด 



รูปที่ 2.38 แสดงปริมาณการกระจายตัวของน า้ฝน (มม.) และอุณหภมูิต ่าสดุ-สงูสดุ (องศาเซลเซียล)อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีนาคม-กรกฎาคม
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รปูที่ 2.39 แสดงปริมาณการกระจายตวัของน า้ฝน (มม.) และอุณหภมูติ ่าสดุ-สงูสดุ (องศาเชลเชียส) อ.เมอืง จ.ขอนแก่น ในเดอืนเมษายน-ตลุาคม 2550

ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน

 



ตารางที่ 2.101 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน ในต้นฤดูฝนปี 2550 

การปฏบิัติของเกษตรกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา  

 แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 จ.นครราชสมีา 

การเตรียมดิน    
การตัดหญ้า    
 ไม่ท า    
 ท า    

ไถดะ    
 ไม่ท า    
 1 คร้ัง    
 2 คร้ัง    

ไถพรวน    
 ไม่ท า    
 1 คร้ัง    
 2 คร้ัง    

การยกแปลงปลูก    
 ไม่ท า    
 ท า    

การปลูก    
วันปลูก    
 1-31 มีค. 50    
 1-30 เมย. 50    

วิธกีารปลูก    
 ใช้หัวพันธุ ์    
 ใช้กล้า    

ระยะปลูกระหว่างแถว    
 20-40 ซม.    
 41-60 ซม.    

ระยะปลูกระหว่างต้น    
 20-40 ซม.    
 41-60 ซม.    

 



ตารางที่ 2.101 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวัน ในฤดูฝนปี 2550 (ต่อ) 

การปฏบิัติของเกษตรกร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา  

 แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 จ.นครราชสมีา 

ความลึกของการปลูก    

 1-3 ซม.    

 >3 ซม.    

การปฏิบติัดูแลรกัษา    

การปลูกซ่อม    

 ไม่ท า    

 ท า    

การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช    

 ไม่ใช้    

 ยาคลุมวัชพืช    

 ยาก าจัดวัชพืช    

การก าจัดวัชพืช    

 ดายหญ้า 1-2 คร้ัง    

 >2 คร้ัง    

การให้น า้ชลประทาน    

 ไม่ให้    

 ให้    

การใส่ปุ๋ย    

 ไม่ใส่    

 ใส ่    

การใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง    

 ไม่ใช้    

 ใช้    

การเก็บเกี่ยวและการปฏิบติั    

หลงัการเก็บเกี่ยว    

วันเกบ็เกี่ยว    

 15-31 กค. 50    

 1-15 สค. 50    

ระยะเวลาในการ    

เกบ็เกี่ยว (วัน)    

 >3    

 3-5    

 >5    



การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต ได้เกบ็เกี่ยวผลผลิต แปลงที่ 1 เมื่อวันที่ 17-24 

กรกฎาคม 2550 เมื่อมีอายุ 130 วัน ใช้เวลาเกบ็เกี่ยว 8 วัน และแปลงที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กนัยายน - 8 

ตุลาคม 2550 เมื่ออายุ 145-155 วัน ใช้เวลาเกบ็เกี่ยว 6 วัน โดยท าการขุด และปลิดหัว จากนั้นน าไป

ล้างให้สะอาดบรรจุถุงพลาสติก เกบ็รักษาไว้ในห้องเยน็อุณหภมูิ 10
๐C เพ่ือรอการน าไปใช้ประโยชน์

ต่อไป ส าหรับผลผลิตที่ได้จากการเกบ็ผลผลิต แปลงที่ 1 ปลูกพันธุแ์ก่นตะวัน #1 มีระดับของผลผลิต

ระดับปานกลาง คืออยู่ในช่วง 2,000-3,000 กโิลกรัม/ไร่ โดยมีผลผลิตหัวสดเท่ากบั 2,015 กโิลกรัม/

ไร่ และแปลงที่ 2 ปลูกพันธุ์ HEL 65 มีระดับของผลผลิตระดับค่อนข้างต ่า คืออยู่ในช่วง 1,000-

2,000 กโิลกรัม/ไร่ โดยมีผลผลิตหัวสดเท่ากบั 1,912 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.102) 

 ตน้ทุนการผลิต แปลงที่ 1 ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 20,300 บาท/ไร่ ประกอบด้วย

ต้นทุนแรงงานจ้างและค่าวัสดุ 17,940 และ 2,360 บาท/ไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 2.103) ส่วนต้นทุน

ของเกษตรกรไม่มีเน่ืองจากเป็นงานทดลองในสถานี โดยมีการเกบ็เกี่ยวแก่นตะวันเป็นทุนมากที่สดุ คิด

เป็นร้อยละ 32 รองลงมาคือค่าการดายหญ้าก าจัดวัชพืช และการปลูกคิดเป็นร้อยละ 26.1 และ 14.8 

ตามล าดับ มีผลผลิต 2,015 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 10.1 บาท/กโิลกรัม ซึ่ง

ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรง และค่าวัสดุ 8.9 และ 1.1 บาท/ไร่ ตามล าดับ แต่หากคิดต้นทุนทั้ง

ค่าแรงงาน และค่าวัสดุจะขาดทุน 14,306.5 บาท/ไร่ เมื่อคดิรายได้เหนือต้นทุนค่าวัสดุ (หากมีราคาซื้อ 

3 บาท/กโิลกรัมหัวสด) จะมีก าไร 3,627 บาท แต่หากคิดต้นทุนทั้งหมด (รวมค่าแรงงาน) จะขาดทุน

จากการผลิต 14,306 บาท/ไร่ แปลงที่ 2 ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 21,200 บาท/ไร่ ประกอบด้วย

ต้นทุนแรงงานจ้าง และค่าวัสดุ 18,150 และ 3,050 บาท/ไร่ ตามล าดับ (ตารางที่ 2.104) ส่วนต้นทุน

ของเกษตรกรไม่มีเน่ืองจากเป็นงานทดลองในสถานี โดยมีการดายหญ้าก าจัดวัชพืชเป็นต้นทุนมากที่สดุ 

คิดเป็นร้อยละ 34.9 รองลงมาคือ ค่าการเกบ็เกี่ยว และการเตรียมดิน คิดเป็นร้อยละ 30.9 และ 13.4 

ตามล าดับ สถานนีี้มีผลผลิต 1,912 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 11.1 บาท/กโิลกรัม ซึ่ง

ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงงาน และค่าวัสดุ 9.5 และ 1.6 บาท/ไร่ ตามล าดับ หากคิดต้นทุนทั้ง

ค่าแรงงานและค่าวัสดุจะขาดทุน 9,751.2 บาท/ไร่ เมื่อคดิรายได้เหนือต้นทุนค่าวัสดุ (หากมีราคาซื้อ 6 

บาท/กโิลกรัม) จะมีก าไร 8,412.2 แต่หากคดิต้นทุนทั้งหมด (รวมค่าแรงงาน) จะขาดทุนจากการผลิต 

9,751.2 บาท/ไร่ 

 
ตารางที่ 2.102 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในต้นฤดูฝน ปี 2550 

ระดับผลผลิต (กก./ไร่) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ.ขอนแก่น ศูนย์วิจัยพืชไร่ จ.นครราชสมีา 

 แปลงที่ 1 แปลงที่ 2  

<1,000 (ต ่า)   860
2/ 

1,000-2,000 (ค่อนข้างต ่า)    

2,001-3,000 (ปานกลาง) 2,015
2/
 1,912

3/
  

3,001-4,000 (ค่อนข้างสงู)    

>4,000 (สงู)    

1/ ใช้พันธุ ์KKU Ac 001 

2/ ใช้พันธุ ์แก่นตะวัน #1 

3/ ใช้พันธุ ์HEL 65 



ตารางที่ 2.103 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ แปลงที่ 1 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ 

อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในช่วงต้นฤดูฝน ปี 2550 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 1,800 - 760 2,560 12.6 

การปลูก 1,800 - 1,200 3,000 14.8 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 5,300 - - 5,300 26.1 

การใส่ปุ๋ย 170 - 300 470 2.3 

การให้น า้ 2,200 - - 2,200 10.8 

การฉีดพ่นสารเคมี 170 - 100 270 1.3 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 6,500 - - 6,500 32.0 

รวมต้นทุนการผลิต 17,940 - 2,360 20,300 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 8.9 0.0 1.1 10.1 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-1.2) x 2,015 = 3,627 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-10.1) x 2,015 = -14,306.5 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-10.1) x 2,015 = -14,306.5 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 2,015 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
ตารางที่ 2.104 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ แปลงที่ 2 ส าหรับการปลูกทดสอบ ณ 

อุทยานการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 1,500 - 1,350 2,850 13.4 

การปลูก 1,200 - 1,200 2,400 11.3 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 7,400 - - 7,400 34.9 

การใส่ปุ๋ย 150 - 300 450 2.1 

การให้น า้ 1,200 - - 1,200 5.7 

การฉีดพ่นสารเคมี 150 - 200 350 1.7 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 6,550 - - 6,550 30.9 

รวมต้นทุนการผลิต 18,150 - 3,050 21,200 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 9.5 0.0 1.6 11.1 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (6-1.6) x 1,912 = 

8,412.2 

 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (6-11.1) x 1,912 = -

9,751.2 

 



รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (6-11.1) x 1,912 = -

9,751.2 

 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 1,912 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 6 บาท                                          

2.3.3.2 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในศูนยวิ์จยัพืชไร่นครราชสีมา 

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีด าเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยพืชไร่

นครราชสมีา คือ นายไชยศิลป์ ภสู าเนียร 

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันตกของ

ที่ตั้งจังหวัดนครราชสมีา ห่างจากจังหวัดนครราชสมีาประมาณ 45 กโิลเมตร (รูปที่ 2.40) ดินมีลักษณะ

เป็นดินร่วนทราย มีอนุภาค Sand Silt และ Clay 74 13 และ 13% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.99) 

ดินมีสภาพเป็นกรดอ่อน (pH 6.6) มีอนิทรียวัตถุ 0.7 มีธาตุอาหารไนโตรเจน 0.1% ฟอสฟอรัส โปร

แตสเซียม และแคลเซียม 48.1 41.6 และ 157 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.100) เป็นแปลงสภาพ

พ้ืนที่ไร่ และเป็นการปลูกต้นฤดูฝน ท าการปลูกในวันที่ 15 มีนาคม 2550 และเกบ็เกี่ยววันที่ 2-6 

สงิหาคม 2550 ตลอดฤดูการผลิตมีการให้น า้ชลประทานอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม 

ที่ยังไม่มีฝนตกและเป็นช่วงที่เร่ิมปลูกแก่นตะวัน จะต้องการน า้อย่างสม ่าเสมอในการงอกและการตั้งตัว 

ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงในระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2550 (รูปที่ 2.41) มีการทิ้งช่วงของ

ฝน 

 
 



 
 

รูปที่ 2.40 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน  อ.สคีิ้ ว  จ.นครราชสมีา ในต้นฤดูฝน 

              ปี 2550 

ที่มา : www.tat.or.th

http://www.tat.or.th/





รูปที่ 2.41 แสดงปริมาณ และการกระจายตัวของน า้ฝน (มม.) และอณุหภมูิต ่าสดุ-สงูสดุ (องศาเซลเชียล)

อ. สคีิ้ว จ. นครราชสมีา มีนาคม - สงิหาคม 2550
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ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน



ยาวนาน และอกีช่วงคือ 1-15 กรกฎาคม 2550 ซ่ึงเป็นช่วงที่มีการเคล่ือนย้ายอาหารจากล าต้นสู่หัว 

ต้องมีการให้น า้อย่างสม ่าเสมอ แต่ในช่วงออกดอกนั้นมีฝนตกอย่างสม ่าเสมอตลอดเดอืนพฤษภาคม

ในช่วงน้ีไม่ต้องให้น า้ชลประทาน 

สภาพการปลูกปฏิบติั ก่อนการเตรียมพ้ืนที่ไม่มีการตัดหญ้าก่อนไถ มีการไถ

ดะและไถแปรอย่างละ 1 คร้ัง (ตารางที่ 2.101) ไม่มีการยกแปลงปลูกเนื่องจากสภาพดินเป็นดินทราย

ระบายน า้ดี ใช้หัวพันธุท์ี่ตัดเป็นช้ิน ๆ แล้วบ่มในขุยมะพร้าวช้ืนเพ่ือกระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน ก่อนน าไปปลูก

โดยใช้ระยะปลูก 50x50 เซนติเมตร ปลูกลึกประมาณ 5 เซนติเมตร มีการปลูกซ่อมเน่ืองจากมีต้นอ่อน

บางส่วนตาย ท าให้ต้องปลูกซ่อมให้ต้นสม ่าเสมอในแปลงทดสอบ มีการดายหญ้าก าจัดวัชพืช 1 คร้ัง โดย

ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมีควบคุมวัชพืช มีการให้น า้ชลประทานก่อนปลูกและทนัทหีลังปลูก และมีการให้น า้

อย่างสม ่าเสมอตลอดการผลิต มีการใส่ปุ๋ยให้กบัแก่นตะวันเมื่ออายุ 1 เดือนหลังปลูก โดยใช้ปุ๋ยสตูร 

15-15-15 อตัรา 50 กโิลกรัม/ไร่ โดยท าหลังจากการดายหญ้าแล้ว และในขณะที่ใส่ปุ๋ยมีการกลบโคน

ต้นไปด้วย ไม่มีการใช้สารเคมีก าจัดโรคและแมลง เน่ืองจากไม่พบการแพร่ระบาด 

การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต ได้เกบ็เกี่ยวผลผลิตแก่นตะวันวันที่ 2-6 

สงิหาคม 2550 เมื่อมีอายุ 140 วัน ซึ่งมีอายุยาวเน่ืองจากพ้ืนที่ทดสอบน้ีมีฝนตกอย่างสม ่าเสมอท าให้

แก่นตะวันมีการเจริญทางล าต้นมาก และไม่ยอมแก่ เมื่อถึงอายุเกบ็เกี่ยว โดยใช้เวลาในการเกบ็เกี่ยว 6 

วัน ท าการขุดหัว ปลิดหัว รวบรวมหัวไว้ในที่ร่ม เพ่ือไม่ให้หัวสญูเสยีน า้ ส าหรับผลผลิตซ่ึงได้จากการสุ่ม

เกบ็ผลผลิต 4 จุด ๆ ละ 8 ตารางเมตร จากน้ันน ามาหาค่าเฉล่ีย พบว่ามีค่าเฉล่ีย 860 กโิลกรัม/ไร่ 

(ตารางที่ 2.102) ซ่ึงจัดว่าอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตในระดับต ่า 

ตน้ทุนการผลิต มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 13,070 บาท/ไร่ ประกอบด้วย

ต้นทุนค่าแรงงาน และค่าวัสดุ 11,570 และ 1,500 บาท/ไร ตามล าดับ โดยมีต้นทุนการปลูกและให้น า้

มากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 27.5 และ 27.3 ตามล าดับ รองลงมาเป็นค่าการเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน คิดเป็น

ร้อยละ 20.1 โดยทั่วไปค่าการเกบ็เกี่ยวจะเป็นต้นทุนที่สงู แต่เน่ืองจากผลผลิตในฤดูน้ีอยู่ในระดับต ่า ท า

ให้ใช้แรงงานในการเกบ็เกี่ยวน้อยไปด้วย โดยมีผลผลิต 860 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 

15.2 บาท/กโิลกรัม (ตารางที่ 2.105) ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงงานและค่าวัสดุ 13.5 และ 1.7 

บาท/กโิลกรัม ตามล าดับ ท าให้มีรายได้สทุธเิหนือต้นทุนค่าวัสดุ 1,118 บาท/ไร่ หากคิดต้นทุนทั้ง

ค่าแรงงานและค่าวัสดุจะขาดทุน 10,492 บาท/ไร่  

การตดัสินใจ และการยอมรบัการผลิต หลังจากเกบ็เกี่ยวผลผลิตแก่นตะวัน 

เจ้าหน้าที่โครงการฯได้สมัภาษณเ์กบ็ข้อมูลความเหน็ชอบของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแปลงปลูกทดสอบใน

การตัดสนิใจและการยอมรับการผลิตแก่นตะวัน 

 



ตารางที่ 2.105 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา ส าหรับการปลูก

ทดสอบ ณ จ.นครราชสมีา ในต้นฤดูฝน ปี 2550 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 620 - - 620 4.7 

การปลูก 2,700 - 900 3,600 27.5 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 1,260 - - 1,260 9.6 

การใส่ปุ๋ย  720 - 600 1,300 10.0 

การให้น า้ 3,570 - - 3,570 27.3 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 2,700 - - 2,700 20.1 

รวมต้นทุนการผลิต 11,570 - 1,500 13,070 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 13.5 - 1.7 15.2 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-1.7) x 860 = 1,118.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-15.2) x 860 = -10,492.0 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-15.2) x 860 = -10,492.0 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 860 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 
โดยทางศูนย์ได้พันธุแ์ก่นตะวันมาปลูกจากการเข้าร่วมโครงการ (ตารางที่ 2.106) ไม่ได้เป็นสมาชิก

เกษตรกรของกลุ่มเกษตรกรใด หากมีปัญหาทางด้านการเกษตรจะปรึกษาเจ้าหน้าที่โครงการฯ ส่วนข้อมูล

ทางการเกษตรน้ันจะได้รับจากทั้งเจ้าหน้าที่โครงการ เอกสารค าแนะน า และสื่อต่าง ๆ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ที่

ดูแลแปลงได้ผ่านการอบรมหลกัสตูรการผลิตแก่นตะวัน ในงานวันเกษตรภาคอสีานปี 2550 ด้วย จึงได้

มีการได้รับเอกสารแผ่นพับ และได้รับชมสื่อวีดีทศัน์ที่ทางโครงการได้จดัแสดงด้วย มีประสบการณใ์น

การปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังที่ 2 หลังจากเคยปลูกทดสอบแล้วในช่วงปลายฤดูฝน ปี 2549 สาเหตุที่ปลูก

เพราะเจ้าหน้าที่โครงการแนะน า ส าหรับสภาพการยอมรับ ผู้ดูแลมีความเหน็ว่าไม่มีข้ันตอนการปฏบิัติที่

ยากส าหรับการผลิตแก่นตะวัน แต่มีการจัดการที่ค่อนข้างยุ่งยากปานกลาง คือการปลูกและการเกบ็เกี่ยว 

ส่วนปัญหาเร่ืองแมลงมีน้อย และจะมีการเป็นโรคอยู่มากในแปลงปลูกทดสอบน้ี (ตารางที่ 2.107) 

ผู้ดูแลแปลงมีความพอใจกบัระดับผลผลิต ราคา/กโิลกรัม ที่จ าหน่ายและก าไรจากการปลูกน้อย แต่มี

ความพอใจในตลาดรับซ้ือ จึงมีความเหน็ที่จะผลิตแก่นตะวันต่อไป เน่ืองจากคาดว่าในการผลิตคร้ัง

ต่อไปจะได้ผลผลิตที่สงูกว่าฤดูนี้ เหมือนกบัในช่วงปลายฝน ซึ่งได้รับผลผลิตอยู่ในระดับค่อนข้างสงู 



ตารางที่ 2.106  สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในต้นฤดูฝน ปี 2550 

สภาพทั่วไปของเกษตรกร ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา 

 จ.นครราชสมีา 

รายไดข้องเกษตรกร  

จากภาคการเกษตร  

นอกภาคการเกษตร  

จากภาคการเกษตร และนอกภาคการเกษตร - 

น าพนัธุม์าจากแหล่งใด  

หาซื้อเอง  

การเข้าร่วมโครงการ  

ผูต้ดัสินใจในการปลูกพืช  

พ่อบ้าน  

แม่บ้าน  

ปรึกษากนัในครอบครัว - 

การเป็นสมาชิกในกลุ่ม 

ทางการเกษตร 

 

เป็นสมาชิก  

ไม่เป็นสมาชิก  

ในกรณีท่ีมีปัญหาทาง 

การเกษตรปรึกษาใคร 

 

เจ้าหน้าที่โครงการ  

เพ่ือนบ้าน  

เกษตรกรผู้น า  

ไม่ปรึกษาใคร  

แหล่งขอ้มูลท่ีเกษตรกร 

คิดว่าเป็นประโยชน ์

 

เอกสารค าแนะน าต่าง ๆ  

เจ้าหน้าที่โครงการ  

สื่อต่าง ๆ  

เคยปลูกแก่นตะวนักี่ครั้ง  

ปลูกคร้ังแรก  

2 คร้ัง  

สาเหตุท่ีปลูกเพราะ  

เจ้าหน้าที่ของรัฐแนะน า  

เจ้าหน้าที่โครงการแนะน า  

 



ตารางที่ 2.107  การยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรในสภาพเพาะปลูกในต้นฤดูฝน ปี 2550 

ขั้นตอนการผลิต และการยอมรับ ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา 

 จ.นครราชสมีา 

การเตรียมหัวพันธุ ์ ง่าย 

การเตรียมแปลงปลูก ง่าย 

การปลูก ปานกลาง 

โรค มาก 

แมลง น้อย 

การก าจัดวัชพืช ง่าย 

การให้น า้ ง่าย 

การใส่ปุ๋ย ง่าย 

การเกบ็เกี่ยว ปานกลาง 

การปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยว - 

ผลผลิตแก่นตะวัน น้อย 

ราคา/กก.ที่จ าหน่ายได้ น้อย 

ก าไรจากการปลูก น้อย 

ตลาดรับซื้อ มาก 

ปลูกแก่นตะวันต่อไป ปลูก 

 
 2.3.3.3 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวนัในเขต ต าบลวะตะแบก อ าเภอเทพสถิต 

จงัหวดัชยัภูมิ 

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 1 ราย คือนางมาลัย มูลกระโทก 

บ้านป่าข้าว เลขที่ 98 หมู่ 13 ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมูิ มีพ้ืนที่ทดลอง 3.5 ไร่ 

สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีปลูกทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใต้ของ

ที่ตั้งจังหวัดชัยภมูิ ประมาณ 105 กโิลเมตร (รูปที่ 2.42) ดินมีลักษณะเป็นดินทราย มีอนุภาค Sand 

Silt และ Clay 94 3 และ 3% ตามล าดับ (ตารางที่ 2.99) ดินมีสภาพเป็นกรดอ่อน (pH 6.3) 

มีอนิทรียวัตถุในดิน 0.4% มธีาตุอาหารไนโตรเจน 0.04% ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม และแคลเซียม 

5.3 52.6 และ 332 ppm ตามล าดับ (ตารางที่ 2.100) การผลิตของเกษตรกรท าในสภาพไร่ให้น า้

ชลประทานในช่วงต้นฤดูฝน มี 2 แปลง แปลงที่ 1 ท าการปลูกในวันที่ 15 มีนาคม 2550 และเกบ็เกี่ยว

ในวันที่ 26-29 กรกฎาคม 2550 โดยในช่วงเร่ิมปลูกวันที่ 15 มีนาคม - 7 เมษายน 2550 ไม่มีฝนตก 

(รูปที่ 2.43) ท าให้ต้องให้น า้ชลประทานโดยระบบสปริงเกอร์ เน่ืองจากช่วงน้ีถ้าขาดน า้ต้นอ่อนจะเห่ียว

ได้ และการตั้งตัวของต้นจะไม่สม ่าเสมอ หลังจากน้ันในพ้ืนที่มีฝนตกตลอดอย่างสม ่าเสมอท าให้สามารถ

ลดการให้น า้ลงอย่างมาก โดยจะมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงบ้างประมาณ 7-10 วัน แต่ก่อนที่ฝนจะทิ้งช่วงในพ้ืนที่

นี้มักจะมีฝนตกต่อเนื่องกนัหลายวัน ท าให้ดินอุ้มความช้ืนไว้ใช้ได้ในช่วงที่ฝนไม่ตก และถ้าดินแห้งกยั็ง

สามารถให้น า้ชลประทานได้ แปลงที่ 2 ท าการปลูกในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 และเกบ็เกี่ยวในวันที่ 

11-17 กนัยายน 2550 ในช่วงเร่ิมปลูกของแปลงนี้ ได้รับน า้อย่างพอเพียง เน่ืองจากมีฝนตกแทบทุกวัน 

ในช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2550 (รูปที่ 2.44) ท าให้ต้นกล้าตั้งตัวได้ดี และต้น

สม ่าเสมอ หลังจากน้ันจะมีบางช่วงที่ฝนทิ้งช่วงจึงใช้การให้น า้ชลประทาน 



สภาพครวัเรือนเกษตรกร พ้ืนที่ปลูกทดสอบน้ีเกษตรกรมพ้ืีนที่ถือครอง 90 ไร่ มี

สมาชิกในครัวเรือน 5 คน (ตารางที่ 2.108) แต่สมาชิกที่เกี่ยวข้องกบัการเพาะปลูกแก่นตะวันมีเพียง 2 

คน เกษตรกรมีประสบการณใ์นการผลิตแก่นตะวันเป็นคร้ังที่สอง โดยคร้ังแรกท าการผลิตในช่วงฤดูแล้ง  

 

 
 

รูปที่ 2.42 แสดงที่ตั้งบริเวณแปลงปลูกทดสอบแก่นตะวัน อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 
 ในต้นฤดูฝนปี 2550 

ที่มา : www.tat.or.th 

แปลงปลูกทดสอบ 

http://www.tat.or.th/


รูปที่ 2.43 แสดงปริมาณน า้ฝนและการกระจายตัวของน า้ฝน(มม.) อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ มีนาคม-กรกฎาคม 2550
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 ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวัน
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ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวันของ ต.วะตะแบก

รปูที่ 2.44  แสดงปริมาณน า้ฝนและการกระจายตวัของน า้ฝน (มม.) อ.เทพสถิต จ.ชัยภมู ิ พฤษภาคม-ตลุาคม 2550

ช่วงเวลาการผลิตแก่นตะวันของ ต.บ้านไร่



ตารางที่ 2.108 สภาพครัวเรือนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันต้นฤดูฝนปี 2550 

สภาพครัวเรือน ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมูิ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภมูิ 

 มาลัย 

แปลงที่ 1 

มาลัย 

แปลงที่ 2 

ภัฏ อุเทน ภดูิส โครงการ 

บ้านดิน 

พ้ืนที่ถือครอบ (ไร่)       

 <5       

 5-10       

 11-15       

 16-20       

 >20       

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน       

 1-3      - 

 4-6       

 >6       
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

ที่ปลูกแก่นตะวัน 

      

 1      - 

 2-3       
ประสบการณใ์นการปลูก       

แก่นตะวัน       

 เคยปลูก       

 ไม่เคยปลูก       

ระบบการปลูกพืชในพ้ืนที่       

ปลูกแก่นตะวัน       

 พืชเดี่ยว       

 ระบบปลูกพืช 2 คร้ัง       

 พืชแซม     
(สวนชมพู่) 

 
(ไม้ผล) 

 

 
ในการปลูกคร้ังนี้ เป็นการปลูกแก่นตะวันเป็นพืช 2 คร้ัง หลังจากการปลูกมันส าปะหลัง แล้วจึงท าการ

ปลูกแก่นตะวัน ส าหรับกจิกรรมในฟาร์มของเกษตรกรมกีารปลูกข้าวในช่วงเดือนมิถุนายน-พฤศจิกายน 

ปลูกข้าวโพด พฤษภาคม-สงิหาคม หลังจากนั้นกม็ีการปลูกมันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส ยางพารา ซึ่งเป็น

พืชที่ต้องมีการปฏบิตัิดูแลเป็นคร้ังคราวตลอดปี และแปลงที่ 1 ปลูกแก่นตะวันในช่วงเดือนมีนาคม-

กรกฎาคม และแปลงที่ 2 ปลูกแก่นตะวันในช่วงเดือนพฤษภาคม-กนัยายน (ตารางที่ 2.109) 

สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ทั้ง 2 แปลงมีการปฏบิัติที่เหมือนกนัคอื ก่อนการ

ปลูกเกษตรกรไม่มีการตัดหญ้าก่อนไถเตรียมดิน (ตารางที่ 2.110) มีการไถดะและพรวนอย่างละ 1 

คร้ัง ไม่ได้ท าการยกแปลงเน่ืองจากพ้ืนที่เป็นดินทราย ระบายน า้ดี โดยเกษตรกรปลูกแก่นตะวันแปลงที่ 

1 ในวันที่ 15 มีนาคม 2550 การปลูกใช้ต้นกล้า ไม่มีการปลูกซ่อม เน่ืองจากมีการให้น า้ก่อนปลูกและ

 



หลังปลูกทนัทแีละให้น า้อย่างสม ่าเสมอในช่วงแรกของการปลูก ท าให้ต้นกล้าเจริญเติบโตอย่างสม ่าเสมอ 

แปลงที่ 2 ปลูกวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 ใช้หัวพันธุ์ที่ตัดเป็นช้ินๆ แล้วบ่มในขุยมะพร้าวช้ืนเพ่ือ

กระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน ก่อนน าไปปลูก แปลงนี้มีการปลูกซ่อมเน่ืองจากช่วงที่ฝนตกหนักท าให้กดัเซาะดนิ 

ท าให้น าพัดพาหัวพันธุไ์ปด้วย ทั้ง 2 แปลงใช้ระยะปลูก 40x40 เซนติเมตร ปลูกลึกประมาณ 6-7 

เซนติเมตร ในแปลงที่ 1 เน่ืองจากเป็นแปลงที่บุกเบิกใหม่ มีหญ้าปกคลุมหนาแน่น จึงท าการฉีดพ่น

สารเคมีก าจัดวัชพืช และมีการดายหญ้าก าจัดวัชพืช 2 คร้ัง แต่ในแปลงที่ 2 มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช 

มีการให้น า้ชลประทานโดยระบบสปริงเกอร์อย่างสม ่าเสมอตลอดฤดูการผลิต ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี แต่มี

การใช้ปุ๋ยคอก ในแปลงที่ 1 ใส่ปริมาณ 4 ตัน แปลงที่ 2 ใส่ปริมาณ 2 ตัน หว่านแล้วไถบ ารุงดินตั้งแต่

