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รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 2561 
--------------------------- 

1. แผนงานวิจัย   - 

2. โครงการวิจัย   วิจัยพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีข้าวฟ่าง 
กิจกรรม   วิจัยและพัฒนาข้าวฟ่างไม้กวาด 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  รวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดจากแหล่งปลูกต่างๆของประเทศ
ไทย 
ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Collection and Selection of Broom Sorghum From Various 
Location of Thailand 

4. คณะผู้ด าเนินการ 
หัวหน้าการทดลอง นางสาวศิริวรรณ  อ าพันฉาย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 
ผู้ร่วมงาน  นางสาวเพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 
   นายยงศักดิ์ สุวรรณเสน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 
   นายอุดมวิทย์ ไวทยากร  สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
  

5. บทคัดย่อ 
เพ่ือให้ได้ฐานข้อมูลเพ่ือคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดในประเทศไทย โดยการรวบรวมข้าวฟ่างไม้

กวาดจากแหล่งปลูกต่างๆ ในปี 2559-2560 และน ามาปลูกเปรียบเทียบในปี 2561 วางแผนการทดลองแบบ 
แบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ (Randomized Complete Block Design) 4 ซ  า จ านวน 5 กรรมวิธี ได้แก่ เมล็ด
พันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดที่รวบรวมจาก 5 แหล่งปลูก 4 จังหวัด ได้แก่.เชียงราย 1 แหล่ง ก าแพงเพชร 2 แหล่ง 
อุทัยธานี 1 แหล่งและ พะเยา 1 แหล่ง ณ แปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ เดือน
มิถุนายน 2561 พบว่า ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่งปลูก .ให้ผลผลิตรวงไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีผลผลิต
รวงสดที่ ตั งแต่ 137-188 กิโลกรัมต่อไร่ แต่ผลผลิตเมล็ดแตกต่างกันทางสถิติ โดย ข้าวฟ่างไม้กวาดจากแหล่ง
ปลูก จังหวัดพะเยาให้ ผลผลิตเมล็ดสูงสุด เฉลี่ย 239 กรัมต่อไร่ แต่ทั งผลผลิตรวงและผลผลิตเมล็ดของข้าวฟ่าง
ไม้กวาดทั ง 5 แหล่งปลูก ยังต่ ากว่า ข้าวฟ่างไม้กวาด พันธุ์เคยูบี 1 และ พันธุ์รวงเรียว 1 อย่างเห็นได้ชัด 
เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บไว้ใช้เพ่ือลดต้นทุนการผลิต  อย่างไรก็ตามพบว่า ข้าวฟ่างไม้กวาดจากทั ง 5  
แหล่งปลูก ให้ความยาวรวง อยู่ระหว่าง 34-36 เซนติเมตร ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญที่ตรงตามความต้องการของ
โรงงานผลิตไม้กวาดข้าวฟ่าง  
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6. ค าน า 
ข้าวฟ่างไม้กวาด เป็นข้าวฟ่างชนิดหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจ  เนื่องจากปลูกง่าย อายุเก็บเกี่ยวสั น

