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บทคัดย่อ 
ขา้วฟ่างหวานจดัเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพท่ีจะใชป้ลูกในพื้นท่ีนาหลงัเก็บเก่ียวขา้วนาปี เน่ืองจากมีอายสุั้น 

และใชน้ ้านอ้ยกวา่การท านา แต่ยงัขาดพนัธ์ุขา้วฟ่างหวานท่ีเหมาะสม จึงไดน้ าพนัธ์ุขา้วฟ่างหวานท่ีไดจ้าก
งานวจิยัไปทดสอบแปลงใหญ่ ประกอบดว้ย พนัธ์ุขา้วฟ่างหวาน 5 พนัธ์ุ คือ Cowley, Keller, Wray, Rio และ 
Suwan Sweet  ด าเนินการในพื้นท่ีนาไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร อุตรดิตถ ์ และสุโขทยั ในฤดูแลง้ปี 2554-
2555 ผลการทดสอบ พบวา่ พนัธ์ุขา้วฟ่างหวาน Wray ใหค้่าความหวานเฉล่ียสูงสุด 16.0 องศาบริกซ์ รองลงมา คือ 
พนัธ์ุ Rio, Cowley และ Keller ใหค้่าความหวานเฉล่ีย 15.1, 15.0 และ 14.9 องศาบริกซ์ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ 
Suwan Sweet ใหค้่าความหวานเฉล่ียต ่าสุด  13.4 องศาบริกซ์ แต่ใหค้่าไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ ในขณะท่ี
พนัธ์ุ Cowley ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียมีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ Keller โดย
พนัธ์ุ Cowley ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียสูงสุด 6.6 ตนัต่อไร่ รองลงมา คือ พนัธ์ุ Wray, Rio และ Keller ใหค้่าน ้าหนกั
ตน้สดเฉล่ียสูง 5.9, 5.5 และ 5.1 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ Suwan Sweet  ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียต ่าสุด 4.6 
ตนัต่อไร่  จากผลการทดลองสามารถสรุปไดว้า่ ขา้วฟ่างหวานพนัธ์ุ Cowley เป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับใชป้ลูก
ในพื้นท่ีนาหลงัเก็บเก่ียวขา้วเขตภาคเหนือตอนล่าง เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตเอทานอล ทั้งน้ีเน่ืองจากให้
น ้าหนกัตน้สดสูงสุด และค่าความหวานสูง (> 15 องศาบริกซ์) และมีการเจริญเติบโตสูง  
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ค ำน ำ 
พื้นท่ีท าการเกษตรของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีราบลุ่ม เกษตรกรจึงประกอบอาชีพการท านาเป็น