ในช่วงของการเตรียมดิน ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกนัก าจัดโรคและแมลงเน่ืองจากไม่พบการระบาด 

การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็เกี่ยวแปลงที่ 1 ในวันที่ 26-29 

กรกฎาคม 2550 และแปลงที่ 2 ในวันที่ 11-17 กนัยายน 2550 มีอายุประมาณ 120-130 วัน โดยใช้

เวลาเกบ็เกี่ยว 4-6 วัน โดยเกษตรกรขุด และปลิดหัว ล้างท าความสะอาด บรรจุใส่ถุงพลาสติก ส าหรับ

ผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่น้ีซ่ึงได้จากการสุ่มเกบ็ผลผลิต 2 จุด ๆละ 36 ตารางเมตร แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย

พบว่าแปลงที่ 1 มีผลผลิตเฉล่ีย 2,533 กโิลกรัม/ไร่ และแปลงที่ 2 มีผลผลิตเฉล่ีย 2,850 กโิลกรัม/ไร่ 

(ตารางที่ 2.111) ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่มีผลผลิตปานกลางทั้ง 2 แปลง 

ตน้ทุนการผลิต แปลงที่ 1 มต้ีนทุนการผลิตทั้งหมด 22,150 บาท/ไร่ (ตารางที่ 

2.112) ประกอบด้วย ต้นทุนแรงงานจ้าง และค่าวัสดุ 13,750 และ 8,400 บาท/ไร่ ตามล าดับ ส่วน

ต้นทุนเกษตรกรเองไม่มีเนื่องจากเกษตรกรมีธุรกจินอกการเกษตร จึงใช้แรงงานจ้าง โดยมีต้นทุนค่าการ

เกบ็เกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 28.4 รองลงมาคือ ค่าการปลูกและการใส่ปุ๋ย คิดเป็นร้อยละ 18.3 

เท่ากนั การที่ต้นทุนการใส่ปุ๋ยมีค่าสงูเน่ืองจากเป็นการใส่ปุ๋ยคอก ซ่ึงมีค่าวัสดุสงู เกษตรกรได้ผลผลิต 

2,533 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 8.7 บาท/กโิลกรัม ซึ่งประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงงาน 

และค่าวัสดุ 5.4 และ 3.3 บาท/กโิลกรัม ตามล าดับ หากรับซื้อผลผลิตหัวสดกโิลกรัมละ 3 บาท ท าให้

เกษตรกรขาดทุนจากผลผลิตแก่นตะวัน 759.9 บาท/ไร่ หากคิดต้นทุนทั้งค่าแรงงานและค่าวัสดุจะท าให้

ขาดทุน 14,438 บาท/ไร่ แปลงที่ 2 มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 9,930 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.113) 

ประกอบด้วยต้นทุนแรงงานจ้าง และค่าวัสดุ 7,330 และ 2,600 บาท/ไร่ ตามล าดับ โดยมีต้นทุนค่าการ

เกบ็เกี่ยวมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ การปลูกและการใส่ปุ๋ยเช่นเดียวกับแปลงที่ 1 คิด

เป็นร้อยละ 21.1 และ 11.1 ตามล าดับ เกษตรกรได้ผลผลติ 2,850 กโิลกรัม/ไร่ และมต้ีนทุนการผลิต

ต ่า ท าให้มีต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน ลดลงมาเหลือ 3.5 บาท/กโิลกรัม ซ่ึงน้อยกว่าแปลงที่ 1 โดย

ประกอบด้วยต้นทุนค่าแรงงาน และค่าวัสดุ 2.6 และ 0.9 บาท/กโิลกรัม ถ้าโครงการรับซื้อผลผลิตหัว

สดกโิลกรัมละ 6 บาท ท าให้หากคิดเฉพาะต้นทุนค่าวัสดุ เกษตรกรจะมีก าไร 14,535 บาท/ไร่ และหาก

คิดต้นทุนทั้งค่าแรงงานและค่าวัสดุ จะได้ก าไรจากการผลิตแก่นตะวัน 7,125 บาท/ไร่ 



ตารางที่ 2.109 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร มาลัย มูลกระโทก ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม เดือน 

 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

ข้าว             

ข้าวโพด             

มันส าปะหลัง             

ยูคาลิปตัส             

ยางพารา             

แก่นตะวัน             
 

ตารางที่ 2.110 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในต้นฤดูฝน ปี 2550 

การปฏบิตั ิ ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมู ิ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 

ของเกษตรกร มาลัย 

แปลงที่ 1 

มาลัย 

แปลงที่ 2 

ภัฏ อเุทน ภดูสิ โครงการ 

บ้านดนิ 

การเตรียมดิน       
การตัดหญ้า       
 ไม่ท า       
 ท า       
ไถดะ       
 ไม่ท า       
 1 คร้ัง       
 2 คร้ัง       
ไถพรวน       
 ไม่ท า       
 1 คร้ัง       
 2 คร้ัง       
การยกแปลงปลูก       
 ไม่ท า       
 ท า       

การปลูก       
วันปลูก       
 มีค.-เมย. 50       
 พค. 50       
วิธกีารปลูก       
 ใช้หัวพันธุ ์       
 ใช้กล้า       
ระยะปลูกระหว่างแถว       
 20-40 ซม.       
 41-60 ซม.       

ตารางที่ 2.110 การปฏบิัติในแต่ละข้ันตอนของเกษตรกรที่ปลูกแก่นตะวันในต้นฤดูฝน ปี 2550 (ต่อ) 

แปลงที่ 1 แปลงที่ 2 

 



การปฏบิตั ิ ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมู ิ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 

ของเกษตรกร มาลัย 

แปลงที่ 1 

มาลัย 

แปลงที่ 2 

ภัฏ อเุทน ภดูสิ โครงการ 

บ้านดนิ 

ระยะปลูกระหว่างต้น       
 20-40 ซม.       
 41-60 ซม.       
ความลึกของการปลูก       
 1-3 ซม.       
 >3 ซม.       

การปฏิบติัดูแลรกัษา       
การปลูกซ่อม       
 ไม่ท า       
 ท า       
การใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช       
 ไม่ใช้       
 ยาคลุมวัชพืช       
 ยาก าจัดวัชพืช       
การก าจัดวัชพืช       
 ดายหญ้า 1-2 คร้ัง       
 >2 คร้ัง       
การให้น า้ชลประทาน       
 ไม่ให้       
 ให้       
การใส่ปุ๋ย       
 ไม่ใส่       
 ใส่       
การใช้สารเคมีก าจัดโรคแมลง       
 ไม่ใช้       
 ใช้       

การเก็บเกีย่วและการปฏิบติั 

หลงัการเก็บเกีย่ว 

      

วันเกบ็เกี่ยว       
 กค.-สค. 50       
 กย.-ตค. 50       
ระยะเวลาในการเกบ็เกี่ยว (วัน)       
 <3       
 3-5       
 >5       

 



ตารางที่ 2.111 ผลผลิตแก่นตะวันของเกษตรกรที่ปลูกทดสอบในต้นฤดูฝนปี 2550 

ระดับผลผลิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมูิ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 

(กก./ไร่) มาลัย 

แปลงที่ 1 

มาลัย 

แปลงที่ 2 

ภัฏ อุเทน ภดูิส โครงการ 

บ้านดิน 

<1,000 (ต ่า)       
1,000-2,000 (ค่อนข้างต ่า)       
2,000-3,000 (ปานกลาง) 2,533

2/
 2,850

2/
   2,490

2/
  

3,001-4,000 (ค่อนข้างสงู)   3,790
2/

   3,400
2/
 

>4,000 (สงู)    5,020
2/

   
1/ 
ใช้พันธุ ์KKU Ac 001 

2/ 
ใช้พันธุแ์ก่นตะวัน # 1 

3/ 
ใช้พันธุ ์HEL 65 

 

ตารางที่ 2.112 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของนางมาลัย มูลกระโทก ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภมูิ ในช่วงต้นฝนปี 2550 

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ของ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 500 - - 500 2.3 

การปลูก 3,150 - 900 4,050 18.3 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 3,000 - - 3,000 13.6 

การใส่ปุ๋ย 150 - 3,900 4,050 18.3 

การให้น า้ 500 - 3,500 4,000 18.1 

การฉีดพ่นสารเคมี 150 - 100 250 1.1 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 6,300 - - 6,300 28.4 

รวมต้นทุนการผลิต 13,750 - 8,400 22,150 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 5.4 0.0 3.3 8.7 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (3-3.3) x 2,533 = -759.9 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง (3-8.7) x 2,533 = -14,438.1 

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด (3-8.7) x 2,533 = -14,438.1 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 2,533 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 3 บาท                                         

 

 



ตารางที่ 2.113 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นางมาลัย มูลกระโทก ส าหรับการปลูก

ทดสอบ ณ แปลงที่ 2 ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 300 - - 400 4.0 

การปลูก 900 - 1,200 2,100 21.1 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 840 - - 840 8.5 

การใส่ปุ๋ย 100 - 1,000 1,100 11.1 

การให้น า้ 150 - 400 550 5.5 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 5,040 - - 5,040 50.8 

รวมต้นทุนการผลิต 7,330 - 2,600 9,930 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.6 0.0 0.9 3.5 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (6-0.9) x 2,850 = 14,535  

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (6-3.5) x 2,860 = 7,125  

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (6-3.5) x 2,850 = 7,125  

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 2,850 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 6 บาท                                          

 

 การตดัสินใจ และการยอมรบัการผลิต เกษตรกรที่ร่วมมอืปลูกทดสอบแก่นตะวันใน

พ้ืนที่ มีรายได้จากทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร (ตารางที่ 2.114) โดยได้ซื้อต้นกล้าพันธุจ์ากทาง

โครงการฯ โดยปกติจะมีการปรึกษากนัในครอบครัวเพ่ือที่จะตัดสนิใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี หากมี

ปัญหาทางด้านการเกษตร เกษตรกรจะปรึกษาเจ้าหน้าที่โครงการฯ แหล่งข้อมูลที่ได้รับส่วนใหญ่ ได้จาก

เจ้าหน้าที่โครงการฯ เอกสารแนะน า และสื่อต่าง ๆ เน่ืองจากเกษตรกรเป็นสมาชิกหนังสอืที่เกี่ยวกบั

การเกษตรด้วย เกษตรกรรายน้ีมีประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังที่สอง สาเหตุที่ปลูก

เน่ืองจากเจ้าหน้าที่ของโครงการแนะน า ส าหรับการยอมรับการผลิตแก่นตะวันของเกษตรกร พบว่าการ

ปฏบิัติในการผลิตแก่นตะวันไม่มีขั้นตอนใดยุ่งยาก (ตารางที่ 2.115) ยกเว้นการเกบ็เกี่ยว ที่ค่อนข้าง

ยุ่งยาก และการปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยวที่มีการปฏบิัติที่ยุ่งยาก เน่ืองจากต้องล้างท าความสะอาด และ

บรรจุใส่ถุงพลาสติก และหัวแก่นตะวันเป็นพืชที่เห่ียวเรว็ ต้องรีบท าการเกบ็รักษาหลังขุดข้ึนมาแล้ว ส่วน

เร่ืองโรคและแมลงมีน้อย เกษตรกรไม่พอใจกบัผลผลิต ราคาขายและก าไรจากการปลูก คิดว่าน่าจะมี

ราคาขายที่สงูกว่าน้ี จึงจะคุ้มทุน ส่วนแปลงที่ 2 พบว่าการปฏบิัติในการผลิตแก่นตะวันไม่มีข้ันตอนใด

ยุ่งยาก โรคแมลงในแปลงมีน้อย พอใจในการเกบ็ผลผลิต ราคาขายและก าไร เนื่องจากเร่ิมมี

ประสบการณใ์นการปลูก ดูแลปฏบิัติ เพ่ือให้ได้รับผลผลิตที่สงู จึงตัดสนิใจที่จะปลูกแก่นตะวันต่อไป 



ตารางที่ 2.114 สภาพทั่วไปของเกษตรกรผู้ร่วมมือผลิตแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในต้นฤดูฝนปี 2550 

สภาพทั่วไปของเกษตรกร ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมูิ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 

 มาลัย 

แปลงที่ 1 

มาลัย 

แปลงที่ 2 

ภัฏ อุเทน ภดูิส โครงการ 

บ้านดิน 

รายไดข้องเกษตรกร       

   จากภาคการเกษตร       

   นอกภาคการเกษตร       

   จากภาคการเกษตร 

   และนอกภาคการเกษตร 

      

น าพนัธุม์าจากแหล่งใด       

   หาซื้อเอง       

   การเข้าร่วมโครงการ       

ผูต้ดัสินใจในการปลูกพืช       

   พ่อบ้าน      - 
   แม่บ้าน       

   ปรึกษากนัในครบครัว       

การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง

การเกษตร 

      

   เป็นสมาชิก       

   ไม่เป็นสมาชิก       

ในกรณีท่ีมีปัญหาทาง

การเกษตรปรึกษาใคร 

      

   เจ้าหน้าที่โครงการ       

   เพ่ือนบ้าน       

   เกษตรกรผู้น า       

   ไม่ปรึกษาใคร       

แหล่งขอ้มูลท่ีเกษตรกร       

คิดว่าเป็นประโยชน ์       

   เอกสารค าแนะน าต่าง       

   เจ้าหน้าที่โครงการ       

   สื่อต่างๆ        

เคยปลูกแก่นตะวนักี่ครั้ง       

   ปลูกคร้ังแรก       

   2 คร้ัง       

สาเหตุท่ีปลูกเพราะ       

   เจ้าหน้าที่ของรัฐแนะน า       

   เจ้าหน้าที่โครงการแนะน า       

   เพ่ือนบ้าน       

 



ตารางที่  2.115 การยอมรับของเกษตรกรที่มีต่อการปฏบิัติต่อแก่นตะวันที่ปลูกทดสอบในต้นฤดูฝน 

ปี 2550 

ขั้นตอนการผลิต ต.วะตะแบก อ.เทพสถติ จ.ชัยภมูิ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 

และการยอมรับ มาลัย 

แปลงที่ 1 

มาลัย 

แปลงที่ 2 

ภัฏ อุเทน ภดูิส โครงการ 

บ้านดิน 

การเตรียมหัวพันธุ ์ - - - - - - 

การเตรียมแปลงปลูก ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

การปลูก ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย ง่าย 

โรค น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

แมลง น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย น้อย 

การก าจัดวัชพืช ง่าย ง่าย ยาก ง่าย ง่าย ง่าย 

การให้น า้ ง่าย ง่าย ยาก ง่าย ง่าย ง่าย 

การใส่ปุ๋ย ง่าย ง่าย ยาก ง่าย - ง่าย 

การเกบ็เกี่ยว ปานกลาง ง่าย ยาก ง่าย ยาก ยาก 

การปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยว ยาก ง่าย ยาก ยาก ยาก ง่าย 

ผลผลิตแก่นตะวัน น้อย มาก ปานกลาง ปานกลาง น้อย มาก 

ราคา/กก.ที่จ าหน่ายได้ น้อย มาก ปานกลาง น้อย น้อย มาก 

ก าไรจากการปลูก น้อย มาก ปานกลาง น้อย น้อย มาก 

ตลาดรับซื้อ มาก -  ปานกลาง ปานกลาง น้อย มาก 

ปลูกแก่นตะวันต่อไป ปลูก ปลูก ปลูก ปลูก ไม่ปลูก ปลูก 

 
2.3.3.4 การปลูกทดสอบ การผลิตแก่นตะวนัในเขตต าบลบา้นไร่ อ าเภอเทพสถิติ จงัหวดัชยัภูมิ 

การปลูกทดสอบในพ้ืนที่น้ีมีเกษตรกรร่วมมือการผลิต 4 ราย คือ นายภัฏ จันทวงษ์ นายอุเทน 

นามภมูี นายภดูิส ศิริภาณภัุค และโครงการบ้านดิน ทั้ง 4 ราย อยู่ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิติ จ.ชัยภมูิ มี

พ้ืนที่ปลูกคนละประมาณ 1 ไร่ ยกเว้นนายภัฏ มีพ้ืนที่ปลูกประมาณ 2.5 ไร่ (ตารางที่ 2.98)

 สภาพทัว่ไปของพื้ นท่ีทดสอบ พ้ืนที่ปลูกทดสอบอยู่ทางทศิตะวันตกเฉียงใต้ของที่ตั้งจงัหวัด

ชัยภมูิ ประมาณ 115 กโิลกรัม (รูปที่ 2.42) พ้ืนที่น้ีไม่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลดิน การผลิตของ

เกษตรกรท าในสภาพไร่ให้น า้ชลประทานในช่วงต้นฤดูฝนท าการปลูกในช่วงวันที่ 15-18 พฤษภาคม 

2550 และเกบ็เกี่ยวผลผลิต 2 ช่วง คือ ช่วงวันที่ 24-28 กนัยายน 2550 และช่วงวันที่ 1-8 ตุลาคม 

2550 ในช่วงเร่ิมปลูกจะมีฝนตกอย่างสม ่าเสมอ ตั้งแต่วันที่ 15-31 พฤษภาคม 2550 (รูปที่ 2.44) ท า

ให้ต้นกล้าแขง็แรง เจริญเตบิโตได้ดี การตั้งตัวของต้นค่อนข้างสม ่าเสมอ เกษตรกรท าการให้น า้

ชลประทานในพ้ืนที่น้ี ในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงหลังจากช่วงแรกของการปลูก ฝนตกค่อนข้างสม ่าเสมอตลอดฤดู

ปลูกท าให้มีผลต่อการให้ผลผลิตที่ดีของพ้ืนที่ปลูกทดสอบน้ี 

สภาพครวัเรือนของเกษตรกร เกษตรกรที่ร่วมมือการผลิตแก่นตะวัน นายภัฏมีพ้ืนที่ถือครอบ 

50 ไร่ นายอุเทนมีพ้ืนที่ถือครอง 113 ไร่ นายภดูิส มีพ้ืนที่ถือครอง 18 ไร่ และโครงการบ้านดินมีพ้ืนที่

ถือครอบ 211 ไร่ (ตารางที่ 2.108) มีสมาชิกในครัวเรือน 1-6 คน โดยส่วนใหญ่จะมีสมาชิกที่ช่วยท า

การเกษตรเพียงคนเดียว ยกเว้นโครงการบ้านดินซ่ึงเป็นโครงการที่มีการแบ่งพ้ืนที่ท  ากนิให้กบัเกษตรกร

 



จะมีสมาชิกทั้งหมดของโครงการ ประมาณ 40 คน ที่ช่วยท าการเกษตร เกษตรกรทุกรายปลูกแก่นตะวัน

เป็นคร้ังแรก โดยนายภัฏมีระบบปลูกพืช 2 คร้ัง หลังมันส าปะหลัง นายอุเทน และนายภดูิส มีระบบปลูก

พืชแซม ท าการปลูกแก่นตะวันสวนชมพู่ และสวนไม้ผลเมืองหนาวและเมืองร้อน ตามล าดับ และ

โครงการบ้านดินมีระบบปลูกพืชเป็นพืชเดี่ยว กจิกรรมในฟาร์มที่เหมือนกนั คือการปลูกแก่นตะวัน

ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม นอกจากน้ียังมีกจิกรรมอื่น ๆ ที่แตกต่างกนั โดยนายภัฏมีการปลูกยูคา

ลิปตัส และมันส าปะหลัง มีการดูแลปฏบิัติเป็นคร้ังคราวตลอดปี (ตารางที่ 2.116) นายอุเทนมีการปลูก

ส้ม มีการดูแลปฏบิัติเป็นคร้ังคราวตลอดปี (ตารางที่ 2.117) นายภดูิสมีกจิกรรมการปลูกไม้ผลเมือง

หนาวและไม้ผลเมืองร้อน ต้องมีการดูแลปฏบิัติเป็นคร้ังคราวตลอดปี เช่นกนั (ตารางที่ 2.118) ส่วน

โครงการบ้านดินมีการปลูกแก่นตะวันเพียงอย่างเดียว (ตารางที่ 2.119)  
 

ตารางที่ 2.116 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ภัฏ จันทวงษ์ ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม เดือน 

 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

ยูคาลิปตัส             
มันส าปะหลัง             
แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.117 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร อุเทน นามภมูี ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม เดือน 

 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

ส้ม             
แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.118 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร ภดูิส ศิริภานุภัค ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม เดือน 

 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

ไม้ผลเมืองหนาว             
   ลูกพีท, สาลี,  

   แมคคาเมีย, 

            

   ลูกไหน             
ไม้ผลเมืองร้อน             
   ล้ินจี่, ล าไย             
แก่นตะวัน             

 
ตารางที่ 2.119 กจิกรรมในฟาร์มที่เกษตรกร โครงการบ้านดิน ปฏบิัติในรอบ 1 ปี 

กจิกรรม เดือน 

 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. 

แก่นตะวัน             



สภาพการปลูกปฏิบติัของเกษตรกร ก่อนการเตรียมดิน เกษตรกรทุกรายไม่มีการตัดหญ้าก่อน

การไถเตรียมแปลง ยกเว้นโครงการบ้านดิน (ตารางที่ 2.110) มีการไถดะ และไถพรวน อย่างละ 1 คร้ัง 

ยกเว้นนายอุเทน มีการไถดะ 1 คร้ัง และไถพรวน 2 คร้ัง โดยเกษตรกรทุกรายไม่มีการยกแปลงปลูก

เน่ืองจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดเอยีง และมีการให้น า้ชลประทานระบบสปริงเกอร์และน า้หยด โดย

เกษตรกรปลูกแก่นตะวันในวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2550 การปลูกใช้หัวพันธุท์ี่ตัดเป็นช้ิน ๆ  แล้วบ่ม

ในขุยมะพร้าวช้ืนเพ่ือกระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน ก่อนน าไปปลูก นายภัฏใช้ระยะปลูก 75x75 เซนติเมตร 

เป็นการปลูกห่างเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกดิโรคโคนเน่าในพ้ืนที่ นายอุเทนใช้ระยะปลูก 30x30 

เซนติเมตร เป็นการปลูกถี่เน่ืองจากปลูกแซมสวนชมพู่ มีระยะระหว่างร่องไม่มากนัก ส่วนนายภดูิสและ

โครงการบ้านดิน ใช้ระยะปลูกปกติ 40x40 เซนติเมตร ความลึกในการปลูกแก่นตะวัน นายภัฏ และ

นายอุเทน ปลูกตื้น 2-3 เซนติเมตร แต่ในพ้ืนที่ของนายภดูิสและโครงการบ้านดินมีความลาดเอยีงของ

พ้ืนที่มาก ในช่วงเวลาฝนตกรุนแรง น า้จะซัดพาหัวแก่นตะวันไหลไปกบัน า้ ท าให้ต้องปลูกลึกประมาณ 

5-15 เซนติเมตร ไม่มกีารปลูกซ่อมเน่ืองจากมีการให้น า้ก่อนปลูกและหลังปลูกทนัท ี และมีฝนตกอย่าง

สม ่าเสมอในช่วงแรกของการปลูก ท าให้ต้นกล้าเจริญเติบโตสม ่าเสมอ นอกจากนายภดูิส ซึ่งน า้ฝนกดั

เซาะดินและผัดหัวแก่นตะวันไปให้ต้องปลูกซ่อม เกษตรกรทุกรายมีการดายหญ้าก าจัดวัชพืช 1 คร้ัง และ

มีการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช ยกเว้นแปลงของนายภัฏมีการใช้ยาก าจัดวัชพืชใบแคบ 1 คร้ัง มีการให้น า้

ชลประทาน โดยระบบสปริงเกอร์ในแปลงของนายภัฏ และนายอุเทน แปลงของนายภดูิส ให้ระบบน า้

หยด ส่วนที่โครงการบ้านดินไม่มีการให้น า้ชลประทานตลอดฤดูปลูก อาศัยน า้ฝนเพียงอย่างเดียวในการ

ผลิตแก่นตะวัน ดังนั้นในช่วงแรกของการปลูกจะท าการปลูกลึกเพ่ือให้หัวพันธุส์ามารถทนแล้งรอจนกว่า

ฝนจะตกได้ ทุกแปลงปลูกมกีารใส่ปุ๋ย ยกเว้นแปลงนายภูดิส ไม่มีการใส่ปุ๋ยโดยปุ๋ยที่ให้จะไม่มีการใช้

ปุ๋ยเคมี แต่ใช้ปุ๋ยคอกแทน ในแปลงของนายภัฏและโครงการบ้านดิน จะหว่านปุ๋ยและไถบ ารุงดินตั้งแต่

ในช่วงของการเตรียมดิน ส่วนแปลงของนายอุเทนจะให้หลังจากที่แก่นตะวันมีอายุประมาณ 30 วันหลัง

ปลูก โดยการโรยรอบต้น มีการใช้สารเคมีก าจัดแมลงพวกเพลี้ ยแป้งในแปลงของนายภดูิส ส่วนแปลงอื่น ๆ 

ไม่มีการใช้สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคและแมลงเน่ืองจากไม่พบการระบาด 

การเก็บเกี่ยวและระดบัผลผลิต เกษตรกรเกบ็เกี่ยวในวันที่ 24 กนัยายน-8 ตุลาคม 2550 มี

อายุประมาณ 130-140 วัน เกษตรกรใช้เวลาเกบ็เกี่ยวประมาณ 3-7 วัน ยกเว้นโครงการบ้านดิน ใช้

เวลาเกบ็เกี่ยวเพียง 1 วัน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัผลผลิตและจ านวนของแรงงานที่ใช้ในการเกบ็เกี่ยว โดย

เกษตรกรขุด และปลิดหัว ล้างท าความสะอาด รวบรวมหัวสดขายให้กบัโครงการฯซึ่งเข้าไปรับซื้อหัวสด

จากเกษตรกรในราคากโิลกรัมละ 6 บาท แล้วได้น าหัวแก่นตะวันมาล้างท าความสะอาดอกีคร้ัง บรรจุ

ถุงพลาสติก และเกบ็รักษาไว้ในห้องเยน็อุณหภมูิ 10
๐C เพ่ือรอการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ส าหรับ

ผลผลิตที่ได้จากพ้ืนที่โดยการสุ่มเกบ็ผลผลิต 2 จุด ๆ ละ 8 ตารางเมตร แล้วน ามาหาค่าเฉล่ีย พบว่า

แปลงของนายภดูิส มีผลผลิต 2,490 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.111) จัดอยู่ในกลุ่มมีผลผลิตปานกลาง 

แปลงของนายภัฎ และโครงการบานดินมีผลผลิต 3,790 และ 3,400 กโิลกรัม/ไร่ ตามล าดับ จัดอยู่ใน

กลุ่มมีผลผลิตค่อนข้างสงู และแปลงของนายอุเทนมีผลผลิต 5,020 กโิลกรัม/ไร่ จัดอยู่ในกลุ่มมีผลผลิตสงู 



ตารางที่ 2.120 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายภัฏ จันทวงษ์ ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 500 - - 500 4.2 

การปลูก 720 - 1,200 1,920 16.1 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 3,000 - - 3,000 25.2 

การใส่ปุ๋ย 150 - 1,600 1,750 14.7 

การให้น า้ 150 - 1,000 1,150 9.6 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 3,600 - - 3,600 30.2 

รวมต้นทุนการผลิต 8,120 - 3,800 11,920 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 2.1 0.0 1.0 3.1 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (6-1.0) x 3,790 = 18,950  

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (6-3.1) x 3,790 = 10,991  

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (6-3.1) x 3,790 = 

10,991 

 

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 2,850 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 6 บาท                                          

 
ตารางที่ 2.121  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายอุเทน นามภูมี ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน  150 100 250 2.5 

การปลูก 1,800 300 1,200 3,300 33.5 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 900 300 - 1,200 12.2 

การใส่ปุ๋ย - 300 1,000 1,300 13.2 

การให้น า้ - 150 500 650 6.6 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 2,700 150 - 3,150 32.0 

รวมต้นทุนการผลิต 5,400 1,650 2,800 9,850 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 1.1 0.3 0.6 2 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (6-0.6) x 5,020 = 27,108  

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (6-1.7) x 5,020 = 21,586  

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (6-2.0) x 5,020 = 20,080  



ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 5,020 กก./ไร่ ราคารับซื้อ กก. ละ 6 บาท                                          

ตน้ทุนการผลิต จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแก่นตะวันพอสรุปได้ดังนี้  นายภัฎ จันทวงษ์ มี

ต้นทุนการผลิตทั้งหมด 11,920 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.120) ประกอบด้วย ต้นทุนแรงงานจ้าง และค่า

วัสดุ 8,120 และ 3,800 บาท/ไร่ ตามล าดับ ส่วนต้นทุนแรงงานเกษตรกร ไม่มีเนื่องจากเกษตรกรมี

ธุรกจินอกการเกษตร จึงใช้แรงงานจ้างโดยมีต้นทุนค่าการเกบ็เกี่ยวแก่นตะวันมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 

30.2 รองลงมาคือ ค่าดายหญ้าก าจัดวัชพืชและการปลูกคดิเป็นร้อยละ 25.2 และ 16.1 ตามล าดับ 

เกษตรกรได้ผลผลิต 3,790 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 3.1 บาท/กโิลกรัม ประกอบด้วย

ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง และค่าวัสดุ 2.1 และ 1.0 บาท/กโิลกรัม ตามล าดับ โครงการรับซื้อผลผลิต

กโิลกรัมละ 6 บาท เมื่อคิดต้นทุนเฉพาะค่าวัสดุเกษตรจะมีก าไร 18,950 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนที่

เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง จะท าให้เกษตรกรก าไรจากการผลิตแก่นตะวัน 10,991 บาท/ไร่ 

นายอุเทน นามภมูี มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 9,850 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.121) ประกอบด้วย 

ต้นทุนแรงงานจ้าง และแรงงานเกษตร และค่าวัสดุ 5,400 1,650 และ 2,800 บาท/ไร่ ตามล าดับ โดย