ทนต่อสภาพแวดล้อมแห้งแล้ง โรคและแมลงได้ดีแต่เป็นพืชไวต่อช่วงแสงท าให้ออกดอกเร็วในฤดูหนาวที่มีช่วง
แสงสั นส่งผลให้ขนาดของรวงเล็กและสั นลงปัจจุบันมีเกษตรกรปลูกข้าวฟ่างไม้กวาดเพ่ือตัดรวงส่งโรงงานผลิต
ไม้กวาดข้าวฟ่างเพ่ือจ าหน่ายในต่างประเทศ (ธ ารงศิลป, 2544) ในปี 2556 มีพื นที่ปลูกข้าวฟ่างไม้กวาดใน
ประเทศไทย 1,800 ไร่ผลผลิตสดเฉลี่ย618 กิโลกรัมต่อไร่ ราคาจ าหน่าย60 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า
ทั งหมด 60 ล้านบาทต่อปี (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2557) ขณะที่พันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดที่เกษตรกรใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน มีทั งพันธุ์ที่น าเข้าจากประเทศไต้หวันผ่านทางบริษัทเอกชนและทั งเกษตรกรเก็บพันธุ์ไว้ใช้เอง  และ
พันธุ์ของศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ จ านวน 2 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์เคยูบี 1 และพันธุ์รวงเรียว 1 (การุณย์, 
2553) เพ่ือให้เกษตรกรมีทางเลือกในเรื่องของพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาด จึงควรรวมรวบและคัดเลือกพันธุ์และ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวฟ่างไม้กวาดเพ่ือให้ได้ผลผลิตสูงเป็นพืชชนิดเดียวกับข้างฟ่างทั่ว ๆ ไป แต่มี
ลักษณะรวงเมล็ดแตกต่างกัน คือรวงข้าวฟ่างไม้กวาดจะมีแขนงเรียกว่าแส้ แตกออกจากจุดเดียวบริเวณฐาน
ของรวง แส้มีความเหนียวสปริงตัวได้ดีไม่เปราะหรือหักง่ายเมล็ดมีขนาดค่อนข้างเล็ก มีเปลือกหุ้มสีด าหรือสี
น  าตาลเป็นมันวาวหุ้มเมล็ดไว้เกือบมิดมีก้านรวงเหนียวจึงใช้ท าเป็นไม้กวาดได้ดีมีการปลูกเพ่ือใช้ช่อดอกมาท า
ไม้กวาดปลูกกันมานานในยุโรปและอเมริกานอกจากนี ยังสามารถน ามาใช้ท าแปรงทาสีและพู่กันได้ด้วยพันธุ์ที่มี
การส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คือ พันธุ์เคยูบี 1 และพันธุ์รวงเรียว 1 โรงงานรับซื อรวงข้าวฟ่างจาก
เกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 2.00-2.50 บาทดังนั นถ้าเกษตรกรปลูกข้าวฟ่างไม้กวาดไร่ละ 900 กิโลกรัม ก็จะมี
รายได้ไร่ละ 1,800-2,250 บาท  ซึ่งพื นที่ที่ได้มีการปลูกข้าวฟ่างไม้กวาดเพ่ือใช้ประโยชน์ในการท าไม้กวาด 
ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดตราแสงจันทร์ อ.ขุนตาล จ.เชียงราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.นครสวรรค์ และ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.อุทัยธานี (การุณย์, 2553) และเพ่ือเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกร 
ควรมีการรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดจากแหล่งปลูกต่างๆของประเทศไทยส าหรับเป็นฐานข้อมูล
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาด และคัดเลือกพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดที่ให้ผลิตและคุณภาพสูงในล าดับ
ต่อไป   

7. วิธีด าเนินการ 
- อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดจากแหล่งปลูกในประเทศไทย 
2. ปุ๋ยเคมสีูตร 16-20-0 และ 46-0-0 

- วิธีการ 
1. ในปี 2559-2560 ส ารวจและรวบรวมพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดจากแหล่งปลูกในประเทศไทย 

และน ามาขยายพันธุ์เพ่ือใช้การหาลักษณะประจ าพันธุ์ของแต่ละแหล่งปลูก 
2. ในปี 2561 ปลูกข้าวฟ่างไม้กวดด้วยวิธีการโรย จ านวน 4 แถวต่อแปลงย่อย มีระยะ

ระหว่างแถว 0.6 เมตร แถวยาว 6 เมตร  ถอนแยกหลังเมล็ดงอก 12วัน มีระยะห่างระหว่างต้น 10 เซนติเมตร 
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รองพื นด้วยปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ก าจัดวัชพืชเมื่อข้าวฟ่างงอกได้ 21 วัน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 
46-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ โดยการโรยข้างแถวแล้วพูนโคนกลบ  ท าการเก็บเก่ียวเมื่อข้าวฟ่างไม้กวาดอายุ
ได้ 90 วัน และท าการบันทึกข้อมูล (สมเกียรติ และคณะ, 2544) 

การบันทึกข้อมูล 
  ผลผลิต  ได้แก่ ผลผลิตรวงสด(กิโลกรัมต่อไร่) และ ผลผลิตเมล็ด (กรัมต่อไร่) 
  องค์ประกอบผลผลิต ได้แก่ จ านวนต้นต่อไร่ (ต้นต่อไร่) และผลผลิตรวง (กรัมต่อช่อ) 
  ลักษณะทางการเกษตร ได้แก่ วันงอก 50 เปอร์เซ็นต์ วันออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ความสูงต้น 
(เซนติเมตร) จ านวนใบ (ใบ) ความยาวรวง (เซนติเมตร) และ จ านวนแส้ต่อรวง (เส้น) 

