ขาวสังขหยดพัทลุง

ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง 2550

ขาวพันธุส ังขหยดพัทลุง
สําเริง แซตัน
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง
ความเปนมา
ขาวพันธุสังขหยด เปนพันธุขาวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง ซึ่งชาวนา
ไดปลูกติดตอกันมายาวนาน ตั้งแตสมัยบรรพบุรษุ จนถึงปจจุบัน ซึ่งเลาขานวามีมานาน
มากกวารอยป ตั้งแตสมัยปู ยา ตา ทวด ดวยเปนพันธุขาวที่คงคุณคาในตัวของพันธุขาวเอง
กอใหเกิดความผูกพันทางวัฒนธรรม ประเพณีในทองถิ่น เกี่ยวของกับวัฒนธรรม การเอื้อ
อาทรและปฏิสัมพันธที่ใชเปนสื่อในการแสดงออก ซึ่งความเคารพ ศรัทธา และยกยองผู
อาวุโส เปนของกํานัลแกญาติผูใหญ หรือแขกบาน แขกเมือง และแขกเหรื่อที่มาพักเยี่ยม
เยือน เปนการแสดงถึงความพึ่งพอใจในการตอนรับ พันธุขาวสังขหยดที่ชาวนาทั่วไปปลูก
อยูเดิมมีหลากหลายลักษณะ มาจากหลายสายพันธุ จึงทําใหขาวมีความแตกตางกันไม
สม่ําเสมอ ตอมานักปรับปรุงพันธุขาวศูนยวิจัยขาวพัทลุง ไดนําพันธุมาพัฒนาปรับปรุง
พันธุไดสายพันธุที่ดี เปนสายพันธุบริสุทธิ์ตั้งแตป พ.ศ. 2530 และปลูกรักษาพันธุไวใน
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ตอมาในป พ.ศ. 2544 ไดนําเมล็ดพันธุดีที่คัดเลือกแลวไปปลูกทดสอบ
ผลผลิตในพื้นที่แปลงนาโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จังหวัดพัทลุง และเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทรง
เยี่ยมที่โครงการฟารมตัวอยาง ฯ
ครั้งนั้นศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดถวายขาวซอมมือพันธุ
สังขหยด พระองคฯ ทรงรับ และนําใหหองเครื่องในพระองคที่พระตําหนักทักษิณราช
นิเวศน จังหวัดนราธิวาส หุงถวาย ทรงรับสั่งวาอรอย จึงมีพระราชดําริใหฟนฟู ตอมา
จังหวัดพัทลุง โดยผูวาราชการจังหวัด ไดสนับสนุนใหมีการสงเสริมการปลูก ตามแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด (ป 2547 – 2550) ในโครงการผลิตขาวคุณภาพดีปลอดภัยจาก
สารพิษครบวงจร โดยเผยแพรใหเกษตรกรปลูกขาวพันธุสังขหยด ที่พัฒนาปรับปรุงพันธุ
โดยศูนยวิจัยขาวพัทลุง และไดรับรองพันธุขึ้นทะเบียนชื่อวา “สังขหยดพัทลุง”

