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อิทธิพลของวันปลูก ต่อผลผลิตต้นสดและลักษณะทางการเกษตร
ของข้าวฟ่างหวาน
Effects of planting dates on stalk yield and agronomic characters of
sweet sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench)

สุจินต์ รงฤทธิ1์ , เกษสุดา เดชภิมล1 และ ประสิทธิ์ ใจศิล1*

Sujin Rongrit1, Ketsuda Dejbhimon1 and Prasit Jaisil1*

บทคัดย่อ: ข้าวฟ่างหวานเป็นพืชทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการใช้เป็นวัตถุดบิ เสริมส�ำหรับผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์จงึ ได้ศกึ ษา
หาช่วงเวลาทีเ่ หมาะสม เพือ่ ปลูกข้าวฟ่างหวานป้อนโรงงานผลิตเอทานอล ท�ำการทดลองทีห่ มวดพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปลูกข้าวฟ่างหวานพันธุ์ มข. 40 ทุกๆ 15 วัน เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม
2552 พบว่าข้าวฟ่างหวานที่ปลูกในช่วงดังกล่าวมีอายุดอกบาน 50% ระหว่าง 61-75 วัน ให้ผลผลิตต้นสดเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 3.33-8.24 ตัน/ไร่ ให้ค่าความหวานเฉลี่ยอยู่ในช่วง 17-20 องศาบริกซ์ ความสูงของล�ำต้นอยู่ระหว่าง
166-319 ซม. ขนาดล�ำต้นอยู่ในช่วง 10.9-18.6 มม. ให้ผลผลิตเมล็ดอยู่ในช่วง 104-191 กก./ไร่ และให้ปริมาตรน�้ำคั้น
ในช่วง 696-2,620 ลิตร/ไร่ ผลผลิตต้นสดของข้าวฟ่างหวานจะแตกต่างกันไป 3 ช่วงคือ การปลูกในช่วงต้นปีในเดือน
กุมภาพันธ์ จะให้ผลผลิต้นสด ประมาณ 5.0-5.1 ตัน/ไร่ ตํ่ากว่าการปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคม
ซึง่ ให้ผลผลิตประมาณ 5.9-8.24 ตัน/ไร่ และจะเริม่ ให้ผลผลิตลดลงในวันปลูกตัง้ แต่ตน้ เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป (3.33-5.83
ตัน/ไร่) จึงสรุปได้ว่า ข้าวฟ่างหวานสามารถปลูกได้ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนสิงหาคม โดยที่ผลผลิตต้นสด
ในช่วงต้นปี (กุมภาพันธ์) และปลายปี (สิงหาคม) จะให้ผลผลิตตํ่ากว่ากลางปี (มีนาคมถึงกรกฎาคม) ข้อมูลการศึกษา
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการผลิตข้าวฟ่างหวานให้สอดคล้องกับก�ำลังการผลิตของโรงงานเอทานอลต่อไป
ค�ำส�ำคัญ: ข้าวฟ่างหวาน, เอทานอล, พืชพลังงาน
ABSTRACT: Sweet sorghum has been proven that it had very high potential for using as an additional raw material for
commercial ethanol production. The trials on identification of suitable planting date were studied at Khon Kaen University Farm. The trials were conducted from 1 February to 1 October, 2009 with 15 days interval of planting dates. The
results from planting date revealed that days to 50% flowering average from 61 to 75 days, stalk yield average from 3.33
to 8.24 tons/rai, sugar content average from 17 to 20 obrix, plant height average from 166 to 319 cm., stalk size average
from 10.9 to 18.6 mm., seed yield average from 104 to 191 kg/rai., and the relative juice quantity average from 696 to
2,620 l/rai. The results also revealed that the early planting in February gave lower yield (5.0 to 5.1 tons/rai) than the
