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บทคัดย่อ 

ขา้วฟ่างหวานจดัเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพท่ีจะใชป้ลูกในพื้นท่ีไร่เขตอาศยัน ้าฝน เน่ืองจากมีอายสุั้น และทน
แลง้ไดดี้ แต่ยงัขาดเทคโนโลยกีารผลิตขา้วฟ่างหวานท่ีเหมาะสม จึงไดน้ าเทคโนโลยท่ีีไดจ้ากงานวจิยัไปทดสอบ
แปลงใหญ่ ประกอบดว้ย 2 กรรมวธีิ คือ 1) วธีิแนะน า (ขา้วฟ่างหวานพนัธ์ุ Wray) 2 ) วธีิเกษตรกร (ขา้วโพดเล้ียง
สัตวพ์นัธ์ุนครสวรรค ์3  ในพื้นท่ีไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ และตาก ในปี 2556 ผลการทดสอบ 
พบวา่ ขา้วฟ่างหวาน ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ีย 7,779 กิโลกรัมต่อไร่  รายไดร้วมเฉล่ีย 5,445 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนั
แปรเฉล่ีย 2,310 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉล่ีย 3,135 บาทต่อไร่ และค่า BCR = 2.36  เม่ือเปรียบเทียบกบัขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ ซ่ึงใหผ้ลผลิตเมล็ดเฉล่ีย 1,542 กิโลกรัมต่อไร่ รายไดร้วมเฉล่ีย 7,403 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปร 2,840 
บาทต่อไร่ ใหผ้ลตอบแทนเฉล่ีย 4,563 บาทต่อไร่ และค่า BCR = 2.61   

จากผลการทดลองสามารถสรุปไดว้า่ การผลิตขา้วฟ่างหวานในพื้นท่ีไร่ใหผ้ลตอบแทนใกลเ้คียงกบั
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ ท าใหมี้โอกาศเป็นไปไดท่ี้จะส่งเสริมการผลิตขา้วฟ่างหวานในพื้นท่ีไร่เพื่อเป็นวตัถุดิบส าหรับ
ผลิตเอทานอล ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีโรงงานน ้าตาลไม่มีวตัถุดิบจากออ้ยเขา้โรงงานดว้ย   
 

รหสัการทดลอง 01-17-54-01-03-00-06-56  
1     ศูนยว์จิยัพืชไร่เพชรบูรณ์ สถาบนัวจิยัพืชไร่ 
2     ศูนยว์จิยัและพฒันาการเกษตรตาก สวพ.2 
3     สถาบนัวจิยัพืชไร่   กรมวชิาการเกษตร 
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ค าน า 

ประเทศไทยมีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติดา้นพลงังานค่อนขา้งนอ้ย  ท าใหต้อ้งน าเขา้พลงังานจาก
ต่างประเทศ  โดยเฉพาะน ้ามนั  นบัเป็นมูลค่าเงินตราท่ีตอ้งสูญเสียใหต่้างประเทศปีละกวา่สามแสนลา้นบาท  
ตลอดจนภาวะวกิฤตทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม  การปล่อยแก๊สเรือนกระจกท าใหเ้กิดภาวะโลกร้อนข้ึน  ก่อใหเ้กิดความ
ผนัผวนของดินฟ้าอากาศ  จึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมีการแสวงหาแหล่งเช้ือเพลิงท่ีสามารถ
ทดแทนปิโตรเลียม  ประเทศไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบเน่ืองจากมีผลิตผลการเกษตรหลายชนิด  และสามารถผลิตได้
ปริมาณมาก  ดงันั้น  จึงควรใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานทดแทน  ประโยชน์ท่ีไดรั้บเพิ่มข้ึนจะเป็นการสร้าง
งานและสร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร และสร้างความมัน่คงในอาชีพใหเ้พิ่มข้ึน  ท่ีส าคญัจะมีส่วนช่วยแกปั้ญหา
สินคา้เกษตรลน้ตลาดหรือราคาตกต ่า  นอกจากน้ียงัช่วยลดการขาดดุลเงินตราต่างประเทศ  และลดมลภาวะใน
อากาศไดอี้กดว้ย 

