การพัฒนาพันธุขาวสังขหยดพัทลุง
สําเริง แซตัน 1/
ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง
ความเปนมา
ขาวพันธุสังขหยด เปนพันธุขาวพื้นเมืองที่ปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง ซึ่งชาวนาไดปลูกติดตอกัน
มายาวนาน ตัง้ แตสมัยบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน ซึ่งเลาขานวามีมานานมากกวารอยป ตั้งแตสมัยปู ยา ตา
ทวด ดวยเปนพันธุขาวที่คงคุณคาในตัวของพันธุขาวเองกอใหเกิดความผูกพันทางวัฒนธรรม ประเพณีใน
ทองถิ่น เกี่ยวของกับวัฒนธรรม การเอื้ออาทรและปฏิสัมพันธที่ใชเปนสื่อในการแสดงออก ซึ่งความเคารพ
ศรัทธา และยกยองผูอาวุโส เปนของกํานัลแกญาติผูใหญ หรือแขกบาน แขกเมือง และแขกเหรือ่ ที่มาพัก
เยี่ยมเยือน เปนการแสดงถึงความพึ่งพอใจในการตอนรับ พันธุขาวสังขหยดที่ชาวนาทัว่ ไปปลูกอยูเดิมมี
หลากหลายลักษณะ มาจากหลายสายพันธุ จึงทําใหขาวมีความแตกตางกันไมสม่ําเสมอ ตอมานักปรับปรุง
พันธุขาวศูนยวิจัยขาวพัทลุง ไดนําพันธุมาพัฒนาปรับปรุงพันธุไดสายพันธุที่ดี เปนสายพันธุบริสุทธิ์ตั้งแตป
พ.ศ. 2530 และปลูกรักษาพันธุไวในศูนยวิจัยขาวพัทลุง ตอมาในป พ.ศ. 2544 ไดนําเมล็ดพันธุดีทคี่ ัดเลือก
แลวไปปลูกทดสอบผลผลิตในพื้นทีแ่ ปลงนาโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จังหวัดพัทลุง และเมื่อ
วันที่ 24 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดําเนินทรงเยีย่ มทีโ่ ครงการ
ฟารมตัวอยาง ฯ ครั้งนั้นศูนยวจิ ัยขาวพัทลุงไดถวายขาวซอมมือพันธุสังขหยด พระองคฯ ทรงรับ และนํา
ใหหองเครื่องในพระองคทพี่ ระตําหนักทักษิณราชนิเวศน จังหวัดนราธิวาส หุงถวาย ทรงรับสั่งวาอรอย จึงมี
พระราชดําริใหฟนฟู ตอมา จังหวัดพัทลุง โดยผูวาราชการจังหวัด ไดสนับสนุนใหมีการสงเสริมการปลูก
ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด (ป 2547 – 2550) ในโครงการผลิตขาวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษ
ครบวงจร โดยเผยแพรใหเกษตรกรปลูกขาวพันธุสังขหยด ที่พัฒนาปรับปรุงพันธุโดยศูนยวิจยั ขาวพัทลุง
และไดรับรองพันธุขึ้นทะเบียนชื่อวา “สังขหยดพัทลุง”

