ขาวเพื่อสุขภาพ : พันธุสงั ขหยดพัทลุง
สําเริง แซตัน 1/
----------------------------------------------ขาวพันธุพ ื้นเมือง เปนทรัพยากรพันธุพ ชื ที่เปนมรดก ไดถายทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน
จากบรรพบุรษุ ชาวนา ถึงแมปจจุบันดวยสภาพสังคม เศรษฐกิจ จะทําใหตองเปลีย่ นแปลงจากเดิมไปสู
สภาพสังคม เศรษฐกิจใหมเพื่อการพัฒนา ทําใหการปลูกขาวพื้นเมืองลดนอยลงจนนาเปนหวง วาพันธุ
ขาวพืน้ เมืองเหลานี้กาํ ลังจะตกอยูในภาวะอันตราย เสีย่ งตอการสูญพันธุไปจากทองนา แตอยางไรก็ตาม
ยังมีชาวนาสวนหนึ่งที่เลือกจะปลูกขาวพันธุพื้นเมืองทีห่ ลากหลายพันธุ โดยเฉพาะภาคใต พันธุข าวที่มี
การปลูกติดตอกันมานานนับหลายทศวรรษชี้บอกถึงความโดดเดนของลักษณะบางประการของพันธุขาว
นั้น ๆ เชน ความสามารถในการปรับตัวในเหมาะสมกับพื้นที่ปลูก หรือความมีคุณคา คุณภาพความนิยม
บริโภค ทําใหพนั ธุขาวนัน้ มีความยัง่ ยืนตกทอดถึงชาวนารุนปจจุบัน ขาวพันธุสังขหยดเปนพันธุขาว
พื้นเมืองดั้งเดิมของภาคใต เปนพันธุขาวเฉพาะทองถิน่ ในจังหวัดพัทลุง เปนที่รจู ักกันมานาน ดวยมี
คุณสมบัติเฉพาะของลักษณะขาวกลองมีสแี ดงเขม นิยมบริโภคในรูปแบบขาวซอมมือ มีความเชื่อวามี
ประโยชนตอสุขภาพรางกายมากกวาขาวขาวโดยทั่วไป และในปจจุบันกระแสความนิยมการกินอาหาร
เพื่อสุขภาพก็เพิ่มมากขึ้น ดังนัน้ ในอนาคตการผลิตขาวของประเทศไทยจําเปนอยางยิง่ ที่จะตองเนนไปที่
การผลิตขาวคุณภาพสูงเพื่อสรางมูลคาเพิม่ ตอบสนองผูบริโภคและตลาด จึงไดดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาพันธุใหมีคุณภาพและผลผลิตดีขึ้น เพื่อนําไปใชประโยชน โดยการปลูกใหแพรหลายและเปนที่รูจัก
ของผูคนทัว่ ไปมากขึ้น
การเก็บรวบรวมพันธุขาวจากทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศ ภายใตโครงการบํารุงพันธุขา ว
พ.ศ. 2493 ขาวสังขหยดเปน 1 ใน 11 พันธุขา วใน Locality ที่ 81 ที่รวบรวมจากอําเภอเมือง จังหวัด
พัทลุง ระหวางป พ.ศ. 2495-2496 (กองบํารุงพันธุ, 2504) ตอมาในป พ.ศ. 2525 ไดมีโครงการรวบรวม
พันธุขา วพื้นเมือง เพื่อนํามาอนุรักษไวมใิ หเสื่อมพันธุห รือสูญหาย ในครั้งนี้ศนู ยวจิ ัยขาวพัทลุง ไดเก็บ
รวบรวมพันธุขา วในภาคใตได 1,997 พันธุ ขาวพันธุสงั ขหยด (KGTC82239) เปนตัวอยางพันธุที่เก็บ
รวบรวมจากแหลงปลูกตําบลทามะเดื่อ อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอบางแกว)
เมล็ดพันธุสวนหนึ่งสงไปเก็บรักษาที่ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชือ้ พันธุขา วแหงชาติ ศูนยวิจัยขาว
ปทุมธานี อีกสวนหนึง่ นํามาปลูกรักษาพันธุในศูนยวิจยั ขาวพัทลุง ติดตอกันมาทุกป จนในป 2531 จึงได
เริ่มคัดเลือกพันธุใหมีความสม่ําเสมอ โดยคัดเลือกแบบหมู (mass selection) และเปรียบเทียบผลผลิต
ระหวางสถานี ที่ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง และสถานีเครือขาย แตเนื่องจากพันธุขาวอายุคอนขางเบากวาพันธุ
______________________________
ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8