 ขา้วฟ่างหวานจดัเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพท่ีจะใชป้ลูกในพื้นท่ีไร่เขตอาศยัน ้าฝน เน่ืองจากมีอายสุั้น และทน
แลง้ นอกจากน้ีการปลูกในช่วงฤดูฝนเป็นแนวทางหน่ึงในการจดัการผลผลิตขา้วฟ่างหวาน ซ่ึงเป็นพืชทดแทน
พลงังาน ท าใหผ้ลผลิตสามารถกระจายตวัเขา้สู่โรงงานผลิตเอทานอลไดต้ลอดทั้งปี ส่งผลใหป้ริมาณการผลิตเอทา
นอลเพียงพอต่อการใชบ้ริโภคภายในประเทศต่อไป  

ขา้วฟ่างหวานนบัวา่เป็นพืชท่ีมีศกัยภาพในการใชเ้ป็นวตัถุดิบเพื่อผลิตเอทานอล เพราะน ้าคั้นในล าตน้มี
ความหวานใกลเ้คียงกบัออ้ย สามารถน าไปหีบเพื่อเอาน ้าคั้นมาหมกัเป็นเอทานอลไดโ้ดยตรง ซ่ึงขา้วฟ่างหวาน 1 
ตนั สามารถน าไปผลิตเอทานอลไกป้ระมาณ 70 ลิตร (ประสิทธ์ิ, 2548) นอกจากน้ี ขา้วฟ่างหวานยงัสามารถใชท้  า
น ้าตาลปึก หรือน ้าเช่ือม ใชบ้ริโภคในครัวเรือน ส่วนล าตน้หลงัจากบีบน ้าหวานแลว้สามารถใชเ้ล้ียงสัตวห์รือใช้
ท าเป็นปุ๋ยอินทรียไ์ด ้ ส าหรับเมล็ดขา้วฟ่างหวานสามารถจ าหน่ายเป็นอาหารมนุษยแ์ละอาหารสัตวไ์ดอี้กดว้ย (สุ
รพงษ ์และประพนัธ์, 2551) นอกจากน้ีขา้วฟ่างหวานยงัจดัเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพท่ีจะใชป้ลูกทั้งในพื้นท่ีไร่และพื้นท่ี
นา เน่ืองจากมีอายสุั้น และทนแลง้ รวมทั้งผลผลิตของขา้วฟ่างหวาน ซ่ึงเป็นพืชทดแทนพลงังาน สามารถกระจาย
ตวัเขา้สู่โรงงานผลิตเอทานอลไดต้ลอดทั้งปี ส่งผลใหป้ริมาณการผลิตเอทานอลเพียงพอต่อการใชบ้ริโภค
ภายในประเทศต่อไป  