_________________________________________
1/ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง
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คํานํา
พันธุขาวพื้นเมืองเปนทรัพยากรพันธุพืช ที่เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษชาวนารุน หนึ่งไปสูอีก
รุนหนึ่ง ติดตอกันมายาวนานนับศตวรรษ ทําใหพันธุขา วดํารงคงอยูโดยไมสูญพันธุ ประเทศไทยนับเปน
แหลงหนึ่งที่มคี วามหลากหลายของพันธุกรรมพืช โดยเฉพาะอยางยิ่งพันธุขาวพื้นเมือง ซึ่งมีการรวบรวม
ไวมากกวา 17,093 ตัวอยางพันธุ มีชื่อไมซ้ํากัน 5,928 ชื่อพันธุ (ฉวีวรรณ, 2543) ปจจุบัน แมวาจะมีพื้นที่
ปลูกขาวพันธุพ ื้นเมืองนอยลง แตก็ยังมีชาวนาสวนหนึ่งที่คงปลูกขาวพันธุพื้นเมืองอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคใต ซึ่งนาเชื่อวาเปนแหลงที่มีพันธุขาวพื้นเมืองมากทีส่ ุด (ทวีสิทธิ์ และเผด็จพงษ, 2527) ดวยสภาพ
พื้นที่ทํานาภาคใต มีความแตกตางทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสภาพสังคมของชาวนา จึงมีความ
หลากหลายของพันธุขาวมาก (สําเริง และสมนึก, 2534) ประกอบกับการปลูกขาวในภาคใต มีจุดประสงค
หลักเพื่อการบริโภค ทําใหชาวนานอกจากเลือกพันธุขาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นทีแ่ ลว ยังใหความสําคัญ
กับพันธุขาวทีม่ ีรสชาติตรงตามความตองการบริโภค ปจจุบัน ชาวนาในภาคใตสวนหนึ่งยังนิยมปลูกพันธุ
ขาวพื้นเมืองหลากหลายอยู เชน พันธุเล็บนก หัวนา สังขหยด ดอกพะยอม ไขมดริ้น หอมจันทร
นางเอก เปนตน ( เทพรัตน, 2546) ซึ่งพันธุขาวเหลานี้ มีชื่อเสียงรูจ ักกันดีวาเปนพันธุขาวที่มีคณ
ุ ภาพใน
การหุงตม วามีรสชาตินารับประทาน สําหรับพันธุขาวสังขหยด นับเปนขาวทีเ่ ปนความภาคภูมิใจของ
ชาวนาภาคใต เปนพันธุขาวเฉพาะถิ่นของจังหวัดพัทลุงที่รูจักกันมานาน ซึ่งสมัยกอนชาวนาจะปลูกไวเปน
ของกํานัลแกผหู ลักผูใหญท่เี คารพนับถือในวันสงกรานต ขึ้นบานใหมแบบไทยโบราณ หรือใชหุงตมเพื่อ
ทําบุญตักบาตรตามประเพณีนิยม
ดวยมีคณ
ุ สมบัติเฉพาะของลักษณะขาวกลองแตกตางจากพันธุขาว
พื้นเมืองอื่น ๆ คือเมล็ดมีเยื่อหุมสีแดง นิยมบริโภคในรูปแบบขาวซอมมือ และขาวกลอง ซึ่งมีความ เชื่อวา
เปนประโยชนตอสุขภาพมากกวาขาวขาวโดยทั่วไป ปจจุบันกระแสความนิยมการบริโภคขาวที่มีคุณคา
ทางโภชนาการเพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จากแหลงพันธุเดิมที่เก็บรวบรวมของขาวพันธุสังขหยด มีความ
แปรปรวนของลักษณะความสูงและลําตน มีลักษณะทั้งตนสูงและตนเตี้ย อายุสกุ แก เก็บเกี่ยวไมพรอมกัน
ลักษณะเมล็ด มีทั้งเมล็ดปอมและเรียวยาว ทําใหการเก็บเกีย่ วลําบากและลาชา คุณภาพเมล็ดขาวไม
สม่ําเสมอ ดังนั้น ศูนยวิจัยขาวพัทลุง จึงไดพัฒนาปรับปรุงพันธุขาวสังขหยดที่มีลกั ษณะพิเศษ โดยทําการ
คัดเลือกจากพันธุพื้นเมืองดั้งเดิมใหเปนพันธุบริสุทธิ์ มีความสูงของลําตนสม่ําเสมอ เก็บเกี่ยวไดพรอมกัน มี
คุณภาพเมล็ดดี สม่ําเสมอ เพื่อเปนประโยชนตอชาวนาในการผลิตขาวคุณภาพใหแพรหลายมากยิง่ ขึ้น และ
จังหวัดพัทลุงไดกําหนดใหขาวพันธุสังขหยด เปนพันธุขาว 1 ใน 3 พันธุ ที่มีเปาหมายสงเสริมการผลิตใน
โครงการพัฒนาการผลิตขาวครบวงจร ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด (ป 2547 – 2550) ที่จะให
เกษตรกรปลูกขาวพันธุสังขหยดดวยเมล็ดพันธุดี
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ประวัติ
