
1. Development of hybrids and pure lines grain sorghum for early 
maturity, high grain yield and quality for human  food and animal 
feed. 
2. Development of hybrids and pure lines forage sorghum for high 
stalk yield and high quality for animal feed. 

3. Development of hybrids and pure lines sweet sorghum for high stalk yield,  juice extract, 
sweetness and high quality of syrup. 

4. Development of pure lines broomcorn sorghum for early maturity, 
good stalk strength and long panicle length.
5. Development of pure lines pop sorghum for high grain yield and 
popping quality for food products.
6. Development of CMS sorghum for hybrid production.
7. Improvement of pure lines pearl millet (Pennisetum glaucum), 
foxtail millet (Setaria italic) and finger millet (Eleusine coracana) for 
high grain yield, stalk yield and stability.
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The S1 broomcorn sorghum derived from selfing
of Ruangriew 1 were selected at the National Corn 
and Sorghum Research Center (NCSRC) through 
pedigree selection. Then the selected lines were 
tested in multi-location trials. The objective of this 
research was 1) to select long panicle good 
agronomic characters of broomcorn sorghum lines 
and 2) to select the well- yield potential and stability 
of broomcorn sorghum in each environment. Ten 
lines were selected for multi-location trial in 5 
provinces under 5 environments, NCSRC Nakhon 
Ratchasima, Uthai Thani, Nakhon Sawan, Burirum
and Kampangpet Provinces.
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ศกัยภาพการใหผ้ลผลติและเสถยีรภาพ
ของขา้วฟ่างไมก้วาดสายพนัธุแ์ท้

ทมีนกัวจิยั

ผลงานตพีมิพ์

ท าการคัดเลอืกพันธุข์า้วฟ่างไมก้วาดลกูชัว่ที ่1 (S1) ที่
ไดจ้ากการผสมตัวเองของขา้วฟ่างไมก้วาดพันธุร์วงเรยีว 1 
ที่ศู นย์ ว ิจั ย ข า้ ว โพดและข า้ ว ฟ่ า งแห่ งช าติ โดยมี
วัตถุประสงค ์1) เพือ่คัดเลอืกขา้วฟ่างไมก้วาดทีม่แีส ้(ชอ่) 
ยาว และมลีกัษณะทางการเกษตรทีด่ ีและ 2) เพือ่คัดเลอืก
ขา้วฟ่างไมก้วาดทีม่ศีกัยภาพการใหผ้ลผลติและเสถยีรภาพ
ของขา้วฟ่างไมก้วาดในแต่ละสภาพแวดลอ้ม โดยน าขา้ว
ฟ่างไมก้วาด 10 สายพันธุ์ที่คัดเลือกไดไ้ปปลูกทดสอบ
ผลผลติเบือ้งตน้ จ านวน 5 จังหวัด รวม 5 สภาพแวดลอ้ม 
คอืศูนย์วจิัยขา้วโพดและขา้วฟ่างแห่งชาต ิอ.ปากช่อง จ.
นครราชสมีา อ.บา้นไร่ จ.อุทัยธานี อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์
อ.คลองขลงุ จ.ก าแพงเพชร และ อ.หนองกี ่จ.บรุรัีมย์

อ าไพ พรหมณเรศ ถวลิ นลิพยัคฆ ์และ ธ ารงศลิป โพธสิงู. 
2559. การทดสอบพันธุข์า้วฟ่างเมล็ดลกูผสม. ใน การประชมุ
วชิาการ ครัง้ที ่54 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์เล่มที ่1 สาขา
พชื วนัที ่2 - 5 กมุภาพันธ ์2559.