หลกั โดยทัว่ไปพื้นท่ีนาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ตามแหล่งน ้ า คือ พื้นท่ีนาในเขตชลประทาน และ
พื้นท่ีในเขตอาศยัน ้ าฝน (สมชาย และคณะ, 2532) ส าหรับในพื้นท่ีนาในเขตชลประทาน เกษตรกรนิยมปลูกขา้ว
ตลอดทั้งปี เน่ืองจากมีแหล่งน ้ าชลประทานจากเข่ือนและโครงการส่งน ้ าต่างๆ รวมทั้งโครงการสูบน ้ าดว้ยไฟฟ้า 
ในขณะเดียวกนัเกษตรกรท่ีปลูกขา้วนาปรังมกัประสบปัญหาการขาดแคลนน ้าและมีการระบาดของเพล้ียกระโดด
สีน ้ าตาลและหอยเชอร่ี ท าความเสียหายให้แก่พื้นท่ีปลูกขา้วอยา่งมาก ประกอบกบัราคาขา้วค่อนขา้งตกต ่า ดงันั้น
ทางรัฐบาลจึงมีนโยบายลดพื้นท่ีการท านาปรังลง โดยสนบัสนุนให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชไร่ท่ีใช้น ้ าน้อย เช่น 
ขา้วโพด ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ถัว่เขียว ทานตะวนั และขา้วฟ่าง   เป็นตน้ (สมชาย, 2538)   ซ่ึงพืชไร่ทุกชนิดท่ีกล่าวมา
จดัเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพท่ีจะใชป้ลูกไดดี้ในฤดูแลง้หลงัเก็บเก่ียวขา้ว  เน่ืองจากมีอายุสั้นและใชน้ ้ านอ้ยกวา่การท า
นาประมาณ 3-5  เท่า (สมชาย, 2537) ในขณะท่ีพื้นท่ีนาเขตอาศยัน ้ าฝน ซ่ึงเกษตรกรมกัเพาะปลูกขา้วเพียงปีละ
คร้ังในฤดูท านา หลงัจากนั้น จะทิ้งแปลงไวจ้นกระทัง่ถึงฤดูการท านาในปีต่อไป ท าให้พื้นท่ีถูกทิ้งไวว้า่งเปล่าโดย
ปราศจากการใช้ประโยชน์ให้เต็มท่ี ทั้งๆ ท่ีในพื้นท่ีนาเหล่าน้ีบางแห่งมีบ่อน ้ าต้ืน บ่อน ้ าบาดาลขนาดเล็ก และ
แหล่งเก็บน ้ าขนาดเล็กต่าง ๆ เป็นตน้ ท าให้สามารถน าน ้ ามาใช้ประโยชน์ไดใ้นการปลูกพืชไร่ในช่วงก่อนและ
หลงัการท านา ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีเพียงพอส าหรับปลูกพืชชนิดอ่ืนได ้เพื่อเป็นการใชพ้ื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสามารถช่วยเพิ่มรายไดใ้หแ้ก่ครอบครัว (สมชาย และคณะ, 2532 ; สมชาย, 2541) 

ขอ้จ ากดัทางดา้นสภาพแวดลอ้ม ส าหรับการปลูกพืชไร่ในสภาพหลงัการท านา (Lantican ,1982 ; 
Navarro,1986) คือ ช่วงแสงวนัสั้น (short photoperiod) อุณหภูมิต ่า (low temperature) กระทบแลง้ในช่วงออก
ดอกติดฝัก (drougth to reproductive stage) และสภาพดินอดัตวัแน่น (soil compaction) ดงันั้นพืชไร่ท่ีเหมาะสม
ส าหรับปลูกหลงัเก็บเก่ียวขา้ว คือ ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง และขา้วฟ่าง (Gomez and Gomez, 1983) ตลอดจน
ขา้วโพดไร่ (สมชาย,2541; Syarifuddin,1981) และทานตะวนั (สมชาย, 2542) เน่ืองจากพืชไร่ดงักล่าวเป็นพืชท่ีมี
อายคุ่อนขา้งสั้น ใชน้ ้านอ้ย และทนแลง้ไดดี้ 