2
ประวัติ
ขาวพันธุสังขหยด เปนพันธุขาวพื้นเมืองที่ปรากฏแหลงปลูกดัง้ เดิมในจังหวัดพัทลุง
ในระหวางป พ.ศ.2525 – 2529 ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ไดเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองใน
ภาคใต ทั้งหมด 1,997 ตัวอยางพันธุ มีตัวอยางพันธุขาวสังขหยด จาก 3 แหลง ไดแก
สังขหยด (KGTC82045) จากตําบลโคกทราย อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง สังขหยด
(KGTC82239) จากตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง และสังขหยด
(KGTC82267) จากตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเมล็ดพันธุที่เก็บ
รวบรวมสวนหนึ่งสงไปเก็บที่ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติ และอีก
สวนปลูกรักษาพันธุในศูนยวิจัยขาวพัทลุง
ในฤดูนาป 2531/32 ไดเริ่มคัดเลือกพันธุสังขหยด (KGTC82239) จากแหลงเก็บ
ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง โดยคัดเลือกแบบหมู (mass selection) จนได
สายพันธุสังขหยด (KGTC82239-2) เมื่อปพ.ศ. 2535 ซึ่งมีลักษณะเมล็ดเล็กเรียวยาว
ปริมาณอมิโลสต่ํา อายุเบา ขาวสังขหยดมีคุณสมบัติพิเศษในลักษณะของสีขาวกลองมีสี
แดง เปนขาวรูปรางเมล็ดเรียว ความยาวเมล็ดขาวกลอง 6.70 มิลลิเมตร ขาวซอมมือมีสี
แดงปนสีขาว ขาวจากรวงเดียวกันเมื่อขัดสีแลวบางเมล็ดมีสีขาวใส แตสวนใหญมีลักษณะ
ขาวขุน คุณสมบัติการหุงตมมีลักษณะขาวหุงสุกนุม เปนขาวที่มีความคงตัวของแปงสุก
ออน (94 มิลลิเมตร) มีปริมาณ อมิโลสต่ํา (15 ± 2 %) ลักษณะทรงตนสูง 140 เซนติเมตร
ทรงกอตั้ง เปนขาวเจาไวตอชวงแสง วันออกดอกประมาณวันที่ 10 มกราคม เมื่อปลูกตาม
ฤดูนาปภาคใต (ปกดํากลางเดือนกันยายน)
ตอมาศูนยวิจัยขาวพัทลุง ไดดําเนินการยื่นคําขอหนังสือรับรองพันธุพืช ขึ้น
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และกรมวิชาการเกษตร ไดประกาศออก
หนังสือรับรองพันธุพืช ขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ “ ขาวสังขหยดพัทลุง ” เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และไดดําเนินการเสนอคําขอขึ้นทะเบียนเปนสินคาสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ตามพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 ตอกรมทรัพยสนิ ทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยใชชื่อสินคาวา
“ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” ซึ่งไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ตั้งแต
วันที่ 23 มิถนุ ายน 2549
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ลักษณะเดน
1. เปนพันธุขาวที่มีลักษณะเยื่อหุมเมล็ดสีแดง ขาวซอมมือหรือขาวกลอง เมื่อหุง
สุกนุม
2. ขาวกลองพันธุสังขหยด มีคุณคาทางโภชนาการสูงกวาพันธุเล็บนกปตตานี มี
ปริมาณไนอาซิน (Niacin) 6.46 มิลลิกรัม ใยอาหาร 4.81 กรัม และธาตุเหล็ก
0.52 มิลลิกรัม จากตัวอยางขาวกลอง 100 กรัม
พื้นที่แนะนํา
พื้นที่ปลูกขาวนาป จังหวัดพัทลุง
ขอควรระวังหรือขอจํากัด
1. ไมตานทานโรคไหม
2. ควรปลูกในพื้นที่กําหนด ไมควรปลูกใกลเคียงกับแปลงปลูกขาวขาว และควร
แยกเก็บเมล็ดพันธุไวโดยเฉพาะ
ลักษณะประจําพันธุ ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ทรงกอ
: ตั้ง
สีของปลอง
: เหลืองออน
สีของใบ
: เขียว
สีของกาบใบ
: เขียว
การมีขนบนแผนใบ
: มี
สีของลิ้นใบ
: ขาว
รูปรางของลิ้นใบ
: มี 2 ยอด
ความยาวของลิ้นใบ
: 28 มิลลิเมตร
สีของหูใบ
: เขียว
สีของขอตอใบ
: เขียว
สีของยอดเกสรตัวเมีย
: ขาว
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สีของยอดเมล็ด
หางขาว
สีของเปลือกเมล็ด
ขนบนเปลือกเมล็ด
ขนาดของเมล็ดขาวเปลือก

:
:
:
:
:

ขนาดของเมล็ดขาวกลอง

:

ขนาดของเมล็ดขาวขาว

:

สีของขาวกลอง
สีของขาวซอมมือ
การเปนทองไข
คุณภาพการสี (% แกลบ)
ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว (%)

:
:
:
:
:

ลักษณะทางการเกษตร
ชนิด
ประเภท
ความสูง
ความแข็งแรงของลําตน
อายุถึงวันออกดอก 50%

:
:
:
:
:

มุมใบธง
ความยาวของใบธง
ความกวางของใบธง
ลักษณะของรวง
ความยาวของรวง

:
:
:
:
:

ฟาง
ไมมี
ฟาง
ขนสั้น
ยาว 9.33 มิลลิเมตร กวาง 2.11 มิลลิเมตร
หนา 1.77 มิลลิเมตร
ยาว 6.70 มิลลิเมตร กวาง 1.81 มิลลิเมตร
หนา 1.64 มิลลิเมตร
ยาว 6.67 มิลลิเมตร กวาง 1.71 มิลลิเมตร
หนา 1.61 มิลลิเมตร
แดง
แดงปนขาว
ปานกลาง
22.98
53.6

