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บทคัดยอ  

ขาวฟางหวานนับวาเปนพืชที่มีศักยภาพในการใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตเอทานอล เน่ืองจากนํ้าค้ันในลํา
ตนมีความหวานใกลเคียงกับออย สามารถนํามาหมักเปนเอทานอลไดโดยตรง นอกจากน้ียังเปนพืชที่มี
ศักยภาพสําหรับใชปลูกในพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวขาวนาปเน่ืองจากมีอายุสั้นและใชนํ้านอยกวาการทํานาแต
ชวงเวลาปลูกขาวฟางหวานที่เหมาะสมหลังเก็บเกี่ยวขาวยังไมมีการศึกษาในประเทศไทย จึงไดดําเนินการ
ศึกษาชวงเวลาปลูกที่ถูกตองและเหมาะสม สําหรับการผลิตขาวฟางหวานหลังนา ดําเนินการในฤดูแลง ต้ังแต
ตุลาคม 2550 ถึงเดือนกันยายน 2552 ที่ศูนยวิจัยพืชไรพิษณุโลกผลการทดลอง พบวา ชวงเวลาปลูกมีผลทําให
นํ้าหนักลําตนสดของขาวฟางหวานพันธุ Rio ใหความแตกตางกันทางสถิติโดยการปลูก 15 เม.ย. ใหนํ้าหนักลํา
ตนสดสูงสุด 5,386 กก./ไรรองลงมา คือ การปลูก 15 มี.ค. 15 ก.พ.  15 ม.ค.  และ 15 ธ.ค.  ใหนํ้าหนักลําตน
สด 5,360, 5,146, 3,044 และ 2,392 กก./ไรตามลําดับ โดยการปลูก 15 พย. ใหนํ้าหนักลําตนสดตํ่าสุด 
1,410 กก./ไรสรุปไดวา การปลูกต้ังแตกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน เปนชวงเวลาปลูกขาวฟาง
หวานในพื้นที่นาที่เหมาะสม ซึ่งทําใหมีนํ้าหนักลําตนสด ปริมาณนํ้าค้ัน คาความหวาน และความสูงของตน
สูงสุด สวนการปลูกในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ใหนํ้าหนักลําตนสด ปริมาณนํ้าค้ัน 
คาความหวาน และความสูงของตนคอนขางตํ่า 
 
คําสําคัญ: ขาวฟางหวาน, หลังนา, ชวงเวลาปลูก, การเจริญเติบโต, ผลผลิต 
 
Abstract 

Sweet sorghum is one of economic crops as a raw material for ethanol production. It 
is also considered to be a suitable upland crop to replace the second rice due to its less 
water consumption and shorter maturity than the rice. However,the suitable planting date of 
sweet sorghum that grown after rice production has not been studied.  Therefore, the 
objective of this research was to study the suitable planting date for sweet sorghum cv. RIO 
grown after rice production. The experiment conducted on the farm of Phitsanulok Field 
Crops Research Center in dry season during October 2007 and November 2009. The highest 
stalk yield was observed in the planting date at mid-April (5,386 kg./rai) followed by the 
planting date in mid-March (5,360 kg./rai), mid-February (5,146 kg./rai), mid-January (3,044 
kg./rai), and mid-December (2,392 kg./rai), respectively.  It could be concluded that the 
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suitable planting period for sweet sorghum that grown after rice production was during mid-
March and mid-April because these period had the highest plant height, stalk yield, juice 
content, and sugar content.  
 