มีต้นทุนค่าปลูกแก่นตะวันมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 33.5 รองลงมาคือ ค่าการเกบ็เกี่ยวและการใส่ปุ๋ย คิด

เป็นร้อยละ 32.0 และ 13.2 บาท/ไร่ ตามล าดับ เกษตรกรได้ผลผลิต 5,020 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มี

ต้นทุนการผลิต 2 บาท/กโิลกรัม ประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง ค่าแรงงานเกษตรกร และค่าวัสดุ 

1.1 0.3 และ 0.6 บาท/กโิลกรัม ตามล าดับ โครงการรับซื้ อผลผลิตกโิลกรัมละ 6 บาท เมื่อคิดต้นทุน

เฉพาะค่าวัสดุ เกษตรกรจะก าไร 27,108 บาท/ไร่ หากคิดต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้างจะก าไร 

21,568 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุนทั้งหมด เกษตรกรจะมีก าไรจากการผลิตแก่นตะวัน 20,080 บาท/ไร่ 

นายภดูิส ศิริภาณภัุค มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 11,140 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.122) 

ประกอบด้วยต้นทุนแรงงานจ้าง และค่าวัสดุ 9,640 และ 1,506 บาท/ไร่ ตามล าดับ ส่วนต้นทุนแรงงาน

เกษตรกรไม่มีเนื่องจากเกษตรกรมีธุรกจินอกการเกษตร จึงใช้แรงงานจ้างทั้งหมด โดยมีต้นทุนค่าปลูก

แก่นตะวันมากที่สดุ คิดเป็นร้อยละ 35.2 เน่ืองจากมีการปลูกซ่อมแซมแก่นตะวันที่ถูกน า้ฝนพัดพาออก

จากแปลง รองลงมาคือค่าการดายหญ้า ก าจัดวัชพืช คิดเป็นร้อยละ 24.4 เกษตรกรได้ผลผลิต 2,490 

กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 4.5 บาท/กโิลกรัม ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนค่าแรงงานจ้างและ

ค่าวัสดุ 3.9 และ 0.6 บาท/กโิลกรัม ตามล าดับ โครงการรับซื้อผลผลิตกโิลกรัมละ 6 บาท เมื่อคิด

ต้นทุนเฉพาะค่าวัสดุ เกษตรกรจะก าไร 13,446 บาท หากคิดต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง จะท าให้

เกษตรกรก าไรจากการผลิตแก่นตะวัน 3,735 บาท/ไร่ 

โครงการบ้านดิน มีต้นทุนการผลิตทั้งหมด 17,725 บาท/ไร่ (ตารางที่ 2.123) ประกอบด้วย 

ต้นทุนแรงงานจ้าง และค่าวัสดุ 11,525 และ 6,200 บาท/ไร่ ตามล าดับ โดยมีต้นทุนค่าการเกบ็เกี่ยว

แก่นตะวันมากที่สดุ คดิเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมาคือ การใส่ปุ๋ยและ การเตรียมดิน คิดเป็นร้อยละ 

29.1 และ 15.5 บาท/ไร่ ตามล าดับ การที่ต้นทุนการใส่ปุ๋ยมีค่าสงูเน่ืองจากเป็นการใส่ปุ๋ยคอก ใน

ปริมาณมากเน่ืองจากเป็นพ้ืนที่เปิดใหม่ต้องการปรับปรุงบ ารุงดิน จึงท าให้ค่าวัสดุสงู ส่วนการเตรียมดิน

น้ันจะมีต้นทุนในเร่ืองของการตัดหญ้าในพ้ืนที่ก่อนท าการไถเตรียมแปลงเพ่ิมเข้ามาในข้ันตอนน้ี 

เกษตรกรได้ผลผลิต 3,400 กโิลกรัม/ไร่ ส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต 5.2 บาท/กโิลกรัม ประกอบด้วย

ต้นทุนค่าแรงงานจ้าง และค่าวัสดุ 3.4 และ 1.8 บาท/กโิลกรัม ตามล าดับ โครงการรับซื้อผลผลิต

กโิลกรัมละ 6 บาท เมื่อคิดต้นทุนเฉพาะค่าวัสดุเกษตรกรจะก าไร 14,280 บาท/ไร่ และหากคิดต้นทุน

เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง จะท าให้เกษตรกรก าไรจากการผลิตแก่นตะวัน 2,720 บาท/ไร่ 



ตารางที่ 2.122 ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ นายภดูิส ศิริภาณภัุค ส าหรับการปลูก

ทดสอบ ณ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 2,000 - - 2,000 18.0 

การปลูก 2,720 - 1,200 3,920 35.2 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 2,720 - - 2,720 24.4 

การใส่ปุ๋ย - - - - - 

การให้น า้ 100 - 100 200 1.8 

การฉีดพ่นสารเคมี 100 - 200 300 2.7 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 2,000 - - 2,000 18.0 

รวมต้นทุนการผลิต 9,640 - 1,506 11,140 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 3.9 0.0 0.6 4.5 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (6-0.6) x 2,490 = 13,446  

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (6-4.5) x 2,490 = 3,735  

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (6-4.5) x 2,490 = 3,735  

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 2,490 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 6 บาท                                          

 
ตารางที่ 2.123  ต้นทุนการผลิตแก่นตะวัน (บาท/ไร่) ของ โครงการบ้านดิน ส าหรับการปลูกทดสอบ 

ณ ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ ในช่วงต้นฤดูฝนปี 2550  

รายการ ชนิดต้นทุน รวม เปอร์เซน็ต์ 

 ค่าจ้าง เกษตรกร ค่าวัสดุ  ต้นทุนทั้งหมด 

ค่าแรงงานเตรียมดินถึงเกบ็เกี่ยว      

การเตรียมดิน 2,750 - - 2,750 15.5 

การปลูก 1,500 - 1,200 2,700 15.2 

การดายหญ้าก าจัดวัชพืช 1,125 - - 1,125 6.3 

การใส่ปุ๋ย 150 - 5,000 5,150 29.1 

การให้น า้ - - - - - 

การฉีดพ่นสารเคมี - - - - - 

การเกบ็เกี่ยวแก่นตะวัน 6,000 - - 6,000 33.9 

รวมต้นทุนการผลิต 11,525 - 6,200 17,725 - 

ต้นทุนต่อ 1 กก. ของน า้หนักหัวสด (บาท) 3.4 0.0 1.8 5.2 - 

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุ (6-1.8) x 3,400 = 14,280  

รายได้สทุธเิมื่อคิดเฉพาะต้นทุนที่เป็นวัสดุและแรงงานจ้าง  (6-5.2) x 3,400 = 2,720  

รายได้สทุธเิมื่อคิดต่อต้นทุนทั้งหมด  (6-5.2) x 3,400 = 2,720  

ผลผลิตหัวสดโดยเฉล่ีย 3,400 กก./ไร่ ราคารับซ้ือ กก. ละ 6 บาท                                          



การตดัสินใจและการยอมรบัการผลิต เกษตรกรที่ร่วมมือปลูกทดสอบแก่นตะวันในพ้ืนที่น้ี

ส่วนใหญ่มีรายได้ทั้งภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร (ตารางที่ 2.114) โดยได้รับหัวพันธุจ์ากการเข้า

ร่วมโครงการฯ โดยปกติพ่อบ้านจะเป็นผู้ตัดสนิใจว่าจะปลูกพืชใดในแต่ละปี ยกเว้นโครงการบ้านดินซึ่งมี

ผู้ดูแลเป็นคนตัดสนิใจ เกษตรกรทุกรายไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ยกเว้นโครงการบ้านดินเป็นการ

รวมกลุ่มกนัของเกษตรกร ในกรณมีีปัญหาทางการผลิตจะปรึกษาเจ้าหน้าที่โครงการฯ แหล่งข้อมูลสาร

เกษตรได้รับจากเจ้าหน้าที่โครงการฯ เกษตรกรมีประสบการณใ์นการปลูกแก่นตะวันเป็นคร้ังแรก โดย

สาเหตุที่ตัดสนิใจปลูกพืชน้ี เพราะเจ้าหน้าที่ของโครงการแนะน า ในด้านความเหน็ของเกษตรกรที่มีต่อ

ขั้นตอนในการผลิตแก่นตะวัน เกษตรกรทุกรายให้ความเหน็ว่าข้ันตอนส่วนใหญ่ เช่น การเตรียมแปลง

ปลูก การปลูก การก าจัดวัชพืช การให้น า้และการใส่ปุ๋ยเป็นข้ันตอนที่ปฏบิัติง่าย (ตารางที่ 2.115) ส่วน

การเกบ็เกี่ยวและการปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยวเป็นข้ันตอนที่ยุ่งยาก ยกเว้นนายอุเทนที่ให้ความเหน็ว่าการ

เกบ็เกี่ยวง่าย ในการผลิตแก่นตะวันมีปัญหาโรค และแมลงน้อย นายภดูิส มีความพอใจกบัระดับผลผลิต 

ราคาขาย ก าไรจากการขายและตลาดน้อย ท าให้ตัดสนิใจไม่ปลูกแก่นตะวันต่อไป แต่เกษตรกรอกี 3 ราย 

คือ นายภัฏ นายอุเทนและโครงการบ้านดิน มีความพอใจกบัระดับผลผลิต ราคาขาย ก าไรจากการขาย 

และตลาดอยู่ในช่วงปานกลาง-มาก ท าให้ตัดสนิใจที่จะปลูกแก่นตะวันต่อไป 



2.4 วิจารณผ์ลการศึกษา 

การปลูกทดสอบการผลิตในสภาพเพาะปลูกต่างๆ ใน 3 ฤดูเพาะปลูก คือ ต้นฤดูฝน ปลายฤดู

ฝน และฤดูแล้ง ซึ่งท าทั้งในสภาพแปลงเกษตรกรโดยเกษตรกร และแปลงปลูกในสถานีทดลอง  

การปลูกทดสอบต้นฝนในสภาพแปลงเกษตรกร ซ่ึงเป็นสภาพพ้ืนที่ไร่ให้น า้ชลประทานระบบ

พ่นฝอยให้ผลผลิตเฉล่ีย 3,347 กโิลกรัม/ไร่ ในขณะที่ผลผลิตในแปลงปลูกทดลองได้ผลผลิตเฉล่ีย 

เพียง 1,596 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.124) ซ่ึงถ้าหากเฉล่ียทั้ง 2 สภาพแปลงปลูกจะมีผลผลิตเฉล่ีย 

2,472 กโิลกรัม/ไร่ ในขณะที่การปลูกทดสอบในสภาพไร่ปลายฤดูฝนในแปลงเกษตรกรได้ผลผลิตเพียง 

419 กโิลกรัม/ไร่ ส่วนการที่ผลิตในแปลงทดลองในได้ผลผลิตเฉล่ีย 3,658 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 

2.125) เฉล่ียจาก 2 สภาพปลูกจะมีผลผลิตเฉล่ีย 1,714.6 กโิลกรัม/ไร่ ส่วนการปลูกทดสอบในฤดู

แล้ง ใน 4 สภาพเพาะปลูก สภาพแปลงปลูกเกษตรกรชายฝั่งริมน า้หลังน า้ลดให้ผลผลิตเฉล่ีย 1,567 

กโิลกรัม/ไร่ สภาพแปลงเกษตรกรพ้ืนที่ไร่ให้ผลผลิตเฉล่ีย 2,282 กโิลกรัม/ไร่ และสภาพปลูกแปลงนา

ให้ผลผลิตเพียง 619 กโิลกรัม/ไร่ ในขณะที่ผลผลิตเฉล่ียของการปลูกทดสอบในสภาพแปลงทดลอง

ให้ผลผลิตเฉล่ีย 2,427 กโิลกรัม/ไร่ (ตารางที่ 2.126) หากเฉล่ียผลผลิตในทุกสภาพเพาะปลูกทดสอบ

ในฤดูนี้  จะได้ผลผลิต 1,272 กโิลกรัม/ไร่ จากการปลูกทดสอบจะเหน็ว่าผลผลิตมีความแปรปรวน

ค่อนข้างมากทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพแวดล้อมต่างๆปัจจัยการผลิต หรือการจัดการที่แตกต่างกนัมาก และ

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแต่ละฤดูเพาะปลูกจะมีความส าคัญแตกต่างกนัไปซ่ึงมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

2.4.1 ปัจจยัทางกายภาพ 

 2.4.1.1 น ้าและการจดัการน ้า  จากการปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวัน ใน 3 ฤดู

เพาะปลูก คือ ต้นฤดูฝน ปลายฤดูฝน และฤดูแล้ง  

การปลูกทดสอบในต้นฤดูฝนท าในสภาพพ้ืนที่ไร่ การปลูกทดสอบในคร้ังน้ี

ท าค่อนข้างเรว็ คือ ปลูกในราวกลางเดือนมีนาคม ซึ่งปกติการปลูกในฤดูฝนจะท าได้ในราวกลางเดือน 

เมษายน (หลังฝนสงกรานต์) การปลกูทดสอบในทุกพ้ืนที่จึงมีระบบน า้ชลประทานส าหรับการผลิต และ

จากการศึกษาเท่าที่ผ่านมาพบว่าพืชน้ีไม่ทนแล้ง จึงจ าเป็นต้องมีระบบชลประทาน ไม่สามารถที่จะปลูก

โดยอาศัยน า้ฝนเพียงอย่างเดียว จากสภาพการปลูกทดสอบหากฝนทิ้งช่วงทุกแปลงปลูกสามารถที่จะให้

น า้ชลประทานได้ ในทางตรงกนัข้ามในแปลงปลูกทดสอบ หากมีฝนตกชุกดินขังน า้แฉะ กจ็ะเป็น

อุปสรรคที่ส  าคัญของการผลิตแก่นตะวัน ซึ่งจากการทดสอบพบว่า แปลงปลูกทดสอบในสถานีทดลอง

นครราชสมีา พบว่ามีฝนตกค่อนข้างชุกแปลงมักช้ืนแฉะท าให้ผลผลิตหัวมีจ านวนน้อยและอาหารไม่มา

สะสมที่หัวท าให้หัวมีขนาดเลก็โดยได้ผลผลิตเพียง 860 กโิลกรัม/ไร่ ในขณะที่แปลงปลูกทดสอบของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2 แปลง และแปลงเกษตรกรอ าเภอเทพสถิต จ.ชัยภมูิ ได้ผลผลิต 2,015  

1,912 และ 3,347 กโิลกรัม/ไร่ตามล าดับ การปลูกต้นฤดูฝนความช้ืนที่สงูมาก ท าให้แก่นตะวันมีการ

เจริญเติบโตทางล าต้นดี มีผลผลิตค่อนข้างสงู โดยเฉพาะการเพาะปลูกที่บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ ซ่ึง

ปลูกในพ้ืนที่สงูประมาณ 500-600 เมตร จากระดับน า้ทะเล อุณหภมูิที่แตกต่างกนัของกลางคืน และ

กลางวันอาจมีผลส าคัญต่อการสะสมอาหารที่หัว โดยพบว่าหัวแก่นตะวันที่ได้มีขนาดใหญ่ และทุกแปลง

ผลิตมีผลผลิตสงู กล่าวคือ มีผลผลิตตั้งแต่ 2,490-5,020 กโิลกรัม/ไร่ 



ตารางที่ 2.124 ผลผลิตเฉล่ียจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูกทดสอบต้นฤดูฝน 

ระดับผลผลิต 

(กก./ไร่) 

แปลงเกษตรกร
 1/ 

(ให้น า้ชลประทาน) 

แปลงแปลูกทดลองในสถานีทดลอง 
2/ 

(ให้น า้ชลประทาน) 

< 1,000 - - 

1,000-2,000 - 1,596 + 639 

2,001-3,000 - - 

3,001-4,000 3,347 + 964 - 

>4,000 - - 
1/
 = จ านวน 6 แปลงปลูก ;   2/ = จ านวน 3 แปลงปลูก 

 
ตารางที่ 2.125 ผลผลิตเฉล่ียจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูกทดสอบสภาพไร่ปลาย 

 ฤดูฝน 

ระบบผลผลิต 

(กก./ไร่) 

แปลงเกษตรกร
 1/ 

(ให้น า้ชลประทาน) 

แปลงปลูกทดลองในสถานี 
2/ 

(ให้น า้ชลประทาน) 

< 1,000 419 + 564 - 

1,000-2,000 - - 

2,001-3,000 - 3,658 + 299 

3,001-4,000 - - 

>4,000 - - 
1/
 = จ านวน 6 แปลงปลูก ;   2/ = จ านวน 4 แปลงปลูก 

 
ตารางที่ 2.126 ผลผลิตเฉล่ียจากแปลงเกษตรกรและแปลงทดลองในการปลูกทดสอบฤดูแล้ง 

ระบบผลผลิต 

(กก./ไร่) 

ชายฝั่ง 

ริมน า้ลด 
1/ 

พ้ืนที่ไร่ให้น า้
 2/ 

(ให้น า้ชลประทาน) 

นาให้น า้ 

ชลประทาน
 3/ 

แปลงปลูกทดลองในสถานี 
4/ 

(พ้ืนที่ไร่ให้น า้ชลประทาน) 

< 1,000 - - 619 + 

549 

- 

1,000-2,000 1,567 + 

3,150 

- - - 

2,001-3,000 - 2,282 + 1,505 - 2,427 + 505 

3,001-4,000 - - - - 

>4,000 - - - - 
1/ = จ านวน 5 แปลงปลูก ; 2/= จ านวน 6  แปลงปลูก ; 3/ = จ านวน 15 แปลงปลูก ; 

 

4/ = จ านวน 2 แปลงปลูก 



สิ่งที่พบอกีประการหน่ึงคอื แก่นตะวันมีอายุยาวกว่าการผลิตในฤดูปลูกอื่น โดยมีอายุเกบ็เกี่ยวที่ 130-

140 วัน ในพันธุแ์ก่นตะวัน #1 และ 145-155 ในพันธุ ์HEL 65 เน่ืองจากมีความช้ืนสงูในช่วง

กลาง-ปลายของการผลิต 

 การปลูกทดสอบการผลิตในสภาพเพาะปลูกปลายฤดูฝนในสภาพไร่ โดย

ปกติเกษตรกรจะปลูกพืชไร่เป็นพืชที่ 2 ในราวปลายเดือนกรกฎาคม-ต้นเดือนสงิหาคม ซ่ึงมักเป็นช่วงที่

ฝนทิ้งช่วงเกษตรกรจึงเกบ็เกี่ยวพืชแรก และเตรียมแปลงส าหรับการปลูกพืชที่ 2 ในระบบการปลูกพืช 2 

คร้ัง การปลูกทดสอบแก่นตะวันในฤดูเพาะปลูกปลายฤดูฝนจะมีความช้ืนและปริมาณน า้ฝน ตรงกนัข้าม

กบัการปลูกต้นฤดูฝน กล่าวคือ หลังจากปลูก ช่วงต้นของการเจริญเติบโตจะมีความช้ืนสงูมีฝนตกมาก 

การเตรียมแปลงหากเตรียมไม่ทนัที่ฝนจะตกมากในราวกลางเดือนสงิหาคม แปลงปลูกกจ็ะมีปัญหา

วัชพืชมาก หลังจากปลูกมักจะประสบปัญหาพ้ืนที่ช้ืนแฉะ หรือมีน า้ท่วมแปลงได้ ถึงแม้แก่นตะวันจะ

จัดเป็นพืชอายุสั้นหากเทยีบกบัอ้อยและมันส าปะหลัง แต่กน็ับว่ามีอายุยาว (120 วัน) ส าหรับระบบการ

ปลูกพืช 2 คร้ังในฤดูฝน ดังน้ันจึงหมดฝนก่อนที่จะเกบ็เกี่ยวพืชน้ีได้ โดยปกติฝนมักจะหมดกลางเดือน 

ตุลาคม ในขณะที่แก่นตะวันจะมีอายุเพียง 75 วัน ท าให้แก่นตะวันกระทบแล้ง ประมาณ 60 วัน ซึ่งเป็น

ระยะการเจริญเติบโตของหัว ดังนั้นการปลูกในฤดูปลูกนี้ จึงมีความจ าเป็นในการให้น า้ชลประทานในช่วง

ปลายฤดู หากขาดการจัดการในการให้น า้ในช่วงน้ีจะท าให้ได้ผลผลิตที่ต ่ามากถึงแม้ในช่วงแรกพืชจะมี

การเจริญเติบโตที่ดีกต็าม โดยจะพบได้จากแปลงเกษตรกรทุกแปลงไม่สามารถให้น า้ได้อย่างสม ่าเสมอ

ในช่วงปลายฤดูท าให้มีผลผลิตต ่าเกอืบทุกแปลง (100-269 กโิลกรัม/ไร่) ยกเว้นแปลงนายเสรีภาพ 

ศรีนุกูล  ซ่ึงให้น า้ค่อนข้างดี จึงให้ผลผลิตในระดับปานกลาง (1,560 กโิลกรัม/ไร่) ในขณะที่แปลงปลูก

ในสถานีทดลองซึ่งมีการจัดการน า้ชลประทานที่ดีกว่า ให้น า้ได้สม ่าเสมอจึงท าให้ได้ผลผลติอยู่ในระดับ

ค่อนข้างสงู 3,658 กโิลกรัม/ไร่ 

 การปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้ง น า้และการจัดการนับว่ามี

ความส าคัญมากเพราะการจัดการน า้มีความจ าเป็นตั้งแต่การปลูกจนถึงเกบ็เกี่ยว ดังน้ันระบบการให้น า้

และแหล่งน า้ต้องมีมากอย่างเพียงพอ แต่เป็นช่วงที่อาจมีความแข่งขันในการใช้น า้ในการท ากจิกรรม

อื่นๆ มากที่สดุ การปลูกทดสอบในฤดูน้ีท าในสภาพเพาะปลูกที่หลากหลาย การปลูกทดสอบการผลิตใน

สภาพพ้ืนที่ชายฝั่งริมน า้หลังน า้ลด ท าในสภาพดินทรายระยะแรกของการปลูกดินมีความช้ืนสงู หลังจาก

น า้ในแม่น า้ลดต ่าลงมากท าให้ดินมีความช้ืนต ่ามาก การให้น า้ชลประทานอย่างสม ่าเสมอและเพียงพอ

เป็นสิ่งจ าเป็นมาก เน่ืองจากดินเป็นดินทรายอุ้มน า้น้อย ช่วงกลาง-ท้ายฤดูปลูก อุณหภมูิสงูท าให้ดิน

สญูเสยีน า้อย่างรวดเรว็ แปลงที่ไม่สามารถจัดการการให้น า้ชลประทานได้ดี จะท าให้ได้ผลผลิตต ่ามาก 

คือ 67-248 กโิลกรัม/ไร่ ในขณะที่มี 1 ราย ให้น า้โดยใช้ระบบ พ่นฝอยได้อย่างสม ่าเสมอท าให้ได้ผล

ผลิตอยู่ในระดับสงูคือ 7,200 กโิลกรัม/ไร่ ส่วนแปลงที่ปลูกในสภาพพ้ืนที่ไร่ในฤดูแล้งทุกแปลง

จ าเป็นต้องมีระบบชลประทานที่ดีจึงจะปลูกได้  ซึ่งทุกแปลงปลูกมีระบบการให้น า้แบบพ่นฝอย จึงมี

ระดับการผลติค่อนข้างสงูเกอืบทุกแปลงปลูก (2,400-4,000 กโิลกรัม/ไร่) มีอยู่เพียง 1 แปลงที่ได้ผล

ผลิตต ่า คือ 800 กโิลกรัม/ไร่ ซึ่งมปัีญหาส าคัญคือโรคโคนเน่า จึงท าให้ผลผลิตต ่า ไม่ใช้เกดิจากการ

กระทบแล้ง ส่วนแปลงปลูกทดลองในสถานีซึ่งเป็นแปลงปลูกในสภาพไร่จ านวน 2 แปลง มีผลผลิตเฉล่ีย 

2,427 กโิลกรัม/ไร่ ส่วนพ้ืนที่ปลูกในนาให้น า้ชลประทานเกอืบทุกแปลงให้ผลผลิตต ่า ถงึแม้โดยทั่วไป

จะมีน า้ชลประทานที่มากพอ มีเฉพาะบางแปลงที่การให้น า้ชลประทานอาจไม่เพียงพอ ซึ่งพบว่าพืช

กระทบแล้ง แต่ปัญหาส าคัญคือช่วงปลายฤดูปลูกมีฝนตกมากและตกตดิต่อกนั ซึ่งเป็นภาวะผิดปกติ



ส าหรับปีนี้  โดยในเดือน พฤษภาคม ของทุกปีจะมีฝนไม่มากแต่ในการทดลองคร้ังนี้มีฝนตกมาก และตก

ติดต่อกนั จึงท าให้หัวแก่นตะวันเน่า จ าเป็นต้องรีบเกบ็เกี่ยว จึงท าให้ผลผลิตที่ได้ต ่า 

 2.4.1.2 ดินและความอุดมสมบูรณข์องดิน 

สภาพเนื้ อดิน  แปลงปลูกที่ใช้ปลูกทดสอบในทุกฤดูปลูกเน้ือดินเป็นดิน

ทราย ร่วนปนทราย หรือทรายร่วน ซึ่งเหมาะสมกบัการเพาะปลูกแก่นตะวัน เน่ืองจากเป็นพืชหัวท าให้

ง่ายต่อการลงหัวและการขยายตัวของหัวในช่วงของการสะสมอาหารในหัว และง่ายต่อการเกบ็เกี่ยวจะท า

ไม่ให้หัวหลุดร่วงในดินได้ง่าย การล้างท าความสะอาดหัวในขณะเกบ็เกี่ยวกจ็ะท าได้ง่าย แต่ข้อจ ากดัของ

เน้ือดินในกลุ่มนี้คือมีความสามารถในการอุ้มน า้ได้น้อย หากมีฝนทิ้งช่วงพืชจะแสดงอาการขาดน า้ได้

อย่างรวดเรว็ ประกอบกบัพืชนี้ ไม่ทนแล้ง ดังนั้นการเพาะปลูกแก่นตะวันในสภาพนี้จ าเป็นต้องมีระบบน า้

ชลประทานช่วย ถึงแม้จะเป็นการผลิตแก่นตะวันในช่วงฤดูฝนกต็าม จากการปลูกทดสอบมีเพียงแหล่ง

เดียวที่ปลูกในพ้ืนที่ดินเหนียวคือที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ท าให้ต้องใช้แรงงานในการขุด และการล้าง

ท าความสะอาดท าได้ยากมาก ส่งผลท าให้มีต้นทุนเร่ืองการเกบ็เกี่ยวสงู 

ความอุดมสมบูรณข์องดิน  แปลงปลูกทดสอบทั้งแปลงเกษตรกรและ

แปลงทดลองมีความแตกต่างกนัของความอุดมสมบูรณข์องดนิ ทั้งในประเดน็เร่ืองความเป็นกรด-ด่าง 

ของดินและธาตุอาหาร โดยมีความเป็นกรด-ด่างในระหว่าง 5.2-8.0 มีตั้งแต่เป็นดินกรดค่อนข้างมาก

และเป็นดินด่างที่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี มีความแตกต่างของธาตุอาหาร ไม่พบผลเด่นชัดต่อผลผลิต

โดยรวม ทั้งนี้ เพราะการศึกษาคร้ังนี้  อทิธพิลน า้และฝน มีอทิธพิลต่อการแสดงออกของพืช และระดับ

ของผลผลิตมากกว่า หากจะมกีารศึกษาการตอบสนองของธาตุอาหารต้องมกีารศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเร่ือง

การตอบสนองต่อธาตุอาหารโดยตรง โดยควบคุมปัจจัยอื่นๆ โดยเฉพาะความช้ืนดินให้เหมาะสม จาก

การรายงานของ  Denory (1996) กล่าวว่าสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดินมีผลน้อยต่อการ

เจริญเติบโตของแก่นตะวัน จากการศึกษาคร้ังนี้  พบว่าการปลูกในดินด่างในเขต จ.ลพบุรี กล้าแก่นตะวัน

จะแสดงอาการใบเหลืองในช่วงต้น แต่ใบที่เกดิภายหลังแสดงอาการเขียวเป็นปกติ Soja และคณะ 

(1990) รายงานไว้ว่าแก่นตะวันไม่ค่อยตอบสนองต่อการใสปุ๋่ยฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม ข้อแนะน า

การใช้ธาตุอาหารพืชเป็นข้อมูลเฉพาะพ้ืนที่ ดังน้ัน ควรจะมีการศึกษาข้ันพ้ืนฐานถึงความต้องการธาตุ

อาหารของแก่นตะวันในดินชนิดต่างๆ ที่จะเป็นชุดดินในพ้ืนที่เป้าหมายของการผลิตแก่นตะวัน ซึ่ง

จ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อนการศกึษาต่อไปด้วย 

 2.4.1.3 ลมพายุ 

  ในสภาพแปลงปลูกที่มีลมพัดแรง หรือมีพายุ หากต้นแก่นตะวันเอนล้มจะ

ท าให้หัวของแก่นตะวันลอยข้ึนอยู่เหนือดิน หัวของแก่นตะวันแทนที่จะสะสมอาหาร แต่กลับใช้อาหาร

เพ่ือการเจริญเติบโตไปเป็นต้นใหม่ จะท าให้ผลผลิตลดลงได้ เหตุการณน้ี์พบว่าในแปลงปลูกทดสอบที่ 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี การดายหญ้าในระยะหลังอาจจะท าให้ต้นหักล้มได้ง่ายขึ้น ดังนั้นในช่วงหลังจาก

การออกดอกซึ่งเป็นระยะเร่ิมลงหัว จึงไม่ควรดายหญ้า เพราะจะท าให้กระทบกระเทอืนการลงหัวของ

แก่นตะวัน และที่ส  าคัญจะท าให้ต้นล้มได้ง่าย เพราะการมีวัชพืชเลก็ๆ อยู่ใต้ต้นแก่นตะวันจะมีผลในการ

ช่วยพยุงต้นแก่นตะวัน ไม่ให้ล้มหากมีลมแรง แต่วัชพืชเหล่าน้ีไม่สามารถโตแข่งขันกบัแก่นตะวันได้

