โครงการฟาร์ มตัวอย่ างตามพระราชดําริ กับการพัฒนาพันธุ์ข้าวสั งข์ หยดพัทลุง
…………………………
สํ าเริง แซ่ ตัน
ศูนย์ วจิ ัยข้ าวพัทลุง
คํานํา
ในปี พ.ศ.2543 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จเยียมราษฎรบ้านหัวป่ าเขียว ตําบล
ทะเลน้อย อําเภอควนขนุ น จังหวัดพัทลุ ง พระองค์ท่าน ทรงทราบถึ งความยากจนของราษฎร จึงทรงมี
พระราชดําริ กบั ผูว้ า่ ราชการจังหวัดพัทลุง ให้จดั หาพื/นทีเพือจัดทําฟาร์ มตัวอย่างให้ราษฎรเข้าไปศึกษาหา
ความรู ้ โดยการปฏิ บตั ิจริ ง แล้วนําความรู ้ไปปฏิบตั ิในพื/นทีของตนเองได้ ซึ งจังหวัดพัทลุ งได้จดั หาพื/นที
สาธารณะประโยชน์ทุ่งครองชีพ ตําบลนาปะขอ อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยประชาชนผูจ้ บั จองทีดิน
เดิมได้บริ จาคพื/นทีรวมเนื/ อที ประมาณ 254 ไร่ เพือดําเนิ นการตามพระราชดําริ และพระราชประสงค์ใน
การจัดตั/งฟาร์ มตัวอย่าง เพือช่วยเหลือราษฎร ทีต้องการมีงานทํา และได้ความรู ้เพือไปประกอบอาชีพต่อไป
จังหวัดพัทลุง จึงได้ดาํ เนิ นการตั/งคณะกรรมการฯ และคณะทํางาน โดยร่ วมกันระหว่างหน่วยงาน
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่ วยงานอืน ๆ เข้าปฏิ บตั ิงานตามหลักวิชาการ การดําเนิ นงานใน
โครงการฟาร์ มตัวอย่างตามพระราชดํา ริ จงั หวัดพัท ลุ ง ระยะแรกประกอบด้วยหน่ วยงานหลัก และรั บ
มอบหมายดังนี/
1. งานอํานวยการ
- สถานีพฒั นาทีดินพัทลุง
2. งานพืชผัก
- สํานักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง
3. งานพืชเศรษฐกิจ, ไม้ผล, เพาะเห็ด, พืชไร่
- สํานักวิจยั และพัฒนาการเกษตร เขตที 8
- ศูนย์วจิ ยั พืชไร่ สงขลา
4. งานปศุสัตว์
- สํานักงานปศุสัตว์จงั หวัดพัทลุง
5. งานประมง
- สํานักงานประมงจังหวัดพัทลุง
- สถานีประมงนํ/าจืดพัทลุง
6. งานปุ๋ ยอินทรี ย ์
- สถานีพฒั นาทีดินพัทลุง
7. งานนาข้าว
- ศูนย์วจิ ยั ข้าวพัทลุง
วัตถุประสงค์ การจัดตั*งฟาร์ มตัวอย่ าง
- เพือเป็ นแหล่งอาหารของจังหวัดพัทลุง
- เพือเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิงานการเกษตร
- เพือเป็ นแหล่งจ้างแรงงานสําหรับเกษตรกรในพื/นที
- เพือเป็ นแหล่งท่องเทียวเกษตรเชิงนิเวศ
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การดําเนินงาน
ศูนย์วิจยั ข้า วพัท ลุ ง เข้า ร่ วมในโครงการฟาร์ มตัวอย่า งตามพระราชดํา ริ จัง หวัดพัท ลุ ง ตั/ง แต่
เริ มแรก ดําเนินการแปลงนาข้าว ซึ งมีพ/ืนทีประมาณ 36 ไร่ กิจกรรมระยะแรก ในปี 2544 ปรับสภาพพื/นที
ให้เหมาะสมสําหรับทํานาได้ เนื องจากพื/นทีเดิมเป็ นนาร้าง และพื/นทีบางส่ วนเป็ นร่ องคูน/ าํ โดยปรับพื/นที
ให้ปลูกข้าวได้ในฤดูกาลแรกประมาณ 14 ไร่ ดําเนิ นการวางแผนปลูกข้าวโดยเน้นพันธุ์ขา้ วพื/นเมืองทีมี
ชือเสี ยงดังเดิมของจังหวัดพัทลุง ได้แก่ พันธุ์สังข์หยด พันธุ์หวั นา (ข้าวบางแก้ว) และพันธุ์หอมจันทร์ ใน
ขณะเดียวกันก็ได้ปลูกทดสอบพันธุ์ขา้ วอืน ๆ ด้วยได้แก่ พันธุ์นางพญา 132 ขาวดอกมะลิ 105 ปทุมธานี 1
และ สายพันธุ์ PTL85043-12-2-1-1 ซึ งผลการดําเนิ นงานในปี แรก (ฤดูนาปี 2544/45) ก็ได้ผลเป็ นทีน่ า
พอใจ โดยเฉพาะพันธุ์ ขา้ วสังข์หยด ซึ งพัฒนาปรั บปรุ งพันธุ์ให้เป็ นพันธุ์ บริ สุทธิ@ ในศูนย์วิจยั ข้าวพัทลุ ง
แล้วจึงได้นาํ มาพัฒนาและเผยแพร่ ในพื/นทีโครงการฟาร์ มตัวอย่างตามพระราชดําริ ซึ งผลการดําเนิ นงาน
3 ปี (ฤดูนาปี 2544/45, ปี 2545/46 และปี 2546/47) โดยปลูกแบบปั กดําระยะปลูก 25x33.33 เซนติเมตร
ใส่ ปุ๋ยเคมี ครั/งที 1 สู ตร 16-20-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ ครั/งที 2 ใส่ ปุ๋ยยูเรี ย (46-0-0) อัตรา 5 กิโลกรัม
ต่อไร่ เมือถึงระยะเก็บเกียวสุ่ มเก็บตัวอย่างผลผลิตพื/นที 2x5 เมตร จํานวน 8 จุด ในพื/นทีแปลง 2 ไร่ ได้
ผลผลิตเฉลีย 328 336 และ 338 กิโลกรัมต่อไร่ ในแต่ละปี ตามลําดับ เปรี ยบเทียบกับพันธุ์หวั นาได้ผล
ผลิตเฉลีย 260 274 และ 312 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ ส่ วนพันธุ์หอมจันทร์ และพันธุ์นางพญา 132 ได้
ผลผลิตเฉลีย 260 กิโลกรัมต่อไร่ ทั/ง 2 พันธุ์ (ตารางที 1)
ตารางที, 1 แสดงผลผลิต การทดสอบผลผลิตในโครงการฟาร์ มตัวอย่ าง ตามพระราชดําริ จังหวัดพัทลุง
เก็บเกียว
ผลผลิต
ปี
พันธุ์
พื/นที
วิธีปลูก
วันปลูก
(ไร่ )
(กก./ไร่ )
2
ปั กดํา
17-18 ก.ย.44 6 ก.พ.45
328
2544/45 สังข์หยด
7 ก.พ.45
260
หัวนา
1
ปั กดํา
19 ก.ย.44
2
ปั กดํา
20-21 ก.ย.44 11 ก.พ.45
260
นางพญา 132
11 ก.พ.45
260
หอมจันทร์
1
ปั กดํา
4 ต.ค.44
2545/46 สังข์หยด
หัวนา