planting date from March to late July (5.9 to 8.24 tons/rai). Whereas the late planting from August to October tended
to reduce yield (3.33 to 5.83 tons/rai). It was concluded that the farmers can grow sweet sorghum from February to
August and the suitable growing period are from March to July which will give higher yield than that of growing
in February and August. This information can be utilized to ensure continuous supply of raw material with proper
planting date sequence.
Keywords: sweet sorghum, ethanol, energy crop
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บทน�ำ
ปัจจุบันวิกฤตการณ์ด้านพลังงานนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความต้องการใช้
พลั ง งานที่ สู ง ขึ้ น หรื อ แหล่ ง ทรั พ ยากรพลั ง งานที่
ลดน้อยลงอย่างน่าเป็นห่วง ซึง่ ปัญหาพลังงานเกีย่ วข้อง
โดยตรงกับวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของมนุษย์ ความต้องการ
ใช้ พ ลั ง งานมี ม ากขึ้ น แต่ ก� ำ ลั ง การผลิ ต ยั ง คงเดิ ม
ซึ่งในอนาคตอันใกล้ สังคมโลกคงต้องเผชิญหน้ากับ
สภาวการณ์ขาดแคลนน�้ำมันอย่างหนักยิ่งขึ้น ปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ท�ำให้เกิดความตืน่ ตัวในเรือ่ งพลังงานทดแทน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปวัตถุดิบจากพืชเป็นเชื้อ
เพลิงชีวภาพ เช่น ไบโอดีเซล และแก๊สโซฮอล์เป็นต้น
ประเทศไทยก็อาจจะเกิดปัญหาการขาดแคลน
พลังงานขึ้นได้ในอนาคตเช่นกัน เพราะแก๊สธรรมชาติ
และน�้ำมันของไทยมีอยู่อย่างจ�ำกัด และไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงต้องน�ำเข้า
ในปริ ม าณที่ ม ากขึ้ น ทุ ก ปี ในการน� ำ เข้ า น�้ ำ มั น ดิ บ
และน�้ำมันส�ำเร็จรูปในปี 2552 มีปริมาณการน�ำเข้า
47,181 ล้านลิตร มูลค่าการน�ำเข้า 653,834 ล้านบาท
(กรมธุรกิจพลังงาน, 2553)
การผลิตเอทานอลเพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงชีวภาพเป็น
ยุทธศาสตร์หนึ่งที่กระทรวงพลังงานให้ความส�ำคัญใน
การส่งเสริม พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทน เพื่อให้
ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานหลักของ
ประเทศแทนการน�ำเข้าน�้ำมัน ซึ่งกระทรวงพลังงานมี
นโยบายจะพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นแหล่งพลังงาน
หลักของประเทศด้วยการจัดท�ำแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทน 15 ปี (พ.ศ.2551-2565) และมีกรอบการ
พั ฒ นาพลั ง งานทดแทนของประเทศในระหว่ า งปี
พ.ศ. 2551 ถึง ปี พ.ศ.2565 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ
ระยะสัน้ (พ.ศ. 2551 - 2554) ระยะกลาง (พ.ศ. 2555 2559) และระยะยาว (พ.ศ. 2560 - 2565) ซึง่ จะสามารถ
ทดแทนการใช้น�้ำมันได้รวม 19,799 พันตันเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ ในปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 20 ของการใช้
พลังงานของประเทศ โดยแบ่งการด�ำเนินงานออกเป็น
4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพลังงานธรรมชาติ กลุ่มพลังงาน