ขอ้ดีของขา้วฟ่างหวานเม่ือเปรียบเทียบกบัออ้ยในการผลิตเอทานอล (สุรพงษ ์ และประพนัธ์, 2551) ดงัน้ี 
มีอายเุก็บเก่ียวสั้นประมาณ 4 เดือน เม่ือเปรียบเทียบกบัออ้ยอายปุระมาณ 10-12 เดือน  ใชน้ ้านอ้ยกวา่การปลูกออ้ย
ประมาณ 4 เท่า  ตน้ทุนการผลิตขา้วฟ่างหวานต ่ากวา่ออ้ยถึง 3 เท่า  ใชเ้มล็ดในการปลูกซ่ึงสามารถจดัการได้
สะดวกกวา่ออ้ยท่ีใชท้่อนพนัธ์ุในการปลูก  แปลงขา้วฟ่างหวานสะดวกในการจดัการไร่ดว้ยเคร่ืองจกัรกล  
กระบวนการผลิตเอทานอลจากขา้วฟ่างหวานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่การใชก้ากน ้าตาล  และคุณภาพใน
การเผาไหมข้องเอทานอลจากขา้วฟ่างหวานมีซลัเฟอร์นอ้ยกวา่เอทานอลท่ีท าจากออ้ย  ส าหรับพนัธ์ุขา้วฟ่างหวาน
ท่ีมีศกัยภาพในการผลิตตน้สดและเมล็ดของประเทศไทย ไดแ้ก่ Rio และ Cowley ส่วนพนัธ์ุ Wray แมว้า่จะให้
ผลผลิตตน้สดสูง แต่อ่อนแอต่อโรคล าตน้เน่าด า ท าใหต้น้หกัลม้ก่อนเก็บเก่ียว และไวต่้อไม่ได ้  (กนกทิพย ์ และ
คณะ, 2548) 
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แต่อยา่งไรก็ตาม การปลูกขา้วฟ่างหวานในสภาพไร่มีขอ้จ ากดัทั้งทางสภาพภูมิอากาศ  ดิน  และชีวภาพ  
ท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอยูม่ากมาย  ตั้งแต่พนัธ์ุท่ีใชป้ลูก  ฤดูปลูก  การเลือกพื้นท่ี การเตรียม
ดิน  วธีิปลูก  และการให้น ้าตลอดจนการปฏิบติัดูแลรักษาต่างๆ  (สถาบนัวจิยัพืชไร่, 2536) ส าหรับเทคโนโลยกีาร
ผลิตขา้วฟ่างหวานท่ีเหมาะสมในสภาพไร่เกษตรกร นับว่าเป็นเร่ืองใหม่ของเกษตรกรในพื้นท่ีเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง ประกอบกบัเกษตรกรไม่คุน้เคยกบัการปลูกขา้วฟ่างหวาน ดงันั้นจึงควรท าการทดสอบเทคโนโลยีแบบ
บูรณาการในการผลิตขา้วฟ่างหวานท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม เพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล สามารถช่วยให้
ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มข้ึน ท าให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน และผลตอบแทนสูงข้ึน  วตัถุประสงค์ของการทดลองน้ี 
เพื่อใหไ้ดเ้ทคโนโลยกีารผลิตขา้วฟ่างหวานท่ีเหมาะสมในสภาพไร่ เพื่อเป็นวตัถุดิบในการผลิตเอทานอล  

 
 

วธีิด าเนินการและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์  

1) เมล็ดพนัธ์ุขา้วฟ่างหวานพนัธ์ุ Wray และขา้วโพดเล้ียงสัตวพ์นัธ์ุนครสวรรค ์3 
2) ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 
3) สารก าจดัวชัพืช 
4) สารก าจดัแมลงศตัรู 

วธีิการ 
ประกอบดว้ย 2 กรรมวิธี คือ 1) วิธีแนะน า (ขา้วฟ่างหวาน) 2 ) วิธีเกษตรกร (ขา้วโพดเล้ียงสัตว)์ ขนาด

แปลงในแต่ละวธีิการเท่ากบั 1 ไร่ รวม 2 ไร่ต่อแปลงทดสอบ  
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1) เตรียมเมล็ดพนัธ์ุและวสัดุการเกษตร ด าเนินการเตรียมพนัธ์ุขา้วฟ่างหวานท่ีจะใชท้ดลองปลูก โดย