เน่ืองจากแก่นตะวันข้ึนคลุมพ้ืนที่เกอืบทั้งหมดแล้ว เหตุการณเ์ร่ืองลมแรงอาจจะพบเฉพาะพ้ืนที่ การ

ปลูกแก่นตะวันต้นฤดูฝน และฤดูแล้ง อาจมีโอกาสประสบปัญหาน้ีมากกว่าการปลูกปลายฤดูฝน เพราะ



การปลูกใน 2 ฤดูดังกล่าวมีโอกาสจะพบพายุได้ในการปลูก มากกว่าการปลูกปลายฤดูฝน อย่างไรกต็าม

ปัญหาน้ีพบบ้าง ยังไม่ได้เป็นปัญหาที่รุนแรง 

 2.4.1.4 ช่วงแสงและอุณหภูมิ 

โดยปกติพืชนี้ เป็นพืชวันสั้น แต่พวกอายุสั้นมักเป็นกลุ่มที่ไม่ไวต่อแสง 

(Frese, 1993) แต่การปลูกทดสอบหากปลูกต้นฤดูฝนแก่นตะวันจะเร่ิมออกดอกเมื่ออายุประมาณ 

60 วัน แต่หากปลูกปลายฤดูฝนแก่นตะวันจะออกดอกเรว็ข้ึนคือประมาณที่อายุ 50-55 วัน การปลูกใน

ราวเดือน พฤศจิกายน-ธนัวาคม มีการออกดอกบ้างแต่มีจ านวนน้อยและดอกมีขนาดเลก็ การปลูกต้น

และปลายฤดูฝนไม่พบว่ามีปัญหาเน่ืองจากอุณหภมูิ แต่การปลูกในฤดูแล้งในช่วงที่อากาศหนาวเยน็

โดยเฉพาะ ในราวเดือน มกราคม ในปีเพาะปลูกที่ 2549/50 ที่ อ.กุดจับ จ.อดุรธานี ช่วงที่มีการปลูก

โดยใช้หัวที่บ่มเพาะ พบว่ามีอุณหภมูิเยน็โดยมีอุณหภมูิต ่าสดุที่ประมาณ 10-15
0C จึงท าให้หัวของแก่น

ตะวันอยู่ในระยะพักตัวอกี อย่างไรกต็ามเมื่ออุณหภมูิเร่ิมสงูขึ้นในราวเดือน กุมภาพันธ์ โดยพบว่ามี

อุณหภมูิต ่าสดุที่ประมาณ 20
0C หรือมากกว่า ต้นของแก่นตะวันจะเจริญเติบโตอย่างรวดเรว็ ส่งผลท า

ให้ระยะเวลาการปลูกต้นแก่นตะวันในฤดูน้ียาวนาน ตั้งแต่เดือน มกราคม และเกบ็เกี่ยวในราวสิ้นเดือน 

พฤษภาคม ซ่ึงใช้เวลาประมาณ 5 เดือน แทนที่จะเป็น 4 เดือน และเน่ืองจากอุณหภมูิที่เยน็ท าให้พืชมี

อายุยาวข้ึน ถึงแม้จะเกบ็เกี่ยวในราวเดือน พฤษภาคม พืชกยั็งลงหัวและสะสมอาหารได้ไม่เตม็ที่ ผล

เสยีหายอกีประการหนึ่ง คือ เดือน พฤษภาคม มีฝนตกติดต่อกนั ส่งผลท าให้น า้ขังและหัวเน่า จึงต้องเร่ง

เกบ็เกี่ยวซึ่งเป็นสาเหตุที่ส  าคัญของการผลิตแก่นตะวันในฤดูน้ีมีผลผลิตต ่า 

 
2.4.2 ปัจจยัทางชีวภาพ   

 2.4.2.1 แก่นตะวนัมีอายุการเก็บเกี่ยวยาว  

  พันธุแ์ก่นตะวันที่ใช้ปลูกทดสอบคือพันธุแ์ก่นตะวัน # 1 พันธุ ์ KKU 

Ac 001 พันธุ ์ JA 102 และพันธุ ์ HEL 65 ซ่ึงมีอายุเกบ็เกี่ยวค่อนข้างสั้นหากเทยีบกบัพันธุ์

อื่นๆ  อย่างไรกต็ามเมื่อน ามาปลูกในแปลงไร่นาเกษตรกรพบว่า ยังไม่เหมาะสมกบัระบบปลูกพืชของ

เกษตรกร โดยในช่วงฤดูฝนเกษตรกรมักมีระบบปลูกพืช 2 คร้ัง ในรอบปี บนพ้ืนที่ไร่ ในระยะน้ีอายุพืชที่

เหมาะสมส าหรับการผลิตควรจะที่อายุประมาณ 100 วัน และการปลูกแก่นตะวันในฤดูแล้งหากมีอายุ

เกบ็เกี่ยวยาว ท าให้เกบ็เกี่ยวในราวเดือน พฤษภาคม ซ่ึงเป็นช่วงที่เร่ิมมีฝนตก และในปีที่ท  าการศึกษา 

พบว่ามีฝนตกมากและตกติดต่อกนัจึงเป็นสาเหตุให้หัวเน่า ต้องเกบ็เกี่ยวผลผลิตเรว็ จึงท าให้มีผลผลิตที่

ต ่า  ในระบบปลูกพืชนี้  การเล่ือนวันปลูกท าไม่ได้ เพราะจะกระทบกบัการปลูกพืชทั้งระบบ ทางแก้ที่

จ าเป็นคือการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีอายุเกบ็เกี่ยวให้สั้นกว่าเดิม โดยมีอายุเกบ็เกี่ยว 100 วัน 

 2.4.2.2 พนัธุแ์ก่นตะวนัท่ีมีการเจริญเติบโตชา้ในระยะแรกของการเจริญเติบโต 

ปัญหาดังกล่าวท าให้แก่นตะวนัไม่สามารถแข่งขันกบัวัชพืชได้ดี เกษตรกรจ าเป็นต้องดายหญ้า 2-3 คร้ัง 

ท าให้ต้นทุนการผลิตเพ่ิมขึ้น หากได้มีการพัฒนาพันธุ์ที่เจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่ได้เรว็กจ็ะสามารถแข่งขัน

กบัวัชพืชได้ดี พันธุท์ี่ใช้ในปัจจุบันเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่และแข่งขันกบัวัชพืชได้ดี เมื่อมีอายุได้ประมาณ 

60 วัน หากสามารถเจริญคลุมพ้ืนที่ได้ในเวลาประมาณ 1 เดือน จะลดภาระในการก าจัดวัชพืชลงท าให้

ต้นทุนการผลิตต ่าลง 

 2.4.2.3 โรคโคนเน่าและหวัเน่า โรคนี้ เกดิจากเช้ือ  Sclerotium rolfsii   

โรคโคนเน่าเป็นปัญหาส าคัญของการผลิตแก่นตะวัน ซึ่งได้มีรายงานว่า Sclerotinia เป็นปัญหาการ



ผลิตส าคัญในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทย พบว่า เกดิจากเช้ือ Sclerotium rolfsii โดยใน

พ้ืนที่ที่พบโรคน้ีมากมักจะเป็นพ้ืนที่ที่เคยมีการปลูกถั่วลิสงมาก่อนเน่ืองจากเช้ือน้ีเข้าท าลายถั่วลิสงอย่าง

รุนแรงเช่นกนั ซ่ึงพบในแปลงปลูก อ.กุดจับ จ.อุดรธานี จนท าให้ผลผลิตลดลงมาก ในอกีพ้ืนที่ที่พบการ

ระบาดของโรคมาก คือ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อนัเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ล าตะคอง จ.

นครราชสมีา ซ่ึงในพ้ืนที่น้ี มีการใส่ปุ๋ยคอก (มูลไก่) ซึ่งคาดว่าโรคโคนเน่าอาจติดมาจากการปุ๋ยมูลไก่ 

โดยปกติพืชมักจะแสดงอาการเป็นโรคเมื่อมีการเจริญเติบโตของต้นเตม็ที่ หรือปลูกโดยใช้ระยะปลูก

แคบ ในช่วงลงหัวแล้วพืชจะอ่อนแอโรคน้ี ต้นที่ถูกเช้ือเข้าท าลายจะเห่ียว กลายเป็นสนี า้ตาล และต้นจะ

ฟุบ บริเวณโคนต้นจะเหน็เส้นใย และ Sclerotia ของเช้ือนี้  จากนั้นเช้ือจะเข้าท าลายหัว ท าให้เน่าเสยี 

ส่วนใหญ่จะเน่าทั้งหมด ส่วนหัวที่ไม่เน่าอาจจะมีเช้ืออยู่ ไม่ควรน ามาท าหัวพันธุ์ นอกจากเช้ือน้ีจะท าลาย

หัวท าให้ผลผลิตลดลงแล้ว ยังเป็นแหล่งของเช้ือโรคในดินที่สามารถเข้าท าลายพืชในฤดูต่อไปได้ ยากต่อ

การก าจัด เน่ืองจากเป็นเช้ือในดิน และสามารถเคล่ือนที่ได้โดยน า้ ท าให้กระจายไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้ 

ดังนั้นควรมีการศึกษาเพ่ือหาวิธป้ีองกนั ก าจัด เช่นการใช้ Trichoderma sp. ในการควบคุมโรคนี้  

รวมทั้งในระยะยาวควรมีการพัฒนาพันธุแ์ก่นตะวันให้ทนทานต่อการเข้าท าลายของโรคนี้  ซึ่งปัจจุบันทาง

โครงการได้น าเช้ือพันธุกรรมของแก่นตะวันมาปลูกทดสอบความต้านทานต่อโรคนี้  หากมีพันธุใ์ด

ต้านทานหรือทนทานต่อโรคนี้ ได้ดีกจ็ะน ามาใช้เพ่ือการพัฒนาพันธุต่์อไป 

 2.4.2.4 การพกัตวัของหวัพนัธุ ์ ได้มีรายงานว่าหัวแก่นตะวันจะถูกท าลายการพักตัว

ได้หากเกบ็ไว้ที่อุณหภมูิต ่ากว่า 5
0C (Denoroy, 1996) การชักน าหัวให้เกดิต้นอ่อนก่อนการ

น าไปปลูกนับว่ามีความจ าเป็น เพราะหากปลูกโดยใช้หัว ต้นจะงอกไม่สม ่าเสมอท าให้ต้นแก่นตะวันมีอายุ

ที่แตกต่างกนัมากอยากต่อการปฏบิัติ การท าลายการพักตัวโดยใช้อุณหภมูิต ่าอาจก่อให้เกดิความยุ่งยาก

ต่อเกษตรกร ดังนั้นทางโครงการจึงได้มีการศึกษาและพบว่าการบ่มเพาะหัวให้เกดิต้นอ่อนก่อนการปลูก

เป็นวิธกีารที่ดีวิธหีน่ึง (สน่ัน และคณะ, 2549) โดยการตัดหัวแก่นตะวันเป็นช้ิน ๆ แต่ละช้ินมี 3-5 ตา 

บ่มไว้รวมกนัในขุยมะพร้าวช้ืน หรือแกลบเผาเก่าช้ืน บ่มเพาะไว้ประมาณ 7-10 วัน กเ็กดิต้นอ่อนแล้วจึง

น าต้นอ่อนไปปลูก พบว่าวิธกีารนี้กระตุ้นให้หัวแก่นตะวันงอกได้ดีมาก แต่การกระตุ้นให้ต้นอ่อนงอกแล้ว

น าไปปลูก ดินจะต้องมีความช้ืนดี และในระยะปลูก 1-2 สปัดาห์ต้องให้น า้ชลประทานชุ่มช้ืนอยู่เสมอ 

ไม่เช่นนั้นต้นจะตายได้ง่าย เพราะต้นอ่อนมีความอ่อนไหวต่อการขาดน า้ และการปลูกโดยใช้ต้นอ่อนต้อง

ปลูกตื้น หากปลูกลึกจะท าให้ต้นกล้าหัก การปลูกตื้นเมื่อกระทบแล้งพืชจะแสดงอาการขาดน า้ได้อย่าง

รวดเรว็ เพราะจะมีระบบรากตื้น และดินที่เหมาะสมกบัการปลูกเป็นดินร่วนปนทราย จึงต้องให้น า้

ชลประทานบ่อยคร้ังหลังจากปลูก 1-2 สปัดาห์ และหลังจากมีฝนทิ้งช่วงจึงส่งผลท าให้มีต้นทุนการผลิต

สงูในการผลิตแก่นตะวัน ดังนั้นควรมีการพัฒนาวิธกีารท าลายการพักตัวของแก่นตะวัน โดยการท าลาย

การพักตัวของหัว และตัดเป็นช้ิน ๆ ปลูกให้ลึก อาจจะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ ยังต้องการ

งานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิธกีารดังกล่าวว่าได้ผลตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่ 

 
2.4.3 ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคม 

 2.4.3.1 ตน้ทุนการผลิต และรายไดท่ี้ไดร้บั 

   การปลูกทดสอบปลายฤดูฝน ต้นทุนการผลิตของแต่ละแปลงการผลิต มี

ความแตกต่างกนัมาก ส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิตในระหว่าง 3,600-7,000 บาท/ไร่ โดยเป็นต้นทุนค่า

วัสดุ เพียง 1,200-2,200 บาท/ไร่ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นค่าหัวพันธุ ์ มีการผลิตที่สถานีทดลองของศูนย์วิจัย



นครราชสมีา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีต้นทุนการผลิตสงูกว่าแหล่งผลิตอื่น ๆ มาก คือมีต้นทุนการ

ผลิต 10,000-16,000 บาท/ไร่ ในกลุ่มแรก (ที่มีต้นทุนการผลิต 3,600-7,000 บาท/ไร่) แปลงที่มี

ผลผลิตต ่า (<1,000 กโิลกรัม/ไร่) ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนค่าปลูก และหัวพันธุค์ิดเป็นเงิน 1,500-

2,700 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 19.8-57.0 ของต้นทุนทั้งหมด รองลงมาเป็นต้นทุนค่าก าจัดวัชพืช และ

ค่าเตรียมแปลงปลูก ส่วนในกลุ่มแรกที่มีระดับผลผลิตค่อนข้างต ่า (นายเสรีภาพ ศรีนุกูล) พบว่าต้นทุน

ที่มากที่สดุของการผลิต คือ ต้นทุนส าหรับค่าเกบ็เกี่ยว คือ 2,250 บาท/ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32 ของ

ต้นทุนทั้งหมด ที่เป็นเช่นน้ีเพราะมีระดับผลผลิตสงูกว่ากลุ่มแรกที่มผีลผลิตต ่า ส่วนกลุ่มที่ได้ผลผลิต

ค่อนข้างสงู (3,001-4,000 กโิลกรัม/ไร่) ซึ่งทั้งหมดเป็นการปลูกในสถานีทดลอง พบว่ามีต้นทุนการ

ผลิต 10,000-16,000 บาท/ไร่ มีต้นทุนที่มากที่สดุส าหรับการผลิตในพ้ืนที่ไร่ปลายฤดูฝน คือ การให้

น า้คิดเป็นร้อยละ 20.3-41.4 ของต้นทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เพราะปลูกใกล้ฝนหมดท าให้ต้องให้น า้ส าหรับ

การผลิต ท าให้เสยีค่าใช้จ่ายสงูอย่างไรกต็ามการที่ให้น า้ได้อย่างสม ่าเสมอ ส่งผลท าให้มีระดับผลผลิต

ค่อนข้างสงู กล่าวคือ มีผลผลิต 3,223-3,900 กโิลกรัม/ไร่ ต้นทุนการผลิตที่นับว่าเป็นส่วนน้อยที่สดุ 

ส าหรับการผลิตคือต้นทุนค่าวัสดุ โดยทั่วไปจากการปลูกทดสอบพบว่ามีต้นทุนค่าวัสดุ เป็นค่าหัวพันธุ ์

900 บาท/ไร่ และค่าปุ๋ยเคมี 250-500 บาท/ไร่ รวมต้นทุนค่าวัสดุ 1,500-2,000 บาท/ไร่ ต้นทุน

ส่วนใหญ่ของการผลิตจึงเป็นค่าแรงงาน  

การผลิตแก่นตะวันในฤดูแล้งต้นทุนการผลิตของแต่ละแปลงมีความแตกต่าง 

กนัมาก ส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิต 3,250-9,500 บาท/ไร่ โดยจะมีต้นทุนวัสดุ 1,450-7,020 บาท/

ไร่ ส่วนใหญ่เป็นค่าน า้มัน หรือค่าไฟฟ้าในการให้น า้ ค่าหัวพันธุ ์รองลงมาเป็นค่าปุ๋ยและสารเคมี ในกลุ่ม

เกษตรกรที่ได้รับผลผลิตสงู มีต้นทุนการผลิต 11,000-21,100 บาท/ไร่ โดยจะมีต้นทุนค่าวัสดุ 

1,900-6,400 บาท/ไร่ ส่วนใหญ่เป็นค่าน า้มันหรือค่าไฟฟ้าในการให้น า้ ค่าหัวพันธุ ์ รองลงมาเป็นค่า

ปุ๋ยและสารเคมี นอกจากน้ีในกลุ่มน้ีจะมีต้นทุนที่มีมากคือ ต้นทุนค่าแรงงานการเกบ็เกี่ยว 1,900-

7,500 บาท/ไร่ ทั้งสองกลุ่มจะมีต้นทุนค่าแรงงานที่มากที่สดุคือการปลูก การดายหญ้า ก าจัดวัชพืชและ

การเตรียมดิน ส่วนต้นทุนที่น้อยที่สดุคือการใส่ปุ๋ย ในการปลูกทดสอบคร้ังน้ีถ้าคดิต้นทุนทั้งหมด 

เกษตรกรทุกรายจะขาดทุนจากการผลิตแก่นตะวัน ยกเว้น นายมุก แก้วเครือศรี  บ้านปากมาง อ.ท่าบ่อ 

จ.หนองคาย เน่ืองจากมีระดบัผลผลิต/ไร่ สงู แม้ว่าจะมีทุนการผลิตสงูกต็าม เกษตรกรบางรายใช้

แรงงานจ้างเพียงอย่างเดียวในการผลิตแก่นตะวัน ท าให้ต้นทุนการผลิตสงู แต่การจะมกี าไรจากการผลิต

เกษตรกรควรใช้แรงงานภายในครอบครัว  

จากการปลูกทดสอบการผลิตแก่นตะวันในสภาพเพาะปลูกต้นฤดูฝนซ่ึงมี

ต้นทุนการผลิต 9,850-22,150 บาท/ไร่ และมีต้นทุนการผลิตต่อกโิลกรัมเท่ากบั 2-15.2 บาท/

กโิลกรัม โดยพบว่าต้นทุนของเกษตรกรจะต ่ากว่าต้นทุนของแปลงทดลองเนื่องจากมต้ีนทุนการผลิตต ่า 

แต่มีผลผลิตสงู ส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิตต่อกโิลกรัมต ่า อย่างไรกต็ามการผลิตในฤดูนี้มีต้นทุนการ

ผลิตต่อกโิลกรัมค่อนข้างสงูหากเทยีบเทยีบกบัฤดูการผลิตอื่น ๆ (ปลายฤดูฝน และฤดูแล้ง 3-4 บาท/

กโิลกรัม) การด าเนินการจะท าให้ทราบต้นทุนการผลิตในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือใช้ก าหนดราคาในการรับซ้ือ

ผลผลิตจากเกษตรกรต่อไป การศึกษาคร้ังนี้  ท าในสภาพไร่นาเกษตรกรในเขตสภาพเพาะปลูกต่างๆ 

ระดับการผลิต ต้นทุนการผลิต  การปฏบิัติ และการยอมรับของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ที่ปลูกทดสอบ 

จึงมีข้อมูลที่มีความแตกต่างกนัมาก และแปรปรวนไปตามสภาพแวดล้อมที่ปลูกทดสอบซ่ึงกเ็ป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการเลือกพ้ืนที่ จะเหน็ว่าต้นทุนการผลิตหัวแก่นตะวันในแต่ละพ้ืนที่การผลิต กลุ่มที่ได้



ผลผลิตในระดับสงูจะมีต้นทุนการผลิตต ่าที่สดุในราว 3-4 บาท กลุ่มที่ได้ผลผลิตระดับต ่าจะมีต้นทุนการ

ผลิตสงูมากกว่า 4 บาท/กโิลกรัมของหัวสด การรับซ้ือจากเกษตรกรในราคาที่ต ่าจะท าให้ไม่เกดิแรงจูงใจ

ในการผลิต แต่หากซื้อผลผลติจากเกษตรกรในราคาสงู 5-10 บาท/กโิลกรัมหัวสด ท าให้ศักยภาพใน

การใช้วัตถุดิบในการผลิตเอทานอลลดลงหรือเป็นไปไม่ได้ นอกจากจะน าหัวแก่นตะวันไปใช้เป็นพืช

อาหารเพ่ือสขุภาพต่อไป 

 2.4.3.2 การยอมรบัการผลิตแก่นตะวนัของเกษตรกร 

เกษตรกรและผู้รับผดิชอบแปลงผลิตแก่นตะวันได้มคีวามเหน็เกี่ยวกบัการ

ผลิตแก่นตะวัน ถึงแม้จะมีปัญหาการผลิตและได้ผลผลิตต ่า เกษตรกรส่วนใหญ่กยั็งตัดสนิใจที่จะลอง

ปลูกแก่นตะวันต่อไป เพราะเร่ิมรู้จักพืชนี้และคาดว่าจะท าได้ดีขึ้น และจะได้ผลผลิตสงูขึ้น ยกเว้น 

เกษตรกรในเขต อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย บางราย โครงการอนุรักษ์พันธุพื์ชศูนย์คลองไผ่ อ.พัฒนานิคม จ.

ลพบุรี และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จ.นครพนม ที่จะไม่ท าการปลูกพืชน้ีอกีต่อไป เน่ืองจากให้

ความเหน็ว่าเป็นพืชที่มีอายุยาว และมีต้นทุนการผลิตสงู แต่ราคารับซื้อต ่า อกีทั้งในบางพ้ืนที่สามารถ

ปลูกพืชที่มีอายุสั้นได้หลายคร้ัง และได้ก าไรจากการปลูกมากกว่า จึงตัดสนิใจไม่ปลูกพืชน้ีต่อไป สิ่งที่

เกษตรกรมีความเหน็ตรงกนัคอื การผลิตพืชนี้มีปัญหาเร่ืองแมลงน้อยมาก  การปลูกดูแลปฏบิัติ

โดยทั่วไปไม่ยุ่งยาก ยกเว้นขั้นตอนการปลูก ซึ่งต้องกระตุ้นให้เกดิต้นอ่อนแล้วจึงปลูกและขั้นตอนการ

เกบ็เกี่ยว ซ่ึงต้องขุดและปลิดหัว ท าให้เสยีเวลาและส่งผลท าให้ต้นทุนการผลิตสงู สิ่งที่เกษตรกรยังไม่

พอใจกบัการผลิตคือ ผลผลิตที่ได้ต ่า และราคารับซ้ือยังต ่า  ไม่คุ้มค่ากบัการลงทุน ท าให้ขาดแรงจูงใจใน

การผลิต 

 
2.5 สรุปผลการศึกษา 

 จากการด าเนินการศึกษาการผลิตแก่นตะวันใน 3 ฤดูเพาะปลูก คือ การผลิตต้นฤดูฝน การผลิต

ปลายฤดูฝน และการผลิตในฤดูแล้ง พอสรุปได้ดังนี้ 

 2.5.1 ระดบัผลผลิตท่ีไดร้บั 

 ผลผลิตแก่นตะวันที่ผลิตแก่นตะวันต้นฤดูฝน ส่วนใหญ่มีผลผลิตอยู่ในระดับปานกลาง 

1,596-3,347 กโิลกรัม/ไร่ รองลงมามีผลผลิตต ่า 860 กโิลกรัม/ไร่ ส่วนการผลิตปลายฤดูฝน การ

ผลิตในแปลงเกษตรกรเกอืบทุกแปลงให้ผลผลิตต ่า เน่ืองจากพืชกระทบแล้ง ส่วนแปลงทดลองในสถานี

ทดลองให้ผลผลิตสงูเฉล่ีย 3,658 กโิลกรัม/ไร่ ส่วนการปลูกในฤดูแล้ง แปลงเกษตรกรปลูกที่ไร่ให้น า้

ชลประทาน ให้ผลผลิตปานกลาง 2,282 กโิลกรัม/ไร่ ในขณะที่แปลงปลูกชายฝั่งริมน า้ ให้ผลผลิตเฉล่ีย 

1,567 กโิลกรัม/ไร่ และแปลงปลูกในนาให้น า้ชลประทานให้ผลผลิตต ่าสดุ 619 กโิลกรัม/ไร่ เน่ืองจาก

น า้ท่วมขังแปลงก่อนเกบ็เกี่ยว ส่วนการปลูกในสถานีทดลองให้ผลผลิตสงูที่สดุ 2,427 กโิลกรัม/ไร่ 

2.5.2 ตน้ทุนการผลิตและก าไร 

 ทุกแปลงมีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสงู กลุ่มที่มีผลผลิตต ่า ส่วนใหญ่มีต้นทุนการผลิต 

3,000-7,000 บาท/ไร่ ส่วนกลุ่มที่ได้ผลผลิตสงู มีต้นทุนการผลิต 10,000-20,000 บาท/ไร่ โดยใน

กลุ่มของเกษตรกรที่ได้รับผลผลิตต ่า ท าให้เกษตรกรขาดทุน ในกลุ่มของเกษตรกรที่ได้ผลผลิตสงู หาก

คิดเฉพาะตันทุนค่าวัสดุจะมีก าไร  แต่ถ้าคิดต้นทุนค่าวัสดุและแรงงานจ้างและคิดต้นทุนทั้งหมดท าให้

เกษตรกรขาดทุนจากการผลิต  โดยจะพบว่าต้นทุนส าคัญ คือ การปลูก การเตรียมแปลงปลูก การดาย

หญ้า ก าจัดวัชพืชและการให้น า้ หากมีการรับซื้อ 2.5-3 บาท/กโิลกรัมหัวสด เกษตรกรจะขาดทุนต่อการ



ผลิต ราคารับซื้อควรอยู่ในระดับ 4-5 บาท/กโิลกรัมหัวสด ในการปลูกปลายฤดูฝนและฤดูแล้ง และ 8-

10 บาท/กโิลกรัมของหัวสดในการผลิตต้นฤดูฝน ซึ่งหากก าหนดราคารับซื้อในระดับนี้อาจขาดศักยภาพ

ในการแข่งขันกบัวัตถุดิบอื่นๆ ในการผลิตเอทานอล เน่ืองจากมีราคาของวัถตุดิบสงูเกนิไป 

 2.5.3 การยอมรบัการผลิต 

  เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยอมรับที่จะผลิตต่อไป ถึงแม้การผลิตในปีน้ีจะได้ผลผลิตต ่า 

และขาดทุน เพราะทราบสาเหตุที่ท  าให้ผลผลิตต ่า เน่ืองจากปัญหาเร่ืองน า้ ทั้งขาดน า้ในช่วงแรก และน า้

ท่วมแปลงก่อนการเกบ็เกี่ยว และเกษตรกรเช่ือว่าจะสามารถเพ่ิมผลผลิตได้ในการปลูกคร้ังต่อไป เช่น

การปลูกให้เรว็ข้ึน และหากมีราคารับซ้ือที่สงูข้ึน จะสร้างแรงจูงใจการผลิตต่อเกษตรกรได้มากข้ึน 

 
2.6 ขอ้เสนอแนะ 

 2.6.1 การพฒันาพนัธุใ์หเ้หมาะสมกบัระบบการผลิตพืช 

 พันธุแ์ก่นตะวันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีข้อจ ากดั คือ อายุเกบ็เกี่ยวยาว ไม่ทนแล้งและ

อ่อนแอต่อโรคโคนเน่า หัวเน่า  ควรท าการศึกษาพัฒนาพันธุ์เพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

 2.6.2 การศึกษาการแกก้ารพกัตวัของแก่นตะวนั  

เน่ืองจากแก่นตะวันมีการพักตวัท าให้ต้องบ่มหัวก่อนปลูก  ซึ่งท าให้ยุ่งยากในการผลิต 

ดังน้ันการศึกษาวิธแีก้การพักตวัของหัวจะช่วยท าให้สามารถลดข้ันตอนที่ยุ่งยาก เช่น การบ่มในแปลง

เพาะก่อนปลูกได้ 

2.6.3 การศึกษาการป้องกนัก าจดัโรคโคนเน่า ซ่ึงเกิดจากเช้ือ Sclerotium rolfsii  

เน่ืองจากโรคโคนเน่า หัวเน่าเป็นโรคที่ส  าคัญมาก ท าให้ต้นแก่นตะวันตาย หรือถ้าไม่

ตายในช่วงเกบ็เกี่ยว หัวจะเน่า ท าให้ผลผลิตลดลง ดังน้ันควรท าการศึกษาพัฒนาวิธกีารป้องกนัก าจัด

ต่อไป 

 

 



2.7 ประมวลภาพกิจกรรม 

2.7.1 กิจกรรมการใหค้วามรูแ้ก่เกษตรกร 

 

   
การให้ความรู้การผลิตแก่นตะวันแก่กลุ่ม  สาธติการเพาะหัวพันธุใ์นแปลงเพาะแก่กลุ่ม 

เกษตรกร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี   เกษตรกร อ.นาแก จ.นครพนม 

 

2.7.2 การเตรียมหวัพนัธุแ์ละกลา้พนัธุ ์

 

 
การตัดหัวแก่นตะวัน    น าช้ินส่วนหัวมาวางเรียงในกระบะแกลบช้ืน 

ปิดฝาเพ่ือบ่มหัวแก่นตะวัน 

 

  
ประมาณ 5-10 วัน ใบแก่นตะวันจะงอก  การบ่มหัวโดยท าให้เกดิกา๊ซ 

ใช้ระยะหูกระต่ายในการปลูก   คาร์บอนไดออกไซด์จากการจุดธูป 

ที่ อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

 