Keywords:sweet sorghum, post-rice environment, planting date, growth, yield 
 
บทนํา  

 พื้นที่ทําการเกษตรของประเทศไทยสวนใหญเปนพื้นที่ราบลุม เกษตรกรจึงประกอบอาชีพการทํานา
เปนหลัก โดยทั่วไปพื้นที่นาสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ตามแหลงนํ้า คือ พื้นที่นาในเขตชลประทาน 
และพื้นที่ในเขตอาศัยนํ้าฝน (สมชาย และคณะ, 2532) สําหรับในพื้นที่นาในเขตชลประทาน เกษตรกรนิยม
ปลูกขาวตลอดทั้งป เน่ืองจากมีแหลงนํ้าชลประทานจากเข่ือนและโครงการสงนํ้าตางๆ รวมทั้งโครงการสูบนํ้า
ดวยไฟฟา ในขณะเดียวกันเกษตรกรที่ปลูกขาวนาปรังมักประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าและมีการระบาดของ
เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลและหอยเชอรี่ ทําความเสียหายใหแกพื้นที่ปลูกขาวอยางมาก ประกอบกับราคาขาว
คอนขางตกตํ่า ดังน้ันทางรัฐบาลจึงมีนโยบายลดพื้นที่การทํานาปรังลง โดยสนับสนุนใหเกษตรกรหันมาปลูกพืช
ไรที่ใชนํ้านอย เชน ขาวโพด ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง ถ่ัวเขียว ทานตะวัน และขาวฟาง   เปนตน (สมชาย, 2538)   
ซึ่งพืชไรทุกชนิดที่กลาวมาจัดเปนพืชที่มีศักยภาพที่จะใชปลูกไดดีในฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยวขาว  เน่ืองจากมีอายุ
สั้นและใชนํ้านอยกวาการทํานาประมาณ 3-5  เทา (สมชาย, 2537) ในขณะที่พื้นที่นาเขตอาศัยนํ้าฝน ซึ่ง
เกษตรกรมักเพาะปลูกขาวเพียงปละครั้งในฤดูทํานา หลังจากน้ัน จะทิ้งแปลงไวจนกระทั่งถึงฤดูการทํานาในป
ตอไป ทําใหพื้นที่ถูกทิ้งไววางเปลาโดยปราศจากการใชประโยชนใหเต็มที่ ทั้งๆ ที่ในพื้นที่นาเหลาน้ีบางแหงมี
บอนํ้าต้ืน บอนํ้าบาดาลขนาดเล็ก และแหลงเก็บนํ้าขนาดเล็กตาง ๆ เปนตน ทําใหสามารถนํานํ้ามาใช
ประโยชนไดในการปลูกพืชไรในชวงกอนและหลังการทํานา ซึ่งเปนชวงเวลาที่เพียงพอสําหรับปลูกพืชชนิดอื่น
ได เพื่อเปนการใชพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถชวยเพิ่มรายไดใหแกครอบครัว (สมชาย และคณะ, 
2532 ; สมชาย, 2541) 

ขอจํากัดทางดานสภาพแวดลอม สําหรับการปลูกพืชไรในสภาพหลังการทํานา (Lantican,1982; 
Navarro,1986) คือ ชวงแสงวันสั้น (short photoperiod) อุณหภูมิตํ่า (low temperature) กระทบแลง
ในชวงออกดอกติดฝก (drougth to reproductive stage) และสภาพดินอัดตัวแนน (soil compaction) 
ดังน้ันพืชไรที่เหมาะสมสําหรับปลูกหลังเก็บเกี่ยวขาว คือ ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง และขาวฟาง (Gomez 
and Gomez, 1983) ตลอดจนขาวโพดไร (สมชาย,2541; Syarifuddin,1981) และทานตะวัน (สมชาย, 
2542) เน่ืองจากพืชไรดังกลาวเปนพืชที่มีอายุคอนขางสั้น ใชนํ้านอย และทนแลงไดดี 

