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ผลของระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยวตอปริมาณและความหวานของน้ําคั้นขาวฟางหวานพันธุ
มข.40 และริโอ
Effects of post-harvest crushing periods on juice quality and quantity of sweet
sorghum CV. KKU 40 and Rio
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บทคัดยอ: การศึกษาคุณภาพตนสดภายหลังการเก็บเกี่ยวขาวฟางหวานสองพันธุคือ พันธุ มข.40 และพันธุ Rio ดวยวิธีการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักสด ปริมาณ และคุณภาพของน้ําคั้น เพื่อหาวิธีการจัดการที่เหมาะสมสําหรับนําไปใชใน
อุตสาหกรรมเอทานอล โดยวางแผนการทดลองแบบ 2 x 6 Factorial in RCB จํานวน 3 ซ้ํา ปจจัย A ไดแกการเก็บตนสดทั้งตน
และการเก็บตนสดที่ตัดใบและฝกไวในแปลง ปจจัย B ไดแก ระยะเวลาการเก็บตนสดไวในแปลงภายหลังการตัด 6 ระยะคือ 0 2
4 6 8 และ 10 วัน ดําเนินการทดลองที่ ศูนยวิจัยพืชไรชัยนาท ป 2552 ผลการทดลองพบวา ขาวฟางหวานทั้งสองพันธุใหผลการ
ทดลองเปนไปในแนวทางเดียวกัน กลาวคือไมมีปฏิสัมพันธระหวางการเก็บตนสดทั้งตน กับการเก็บตนสดที่ตัดใบและชอดอก
ออก และระยะเวลาการเก็บตนสดหลังเก็บเกี่ยวไวในแปลง ในสวนของน้ําหนักตนสด ปริมาณน้ําคั้น และความหวาน แต
ระยะเวลาการเก็บตนสดหลังเก็บเกี่ยวไวในแปลงมีผลอยางมีนัยสําคัญตอน้ําหนักตนสด ปริมาณน้ําคั้น และความหวาน เมื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการเก็บไวในแปลงจาก 0 เปน 10 วัน น้ําหนักตนสด และปริมาณน้ําคั้น ลดลง 33.4 และ19.8% สําหรับพันธุ มข. 40 และ
29.4 และ 28.4% สําหรับพันธุ Rio ในทางตรงขาม ความหวานน้ําคั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บไวในแปลง โดยเมื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการเก็บจาก 0 เปน 6 วัน ความหวานเพิ่มขึ้นจาก 17.05 เปน18.36 %brix สําหรับพันธุ มข. 40 และเพิ่มขึ้นจาก 15.00 เปน
17.31 % brix สําหรับพันธุ Rio อยางไรก็ตามเมื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บรักษานานขึ้นกวา 6 วันไมทําใหความหวานเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยังพบวา การเก็บตนสดทั้งตน ใหปริมาณน้ําคั้นและความหวานสูงกวาการเก็บตนสดที่ตัดใบและชอดอกออก อยางมี
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คําสําคัญ: ขาวฟางหวาน น้ําคั้นและความหวานน้ําคัน้
Abstract: The field experiment was established to determine the effect of harvest methods and post-harvest crushing period on
juice quantity and sweetness of two sweet sorghum cultivars, KKU 40 (Experiment I) and Rio (Experiment II) at Chai Nat
Field Crops Research Center in 2009. The design of experiment was 2x6 Factorial in RCB with 3 replications. Factor A were
differed in the harvest methods (cutting stalk with and without leaf-inflorescence) and factor B were differ in the post-harvest
crushing period (0, 2, 4, 6, 8 and 10 day). There were no interactions between harvest methods and post-harvest crushing period
for both varieties. Stalk fresh weight and juice quantity decreased significantly with increasing post-harvest crushing period for
KKU 40 and Rio. When increased post-harvest crushing period from 0 to 10 days, stalk fresh weight and juice quantity
decreased by 33.4 and 19.8%, respectively for KKU 40 and 29.4 and 28.4% for Rio. Sweetness, however, increased with
increasing post-harvest crushing period. Sweetness increased from 17.05 to 18.36 %brix for KKU 40 and 15.0 to 17.31 %brix
for Rio when the post-harvest crushing period increased from 0 to 6 days. Sweetness, however, was not significantly increased
with increasing post-harvest crushing period from 6 to 10 days. The results also suggested that stalk with leaf harvest gave
significantly greater juice quantity (for Rio) and sweetness (for KKU 40 and Rio) than stalk without leaf-inflorescence harvest.
Key words: sweet sorghum, juice quantity, juice sweetness