ระบบการปลูกพืชไร่หลงัการท านา ส่วนใหญ่นิยมปฏิบติัในพื้นท่ีนาในเขตชลประทานเน่ืองจากมี
ปริมาณน ้าเพียงพอส าหรับพืชไร่ โดยเฉพาะ การปลูกพืชไร่อายสุั้นเพื่อทดแทนการท านาปรัง ในกรณีท่ีเกิดปัญหา
การขาดแคลนน ้าชลประทานส าหรับการท านาปรัง ส่วนพื้นท่ีนานอกเขตชลประทานซ่ึงเป็นเขตอาศยัน ้าฝน   โดย
เกษตรกรในเขตน้ี ท่ีปฏิบติักนัอยูส่่วนใหญ่ จะมีแหล่งน ้าขนาดเล็ก เช่น บ่อน ้าต้ืน บ่อบาดาล อ่างเก็บน ้า ฝายน ้า
ลน้  ซ่ึงปริมาณน ้าเพียงพอส าหรับปลูกพืชไร่เท่านั้น โดยเฉพาะ พืชไร่อายสุั้น เช่น ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ขา้วฟ่าง 
เป็นตน้ (สมชาย และคณะ, 2532)  นอกจากน้ี ในบางทอ้งท่ี อาจจะไม่มีแหล่งน ้า แต่สามารถปลูกพืชไร่หลงัการท า
นาได ้ โดยอาศยัความช้ืนในดินท่ีหลงเหลืออยูห่ลงัเก็บเก่ียวขา้ว โดยเฉพาะ พืชไร่อายสุั้น เช่น ถัว่เขียว เป็นตน้ 
(นาคและคณะ, 2531) ส าหรับระบบการปลูกพืชไร่หลงัการท านาในบางพื้นท่ีท่ีประสบผลส าเร็จอยา่งมาก เช่น 
จงัหวดัพิษณุโลก ซ่ึงเป็นพื้นท่ีนาในเขตชลประทานเกษตรกรนิยมปลูกพืชไร่อายสุั้นและใชน้ ้านอ้ย  ไดแ้ก่ ถัว่
เหลือง และถัว่เขียว ในขณะเดียวกนัไดมี้พืชไร่ชนิดใหม่ท่ีมีศกัยภาพในการผลิตในสภาพนาได ้เช่น ขา้วโพดเล้ียง
สัตว ์ซ่ึงในขณะน้ีมีพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็ว เกษตรกรส่วนใหญ่เร่ิมปลูกในช่วงเดือนธนัวาคม-มกราคม 
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และเก็บเก่ียวผลผลิตในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัชนิดของพืชและพนัธ์ุขา้วท่ีใชป้ลูกดว้ย แต่ใน
ขณะเดียวกนั สมชาย(2541) และสมชาย (2542) ไดป้รับปรุงเทคโนโลยกีารปลูกขา้วโพดเล้ียงสัตวใ์นสภาพนา
จนกระทัง่ประสบผลส าเร็จและสามารถใหผ้ลผลิตสูงและคุม้ค่าการลงทุน 

 ขา้วฟ่างหวานจดัเป็นพืชท่ีมีศกัยภาพท่ีจะใชป้ลูกในพื้นท่ีนาหลงัเก็บเก่ียวขา้วนาปี เน่ืองจากมีอายสุั้น 
และใชน้ ้านอ้ยกวา่การท านา นอกจากน้ีการปลูกในช่วงฤดูแลง้หลงัเก็บเก่ียวขา้ว ยงัช่วยลดการแพร่ระบาดของ
แมลง รวมทั้งเป็นแนวทางหน่ึงในการจดัการผลผลิตขา้วฟ่างหวาน ซ่ึงเป็นพืชทดแทนพลงังาน ท าใหผ้ลผลิต
สามารถกระจายตวัเขา้สู่โรงงานผลิตเอทานอลไดต้ลอดทั้งปี ส่งผลใหป้ริมาณการผลิตเอทานอลเพียงพอต่อการใช้
บริโภคภายในประเทศต่อไป  

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)  

ขอ้ดีของขา้วฟ่างหวานเม่ือเปรียบเทียบกบัออ้ยในการผลิตเอทานอล (สุรพงษ ์ และประพนัธ์, 2551) มี
รายละเอียดดงัน้ี 