- เวลาและสถานที่ 
เริ่มต้นตุลาคม 2558 สิ นสุด กันยายน 2561 ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 ปี 2559-2560 
 ส ารวจและเก็บรวบรวมข้าวฟ่างไม้กวาด 
 รวบรวมเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร จากแหล่งปลูกข้าวฟ่างไม้กวาด ได้จาก 5 แหล่งปลูก 4 จังหวัด ได้แก่ 
1. บ้านเจดีย์ ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวดเชียงราย 2. บ้านศรีสมบูรณ์ ต าบลปางมะค่า อ าเภอ
ขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร 3.บ้านพัดโบก ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร4. บ้านหนองใหญ่พัฒนา ต าบลเจ้าวัด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี และ 5. บ้านท่าฟ้า 
อ าเภอเชียงม้วน จังหวัดพะเยา และน ามาขยายเมล็ดพันธุ์ เพ่ือใช้การปลูกเปรียบเทียบ และบันทึกข้อมูล
ผลผลิต และลักษณะทางการเกษตร ของข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5แหล่งปลูก 

 ปี 2561 
ผลผลิต 

ผลผลิตรวงสด 
เมื่อน าเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดจาก 5 แหล่งปลูก มาปลูกเพ่ือเปรียบเทียบ เพ่ือคัดเลือก

พันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ ในเดือนมิถุนายน2561 พบว่า ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่ง
ปลูก ให้ผลผลิตรวงแห้งไม่แตกต่างกันทางสถิติ ผลผลิตเฉลี่ย173.4 กิโลกรัมต่อไร่ โดยมีผลผลิตตั งแต่ 137-188 
กิโลกรัมต่อไร่(ตาราง 1) 

ผลผลิตเมล็ด 
ข้าวฟ่างไม้กวาดจาก 5 แหล่งปลูกให้ผลผลิตเมล็ดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   โดย

ข้าวฟ่างไม้กวาดจาก อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ให้ผลผลิตสูงสุดเฉลี่ย 239 กรัมต่อไร่ ขณะที่อ าเภอเชียง
ม้วน จังหวัดพะเยา ให้ผลผลิตเมล็ดต่ าสุดเฉลี่ย 161 กรัมต่อไร่ (ตาราง 1)ทั งนี  ผลผลิตเมล็ดของข้าวฟ่างไม้
กวาดจากทั ง 5 แหล่งปลูก ต่ ากว่าพันธุ์เคยูบี 1 และ พันธุ์รวงเรียว 1 ซึ่งให้ผลผลิตเมล็ด เฉลี่ย 238 และ 656 
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กิโลกรัมต่อไร่(สมเกียรติ และคณะ, 2535) เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาดจากทั ง 5 แหล่งปลูก เป็นพันธุ์ที่
เกษตรกรเก็บไว้ใช้เอง ท าให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ า 

ตาราง 1ผลผลิตของข้าวฟ่างไม้กวาดจาก5 แหล่งปลูกท่ีปลูกเดือนมิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและ 
พัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์เก็บเก่ียวที่อายุ 90 วัน  

แหล่งปลูก ผลผลิตรวงสด 
(กก./ไร่) 

ผลผลิตเมล็ด  
(กก./ไร่) 

บ้านเจดีย์ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 183 a 0.24 a 
บ้ านศรีสมบู รณ์  ต .ป างมะค่ า  อ .ขาณุ ว รลั กษบุ รี  จ .
ก าแพงเพชร 

174 a 0.22ab 

บ้านพัดโบก ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 186 a 0.22ab 
บ้านหนองใหญ่พัฒนา ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 188 a 0.19 c 
บ้านท่าฟ้า อ.เชียงม้วน จ.พะเยา 137 a 0.19 c 
C.V.(%) 19.7 15.0 
ค่าเฉลี่ยในสมดมภ์เดียวกันท่ีตามดว้ยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมัน 95 % โดยวิธี DMRT 

องค์ประกอบผลผลิต 
จ านวนต้นเก็บเกี่ยว 
 ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่งปลูก มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวต่อไร่ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติโดยข้าวฟ่างไม้กวาดจาก บ้านศรีสมบูรณ์ และบ้านพัดโบก ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวสูงสุดเฉลี่ย 34,216 และ 32,770 ต้นต่อไร่ ขณะที่ข้าวฟ่างไม้กวาดจากแหล่ง
ปลูก จังหวัดพะเยา มีจ านวนต้นเก็บเกี่ยวต่ าสุด เฉลี่ย 22,616 ต้นต่อไร่ (ตาราง 2) 

 ผลผลิตรวงต่อต้น 
  ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่งปลูก ให้ผลผลิตรวงต่อต้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
โดยข้าวฟ่างไม้กวาดจาก บ้านเจดีย์ ต าบลป่าตาล อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ให้ผลผลิตต่อต้น สูงสุดเฉลี่ย 
7.83 กรัมต่อต้น ขณะที่ข้างฟ่างไม้กวาดจาก บ้านศรีสมบูรณ์ ต าบลปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จังหวัด
ก าแพงเพชร ให้ผลผลิตรวงต่อต้น ต่ าสุดเฉลี่ย 5.09 กรัมต่อไร่ (ตาราง 2) 