บทนํา
ขาวฟางหวาน เปนพืชเศรษฐกิจชนิดใหมที่สําคัญ
ของประเทศ มี ลั ก ษณะแตกต า งจากข า วฟ า งชนิ ด ที่ ใ ช
ประโยชนจากเมล็ด คือสวนของลําตนจะมีปริมาณน้ําตาล
ซูโครสสูงทําใหมีรสชาติหวานคลายออย ในตางประเทศ
ปลูกขาวฟางหวานเพื่อผลิตน้ําเชื่อมและน้ําตาลทราย การใช
ประโยชนในปจจุบันสามารถนําขาวฟางหวานมาผลิตเปน
เอทานอลในเชิงพาณิชย สําหรับผสมในน้ํามันเบนซิน (แกส
โซฮอล) โดยขาวฟางหวาน 1 ตัน สามารถนํามาผลิตเปนเอ
ทานอลไดป ระมาณ 60 ลิ ตร จึงเปนพื ชไร อี ก ชนิ ดหนึ่ ง ที่
ไดรับความสนใจ ในปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นหลายโรงงาน สวนใหญจะ
ใช กากน้ําตาล และมันสําปะหลังเปนวัตถุดิบในการผลิตเอ
ทานอล ในอนาคตขาวฟางหวานอาจใชเปนพืชเสริมหรือ
สํารองในชวงที่โรงงานขาดแคลนวัตถุดิบจากออยและมัน
สําปะหลังไดแตขอมูลการผลิตขาวฟางหวาน ยังมีไมมาก
นักโดยเฉพาะขอมูลในดานการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่ง
จะมีผลกระทบโดยตรงตอผลผลิตตนสด คุณภาพน้ําหวาน
และปริมาณน้ําคั้น จากรายงานของ Hansen และ Ferraris