เลือกใชพ้นัธ์ุดีเด่นของกรมวชิาการเกษตรจากการทดลองท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีไร่ คือ พนัธ์ุ Wray สอดคลอ้งกบั 
กนกทิพยแ์ละคณะ (2548) รายงานวา่ ขา้วฟ่างหวานพนัธ์ุ Wray เป็นพนัธ์ุท่ีใหผ้ลผลิตตน้สดสูงกวา่พนัธ์ุ Rio และ 
Cowley เม่ือปลูกในสภาพไร่  จากรายงานของศูนยว์จิยัพืชไร่สุพรรณบุรี (2548) พบวา่ พนัธ์ุขา้วฟ่างหวานท่ีมีอยู่
ในประเทศไทย ไดแ้ก่ Rio  Wray  Cowley ส าหรับผลิตเอทานอลขณะน้ียงัไม่มีงานวจิยัท่ีจะตอบได ้โดยเป็นพนัธ์ุ
ท่ีมีความหวานสูงมีแนวโนม้จะผลิตเอทานอลไดม้าก ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักระบวนการหมกัและเช้ือยสีตท่ี์ใชท่ี้จะใชอี้ก
ดว้ย  ส่วนขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์ชพ้นัธ์ุนครสวรรค ์3  

2) การปฏิบติัดูแลรักษา วธีิแนะน า ปฏิบติัโดยการเตรียมแปลงปลูก โดยการไถตามปกติ ปลูกพนัธ์ุขา้ว
ฟ่างหวานตามกรรมวธีิท่ีก าหนด โดยใชร้ะยะปลูก 60 x 10 ซม. จ  านวน 1 ตน้/หลุม ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นสูตร 15-15-
15 หรือ 16-16-8 อตัรา 50 กก./ไร่ และใส่ปุ๋ยเคมีแต่งหนา้สูตร 46-0-0 อตัรา 25 กก./ไร่เม่ือขา้วฟ่างหวานอายไุด ้3-
4 สัปดาห์ พน่สารก าจดัวชัพืชอลาคลอร์อตัรา 240 กรัมของสารออกฤทธ์ิต่อไร่ทนัทีหลงัปลูก  พน่สารเคมีป้องกนั
ก าจดัโรคแมลงตามความจ าเป็น ส่วนวธีิเกษตรกร ปฏิบติัโดยการเตรียมแปลงปลูก โดยการไถตามปกติ ปลูกพนัธ์ุ
ขา้วโพดเล้ียงสัตวลู์กผสมนครสวรรค ์3 โดยใชร้ะยะปลูก 75 x 20 ซม. จ  านวน 1 ตน้/หลุม หรือปลูกใหไ้ด ้10,666 
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ตน้/ไร่ ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-8 อตัรา 50 กก./ไร่ และใส่ปุ๋ยเคมีแต่งหนา้สูตร 46-0-0 อตัรา 
25 กก./ไร่เม่ือขา้วโพดอายไุด ้ 3-4 สัปดาห์ พน่สารก าจดัวชัพืชอลาคลอร์อตัรา 240 กรัมของสารออกฤทธ์ิต่อไร่
ทนัทีหลงัปลูก  พน่สารเคมีป้องกนัก าจดัโรคแมลงตามความจ าเป็น    

3) การบนัทึกขอ้มูล   วนัปลูก วนังอก วนัออกดอก วนัเก็บเก่ียว วนัปฏิบติัการดูแลรักษาต่าง ๆ ความสูง
ของตน้เม่ือเก็บเก่ียว  องคป์ระกอบผลผลิต เช่น จ านวนตน้เก็บเก่ียว ผลผลิตตน้สดขา้วฟ่างหวานเม่ือเก็บเก่ียว และ
ค่าความหวานของน ้าคั้น ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในระหวา่งปฏิบติัการ  เก็บตวัอยา่งดินก่อนปลูกเพื่อวเิคราะห์สมบติัของ
ดิน และขอ้มูลอากาศ 

4)  การวเิคราะห์ขอ้มูล - น าขอ้มูลการทดลองวเิคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ โดยวธีิสัดส่วน
รายไดต่้อตน้ทุนการผลิต (Benefit cost ratio, BCR) 
 

ระยะเวลา (เร่ิมต้น-ส้ินสุด) 
ระยะเวลาเร่ิมตน้  ตุลาคม 2555    ส้ินสุด  กนัยายน  2556         รวม       1            ปี 

 
สถานทีด่ าเนินการ 

ด าเนินการในไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ และตาก รวม 3  แปลง   
 

