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ในช่ว งนี้ อ ากาศหนาวๆ หลายๆ ท่ า นเดิน ทางไปท่อ งเที่ย วแถวจัง หวัด สระบุ รี ลพบุ รี หรือ
เพชรบูรณ์ อาจพบเห็นทุ่งดอกทานตะวันสีเหลืองกําลังบานอวดโฉมกันเต็มที่ ซึ่งการปลูกทานตะวัน
ส่วนใหญ่จะปลูกเป็ นพืชรองหรือพืชเสริมรายได้แก่เกษตรกร โดยผลผลิตจะนําไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิต
นํ้ ามันพืช แต่ช่วงทีด่ อกทานตะวันบานไปทัวทั
่ ง้ ทุ่ง กลับกลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทีย่ งั คงได้รบั ความ
สนใจจากนักท่องเทีย่ วอย่างต่อเนื่อง
ทานตะวัน มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า Helianthus annuus Linn. ชื่ออื่นๆ ได้แก่ ชอนตะวัน บัวทอง
sunflower และ sunchoke เป็ นไม้ลม้ ลุกอายุประมาณ 1 ปี สูง 1 – 4 เมตร ลําต้นตัง้ ตรง มีขนสากแข็ง
ใบเดีย่ วเรียงสลับ ใบรูปไข่ ขอบใบจักเป็ นฟนั เลื่อย มีขนแข็งทัง้ สองด้าน ก้านใบยาว ดอกเป็ นกระจุก
ขนาดใหญ่ ก้านดอกยาว จานรองดอกแบน กลีบดอกวงนอกสีเหลืองอ่อนหรือสีทอง กลีบดอกวงในสี
เหลือง ผลสีขาว เหลือง หรือดํา สรรพคุณแผนโบราณระบุว่า รากแก้เสียดแน่ นหน้าอก ไส้ในลําต้นแก้
บาดแผล เลือดออกไม่หยุด ใบใช้บํารุงกระเพาะอาหาร ดอกใช้แก้ไข้ ขับลม แก้วงิ เวียนศีรษะ ฐานดอก
แก้ปวดศีรษะ วิงเวียน แก้ปวดฟนั และเมล็ดใช้ขบั ปสั สาสะได้ (1)
ประโยชน์ ของทานตะวัน
เมล็ด ใช้บ ริโ ภคโดยตรง เป็ น แหล่ ง ของโปรตีน แทนเนื้ อ สัต ว์ไ ด้ ในเมล็ด มีธ าตุ เ หล็ก สูง
ใกล้เคียงกับไข่แดงและตับ เมื่อนํามาบดเป็ นแป้งจะได้แป้งสีขาว มีไขมันสูง มีโปรตีนมากกว่าร้อยละ
50 ของปริมาณแป้ง (2) โดยเมล็ดทานตะวัน (แห้ง) ในส่วนทีก่ นิ ได้ 100 กรัม จะได้พลังงาน 490 แคลอ
รี่ ไขมัน 32.8 กรัม คาร์โบไฮเดรต 38.6 กรัม เส้นใย 3.7 กรัม โปรตีน 16.7 กรัม แคลเซียม
92 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 632 มิลลิกรัม เหล็ก 5.8 มิลลิกรัม วิตามิน บี2 0.07 มิลลิกรัม ไนอะ
ซิน 2.4 มิลลิกรัม (3)

นํ้ ามัน นํ้ ามันที่สกัดจากเมล็ดทานตะวันเป็ นนํ้ ามันคุณภาพสูง ประกอบด้วยกรดไขมันที่ไม่
อิม่ ตัว และยังประกอบไปด้วยวิตามินอีซ่งึ มีคุณภาพสูงกว่านํ้ ามันพืชชนิดอื่นๆ (2) แม้ว่าค่าการต้าน
อนุ มูลอิสระจะตํ่ากว่านํ้ ามันรําข้าวและนํ้ ามันถัวเหลื
่ องประมาณ 2 เท่า (4) มีการทดลองระบุว่าการ
รับประทานนํ้ามันมะพร้าวผสมกับนํ้ามันเมล็ดทานตะวันมีผลช่วยลดระดับคอเรสเตอรอลในเลือดของหนู
ทดลอง (5) และมีการทดลองทางคลินิกพบว่า นํ้ ามันเมล็ดทานตะวันทีม่ กี ารเติมสาร hydroxytyrosol
(พบได้ในนํ้ามันมะกอก) ช่วยป้องกันความเสีย่ งต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ (6)
ต้นอ่อนทานตะวัน นํามาบริโภค ซึง่ กําลังได้รบั ความนิยมในปจั จุบนั โดยมีงานวิจยั ระบุว่าต้น
อ่อนทานตะวัน ประกอบด้วยสารประกอบฟีนอล (phenolic compounds) ซึง่ มีคุณสมบัตเิ ป็ นสารต้าน
อนุมลู อิสระ เป็ นประโยชน์แก่รา่ งกาย (7)
ประโยชน์อ่นื ๆ ได้แก่ เปลือกของลําต้นมีลกั ษณะเหมือนเยื่อไม้นํามาทํากระดาษ รากใช้ทําแป้ง
เค้ก กากทีเ่ หลือจากการสกัดนํ้ามันนําไปใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ (2) และยังมีงานวิจยั ถึงฤทธิ ์ทาง
เภสัชวิทยาระบุว่า กลีบสวยๆ ของดอกทานตะวันมีสาร triterpene glycosides มีฤทธิ ์ต้านการอักเสบใน
หนู ทดลองได้ (8) จะเห็นได้ว่านอกจากความสวยงามของดอกทานตะวันแล้ว ส่วนต่างๆ ของทานตะวัน
ยังสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ทงั ้ ใช้ในการบริโภคและการผลิตทางอุตสาหกรรม
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