ระบบการปลูกพืชไรหลังการทํานา สวนใหญนิยมปฏิบัติในพื้นที่นาในเขตชลประทานเน่ืองจากมี
ปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับพืชไร โดยเฉพาะ การปลูกพืชไรอายุสั้นเพื่อทดแทนการทํานาปรัง ในกรณีที่เกิด
ปญหาการขาดแคลนนํ้าชลประทานสําหรับการทํานาปรัง สวนพื้นที่นานอกเขตชลประทานซึ่งเปนเขตอาศัย
นํ้าฝน   โดยเกษตรกรในเขตน้ี ที่ปฏิบัติกันอยูสวนใหญ จะมีแหลงนํ้าขนาดเล็ก เชน บอนํ้าต้ืน บอบาดาล อาง
เก็บนํ้า ฝายนํ้าลน  ซึ่งปริมาณนํ้าเพียงพอสําหรับปลูกพืชไร   เทาน้ัน โดยเฉพาะ พืชไรอายุสั้น เชน ถ่ัวเขียว 
ถ่ัวเหลือง ขาวฟาง เปนตน (สมชาย และคณะ, 2532)  นอกจากน้ี ในบางทองที่ อาจจะไมมีแหลงนํ้า แต
สามารถปลูกพืชไรหลังการทํานาได โดยอาศัยความช้ืนในดินที่หลงเหลืออยูหลังเก็บเกี่ยวขาว โดยเฉพาะ พืชไร
อายุสั้น เชน ถ่ัวเขียว เปนตน (นาคและคณะ, 2531) สําหรับระบบการปลูกพืชไรหลังการทํานาในบางพื้นที่ที่
ประสบผลสําเร็จอยางมาก เชน จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปนพื้นที่นาในเขตชลประทานเกษตรกรนิยมปลูกพืชไร
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อายุสั้นและใชนํ้านอย  ไดแก ถ่ัวเหลือง และถ่ัวเขียว ในขณะเดียวกันไดมีพืชไรชนิดใหมที่มีศักยภาพในการ
ผลิตในสภาพนาได เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งในขณะน้ีมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว เกษตรกรสวน
ใหญเริ่มปลูกในชวงเดือนธันวาคม-มกราคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับ
ชนิดของพืชและพันธุขาวที่ใชปลูกดวย ในขณะเดียวกัน สมชาย (2541) และสมชาย (2542) ไดปรับปรุง
เทคโนโลยีการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในสภาพนาจนกระทั่งประสบผลสําเร็จ สามารถใหผลผลิตสูงและคุมคา
การลงทุน 

ขาวฟางหวานนับวาเปนพืชที่มีศักยภาพในการใชเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตเอทานอล เพราะนํ้าค้ันในลําตน
มีความหวานใกลเคียงกับออย สามารถนําไปหีบเพื่อเอานํ้าค้ันมาหมักเปนเอทานอลไดโดยตรง ซึ่งขาวฟาง
หวาน 1 ตัน สามารถนําไปผลิต 
เอทานอลไดประมาณ 70 ลิตร (ประสิทธ์ิ และคณะ, 2550)  ขอดีของขาวฟางหวานเมื่อเปรียบเทียบกับออยใน
การผลิตเอทานอล คือ มีอายุเก็บเกี่ยวสั้นประมาณ 4 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกับออยอายุ 10-12 เดือน ใชนํ้า
นอยกวาการปลูกออย 4 เทา  ตนทุนการผลิตตํ่ากวาออยถึง 3 เทา  ใชเมล็ดในการปลูกซึ่งสามารถจัดการได
สะดวกกวาออยที่ใชทอนพันธุ  สะดวกในการจัดการไรดวยเครื่องจักรกล  กระบวนการผลิตเอทานอลเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมมากกวาการใชกากนํ้าตาล  คุณภาพในการเผาไหมของเอทานอลมีซัลเฟอรนอยกวาเอทานอลที่
ทําจากออย (สุรพงษ และประพันธ, 2551) นอกจากน้ี ขาวฟางหวานยังสามารถใชทํานํ้าตาลปก หรือนํ้าเช่ือม 
ใชบริโภคในครัวเรือน สวนลําตนหลังจากบีบนํ้าหวานแลวสามารถใชเลี้ยงสัตวหรือใชทําเปนปุยอินทรียได 
สําหรับเมล็ดขาวฟางหวานสามารถจําหนายเปนอาหารมนุษยและอาหารสัตวไดอีกดวย (สุรพงษ และประพันธ, 
2551) 