ขาวเจา
ไวตอชวงแสง
140 เซนติเมตร
ตนแข็ง
ประมาณ วันที่ 10 มกราคม
(ปกดํากลางเดือนกันยายน)
ปานกลาง
38 เซนติเมตร
1.8 เซนติเมตร
รวงแนน
30.2 เซนติเมตร
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การยืดคอรวง
การแตกระแง
การแกของใบ
การติดเมล็ด (%)
การรวงของเมล็ด
การนวด
อายุการเก็บเกี่ยว
องคประกอบผลผลิต

:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
น้ําหนักขาวเปลือกตอถัง :
ระยะพักตัวของเมล็ด
:

คอรวงยาว
ระแงถี่
ใบแกชา
ดี (91.7 )
รวงนอย
ปานกลาง
ประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ
(ปกดํากลางเดือนกันยายน)
จํานวนรวงตอตารางเมตร เฉลี่ย 87 รวง
จํานวนเมล็ดดีตอรวง เฉลี่ย 237 เมล็ด
น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลีย่ 17.64 กรัม
10.60 กิโลกรัม
8 สัปดาห

คุณสมบัติทางเคมี คุณภาพการหุงตม และรับประทาน
ปริมาณอมิโลส (%)
: ต่ํา (15 ± 2)
ปริมาณโปรตีนในขาวกลอง (%)
: 7.65
อุณหภูมิแปงสุก (° ซ)
: ปานกลาง (70.2 )
ความคงตัวของแปงสุก (มิลลิเมตร) : ออน (94 )
การสลายเมล็ดในดาง (1.7 % KOH ) : ปานกลาง (5.0)
อัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุก
: ปกติ (1.51)
ความหอม
: ไมหอม
ความนุม (ขาวซอมมือหุงสุก)
: นุม
ความเหนียว (ขาวซอมมือหุงสุก)
: คอนขางเหนียว
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การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุดี
การดําเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ และกระจายพันธุ ตั้งแตป 2546/47 ถึง 2550/51
ฤดูนาป 2546/47
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ผลิตเมล็ดพันธุหลัก จํานวน 400 กิโลกรัม สงใหศูนยเมล็ดพันธุ
ขาวพัทลุง นําไปปลูกเปนเมล็ดพันธุขยายในฤดูนาป 2547/48 ไดจํานวน 20 ตัน สามารถ
ใหเกษตรกรในโครงการฯ นําไปปลูกในฤดูนาป 2548/49 ในพืน้ ที่ประมาณ 1,400 ไร และ
คาดวาตนป 2549 จะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดประมาณ 500 ตัน
ฤดูนาป 2547/48
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ผลิตเมล็ดพันธุหลัก จํานวน 2 ตัน สงใหศูนยเมล็ดพันธุขาว
พัทลุง นําไปปลูกเปนเมล็ดพันธุขยายในฤดูนาป 2548/49 คาดวาจะไดผลผลิตจํานวน 50
ตัน สามารถใหเกษตกรในโครงการฯ นําไปปลูกในฤดูนาป 2549/50 ในพื้นที่ประมาณ
3,400 ไร คาดวาจะไดผลผลิตประมาณ 1,200 ตัน
ฤดูนาป 2548/49
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ผลิตเมล็ดพันธุหลัก จํานวน 4 ตัน สงใหศูนยเมล็ดพันธุขาว
พัทลุง นําไปปลูกเปนเมล็ดพันธุขยายในฤดูนาป 2549/50 คาดวาจะไดผลผลิต จํานวน 100
ตัน สามารถใหเกษตกรในโครงการฯ นําไปปลูกในฤดูนาป 2550/51 ในพื้นที่ประมาณ
6,700 ไร คาดวาจะไดผลผลิตประมาณ 2,400 ตัน
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การขึ้นทะเบียนรับรองพันธุพืช
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ไดดําเนินการยื่นคําขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และกรมวิชาการเกษตรได
ดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ และประกาศออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนในชื่อ
พันธุ “ขาวสังขหยดพัทลุง” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2548

การขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI)
ดวยขาวสังขหยดเปนขาวที่มีชื่อเสียง เปนที่รูจักกันมานาน และมีลักษณะพิเศษตาง
ไปจากขาวพันธุอื่น ๆ ซึ่งเปนขาวที่มีชื่อเสียงมากอน จึงไดมีการจัดทําคําขอโดยเตรียม
ขอมูลตาง ๆ ตามขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร โดยศูนยวิจัยขาวพัทลุง
สํานักวิจัยและพัฒนาขาว และสํานักพัฒนาผลิตภัณฑขาว กรมการขาว ไดดําเนินการตั้งแต
เดือน ตุลาคม 2548 และเสนอคําขอขึ้นทะเบียนเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549 ตอกรมทรัพย
สินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยใชชื่อในการผลิตเปนสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรวา
“ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” และไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546 ตั้งแตวันที่ 23 มิถุนายน 2549
ซึ่งนับวาเปนขาวพันธุแรกของประเทศไทย ที่ไดรบั การขึ้นทะเบียน