   2.7.2   การเตรียมหวัพนัธุแ์ละกลา้พนัธุ ์(ต่อ) 

    

   
น าช้ินส่วนหัวมาวางเรียงในแปลงเพาะ  น าวัสดุที่มีในแปลง เช่นฟาง ซาแลน คลุมแปลง 

ข้างแปลงปลูก      เพ่ือบ่มหัวพันธุ ์กระตุ้นให้เกดิต้นอ่อน 

 

 

   
หลังจากบ่มประมาณ 5-7 วันต้นอ่อน  น าวัสดุคลุมแปลงเพาะออก ต้นอ่อนจะได้ 

จะเร่ิมงอก     รับแสงและปรับตัว ก่อนน าไปแปลงปลูก 

 

   
น าหัวแก่นตะวันมาช าไว้ในถุงใส่แกลบช้ืน  ต้นกล้าระยะหูกระต่าย แปลงนางมาลัย 

      อ.เทพสถิต จ.ชัยภมู ิ
 

 

 

 



 
2.7.3 สภาพพ้ืนท่ีปลูกของเกษตรกร 

 

  
แปลงนายบุญโฮม อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น  แปลงนายสมบัติ อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอด็ 

ยกแปลงปลูก     ปลูกโดยไม่ยกร่อง 

 

 

   
แปลงนายวรยุทธ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  แปลงปลูกแบบไม่ยกร่อง 

แปลงปลูกท าเป็นหลุมเพ่ือกกัเกบ็น า้  นางมาลัย อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 

 

 

   
แปลงปลูกแบบยกร่องของเกษตรกร  แปลงปลูกแบบยกร่องของเกษตรกร 

อ.กุดจับ จ.อดุรธานี    อ.นาแก จ.นครพนม 

 



2.7.4 การปลูกปฏิบติัของเกษตรกร 

 

  
การปลูกโดยใช้หัวพันธุ ์แปลงนายบังเอญิ  การปลูกโดยใช้ต้นกล้า แปลงนายอดุลย์สทิธิ์ 

อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม    อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น 

    

   
การปลูกโดยใช้ต้นกล้า แปลงนางมาลัย  การปลูกแก่นตะวันแซมข้าวโพด 

อ.เทพสถิต จ.ชัยภมู ิ    แปลงนายรัตน์ หมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพียง 

      อ.นาแก จ.นครพนม 

 

    
การดายหญ้า ก าจัดวัชพืช     การใส่ปุ๋ย  

 

 



2.7.4 การปลูกปฏิบติัของเกษตรกร (ต่อ) 

  
การให้น า้ระบบสปริงเกอร์ แปลงนายสมบัติ  การให้น า้ระบบสปริงเกอร์  

อ.เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอด็    แปลงศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา 

 

 

   
การให้น า้ระบบสปริงเกอร์    การให้น า้ระบบสปริงเกอร์  

แปลงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  แปลงนางมาลัย อ.เทพสถิต จ.ชัยภมูิ 

ล าตะคอง จ.นครราชสมีา 

 

   
การให้น า้ระบบสปริงเกอร์    การให้น า้แบบปล่อยตามร่องของนางอ านวย 

แปลงสถานีทดลองของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวล าภู  

 

 



2.7.5 การเจริญเติบโตระยะต่างๆของแก่นตะวนั 

   

   
ต้นแก่นตะวันอายุประมาณ 1 เดือนหลังปลูก ต้นแก่นตะวันอายุประมาณ 1 เดือนหลังปลูก

แปลงนายมุก อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย แปลงปลูกศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา 

 

   

  
ระยะดอกตูม แปลงนายอานุภาพ    ระยะดอกตูม 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น    แปลงปลูกศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา  

   

 

   
เร่ิมมีไหล (ลงหัว)    เร่ิมมีไหล (ลงหัว) 

 

 

 



2.7.5 การเจริญเติบโตระยะต่างๆของแก่นตะวนั(ต่อ) 

 

      
ระยะออกดอกประมาณ 50% ของแปลง  ระยะออกดอก แปลงนายเสรีภาพ 

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา    อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 

      
ระยะออกดอก แปลงนายพรรณา   ระยะดอกโรย แปลงนายเสรีภาพ 

อ.เมือง จ.มุกดาหาร    อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

 
 

  
ระยะเกบ็เกี่ยว     ระยะเกบ็เกี่ยว แปลงนายสวัสดิ์ 

แปลงศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา    อ.กุดจับ จ.อุดรธานี  

 

 



2.7.6 ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว 

 

      
การตัดต้นก่อนขุด    ขุดโดยใช้พลั่ว 

แปลงปลูกมหาวิทยาลัยขอนแก่น   แปลงปลูกมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

     
การเกบ็เกี่ยวโดยใช้เสยีมขุด แปลง   หัวที่ขุดข้ึนมากองรวมกนัไว้ในที่ร่ม 

นางจันทร์หอม อ.เปือยน้อย  จ.ขอนแก่น 

 

 

   
การปลิดหัวสดของเกษตรกร    การปลิดหัวสดของเกษตรกร แปลง 

อ.น า้พอง จ.ขอนแก่น    นางจันทร์หอม อ.เปือยน้อย  จ.ขอนแก่น 

        

   



2.7.7 ผลผลิตท่ีไดข้องเกษตรกร 

 

  
นายเสรีภาพ และผลผลิตที่ได้ อ. เมือง  ผลผลิตจากแปลงนายอดุลย์สทิธิ์ อ.น า้พอง 

จ.ขอนแก่น     จ.ขอนแก่น 

 

  
ผลผลิตจากแปลงนายบังเอญิ อ.เชียงยืน  ผลผลิตจากแปลงนายสมหมาย 

จ.มหาสารคาม     อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น 

 

  
ผลผลิตจากแปลงปลูก    ผลผลิตจากแปลงนายสมบัติ อ.เกษตรพิสยั 

ศูนย์วิจัยพืชไร่นครราชสมีา    จ.ร้อยเอด็ 

 

   

    



  2.7.7 ผลผลิตท่ีไดข้องเกษตรกร(ต่อ)   

 

   
ผลผลิตจากแปลงนายนิยม    ผลผลิตของนางกาญจนา อ.กุดจับ 

อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี    จ.อุดรธานี 

 

 

2.7.8 การจดัการหลงัการเก็บเกี่ยว 

 

   
น าหัวใส่กระสอบฝงัใต้ทรายที่ช้ืน รอการมารับซ้ือ บรรจุใส่กระสอบ รอการมารับซื้อของ 

ของโครงการฯ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  โครงการฯ เกษตรกรที่ อ.กุดจบั จ.อุดรธานี 

 

 

  
หัวสดที่เกบ็มาจากแปลง    การล้างท าความสะอาด 

 

 



2.7.8 การจดัการหลงัการเกบ็เกีย่ว(ต่อ) 
 

  
บรรจุใส่ถุงพลาสติก ปิดปากถุงไม่ให้อากาศเข้า เกบ็ไว้ในห้องเยน็อุณหภมูิประมาณ 10 C 

 

 
2.7.9 สภาพปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในแปลงปลูกทดสอบ 

 

 

  
น า้ท่วมแปลง     แมลงท าลายล าต้นแก่นตะวัน  

 
 

  
เช้ือราที่ติดมากบัหัวพันธุ ์    หัวพันธุเ์กดิการหมักมียีสต์เกดิขึ้น 

      ไม่สามารถน าไปปลูกได้ 

 



2.7.9 สภาพปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนในแปลงปลูกทดสอบ (ต่อ) 

 

   
สภาพหัวที่เกดิการพักตัว เมื่อกระทบ  สภาพขาดน า้อย่างรุนแรง 

อากาศเยน็      

 

    
เพล้ียแป้ง   วัชพืช    หัวโผล่กลายเป็นต้นใหม่ 

 

 

 

   
โรคโคนเน่า หัวเน่าที่เกดิจากเช้ือรา    น า้ท่วมแปลงผลิตในช่วงเกบ็เกี่ยว ท าให้หัวเน่า 

Sclerotium rolfsii 

 

 



2.8 กิจกรรมการประชาสมัพนัธ ์
งาน “ทุ่งแก่นตะวันบาน” เตรียมจัดงานทุ่งแก่นตะวันบาน เปิดประโยชน์อกีด้าน ของพืชไร่พันธุ์

ใหม่ แก่นตะวัน รศ. สน่ัน จอกลอย อาจารย์ประจ าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักวิจัย

เจ้าของผลงานพัฒนาพันธุพื์ช แก่นตะวัน เผยว่า คณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกบั ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

จัดงาน “ทุ่งแก่นตะวันบาน” เพ่ือเผยแพร่คุณประโยชน์ และวิธกีารเพาะปลูก “แก่นตะวัน” 

ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ รวมทั้งประโยชน์ในด้านความสวยงามที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ได้ด้วย 

 

“แก่นตะวัน เป็นพืชใหม่ที่คนทั่วไปยังไม่รู้จัก ดังนั้น เพ่ือเป็นการ
พัฒนาพืชชนิดน้ีให้เป็นที่ยอมรับของทั้งผู้ปลูก และผู้บริโภค และ

พัฒนาไปสู่การเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่ของไทย โดยเฉพาะความ
สวยงามของดอกเมื่อเป็นแปลงใหญ่ ซึ่งดอกแก่นตะวันจะมีสเีหลือง
คล้ายบัวตอง มีความสวยงามไม่แพ้ทุ่งบัวตอง หรือทุ่งทานตะวันเลย 
จึงนับได้ว่าเป็นพืชเพ่ือการท่องเที่ยวได้อกีทางหน่ึง โดยคณะ

เกษตรศาสตร์ ได้จัดท าแปลงสาธติแก่นตะวันขึ้น ตั้งแต่เดือน

กุมภาพันธ ์2550 ที่ผ่านมา และดอกแก่นตะวันจะบานในช่วงเดือน
พฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน 2550 จึงได้จัดงานวันทุ่งแก่นตะวัน
บานขึ้น ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 
16.30 น. ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มข. โดยในงานจัดให้มี
การแข่งขันวาดภาพและถ่ายภาพแก่นตะวัน การอบรมเกี่ยวกบัการ

เพาะปลูก การตลาด และประโยชน์ของแก่นตะวัน รวมทั้ง การ
แสดงอาหารที่ปรุงจากหัวแก่นตะวัน และให้ทดลองชิม ส่วนผู้ที่

พลาดโอกาสไม่ได้เข้าร่วมงาน ยังสามารถมาเที่ยวชมและศึกษา

แปลงสาธติแก่นตะวัน ณ บริเวณอุทยานเทคโนโลยีการเกษตร ได้
จนถึงเดือนสงิหาคมนี้” 

ที่มา: http://home.kku.ac.th/info/dailynews05_kku_50.htm 
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2.8 กิจกรรมการประชาสมัพนัธ ์(ต่อ) 

 ผู้ว่าฯ ขอนแก่นช่ืนชม “แก่นตะวัน” ช่ือดี สารพัดประโยชน์  

วันที่ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เวลา 15.30 น. นายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น 

ให้เกยีรติเป็นประธานเปิดงาน “ทุ่งแก่นตะวันบาน” ที่ทางคณะเกษตรศาสตร์ และศูนย์บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกบั ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกนัจัดขึ้น เพ่ือเผยแพร่

คุณประโยชน์ และวิธกีารเพาะปลูกให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ โดยมี รศ.ดร. สมุนต์ สกลไชย อธกิารบดี 

พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้สนใจทั่วไปร่วมงานจ านวนมาก ณ ศาลาจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ผู้ว่าฯ ชมความงามของ  

“ แก่นตะวัน” จากภาพถ่ายที่ส่งเข้า

ประกวดในงานนี้  

 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า แก่นตะวัน มีคุณสมบัติที่

ดีมาก ถือเป็นพืชเศรษฐกจิสารพัดประโยชน์ โดยเฉพาะช่ือ      

“แก่น” หมายถึง จุดศูนย์รวม “ตะวัน” หมายถึง ดวง

ตะวัน พระอาทติย์ แก่นตะวัน จึงมีความหมายว่า จุดศูนย์รวม

แห่งดวงอาทติย์ จุดศูนย์รวมแห่งพลังงาน ซึ่งข้อเทจ็จริง หัว

แก่นตะวัน สามารถแปรรูปได้หลากหลาย สารพัดประโยชน์ 

อาท ิแปรรูปผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ หรือจะรับประทานหัวสด ๆ 

กไ็ด้ จากที่ได้รับทราบมาว่า นักวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ได้ศึกษาวิจัยพบว่า หัวของแก่นตะวัน เป็นแหล่งสะสมของอนินู

ลิน ซ่ึงเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพสงู เมื่อรับประทานหัว

แก่นตะวันจะสามารถลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและหลอด

เลือด สร้างภมูิคุ้มกนัในร่างกาย แก่นตะวันให้แคลอร่ีต ่า ไม่

เพ่ิมน า้ตาลในเลือด จึงลดความเสี่ยงการป็นโรคเบาหวาน 

นอกจากนี้  ประโยชน์อกีด้านของแก่นตะวัน คือการแปรรูปผลิต

เป็นพลังงานทดแทน ผลิตเอทานอลจากแก่นตะวัน ซึ่งจะ

รองรับการขาดแคลนพลังงานในอนาคตของประเทศไทย และที่

ส  าคัญอกีด้านดอกแก่นตะวัน มีสเีหลือง ซึ่งเป็นสปีระจ าจังหวัด

ขอนแก่นพอด ี จึงนับได้ว่าแก่นตะวันเป็นพืชเศรษฐกจิใหม่ ที่

น่าจะมีอนาคตไกล 

ที่มา: http://home.kku.ac.th/info/dailynews05_kku_50.htm 
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2.8 กิจกรรมการประชาสมัพนัธ(์ต่อ) 
 

ทุ่งแก่นตะวันบาน ที่ มข. 

ศูนย์บริการวิชาการ และศูนย์ปรับปรุงพันธุพื์ช คณะเกษตรศาสตร์ มข. ร่วมกบั ส านัก

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จดังาน “ทุ่งแก่นตะวันบาน ” เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ของนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งแก่นตะวันเป็นพันธุไ์ม้ทรงคุณค่าที่ได้รับการพัฒนาสายพันธุ์ โดยมี 

รศ.ดร.สน่ัน จอกลอย เป็นผู้วิจัยหลักพิธกีารเปิดงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 50 เวลา 

16.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร และ

ในวันดังกล่าวได้จัดกจิกรรมหลากหลาย อาท ิ การอบรมการปลูก การดูแลและการใช้ประโยชน์จากแก่น

ตะวัน การแข่งขันการประกวดภาพถ่าย การวาดภาพ และการสมัผัสรสชาติอาหารเพ่ือสขุภาพที่ปรุงจาก

หัวแก่นตะวันผู้ชนะเลิศอนัดับ 1 ของการแข่งขันประเภทต่าง ๆ มีดังนี้  การประกวดภาพถ่าย คือ นาย

วสนัต์ เจริญสนิทรัพย ์การประกวดวาดภาพระดับอนุบาลคือ ด.ญ.ศลิษา กจิเจริญ การประกวดวาดภาพ

ระดับประถมต้น คือ ด.ช.วุฒิกร อิ่มถวิล การประกวดวาดภาพ ระดับประถมปลาย คือ ด.ญ. ณฏัฐณชิา 

โพธิ์ศรี 

 

              
 

           
 

ที่มา:http://home.kku.ac.th/uac/Newsletter/newsletter%208-50%2001-

15-06-50.pdf 

 

 

 

 



2.8 กิจกรรมการประชาสมัพนัธ ์(ต่อ) 
 

มข.ดัน “แก่นตะวัน” พืชเศรษฐกจิใหม่ แปรรูปผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ/พลังงานทดแทน  
 

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2550 16:40 น. 
 

 
แก่นตะวัน มีดอกคล้ายทานตะวันย่อส่วน และดอกบัว

ตอง ปลูกในแปลงขนาดใหญ่ เมื่อดอกบานจะมีสสีนัที่

สวยงาม สามารถส่งเสริมรองรับอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยวได้ 
  

       ศูนย์ข่าวขอนแก่น-นักวิชาการ ม.ขอนแก่น วิจัยสมุนไพรมหัศจรรย์ “แก่นตะวัน” พบมีประโยชน์สงู 

ทั้งสรรพคุณทางยาและสกดัเป็นพลังงานทดแทน ช้ี หัวแก่นตะวัน มีสารอนินูลิน ช่วยลดไขมันในเลือด ลด

ความเสี่ยงโรคเบาหวาน มั่นใจเกดิผลเชิงพาณชิย์พัฒนาเป็นผลิตภัณฑอ์าหารเพ่ือสขุภาพเร่งต่อยอดวิจัย 

หาลู่ทางแปรรูปเป็นเอทานอล ดันจัดงาน “ทุ่งแก่นตะวันบาน” กระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หาลู่ทาง

หน่วยงานรัฐส่งเสริมปลูกเป็นพืชประจ าจังหวัดขอนแก่น 

       รศ.ดร.สน่ัน จอกลอย อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะ

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยถึงงานวิจัยพืช แก่นตะวัน ว่า จากการวิจัยตลอดระยะ 3 ปีที่

ผ่านมา “แก่นตะวัน” หรือ Jerusalem artichoke ซึ่งเป็นพืชเมืองหนาวมีต้นก าเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ 

เมื่อปรับปรุงพันธุจ์นเหมาะสมต่อการปลูกในเขตร้อนเมอืงไทย พบว่า เป็นพืชอกีชนิดที่มีศักยภาพสงู 

สามารถส่งเสริมปลูกเป็นพืชเศรษฐกจิใหม่ได้ ลักษณะของต้น แก่นตะวัน เป็นพืชใกล้ชิดกบัทานตะวัน มี

ดอกสเีหลืองสดใส คล้ายดอกบัวตอง และดอกทานตะวัน แต่มีขนาดเลก็กว่า มีหัวใต้ดินคล้ายกบัมันฝร่ัง 

เพ่ือเกบ็สะสมสารอาหาร ซึ่งหัวของแก่นตะวัน จากการวิจัยพบว่า เป็นแหล่งสะสมของอนินูลิน (inulin) 

ซ่ึงเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อสขุภาพสงู 

       ทั้งนี้  อนินูลิน ประกอบด้วย น า้ตาลฟรักโตส มีโมเลกุลยาว จับยึดไขมันในเส้นเลือดที่เป็นอนัตราย

ต่อร่างกาย เช่น ไขมัน Cholesterol Triglyceride และ LDL จึงลดความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจและหลอด

เลือด สร้างภมูิคุ้มกนัในร่างกาย ขณะที่ แก่นตะวัน ให้แคลอรีต ่า ไม่เพ่ิมน า้ตาลในเลือด จึงลดความเสี่ยง

การเป็นโรคเบาหวาน        

       ที่ส  าคัญ อนินูลิน เป็นสารเย่ือใยอาหาร จะไม่ถูกย่อยในกระเพาะ และล าไส้เลก็ อยู่ในระบบทางเดิน

อาหารเป็นเวลานาน ท าให้ไม่รู้สกึหิว กนิอาหารได้น้อย จึงช่วยลดความอ้วน นอกจากนี้  อนินูลิน จะช่วย



ลดปริมาณแบคทเีรียที่ท  าให้เกดิโรคในระบบทางเดินอาหาร เช่น Coliforms และ E.Coli แต่จะเสริมการ

ท างานของแบคทเีรียที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือ Bifidobacteria และ Lactobacillus จึงเสริมสร้าง

ภมูิคุ้มกนัร่างกายให้ดีขึ้น 

       “ข้อมูลเบื้องต้นที่ได้จากการสอบถามผู้ที่

บริโภค หัวแก่นตะวันสด เป็นประจ า พบว่า เมื่อ

รับประทานหัวแก่นตะวัน จะรู้สกึอิ่ม กนิอาหาร

น้อยลง ระบบขับถ่ายดี ไม่มีปัญหาท้องผูก และ

ช่วยลดอาการจุกเสยีดแน่น และแก้อาการ

ท้องเสยีได้ ส่วนผลทางอ้อม ท าให้สขุภาพในช่อง

ปากดี ลดกลิ่นปากจากเช้ือแบคทเีรียในช่องปาก

และในระบบล าไส้ได้”รศ.ดร.สน่ัน กล่าวและว่า   

       สรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อสขุภาพ

ดังกล่าว ท าให้ แก่นตะวัน ได้รับความสนใจ 

เพราะเข้ากบักระแสรักษ์สขุภาพ สงัคมก าลังให้

ความส าคัญต่อผลิตภัณฑรั์กษาสขุภาพจาก

สมุนไพร ที่ผ่านมา การทดลองปลูกแก่นตะวัน

พันธุ ์1 ที่แปลงสาธติคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีประชาชนที่ทราบถึงสรรพคุณของหัวแก่น

ตะวัน ติดต่อซื้อ หัวสด ไปบริโภคในลักษณะผักสด หรือประกอบอาหารเหมือนผักทั่วๆไป จนไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการ 

       เช่ือมีลู่ทางแปรรูปเป็นผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ 

       นอกจากนี้ ยังมี บริษัท แก่นตะวัน ไบโอเทค จ ากดั เหน็ความส าคัญของพืชชนิดนี้  น าต้นพันธุไ์ป

ส่งเสริมให้เกษตรกรในเขตจังหวัดลพบุรีปลูกจ านวนมาก ในลักษณะคอนแทรกฟาร์มมิง โดยน าไปแปรรูป

เป็นซุปหัวแก่นตะวัน สลัดบาร์แก่นตะวัน ฯลฯ จ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เกตในเขตกรุงเทพฯ และได้รับการ

ตอบรับจากตลาดกลุ่มเป้าหมายสงูมาก 

       ลู่ทางการน าไปใช้ประโยชน์แปรรูปเป็นผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ มีความเป็นไปได้สงู เน่ืองจากประเทศ

แถบยุโรป มีผลิตภัณฑล์ดความอ้วนจากพืชชนิดนี้แล้ว ส่วนในประเทศไทย เร่ิมมองเหน็คุณประโยชน์พืช

ชนิดนี้ เพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ การน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑเ์พ่ือสขุภาพ น่าจะวิจัยเพ่ิมเติมเพียงเลก็น้อย ให้เหมาะ

กบัสภาพการเพาะปลูกการตลาดที่เหมาะกบัสภาพพ้ืนที่เท่าน้ัน 

       ปัจจุบันกระแสตื่นตัวด้านการวิจัยพืชแก่นตะวัน มีสงูมาก โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ก าลังวิจัย เพ่ือใช้ประโยชน์จากดอกแก่นตะวัน รองรับอตุสาหกรรมเล้ียงผึ้ ง ส่วนกรมวิชาการเกษตร น าแก่น

ตะวัน ไปวิจัยพัฒนาให้ได้ผลผลิตที่สงูข้ึน รวมถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฯลฯ 

       ส่วนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยพัฒนาสายพันธุแ์ก่น

ตะวันให้หลากหลาย รองรับการเพาะปลูกเชิงพาณชิย์ ขณะนี้ อยู่ระหว่างการปรับปรุงสายพันธุ์ ให้มีระยะเวลา

เกบ็เกี่ยวที่สั้นลงให้เหลือเพียง 100 วัน จากเดิม 120 วัน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถปลูกแก่นตะวันได้ถึง

ปีละ 3 คร้ัง 

       

 

 
รศ.ดร.สน่ัน จอกลอย ผู้ปรับปรุงพันธุแ์ก่นตะวัน ให้

เหมาะกบัการปลูกในเขตเมืองร้อน 
  

 



 

       รุกต่อยอดวิจัยแก่นตะวัน-ผลิตเป็นเอทานอล 

       ขณะเดียวกนั แก่นตะวัน ยังมีประโยชน์ในฐานะวัตถุดิบแปรรูปเป็นเอทานอล พลังงานทดแทนที่ส  าคัญ

ของประเทศ ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า หัวแก่นตะวัน เป็นพืชให้น า้ตาล สามารถใช้จุลินทรีย์หมักเป็นเอทานอลได้ 

โดยหัวแก่นตะวันสด 1 ตัน สามารถหมักเป็นเอทานอลได้ 80 ลิตร ซ่ึงสงูกว่าอ้อย 1 ตันที่สามารถหมักเป็น

เอทานอลได้ประมาณ 65-70 ลิตร แต่กย็ังต ่ากว่าหัวมันส าปะหลังสด 1 ตันที่หมักเป็นเอทานอลได้ถึง 160 

ลิตร 

       ส าหรับอุปสรรคของการแปรรูปแก่น

ตะวันเป็นเอทานอล พบว่า ยังมีต้นทุนการ

จัดการเพาะปลูกค่อนข้างสงูถึง 3,000-4,000 

บาท/ไร่ ขณะที่ผลผลิตแก่นตะวันยังอยู่ใน

เกณฑต์ ่าประมาณ 2.5-4 ตัน/ไร่ กอปรกบั

ราคาขายเมื่อองิกบัการน าไปบริโภคสดราคาจึง

ค่อนข้างสงู ไม่เหมาะที่จะน าไปแปรรูปเป็นเอ

ทานอลในระยะนี้  จ าเป็นต้องหาทางเพ่ิม

ผลผลิตให้สงูขึ้น เพ่ือให้ราคารับซื้อต ่าลง จึงจะ

เหมาะกบัการผลิตเป็นพลังงานทดแทน 

              ล่าสดุส านักงานคณะกรรมการวิจัย

แห่งชาต ิ ได้ให้ทุน คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือสนับสนุนงานวิจัย

แก่นตะวัน รองรับการผลิตเป็นพลังงาน

ทดแทน โดยมีกรอบเวลาศึกษาตั้งแต่สงิหาคม 2549 ถึงสงิหาคม 2550 ผลจากงานวิจัยช้ินนี้  จะเกดิองค์

ความรู้ เพ่ิม เกี่ยวกบัวิธกีารผลิตแก่นตะวันในเชิงอุตสาหกรรม รู้ถึงกระบวนการผลิตเอทานอลจากแก่น

ตะวัน รวมถึงต้นทุนการผลิตเอทานอลอกีด้วย 

        ดันจัดงานทุ่งแก่นตะวันบานกระตุ้นท่องเที่ยว 

         รศ.ดร.สน่ัน กล่าวต่อว่า จุดที่น่าสนใจคือ ดอกแก่นตะวัน มีสเีหลืองสดใส คล้ายกบัดอกบัวตอง 

หรือดอกทานตะวัน มีความสวยงามไม่ต่างจากทุ่งบัวตอง หรือทุ่งทานตะวัน ศักยภาพดังกล่าว สามารถ

ส่งเสริมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ ได้เตรียมจัดงาน 

"ทุ่งแก่นตะวันบาน" ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคมนี้  ณ แปลงสาธติแก่นตะวัน คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

         ภายในงานจัดให้มีการแข่งขันวาดภาพและถ่ายภาพแก่นตะวัน การอบรมเกี่ยวกบัการเพาะปลูก 

การตลาด และประโยชน์ของแก่นตะวัน รวมทั้งจัดแสดงอาหารที่ปรุงจากหัวแก่นตะวันและให้ทดลองชิม

ด้วย โดยจะมีการหารือกบันายปานชัย บวรรัตนปราณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง ในแง่การส่งเสริมเพาะปลูกแก่นตะวัน ให้เป็นพืชประจ าจังหวัดขอนแก่นอกีชนิด 

       ทั้งนี้  เน่ืองจาก แก่นตะวัน มีดอกสเีหลือง ตรงกับสปีระจ าจังหวัดขอนแก่น ประกอบกบัแก่นตะวัน 

ยังเป็นพืชชนิดใหม่ ที่ยังไม่มีการปลูกแพร่หลาย แต่เป็นพืชที่มีลู่ทางในการเพาะปลูกรองรับการผลิตเชิง

 
หัวแก่นตะวันสด ที่น ามาใช้แปรรูปเป็นอาหารเพ่ือ

สขุภาพ และสกดัเป็นเอทานอล พลังงานทดแทนที่

ส าคัญของประเทศ 
 

 

 
 



อุตสาหกรรมในอนาคตอนัใกล้ โดยจะมีงานวิจัยจากนักวิชาการและหน่วยงานต่างๆออกมารองรับอย่าง

ต่อเนื่อง 

       การส่งเสริมปลูกแก่นตะวัน จึงน่าจะเป็นโอกาสดีของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น เพ่ือเสริมสร้าง

รายได้และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น แนวทางการส่งเสริมเบื้องต้น น่าจะส่งเสริมปลูกในแปลง

ขนาดใหญ่ ควบคู่กบัการเลี้ ยงผึ้ งไปด้วยกนั ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายน า้ผึ้ ง และรองรับ

ด้านการท่องเที่ยว ส่วนในอนาคตน่าจะเกดิอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑส์ขุภาพและพลังงานทดแทนมา

รองรับ 

 

ที่มา: http://202.57.155.217/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9500000059893 

 



2.9 เอกสารอา้งอิง 

 ศรัณย์ วรรธนัจฉริยา ศิริพรรณ ศิริปัญญวัฒน์ และวีระ ภาคอุทยั. 2536. ภาวะการผลิตและ

การตลาดถั่วลิสง ปัจจุบันและอนาคต รายงานการสมัมนาถั่วลิสงแห่งชาติ คร้ังที่ 9 ณ 

โครงการชลประทานล าพระเพลิง จ.นครราชสมีา 7-11 พฤษภาคม 2533 

 สน่ัน จอกลอย วิลาวรรณ ตุลา รัชนก มีแก้ว และถวัลย์ เกษมาลา. 2549. อทิธพิลของวิธกีาร

ชักน าให้เกดิต้นอ่อนของหัวแก่นตะวัน. แก่นเกษตร 34. 157-163. 

 Denoroy P, 1996. The crop physiology of Helianthus 

tuberosus L : A model orientated view. Biomass and 

Bioenergy. 11(1) 11-32. 

 Frese, L. 1993. Cultivation and breeding of fructan-producing 

crops CRC press, Tokyo. 