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ขาวพืน้ เมืองอืน่ ๆ ประกอบกับขาวพันธุส ังขหยดมีลกั ษณะของสีเมล็ดขาวกลองสีแดง ซึ่งเปนลักษณะ
ตองหามในการผลิตขาวขาวทั่วไป เพื่อปองกันการปนของขาวแดงในขาวขาวจึงไดนํามาปลูกศึกษาพันธุ
ในแปลงแสดงพันธุ ตอมาในป 2544 ไดนําไปปลูกทดสอบในพื้นที่โครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ
จังหวัดพัทลุง ในป 2547 จังหวัดพัทลุงไดนําพันธุขาวสังขหยดเขาสูการสงเสริมการผลิตขาวครบวงจร
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดพัทลุง ป 2547-2550
ผลการดําเนินการ
1. ผลผลิต
1.1 การเปรียบเทียบผลผลิตขาวนาสวนระหวางสถานี (Inter Station Yield Trial)
ดําเนินการทดลองที่ศนู ยวจิ ัยขาวพัทลุง สถานีทดลองขาวปตตานี สถานีทดลองขาวกระบี่
ในฤดูนาป 2530/31 ปลูกแบบปกดํา ระยะปลูก 25x33.3 เซนติเมตร กอละ 3 ตน ใสปุยอัตรา 3-6-6 กก./ไร
ของ N, P2O5, K2O และใสปุยแตงหนา (ยูเรีย = 46% N) อัตรา 5 กก./ไร ปลูกสายพันธุละ 5 แถว ๆ ยาว
5 เมตร เก็บเกีย่ วผลผลิต 3 แถวกลาง สําหรับวิเคราะหผลผลิต ผลการทดลอง ผลผลิตขาวพันธุสงั ขหยด
เปรียบเทียบกับพันธุพนื้ เมืองตาง ๆ จํานวน 22 พันธุ และมีพนั ธุ แกนจันทร พันธุ กข13 เปนพันธุ
เปรียบเทียบมาตรฐาน พบวา ผลผลิตเฉลีย่ 326 กก./ไร
1.2 แปลงแสดงพันธุ (Show Plot)
จากการบันทึกขอมูลในแปลงแสดงพันธุขา วนาสวนนาน้าํ ฝน ในศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง ฤดูนาป
2545/46 และฤดูนาป 2546/47 ปลูกแบบปกดํา ระยะปลูก 25x33.3 เซนติเมตร กอละ 3 ตน ใสปยุ สูตร
16-20-0 อัตรา 20 กก./ไร เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยสุมในพื้นที่ 2x5 เมตร จํานวน 2 จุด ไดผลผลิตแตละป
เทากับ 326 กก./ไร และ 334 กก./ไร ตามลําดับ (สําเริง, 2547)
1.3 แปลงทดสอบในโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ จังหวัดพัทลุง
ไดดําเนินการปลูกขาวพันธุส ังขหยดในแปลงโครงการฯ ในฤดูนาป 2544/45 ป 2545/46
และป 2546/47 โดยปลูกแบบปกดํา ระยะปลูก 25x33.3 เซนติเมตร ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก./ไร
สุมเก็บผลผลิต จํานวน 8 จุด ในพืน้ ที่ 2x5 เมตร ไดผลผลิตเฉลี่ยแตละปเทากับ 328 กก./ไร 336 กก./ไร
และ 338 กก./ไร ตามลําดับ (สําเริง, 2547)
1.4 แปลงทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาวพันธุสงั ขหยด
ดําเนินการในศูนยวิจยั ขาวพัทลุงในฤดูนาป 2547/48 โดยปลูกแบบปกดํา ระยะปลูก
25x33.3 เซนติเมตร ใชเทคโนโลยีดา นปุย คอกรวมกับปุย เคมี โดยใสปุยคอกกอนปกดํา 5 วัน ในแปลงที่
ไถดะแลวใสปุยเคมีสูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก./ไร อีก 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังปกดํา 1 วัน และครั้งที่ 2 ใน
อัตราเดียวกัน ในระยะเริ่มแตกกอ และใสปุยแตงหนา (ยูเรีย = 46% N) อัตรา 5 กก./ไร เก็บเกี่ยวผลผลิต
ทั้งแปลงในพืน้ ที่ 1 ได ไดผลผลิตที่ความชื้น 14% เทากับ 502 กก./ไร (สําเริง, 2548)