ลักษณะทางการเกษตร 
 วันงอก 50 เปอร์เซ็นต์ 
  ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่งปลูก มีความงอก 50 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมี

ค่าเฉลี่ยตั งแต่ 4-6 วัน (ตาราง 3) 
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ตาราง 2จ านวนต้นเก็บเกี่ยว  และผลผลิตรวงต่อต้น  ของข้าวฟ่างไม้กวาดจาก5 แหล่งปลูกท่ีปลูกเดือน
มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์เก็บเกี่ยวที่อายุ 90 วัน 

แหล่งปลูก 
จ านวนต้นเก็บเกี่ยว 

(ต้น/ไร่) 
ผลผลิตรวง 
(กรัมต่อต้น) 

บ้านเจดีย์ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 23,631 b 7.83 a 
บ้ านศรีสมบู รณ์  ต .ป างมะค่ า อ .ขาณุ วรลั กษบุ รี  จ .
ก าแพงเพชร 

34,216 a 5.09 c 

บ้านพัดโบก ต.ป่ามะค่า อ.ขาณุลักษณา จ.ก าแพงเพชร 32,770 a   5.70 bc 
บ้านหนองใหญ่พัฒนา ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 24,861 b   7.70 ab 
บ้านท่าฟ้า อ.เชียงม้วน จ.พะเยา 22,615 b     6.02 abc 
C.V.(%) 16.5 19.2 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมัน 95 % โดยวิธี DMRT 

อายอุอกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 
  ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่งปลูก มีอายุออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติ โดยข้าวฟ่างไม้กวาดจาก บ้านศรีสมบูรณ์ และบ้านพัดโบก ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
จังหวัดก าแพงเพชร มีอายุออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ เร็วสุดเฉลี่ย 36 และ 41 วัน ตามล าดับ ขณะที่ บ้านท่าฟ้า 
อ าเภอเชียงม้วน จังหวัดพะเยา มีอายุออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ช้าสุดเฉลี่ย 50 วัน ซึ่งเท่ากับข้าวฟ่างไม้กวาด 
พันธุ์รวงเรียว 1(ตาราง 3) และ (ธ ารงศิลป และคณะ2544) 

ตาราง 3วันงอก 50 เปอร์เซ็นต์ และอายุออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ ของข้าวฟ่างไม้กวาดจาก5 แหล่งปลูก         
             ที่ปลูกเดือนมิถุนายน2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 

แหล่งปลูก วันงอก 50 % อายุออกดอก 50% 
บ้านเจดีย์ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 5 42ab 

บ้ านศรีสมบู รณ์  ต .ป างมะค่ า  อ .ขาณุ ว รลั กษบุ รี  จ .
ก าแพงเพชร 

6 
36 c 

บ้านพัดโบก ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 5 41bc 

บ้านหนองใหญ่พัฒนา ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 5 47ab 

บ้านท่าฟ้า อ.เชียงม้วน จ.พะเยา 4 50 a 

C.V.(%) 16.7 8.8 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมัน 95 % โดยวิธี DMRT 

 ความสูงต้น 
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  ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่งปลูก มีความสูงต้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดย  
ข้าวฟ่างไม้กวาดจาก บ้านท่าฟ้า อ าเภอเชียงม้วน จังหวัดพะเยา มีความสูงต้นสูงสุด เฉลี่ย 156 เซนติเมตร 
ขณะที่ข้าวฟ่างไม้กวาดจาก บ้านศรีสมบูรณ์ และบ้านพัดโบก ต าบลปางมะค่า อ าเภอขาณุวรลักษบุรีจังหวัด
ก าแพงเพชร มีความสูงต้นต่ าสุด เฉลี่ย 123 และ 130 เซนติเมตร ตามล าดับ ทั งนี ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่ง
ปลูก มีความสูงต้นต่ ากว่า ข้าวฟ่างไม้กวาด พันธุ์เคยูบี 1 และ พันธุ์รวงเรียว 1 ซึ่งมีความสูงต้นเฉลี่ย 180 และ 
220 เซนติเมตร (สมเกียรติ และคณะ2535) (ตาราง 4)  

 จ านวนใบ 
  ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่งปลูก มีจ านวนใบแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติโดย 