ขาวฟางหวานยังจัดเปนพืชที่มีศักยภาพที่จะใชปลูกในพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวขาวนาป เน่ืองจากมีอายุ
สั้น และใชนํ้านอยกวาการทํานา นอกจากน้ีการปลูกในชวงฤดูแลงหลังเก็บเกี่ยวขาว ยังชวยลดการแพรระบาด
ของแมลง รวมทั้งเปนแนวทางหน่ึงในการจัดการผลผลิตขาวฟางหวาน ซึ่งเปนพืชทดแทนพลังงาน ทําใหผล
ผลิตสามารถกระจายตัวเขาสูโรงงานผลิตเอทานอลไดตลอดทั้งป สงผลใหปริมาณการผลิตเอทานอลเพียงพอ
ตอการใชบริโภคภายในประเทศตอไป  
 แตอยางไรก็ตาม การปลูกขาวฟางหวานในสภาพนาจัดเปนการปลูกพืชนอกฤดูปกติ   ซึ่งมีขอจํากัดทั้ง
ทางสภาพภูมิอากาศ  ดิน  และชีวภาพ  ที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโตและผลผลิตอยูมากมาย  ต้ังแตพันธุ
ที่ใชปลูก  ฤดูปลูก  การเลือกพื้นที่ การเตรียมดิน  วิธีปลูก  อัตราการใชปุยเคมี และการใหนํ้าตลอดจนการ
ปฏิบัติดูแลรักษาตางๆ  (สถาบันวิจัยพืชไร, 2536) สําหรับการผลิตขาวฟางหวานในสภาพนา โดยเฉพาะ
ชวงเวลาปลูก ยังไมปรากฏรายงานการศึกษาดังกลาวในประเทศไทย 
 
วัตถุประสงค  
 เพื่อศึกษาหาชวงเวลาปลูกที่เหมาะสมสําหรับการผลิตขาวฟางหวานหลังนา สําหรับใชเปนวัตถุดิบเพื่อ
ผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย และเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของ
โรงงานผลิตเอทานอล 
 
วิธีการศึกษา  
 ดําเนินการศึกษาในฤดูแลงป 2551-2552 ที่แปลงทดลองของศูนยวิจัยพืชไรพิษณุโลก อําเภอวังทอง 
จังหวัดพิษณุโลก  วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ํา ประกอบดวยชวงเวลาปลูก 7 กรรมวิธี คือ กลาง
พฤศจิกายน กลางธันวาคม กลางมกราคม กลางกุมภาพันธ กลางมีนาคม และกลางเมษายน ใชพันธุขาวฟาง
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หวานพันธุ Rio ไถเตรียมดินตามปกติ ขนาดแปลงยอย 6.0 x 6.0 เมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว 3x4 เมตร ใสปุยเคมี
รองพื้นสูตร 10-10-10 กก.ของ N, P2O5 และ K2O /ไร และใสปุยยูเรีย อัตรา 20 กก./ไรเมื่ออายุได 30 วัน ใช
ระยะปลูก 0.50 x 0.10 เมตร และถอนแยกเหลือ 1 ตน/หลุม ใหนํ้าชลประทานอยางเพียงพอตลอดฤดูปลูก 
พนสารกําจัดวัชพืชกอนงอกทันทีหลังปลูกทุกแปลง และพนสารกําจัดแมลงศัตรูพืชตามความจําเปน บันทึก
ขอมูลวันปฏิบัติการตางๆ ลักษณะทางการเกษตรตางๆ ไดแก ความสูงตน ผลผลิตตนสด ความหวานในรูปของ
คา Brix และปริมาณนํ้าค้ัน วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยวิธี analysis of variance และเปรียบเทียบคาเฉลี่ย
โดยวิธี LSD 
 
ผลการศึกษา  
1. ผลการศึกษาป 2551 

1.1 วันปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ใหความสูงของตนมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการปลูก 15 
มีค. ใหความสูงของตนสูงสุด 247 ซม. รองลงมา คือ การปลูก 15 เมย.  15 กพ.  15 มค.  และ15 ธค. ให
ความสูงของตน 239, 189, 168 และ 159 ซม.  ตามลําดับ  โดยการปลูก 15 พย. ใหความสูงของตนตํ่าสุด 
151 ซม. (ตารางที่ 1)  

1.2 วันปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ใหความหวานในรูปของคา Brix มีความแตกตางกันทางสถิติ โดย
การปลูก 15 กพ. ใหความหวานในรูปของคา Brix สูงสุด 19.3 องศาบริกซ รองลงมา คือ การปลูก 15 มค.  15 
ธค.   15 มีค.  และ 15 เมย.  ใหความหวานในรูปของคา Brix 16.5, 15.5, 14.0 และ 12.8  องศาบริกซ 
ตามลําดับ  โดยการปลูก 15 พย. ใหความหวานในรูปของคา Brix  ตํ่าสุด   12.5 องศาบริกซ (ตารางที่ 1) 