8
11

ปั กดํา
ปั กดํา

11-13 ม.ค.46
6-8 ส.ค.45
21-23 ส.ค.45 23-24 ม.ค.46

336
274

2546/47 สังข์หยด
หัวนา

21
5

ปั กดํา
ปั กดํา

22-30 ส.ค.46 15-18 ม.ค.47
1-5 ก.ย.46
26-27 ม.ค.48

338
312
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ต่อมาวันที 24 กันยายน 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ เสด็จพระราชดําเนิ น
โครงการฟาร์ มตัวอย่างตามพระราชดําริ จังหวัดพัทลุง ศูนย์วิจยั ข้าวพัทลุงได้ถวายข้าวสังข์หยด พระองค์ฯ
ทรงนําให้หอ้ งเครื องในพระตําหนักฯ หุ งถวายและทรงโปรด จึงมีพระราชดําริ ให้ช่วยฟื/ นฟูการปลูกข้าว
สังข์หยด เพือเผยแพร่ ต่อไป ต่อมาจังหวัดพัทลุ งโดยผูว้ ่าราชการจังหวัด กําหนดให้ขา้ วสังข์หยดอยู่ใน
เป้ าหมายส่ งเสริ มการผลิต ในโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยจากสารพิษครบวงจร ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาข้าวจังหวัดพัทลุง ปี 2547-2550
ข้ าวพันธุ์สังข์ หยด
ข้าวสังข์หยด เป็ นพันธุ์ขา้ วพื/นเมือง ทีมีแหล่งปลูกดั/งเดิ มในจังหวัดพัทลุ ง โดยจากหลักฐานการ
รวบรวมพันธุ์ขา้ วจากท้องถินต่าง ๆ ทัวประเทศ เมือปี พ.ศ. 2493 ปรากฏว่า ในการรวบรวมข้าวพื/นเมือง
ในภาคใต้ ระหว่างปี พ.ศ.2495-2496 พันธุ์ขา้ วสังข์หยดเป็ นพันธุ์หนึงใน จํานวน 11 พันธุ์ ทีเก็บรวบรวมได้
จากอําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการเก็บรวบรวมพันธุ์พ/ืนเมืองภาคใต้อีกครั/ง โดย
การเก็บตัวอย่างพันธุ์ขา้ วสังข์หยดได้จาก 3 แหล่งปลูกของจังหวัดพัทลุ ง ได้แก่ สังข์หยด (KGTC82045)
จากตําบลโคกทราย อําเภอปากพะยูน สังข์หยด (KGTC82239) จากตําบลท่ามะเดือ อําเภอบางแก้ว และ
สังข์หยด (KGTC82267) จากตําบลควนขนุ น อําเภอเขาชัยสน ซึ งเมล็ดพันธุ์ทีเก็บรวบรวมส่ วนหนึ งได้
ส่ งไปทีศูนย์ปฏิบตั ิการและเก็บเมล็ดเชื/ อพันธุ์ขา้ วแห่ งชาติ ศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานี และบางส่ วนปลูกรักษา
พันธุ์ในศูนย์วิจยั ข้าวพัทลุง ในฤดูนาปี 2531/32 ได้เริ มคัดเลือกพันธุ์สังข์หยด (KGTC82239) จากแหล่ง
เก็บ ตําบลท่ามะเดือ อําเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง โดยคัดเลือกแบบหมู่ (mass selection) ได้สายพันธุ์
สังข์หยด (KGTC82239-2) เมือปี 2535 ซึ งมีลกั ษณะเมล็ดเล็กเรี ยวยาว ปริ มาณอมิโลสตํา อายุเบา ข้าวสังข์หยด
มีคุณสมบัติพิเศษข้าวกล้องมีสีแดง รู ปร่ างเมล็ดเรี ยว ความยาวเมล็ดข้าวกล้อง 6.70 มิลลิเมตร ข้าวซ้อมมือ
มีสีแดงปนสี ขาว ข้าวจากรวงเดียวกันเมือขัดสี แล้วบางเมล็ดมีสีขาวใส แต่ส่วนใหญ่มีลกั ษณะขาวขุ่น ข้าว