อ าไพ พรหมณเรศ ถวลิ นลิพยัคฆ ์และ ธ ารงศลิป โพธสิงู. 
2560. การคัดเลอืกพันธุข์า้วฟ่างไมก้วาดเบือ้งตน้. หนา้ 302-
308. ใน การประชมุวชิาการขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาต ิ
ครัง้ที ่38 วนัที ่25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนด์
ฮลิล ์รสีอรท์ แอนด ์สปา จ.นครสวรรค์

อ าไพ พรหมณเรศ ถวลิ นลิพยัคฆ ์ปวณีา ทองเหลอืง และ 
ธ ารงศลิป โพธสิงู. 2561.การทดสอบพันธุข์า้วฟ่างไมก้วาด
ในไรเ่กษตรกร ในปี 2560. หนา้ที ่99-106 ใน การประชมุเชงิ
ปฏบิตักิาร โครงการวจิัยแมบ่ทขา้วโพดและขา้วฟ่าง 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์ครัง้ที ่7 วนัที ่2-3 สงิหาคม 
2561. ณ โรงแรมกรงุศรรีเิวอร ์จังหวดัพระนครศรอียธุยา

อ าไพ พรหมณเรศ ถวลิ นลิพยัคฆ ์และ ธ ารงศลิป โพธสิงู. 
2562. การทดสอบและคัดเลอืกพันธุข์า้วฟ่างไมก้วาด
เบือ้งตน้. หนา้ 261-266 ใน การประชมุวชิาการขา้วโพดและ
ขา้วฟ่างแหง่ชาต ิครัง้ที ่39 วนัที ่27-29 สงิหาคม 2562 ณ 
โรงแรมลพบรุอีนิน ์รสีอรท์ จ.ลพบรุี

กติตธิัช ทัพวงศ ์ทรงยศ โชตชิตุมิา สายัณห ์ทัดศร ีมะลวิลัย ์
หฤทัยธนาสนัติ ์จริาพร เชือ้กลู อ าไพ เรอืงฤทธิ ์และ สุ
ปราณี งามประสทิธิ.์ 2560. การประเมนิผลผลติชวีมวลและ
คณุสมบตัทิางพลังงานของขา้วฟ่างหวานลกูผสมเพือ่ใชเ้ป็น
พชืพลังงานทดแทน. หนา้ 309-314. ใน การประชมุวชิาการ
ขา้วโพดและขา้วฟ่างแหง่ชาต ิครัง้ที ่38 วนัที ่25-27 
กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนดฮ์ลิล ์รสีอรท์ แอนด ์สปา 
จ.นครสวรรค์
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1.พัฒนาขา้วฟ่างเมล็ดลกูผสม และพันธุแ์ท ้ใหม้อีายสุัน้ ผลผลติเมล็ด 
และคณุภาพเมล็ดสงู ส าหรับเป็นอาหารมนุษย ์อาหารสตัว ์
2. พัฒนาขา้วฟ่างอาหารสตัวล์กูผสม และพันธุแ์ท ้ใหม้ผีลผลติตน้สด 
และคณุภาพสงูส าหรับน าไปท าเป็นอาหารสตัว์
3. พัฒนาขา้วฟ่างหวาน ลกูผสม และพันุแ์ท ้ใหม้ผีลผลติตน้สด ปรมิาณน ้าคัน้ ความหวาน และ
คณุภาพสงู ส าหรับการผลติไซรัป (syrup)  

4. พัฒนาขา้วฟ่างไมก้วาดพันธุแ์ทท้ีอ่อกดอกเร็ว ล าตน้แข็งแรง และ
ชอ่รวงยาว
5. พัมนาขา้วฟ่างคั่วพันุแ์ท ้ทีใ่หผ้ลผลติเมล็ดสงู และมคีณุภาพทีด่ี
ในการค่ัวใหแ้ตก ส าหรับการพัฒนาเป็นอาหาร
6. พัฒนาสายพันุเ์พศผูเ้ป็นหมัน เพือ่การผลติขา้วฟ่างลกูผสม
7. ปรับปรงุหญา้ไขม่กุ (Pennisetum glaucum), ขา้วฟ่างหางกระรอก 
(Setaria italic) และขา้วฟ่างนิว้มอื (Eleusine coracana) สายพนัธุแ์ทใ้หม้ี
ผลผลติเมล็ดสงู ผลผลติตน้สงู และมเีสถยีรภาพ
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