1.3 วันปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ใหนํ้าหนักลําตนสดมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการปลูก 15 
มีค. ใหนํ้าหนักลําตนสดสูงสุด 5,328 กก./ไร รองลงมา คือ การปลูก 15 กพ.  15 เมย.  15 ธค. และ 15 มค.  
ใหนํ้าหนักลําตนสด 4,916, 4,712, 2,860 และ 2,260 กก./ไร ตามลําดับ  โดยการปลูก 15 พย. ใหนํ้าหนักลํา
ตนสดตํ่าสุด 1,784 กก./ไร  (ตารางที่ 1)  

1.4 วันปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ใหปริมาณนํ้าค้ันมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการปลูก 15 
กพ.  ใหปริมาณนํ้าค้ันสูงสุด 2,780 ลิตร/ไร รองลงมา คือ การปลูก 15 มีค.  15 ธค. 15 เมย.  และ 15 มค.  
ใหปริมาณนํ้าค้ัน2,326, 1,921, 1,739 และ 973 ลิตร/ไร ตามลําดับ  โดยการปลูก 15 พย. ใหปริมาณนํ้าค้ัน
ตํ่าสุด 568 ลิตร/ไร  (ตารางที่ 1)  

1.5 จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวา การปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ในชวงกลางเดือนมีนาคม 
ใหนํ้าหนักลําตนสดสูงสุดและความสูงตนสูงสุด และการปลูกขาวฟางหวานในชวงกลางเดือนกุมภาพันธให
ปริมาณนํ้าค้ันสูงสุดและใหคาความหวานสูงสุด ในขณะที่ การปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ในชวงกลางเดือน
พฤศจิกายน ใหนํ้าหนักลําตนสด ปริมาณนํ้าค้ัน คาความหวาน และความสูงตนตํ่าสุด 
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ตารางท่ี 1    นํ้าหนักลําตนสด ปริมาณนํ้าค้ัน คาความหวาน และความสูงตนของขาวฟางหวานพันธุ Rio ใน
พื้นที่นา ภายใตวันปลูกตางกัน ที่ศูนยวิจัยพืชไรพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในป 2551 

         ** มีความแตกตางกันที่ระดับความเช่ือมั่น 99% 
 
2. ผลการทดลองป 2552 

2.1 วันปลูกขาวฟางหวานพันธุ  Rio ใหความสูงของตนมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการปลูก 15 
มีค. ใหความสูงของตนสูงสุด 227 ซม. รองลงมา คือ การปลูก 15 เมย.  15 กพ.  15 มค.  และ15 ธค. ให
ความสูงของตน 202, 201, 184 และ 143 ซม.  ตามลําดับ  โดยการปลูก 15 พย. ใหความสูงของตนตํ่าสุด 
101 ซม. (ตารางที่ 2)  

2.2 วันปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ใหความหวานในรูปของคา Brix มีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการ
ปลูก 15 เมย. ใหความหวานในรูปของคา Brix สูงสุด 16.8 องศาบริกซ รองลงมา คือ การปลูก 15 กพ. 15 มค. 15 
มีค. และ15 พย. ใหความหวานในรูปของคา Brix 16.5, 15.8, 15.8 และ12.0  องศาบริกซ ตามลําดับ โดยการปลูก 
15 ธค. ใหความหวานในรูปของคา Brix  ตํ่าสุด 11.0  องศาบริกซ (ตารางที่ 2)  

2.3 วันปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ใหนํ้าหนักลําตนสดมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการปลูก 15 
เมย. ใหนํ้าหนักลําตนสดสูงสุด 6,060 กก./ไร รองลงมา คือ การปลูก 15 มีค. 15 กพ.  15 มค.  และ 15 ธค.  
ใหนํ้าหนักลําตนสด 5,392, 5,376, 3,828 และ 1,924 กก./ไร ตามลําดับ  โดยการปลูก 15 พย. ใหนํ้าหนักลํา
ตนสดตํ่าสุด 1,036  กก./ไร  (ตารางที่ 2)  