ผลการทดลองและวจิารณ์ 
คัดเลือกพืน้ทีแ่ละช่วงเวลาปลูก 

ไดค้ดัเลือกพื้นท่ีและวิเคราะห์พื้นท่ีปลูกในแปลงเกษตรกร 3 จงัหวดั คือ อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร   
อ าเภอลบัแล จงัหวดัอุตรดิตถ ์และอ าเภอศรีส าโรง จงัหวดัสุโขทยั โดยเลือกพื้นท่ีปลูกท่ีมีโรงงานน ้าตาลรองรับใน
แหล่งปลูกออ้ย ท าการปลูกขา้วฟ่างหวานและขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเดือนมิถุนายน 2556 และเก็บเก่ียวผลผลิตขา้ว
ฟ่างหวานในเดือนกนัยายน 2556 (อาย ุ90 วนั) และเก็บเก่ียวผลผลิตขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นเดือนกนัยายน 2556 (อาย ุ
100 วนั) ในขณะท่ีประสิทธ์ิ และคณะ (2550) รายงานว่า การปลูกขา้วฟ่างหวานในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือน
กรกฎาคมใหผ้ลผลิตตน้สดสูง 
ผลผลติและผลตอบแทน 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลผลผลิตและผลตอบแทนขา้วฟ่างหวานและข้าวนาปรังในพื้นท่ีไร่เขตภาคเหนือ
ตอนล่าง (3 จงัหวดั) พบว่า ขา้วฟ่างหวาน ให้น ้ าหนักตน้สดเฉล่ีย 7,779 กิโลกรัมต่อไร่  รายได้รวมเฉล่ีย 5,445 
บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปรเฉล่ีย 2,310 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉล่ีย 3,135 บาทต่อไร่ และค่า BCR = 2.36  เม่ือ
เปรียบเทียบกบัขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ซ่ึงใหผ้ลผลิตเมล็ดเฉล่ีย 1,542 กิโลกรัมต่อไร่ รายไดร้วมเฉล่ีย 7,403 บาทต่อไร่ 
ตน้ทุนผนัแปร 2,840 บาทต่อไร่ ใหผ้ลตอบแทนเฉล่ีย 4,563 บาทต่อไร่ และค่า BCR = 2.61 (ตารางท่ี 1) 
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ตารางท่ี 1   น ้าหนกัผลผลิตและผลตอบแทนของขา้วฟ่างหวานและขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ในพื้นท่ีนาเกษตรกร 
                  จงัหวดัก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ และตาก (เฉล่ีย 3 แปลง) ในฤดูฝน ปี 2556 

  

หมายเหตุ : ราคาขา้วฟ่างหวานและขา้วโพดเล้ียงสัตว ์เท่ากบั 0.70 และ 4.80 บาทต่อกิโลกรัม ตามล าดบั 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากผลการทดสอบเทคโนโลยกีารผลิตขา้วฟ่างหวานท่ีเหมาะสม ส าหรับใชป้ลูกในพื้นท่ีไร่เขตภาคเหนือ

ตอนล่าง สามารถสรุปไดว้า่ ขา้วฟ่างหวาน ขา้วฟ่างหวาน ใหร้ายไดร้วมเฉล่ีย 5,445 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปร
เฉล่ีย 2,310 บาทต่อไร่ ผลตอบแทนเฉล่ีย 3,135 บาทต่อไร่ และค่า BCR = 2.36  เม่ือเปรียบเทียบกบัขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์ซ่ึงใหร้ายไดร้วมเฉล่ีย 7,403 บาทต่อไร่ ตน้ทุนผนัแปร 2,840 บาทต่อไร่ ใหผ้ลตอบแทนเฉล่ีย 4,563 บาทต่อ
ไร่ และค่า BCR = 2.61 