 Soja, G, G. Dersch and W. Proznick. 1990. Harvest dates, 

fertilizer and varietal effects on yield, concentration and 

molecular distribution of fructan in Jerusalem artichoke. 

J. Agron. Crop sci. 165 : 181-189. 

 



บทท่ี 3  

การศึกษาการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวนั 

 

3.1 ท่ีมาและความส าคญัและแนวคิดพื้ นฐานของการศึกษา 

น ำ้มันเช้ือเพลิงเป็นแหล่งพลังงำนที่ส  ำคัญของประเทศ และถือได้ว่ำเป็นปัจจัยส ำคัญในล ำดับ

ต้นๆ ที่มีผลกระทบอย่ำงมำกต่อสภำวะเศรษฐกจิและควำมมั่นคงของประเทศ จำกภำวะวิกฤตด้ำน

พลงังำนของโลกในปัจจุบัน ท ำให้หลำยๆ ประเทศหันไปศึกษำหำแหล่งพลังงำนทดแทนกนัอย่ำงจริงจัง 

เอทำนอลได้รับกำรยอมรับให้เป็นแหล่งพลังงำนทดแทนที่ส  ำคัญแหล่งหน่ึง เพรำะมีข้อดหีลำยประกำร 

เช่น สำมำรถเผำไหม้ได้อย่ำงสมบูรณ ์ ช่วยลดมลพิษทำงอำกำศ ในขณะเดียวกนักช่็วยเพ่ิมค่ำออกเทน

เมื่อใช้ผสมกบัน ำ้มันเช้ือเพลิง (เบนซิน) ในปัจจุบันกำรผลิตเอทำนอลในระดับอตุสำหกรรมนิยมใช้

วิธกีำรหมัก โดยใช้วัตถุดิบชนิดต่ำงๆ ที่ส  ำคัญ เช่น ข้ำวโพด มันส ำปะหลัง กำกน ำ้ตำล อ้อย ข้ำวฟ่ำง

หวำน เป็นต้น เนื่องจำกวัตถุดิบเหล่ำนี้ ส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบหลักในอุตสำหกรรมต่ำงๆ เช่น อุตสำหกรรม 

ผลิตแป้ง อำหำรสตัว์ น ำ้ตำล และสำรเคมีอื่นๆ เช่น กรดซิตริก โมโนโซเดียมกลูตำเมต เป็นต้น และ

รำคำของวัตถุดิบเหล่ำน้ีมีแนวโน้มที่เพ่ิมสงูข้ึนทุกปี ดังนั้นในอนำคตคำดว่ำวัตถุดิบเหล่ำน้ีจะมีปริมำณไม่

เพียงพอกบัควำมต้องกำร และให้ผลตอบแทนที่ไม่คุ้มค่ำกบักำรลงทุน ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีกำรศึกษำเพ่ือ

หำพืชพลังงำนชนิดใหม่ๆ ที่มีศักยภำพส ำหรับน ำไปใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบทดแทน  

แก่นตะวัน (Jerusalem artichoke หรือ Helianthus tuberosus L.) จัดเป็น

พืชพลังงำนที่น่ำสนใจและมีศักยภำพส ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบทำงเลือกในกำรผลิตเอทำนอล เน่ืองจำก

ให้ผลผลิตต่อพ้ืนที่สงู (ประมำณ 3-6 ตันต่อไร่ ข้ึนอยู่กบัสภำพพ้ืนที่และฤดูปลูก) มีอำยุกำรเกบ็เกี่ยว

ผลผลิตสั้น (ประมำณ 100 วัน) และสำมำรถเจริญในสภำพพ้ืนที่ของประเทศไทยได้เป็นอย่ำงดี (สน่ัน 

จอกลอย และคณะ, 2549) จำกกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีในส่วนหัวซ่ึงท ำหน้ำที่สะสมอำหำร

พบว่ำมีควำมช้ืนประมำณ 80 เปอร์เซน็ต์ ส่วนประกอบหลักที่เหลือคือ คำร์โบไฮเดรท (แป้ง) 70-76 

เปอร์เซน็ต์ (ร้อยละ 80 เป็นสำรประกอบคำร์โบไฮเดรตที่อยู่ในรูปอนูิลิน) โปรตีน 10-15 เปอร์เซน็ต ์

ไขมัน 1 เปอร์เซน็ต์ เย่ือใย 4-6 เปอร์เซน็ต์ และเถ้ำ 5 เปอร์เซน็ต์ นอกจำกนี้ยังพบแร่ธำตุชนิดต่ำงๆ 

ที่เป็นประโยชน์ส ำหรับกำรเจริญ และกำรผลิตเอทำนอลของจุลินทรีย์ เช่น ฟอสฟอรัส (0.099 

เปอร์เซน็ต์) แคลเซียม (0.023 เปอร์เซน็ต์) เหลก็ (3.4 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม) และอะลูมิเนียม 

คลอรีน ไอโอดีน แมกนีเซียม โพแตสเซียม โซเดียม ซัลเฟอร์ สงักะส ี เป็นต้น เน่ืองจำกแก่นตะวันเป็น

แหล่งที่ส  ำคัญของคำร์โบไฮเดรท จึงมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์มำกมำยทั้งเป็นอำหำรของคน (ทดแทนมัน

ฝร่ัง) สตัว์ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลเพ่ือใช้เป็นน ำ้มันเช้ือเพลิง  

ถึงแม้แก่นตะวันจะเป็นพืชพลังงำนทำงเลือกที่น่ำสนใจ และมีรำยงำนกำรวิจัยเกี่ยวกบักำรผลิต

เอทำนอลจำกแก่นตะวันมำกพอสมควร เช่น Margarits และ Bajpai (1983) ได้ศึกษำกำร

ผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดยใช้ Kluyveromyces marxianus UCD (FST) 55-

82 พบว่ำยีสต์สำมำรถหมักให้ควำมเข้มข้นของเอทำนอลสงูสดุเท่ำกบั 102 กรัมต่อลิตร เมื่อใช้น ำ้ตำล

เร่ิมต้น 250 กรัมต่อลิตร ค่ำอตัรำกำรเจริญจ ำเพำะสงูสดุมีค่ำแปรผันตั้งแต่ 0.44 ต่อช่ัวโมง ที่น ำ้ตำล

เร่ิมต้น 50 กรัมต่อลิตร ถึง 0.13 ต่อช่ัวโมง ที่น ำ้ตำลเร่ิมต้น 300 กรัมต่อลิตร และผลผลิตเอทำ

นอลมีค่ำประมำณ 0.45 กรัมเอทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ Schorr-Galindo และคณะ 



(2000) ศึกษำอตัรำกำรหมักเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดยใช้เช้ือ Saccharomyces 

diastaticus NCYC 625 ผลกำรศึกษำพบว่ำเมื่ออตัรำส่วนของน ำ้ตำลฟรุกโตสต่อกลูโคส

เพ่ิมขึ้น อตัรำกำรผลิตเอทำนอลโดยยีสต์ลดลง ควำมเข้มข้นของเอทำนอลที่ผลิตได้เมื่ออตัรำส่วนของฟ

รุกโตสต่อกลูโคสเท่ำกบั 6.0 มีค่ำประมำณ 45 กรัมต่อลติร แต่เมื่ออตัรำส่วนของน ำ้ตำลทั้ง 2 ชนิด

ลดลงเหลือ 3.5 เอทำนอลที่ผลิตได้มีค่ำเท่ำกบั 65 กรัมต่อลิตร Szambelan และคณะ (2004) 

ศึกษำกำรผลิตเอทำนอลโดยใช้เช้ือจุลินทรีย์ร่วมระหว่ำง S. cerevisae และ Z. mobilis กบั K. 

fragilis ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมเข้มข้นของเอทำนอลเพ่ิมขึ้นเป็น 0.48 กรัมเอทำนอลต่อกรัม

น ำ้ตำลที่ถูกใช้ในสภำวะเช้ือผสม แต่ในสภำวะเช้ือเดี่ยว ควำมเข้มข้นของเอทำนอลมีค่ำประมำณ 0.46 

กรัมเอทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ เมื่อเทยีบค่ำปริมำณผลผลิตในทำงทฤษฎีพบว่ำกำรใช้เช้ือผสมท ำ

ให้ปริมำณกำรผลิตเอทำนอลเพ่ิมสงูขึ้นประมำณ 2-12 เปอร์เซน็ต์ เมื่อเทยีบกบัสภำวะกำรใช้เช้ือเดี่ยว 

แต่ในประเทศไทยพืชชนิดน้ียังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลำย (เน่ืองจำกเป็นพืชที่มีถิ่นก ำเนิดในเขตหนำว) 

รวมทั้งยังไม่มีกำรปลูกแก่นตะวันเพ่ือน ำไปใช้ในกำรผลิตเอทำนอลในระดับโรงงำนอุตสำหกรรมมำก่อน 

จึงท ำให้ขำดข้อมูลส ำหรับใช้เป็นแนวทำงประกอบกำรตัดสนิใจส ำหรับน ำพืชชนิดนี้ ไปใช้เป็นวัตถุดิบ

ทดแทนพืชพลังงำนชนิดอื่นๆ ที่ใช้ผลิตเอทำนอลในระดับอุตสำหกรรมในปัจจุบัน ดังน้ันจุดมุ่งหมำยของ

กำรวิจัยในคร้ังนี้กเ็พ่ือศึกษำถึงควำมเป็นไปได้รวมถึงศักยภำพในกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันที่ปลูก

ภำยในประเทศ ตลอดจนศึกษำถึงปัจจัยบำงประกำรที่มีผลต่อกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดยใช้ 

S. cerevisiae ด้วยวิธกีำรหมักแบบกะ 

 

3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1 การศึกษาวิธีการบีบสกดัน ้าหวานจากหวัแก่นตะวนั 

รวบรวมหัวแก่นตะวันที่ปลูกในพ้ืนที่ต่ำงๆ มำล้ำงท ำควำมสะอำด แล้วน ำไปบดด้วยเคร่ืองตี

ป่น (Sakaya, ประเทศไทย) จำกนั้นน ำไปบีบสกัดเอำเฉพำะส่วนน ำ้หวำนโดยใช้เคร่ืองบีบสกดั 

(Sakaya, ประเทศไทย) (รูปที่ 3.1) และรวบรวมน ำ้หวำนที่บีบสกดัได้ เกบ็ไว้ที่อุณหภมูิ -20 

องศำเซลเซียส เพ่ือไว้ใช้งำนต่อไป 

 
 



 
รูปท่ี 3.1 ไดอะแกรมแสดงวิธกีำรบีบสกดัน ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวัน 

 

3.2.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัทางเคมีในวตัถุดิบ 

วิเครำะห์หำประมำณน ำ้ตำล (Total Sugar) ด้วยวิธ ี Phenol-sulfuric ปริมำณ

น ำ้ตำลรีดิวซ์ (Reducing Sugar) ด้วยวิธ ีDinitrosalicylic acid (DNS) ปริมำณของอิ

นูลิน ตำมวิธกีำรของ Dubois et al. (1956) และหำปริมำณของแร่ธำตุชนิดต่ำงๆ ที่มีอยู่ใน

วัตถุดิบ ดังนี้  ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P),โพแทสเซียม (K), โซเดียม (Na), แมกนีเซียม 

(Mg), แคลเซียม (Ca), เหลก็ (Fe), แมงกำนีส (Mn), คอปเปอร์ (Cu), สงักะส ี (Zn), 

ซัลเฟอร์ (S) และคลอไรด์ (Cl) ด้วยเคร่ือง Atomic Absorption 

 

3.2.3 การศึกษาศกัยภาพของแก่นตะวนัเพือ่การผลิตเอทานอล 

1. การศึกษาวิธีการปรบัสภาพวตัถุดิบก่อนการหมกั 

ศึกษำวิธกีำรปรับสภำพวัตถุดิบก่อนกำรหมกัโดยใช้วิธกีำร 2 วิธกีำรดังนี้  คือ 

ก. การย่อยวตัถุดิบดว้ยกรด ( Acid hydrolysis) 

น ำน ำ้หวำนที่บีบสกดัได้จำกหัวแก่นตะวันไปวัดค่ำของแขง็ละลำย และค่ำควำมเป็น

กรดด่ำงเร่ิมต้น เพ่ือใช้เป็นค่ำเปรียบเทยีบ จำกนั้นปรับค่ำควำมเป็นกรดด่ำงให้ได้ค่ำเท่ำกบั 2.0 ด้วย

กรดซัลฟิวริกเข้มข้น น ำน ำ้หวำนแก่นตะวันที่ปรับค่ำควำมเป็นกรดด่ำงเรียบร้อยแล้ว มำให้ควำมร้อน

ด้วยวิธกีำรต้ม เป็นเวลำ 40 นำท ีโดยแปรผันอุณหภมูิที่ใช้เป็น 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียส ทิ้งให้

เยน็ แล้วปรับค่ำควำมเป็นกรดด่ำงให้ได้ค่ำเท่ำกบั 5.0 ด้วยสำรละลำย 5 N โซเดียมไฮดรอกไซด์ แล้ว

ท ำกำรนึ่งฆ่ำเช้ือที่อุณหภมูิ 110 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 28 นำท ีทิ้งให้เยน็ จำกน้ันน ำไปป่ันเหว่ียงที่ 

หัวแก่นตะวนั 

ตบ่ีน 

ล้างท า 
ความสะอาดด้วย

น า้ประปา 

บีบสกดั 
น า้หวาน 

กาก 

น า้หวาน 

ทดสอบหมกั
เอทานอล 



8,000 รอบต่อนำท ีที่อุณหภมูิ 4 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10 นำท ีแบ่งน ำ้หวำนที่ได้น้ีมำวัดหำปริมำณ

น ำ้ตำลทั้งหมด น ำ้ตำลรีดิวซ์ และค่ำของแขง็ละลำย ส่วนของน ำ้หวำนที่เหลือจะน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือ

ทดสอบกำรหมกัในขั้นตอนต่อไป 

ข. การย่อยวตัถุดิบดว้ยเอนไซม ์(Enzymatic hydrolysis) 

น ำน ำ้หวำนที่บีบสกดัได้จำกหัวแก่นตะวัน ไปวัดค่ำของแขง็ละลำย และค่ำควำมเป็น

กรดด่ำงเร่ิมต้น เพ่ือใช้เป็นค่ำเปรียบเทยีบ น ำน ำ้หวำนแก่นตะวันที่เตรียมไว้มำย่อยด้วยเอนไซม์ 

Inulase (Sigma-Aldrich, 17U/g) จำก Aspergillus niger (0.02 g/kg 

tuber) ที่มีค่ำควำมเป็นกรดด่ำงเท่ำกบั 5.0 ให้ควำมร้อนด้วยวิธกีำรต้ม เป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง ที่อุณหภมู ิ

55 องศำเซลเซียส ทิ้งให้เยน็ จำกน้ันแบ่งน ำ้หวำนที่ได้น้ีมำวัดหำปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมด น ำ้ตำลรีดิวซ์ 

และค่ำของแขง็ละลำย ส่วนของน ำ้หวำนที่เหลือจะน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือทดสอบกำรหมักในข้ันตอน

ต่อไป 

 

2. การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวนัโดยใช ้

Saccharomyces cerevisiae ดว้ยวิธีการเพาะเล้ียงแบบกะ 

ศึกษำถึงปัจจัยบำงประกำรที่มีผลต่อกำรผลิตเอทำนอล ดังนี้คือ 

ก. การศึกษาความเขม้ขน้ของน ้าตาลเร่ิมตน้  

บรรจุน ำ้หวำนจำกแก่นตะวันปริมำตร 400 มิลลิลิตร ลงในฟลำสกข์นำด 500 

มิลลิลิตร โดยแปรผันให้มีค่ำควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลเร่ิมต้นในน ำ้หวำนจำกแก่นตะวันเป็น 250, 300 

และ 350 กรัมต่อลิตร ปิดฟลำสกห์มักด้วยจุกส ำลีและปิดทบัด้วยอลูมิเนียมฟลอยด์ แล้วท ำกำรนึ่งฆ่ำ

เช้ือที่อุณหภมูิ 110 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 28 นำท ีทิ้งให้เยน็ในตู้ ถ่ำยเช้ือ จำกนั้นเติมกล้ำเช้ือเร่ิมต้น

ร้อยละ 5 โดยปริมำตร ปิดฟลำสกห์มักด้วย air lock ที่ผ่ำนกำรน่ึงฆ่ำเช้ือ น ำไปบ่มเพำะเช้ือที่

อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส ท ำกำรเกบ็ตัวอย่ำง 10 มิลลิลิตร ทุกๆ ระยะเป็นเวลำ 72 ช่ัวโมง น ำ

ตัวอย่ำงไปวิเครำะห์หำ 

  - ควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลรีดิวซ์ด้วยวิธ ีDinitrosalicylic acid (DNS) 

  - ควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลทั้งหมด (Total Sugar) ด้วยวิธ ี Phenol-

sulfuric 

  - กำรเจริญของเซลล์โดยวิธกีำรนับเซลล์ด้วย Haemacytometer 

  - ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง ด้วย pH meter 

  - ค่ำของแขง็ละลำย (Brix) ด้วย Hand refractometer 

  - ปริมำณของเอทำนอลด้วย Gas chromatography (GC) 

ข. การศึกษาความเขม้ขน้ของปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ 

บรรจุน ำ้หวำนจำกแก่นตะวันปริมำตร 400 มิลลิลิตร ลงในฟลำสกข์นำด 500 

มิลลิลิตร ปิดฟลำสกห์มักด้วยจุกส ำลีและปิดทบัด้วยอลูมิเนียมฟลอยด์ แล้วท ำกำรน่ึงฆ่ำเช้ือที่อุณหภมู ิ

110 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 28 นำท ีทิ้งให้เยน็ในตู้ ถ่ำยเช้ือ จำกน้ันเติมกล้ำเช้ือเร่ิมต้นที่แปรผันให้มี

ปริมำณเช้ือเร่ิมต้นที่แตกต่ำงกนัเป็น 10
6
, 10

7
 และ 10

8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปิดฟลำสกห์มักด้วย air 



lock ที่ผ่ำนกำรน่ึงฆ่ำเช้ือ น ำไปบ่มเพำะเช้ือที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส ท ำกำรเกบ็ตัวอย่ำง 10 

มิลลิลิตร ทุกๆ ระยะเป็นเวลำ 72 ช่ัวโมง น ำตัวอย่ำงไปวิเครำะห์หำ 

  - ควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลรีดิวซ์ด้วยวิธ ีDinitrosalicylic acid (DNS) 

  - ควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลทั้งหมด (Total Sugar) ด้วยวิธ ี Phenol-

sulfuric 

  - กำรเจริญของเซลล์โดยวิธกีำรนับเซลล์ด้วย Haemacytometer 

  - ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง ด้วย pH meter 

  - ค่ำของแขง็ละลำย (Brix) ด้วย Hand refractometer 

 - ปริมำณของเอทำนอลด้วย Gas chromatography (GC) 

ค. การศึกษาความเป็นกรดด่าง (pH) เร่ิมตน้ 

บรรจุน ำ้หวำนจำกแก่นตะวันปริมำตร 400 มิลลิลิตร ลงในฟลำสกข์นำด 500 

มิลลิลิตร โดยท ำกำรแปรผันค่ำ pH เป็น 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 จำกนั้นปิดฟลำสกห์มักด้วยจุก

ส ำลีและปิดทบัด้วยอลูมิเนียมฟลอยด์ ท ำกำรน่ึงฆ่ำเช้ือที่อุณหภมูิ 110 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 28 

นำท ี ทิ้งให้เยน็ในตู้ ถ่ำยเช้ือ จำกน้ันเติมกล้ำเช้ือเร่ิมต้นที่ 10
8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปิดฟลำสกห์มักด้วย 

air lock ที่ผ่ำนกำรน่ึงฆ่ำเช้ือ น ำไปบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส ท ำกำรเกบ็ตัวอย่ำง 10 มิลลิลิตร 

ทุกๆ ระยะเป็นเวลำ 72 ช่ัวโมง น ำตัวอย่ำงไปวิเครำะห์หำ 

  - ควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลรีดิวซ์ด้วยวิธ ีDinitrosalicylic acid (DNS) 

  - ควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลทั้งหมด (Total Sugar) ด้วยวิธ ี Phenol-

sulfuric 

  - กำรเจริญของเซลล์โดยวิธกีำรนับเซลล์ด้วย Haemacytometer 

  - ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง ด้วย pH meter 

  - ค่ำของแขง็ละลำย (Brix) ด้วย Hand refractometer 

 - ปริมำณของเอทำนอลด้วย Gas chromatography (GC) 

ง. การศึกษาถึงชนิดและความเขม้ขน้ของแหล่งไนโตรเจน 

บรรจุน ำ้หวำนจำกแก่นตะวันปริมำตร 400 มิลลิลิตร ที่ปรับค่ำ pH เป็น 5.0 ลง

ในฟลำสกข์นำด 500 มิลลิลิตร โดยแปรผันชนิดของแหล่งไนโตรเจน 4 ชนิดคือแอมโมเนียมซัลเฟต 

(NH4)2SO4, แอมโมเนียมไนเตรท (NH4NO3), ยูเรีย (urea) และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต 

(Diammonium phosphate; DAP) ในควำมเข้มข้นตั้งแต่ 0-1.0% (w/v) จำกนั้นปิด 

ฟลำสกห์มักด้วยจุกส ำลีและปิดทบัด้วยอลูมิเนียมฟลอยด์ แล้วท ำกำรน่ึงฆ่ำเช้ือที่อุณหภมู ิ 110 องศำ

เซลเซียส เป็นเวลำ 28 นำท ีทิ้งให้เยน็ในตู้ ถ่ำยเช้ือ จำกน้ันเติมกล้ำเช้ือเร่ิมต้นที่ 10
8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร 

ปิดฟลำสกห์มักด้วย air lock ที่ผ่ำนกำรน่ึงฆ่ำเช้ือ น ำไปบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส ท ำกำรเกบ็

ตัวอย่ำง 10 มิลลิลิตร ทุกๆ ระยะเป็นเวลำ 72 ช่ัวโมง น ำตัวอย่ำงไปวิเครำะห์หำ 

  - ควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลรีดิวซ์ด้วยวิธ ีDinitrosalicylic acid (DNS) 

  - ควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลทั้งหมด (Total Sugar) ด้วยวิธ ี Phenol-

sulfuric 

  - กำรเจริญของเซลล์โดยวิธกีำรนับเซลล์ด้วย Haemacytometer 



  - ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง ด้วย pH meter 

  - ค่ำของแขง็ละลำย (Brix) ด้วย Hand refractometer 

 - ปริมำณของเอทำนอลด้วย Gas chromatography (GC) 

3.  การศึกษาการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวนัในถงัหมกัขนาด 5 ลิตร 

 ศึกษำกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในถังหมักขนำด 5 ลิตร โดยเติมน ำ้หวำนจำกหัว

แก่นตะวันลงไปในถังหมัก 3.8 ลิตร ซึ่งมีองค์ประกอบที่เหมำะสมตำมผลกำรศึกษำในข้อที่ 2 คือ 

ปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นในน ำ้หวำนแก่นตะวันเท่ำกบั 250 กรัมต่อลิตร ปรับ pH เป็น 5.0 ไม่เติม

แหล่งไนโตรเจนใดๆ ลงไป ภำยหลังจำกกำรน่ึงฆ่ำเช้ือที่อณุหภมูิ 110 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 40 

นำท ี ทิ้งให้เยน็ในตู้ ถ่ำยเช้ือ จำกน้ันเติมกล้ำเช้ือเร่ิมต้นที่ 10
8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (ปริมำตรรวมของน ำ้

หมักภำยหลังจำกกำรเติมกล้ำเช้ือลงไปคือ 4.0 ลิตร) ท ำกำรหมักที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส อตัรำ

กำรกวนในถังหมักเท่ำกบั 100 รอบต่อนำท ีท ำกำรเกบ็ ทุกๆ ระยะเป็นเวลำ 72 ช่ัวโมง น ำตัวอย่ำงไป

วิเครำะห์หำ 

  - ควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลรีดิวซ์ด้วยวิธ ีDinitrosalicylic acid (DNS) 

  - ควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลทั้งหมด (Total Sugar) ด้วยวิธ ี Phenol-

sulfuric 

  - กำรเจริญของเซลล์โดยวิธกีำรนับเซลล์ด้วย Haemacytometer 

  - ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง ด้วย pH meter 

  - ค่ำของแขง็ละลำย (Brix) ด้วย Hand refractometer 

 - ปริมำณของเอทำนอลด้วย Gas chromatography (GC) 

 

3.2.4 การวิเคราะหต์น้ทุนการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวนั 

1. รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลต้นทุนในกำรเตรียมวัตถุดิบ (กำรปลูกแก่นตะวัน) และ

ต้นทุนในกำรผลิตเอทำนอลในระดับห้องปฏบิัตกิำร 

2. วิเครำะห์ต้นทุนกำรผลิตโดยรวม รวมถึงประเมินศักยภำพของกำรผลิตเอทำนอลจำก

แก่นตะวัน 

 

3.2.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวนั 

ประชำสมัพันธร์ำยละเอยีดเกี่ยวกบัควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัแก่นตะวัน รวมถึงเทคโนโลยีกำร

ผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในรูปแบบต่ำงๆ เช่น แผ่นพับประชำสมัพันธ ์ ร่วมแสดงนิทรรศกำรในงำน

ประชุมวิชำกำรต่ำงๆ รวมถึงให้ค ำปรึกษำและให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลผลกำรศึกษำวิจัยแก่โรงงำน

อุตสำหกรรมหรือผู้ประกอบกำรที่สนใจ ตลอดจนกำรน ำเสนอผลงำนวิจัยในงำนประชุมวิชำกำรและ

ตีพิมพ์ผลงำนเพ่ือเผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำร เป็นต้น 

 

3.3 ผลการศึกษา 

3.3.1 ผลการวิเคราะหอ์งคป์ระกอบหลกัทางเคมีในวตัถุดิบ (น ้าหวานจากหวัแก่นตะวนั) 



จำกกำรวิเครำะห์หำองค์ประกอบหลักทำงเคมีในน ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ปลูกในพ้ืนที่

ต่ำงๆ คือ 1) แปลงทดสอบคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ปลูกฤดูแล้ง) 2) ต ำบลโคกส ี

อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3) อ ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 4) อ ำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย 

และ 5) แปลงทดสอบคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ปลูกต้นฤดูฝน) ผลกำรศึกษำแสดง

ในตำรำงที่ 3.1  



ตำรำงที่ 3.1 แสดงองค์ประกอบหลักทำงเคมีในน ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวัน 

องค์ประกอบ แหล่งพ้ืนที่ปลูก 

 1 2 3 4 5 

pH 6.00 5.50 6.11 6.26 6.25 

Moisture (%) 76.2 78.0 78.2 77.5 78.7 

Total soluble solid 

(
O
Brix) 20.0 19.8 17.5 18.1 22.0 

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 

(g/l) 0.7 0.5 1.6 1.0 2.69 

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 หมำยถงึ แปลงปลูกทดสอบ ต ำบลโคกส ีอ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งปลูกที่ 3 หมำยถึง แปลงปลูกทดสอบ อ ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 

แหล่งปลูกที่ 4 หมำยถึง แปลงปลูกทดสอบ อ ำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย 

แหล่งปลูกที่ 5 หมำยถึง แปลงทดสอบคณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น (ปลูกต้นฤดูฝน) 

ND หมำยถึง not detectable 

  



3.3.2 ผลการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการหมกัเอทานอลจากน ้าหวานจากหวัแก่นตะวนัท่ี

ไม่ผ่านการย่อยเป็นวตัถุดิบ ดว้ยเช้ือ S. cercvisiae 

จำกกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรหมักเอทำนอลจำกน ำ้หวำนที่บีบสกดัได้จำกหัวแก่นตะวัน

ที่ไม่ผ่ำนกำรย่อยเป็นวัตถุดิบ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้โดย S. cercvisiae มี

ปริมำณที่ค่อนข้ำงต ่ำคือ ประมำณ 3% โดยปริมำตร (หรือประมำณ 25 กรัมต่อลิตร หรือเทยีบเท่ำ 

20.5 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ) และมีปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมดเหลืออยู่ค่อนข้ำงมำก (ประมำณ 114 กรัมต่อ

ลิตร) (รูปที่ 3.2) แสดงให้เหน็ว่ำยีสต์ไม่สำมำรถใช้แหล่งคำร์บอนที่มีอยู่ในวัตถุดิบ ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ใน

รูปอนูิลิน เพ่ือกำรเจริญและผลิตเอทำนอลได้ ดังนั้นจงึต้องมีกำรน ำวัตถุดิบไปย่อยสลำยสำรอนูิลิน

เพ่ือให้ได้น ำ้ตำลที่ยีสต์สำมำรถใช้ในกำรเจริญและผลิตเอทำนอลได้ต่อไป 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3.2 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรหมักน ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ไม่ผ่ำนกำรย่อย  โดยเช้ือ  

S. cerevisiae  

 

3.3.3 ผลการทดสอบการย่อยสารอินูลินในน ้าหวานจากหวัแก่นตะวนัดว้ยกรดร่วมกบั

ความรอ้นและเอนไซม ์ 

ในกำรศึกษำคร้ังนี้ ได้น ำวัตถุดบิไปย่อยภำยใต้สภำวะต่ำงๆ คือ กำรย่อยด้วยกรดซัลฟิวริก

เข้มข้น และแปรผันอุณหภมูิในกำรบ่มที่ 60, 80 และ 100 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 40 นำท ีและกำร

ย่อยด้วยเอนไซม์อนูิเลสที่อุณหภมูิ 55 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 1 ช่ัวโมง ซ่ึงองค์ประกอบทำงเคมีในน ำ้

คั้นแก่นตะวันหลังกำรย่อยเมื่อเทยีบกบัก่อนย่อย แสดงในตำรำงที่ 3.2 

 จำกตำรำงที่ 3.2 พบว่ำเมื่ออุณหภมูิในกำรย่อยวัตถุดิบสงูขึ้น ปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์กจ็ะมำก

ตำมไปด้วย โดยที่สภำวะกำรย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 100 องศำเซลเซียส จะให้ปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์มำก

ที่สดุ คือประมำณ 154 กรัมต่อลิตร ซ่ึงสมัพันธก์บัปริมำณอนูิลินที่เหลืออยู่น้อย (ประมำณ 80 กรัมต่อ

ลิตร) รองลงมำคือสภำวะกำรย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 80 องศำเซลเซียส แสดงว่ำอนูิลินถูกย่อยไปเป็น
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น ำ้ตำลรีดิวซ์ได้มำกข้ึน นอกจำกน้ียังพบว่ำที่สภำวะกำรย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 60 องศำเซลเซียส และ

กำรย่อยด้วยเอนไซม์ จะมีปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์และปริมำณอนูิลินที่ใกล้เคียงกนั เน่ืองจำกใช้อุณหภมูิที่

ใกล้เคียงกนั แสดงว่ำอุณหภมูิมีผลต่อกำรย่อยอนูิลิน  

 

ตำรำงที่ 3.2  แสดงองค์ประกอบทำงเคมีในน ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ไม่ผ่ำนกำรย่อยและผ่ำนกำร

ย่อยด้วยกรดและเอนไซม์ 

วิธกีำรเตรียมวัตถุดิบ TSS 

(
o
Brix) 

TS (g/l) RS 

(g/l) 

Inu. 