หุ งสุ กนุ่ม เป็ นข้าวทีมีความคงตัวของแป้ งสุ กอ่อน (94 มิลลิเมตร) มีปริ มาณอมิโลสตํา (15 ± 2%) ลักษณะ
ทรงต้นสู ง 140 เซนติเมตร ทรงกอตั/ง เป็ นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ออกดอกประมาณวันที 10 มกราคม เมือ
ปลูกตามฤดูนาปี ภาคใต้ (ปั กดํากลางเดือนกันยายน) ต่อมา ศูนย์วิจยั ข้าวพัทลุง ได้ดาํ เนิ นการขึ/นทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติพนั ธุ์พืช พ.ศ. 2518 และกรมวิชาการเกษตรได้ประกาศออกหนังสื อรับรองพันธุ์พืช
ขึ/นทะเบียนชื อพันธุ์ “ข้ าวสั งข์ หยดพัทลุง” เมือวันที 4 กรกฎาคม พ.ศ.2548 และได้ดาํ เนิ นการเสนอคําขอ
ขึ/นทะเบียนเป็ นสิ นค้าสิ งบ่งชี/ ทางภูมิศาสตร์ เมือวันที 14 มีนาคม พ.ศ.2549 ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
สิ งบ่งชี/ ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ต่อกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ โดยใช้ชือสิ นค้าว่า
“ ข้ าวสั งข์ หยดเมื องพัทลุง ” และได้เสนอเพือการรั บรองเป็ นพันธุ์ ขา้ วแนะนํา จากการพิ จารณาของ
กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร ชือว่า ข้ าวเจ้ าพันธุ์สังข์ หยดพัทลุง เมือวันที 23 เมษายน 2550
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ลักษณะประจําพันธุ์ ข้ าวสายพันธุ์สังข์ หยด (KGTC82239-2)
1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ทรงกอ
: ตั/ง
สี ของปล้อง
: เหลืองอ่อน
สี ของใบ
: เขียว
สี ของกาบใบ
: เขียว
การมีขนบนแผ่นใบ
: มี
สี ของลิ/นใบ
: ขาว
รู ปร่ างของลิ/นใบ
: มี 2 ยอด
ความยาวของลิ/นใบ
: 28 มิลลิเมตร
สี ของหูใบ
: เขียว
สี ของข้อต่อใบ
: เขียว
สี ของยอดเกสรตัวเมีย
: ขาว
สี ของยอดเมล็ด
: ฟาง
หางข้าว
: ไม่มี
สี ของเปลือกเมล็ด
: ฟาง
ขนบนเปลือกเมล็ด
: ขนสั/น
ขนาดของเมล็ดข้าวเปลือก
: ยาว 9.33 มิลลิเมตร กว้าง 2.11 มิลลิเมตร
หนา 1.77 มิลลิเมตร
ขนาดของเมล็ดข้าวกล้อง
: ยาว 6.70 มิลลิเมตร กว้าง 1.81 มิลลิเมตร
หนา 1.64 มิลลิเมตร
ขนาดของเมล็ดข้าวขาว
: ยาว 6.67 มิลลิเมตร กว้าง 1.71 มิลลิเมตร
หนา 1.61 มิลลิเมตร
(โดยใช้เครื องขัดยีห้อ Dayton นาน 1 นาที)
สี ของข้าวกล้อง
: แดง
สี ของข้าวซ้อมมือ
: แดงปนขาว
การเป็ นท้องไข่
: ปานกลาง
คุณภาพการสี (% แกลบ)
: 22.98
ข้าวเต็มเมล็ดและต้นข้าว (%) : 53.6
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2. ลักษณะทางการเกษตร
ชนิด
ประเภท
ความสู ง
ความแข็งแรงของลําต้น
วันออกดอก 50%