ชีวภาพ กลุ่มเชื้อเพลิงชีวภาพ และเอ็นจีวี (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2553)
ปั จ จุ บั น กระทรวงอุ ต สาหกรรมได้ อ นุ มั ติ ใ ห้ มี
การก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจ�ำนวน 54 โรงงาน
ถ้ า ทั้ ง 54 โรงงานสามารถด� ำ เนิ น การได้ ต ามแผน
ในปี 2555 คาดว่าจะสามารถผลิตเอทานอลได้สูง
ถึ ง 12.295 ล้ า นลิ ต ร/วั น โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ หลั ก คื อ
กากน�ำ้ ตาล มันส�ำปะหลัง และน�ำ้ อ้อย จากการประเมิน
ความต้องการใช้วัตถุดิบต่างๆ เหล่านี้พบว่าจะมีความ
ต้ อ งการกากน�้ ำ ตาล อ้ อ ย และมั น ส� ำ ปะหลั ง ปี ล ะ
ประมาณ 2.97, 5.13 และ 17.39 ล้านตันตามล�ำดับ
ซึ่งจากการวิเคราะห์สถานการณ์วัตถุดิบ พบว่าจะเกิด
การขาดแคลน กากน�้ำตาลและมันส�ำปะหลัง ปีละ
ประมาณ 0.69 และ 16.49 ล้านตัน ส�ำหรับอ้อยนั้น
หากผลิตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อาจท�ำให้มีปริมาณ
มากเกินพอส�ำหรับความต้องการของภาคการผลิต
เอทานอล (ชนากานต์และประสิทธิ,์ 2553) แต่การเพิม่
ปริ ม าณกากน�้ ำ ตาลคงท� ำ ได้ ย ากเพราะจะมี ผ ลต่ อ
ปริมาณน�้ำตาลที่จะออกสู่ตลาดด้วย ส่วนการน�ำอ้อย
ไปใช้ผลิตเอทานอลโดยตรงก็ยังไม่สามารถท�ำได้ใน
ปัจจุบัน เนื่องจากพระราชบัญญัติอ้อยและน�้ำตาล
ทราย พ.ศ. 2527 ก�ำหนดให้ใช้ออ้ ยผลิตน�ำ้ ตาลเท่านัน้
เพราะระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างชาวไร่กบั
โรงงาน (70:30) จะค� ำ นวณจากรายได้ สุ ท ธิ จ าก
การขายน�้ ำ ตาลเป็ น หลั ก ส� ำ หรั บ มั น ส� ำ ปะหลั ง นั้ น
ก็ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมอื่ น ๆ ด้ ว ยเช่ น กั น
การจะน�ำมันส�ำปะหลังมาผลิตเอทานอลนั้น อาจเกิด
การแย่งชิงวัตถุดิบ ท�ำให้ราคามันส�ำปะหลังสูงขึ้น
จนไม่สามารถแข่งขันได้ นับตั้งแต่มีการส่งเสริมให้
มีการผลิตเอทานอล จะเห็นได้ว่าราคากากน�้ ำตาล
และมันส�ำปะหลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
การขาดแคลนวัตถุดบิ ทีเ่ กิดขึน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการจัดหา
วัตถุดิบทางเลือกอื่นเพื่อใช้ส�ำหรับเสริมประสิทธิภาพ
การผลิตเอทานอลในอนาคต
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
ได้ด�ำเนินการวิจัยเพื่อหาพืชพลังงานชนิดใหม่ และ
พบว่า ข้าวฟ่างหวาน (sweet sorghum) เป็นพืชที่มี
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ศักยภาพสูงมากส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดบิ ในการผลิตเอทา
นอล สามารถน�ำไปหีบเพื่อเอาน�้ำคั้นในล�ำต้นมาหมัก
เป็นเอทานอลได้โดยตรง ผลผลิตเอทานอลที่ได้เทียบ
เท่ากับอ้อย คือ ประมาณ 70 ลิตร/ตันของล�ำต้นสด
(พรเทพ, 2549) และมีต้นทุนการผลิตเอทานอลใกล้
เคียงกับอ้อยและกากน�้ำตาล นอกจากนี้ยังมีข้อได้
เปรียบอีกคือข้าวฟ่างหวานเป็นพืชที่ต้องการน�้ำ  และ
ปุ ๋ ย น้ อ ยกว่ า อ้ อ ยถึ ง 60% สามารถให้ ผ ลผลิ ต ได้
ต่อเนือ่ งตลอดทัง้ ปี อายุเก็บเกีย่ วสัน้ เพียง 100-120 วัน
ในขณะทีอ่ อ้ ยต้องใช้เวลา 1 ปี ข้าวฟ่างหวานจึงปลูกได้
ต่อเนื่องถึงปีละ 3 ครั้ง
อย่างไรก็ตามข้าวฟ่างหวานเป็นพืชใหม่ที่ยังไม่มี
การปลูกเป็นการค้า เกษตรกรก็ไม่คนุ้ เคย ดังนัน้ จึงควร
ศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตข้าวฟ่างหวานเพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบเสริมส�ำหรับผลิตเอทานอลในเชิงพาณิชย์
โดยหาฤดูปลูกทีเ่ หมาะสมและการให้ผลผลิตในแต่ละ
ฤดูปลูกเพือ่ ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตให้ได้
ปริมาณสอดคล้องกับก�ำลังการผลิตของโรงงานเอทา
นอลที่ก�ำลังขยายก�ำลังการผลิตในอนาคตต่อไป
วิธีการศึกษา
ท� ำ การทดลองในแปลงทดลองที่ ห มวดพื ช ไร่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยปลูกข้าวฟ่างหวานพันธุ์
มข. 40 ทุกๆ 15 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
ถึ ง วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2552 ใช้แผนการทดลองแบบ
สุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete
Block Design, RCBD) โดยให้วันปลูกเป็นต�ำรับ
ทดลอง (treatment) ในแต่ละวันปลูกมีจ�ำนวน 4 ซ�้ำ
แต่ละซ�ำ้ มีขนาด 5 x 5 ตร.ม. ใช้ระยะปลูก 50 x 10 ซม.
อั ต ราเมล็ ด พั น ธุ ์ 2.5 กก./ไร่ ก่ อ นปลู ก ทุ ก ได้ ค รั้ ง
จะไถดะ 1 ครัง้ ไถแปร 1 ครัง้ และไถพรวน 1 ครัง้ ใส่ปนู ขาว
อัตรา 100 กก./ไร่ เพื่อลดความเป็นกรดของดิน ใส่ปุ๋ย
สูตร 15-15-15 รองพื้นในอัตรา 50 กก./ไร่ หลังงอก
10 วัน ถอนแยกให้เหลือ 1 ต้น/หลุม พร้อมกับก�ำจัด
วัชพืชและเมือ่ ข้าวฟ่างหวานอายุได้ 1 เดือน ใส่ปยุ๋ เคมี
สูตร 15-15-15 อัตรา 12.50 กก./ไร่ พร้อมทั้งไถกลบ