(1985) พบวาการหีบขาวฟางหวานภายใน 24 ชั่วโมง จะให
ปริมาณน้ําตาลซูโครสสูงสุด เหมาะตอการผลิตน้ําตาลเพื่อ
การค า แต ก ารหีบ ชากวา 1 วั น ปริมาณน้ํ าตาลซูโ ครสจะ
ลดลงจาก 34 เป น 19 เปอร เ ซ็ น ต และปริ ม าณน้ํ า ตาล
เชิงเดี่ยวจะเพิ่มขึ้นจาก 19 เปน 23 เปอรเซ็นต ของน้ําหนัก
แหง เหมาะสําหรับนําไปเปนวัตถุดิบผลิตเอทานอล แตจาก
รายงานของ Glens และคณะ (1993) พบวาการหีบขาวฟาง
หวานที่ มี ส ว นประกอบของใบและกาบใบด ว ย จะลด
ประสิทธิ ภาพในการหี บและลดปริม าณน้ําคั้นที่หีบ ไดล ง
เนื่องจากเนื้อเยื่อใบและกาบใบขาวฟางหวานมีน้ําตาลต่ํา
และจะดู ด ซั บ น้ํ า คั้ น ไว ข ณะหี บ และจากการศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงของน้ําหนักและคุณสมบัติของน้ําคั้นภายหลัง
การเก็บเกี่ยวของ นิลุบล และคณะ (2549) พบวาตนขาวฟาง
หวานที่ตัดตน แลวแตยั งไมส ามารถขนออกจากแปลงได
น้ําหนักสดจะลดลง 4-23 เปอรเซ็นต ในชวง 4-12 วันหลัง
ตัดตน ปริมาณน้ําคั้นสูงสุด ในชวง 0-4 วันหลังตัดตน แต
ความหวานจะสูงสุด ในชวง 10-12 วันหลังตัดตน ขาวฟาง
หวานพั น ธุ มข.
40
เป น พั น ธุ แ นะนํ า ของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน (ประสิทธิ์ และคณะ, 2550) และ
พันธุ Rio เปนพันธุที่ทีมงานวิจัยปรับปรุงพันธุขาวฟาง
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หวานของศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรีใชปลูกทดสอบและมี
แนวโนมวาใหผลผลิตตนสดคอนขางดี ขาวฟางหวานพันธุ
มข.40 สามารถเก็บเกี่ยวตนสดไดเมื่ออายุประมาณ 90-100
วัน เชนเดียวกับการศึกษาของ สุวิมลและคณะ (2551) พบวา
อายุ เก็ บ เกี่ย วขาวฟางหวานที่ เหมาะสมและมีความหวาน
สูงสุดอยูที่ระยะแปงแข็ง (Hard dough) ในพันธุ มข.40 ที่
อายุ 95 วัน และพันธุ Rio ที่อายุ 90 วัน การทดลองครั้งนี้มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพต น สดของข า วฟ า ง
หวาน ภายหลังการเก็บเกี่ยวที่มีตอการนําไปใชประโยชน
วิธีการศึกษา
วิธีปฏิบัติการทดลอง
ประกอบดวย 2 การทดลองยอยแยกตามพันธุ
ขา วฟ า งหวาน คื อ การทดลองที่ 1 ใช ข าวฟ า งหวาน
พันธุ มข. 40 (KKU40) และ การทดลองที่ 2 ใชขาวฟาง
หวานพันธุ Rio โดยในแตละการทดลองยอยวาง
แผนการทดลองแบบ 2 x 6 Factorial in RCB จํานวน 3
ซ้ํา ปรระกอบดวย ปจจัย A ประกอบดวยการเก็บตนสด
ใน 2 สภาพ คือ เก็บตนสดทั้งตน และเก็บตนสดที่ตัด
ใบและชอดอกออก และ ปจจัย B ไดแกระยะเวลาเก็บ
ตนสดไวในแปลงภายหลังการเก็บเกี่ยว 6 ระยะคือ 0, 2,
4, 6, 8 และ 10 วัน
ใชขนาดแปลงยอย 4.5 x 6 เมตร พื้นที่เก็บเกี่ยว
3 x 5 เมตร ทุกแปลงทดลองจะไดรับปุยสูตร 15-15-15
อัตรา 50 กก./ไร โดย แบงใส 2 ครั้ง ครั้งแรกหวานไถ
กลบ แลวปลูกขาวฟางหวานโดยใชระยะปลูก 50 x 10
ซม. ภายหลังงอกประมาณ 10-15 วัน ถอนแยกใหเหลือ
1 ตน/หลุม ทุกวิธีการจะไดรับน้ําอยางเพียงพอ ทําการ
ใสปุยครั้งที่สองเมื่ออายุ 30 วัน พรอมพรวนดินกลบ
โคน สํารวจตนขาวฟางหวานแตละแปลงยอย ทําการ
เก็บเกี่ยวเกี่ยวที่ระยะแปงแข็ง และจัดการตนขาวฟาง
หวานที่เก็บเกี่ยวตามกรรมวิธีที่กําหนด บันทึกขอมูล
วั น ปฏิ บั ติ ก ารต า งๆ ความสู ง น้ํ า หนั ก ผลผลิ ต ต น สด
ปริมาณน้ําคั้นและความหวานของน้ําคั้น