ขาวพันธุสังขหยด เปนพันธุขาวพื้นเมืองทีป่ ลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง ในระหวางป 2525 – 2529
ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุงไดเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองในภาคใต ทั้งหมด 1,997 ตัวอยางพันธุ มีตัวอยาง
พันธุขาวสังขหยด จาก 3 แหลง ไดแก สังขหยด (KGTC82045) จากตําบลโคกทราย อําเภอปากพะยูน
จังหวัดพัทลุง สังขหยด (KGTC82239) จากตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง และสังขหยด
(KGTC82267) จากตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเมล็ดพันธุที่เก็บรวบรวมสวนหนึง่
ไดสงไปเก็บทีศ่ ูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติ ศูนยวจิ ัยขาวปทุมธานี และปลูกรักษา
พันธุในศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง
ในฤดูนาป 2531/32 ไดเริ่มคัดเลือกพันธุส ังขหยด (KGTC82239) จากแหลงเก็บ ตําบลทามะเดือ่
อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง ซึ่งลักษณะเดิมมีความแปรปรวนในลักษณะขาวตนสูง-ต่ํากวากัน อายุสุกแก
ตางกัน และลักษณะเมล็ดมีทั้งคอนขางปอมและเรียวยาว โดยคัดเลือกแบบหมู (mass selection) ในลักษณะ
กอที่สม่ําเสมอของอายุสุกแกที่เบา และเมล็ดเรียวยาว นํารวงมารวมกัน แลวนําไปปลูกในปตอไป โดย
คัดเลือกในลักษณะดังกลาวจํานวน 4 ชัว่ อายุ จนไดสายพันธุสังขหยด (KGTC82239-2) เมื่อป 2543 เปน
สายพันธุบริสุทธิ์ ซึ่งมีลักษณะที่ดกี วาสายพันธุเดิม ในลักษณะความสม่ําเสมอ การสุกแก ทําใหการเก็บเกีย่ ว
ไดพรอมกัน เมล็ดเรียวยาวเหมือนกัน ไดผลผลิตขาวที่มีคุณภาพเหมือนกัน คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่
เหมือนกัน ไดคุณภาพการหุงตมที่มีคณ
ุ คาทางอาหารสูงตามคุณสมบัติประจําพันธุของขาว ขาวสังขหยดมี
คุณสมบัติพิเศษขาวกลองมีสแี ดง รูปรางเมล็ดเรียว ความยาวเมล็ดขาวกลอง 6.70 มิลลิเมตร ขาวซอมมือมีสี
แดงปนสีขาว ขาวจากรวงเดียวกันเมื่อขัดสีแลวบางเมล็ดมีสีขาวใส แตสวนใหญมีลักษณะขาวขุน ขาวหุงสุก
นุม เปนขาวทีม่ ีความคงตัวของแปงสุกออน (94 มิลลิเมตร) มีปริมาณอมิโลสต่ํา (15 ± 2 %) ลักษณะทรง
ตนสูง 140 เซนติเมตร ทรงกอตั้ง เปนขาวเจาไวตอชวงแสง ออกดอกประมาณวันที่ 10 มกราคม เมื่อปลูก
ตามฤดูนาปภาคใต (ปกดํากลางเดือนกันยายน)
ตอมาในป 2543 สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริตงั้ โครงการฟารม
ตัวอยางตามพระราชดําริ จังหวัดพัทลุง ที่ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง
ซึ่งไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบแปลงนาในโครงการฯ จึงไดดาํ เนินการปลูกขาวพันธุสังขหยดรวมกับ
พันธุขาวพื้นเมืองอื่น ๆ และในวันที่ 24 กันยายน 2546 ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ไดมีโอกาสถวายขาวสังขหยด
แดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในป 2547 จังหวัดพัทลุง ไดกําหนดใหขาวสายพันธุสังขหยด
เปนเปาหมายในการสงเสริมการผลิต ตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด (ป 2547 – 2550) ในโครงการการ
ผลิตขาวคุณภาพดี
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ตอมา ศูนยวิจยั ขาวพัทลุงไดดําเนินการขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 และ
กรมวิชาการเกษตรไดประกาศออกหนังสือรับรองพันธุพืช ขึ้นทะเบียนชื่อพันธุ “ ขาวสังขหยดพัทลุง ”