โคน และใส่สาร Furadan 3%G โดยใส่พร้อมปลูกใน
อัตรา 2.7 กก./ไร่ เพื่อป้องกันก�ำจัดแมลง
ข้อมูลที่ท�ำการบันทึก ได้แก่ (1) อายุดอกบาน
50% โดยบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การออกดอกของแต่ ล ะวั น
ปลูกโดยนับจ�ำนวนวันตั้งแต่วันปลูกจนถึงระยะที่ต้น
ข้าวฟ่างหวานมีดอกบาน 50% (2) ความสูง โดยท�ำการ
วัดความสูงโดยสุม่ ซ�ำ้ ละ 5 ต้นทีม่ คี วามสูงปกติ วัดจาก
โคนต้นจนถึงปลายช่อดอก (3) ขนาดล�ำต้น โดยการวัด
จากปล้องบริเวณกึง่ กลางของความสูงล�ำต้น ซึง่ วัดจาก
ต้น 5 ต้นเดิมที่ใช้วัดความสูง โดยใช้ digital vernier
caliper (4) ผลผลิตต้นสด โดยเก็บข้อมูลในพื้นที่
5x5 ตร.ม. จ�ำนวน 4 ซ�้ำในแต่ละแปลงปลูก โดยเก็บ
เกี่ยวเมื่อเมล็ดเริ่มแก่ (ประมาณ 30 วันหลังดอกบาน
50%) การตัดจะตัดล�ำต้นให้ชิดดิน ตัดช่อดอกและ
ดึงใบออก จากนัน้ น�ำไปชัง่ น�ำ้ หนักสด (5) ค่าความหวาน
โดยวิธีเจาะน�ำ้ หวานจากส่วนยอด กลาง และโคนต้น
ของแต่ละต้นมาวัดซึ่งวัดจากต้น 5 ต้นเดิมที่ใช้วัด
ความสูง โดยใช้ hand refractometer (6) ปริมาตร
น�้ำคั้น โดยคั้นน�้ำจากล�ำต้นในข้อ 3 ด้วยใช้เครื่องหีบ
แล้วน�ำมาตวงในกระบอกตวง แล้วค�ำนวณปริมาตร
น�้ำคั้นเป็นลิตร/ไร่ และ (7) ผลผลิตเมล็ด เก็บข้อมูล
จากช่ อ ดอกที่ ตั ด ออกจากล�ำ ต้ น ในข้ อ ที่ 3 ตากให้
แห้งสนิทก่อนน� ำไปกะเทาะเอาเมล็ดไปชั่งน�้ ำหนัก
วิเคราะห์ข้อมูลแต่ละลักษณะตามแผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบูรณ์ภายในซ�้ำ โดยใช้โปรแกรม MSTATC และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี
Duncan’s multiple range test
ผลการศึกษาและวิจารณ์
จากการปลูกข้าวฟ่างหวานพันธุม์ ข. 40 ทุกๆ 15 วัน
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม
2552 พบว่า อายุดอกบาน 50% ของข้าวฟ่างหวานอยู่
ในช่วง 61-75 วัน ความสูง 166-319 ซม. ขนาดของ
ล�ำต้น 10.9-18.6 มม. ผลผลิตต้นสด 3.33-8.24 ตัน/ไร่
ปริมาตรน�ำ้ คัน้ 696-2,620 ลิตร/ไร่ ค่าความหวาน 17-20
องศาบริกซ์ผลผลิตเมล็ด 104-191 กก./ไร่ (Table 1)