1) ขา้วฟ่างหวานมีอายเุก็บเก่ียวสั้นประมาณ 4 เดือน เม่ือเปรียบเทียบกบัออ้ยอายปุระมาณ 10-12 เดือน 
2) ขา้วฟ่างใชน้ ้านอ้ยกวา่การปลูกออ้ยประมาณ 4 เท่า 
3) ตน้ทุนการผลิตขา้วฟ่างหวานต ่ากวา่ออ้ยถึง 3 เท่า 
4) ขา้วฟ่างหวานใชเ้มล็ดในการปลูกซ่ึงสามารถจดัการไดส้ะดวกกวา่ออ้ยท่ีใชท้่อนพนัธ์ุในการปลูก 
5) แปลงขา้วฟ่างหวานสะดวกในการจดัการไร่ดว้ยเคร่ืองจกัรกล 
6) กระบวนการผลิตเอทานอลจากขา้วฟ่างหวานเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มมากกวา่การใชก้ากน ้าตาล 
7) คุณภาพในการเผาไหมข้องเอทานอลจากขา้วฟ่างหวานมีซลัเฟอร์นอ้ยกวา่เอทานอลท่ีท าจากออ้ย  
แต่อย่างไรก็ตาม การปลูกขา้วฟ่างหวานในสภาพนาจดัเป็นการปลูกพืชนอกฤดูปกติ   ซ่ึงมีขอ้จ ากดัทั้ง

ทางสภาพภูมิอากาศ  ดิน  และชีวภาพ  ท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอยูม่ากมาย  ตั้งแต่พนัธ์ุท่ีใช้
ปลูก  ฤดูปลูก  การเลือกพื้นท่ี การเตรียมดิน  วิธีปลูก  และการให้น ้ าตลอดจนการปฏิบัติดูแลรักษาต่างๆ  
(สถาบนัวิจยัพืชไร่, 2536)  ส าหรับพนัธ์ุขา้วฟ่างหวานท่ีเหมาะสมในสภาพนาเกษตรกรยงัไม่ปรากฏรายงาน
การศึกษาดังกล่าวในประเทศไทย ดังนั้ นจึงควรท าการทดสอบพนัธ์ุข้าวฟ่างหวานท่ีเหมาะสม ในสภาพนา
เกษตรกร  วตัถุประสงคข์องการทดลองน้ีเพือ่ใหไ้ดพ้นัธ์ุขา้วฟ่างหวานท่ีเหมาะสมในสภาพนา เพื่อเป็นวตัถุดิบใน
การผลิตเอทานอล  
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วธีิด ำเนินกำรและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ 
1. เมล็ดพนัธ์ุขา้วฟ่างหวาน 5 พนัธ์ุ 
2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 และ 46-0-0 
3. สารก าจดัวชัพืช 
4. สารก าจดัแมลงศตัรูพืช  
วธีิกำร 

ทดสอบแปลงใหญ่ ประกอบดว้ย พนัธ์ุขา้วฟ่างหวาน 5  พนัธ์ุ คือ Cowley,  Wray, Rio และ Suwan 
Sweet  โดยมีพนัธ์ุ Keller เป็นพนัธ์ุตรวจสอบ (ประสิทธ์ิ, 2550) ด าเนินการในพื้นท่ีนาเกษตรกรจงัหวดั
ก าแพงเพชร อุตรดิตถ ์และสุโขทยั ขนาดแปลงยอ่ย 15 x 20 เมตร สุ่มเก็บเก่ียวพื้นท่ี 3 x 4 เมตร จ านวน 10 จุดต่อ
แปลงยอ่ย  

ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1) คดัเลือกพื้นท่ี ด าเนินการในพื้นท่ีเป้าหมายทั้ง 3 จงัหวดั 
2) คดัเลือกเกษตรกรและเตรียมปัจจยัการผลิต ด าเนินการคดัเลือกเกษตรกรพร้อมกบัประชุมช้ีแจง

เก่ียวกบังานทดสอบ พร้อมกบัเตรียมเมล็ดพนัธ์ุขา้วฟ่างหวานและวสัดุการเกษตรกร 
3) เตรียมแปลงและปลูก  ปลูกเดือนมีนาคม ไถเตรียมดินตามปกติ ใส่ปุ๋ยเคมีรองพื้นสูตร 15-15-15 อตัรา 

25 กก./ไร่และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อตัรา 25 กก./ไร่ เป็นปุ๋ยแต่งหนา้และก าจดัวชัพืชเม่ือขา้วฟ่างอาย ุ4 สัปดาห์ 
ใชร้ะยะระหวา่งแถว 50  ซม. จ  านวน 10 ตน้ต่อแถวยาว 1 เมตร  