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 และในปตอมา ไดดําเนินการเสนอคําขอขึ้นทะเบียนเปนสินคาสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2549 ตามพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร พ.ศ. 2546
ตอกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย โดยใชชื่อสินคาวา “ ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง” และ
ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุงไดเสนอขอมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาเพื่อเปนพันธุแนะนําทางราชการ เพื่อ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูก ซึ่งผานการรับรองจากกรมการขาว และกรมวิชาการเกษตร ชื่อวา “ ขาวเจาพันธุ
สังขหยดพัทลุง ” เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ
ฤดูนาป 2525
- เก็บรวบรวมพันธุจากแหลงปลูก ตําบลทามะเดื่อ อําเภอบางแกว จังหวัดพัทลุง
ไดรหัสที่เก็บเปน สังขหยด (KGTC82239)
KGT = สถานีทดลองขาวควนกุฎ
C = Collection การรวบรวม
82 = ป 1982
239 = ตัวอยางพันธุที่ 239 ที่เก็บรวบรวมในป 1982
ฤดูนาป 2525/26 – 2529/30
- ปลูกรักษาพันธุที่ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุงทุกป ซึ่งยังมีลักษณะแตกตางกัน
ฤดูนาป 2531/32 – 2534/35
- ปลูกขาวพันธุส ังขหยด (KGTC82239) คัดเลือกแบบหมู (mass selection) ไดคัดเลือก
แยกออกเปน 2 กลุม
- กลุม 1 ลักษณะเมล็ดคอนขางสั้น อายุหนัก
- กลุม 2 ลักษณะเมล็ดยาวเรียว เปลือกสีฟาง อายุเบา
- เก็บเกี่ยวเมล็ดรวมกันของลักษณะกลุม 2 เพื่อปลูกในปตอไป
ฤดูนาป 2535/36 – 2543/44
- ปลูกคัดเลือกพันธุบริสุทธิ์ แบบหมู ไดสายพันธุสังขหยด (KGTC82239-2)
ฤดูนาป 2544/45
- ปลูกทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจน ที่ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง
ฤดูนาป 2544/45- 2546/47
- ปลูกทดสอบผลผลิตในแปลงนา โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ
จังหวัดพัทลุง
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ฤดูนาป 2545/46 – 2546/47
- ปลูกทดสอบผลผลิตแปลงแสดงพันธุ (show plot) ขาวนาสวนนาน้ําฝน
ในศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง
ฤดูนาป 2547/48
- ปลูกทดสอบผลผลิตแปลงเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาวสังขหยด
ที่ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง
ฤดูนาป 2548/49
- ปลูกขยายชั้นเมล็ดพันธุคัด (breeder seed) และชั้นเมล็ดพันธุหลัก (foundation seed)
ที่ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง
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
สีของยอดเมล็ด
: ฟาง
หางขาว
: ไมมี
สีของเปลือกเมล็ด
: ฟาง
ขนบนเปลือกเมล็ด
: ขนสั้น
ขนาดของเมล็ดขาวเปลือก
: ยาว 9.33 มิลลิเมตร กวาง 2.11 มิลลิเมตร
หนา 1.77 มิลลิเมตร
ขนาดของเมล็ดขาวกลอง
: ยาว 6.70 มิลลิเมตร กวาง 1.81 มิลลิเมตร
หนา 1.64 มิลลิเมตร
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ขนาดของเมล็ดขาวขาว
สีของขาวกลอง
สีของขาวซอมมือ
การเปนทองไข
คุณภาพการสี (% แกลบ)
ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว (%)
ลักษณะทางการเกษตร
ชนิด
ประเภท
ความสูง
ความแข็งแรงของลําตน
อายุถึงวันออกดอก 50%