Planting date1/

Flowering
Height
Stalk size
Stalk yield
50% (day)
(cm.)
(mm.)
(tons/rai)
1 February 2009
73 bc
284b cd
16.0 de
5.01 g
15 February 2009
72 cd
299 bc
16.2 de
5.17 g
1 March 2009
73 bc
290 bcd
16.0 de
5.90 e
15 March 2009
73 bc
299 bc
16.4 cd
7.22 cd
1 April 2009
75 a
294 bc
16.8 cd
7.58 bc
15 April 2009
75 a
305 ab
17.2 bc
7.32 cd
1 May 2009
74 ab
298 bc
17.9 ab
7.95 ab
15 May 2009
74 ab
319 a
18.6 a
8.24 a
1 June 2009
71 d
284 bcd
15.4 ef
7.20 cd
15 June 2009
71 d
272 de
16.2 de
6.68 d
1 July 2009
69 e
280 cde
14.7 fg
6.03 e
15 July 2009
69 e
270 de
14.5 g
6.00 e
1 August 2009
67 f
261 ef
13.1 h
5.83 ef
15 August 2009
67 f
248 f
13.2 h
5.24 fg
1 September 2009
64 g
190 g
11.6 i
4.36 h
1 October 2009
61 h
166 h
10.9 i
3.32 i
1/
No data on 15 September 2009 can not grow due to continuous heavy rainfall
a-i
Means followed by different letter are significantly different at 99 % level as determined by DMRT

Juice quantity
(l./rai)
1,685 e
1,698 e
1,762 de
1,915 bc
1,931 bc
1,993 b
2,531 a
2,620 a
1,869 bcd
1,810 cde
1,506 f
1,503 f
1,413 fg
1,348 g
928 h
696 i

Table 1 Average stalk yield and some agronomic characters of sweet sorghum on various planting date
Sugar content
(obrix)
19.0 bcd
19.0 bcd
20.0 ab
17.8 def
19.0 bcd
19.8 abc
18.5 cde
17.8 def
20.0 ab
20.3 ab
18.5 cde
17.3 ef
19.3 abc
20.5 a
17.0 f
17.8 def

Seed yield
(kg./rai)
131 fg
125 fgh
116 gh
141 defg
166 bc
161 bcd
104 h
120 gh
157 bcde
149 cdef
149 cdef
177 ab
181 ab
191 a
134 efg
123 gh
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Table 2 Photoperiod on various month in Khon Kaen 2009
Day
1 January 2009
15 January 2009
1 February 2009
15 February 2009
1 March 2009
15 March 2009
1 April 2009
15 April 2009
1 May 2009
15 May 2009
1 June 2009
15 June 2009
1 July 2009
15 July 2009
1 August 2009
15 August 2009
1 September 2009
15 September 2009
1 October 2009
15 October 2009
1 November 2009
15 November 2009
1 December 2009
15 December 2009

Sunrise and Sunset
Sunrise (am)
Sunset (pm)
6.37
17.47
6.40
17.56
6.39
18.05
6.34
18.11
6.27
18.16
6.17
18.19
6.04
18.22
5.54
18.24
5.44
18.28
5.38
18.32
5.35
18.38
5.36
18.42
5.40
18.45
5.44
18.45
5.49
18.41
5.53
18.33
5.55
18.22
5.47
18.11
5.59
17.58
6.01
17.48
6.06
17.38
6.12
17.34
6.21
17.34
6.29
17.38