จากผลการทดลองสามารถสรุปได้ว่า การผลิตขา้วฟ่างหวานในพื้นท่ีไร่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับ
ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ท าให้มีโอกาศเป็นไปไดท่ี้จะส่งเสริมการผลิตขา้วฟ่างหวานในพื้นท่ีไร่เพื่อเป็นวตัถุดิบส าหรับ
ผลิตเอทานอล ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีโรงงานน ้าตาลไม่มีวตัถุดิบจากออ้ยเขา้โรงงานดว้ย   

 
การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

1) ไดมี้การน าผลงานวจิยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการน าเสนอภาคบรรยายในการประชุมวชิาการขา้วโพดขา้ว
ฟ่างแห่งชาติคร้ังท่ี 35 เร่ือง โอกาสและความเป็นไปไดใ้นการผลิตขา้วฟ่างหวานในพื้นท่ีนาเพื่อผลิตเอทานอล  ณ 
โรงแรมมารวย การ์เดน้ กรุงเทพฯ โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประมาณ 250 คน 

2) เทคโนโลยท่ีีไดจ้ากการทดลองน้ี จะตอ้งน าไปพฒันาต่อในรูปแบบงานทดสอบเทคโนโลยแีบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรในแต่ละแหล่งผลิตต่อไป 
 

เอกสารอ้างองิ 
กนกทิพย ์  เลิศประเสริฐรัตน์  ประชา  ถ ้าทอง  ยงยทุธ  เขียวชอุ่ม  นริศร  ขจรผล  ประพนัธ์  ประเสริฐศกัด์ิ        

โกมินทร์  วโิรจน์วฒันกุล. 2548.  ขา้วฟ่างหวาน : พลงังานสะอาด.  รายงาน(บทคดัยอ่)การประชุมวชิาการ
ขา้วโพดขา้วฟ่างแห่งชาติคร้ังท่ี 32 วนัท่ี 13-15 กรกฎาคม 2548 ณ โรงแรมไพลิน จ.สุโขทยั. หนา้ 47-18.    

กรรมวธีิ 
น ้าหนกั
ผลผลิต 
(กก./ไร่) 

รายได ้
(บาท/ไร่) 

ตน้ทุน 
(บาท/ไร่) 

ผลตอบแทน 
(บาท/ไร่) 

BCR 

ขา้วฟ่างหวาน 7,779 5,445 2,310 3,135 2.36 

ขา้วโพดเล้ียงสัตว ์ 1,542 7,403 2.840 4,563 2.61 
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ประสิทธ์ิ ใจศิล.  2548.  ศกัยภาพการใชข้า้วฟ่างหวานเป็นวตัถุดิบเสริมในระบบการผลิตเอทานอลเชิงพาณิชย.์  
รายงาน(บทคดัยอ่)การประชุมวชิาการขา้วโพดขา้วฟ่างแห่งชาติคร้ังท่ี 32 วนัท่ี 13-15 กรกฎาคม 2548 ณ 
โรงแรมไพลิน จ.สุโขทยั. หนา้ 49-50.    

ประสิทธ์ิ ใจศิล  ฉตัรชยั อาภรณ์รัตน์ และอาคม คิดการ.  2550. อิทธิพลของวนัปลูกต่อผลผลิตตน้สดและลกัษณะ
ทางการเกษตรของขา้วฟ่างหวานพนัธ์ุ มข.40.  แก่นเกษตร. 35 (ฉบบัพิเศษ): 188- 193. 

ศูนยว์จิยัพืชไร่สุพรรณบุรี.  2548.  ขา้วฟ่างหวาน.  จดหมายข่าวผลิใบ 8(4) : 16.  
สถาบนัวจิยัพืชไร่.  2536.  การปลูกพืชไร่ในนาขา้วเขตชลประทาน. กสิกร 66(2):154-155. 
สุรพงษ ์ เจริญรัถ และ ประพนัธ์ ประเสริฐศกัด์ิ.  2551.  ขา้วฟ่างหวานกบัพลงังานชีวภาพ.  น.ส.พ.กสิกร 81(1) : 

92-98. 
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