การนําเสนอขอรับรองพันธุ เปนพันธุแนะนําตอกรมวิชาการเกษตร
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา
เพื่อเสนอเปนพันธุแนะนํา ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา สํานัก
วิจัยและพัฒนาขาว กรมการขาว เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2549 และตอมาไดดําเนินการ
นําเสนอ เพื่อการรับรองเปนพันธุแนะนําจากกรมวิชาการเกษตรและกรมการขาว ชื่อวา
“ขาวเจาพันธุสังขหยดพัทลุง” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
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แผนการดําเนินงาน การผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง
การดําเนินงานเพื่อผลิตสินคาสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง ซึ่งจะ
เริ่มการปลูกขาวในฤดูนาป 2549/50 ตัง้ แตเดือน สิงหาคม 2549 ไดวางแผนดําเนินการดังนี้
- การแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาการผลิตขาวสังขหยดเมืองพัทลุง เปนสินคาสิ่ง
บงชี้ทางภูมิศาสตร ตามคําสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ
จังหวัดพัทลุง ที่ 3/2549 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2549
- แตงตั้งคณะกรรมการรับรองคุณภาพสินคา ที่ไดรับการสงเสริมขึ้นทะเบียน
สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ตามคําสั่งจังหวัดพัทลุง ที่ 1388/2549
- การจัดประชุมกลุมผูผลิต/ผูประกอบการ เพื่อหารือการจัดทําขอตกลงสมุด
เงื่อนไข(Book of Requirement) เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2549
- การจัดทําสมุดเงื่อนไข อยูในระหวางดําเนินการ
- การรับสมัครสมาชิกกลุม ผูผลิต/ผูประกอบการ อยูในระหวางดําเนินการ
- การฝกอบรมการผลิตขาว โดยวิธี GAP/Ricecheck ซึ่งจะดําเนินการในเดือน
สิงหาคม 2549
- การฝกอบรมเกษตรกรผูนํา เปนที่ปรึกษา (advisors)
- การตรวจรับรองระบบการผลิตขาว
- การขอตรารับรอง Q - mark และตรา GI
- การประชาสัมพันธ/การแสดงสินคา/การเผยแพรสินคา และการซื้อ - ขาย จําหนาย
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คุณคาทางโภชนาการ ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง
เปรียบเทียบกับขาวพันธุเล็บนกปตตานี และพันธุข าวดอกมะลิ 105
โภชนาการ
(ตัวอยางขาว 100 กรัม)
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)
ความชื้น (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
คารโบไฮเดรท (กรัม)
ใยอาหาร (กรัม)
(Total Dietary fiber)
เถา (กรัม)
วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม)
ไนอาซิน (มิลลิกรัม)

ขาวสังขหยดพัทลุง
ขาวกลอง
364.22
10.71
7.30
2.42
78.31
4.81

ขาวเล็บนกปตตานี
ขาวกลอง
366.22
10.51
7.11
2.66
78.46
4.10

ขาวขาวดอกมะลิ 105
ขาวกลอง
361.35
11.17
8.34
2.27
76.89
5.12

1.26
0.32
6.46

1.26
0.27
5.43

1.33
0.23
5.69

ที่มาของขอมูล : สุนันทา และคณะ, 2549
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คุณคาทางโภชนาการ ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง
เปรียบเทียบกับขาวพันธุเล็บนกปตตานี และพันธุข าวดอกมะลิ 105
โภชนาการ
(ตัวอยางขาว 100 กรัม)
พลังงาน (กิโลแคลอรี่)
ความชื้น (กรัม)
โปรตีน (กรัม)
ไขมัน (กรัม)
คารโบไฮเดรท (กรัม)
ใยอาหาร (กรัม)
(Total Dietary fiber)
เถา (กรัม)
วิตามินบี 1 (มิลลิกรัม)
ไนอาซิน (มิลลิกรัม)
เหล็ก (มิลลิกรัม)

ขาวสังขหยดพัทลุง
ขาวซอมมือ
366.00
9.40
8.30
2.42
80.00
1.56

ขาวเล็บนกปตตานี
ขาวขาว
353.47
11.65
6.03
0.47
81.28
1.26

ขาวขาวดอกมะลิ 105
ขาวขาว
356.90
10.62
7.92
0.18
80.90
1.53

0.90
0.18
3.97
0.52

0.57
0.23

0.38
-

ที่มาของขอมูล : กองโภชนาการ กรมอนามัย 2547.
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