source : http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/sunmoon/2009/khonkaen.html
ข้ า วฟ่ า งหวานพั น ธุ ์ มข.40 ให้ ผ ลผลิ ต ต้ น สด
แตกต่างกันไป 3 ช่วง คือ การปลูกในช่วงต้นปีในเดือน
กุมภาพันธ์ จะให้ผลผลิตต้นสด ประมาณ 5.0-5.1 ตัน/ไร่
ตํ่ากว่าการปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงปลายเดือน
กรกฎาคม ซึ่งให้ผลผลิตประมาณ 5.9-8.24 ตัน/ไร่
และจะเริ่มให้ผลผลิตลดลงในวันปลูกตั้งแต่ต้นเดือน
สิงหาคมเป็นต้นไป (3.33-5.83 ตัน/ไร่) ผลการวิจัย
สรุปได้ว่าข้าวฟ่างหวานสามารถปลูกได้ระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ถงึ กลางเดือนสิงหาคม โดยทีผ่ ลผลิตต้นสด
ในช่วงต้นปี (กุมภาพันธ์) และปลายปี (สิงหาคม) จะให้
ผลผลิตตํ่ากว่ากลางปี (มีนาคมถึงกรกฎาคม)
โดยธรรมชาติ ข องข้ า วฟ่ า งหวานพั น ธุ ์ ม ข.40
จะไวต่อช่วงแสง (photoperiod sensitive) ซึง่ จะเห็นได้
ว่าการปลูกในช่วงต้นปีจะมีการเจริญเติบโตทางล�ำต้น
ดีกว่าการปลูกในช่วงปลายปี การใช้ประโยชน์จากข้าว

Day time (hour)
11.10
11.16
11.26
11.37
11.49
12.02
12.18
12.30
12.44
12.54
13.03
13.06
13.05
13.05
12.52
12.40
12.27
12.24
11.59
11.47
11.32
11.22
11.13
11.09

ฟ่างหวานนั้น เป็นการใช้ประโยชน์โดยตรงจากน�้ำคั้น
ในล�ำต้น ดังนั้นการปลูกในช่วงปลายปีจึงให้ผลผลิต
ต้นสดตํา่ กว่าการปลูกในช่วงต้นปีเพราะข้าวฟ่างหวาน
จะออกดอกเร็วขึ้น ล�ำต้นเตี้ยลง ขนาดล�ำต้นเล็กลง
ส่งผลให้ผลผลิตต้นสดลดลงมาก ปริมาตรน�้ำคั้น และ
ผลผลิตเมล็ดจึงลดลงตามไปด้วย แต่ช่วงแสงจะไม่มี
อิทธิพลต่อค่าความหวานของข้าวฟ่างหวาน
ช่ ว งแสงที่ สั้ น ลงในวั น ปลู ก หลั ง ๆ (Table 2)
เริ่มแสดงผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของข้าวฟ่าง
หวานอย่างชัดเจน ตัง้ แต่วนั ปลูกที่ 1 กันยายนเป็นต้นไป
เพราะช่วงการเจริญเติบโตของข้าวฟ่างหวานจะอยู่
ในระดับที่เริ่มเข้าสู่วันสั้น (short day) และเห็นผลได้
ชัดเจนในวันปลูกที่ 1 ตุลาคม ซึง่ ข้าวฟ่างหวานจะออก
ดอกเร็วที่สุด (61 วัน) ล�ำต้นเตี้ยลงมาก (166.5 ซม.)
ขนาดล�ำต้นเล็ก (10.9 มม.) ส่งผลให้ผลผลิตต้นสดตํ่า
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ที่สุด (3.33 ตัน/ไร่) (Table 1) นอกจากอิทธิพลของ
ช่วงแสงแล้วในวันปลูกหลังๆ จะได้รับผลกระทบจาก
สภาวะแห้งแล้งเพราะหมดช่วงฤดูฝน พืชจึงขาดน�้ำ
การเจริญเติบโตลดลง ส่งผลให้ผลผลิตต้นสดลดลง
ตามไปด้วย แต่ในกรณีที่ต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ไว้
ใช้นั้นการปลูกในช่วงเดือนสิงหาคม น่าจะเหมาะสม
ที่สุดเพราะแม้ว่าล�ำต้นจะเตี้ยลง แต่ผลผลิตเมล็ดอยู่
ในระดับที่ค่อนข้างสูง และระยะที่เมล็ดแก่จะอยู่ใน
ช่วงที่หมดฝน อากาศเย็นและแห้งส่งผลให้คุณภาพ
ของเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพดี
แนวทางหนึ่งที่เป็นไปได้ในการน�ำผลการศึกษา
ครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ คือ การส่งเสริมการปลูกข้าวฟ่าง
หวานในพื้นที่ไร่อ้อยที่รื้อตอรอปลูกอ้อยใหม่ในเขต
เพาะปลูกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ ชาวไร่ออ้ ยนิยม
ปลูกอ้อยข้ามแล้งโดยเริ่มปลูกในเดือนตุลาคม ดังนั้น
แปลงอ้อยที่เก็บเกี่ยวแล้วจะถูกทิ้งร้างไว้จนกระทั่งถึง
เดือนตุลาคม หากชาวไร่อ้อยจะปลูกข้าวฟ่างหวานใน
ช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม
และเก็บเกี่ยวข้าวฟ่างหวานส่งโรงงานน�้ำตาลเพื่อหีบ
น�้ำคั้น และเคี่ยวเก็บไว้ในรูปของน�้ำเชื่อมเพื่อน�ำไปเป็น
วั ต ถุ ดิ บ ส� ำ หรั บ ผลิ ต เอทานอล ก็ จ ะช่ ว ยแก้ ป ั ญ หา
การขาดแคลนกากน�ำ้ ตาลทีจ่ ะใช้สำ� หรับผลิตเอทานอลได้
พื้นที่ไร่อ้อยที่ต้องรื้อตอรอปลูกอ้อยใหม่ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้ คาดว่ามีไม่ตํ่ากว่าปีละ
หนึ่งล้านไร่ ซึ่งถ้าสามารถน�ำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการปลูก
พืชให้กบั เกษตรกรทัว่ ๆ ไปและช่วยให้ชาวไร่ออ้ ยมีเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการปลูกและบ�ำรุงรักษาอ้อย
ที่จะปลูกตามภายหลังได้อีกด้วย
สรุป
ข้ า วฟ่ า งหวานพั น ธุ ์ มข.40 ให้ ผ ลผลิ ต ต้ น สด
แตกต่างกันไป 3 ช่วง คือ การปลูกในช่วงต้นปีในเดือน
กุมภาพันธ์ จะให้ผลผลิตต้นสด ประมาณ 5.0-5.1
ตัน/ไร่ ตํ่ากว่าการปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงปลาย
เดื อนกรกฎาคม ซึ่งให้ผลผลิตประมาณ 5.9-8.24
ตัน/ไร่ และจะเริ่มให้ผลผลิตลดลงในวันปลูกตั้งแต่