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2. ลักษณะความสูง การแตกกอ วันออกดอก
ขาวพันธุสังขหยด มีความสูงเฉลี่ย 140 เซนติเมตร การแตกกอเฉลี่ย 8.3 ตน/กอ วันออกดอก
โดยฤดูกาลปกติที่ปลูกขาวนาปในภาคใต เริ่มตกกลาเดือน สิงหาคม และปกดําหลังจากตกกลา 30 วัน
เดือน กันยายน ขาวพันธุสงั ขหยด จะออกดอกประมาณวันที่ 10 มกราคม
3. คุณคาทางโภชนาการ
ขาวพันธุสงั ขหยด เปนพันธุข าวพืน้ เมืองทีเ่ กษตรกรและผูบริโภคทั่วไปนิยมบริโภคในรูปแบบ
ขาวกลอง หรือขาวซอมมือ เนื่องจากแมวา การหุงขาวสังขหยดในรูปแบบขาวกลอง หรือขาวซอมมือ เมื่อ
หุงเปนขาวสุกก็มีความนุม รสชาติอรอย แตกตางจากขาวอื่น ๆ ทีห่ ุงในรูปแบบขาวกลองแลว ขาวทีห่ ุงไม
นุม รสชาติไมอรอย จึงไมเปนทีน่ ิยมในการรับประทานเพื่อสุขภาพ จากการวิเคราะหตัวอยางขาวพันธุ
สังขหยดในรูปแบบขาวซอมมือ เปรียบเทียบกับขาวสารพันธุเล็บนกปตตานี โดยกองโภชนาการ กรม
อนามัย พบวา ในตัวอยาง 100 กรัม และเมื่อเปรียบเทียบกับขอมูลคุณคาทางอาหารขาวกลอง ในขาว
โดยทัว่ ไปปรากฏวา มีสารอาหารที่สูงกวา ไดแก โปรตีน วิตามินบี 2 ฟอสฟอรัส และโดยเฉพาะ ไนอาซีน
ซึ่งสูงกวาอยางชัดเจน โดยมีมากกวา 66% เมื่อเปรียบเทียบกับขาว เล็บนกปตตานี สวนสารอาหารอื่น ๆ
ไดแก ไขมัน กากเยื่อใย เถา และเหล็ก ก็มปี ริมาณคอนขางสูง (ตารางที่ 1)
4. คุณสมบัติเมล็ดทางกายภาพและเคมี
ขาวพันธุสงั ขหยด เปนขาวเจา เปลือกเมล็ดสีฟาง เมล็ดเรียวยาว ขาวเปลือกมีขนาดความยาว
เฉลี่ย 9.33 มม. กวาง 2.11 มม. หนา 1.71 มม. สวนขนาดเมล็ดขาวกลองยาวเฉลี่ย 6.70 มม. กวาง
1.81 มม. หนา 1.64 มม. น้าํ หนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 17.64 กรัม น้ําหนักขาวเปลือกตอถังเทากับ 10.60
กิโลกรัม คุณภาพการสีดี ขาวกลองมีสีแดง (เยื่อหุมเมล็ดสีแดง) เมื่อสีเปนขาวสารจะเปนสีขาวขุนอม
ชมพู หรือแดงปนขาว สวนคุณสมบัติทางเคมี เปนขาวที่มีปริมาณอมิโลสต่ํา (14.25%) คาความคงตัว
ของแปงสุก ระดับออน (94 มม.) คาการสลายเมล็ดในดางเทากับ 5.0 อัตราการยืดตัวของขาวสุกตอขาว
ดิบเทากับ 1.51 คุณภาพการหุงตม เมื่อหุงสุกมีลักษณะนุม และแมจะหุงจากขาวกลองก็นิ่มเชนเดียวกัน
(ตารางที่ 2)
เอกสารอางอิง
กองบํารุงพันธุ. 2504. LOCALITY NUMBER ของรวงขาวทัว่ ประเทศ พ.ศ. 2493-2504 กรมการขาว
กระทรวงเกษตร. 222 หนา.
สําเริง แซตัน. 2547. บันทึกขอมูลแปลงแสดงพันธุขาวนาสวนนาน้ําฝน ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง.
________. 2547. บันทึกขอมูลแปลงทดสอบการปลูกขาวในโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริ
จังหวัดพัทลุง. ศูนยวิจัยขาวพัทลุง.
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สําเริง แซตัน. 2548. บันทึกขอมูลแปลงทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาวพันธุส ังขหยดพัทลุง
ศูนยวิจยั ขาวพัทลุง.
สุเทพ ฤทธิ์แสวง รุจิรา ปรีชา สุวรา โภชนสมบูรณ และจําลอง ฤทธิชัย. 2547. บันทึกการวิเคราะห
คุณภาพเมล็ดขาวทางกายภาพและเคมี ศูนยวจิ ัยขาวพัทลุง.