(g/l) 

PC 

(g/l) 
ไม่ได้ย่อย 16.9 285.56 27.25 222.22 0.72 

ย่อยด้วยกรดที่ 60
O
C 18.0 255.90 76.57 147.01 0.624 

ย่อยด้วยกรดที่ 80
O
C 19.0 260.12 139.10 88.27 0.728 

ย่อยด้วยกรดที่ 100
O
C 19.4 267.40 154.18 79.50 0.928 

ย่อยด้วยเอนไซม์ 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 ผลการทดสอบการหมกัเอทานอลจากน ้าหวานจากหวัแก่นตะวนัท่ีผ่านการย่อยอิ

นูลินดว้ยกรดและเอนไซม ์

ภำยหลังกำรย่อยอนูิลินด้วยสภำวะต่ำงๆแล้ว น ำน ำ้หวำนที่ได้จำกกำรย่อยไปทดสอบกำรหมกั

เอทำนอล โดยเติมกล้ำเช้ือเร่ิมต้น 5% โดยปริมำตร (จ ำนวนเซลล์เร่ิมต้นประมำณ 10
6
 เซลล์ต่อ

มิลลิลิตร) บ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 72 ช่ัวโมง ผลกำรทดลองพบว่ำ ปริมำณเอทำ

นอลที่ผลิตได้โดยยีสตจ์ะสงูสดุที่ช่ัวโมงที่ 72 ของทุกสภำวะ (ตำรำงที่ 3.3) โดยสภำวะที่ให้เอทำนอล

ควำมเขม็ข้นสงูที่สดุคือ สภำวะกำรย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 80 องศำเซลเซียส (ประมำณ 60 กรัมต่อ

ลิตร หรือเทยีบเท่ำประมำณ 50 ลิตรต่อตัน) ส่วนสภำวะกำรย่อยด้วยเอนไซม์จะให้ปริมำณเอทำนอล

น้อยที่สดุ (ประมำณ 49 กรัมต่อลิตร หรือเทยีบเท่ำประมำณ 40 ลิตรต่อตัน) (รูปที่ 3.3-3.6)  

 หำกเปรียบเทยีบผลได้ (yield) และอตัรำผลผลิตเอทำนอล (productivity) พบว่ำ ที่

สภำวะกำรย่อยด้วยกรดที่ 60 องศำเซลเซียส จะให้ผลได้สงูสดุคือ 0.377 กรัมเอทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำล

ที่ถูกใช้ และที่สภำวะกำรย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 80 องศำเซลเซียส จะให้อตัรำผลผลิตเอทำนอลสงูสดุ

เท่ำกบั 0.838 กรัมต่อลติรต่อช่ัวโมง (ตำรำงที่ 3.3) 

 ในกำรศึกษำขั้นต่อไปจึงเลือกสภำวะกำรย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 80 องศำเซลเซียส เป็นสภำวะ

ที่ใช้ในกำรย่อยอนูิลินในน ำ้คั้นจำกแก่นตะวัน เน่ืองจำกให้ปริมำณเอทำนอลและอตัรำผลผลิตสงูสดุเมื่อ

เทยีบกบัสภำวะอื่นๆ แม้ว่ำผลได้จะน้อยกว่ำที่สภำวะกำรย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 60 องศำเซลเซียส แต่

ที่สภำวะดังกล่ำวจะย่อยอนูิลินแล้วให้น ำ้ตำลรีดิวซ์น้อยกว่ำ และเมื่อเปรียบเทยีบกบัสภำวะกำรย่อยด้วย

กรดที่อุณหภมูิ 100 องศำเซลเซียส ซึ่งให้ปริมำณเอทำนอล ผลได้และอตัรำผลผลิตเอทำนอลใกล้เคียง

กนัแล้วน้ัน พบว่ำที่สภำวะดังกล่ำวจะให้สำรประกอบฟินอลิคในปริมำณที่สงู ซ่ึงอำจมีผลต่อกำรเจริญ

และกำรผลิตเอทำนอลโดย S. cerevisiae นอกจำกน้ีอณุหภมูิที่ใช้ยังสงูกว่ำท ำให้สิ้นเปลืองพลังงำน  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.3 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรหมักเอทำนอล โดยใช้น ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ผ่ำนกำร

ย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 60
O
C ด้วยเช้ือ S. cerevisiae โดยที่  แทนค่ำควำมเป็น

กรดด่ำง,  แทนค่ำของแขง็ที่ละลำยได้ทั้งหมด (องศำบริกซ์), แทนค่ำปริมำณเอ

ทำนอลที่ผลิตได้โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมด (กรัมต่อลิตร),  

 แทนปริมำณน ้ำตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณเซลล์ยีสต์ (เซลล์ต่อ

มิลลิลิตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.4 กำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงกำรหมักเอทำนอล โดยใช้น ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ผ่ำนกำร

ย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 80
O
C ด้วยเช้ือ S. cerevisiae โดยที่สญัลักษณท์ี่  แทน

ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง,  แทนค่ำของแขง็ที่ละลำยได้ทั้งหมด (องศำบริกซ์), แทน

ค่ำปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมด 

(กรัมต่อลิตร),   แทนปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณเซลล์

ยีสต์ (เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.5 กำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงกำรหมักเอทำนอล โดยใช้น ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ผ่ำนกำร

ย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 100
O
C ด้วยเช้ือ S. cerevisiae โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้เหมือน

รูปที่ 3.4 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.6 กำรเปล่ียนแปลงระหว่ำงกำรหมักเอทำนอล โดยใช้น ำ้คั้นแก่นตะวันที่ผ่ำนกำรย่อย                 

ด้วยเอนไซม์อนูิเลส ด้วยเช้ือ S. cerevisiae โดยที่สญัลักษณ ์  แทนค่ำควำมเป็น

กรดด่ำง,  แทนค่ำของแขง็ที่ละลำยได้ทั้งหมด (องศำบริกซ์), แทนค่ำปริมำณเอ

ทำนอลที่ผลิตได้โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมด (กรัมต่อลิตร),  

 แทนปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณเซลล์ยีสต์ (เซลล์ต่อ

มิลลิลิตร) 



 
ตำรำงที่ 3.3 เปรียบเทยีบผลกำรหมักเอทำนอลจำกวัตถุดิบที่ผ่ำนกำรย่อยที่สภำวะต่ำงๆ 

Conditions Ethanol Yield Productivity 

 g/l l/t raw 

material* 

g EtOH/g 

sugar 

g/l/hr 

Acid 60
O
C 57.87 47.6 0.377 0.804 

Acid 80
O
C 60.4 49.7 0.285 0.838 

Acid 100
O
C 59.68 49.1 0.248 0.829 

Enzyme 48.61 40.0 0.273 0.675 

หมำยเหตุ * ในกำรศึกษำคร้ังนี้  ค ำนวณจำกวัตถุดิบ 1 ตัน สำมำรถบีบสกดัน ำ้หวำนได้ประมำณ 

650 ลิตร 

 

3.3.5 ผลการศึกษาปัจจยับางประการท่ีมีผลต่อการผลิตเอทานอลจากน ้าหวานจากหวัแก่น

ตะวนั 

1. การศึกษาผลของปริมาณน ้าตาลเร่ิมตน้และปริมาณเช้ือจุลินทรียเ์ร่ิมตน้ต่อการผลิต

เอทานอล 

ในกำรศึกษำอทิธพิลของปริมำณน ำ้ตำลและปริมำณเช้ือเร่ิมต้นที่มีต่อกำรผลิตเอทำนอล

โดย S. cerevisiae ได้แบ่งกำรทดลองโดยแปรผันค่ำของปัจจัยดังกล่ำวเป็น 3 ชุดกำรทดลอง 

ดังนี้คือ  ก) ชุดกำรทดลองที่ 1 แปรผันปริมำณเช้ือเร่ิมต้นที่ 10
6 
เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปริมำณน ำ้ตำล

เร่ิมต้นที่ 250, 300 และ 350 กรัมต่อลิตร ข) ชุดกำรทดลองที่ 2 แปรผันปริมำณเช้ือเร่ิมต้นที่ 10
7
 

เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 250, 300 และ 350 กรัมต่อลิตร และ ค) ชุดกำรทดลองที่ 

3 แปรผันปริมำณเช้ือเร่ิมต้นที่ 10
8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 250, 300 และ 350 

กรัมต่อลิตร ซึ่งผลกำรทดลองเป็นดังนี้  

 
ก)  ผลการแปรผนัปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ท่ี 10

6 
เซลลต่์อมิลลิลิตร และปริมาณน ้าตาล

เร่ิมตน้ท่ี 250,  300 และ 350 กรมัต่อลิตร 

จำกกำรทดลองพบว่ำที่ปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น 250, 300 และ 350 กรัมต่อลิตร จ ำนวน

เซลล์จะค่อยๆ เพ่ิมข้ึน และเร่ิมคงที่ที่ช่ัวโมงที่ 24 ส่วนปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมดและปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ 

จะค่อยๆ ลดลงเร่ือยๆ จนถึงช่ัวโมงที่ 72 ซ่ึงสมัพันธก์บัปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

โดยที่ระยะเวลำกำรหมักที่ 48 ช่ัวโมง ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้สงูสดุคือ 60.22 กรัมต่อลิตร ที่ปริมำณ

น ำ้ตำลเร่ิมต้น 250 กรัมต่อลติร เช่นเดียวกบัผลได้และอตัรำผลผลิตเอทำนอล ที่สงูสดุที่ปริมำณน ำ้ตำล

เร่ิมต้น 250 กรัมต่อลิตร 

และที่ระยะเวลำกำรหมักที่ 72 ช่ัวโมง ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ ผลได้เอทำนอล และ

อตัรำผลผลิตเอทำนอล กยั็งเป็นไปในทำงเดียวกนักบัช่ัวโมงที่ 48 คือที่ปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น 250 กรัม

ต่อลิตร จะให้ค่ำดังกล่ำวสงูที่สดุ (77.19 กรัมต่อลิตร, 0.46 กรัมเอทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ และ 

1.07 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ตำมล ำดับ) (รูปที่ 3.7-3.9) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.7 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผนัปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 

250 กรัมต่อลิตร และปริมำณเช้ือเร่ิมต้น 10
6
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณ์  

แทนค่ำควำมเป็นกรดด่ำง,  แทนค่ำของแขง็ที่ละลำยได้ทั้งหมด (องศำบริกซ์), 

แทนค่ำปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณน ำ้ตำล

ทั้งหมด (กรัมต่อลิตร),   แทนปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณ

เซลล์ยีสต์ (เซลล์ต่อมิลลิลิตร)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3.8 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผนัปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 

300 กรัมต่อลิตร และปริมำณเช้ือเร่ิมต้น 10
6
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้

เหมือนรูปที่ 3.7 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.9 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผนัปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 

350 กรัมต่อลิตร และปริมำณเช้ือเร่ิมต้น 10
6
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้

เหมือนรูปที่ 3.7  

 
ข)  ผลการแปรผนัปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ท่ี 10

7
 เซลลต่์อมิลลิลิตรและปริมาณน ้าตาล

เร่ิมตน้ท่ี 250, 300 และ 350 กรมัต่อลิตร 

จำกกำรทดลองพบว่ำ จ ำนวนเซลล์จะค่อยๆ เพ่ิมข้ึนและเร่ิมคงที่ที่ช่ัวโมงที่ 24 ในทั้ง 3 

สภำวะที่แปรผันปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น นอกจำกน้ีปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมดและปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์จะ

ค่อยๆ ลดลงและเร่ิมลดลงในอตัรำที่คงที่ที่ช่ัวโมง 48 เมื่อเปรียบเทยีบกบักำรใช้น ำ้ตำลในกำรเจริญและ

ผลิตเอทำนอลโดยยีสต์เร่ิมต้นที่ 10
6
 และ 10

7
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร พบว่ำปริมำณน ำ้ตำลที่มียีสต์เร่ิมต้น 

10
7
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร จะถูกใช้ไปมำกกว่ำที่ 10

6
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เน่ืองมำจำกปริมำณเช้ือเร่ิมต้นที่

แตกต่ำงกนั และมีแนวโน้มกำรลดลงเป็นไปในอตัรำที่คงที่กว่ำ ท ำให้ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้เร่ิมคงที่

ที่ระยะเวลำกำรหมักที่ 48 ช่ัวโมง โดยปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้สงูสดุคือ ที่ปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น 350 

กรัมต่อลิตร (85.35 กรัมต่อลิตร) ผลได้สงูสดุที่ปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น 250 กรัมต่อลิตร (0.42 กรัมเอ

ทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้) และอตัรำผลผลิตสงูสดุที่ปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น 350 กรัมต่อลิตร (1.78 

กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง) และเป็นไปในทำงเดียวกนัที่ระยะเวลำกำรหมักที่ 72 ช่ัวโมง (รูปที่ 3.10-

3.12) 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 3.10 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผนัปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 

250 กรัมต่อลิตร และปริมำณเช้ือเร่ิมต้น 10
7
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณ ์  

แทนค่ำควำมเป็นกรดด่ำง,  แทนค่ำของแขง็ที่ละลำยได้ทั้งหมด (องศำบริกซ์), 

แทนค่ำปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณน ำ้ตำล

ทั้งหมด (กรัมต่อลิตร),   แทนปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทน

ปริมำณเซลล์ยีสต์ (เซลล์ต่อมิลลิลิตร)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.11  กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผนัปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 

300 กรัมต่อลิตรและปริมำณเช้ือเร่ิมต้น 10
7
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้

เหมือนรูปที่ 3.10 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.12 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผนัปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 

350 กรัมต่อลิตรและปริมำณเช้ือเร่ิมต้น 10
7
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้

เหมือนรูปที่ 3.10 

 
ค)  ผลการแปรผนัปริมาณเช้ือเร่ิมตน้ท่ี 10

8
 เซลลต่์อมิลลิลิตรและปริมาณน ้าตาล

เร่ิมตน้ท่ี 250, 300 และ 350 กรมัต่อลิตร 

จำกกำรทดลองพบว่ำ ปริมำณเซลล์จะเร่ิมคงที่ที่ช่ัวโมงที่ 12 เน่ืองจำกปริมำณเช้ือเร่ิมต้น

ที่มำก ท ำให้เช้ือเข้ำสูร่ะยะกำรเจริญคงที่ (Stationary phase) ได้ค่อนข้ำงเรว็ และเมื่อปริมำณ

เช้ือมำกขึ้น ท ำให้อตัรำกำรใช้น ำ้ตำลใน 12 ช่ัวโมงแรกของกำรหมักเป็นไปอย่ำงรวดเรว็ สงัเกตได้จำก

ปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมดและปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ที่ลดลงอย่ำงรวดเรว็ และจะลดลงในอตัรำที่คงที่ที่

ระยะเวลำกำรหมักที่ 48 ช่ัวโมง สมัพันธก์บัปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้กจ็ะเร่ิมคงที่ที่ระยะเวลำกำรหมัก

ที่ 48 ช่ัวโมง โดยที่ปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น 250 กรัมต่อลิตรจะให้ปริมำณเอทำนอล ผลได้ และอตัรำ

ผลผลิตเอทำนอลสงูที่สดุ คือ 88.08 กรัมต่อลิตร, 0.45 กรัมเอทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ และ 

1.84 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ตำมล ำดับ (รูปที่ 3.13-3.15)  

แต่เมื่อเปรียบเทยีบกบัช่ัวโมงที่ 72 แล้วพบว่ำ ปริมำณเอทำนอลสงูสดุที่ผลิตได้เท่ำกบั 

98.45 กรัมต่อลิตร อตัรำผลผลิตเอทำนอลสงูสดุเท่ำกบั 1.37 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ที่ปริมำณน ำ้ตำล

เร่ิมต้น 350 กรัมต่อลิตร ส่วนผลได้สงูสดุเท่ำกบั 0.46 กรัมเอทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ ที่ปริมำณ

น ำ้ตำลเร่ิมต้น 250 กรัมต่อลติร 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.13 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผนัปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 

250 กรัมต่อลิตรและปริมำณเช้ือเร่ิมต้น 10
8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณ์  

แทนค่ำควำมเป็นกรดด่ำง,  แทนค่ำของแขง็ที่ละลำยได้ทั้งหมด (องศำบริกซ์), 

แทนค่ำปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้โดยยีสต์ (กรัมต่อลิตร), แทนปริมำณน ำ้ตำล

ทั้งหมด (กรัมต่อลิตร),   แทนปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ (กรัมต่อลิตร), แทน

ปริมำณเซลล์ยีสต์ (เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.14 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผนัปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 

300 กรัมต่อลิตรและปริมำณเช้ือเร่ิมต้น 10
8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้

เหมือนรูปที่ 3.13 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 3.15 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอล โดยกำรแปรผนัปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่ 

350 กรัมต่อลิตรและปริมำณเช้ือเร่ิมต้น 10
8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร โดยที่สญัลักษณท์ี่ใช้

เหมือนรูปที่ 3.13 

 
หำกเปรียบเทยีบผลกำรหมักเอทำนอลในเทอมของผลได้ ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ และ

อตัรำผลผลิตเอทำนอล ที่ระยะเวลำกำรหมัก 48 ช่ัวโมง และ 72 ช่ัวโมง พบว่ำที่ระยะเวลำกำรหมัก 48 

ช่ัวโมง สภำวะที่มีกำรแปรผันปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น 250 กรัมต่อลิตร และปริมำณเช้ือเร่ิมต้น 10
8
 

เซลล์ต่อมิลลิลิตร จะให้ค่ำดังกล่ำวสงูที่สดุคือ ปริมำณเอทำนอลเท่ำกบั 88.08 กรัมต่อลิตร ผลได้ 0.45 

กรัมเอทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ และอตัรำผลผลิต 1.84 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง (ตำรำงที่ 3.4) 

ที่ระยะเวลำกำรหมัก 72 ช่ัวโมง เมื่อเปรียบเทยีบผลได้ ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้ และอตัรำ

ผลผลิตเอทำนอล พบว่ำ สภำวะที่มีกำรแปรผันปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น 350 กรัมต่อลิตร และปริมำณเช้ือ

เร่ิมต้น 10
7
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร จะให้ปริมำณเอทำนอลสงูสดุและอตัรำผลผลิตสงูสดุเท่ำกบั 101.19 

กรัมต่อลิตร และ 1.41 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ตำมล ำดับ ส่วนผลได้สงูสดุเท่ำกบั 0.46 กรัมเอทำนอล

ต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ไป ที่สภำวะที่มีกำรแปรผันปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น 250 กรัมต่อลิตร ปริมำณเช้ือ

เร่ิมต้น 10
8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร (ตำรำงที่ 3.5) 

 ดังน้ัน จึงเลือกสภำวะที่มีกำรแปรผันปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้น 250 กรัมต่อลิตรและปริมำณเช้ือ

เร่ิมต้น 10
8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร เป็นสภำวะที่เหมำะสมต่อกำรศึกษำปัจจัยอื่นๆ ที่อำจมีผลต่อกำรผลิตเอ

ทำนอลจำกแก่นตะวันโดยยีสต์ เน่ืองจำกให้ปริมำณเอทำนอล ผลได้และอตัรำผลผลิตสงู แม้ว่ำที่สภำวะ

อื่นจะให้ปริมำณเอทำนอลสงูกว่ำ (101.19 กรัมต่อลิตร ที่ระยะเวลำกำรหมัก 72 ช่ัวโมง) แต่ใช้เวลำใน

กำรผลิตเอทำนอลน้อยกว่ำประมำณ 24 ช่ัวโมง อกีทั้งปริมำณน ำ้ตำลที่ใช้สำมำรถปรับปริมำณน ำ้ตำล

เร่ิมต้นได้ง่ำย โดยมีค่ำใกล้เคียงกบัน ำ้ตำลที่มีอยู่ในวัตถุดิบ  

 



ตำรำงที่ 3.4 แสดงกำรเปรียบเทยีบผลกำรหมักเอทำนอล ที่แปรผันปริมำณน ำ้ตำลและเช้ือเร่ิมต้น ที่

ช่ัวโมงที่ 48 

Cell 

number Sugar Ethanol Yield Productivity 

(cells/ml) 
Concentration 

(g/l) (g/l) 

(l/t 

RM)* (g/g) (g/l/hr) 

10
6  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 

 10
7
 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 

 10
8
 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 ซึ่งในกำรศึกษำคร้ังนี้ค ำนวณจำกวัตถุดิบ 1 ตัน 

สำมำรถบีบสกดัน ำ้หวำนได้ประมำณ 650 ลิตร 

 

ตำรำงที่ 3.5  แสดงกำรเปรียบเทยีบผลกำรหมักเอทำนอล ที่แปรผันปริมำณน ำ้ตำลและเช้ือเร่ิมต้น ที่

ช่ัวโมงที่ 72 

Cell 

number Sugar Ethanol Yield Productivity 

(cells/ml) 
Concentration 

(g/l) (g/l) 

(l/t 

RM)* (g/g) (g/l/hr) 

10
6  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 

 10
7
 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 

 10
8
 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 ซึ่งในกำรศึกษำคร้ังนี้ค ำนวณจำกวัตถุดิบ 1 ตัน 

สำมำรถบีบสกดัน ำ้หวำนได้ประมำณ 650 ลิตร 

 



2. การศึกษาผลของ pH ต่อการผลิตเอทานอล 

จำกกำรศึกษำผลของ pH ต่อกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae 

โดยแปรผัน pH เร่ิมต้นเป็น 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 พบว่ำกำรเปล่ียนแปลงของค่ำต่ำงๆ เช่น 

ปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมด ปริมำณน ำ้ตำลรีดิวส ์ ปริมำณเอทำนอล และค่ำ pH ในระหว่ำงกำรหมักมี

แนวโน้มที่คล้ำยๆ กนั กล่ำวคือปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมดและน ำ้ตำลรีดิวสจ์ะลดลงอย่ำงรวดเรว็และเร่ิม

คงที่ที่ช่ัวโมงที่ 24 ซ่ึงสอดคล้องกบัประมำณเอทำนอลที่เพ่ิมสงูข้ึน และมีค่ำสงูสดุและเร่ิมคงที่ที่ช่ัวโมงที่ 

36 ส ำหรับค่ำกำรเปล่ียนแปลงของจ ำนวนเซลล์ยีสต์พบว่ำมีค่ำกำรเปล่ียนแปลงอยู่ในช่วง 10
7
-10

8
 

เซลล์ต่อมิลลิลิตร (รูปที่ 3.16-3.19) 
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รูปท่ี 3.16 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerecisiae ใน

อำหำรเพำะเล้ียงที่ปรับค่ำ pH เร่ิมต้นเป็น 4.5 และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส

เป็นเวลำ 90 ช่ัวโมง 
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รูปท่ี 3.17 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerecisiae ใน

อำหำรเพำะเล้ียงที่ปรับค่ำ pH เร่ิมต้นเป็น 5.0 และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส

เป็นเวลำ 90 ช่ัวโมง 
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รูปท่ี 3.18 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerecisiae ใน

อำหำรเพำะเล้ียงที่ปรับค่ำ pH เร่ิมต้นเป็น 5.5 และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส

เป็นเวลำ 90 ช่ัวโมง 
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รูปท่ี 3.19 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerecisiae ใน

อำหำรเพำะเล้ียงที่ปรับค่ำ pH เร่ิมต้นเป็น 6.0 และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส

เป็นเวลำ 90 ช่ัวโมง 

 
 หำกพิจำรณำค่ำพำรำมิเตอร์ในกำรหมักคือ ค่ำควำมเข้มข้นของเอทำนอล ค่ำอตัรำผลผลิตเอทำนอล 

และค่ำผลได้เอทำนอล ที่เวลำ 48 ช่ัวโมงของกำรหมัก จะพบว่ำให้ผลไม่แตกต่ำงกนัมำกนักที่แต่ละ

ระดับของค่ำ pH (ตำรำงที่ 3.6) อย่ำงไรกต็ำมหำกพิจำรณำจำกองค์ประกอบในวัตถุดบิ จะพบว่ำค่ำ 

pH ของน ำ้คั้นจำกหัวแก่นตะวันมีค่ำอยู่ในช่วง 5.0-6.0 ดังนั้นจึงไม่จ ำเป็นที่จะต้องปรับค่ำ pH 

เร่ิมต้นส ำหรับกำรศึกษำในขั้นตอนต่อไป 

 

ตำรำงที่ 3.6 แสดงกำรเปรียบเทยีบค่ำควำมเข้มข้นของเอทำนอล อตัรำผลผลิตเอทำนอลและค่ำผลได้

เอทำนอลที่ pH เร่ิมต้นต่ำงๆ กนั ที่เวลำ 48 ช่ัวโมงหลังกำรหมัก 

pH Ethanol Ethanol 

yield 

Ethanol  

 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 ซึ่งในกำรศึกษำคร้ังนี้ค ำนวณจำกวัตถุดิบ 1 ตัน 

สำมำรถบีบสกดัน ำ้หวำนได้ประมำณ 650 ลิตร 



 



3. การศึกษาชนิดและความเขม้ขน้ของแหล่งไนโตรเจนต่อการผลิตเอทานอล 

ในกำรศึกษำผลของแหล่งไนโตรเจน 4 ชนิด คือแอมโมเนียมซัลเฟต แอมโมเนียมไนเต

รท ยูเรีย และไดแอมโมเนียมฟอสเฟต ต่อกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae โดย

แปรผันควำมเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจนแต่ละชนิดเป็น 5 ระดับคือ 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 

1.0 กรัมต่อลิตร พบว่ำแอมโมเนียมไนเตรท และไดแอมโมเนียมฟอสเฟตมีแนวโน้มช่วยให้กำรผลิตเอ

ทำนอลสงูกว่ำกำรใช้แอมโมเนียมซัลเฟตและยูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจน และหำกเปรียบเทยีบระหว่ำงกำร

เติมแหล่งไนโตรเจนชนิดต่ำงๆ กบักำรไม่เติมแหล่งไนโตรเจนเสริม (ชุดควบคุม) พบว่ำปริมำณเอทำ

นอลที่ผลิตได้จำกสภำวะที่ไม่เติมแหล่งไนโตรเจนหรือชุดควบคุม มีค่ำสงูกว่ำสภำวะที่มีกำรเติม

ไนโตรเจน ยกเว้นในสภำวะที่เติมแอมโมเนียมไนเตรทที่ควำมเข้มข้น 0.25% และ 0.5% และได

แอมโมเนียมฟอสเฟตที่ควำมเข้มข้น 0.25-1.0% ปริมำณเอทำนอลที่ผลิตได้มีค่ำใกล้เคียงกบัชุด

ควบคุม ควำมเข้มข้นของเอทำนอลสงูสดุคือ 95.61 กรัมต่อลิตร หรือประมำณ 78.7 ลิตรต่อตัน

วัตถุดิบ เมื่อใช้ไดแอมโมเนียมฟอสเฟตที่ควำมเข้มข้น 0.5% (w/v) เป็นแหล่งไนโตรเจน ซึ่งมีค่ำ

ใกล้เคียงกบัสภำวะที่ไม่เติมไนโตรเจน (96.24 กรัมต่อลิตร หรือประมำณ 79.2 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ) 

(รูปที่ 3.20-3.23) ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่ำปริมำณของไนโตรเจนในวัตถุดิบอยู่ในระดับที่เพียงพอต่อกำร

เจริญและกำรผลิตเอทำนอลของยีสต์  
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b) 0.25% Urea
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c) 0.5%Urea
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d) 0.75%Urea
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e) 1.0%Urea

Time (hr)
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รูปท่ี 3.20 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae ใน

อำหำรเพำะเล้ียงที่มียูเรียเป็นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับควำมเข้มข้น 0-1.0% (w/v) 

และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 90 ช่ัวโมง 
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b) 0.25%DAP
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c) 0.50%DAP
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d) 0.75%DAP
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e) 1.0%DAP

Time (hr)
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รูปท่ี 3.21 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae ใน

อำหำรเพำะเล้ียงที่มีไดแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับควำมเข้มข้น 

0-1.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 90 ช่ัวโมง 
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b) 0.25%NO

3

Time (hr)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

T
o

ta
l 
s

u
g

a
r 

a
n

d
 r

e
d

u
c

in
g

 s
u

g
a
r 

(g
/l
)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

T
o

ta
l 
s

o
lu

b
le

 s
o

li
d

 (
b

ri
x

0
)

10

15

20

25

30

p
H

4

5

6

7

8

0.0

.5

1.0

1.5

2.0

0

20

40

60

80

100

120

reducing sugar

total sugar

brix

pH

cell

ethanol

C
e
ll
 c

o
n

c
e

n
tr

a
ti

o
n

 (
x

1
0

8
c
e
ll
s
)