2.4 วันปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ใหปริมาณนํ้าค้ันมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยการปลูก 15 
เมย.  ใหปริมาณนํ้าค้ันสูงสุด 1,061 ลิตร/ไร รองลงมา คือ การปลูก 15 กพ. 15 มค.  15 มีค.  และ 15 ธค. 
ใหปริมาณนํ้าค้ัน974, 887, 874 และ 136 ลิตร/ไร ตามลําดับ  โดยการปลูก 15 พย. ใหปริมาณนํ้าค้ันตํ่าสุด 
134 ลิตร/ไร  (ตารางที่ 2)  

2.5 จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวา การปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ในชวงกลางเดือนเมษายน 
ใหนํ้าหนักลําตนสด ปริมาณนํ้าค้ัน และคาความหวานสูงสุด ในขณะที่ การปลูกขาวฟางหวานในชวงกลางเดือน
มีนาคมใหคาความสูงตนสูงสุด ในขณะที่การปลูกในชวงกลางเดือนพฤศจิกายน ใหนํ้าหนักลําตนสด ปริมาณนํ้า
ค้ัน คาความหวาน และความสูงตนตํ่าสุด 

 
 

วันปลูก น้ําหนักลําตนสด 
(กก./ไร) 

ปริมาณน้ําคั้น 
(ลิตร/ไร) 

คาความหวาน 
(องศาบริกซ) 

ความสูงตน 
(ซม.) 

15-พ.ย. 1,784 568 12.5 151 
15-ธ.ค. 2,860 1,921 15.5 159 
15-ม.ค. 2,260 973 16.5 168 
15-ก.พ. 4,916 2,780 19.3 189 
15-มี.ค. 5,328 2,326 14.0 247 
15-เม.ย. 4,712 1,739 12.8 239 
Mean 3,643 1713 15.6 182 
CV.(%) 11.4 20.4 4.8 5.9 

LSD(0.05) 683 519 1.1 17 
F-test ** ** ** ** 
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3. ผลการวิเคราะหรวมในป 2551-52 
จากผลการวิเคราะหรวมในป 2551-52 พบวา วันปลูกขาวฟางหวานพันธุ Rio ใหนํ้าหนักลําตนสดมี

ความแตกตางกันทางสถิติ โดยการปลูก 15 เมย. ใหนํ้าหนักลําตนสดสูงสุด 5,386 กก./ไร รองลงมา คือ การ
ปลูก 15 มีค. 15 กพ.  15 มค.  และ 15 ธค.  ใหนํ้าหนักลําตนสด 5,360, 5,146, 3,044 และ 2,392 กก./ไร 
ตามลําดับ  โดยการปลูก 15 พย. ใหนํ้าหนักลําตนสดตํ่าสุด 1,410  กก./ไร  (ตารางที่ 3)  
 
ตารางท่ี 2  นํ้าหนักลําตนสด ปริมาณนํ้าค้ัน คาความหวาน และความสูงตนของขาวฟางหวานพันธุ Rio ใน

พื้นที่นา ภายใตวันปลูกตางกัน ที่ศูนยวิจัยพืชไรพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในป 2552 

** มีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 
 
ตารางท่ี 3    ผลการวิเคราะหรวมนํ้าหนักลําตนสด (กก./ไร) ของขาวฟางหวานพันธุ Rio ในพื้นที่นา   
                  ภายใตวันปลูกตางกัน ที่ศูนยวิจัยพืชไรพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ในป 2551-52 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

** มีความแตกตางกันที่ระดับความเชื่อม่ัน 99% 
  
 
 

วันปลูก น้ําหนักลําตนสด 
(กก./ไร) 

ปริมาณน้ําคั้น 
(ลิตร/ไร) 

คาความหวาน 
(องศาบริกซ) 

ความสูงตน 
(ซม.) 