ตารางที่ 1 แสดงเปรียบเทียบคุณคาทางโภชนาการในตัวอยางขาว 100 กรัม
สารอาหาร
ขาวกลองทัว่ ไป 1/
ขาวขาว 2/
พันธุเ ล็บนกปตตานี
โปรตีน (ก.)
7.60
6.20
วิตามินบี 1 (มก.)
0.34
0.07
วิตามินบี 2 (มก.)
0.05
0.03
ไนอาซีน (มก.)
0.62
2.38
ไขมัน (ก.)
1.10 - 2.60
1.00
กาก (ก.)
0.80 - 1.00
0.50
เถา (ก.)
1.20 - 1.30
0.60
เหล็ก (มก.)
1.60
0.23
ฟอสฟอรัส (มก.)
107.00
104.00
หมายเหตุ 1/
2/
3/

แหลงขอมูล : FAO
วิเคราะหโดย กองโภชนาการ กรมอนามัย. 2547
วิเคราะหโดย กองโภชนาการ กรมอนามัย. 2547

ขาวกลอง 3/
พันธุสงั ขหยด
8.30
0.18
0.06
3.97
1.40
0.90
0.90
0.52
165.00

5

ตารางที่ 2 คุณสมบัติของเมล็ดขาวพันธุส ังขหยดพัทลุง ทางกายภาพและเคมี
ลักษณะ
คุณสมบัติทางกายภาพ
สีเมล็ด
: ขาวเปลือก
: ขาวสาร
ความยาวเมล็ด : ขาวเปลือก

: ขาวกลอง

รูปราง
คาทองไข
น้ําหนักเมล็ดขาวเปลือก 1,000 เมล็ด
น้ําหนักขาวเปลือกตอถัง
คุณสมบัติทางเคมี
ปริมาณอมิโลส
คาความคงตัวของแปงสุก
การสลายเมล็ดในดาง
การยืดตัวของขาวสุกตอขาวดิบ
คุณภาพการสี

สังขหยดพัทลุง

ยาว
กวาง
หนา
ยาว
กวาง
หนา

ฟาง
แดงปนขาว
9.33 มม.
2.11 มม.
1.77 มม.
6.70 มม.
1.81 มม.
1.64 มม.
เรียวยาว
4.43
17.64 กรัม
10.60 กิโลกรัม
14.25%
94
5.0
1.51
ดี

ที่มาขอมูล : สุเทพ ฤทธิ์แสวง รุจิรา ปรีชา สุวรา โภชนสมบูรณ และจําลอง ฤทธิชัย. 2547