E
th

a
n

o
l 
c

o
n

c
e

n
tr

a
ti

o
n

 (
g

/l
)

 
 
 

c) 0.50%NO
3
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d) 0.75%NO
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e) 1.0%NO
3
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รูปท่ี 3.22 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae ใน

อำหำรเพำะเล้ียงที่มีแอมโมเนียมไนเตรทเป็นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับควำมเข้มข้น 0-

1.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 90 ช่ัวโมง 
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c) 0.50%SO
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e) 1.0%SO
4

Time (hr)
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รูปท่ี 3.23 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย S. cerevisiae ใน

อำหำรเพำะเล้ียงที่มีแอมโมเนียมซัลเฟตเป็นแหล่งไนโตรเจน ที่ระดับควำมเข้มข้น 0-

1.0% (w/v) และบ่มที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 90 ช่ัวโมง 

 

4. การศึกษาการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวนัในถงัหมกัขนาด 5 ลิตร 

จำกผลกำรทดสอบกำรหมักเอทำนอลจำกแก่นตะวันในถังหมกัขนำด 5 ลิตร ที่มี

ปริมำตรท ำงำนเท่ำกบั 4.0 ลิตร โดยปรับควำมเข้มข้นของน ำ้ตำลเร่ิมต้นในน ำ้หมักเป็น 250 กรัมต่อ

ลิตร pH เร่ิมต้น 5.0 ไม่เติมแหล่งไนโตรเจน เติมเช้ือเร่ิมต้น 108
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ปรับควำมเรว็รอบ

ของใบกวนเป็น 100 รอบต่อนำท ีและท ำกำรหมักที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส พบว่ำ อตัรำกำรหมกั 

เอทำนอลเกดิขึ้นได้เรว็กว่ำกำรหมักในระดับฟลำสก ์โดยปริมำณน ำ้ตำลทั้งหมดและน ำ้ตำลรีดิวสจ์ะลดลง

อย่ำงรวดเรว็ในช่วง 12 ช่ัวโมงแรกของกำรหมัก และเร่ิมคงที่ตั้งแต่ช่ัวโมงที่ 24 ซ่ึงสอดคล้องกบัปริมำณ

ของเอทำนอลที่เกดิข้ึน ควำมเข้มข้นของเอทำนอลสงูสดุคือ 114.42 กรัมต่อลิตร (หรือประมำณ 94.1 

ลิตรต่อตันวัตถุดิบ) ผลได้เอทำนอลเท่ำกบั 0.42 กรัมเอทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ และค่ำอตัรำ

ผลผลิตเอทำนอลเท่ำกบั 3.18 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ที่ระยะเวลำในกำรหมัก 36 ช่ัวโมง (ตำรำงที่ 3.7 

และรูปที่ 3.24) 



ตำรำงที่ 3.7 ค่ำกำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรหมักเอทำนอลจำกแก่นตะวันในถังหมักขนำด 5 ลิตร 

ด้วยวิธกีำรหมักแบบกะโดยใช้ Saccharomyces cerevisiae 

Time  Total 

sugar  

Reducing  Ethanol Yield Productivity 

(h) (g/l) sugar 

(g/l) 

g/l l/t 

RM* 

g/g g/l.h 

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 ซึ่งในกำรศึกษำคร้ังนี้ค ำนวณจำกวัตถุดิบ 1 ตัน 

สำมำรถบีบสกดัน ำ้หวำนได้ประมำณ 650 ลิตร 

 2)  - หมำยถึงไม่ได้ท ำกำรวิเครำะห์ 
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รูปท่ี 3.24 กำรเปล่ียนแปลงในระหว่ำงกำรหมักเอทำนอลจำกแก่นตะวันแบบกะโดย 

Saccharomyces cerevisiae  

 
3.3.6   ผลการวิเคราะหต์น้ทุนการผลิตแก่นตะวนั และตน้ทุนการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวนั 

1. ต้นทุนกำรผลิตแก่นตะวัน 

ผลกำรศึกษำต้นทุนกำรผลิตแก่นตะวันจำกงำนวิจัยของ รศ.ดร.สนั่น จอกลอย พบว่ำ

ต้นทุนกำรผลิตจะแปรปรวนไปตำมสภำพภมูิอำกำศ หำกค ำนวณจำกแปลงทดสอบที่ให้ผลผลิตในระดับ

ปำนกลำงถึงสงู (ประมำณ 2.5-3.0 ตันต่อไร่) โดยปลูกในช่วงปลำยฤดูฝนและฤดูแล้ง พบว่ำต้นทุน

กำรผลิตอยู่ที่ 3-4 บำทต่อกโิลกรัมหัวสด หำกปลูกในช่วงต้นฝน ต้นทุนกำรผลิตประมำณ 8-15 บำท

ต่อกโิลกรัมหัวสด (รำยละเอียดดูในรำยงำนส่วนของกำรปลูกแก่นตะวัน) ซึ่งปัจจัยส ำคัญที่ท  ำให้ต้นทุน

กำรผลิตสงูคือ ปริมำณผลผลิตต ่ำ ในขณะเดียวกนัต้นทุนส่วนใหญ่คือค่ำจ้ำงของเกษตรกร 

2. ต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวัน 

ในกำรผลิตเอทำนอลจำกวัตถุดิบประเภทแป้ง (มันส ำปะหลัง) ที่ได้มีกำรศึกษำใน

ระดับโรงงำนอุตสำหกรรม พบว่ำต้นทุนกำรผลิตประมำณ 6.20 บำทต่อลิตร ดังนั้นต้นทุนกำรผลิตเอทำ

นอลจำกแก่นตะวันซึ่งเป็นวัตถุดิบประเภทแป้งเช่นเดียวกนั และมีกระบวนกำรผลิตที่คล้ำยคลึงกบักำร

ผลิตเอทำนอลจำกมันส ำปะหลัง จะมีต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลต ่ำสดุประมำณ 9.20 บำทต่อลิตร และ

สงูสดุประมำณ 21.20 บำทต่อลิตร (ตำรำงที่ 3.8) หำกเปรียบเทยีบกบัพืชพลังงำนชนิดอื่นๆ แล้ว 

แก่นตะวันกจ็ัดเป็นพืชที่น่ำสนใจ อย่ำงไรกต็ำมกำรวิจัยและพัฒนำสำยพันธุท์ี่สำมำรถเจริญเติบโตดี ให้

ผลผลิตสงู สำมำรถทนสภำพแห้งแล้งได้ดี รวมถึงพัฒนำเทคนิคกำรผลิตเอทำนอลให้มปีริมำณผลผลิต

สงูขึ้น ตลอดจนกำรท ำแผนที่เพำะปลูก เป็นต้น 

 



ตำรำงที่ 3.8 ประมำณกำรต้นทุนกำรผลิตเอทำนอลจำกพืชพลังงำนชนิดต่ำงๆ 

วัตถุดิบ รำคำวัตถุดิบ ผลผลิตเอทำ ต้นทุนผลิตเอทำนอล (บำท/ลิตร) 

 (บำท/กก.) นอล (ลิตร/ตัน) เฉพำะวัตถุดิบ รวมค่ำ 

process 
กำกน ำ้ตำล 3.00 250 12.00 17.20 

มันส ำปะหลัง 1.50 180 8.33 14.53 

อ้อย 0.80 70 11.42 16.62 

ข้ำวฟ่ำงหวำน 0.60 60 10.00 15.20 

แก่นตะวัน 3.00* 94** 31.90 38.10 

หมำยเหตุ * ค ำนวณจำกข้อมูลผลผลิตแก่นตะวัน 2.5 ตันต่อไร่ขึ้นไป 

  ** ประมำณกำรจำกงำนวิจัยในคร้ังนี้  

 

3.3.7 ผลการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลจากแก่นตะวนั 

ได้ด ำเนินกำรถ่ำยทอดกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในรูปแบบต่ำงๆ ที่ส  ำคัญคือ กำร

เข้ำร่วมแสดงนิทรรศกำรกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในงำน University Fair 2006 ซึ่งจัด

ข้ึนที่ศูนย์ประชุมแห่งชำติสริิกติต์ กรุงเทพมหำนคร ในช่วงระหว่ำงวันที่ 26-30 กรกฎำคม 2549 

(รูปที่ 3.25) งำนเกษตรภำคอสีำน ณ อุทยำนกำรเกษตร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ในระหว่ำงวันที่ 10-

19 มกรำคม 2550 (รูปที่ 3.26) และงำนน ำเสนอผลงำนวิจัยแห่งชำติ 2550 Thailand 

Research Expo 2007 ณ ศูนย์ประชุมบำงกอกคอนเวนชันเซน็เตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์ รำชประสงค์ 

กรุงเทพฯ ในระหว่ำงวันที่ 7-11 กนัยำยน 2550 รวมถึงกำรเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ เช่น กำรให้

สมัภำษณบ์ทโทรทศัน์ในรำยกำรต่ำงๆ นอกจำกนี้ยังได้จัดท ำแผ่นพับประชำสมัพันธเ์ร่ืองแก่นตะวันกบั

กำรผลิตเอทำนอลเพ่ือแจกจ่ำยให้ประชำชน ผู้ประกอบกำรหรือโรงงำนผลิตเอทำนอลที่สนใจได้น ำไป

ศึกษำค้นคว้ำต่อไป (รูปที่ 3.27) 

 
 
 
 

 



 

  
 
รูปท่ี 3.25 รูปแสดงกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเร่ืองกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในงำน 

University Fair 2006 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสริิกติต์ กรุงเทพมหำนคร 

 
 

  
 
รูปท่ี 3.26 รูปแสดงกำรเข้ำร่วมจัดนิทรรศกำรเร่ืองกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในงำน เกษตร

ภำคอสีำน ณ อุทยำนเกษตร คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 
 



 
 
 

 
 
รูปท่ี 3.27 ตัวอย่ำงแผ่นพับเอกสำรทำงวิชำกำรเร่ือง แก่นตะวันกบัแนวทำงในกำรผลิตเอทำนอล 

 

 



3.4 วิจารณผ์ลและสรุปผลการศึกษา 

ในปัจจุบันมีพืชหลำยชนิดที่ได้รับกำรยอมรับให้เป็นพืชพลังงำนส ำหรับกำรผลิตเอทำนอล

ภำยในประเทศ อำทเิช่น มันส ำปะหลัง อ้อย ข้ำวฟ่ำงหวำน เป็นต้น ส ำหรับแก่นตะวันซ่ึงมีถิ่นก ำเนิดใน

เขตหนำวน้ันยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลำยมำกนักภำยในประเทศ แต่ในต่ำงประเทศน้ันพบว่ำพืชชนิดน้ี

จัดเป็นแหล่งที่ส  ำคัญของคำร์โบไฮเดรตส ำหรับใช้เป็นอำหำรคน สตัว์ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบส ำหรับ

กำรผลิตเอทำนอล (Cosgrove et al., 1991) ในกำรศึกษำคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษำ

ถึงศักยภำพของแก่นตะวันที่ปลูกในประเทศเพ่ือกำรผลิตเอทำนอล ในเบื้องต้นได้เกบ็รวบรวมหัวแก่น

ตะวันสำยพันธุ์ KKUAC001 ที่ปลูกในพ้ืนที่ทดสอบของโครงกำรวิจัย เช่น แปลงทดสอบคณะ

เกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น แปลงทดสอบของเกษตรกรต ำบลโคกส ี อ ำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น แปลงทดสอบของเกษตรกรในอ ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น และแปลงทดสอบของ

เกษตรกรในอ ำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย และน ำไปตีบ่น และทดสอบวิธกีำรบีบสกดัน ำ้หวำนโดยใช้

เคร่ืองคั้นน ำ้มะพร้ำว ผลกำรศึกษำพบว่ำประสทิธภิำพในกำรบีบสกดัน ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวันมี

ค่ำประมำณ 65% กล่ำวคือ วัตถุดิบ 1 ตัน สำมำรถบีบสกัดน ำ้หวำนได้ประมำณ 650 ลิตร ซึ่งมีค่ำไม่

สงูมำกนัก ในอนำคตอำจจะต้องมีกำรพัฒนำและปรับปรุงวิธกีำรบีบสกดัน ำ้หวำนเพ่ือให้มีประสทิธภิำพ

สงูข้ึน น ำ้หวำนที่บีบสกดัได้เมื่อน ำไปวิเครำะห์หำองค์ประกอบหลักทำงเคมีโดยเปรียบเทยีบกนัระหว่ำง

วัตถุดิบจำกแต่ละพ้ืนที่พบว่ำองค์ประกอบหลักส่วนใหญ่มีค่ำไม่แตกต่ำงกนัมำกนัก ยกเว้นปริมำณ

น ำ้ตำลทั้งหมดในน ำ้หวำนที่บีบสกดัได้จำกวัตถุดิบที่ปลูกในพ้ืนที่อ ำเภอท่ำบ่อ จังหวัดหนองคำย ซ่ึงอำจ

เป็นไปได้ว่ำช่วงกำรเพำะปลูกเป็นช่วงที่แล้ง ขำดน ำ้ จึงท ำให้กำรเจริญของต้นแก่นตะวันไม่ดี ปริมำณ

ผลผลิตต ่ำ (ดังในรำยงำนบทที่ 2) นอกจำกนี้ปริมำณแร่ธำตุบำงชนิด เช่น ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

โพแทสเซียม แมกนีเซียม และโซเดียม อำจมีควำมแตกต่ำงกนัตำมสภำพของพ้ืนที่ปลูก  

 จำกกำรทดสอบกำรหมกัเอทำนอลโดยใช้น ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวันที่ยังไม่ผ่ำนกำรย่อยเป็น

วัตถุดิบ พบว่ำผลผลิตเอทำนอลที่ได้มีค่ำต ่ำประมำณ 20.5 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ และยังมีปริมำณของ

คำร์โบไฮเดรตเหลืออยู่ในน ำ้หมักสงู แสดงให้เหน็ว่ำยีสต์ S. cerevisiae ไม่สำมำรถใช้แหล่ง

คำร์โบไฮเดรตที่มีอยู่ในแหล่งวัตถุดิบได้ดี  และจำกผลกำรวิเครำะห์หำองค์ประกอบหลักทำงเคมีใน

วัตถุดิบพบว่ำคำร์โบไฮเดรตในแก่นตะวันส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของอนูิลิน ซึ่งเป็นสำรประกอบเชิงซ้อน

ระหว่ำงน ำ้ตำลฟรุกโตสที่มำเช่ือมต่อกนัด้วยพันธะบีต้ำ 12 และมีน ำ้ตำลกลูโคสมำเช่ือมต่อที่

โมเลกุลสดุท้ำย (นิมิตร วรสตู และสนั่น จอกลอย, 2549) ซึ่ง S. cerevisiae ไม่สำมำรถใช้เป็น

แหล่งพลังงำนเพ่ือกำรเจริญและกำรผลิตเอทำนอลได้ ทั้งนี้ เพรำะยีสต์ไม่สำมำรถสร้ำงเอนไซม์อนูิลิเนสอ

อกมำย่อยสลำยอนูิลินได้ ดังน้ันจึงจ ำเป็นที่จะต้องย่อยสลำยสำรอนูิลินให้กลำยเป็นน ำ้ตำลที่สำมำรถหมัก

ได้เสยีก่อน ในกำรศึกษำคร้ังนี้ จึงได้ทดสอบกำรย่อยสลำยสำรอนูิลินโดยใช้สำรเคมีคือกรดซัลฟิวริก และ

เอนไซม์  อนูิลิเนสในเชิงกำรค้ำ 

จำกผลกำรย่อยสลำยอนูิลินด้วยกรดซัลฟิวริก โดยแปรผันระดับของอุณหภมูิเป็น 3 ระดับคือ 

60, 80 และ 100 องศำเซลเซียส พบว่ำอนูิลินสำมำรถย่อยสลำยได้มำกขึ้น เมื่อระดับของอุณหภมูิ

เพ่ิมสงูข้ึน ที่ระดับอุณหภมูิ 100 องศำเซลเซียส สำมำรถย่อยสลำยอนูิลินได้ดีที่สดุ รองลงมำคือที่

อุณหภมูิ 80 และ 60 องศำเซลเซียส ตำมล ำดับ อย่ำงไรกต็ำมเมื่อระดับอุณหภมูิเพ่ิมสงูขึ้น ปริมำณ

ของสำรประกอบฟินอลิคกเ็พ่ิมสงูตำมไปด้วย เมื่อน ำน ำ้หวำนที่ผ่ำนกำรย่อยอนูิลินด้วยกรดไปทดสอบ



กำรหมักเอทำนอล พบว่ำปริมำณเอทำนอล ผลได้และอตัรำผลผลิตเอทำนอลสงูที่สดุเมื่อใช้น ำ้หวำนที่

ผ่ำนกำรย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 100 องศำเซลเซียส รองลงมำคือที่อุณหภมูิ 80 และ 60 องศำ

เซลเซียส ตำมล ำดับ ซ่ึงผลที่ได้สอดคล้องกบัปริมำณน ำ้ตำลที่ได้จำกกำรย่อย ส่วนกำรย่อยด้วยเอนไซม์

อนูิลิเนสนั้นพบว่ำระดับของอนูิลินยังคงเหลืออยู่ในปริมำณที่สงู และปริมำณน ำ้ตำลที่ได้จำกกำรย่อยอยู่

ในระดับที่ต ่ำ ใกล้เคียงกบักำรย่อยด้วยกรดที่อุณหภมูิ 60 องศำเซลเซียส ส่งผลให้ปริมำณของเอทำ

นอล ผลได้และอตัรำผลผลิตเอทำนอลต ่ำ สำเหตุอำจเป็นเพรำะปริมำณของเอนไซม์ที่เติมลงไปใน

วัตถุดิบมีปริมำณน้อย ไม่เพียงพอที่จะย่อยสลำยอนูิลินได้อย่ำงสมบูรณ ์และอำจเป็นไปได้ว่ำในวัตถุดิบมี

สำรบำงอย่ำงที่สำมำรถยับย้ังกำรท ำงำนของเอนไซม์อนูิลิเนสได้ อำทเิช่น สำรประกอบฟินอลิค หรือ 

furfural  เป็นต้น ดังน้ันจึงควรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมถึงระดับของเอนไซม์ที่เหมำะสมในกำรย่อย

สลำยอนูิลินในวัตถุดิบ รวมทั้งกำรศึกษำถึงสำรที่อำจมีผลในกำรยับย้ังกำรท ำงำนของเอนไซม์ 

ในกำรศึกษำถึงอทิธพิลของปริมำณน ำ้ตำลและปริมำณเช้ือเร่ิมต้นที่มีต่อกำรผลิตเอทำนอลจำก

น ำ้หวำนจำกหัวแก่นตะวัน พบว่ำปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นและปริมำณเช้ือเร่ิมต้นที่เหมำะสมคือ 250 กรัม

ต่อลิตร และ 10
8
 เซลล์ต่อมิลลิลิตร ตำมล ำดับ โดยให้ค่ำปริมำณเอทำนอลสงูสดุเท่ำกบั 88.1 กรัมต่อ

ลิตร หรือเทยีบเท่ำประมำณ 72.5 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ  ผลได้สงูสดุเท่ำกบั 0.45 กรัมเอทำนอลต่อ

กรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ และอตัรำผลผลิตเอทำนอลสงูสดุเท่ำกบั 1.84 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ซึ่งผล

กำรศึกษำในคร้ังนี้สอดคล้องกบัรำยงำนกำรวิจัยของ Margarits และ Bajpai (1983) ที่ได้

ศึกษำกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดย Kluyveromyces marxianus UCD (FST) 

55-82 ผลกำรศึกษำพบว่ำยีสต์สำมำรถหมักให้ควำมเข้มข้นของเอทำนอลสงูสดุเท่ำกบั 102 กรัมต่อ

ลิตร เมื่อใช้น ำ้ตำลเร่ิมต้น 250 กรัมต่อลิตร ค่ำอตัรำกำรเจริญจ ำเพำะสงูสดุมีค่ำแปรผันตั้งแต่ 0.44 

ต่อช่ัวโมง ที่น ำ้ตำลเร่ิมต้น 50 กรัมต่อลิตร ถึง 0.13 ต่อช่ัวโมง ที่น ำ้ตำลเร่ิมต้น 300 กรัมต่อลิตร 

และผลผลิตเอทำนอลมีค่ำประมำณ 0.45 กรัมเอทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ และรำยงำนวิจัยของ 

Schorr-Galindo และคณะ (2000) ที่ได้ศึกษำอตัรำกำรหมกัเอทำนอลจำกแก่นตะวันโดยใช้

เช้ือ S. diastaticus NCYC 625 ผลกำรศึกษำพบว่ำควำมเข้มข้นของเอทำนอลที่ผลิตได้เมื่อ

อตัรำส่วนของฟรุกโตสต่อกลูโคสเท่ำกบั 6.0 มีค่ำประมำณ 45 กรัมต่อลิตร แต่เมื่ออตัรำส่วนของ

น ำ้ตำลทั้ง 2 ชนิดลดลงเหลือ 3.5 เอทำนอลที่ผลิตได้มีค่ำเท่ำกบั 65 กรัมต่อลิตร  

ส ำหรับผลกำรศึกษำถึงอทิธพิลของค่ำ pH เร่ิมต้นต่อกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันนั้น 

พบว่ำกำรปรับค่ำ pH เร่ิมต้นเป็น 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0 ให้ผลผลิตเอทำนอลไม่แตกต่ำงกนัมำกนกั 

โดยค่ำควำมเข้มข้นของเอทำนอลสงูสดุที่ระยะเวลำในกำรหมักประมำณ 48 ช่ัวโมง อยู่ในช่วง 74.50-

76.42 กรัมต่อลิตร หรือประมำณ 61.30-62.89 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ เน่ืองจำกองค์ประกอบเบื้องต้นใน

วัตถุดิบโดยเฉพำะค่ำ pH อยู่ที่ประมำณ 5.0-6.0 จึงเป็นข้อดีส ำหรับกำรหมักเอทำนอลโดยไม่

จ ำเป็นต้องมีกำรปรับค่ำ pH ในอำหำรเพำะเลี้ ยง  

ในกำรศึกษำถึงอทิธพิลของแหล่งไนโตรเจนและควำมเข้มข้นของแหล่งไนโตรเจนแต่ละชนิดคือ

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต แอมโมเนียมไนเตรท แอมโมเนียมซัลเฟต และยูเรีย ที่ระดับควำมเข้มข้น 

0.25-1.0% (w/v) ต่อกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวัน พบว่ำไดแอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นแหล่ง

ไนโตรเจนที่เหมำะสมกว่ำแหล่งไนโตรเจนชนิดอื่นๆ ค่ำควำมเข้มข้นของเอทำนอลที่ผลิตได้เมื่อใช้ได

แอมโมเนียมฟอสเฟตเป็นแหล่งไนโตรเจนที่ระดับควำมเข้มข้น 0.5% (w/v) คือ 95.61 กรัมต่อ



ลิตร หรือประมำณ 78.7 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ แต่อย่ำงไรกต็ำมปริมำรเอทำนอลที่ได้น้ีมีค่ำใกล้เคียงกบั

สภำวะที่ไม่มีกำรเติมไนโตรเจนเสริม น่ันคือมีควำมเข้มข้นของเอทำนอลเท่ำกบั 96.2 กรัมต่อลิตร หรือ

ประมำณ 79.2 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ แสดงให้เหน็ว่ำกำรเติมแหล่งไนโตรเจนลงไปไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้

กำรผลิตเอทำนอลโดย S. cerevisiae เพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นไปได้ว่ำระดับของไนโตรเจนในวัตถุดิบอยู่ใน

ระดับที่เพียงพอกบักำรเจริญและกำรผลิตเอทำนอลโดยยีสต์ 

เมื่อน ำสภำวะที่เหมำะสมในกำรผลิตเอทำนอลจำกผลกำรศึกษำในระดับฟลำสกเ์ขย่ำคือปริมำณ

น ำ้ตำลเร่ิมต้นเท่ำกบั 250 กรัมต่อลิตร pH เร่ิมต้น 5.0 โดยไม่มีกำรเติมแหล่งไนโตรเจนเพ่ิมเติม 

ไปใช้ทดสอบกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่นตะวันในถังหมกัขนำด 5 ลิตร โดยมีปริมำตรน ำ้หมักเท่ำกบั 

4.0 ลิตร ใช้เช้ือเร่ิมต้น 108 เซลล์ต่อมิลลิลิตร และท ำกำรหมักที่อุณหภมูิ 30 องศำเซลเซียส 

ควำมเรว็รอบของใบกวน 100 รอบต่อนำท ี พบว่ำอัตรำกำรผลิตเอทำนอลมีค่ำสงูกว่ำกำรผลิตใน

ระดับฟลำสกเ์ขย่ำ ควำมเข้มข้นของเอทำนอลสงูสดุคือ 114.42 กรัมต่อลิตร (หรือประมำณ 94.1 ลิตร

ต่อตันวัตถุดิบ) ผลได้เอทำนอลเท่ำกบั 0.42 กรัมเอทำนอลต่อกรัมน ำ้ตำลที่ถูกใช้ และค่ำอตัรำผลผลิต

เอทำนอลเท่ำกบั 3.18 กรัมต่อลิตรต่อช่ัวโมง ที่ระยะเวลำในกำรหมัก 36 ช่ัวโมง ซึ่งแสดงให้เหน็ว่ำกำร

หมักภำยใต้ระบบถังหมักระยะเวลำที่ใช้ในกำรหมักเพ่ือให้ได้ผลผลิตสงูสดุเรว็กว่ำกำรหมักในระดับฟ

ลำสกเ์ขย่ำประมำณ 12 ช่ัวโมง อำจเป็นเพรำะกำรกวนในระบบถังหมักช่วยในกำรกระจำยเซลล์ยีสต์ท ำ

ให้สมัผัสกบัสำรอำหำรได้อย่ำงทั่วถึง  

จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำวข้ำงต้น พอสรุปได้ว่ำแก่นตะวันเป็นพืชที่มีศักยภำพส ำหรับใช้เป็น

วัตถุดิบในกำรผลิตเอทำนอลเพ่ือใช้ทดแทนน ำ้มันเช้ือเพลิง โดยในกำรศึกษำคร้ังนี้ปริมำณเอทำนอล

สงูสดุที่ผลิตได้ภำยใต้สภำวะที่ท  ำกำรศึกษำอยู่ที่ประมำณ 94.1 ลิตรต่อตันวัตถุดิบ ซึ่งสงูกว่ำปริมำณ   

เอทำนอลที่ผลิตได้จำกอ้อยและข้ำวฟ่ำงหวำน (ประมำณ 70 ลิตรต่อตัน) (ประสทิธิ์ ใจศิล, 2548) 

 

3.5 ขอ้เสนอส าหรบัการศึกษาในอนาคต 

1. ในกำรเปรียบเทยีบกำรย่อยสลำยสำรอนูิลินด้วยกรดและเอนไซม์ พบว่ำปริมำณน ำ้ตำล

รีดิวสท์ี่ได้จำกกำรย่อยด้วยเอนไซม์มีค่ำน้อยกว่ำกำรย่อยด้วยกรดซัลฟิวริก ซ่ึงคำดว่ำ

ปริมำณของเอนไซม์ที่ใช้อยู่ในระดับต ่ำเกนิไป จึงควรมีกำรศึกษำเพ่ิมเติมโดยแปรผัน

ปริมำณของเอนไซม์ที่ใช้เพ่ือหำอตัรำส่วนระหว่ำงเอนไซม์กบัวัตถุดิบที่เหมำะสมต่อไป 

2. ในกำรศึกษำน้ีใช้ยีสต์ S. cerevisiae ซึ่งพบว่ำไม่สำมำรถย่อยสลำยสำรอนูิลินซึ่งเป็น

องค์ประกอบส่วนใหญ่ในวัตถุดิบได้โดยตรง จึงจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมวัตถุดิบโดยกำร

น ำไปผ่ำนกำรย่อยด้วยกรดหรือเอนไซม์ก่อน ท ำให้ขั้นตอนในกำรผลิตมีควำมยุ่งยำก รวม

ไปถึงเป็นกำรเพ่ิมต้อนทุนในกำรผลิต ดังนั้นจึงควรมีกำรศึกษำเพ่ือคัดเลือกหรือคัดแยก

สำยพันธุจุ์ลินทรีย์ที่สำมำรถใช้อนูิลินได้โดยตรงต่อไป 

3. ในกำรศึกษำน้ีพบว่ำปริมำณน ำ้ตำลเร่ิมต้นที่เหมำะสมส ำหรับกำรผลิตเอทำนอลจำกแก่น

ตะวันอยู่ที่ระดับ 250 กรัมต่อลิตร หำกใช้ควำมเข้มข้นที่สงูกว่ำน้ีจะท ำให้ระยะเวลำในกำร

หมักนำนข้ึน รวมไปถึงเกดิกำรสะสมของน ำ้ตำลที่ยีสต์ใช้ไม่หมดในระบบ ดังน้ันจึงควรมี

กำรศึกษำถึงรูปแบบวิธกีำรหมกัที่สำมำรถใช้น ำ้ตำลเร่ิมต้นที่สงูข้ึน เช่น วิธกีำรหมักแบบกึ่ง

กะ หรือต่อเนื่อง เป็นต้น 



4. ในกำรศึกษำน้ีได้ทดสอบกำรหมักเอทำนอลจำกน ำ้หวำนที่บีบสกดัได้จำกหัวแก่นตะวัน

เท่ำน้ัน ส่วนกำกที่เหลือยังไม่ได้มีกำรทดสอบน ำไปหมกัเอทำนอล ซ่ึงคำดว่ำในส่วนน้ียังมีอิ

นูลิน รวมถึงสำรประกอบคำร์โบไฮเดรตชนิดอื่นๆ หลงอยู่อยู่ ดังนั้นในอนำคตควรมีกำรน ำ

กำกหัวแก่นตะวันไปวิเครำะห์หำองค์ประกอบ รวมถงึน ำไปทดสอบกำรหมักร่วมกบั

น ำ้หวำนด้วย 
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