: ยาว 6.67 มิลลิเมตร กวาง 1.71 มิลลิเมตร
หนา 1.61 มิลลิเมตร
: แดง
: แดงปนขาว
: ปานกลาง
: 22.98
: 53.6
:
:
:
:
:

มุมใบธง
ความยาวของใบธง
ความกวางของใบธง
ลักษณะของรวง
ความยาวของรวง
การยืดคอรวง
การแตกระแง
การแกของใบ
การติดเมล็ด (%)
การรวงของเมล็ด
การนวด
อายุการเก็บเกีย่ ว

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

องคประกอบผลผลิต

:
:
:
:
:

น้ําหนักขาวเปลือกตอถัง
ระยะพักตัวของเมล็ด

ขาวเจา
ไวตอชวงแสง
140 เซนติเมตร
ตนแข็ง
ประมาณ วันที่ 10 มกราคม
(ปกดํากลางเดือนกันยายน)
ปานกลาง
38 เซนติเมตร
1.8 เซนติเมตร
รวงแนน
30.2 เซนติเมตร
คอรวงยาว
ระแงถี่
ใบแกชา
ดี (91.7 )
รวงนอย
ปานกลาง
ประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ
(ปกดํากลางเดือนกันยายน)
จํานวนรวงตอตารางเมตร เฉลี่ย 87 รวง
จํานวนเมล็ดดีตอรวง เฉลี่ย 237 เมล็ด
น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 17.64 กรัม
10.60 กิโลกรัม
8 สัปดาห
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คุณสมบัติทางเคมี คุณภาพการหุงตม และรับประทาน
ปริมาณอมิโลส (%)
:
ปริมาณโปรตีนในขาวกลอง (%)
:
อุณหภูมิแปงสุก (° ซ)
:
ความคงตัวของแปงสุก (มิลลิเมตร)
:
การสลายเมล็ดในดาง (1.7 % KOH )
:
อัตราการยืดตัวของเมล็ดขาวสุก
:
ความนุม (ขาวซอมมือหุงสุก)
:
ความเหนียว (ขาวซอมมือหุงสุก)
:

ต่ํา (15 ± 2)
7.65
ปานกลาง (70.2 )
ออน (94 )
ปานกลาง (5.0)
ปกติ (1.51)
นุม
คอนขางเหนียว

คุณภาพเมล็ดทางกายภาพของขาว
ขาวพันธุสังขหยด เปนขาวเจา เปลือกเมล็ดสีฟาง เมล็ดเรียวยาว ขาวเปลือกมีขนาดความยาวเฉลี่ย
9.33 มิลลิเมตร กวาง 2.11 มิลลิเมตร หนา 1.7 มิลลิเมตร สวนขนาดเมล็ดขาวกลองยาวเฉลีย่ 6.70
มิลลิเมตร กวาง 1.81 มิลลิเมตร หนา 1.64 มิลลิเมตร น้ําหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 17.64 กรัม
น้ําหนักขาวเปลือกตอถังเทากับ 10.60 กิโลกรัม คุณภาพการสีดมี าก (ขาวเต็มเมล็ดและตนขาว 53.6
เปอรเซ็นต) ขาวกลองมีสีแดง เมื่อเปนขาวซอมมือเปนสีแดงปนขาว
คุณสมบัติทางเคมีของเมล็ดขาว
เปนขาวที่มีปริมาณอมิโลสต่ํา (15 ± 2 %) ความคงตัวของแปงสุกออน (94 มิลลิเมตร)
อุณหภูมิแปงสุกปานกลาง (70.2๐C) คาการสลายเมล็ดในดาง (1.7 % KOH ) 5.0 อัตราการยืดตัวของขาวสุก
ปกติ (1.51)
คุณภาพการหุงตมและรับประทาน
ขาวกลองเมื่อหุงสุกนุมเล็กนอย สวนขาวซอมมือเมื่อหุงสุกนุม
ลักษณะเดน
1. เปนพันธุขา วที่มีลักษณะเยื่อหุมเมล็ดสีแดง ขาวกลองเมื่อหุงสุกนุมเล็กนอย สวนขาวซอมมือ
เมื่อหุงสุกนุม
2. ขาวกลองพันธุสังขหยด มีคุณคาทางโภชนาการสูงกวาพันธุเล็บนกปตตานี คือ มีปริมาณ
ไนอาซิน (Niacin) 6.46 มิลลิกรัม ใยอาหาร 4.81 กรัม และธาตุเหล็ก 0.52 มิลลิกรัม จาก
ตัวอยางขาวกลอง 100 กรัม
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ขอควรระวัง
1. ไมตานทานโรคไหม
2. ควรปลูกในพืน้ ที่กําหนด ไมควรปลูกใกลเคียงกับแปลงปลูกขาวขาว และควรแยกเก็บเมล็ดพันธุไ ว
โดยเฉพาะ
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