4) การปฏิบติัดูแลรักษา ให้น ้าชลประทานอยา่งพอเพียง พน่สารก าจดัวชัพืชก่อนงอกทนัทีหลงัปลูกทุก
แปลง และพน่สารก าจดัแมลงศตัรูพืชตามความจ าเป็น 

5) การบนัทึกขอ้มูล วนัปฏิบติัการต่าง ๆ ไดแ้ก่ วนัปลูก วนังอก วนัออกดอก วนัเก็บเก่ียว วนัปฏิบติัการ
ดูแลรักษาต่าง ๆ ความสูงของตน้เม่ือเก็บเก่ียว จ านวนตน้เก็บเก่ียว จ านวนตน้ต่อหลุม เส้นผา่ศูนยก์ลางล าตน้ 
ผลผลิตตน้สดเม่ือเก็บเก่ียว และความหวานเป็นองศาบริกซ์ ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในระหวา่งปฏิบติัการ เก็บตวัอยา่งดิน
ก่อนปลูกเพื่อวิเคราะห์สมบติัของดิน และขอ้มูลอากาศ 

6) น าขอ้มูลการทดลองไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ  โดยท าการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ียดว้ย
วธีิ t-test  
 

ระยะเวลำ (เร่ิมต้น-ส้ินสุด) 
ระยะเวลาเร่ิมตน้  ตุลาคม 2553    ส้ินสุด  กนัยายน  2555         รวม       2            ปี 

 
สถำนทีด่ ำเนินกำร 

ด าเนินการในไร่เกษตรกรจงัหวดัก าแพงเพชร  จงัหวดัสุโขทยั และจงัหวดัอุตรดิตถ ์ รวม 3  แปลง   
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ผลกำรทดลองและวจิำรณ์ 
ผลการทดสอบปี 2554 

1) พนัธ์ุขา้วฟ่างหวานทั้ง 4 พนัธ์ุใหค้่าความหวาน (Brix) ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบ
กบั พนัธ์ุตรวจสอบ Keller โดยพนัธ์ุ Wray ใหค้่า Brix เฉล่ียสูงสุด 15.7 องศาบริกซ์ รองลงมา คือ พนัธ์ุ Keller, 
Cowley และ Rio ใหค้่า Brix เฉล่ีย 15.5, 14.8 และ 14.7 องศาบริกซ์ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ Suwan Sweet ใหค้่า 
Brix เฉล่ียต ่าสุด  13.4 องศาบริกซ์ (ตารางท่ี 1)  

2) พนัธ์ุขา้วฟ่างหวาน 3 พนัธ์ุใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียมีความแตกต่างกนัทางสถิติ ยกเวน้พนัธ์ุ Suwan 
Sweet เม่ือเปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ Keller โดยพนัธ์ุ Cowley ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียสูงสุด 7.8 ตนัต่อไร่ 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ Wray, Rio และ Suwan Sweet  ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียสูง 7.0, 6.8 และ 5.8 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั 
โดยมีพนัธ์ุ Keller ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียต ่าสุด 5.7 ตนัต่อไร่ (ตารางท่ี 1) สอดคลอ้งกบัรายงานของศูนยว์จิยัพืชไร่
สุพรรณบุรี (2548) พบวา่ พนัธ์ุขา้วฟ่างหวานท่ีมีอยูใ่นประเทศไทย ไดแ้ก่ Rio  Wray  Cowley ส าหรับผลิตเอทา
นอลขณะน้ียงัไม่มีงานวจิยัท่ีจะตอบได ้ โดยเป็นพนัธ์ุท่ีมีความหวานสูงมีแนวโนม้จะผลิตเอทานอลไดม้าก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บักระบวนการหมกัและเช้ือยสีตท่ี์ใชท่ี้จะใชอี้กดว้ย  