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ โดยวิเคราะหความ
แปรปรวน (analysis of variance) และเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan, s Multiple Ranges Test
(DMRT)
ผลการศึกษาและวิจารณ
การเจริ ญเติบโตของขา วฟางหวานพั นธุ มข.40 และ
พันธุ Rio
ทํ า การเก็ บ เกี่ ย วต น สดข า วฟ า งหวานทั้ ง สอง
พันธุที่ระยะแปงแข็ง (hard dough) โดยพันธุ มข. 40 ใช
ระยะเวลาจากปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 96 วัน และพันธุ Rio
ใชระยะเวลา 91 วัน นอยกวาพันธุมข.40 เปนเวลา 5 วัน
ที่ ร ะยะเก็ บ เกี่ ย วข า วฟ า งหวานทั้ ง สองพั น ธุ มี ก าร
เจริญเติบโตดานความสูง และขนาดลําตน ไมแตกตาง
กัน ในพันธุ มข. 40 มีความสู งและขนาดลํ าตนเฉลี่ ย
232 และ 1.21 เซนติเมตร และพันธุ Rio มีความสูงและ
ขนาดลํ า ต น ลํ า ต น เฉลี่ ย 225 และ 1.15 เซนติ เ มตร
ตามลําดับ
การทดลองที่ 1. ขาวฟางหวานพันธุ มข. 40
ปริมาณน้ําคั้น ความหวาน และน้ําหนักตนสด
ไมมีปฏิสัมพันธระหวางการเก็บตนสดทั้งตน กับการ
เก็บตนสดที่ตัดใบและฝก และระยะเวลาการเก็บตนสด
ไวในแปลงในสวนของน้ําหนักตนสด ปริมาณน้ําคั้น
และความหวาน แต ร ะยะเวลาการเก็ บ ต น สดไว ใ น
แปลงมีผลอยางมีนัยสําคัญตอน้ําหนักตนสด ปริมาณ
น้ําคั้น และความหวาน สําหรับขาวฟางหวานพันธุ มข.
40 (Table 1)น้ําหนักตนสด ของขาวฟางหวานพันธุ
มข. 40 ลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บ
ไว ใ นแปลง โดยน้ํ า หนั ก ต น สดเมื่ อ ชั่ ง ทั น ที ห ลั ง ตั ด
เทากับ 7.90 ตัน/ไร แตจะลดลงเหลือ 5.26 ตัน/ไร เมื่อ
เก็บไวในแปลงนานถึง 10 วัน และน้ําหนักตนสดที่เก็บ
ไวทั้งตนจะใหน้ําหนักมากกวาตนสดที่ตัดใบและชอ
ดอกออก 1.87 ตัน/ไร หรือ เทากับ 33.4 เปอรเซ็นต ใน
ทํานองเดียวกัน การเก็บ ตนสดทั้งตนไวในแปลง ให

372

แก่นเกษตร 39 ฉบับพิเศษ : 369-374 (2554).

ปริ ม าณน้ํ าคั้ น ไม แ ตกต า งทางสถิ ติกั บ ต น สดที่ ตั ด ใบ
และฝก การตัดตนสดแลวคั้นน้ําทันทีใหปริมาณน้ําคั้น
ไม แ ตกต า งทางสถิ ติ กั บ การตั ด ต น สดแล ว เก็ บ ไว ใ น
แปลงเปนเวลา 2 วัน แตถาเก็บไวในแปลงนานเกิน 2
วัน ปริมาณน้ําคั้นจะลดลงอยางตอเนื่อง โดยการเก็บไว
ในแปลงนาน 4 ถึ ง 10 วั น ปริ ม าณน้ํ า คั้ น จะลดลง
9.42-19.81เปอรเซ็นต
การเก็บตนสดไวในแปลง ในสภาพตนสดทั้ง
ตนจะมีความหวาน 18.08 % brix ซึ่งสูงกวาการเก็บตน
สดที่ตัดใบและช อดอกอยางมี นัยสําคัญ และปริมาณ
ความหวานจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเก็บตนสดไว
ในแปลงเปนเวลานานขึ้น โดยปริมาณความหวานของ
น้ําคั้นจะเพิ่มขึ้นสูงสุดจาก 17.05 % brix เปน 18.36 %
brix เมื่อเพิ่มระยะเวลาการเก็บไวในแปลงจาก 0 เปน 6
วัน แตเมื่อเพิ่มระยะเวลาเปน 8 ถึง 10 วันไมทําใหความ
หวานเพิ่มขึ้น ความเปนกรดและเปนดางของน้ําคั้นขาว
ฟางหวานพันธุ มข 40 ที่ตรวจสอบในทุกกรรมวิธีไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาระหวาง 4.84-4.94