ต้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป (3.33-5.83 ตัน/ไร่) ผลการ
วิจัยสรุปได้ว่าข้าวฟ่างหวานสามารถปลูกได้ระหว่าง
เดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนสิงหาคม โดยที่ผลผลิต
ต้นสดในช่วงต้นปี (กุมภาพันธ์) และปลายปี (สิงหาคม)
จะให้ผลผลิตตํ่ากว่ากลางปี (มีนาคมถึงกรกฎาคม)
ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่ามีความเป็นไปได้ที่
จะปลูกข้าวฟ่างหวานเป็นวัตถุดิบเสริมส�ำหรับผลิต
เอทานอลในระหว่ า งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง สิ ง หาคม
อย่างไรก็ตามวันปลูกที่เหมาะสมและให้ผลผลิตสูง
จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม
ค�ำขอบคุณ
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการวิ จั ย
เรื่องอิทธิพลของวันปลูก การจัดการดินและปุ๋ยต่อ
ผลผลิตต้นสดและลักษณะทางการเกษตรบางประการ
ของข้ า วฟ่ า งหวาน ซึ่ ง ได้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย
จาก ศูนย์วิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งภาควิชาพืชศาสตร์และ
ทรัพยากรการเกษตรที่อ�ำนวยความสะดวกทั้งสถาน
ที่และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ผู้วิจัยจึงใคร่ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
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พรเทพ ถนนแก้ว. 2549. ศักยภาพของข้าวฟ่างหวาน เพื่อผลิต
เอทานอลเป็นพลังงานทดแทน. ศูนย์บริการวิชาการ 14:26-30.
สมาคมดาราศาสตร์ไทย. 2553. เวลาดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
ขึ้น-ตก. แหล่งข้อมูล: http://thaiastro.nectec.or.th/
skyevnt/sunmoon/2010/khonkaen.html5. ค้นเมื่อ
5 ตุลาคม 2553.