ข้าวฟ่างไม้กวาดจาก อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และอ าเภอเชียงม้วน จังหวัดพะเยา ให้จ านวนใบมากสุด 
เฉลี่ย 7 ใบต่อต้น แต่น้อยกว่าพันธุ์รวงเรียว 1 ที่มีจ านวนใบเฉลี่ย 8 ใบต่อต้น (ธ ารงศิลป และคณะ 2544) 
ขณะที่ อ าเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย และ อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร ให้จ านวนใบน้อยสุด 
เฉลี่ย 6 ใบต่อต้น (ตาราง 4) 

ตาราง 4ความสูงต้น และจ านวนใบของข้าวฟ่างไม้กวาดจาก5 แหล่งปลูก ที่ปลูกเดือนมิถุนายน2561 ณ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 

แหล่งปลูก 
ความสูงต้น 

(ซม.) 
จ านวนใบ 

(ใบ) 
บ้านเจดีย์ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย  141 bc 6 b 

บ้ านศรีสมบู รณ์  ต .ป างมะค่ า  อ .ขาณุ ว รลั กษบุ รี  จ .
ก าแพงเพชร 

123 d 
6 b 

บ้านพัดโบก ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร  130 cd 6 b 

บ้านหนองใหญ่พัฒนา ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี  145 ab 7 a 

บ้านท่าฟ้า อ.เชียงม้วน จ.พะเยา 156 a 7 a 

C.V.(%) 5.6 5.1 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมัน 95 % โดยวิธี DMRT 

ความยาวรวง 
  ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่งปลูกมีความยาวรวงไม่แตกต่างกันทางสถิติ มีค่าเฉลี่ยตั งแต่ 34.7-

36.1 เซนติเมตรสั นกว่าความยาวรวงของ ข้าวฟ่างไม้กวาด พันธุ์รวงเรียว 1 ซึ่งมีความยาวรวง 42 เซนติเมตร 
(ตาราง 5)แต่ยังอยู่ในการของโรงงานผลิตไม้กวาดข้าวฟ่าง อยู่ 35 เซนติเมตร    

 จ านวนแส้ 
 ข้าวฟ่างไม้กวาดทั ง 5 แหล่งปลูกมีจ านวนแส้ต่อช่อ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี
ค่าเฉลี่ยตั งแต่ 27.0-30.0 เส้นต่อช่อ(ตาราง 5) 
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ตาราง 5ความยาวรวง  และจ านวนแส้ของข้าวฟ่างไม้กวาดจาก5 แหล่งปลูก ที่ปลูกเดือนมิถุนายน2561 ณ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ 

แหล่งปลูก ความยาวรวง 
(ซม.) 

จ านวนแส้  
(เส้น/รวง) 

บ้านเจดีย์ ต.ป่าตาล อ.ขุนตาล จ.เชียงราย 35.2 a 28.0 a 
บ้ านศรีสมบู รณ์  ต .ป างมะค่ า  อ .ขาณุ ว รลั กษบุ รี  จ .
ก าแพงเพชร 

34.7 a 27.0 a 

บ้านพัดโบก ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร 35.0 a 27.0 a 
บ้านหนองใหญ่พัฒนา ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 36.1 a 30.0 a 
บ้านท่าฟ้า อ.เชียงม้วน จ.พะเยา 33.9 a 29.0 a 
C.V.(%) 7.6 8.9 
ค่าเฉลี่ยในสดมภ์เดียวกันท่ีตามด้วยอักษรเหมือนกัน ไม่แตกตา่งกันทางสถิติ ท่ีระดับความเช่ือมัน 95 % โดยวิธี DMRT 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 รวบรวบข้าวฟ่างไม้กวาดจาก 5 แหล่งปลูกในประเทศไทย และน ามาปลูกเปรียบเทียบลักณะ ณ 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ พบว่า ลักษณะที่ส าคัญข้าวฟ่างไม้กวาด ได้แก่ ความยาวรวงจาก
ทั ง 5 แหล่งปลูก ไม่มีความแตกต่างกัน โดยอยู่ระหว่าง 34- 36 เซนติเมตร ตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงานผลิต
ไม้กวาดข้าวฟ่างซึ่งอยู่ระหว่าง 35-40 เซนติเมตร 
  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  นักปรับปรุงพันธุ์สามารถน าข้อมูลไปใช้ส าหรับ การปรับปรุงพันธุ์ข้าวฟ่างไม้กวาด ผลผลิตและ
คุณภาพสูง ตรงความต้องการของตลาด 

11. ค าขอบคุณ 

 
12. เอกสารอ้างอิง 
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