การเก็บตนสดทั้งตนไวในแปลง ใหปริมาณ
น้ํ า คั้ น มากกว า ต น สดที่ ตั ด ใบและช อ ดอกออก 4.87
เปอรเซ็นต การตัดตนสดแลวคั้นน้ําทันทีใหปริมาณน้ํา
คั้นไมแตกตางทางสถิติกับการตัดตนสดแลวเก็บไวใน
แปลงเปนเวลา 2 วัน แตถาเพิ่มระยะเวลาการเก็บไวใน
แปลงนานขึ้น ปริมาณน้ําคั้นจะลดลงอยางตอเนื่อง โดย
การเก็บไวในแปลงนาน 4 ถึง 10 วัน ปริมาณน้ําคั้นจะ
ลดลง 10.45 - 28.36 เปอรเซ็นตตามลําดับ
การเก็บตนสดไวในแปลงในสภาพตนสดทั้ง
ตนจะมีความหวาน 16.69 % brix ซึ่งสูงกวาการเก็บตน
สดที่ ตั ด ใบและช อ ดอกออกอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ความ
หวานของน้ําคั้นเพิ่มจาก 15.00 % brix เปน 17.31 %
brix หลังจากทิ้งตนไวในแปลงนาน 6 วัน แตเมื่อเพิ่ม
ระยะเวลาการเก็บไวในแปลงนานกวา 6 วันไมทําให
ความหวานเพิ่มขึ้น ความเปนกรดและเปนดางของน้ํา
คั้นขาวฟางหวานพันธุ Rio ที่ตรวจสอบในทุกกรรมวิธี
ไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดยมีคาระหวาง 4.955.07

การทดลองที่ 2 ขาวฟางหวานพันธุ Rio
ปริมาณน้ําคั้ น ความหวาน และน้ํ าหนักต น
สด ไมมีปฏิสัมพันธระหวางการเก็บตนสดทั้งตน กับ
การเก็บตนสดที่ตัดใบและฝก และระยะ เวลาการเก็บ
ตนสดไวในแปลงในสวนของน้ําหนักตนสด ปริมาณ
น้ําคั้น และความหวาน แตระยะ เวลาการเก็บตนสดไว
ในแปลงมี ผ ลอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ต อ น้ํ า หนั ก ต น สด
ปริมาณน้ําคั้น และความหวานของ ขาวฟางหวานพันธุ
Rio เชนเดียวกับผลการทดลองในขาวฟางหวานพันธุ
มข.40 (Table 2) น้ําหนักตนสด ของขาวฟางหวาน
พันธุ Rio ลดลงอยางมีนัยสําคัญเมื่อเพิ่มระยะเวลาการ
เก็บไวในแปลง โดยน้ําหนักตนสดเมื่อชั่งทันทีหลังตัด
เทากับ 7.20 ตัน/ไร แตจะลดลงเหลือ 5.08 ตัน/ไร เมื่อ
เก็บไวในแปลงนานถึง 10 วัน และน้ําหนักตนสดที่เก็บ
ไวทั้งตนจะใหน้ําหนักมากกวาตนสดที่ตัดใบและชอ
ดอกออก 1.00 ตัน/ไร หรือ เทากับ 29.4 เปอรเซ็นต