15-พ.ย. 1,036 134 12.0 101 
15-ธ.ค. 1,924 136 11.0 143 
15-ม.ค. 3,828 887 15.8 184 
15-ก.พ. 5,376 974 16.5 201 
15-มี.ค. 5,392 874 15.8 227 
15-เม.ย. 6,060 1061 16.8 202 
Mean 3,936 601 14.2 171 
CV.(%) 18.6 33.5 7.5 7.5 

LSD(0.05) 1,117 327 1.7 20 
F-test ** ** ** ** 

ชวงเวลาปลูก ป 2551 ป 2552 เฉล่ีย 
15-พ.ย. 1,784 1,036 1,410 
15-ธ.ค. 2,860 1,924 2,392 
15-ม.ค. 2,260 3,828 3,044 
15-ก.พ. 4,916 5,376 5,146 
15-มี.ค. 5,328 5,392 5,360 
15-เม.ย. 4,712 6,060 5,386 
เฉล่ีย 3,643 3,936  

CV.(%) 19.4 
1,892 

** 

 
LSD(0.05)  

F-test  
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วิจารณและสรุปผล   
การปลูกขาวฟางหวานในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ใหนํ้าหนักลําตนสด 

ปริมาณนํ้าค้ัน คาความหวาน และความสูงของตนคอนขางตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกขาวฟางหวาน
ในชวงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ทั้งน้ีเปนผลมาจากขาวฟางหวานเปนพืชที่ไวตอชวงแสง 
(ประสิทธ์ิและคณะ, 2550) ซึ่งแสดงใหเห็นวา การปลูกในชวงปลายป (พฤศจิกายน-ธันวาคม) ถึงชวงตนป 
(มกราคม-กุมภาพันธ) ซึ่งเปนชวงแสงวันสั้น มีการเจริญเติบโตและผลผลิตตนสด รวมทั้งปริมาณนํ้าค้ันคอนขาง
ตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกในชวงตนฤดูฝน ซึ่งมีชวงแสงวันยาว สอดคลองกับประสิทธ์ิและคณะ (2550) 
ไดทําการศึกษาวันปลูกขาวฟางหวานในชวงฤดูฝน พบวา การปลูกขาวฟางหวานในชวงปลายปต้ังแตสิงหาคม
ถึงตุลาคม จะออกดอกเร็วข้ึน ลําตนเต้ียลง ขนาดลําตนเล็ก ใหผลผลิตตนสดและผลผลิตเมล็ดตํ่า เมื่อ
เปรียบเทียบกับการปลูกชวงเดือนมีนาคมถึงกรกฎาคม ซึ่งใหผลผลิตตนสด 6-8 ตัน/ไร นอกจากน้ี การปลูก
ขาวฟางหวานในพื้นที่นาเพื่อผลิตเอทานอลและผลผลิตเมล็ดควบคูกันไป ควรเลือกใชพันธุ Rio ซึ่งใหผลผลิต
นํ้าค้ันและผลผลิตเมล็ดสูงสุด เมื่อเปรียบเทียบกับพันธุอื่น (สมชาย และคณะ, 2554) 
 จากผลการทดลองสามารถสรุปไดวา ชวงเวลาปลูกขาวฟางหวานในนาที่เหมาะสม คือ การปลูกต้ังแต
กลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายน ซึ่งใหนํ้าหนักลําตนสด ปริมาณนํ้าค้ัน คาความหวาน และความสูง
ของตนสูงสุด สวนการปลูกในชวงกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ใหนํ้าหนักลําตนสด ปริมาณ
นํ้าค้ัน คาความหวาน และความสูงของตนคอนขางตํ่า ดังน้ัน หากตองการปลูกขาวฟางหวานในพื้นที่นา ไมควร
ปลูกขาวฟางทันทีหลังเก็บเกี่ยวขาว ควรปลูกพืชอายุสั้นชนิดอื่นๆ กอน เชน ถ่ัวเหลือง ขาวโพด หรือถ่ัวเขียว 
รวมทั้งพืชผักตางๆ หลังเก็บเกี่ยวพืชหลังนาแลวจึงคอยปลูกขาวฟางหวานในชวงเดือนมีนาคมึงเดือนเมษายน 
และเก็บเกี่ยวตนสดไดประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม กอนปลูกขาวนาป 
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