 
ตารางท่ี 1   น ้าหนกัล าตน้สด และค่าความหวาน (Brix) ของพนัธ์ุขา้วฟ่างหวานในพื้นท่ีนาไร่เกษตรกร 
                  จงัหวดัก าแพงเพชร สุโขทยัและอุตรดิตถ ์(เฉล่ีย 3 แปลง) ในปี 2554 

  

*, ns =  มีและไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

ผลการทดสอบปี 2555 
1) พนัธ์ุขา้วฟ่างหวาน Cowley และ Suwan Sweet ใหค้่าความสูงของตน้มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ

เปรียบเทียบกบั พนัธ์ุตรวจสอบ Keller โดยพนัธ์ุ Cowley ใหค้่าความสูงของตน้เฉล่ียสูงสุด 272 เซนติเมตร 
รองลงมา คือ พนัธ์ุ Suwan Sweet, Keller และ Wray ใหค้่าความสูงของตน้เฉล่ีย 268, 242 และ 220 เซนติเมตร 
ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ Rio ใหค้่าความสูงของตน้เฉล่ียต ่าสุด  218 เซนติเมตร (ตารางท่ี 2)  

2) พนัธ์ุขา้วฟ่างหวานทั้ง 4 พนัธ์ุใหค้่าความหวาน (Brix) มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกบั 
พนัธ์ุตรวจสอบ Keller โดยพนัธ์ุ Wray ใหค้่า Brix เฉล่ียสูงสุด 16.3 องศาบริกซ์ รองลงมา คือ พนัธ์ุ Rio, Cowley 

พนัธ์ุ 
น ้าหนกัล าตน้สด 

(กก./ไร่) 
t-test ค่า Brix 

(องศาบริกซ์) 
t-test 

Rio 6.8 * 14.7 ns 

Wray 7.0 * 15.7 ns 

Cowley 7.8 * 14.8 ns 

Suwan Sweet 5.8 ns 13.4 ns 

Keller (check) 5.7 - 15.5 - 
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และ Keller ใหค้่า Brix เฉล่ีย 15.5, 15.1 และ 14.3 องศาบริกซ์ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ Suwan Sweet ใหค้่า Brix 
เฉล่ียต ่าสุด  13.9 องศาบริกซ์ (ตารางท่ี 2)  

3) พนัธ์ุขา้วฟ่างหวาน Cowley และ Suwan Sweet ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียมีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือ
เปรียบเทียบกบัพนัธ์ุตรวจสอบ Keller โดยพนัธ์ุ Cowley ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียสูงสุด 5.4 ตนัต่อไร่ รองลงมา คือ 
พนัธ์ุ Wray, Keller และ Rio ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียสูง 4.7, 4.4 และ 4.1 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ Suwan 
Sweet  ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียต ่าสุด 3.3 ตนัต่อไร่ (ตารางท่ี 2) สอดคลอ้งกบัรายงานของกนกทิพย ์ และคณะ 
(2548) พบวา่ พนัธ์ุขา้วฟ่างหวานท่ีมีศกัยภาพในการผลิตตน้สดและเมล็ดของประเทศไทย ไดแ้ก่ Rio และ 
Cowley ส่วนพนัธ์ุ Wray แมว้า่จะใหผ้ลผลิตตน้สดสูง แต่อ่อนแอต่อโรคล าตน้เน่าด า ท าใหต้น้หกัลม้ก่อนเก็บ
เก่ียว และไวต่้อไม่ได ้  

 
ตารางท่ี 2   น ้าหนกัล าตน้สด  ค่าความหวาน (Brix)  และความสูงตน้ของพนัธ์ุขา้วฟ่างหวาน  

                     ในพื้นท่ีนาไร่เกษตรกร จงัหวดัก าแพงเพชร สุโขทยัและอุตรดิตถ ์(เฉล่ีย 3 แปลง) ในปี 2555 
  

*, ns =  มีและไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 
ผลกำรทดลองปี 2554-55 