สรุป
จากการศึกษาคุณภาพตนสดภายหลังการเก็บ
เกี่ยวขาวฟางหวานพันธุ มข.40 และพันธุ Rio พบวา 1.
ขาวฟางหวานทั้งสองพันธุใหผลการทดลองเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน กลาวคือไมมีปฏิสัมพันธระหวางการ
เก็บตนสดทั้งตน กับการเก็บตนสดที่ตัดใบและชอดอก
ออก และระยะเวลาการเก็บตนสดหลังเก็บเกี่ยวไวใน
แปลง 2. การเพิ่มระยะเวลาการเก็บตนสดหลังเก็บเกี่ยว
ไวในแปลง สงผลใหน้ําหนักตนสด และปริมาณน้ําคั้น
ลดลง ในขณะที่เปอรเซ็นตความหวานสูงขึ้น 3. การ
เก็ บ ต น สดทั้ ง ต น ไว ใ นแปลงหลั ง เก็ บ เกี่ ย ว จะให
ปริมาณน้ําคั้นและความหวานสูงกวาการเก็บตนสดที่
ตัดใบและชอดอกออกอยางมีนัยสําคัญ
เอกสารอางอิง

นทีหลังตัด
ตัน/ไร เมื่อ
นสดที่เก็บ
ใบและชอ
เซ็นต

เก็ บ ต น สดทั้ ง ต น ไว ใ นแปลงหลั ง เก็ บ เกี่ ย ว จะให
ปริมาณน้ําคั้นและความหวานสูงกวาการเก็บตนสดที่
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Table 1 Effects of post-harvest crushing periods on stalk weight, juice, % brix and pH of sweet sorghum cv. KKU 40
sown at Chai Nat Field Crop Research Center in 2009.
Table 1 Effects of post-harvest crushing periods on stalk weight, juice, % brix and pH of sweet sorghum cv. KKU 40
Stalk fresh wt.
Sorghum juice
Brix
Juice
Treatmentsown at Chai Nat Field Crop Research Center in 2009.
pH
(ton/rai)
(c.c./kg.)
(%)

Stalk fresh wt.
Sorghum juice
Brix
Harvest
method
Treatment
(ton/rai)
(c.c./kg.)
(%) a
Stalk with leaf
7.48 a
278
18.08
Harvest
Stalkmethod
without leaf
5.61 b
273
17.47 b
Stalk
with
leaf
7.48
a
278
18.08 a
Post-harvest crushing period (day)
Stalk without
5.61
273a
17.47 b
308
0 leaf
7.90 ba
Post-harvest2crushing period (day) 7.18 b
299 a
17.03 c
a
308
a
04
7.90
6.36 c
279 b
17.82 b
26
7.18
b
299
a
17.03 ca
6.32 c
267 bc
18.36
48
6.36
279cdb
17.82
6.27 cc
257
18.34 ba
6
6.32 dc
267
18.36
10
5.26
247bcd
18.35 aa
8
6.27
257
18.34
C.V.(%)
4.81c
5.78cd
2.19 a
10
5.26 d
247 d
18.35 a
In a column, means followed by a common letter are not significantly different at P≤ 0.05 by DMRT.
C.V.(%)
4.81
5.78
2.19

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at P≤ 0.05 by DMRT.

Juice
pH
4.89
4.88
4.89
4.88
4.89

4.92
4.89
4.85
4.92
4.84
4.85
4.89
4.84
4.94
4.89
0.57
4.94
0.57
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Table 2 Effects of post-harvest crushing periods on stalk weight, juice, % brix and pH of sweet sorghum cv. Rio sown
at Chai Nat Field Crop Research Center in 2009.
Treatment
Harvest method
Stalk with leaf
Stalk without leaf
Post-harvest crushing period (day)
0
2
4
6
8
10
C.V.(%)

Stalk fresh wt.
(ton./rai)

Sorghum juice
(c.c./kg.)

Brix
(%)

Juice
pH

6.39 a
5.40 b

226 a
215 b

16.69 a
15.94 b

4.99
5.00

7.20 a
6.43 b
5.81 c
5.86 c
4.97 d
5.08 d
5.20

268 a
265 a
240 b
224 bc
222 cd
192 d
7.07

15.00 c
15.33 c
16.22 b
17.31 a
17.33 a
17.32 a
4.21

4.95
4.99
5.00
4.96
5.07
4.99
0.77

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at P≤ 0.05 by DMRT.