:
:
:
:
:

มุมใบธง
ความยาวของใบธง
ความกว้างของใบธง
ลักษณะของรวง
ความยาวของรวง
การยืดคอรวง
การแตกระแง้
การแก่ของใบ
การติดเมล็ด (%)
การร่ วงของเมล็ด
การนวด
อายุการเก็บเกียว

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

องค์ประกอบผลผลิต

:
:
:
:
:

นํ/าหนักข้าวเปลือกต่อถัง
ระยะพักตัวของเมล็ด

ข้าวเจ้า
ไวต่อช่วงแสง
140 เซนติเมตร
ต้นแข็ง
ประมาณ วันที 10 มกราคม
เมือปลูกตามฤดูนาปี ภาคใต้
(ปั กดํากลางเดือนกันยายน)
ปานกลาง
38 เซนติเมตร
1.8 เซนติเมตร
รวงแน่น
30.2 เซนติเมตร
คอรวงยาว
ระแง้ถี
ใบแก่ชา้
ดี (91.7)
ร่ วงน้อย
ปานกลาง
ประมาณวันที 15 กุมภาพันธ์
เมือปลูกตามฤดูนาปี ภาคใต้
(ปั กดํากลางเดือนกันยายน)
จํานวนรวงต่อตารางเมตร เฉลีย 87 รวง
จํานวนเมล็ดดีต่อรวง เฉลีย 237 เมล็ด
นํ/าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลีย 17.64 กรัม
10.60 กิโลกรัม
8 สัปดาห์
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3. คุณสมบัติทางเคมี คุณภาพการหุงต้ ม และรับประทาน
ปริ มาณอมิโลส (%)
: ตํา (15 ± 2)
ปริ มาณโปรตีนในข้าวกล้อง (%)
: 7.65
อุณหภูมิแป้ งสุ ก (°C)
: ปานกลาง (70.2)
ความคงตัวของแป้ งสุ ก (มิลลิเมตร)
: อ่อน (94)
การสลายเมล็ดในด่าง (1.7%KOH)
: ปานกลาง (1.51 เท่า)
อัตราการยืดตัวของข้าวสุ ก
: ปกติ (1.51 เท่า)
ความหอม
: ไม่หอม
ความนุ่ม (ข้าวซ้อมมือหุ งสุ ก)
: นุ่ม
ความเหนียว (ข้าวซ้อมมือหุ งสุ ก)
: ค่อนข้างเหนียว
ลักษณะเด่ น
1. เป็ นข้าวทีมีลกั ษณะเยือหุ ม้ เมล็ดสี แดง ข้าวกล้องเมือหุงสุ กนุ่มเล็กน้อย
ส่ วนข้าวซ้อมมือเมือหุ งสุ กนุ่ม
2. ข้าวกล้องพันธุ์สังข์หยด มีคุณค่าทางโภชนาการสู งกว่าพันธุ์เล็บนกปั ตตานี คือ
มีปริ มาณไนอาซิ น (Niacin) 6.46 มิลลิเมตร ใยอาหาร 4.81 กรัม และธาตุเหล็ก
0.52 มิลลิกรัม จากตัวอย่างข้าวกล้อง 100 กรัม
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