1) พนัธ์ุขา้วฟ่างหวานทั้ง 4 พนัธ์ุใหค้่าความหวาน (Brix) ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบ
กบั พนัธ์ุตรวจสอบ Keller โดยพนัธ์ุ Wray ใหค้่า Brix เฉล่ียสูงสุด 16.0 องศาบริกซ์ รองลงมา คือ พนัธ์ุ Rio, 
Cowley และ Keller ใหค้่า Brix เฉล่ีย 15.1, 15.0 และ 14.9 องศาบริกซ์ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ Suwan Sweet ใหค้่า 
Brix เฉล่ียต ่าสุด  13.4 องศาบริกซ์ (ตารางท่ี 3)  

2) พนัธ์ุขา้วฟ่างหวาน Cowley ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียมีความแตกต่างกนัทางสถิติ เม่ือเปรียบเทียบกบั
พนัธ์ุตรวจสอบ Keller โดยพนัธ์ุ Cowley ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียสูงสุด 6.6 ตนัต่อไร่ รองลงมา คือ พนัธ์ุ Wray, 
Rio และ Keller ใหน้ ้าหนกัตน้สดเฉล่ียสูง 5.9, 5.5 และ 5.1 ตนัต่อไร่ ตามล าดบั โดยมีพนัธ์ุ Suwan Sweet  ให้
น ้าหนกัตน้สดเฉล่ียต ่าสุด 4.6 ตนัต่อไร่ (ตารางท่ี 3)  

 

กรรมวธีิ 
น ้าหนกัล าตน้

สด 
(กก./ไร่) 

t-test ค่า Brix 
(องศาบริกซ์) 

t-test ความสูง
ของตน้ 
(ซม.) 

t-test 

Rio 4.1 ns 15.5 * 218 ns 

Wray 4.7 ns 16.3 * 220 ns 

Cowley 5.4 * 15.1 * 272 * 

Suwan Sweet 3.3 * 13.9 * 268 * 

Keller (check) 4.4 - 14.3 - 242 - 
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ตารางท่ี 3   น ้าหนกัล าตน้สด และค่าความหวาน (Brix) ของพนัธ์ุขา้วฟ่างหวานในพื้นท่ีนาไร่เกษตรกร 
                  พื้นท่ีภาคเหนือตอนล่าง ในปี 2554-2555 

 

*, ns =  มีและไม่มีความแตกต่างทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
 

สรุปผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากผลการการทดสอบพนัธ์ุขา้วฟ่างหวานท่ีเหมาะสม ส าหรับใชป้ลูกในพื้นท่ีนาเกษตรกรในเขต

ภาคเหนือตอนล่าง    สามารถสรุปไดด้งัน้ี  ขา้วฟ่างหวานพนัธ์ุ Cowley เป็นพนัธ์ุท่ีเหมาะสมส าหรับใชป้ลูกใน
พื้นท่ีนาหลงัเก็บเก่ียวขา้ว เพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตเอทานอล ทั้งน้ีเน่ืองจากใหน้ ้ าหนกัตน้สดสูงสุด และค่า
ความหวานสูง (> 15 องศาบริกซ์) และมีการเจริญเติบโตสูง  

 
การน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

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

2) เทคโนโลยท่ีีไดจ้ากการทดลองน้ี จะตอ้งน าไปพฒันาต่อในรูปแบบงานทดสอบเทคโนโลยแีบบ
เกษตรกรมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกรในแต่ละแหล่งผลิตต่อไป 
 

เอกสำรอ้ำงองิ 
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.    
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พนัธ์ุ 
น ้าหนกัล าตน้สด 

(กก./ไร่) 
t-test ค่า Brix 

(องศาบริกซ์) 
t-test 

Rio 5.5 ns 15.1 ns 

Wray 5.9 ns 16.0 ns 

Cowley 6.6 * 15.0 ns 

Suwan Sweet 4.6 ns 13.6 ns 

Keller (check) 5.1 - 14.9 - 
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