ขาวสังขหยดพัทลุง
ดร.สมพร ดํายศ 1/
จังหวัดพัทลุงมีพื้นที่ทํานามากที่สุดจังหวัดหนึ่งของภาคใต มีพื้นที่ทํานาทั้งหมด ประมาณ 289,601
ไร คิดเปน 20.35% ของพื้นที่การเกษตรของจังหวัด (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพัทลุง, 2553)
เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกขาวพันธุพื้นเมืองเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจําหนายในทองถิ่น เชน ขาวเล็บนก ขาวเฉี้ยง ขาวสังขหยด เปนตน โดยทั่วไปมีการใชปุยเคมีในการผลิตขาว อยางไรก็ตามในปจจุบัน
พบวา เริ่มมีการใชปุยอินทรีย เชน การปลูกปุยพืชสดกอนปลูกขาวเพื่อทดแทนปุยเคมี เชน โสนอัฟริกัน
ปอเทือง ถั่วพุม ถั่วพรา เปนตน โดยเฉพาะในพื้นที่การปลูกขาวสังขหยดอินทรีย
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง (2549) ไดรายงานไววา ขาวสังขหยด เปนพันธุขาวพื้นเมืองที่มีแหลงปลูก
ดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุงไมนอยกวา 100 ปมาแลว ชาวพัทลุงไดเก็บเมล็ดพันธุขาวสังขหยดไวเพื่อปลูกและ
รักษาพันธุติดตอกันมาดวยภูมิปญญาทองถิ่น ตอมามีหนวยงานภาครัฐโดยศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดพัฒนา
ปรับปรุงพันธุขาวสังขหยดใหเปนสายพันธุบริสุทธิ์ และยื่นหนังสือคําขอรับรองพันธุเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม
พ.ศ. 2549 เพื่อขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 ใหใชชื่อวา “พันธุสังขหยดพัทลุง”
ในป พ .ศ. 2549 ข า วพั น ธุ สั ง ข ห ยดพั ท ลุ ง ได รั บ คํ า ประกาศรั บ รองให เ ป น สิ น ค า สิ่ ง บ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร (ขาว จีไอ : Geographical Indication, GI ) ตามพระราชบัญญัติคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร
พ.ศ. 2546 โดยใหใชชื่อวา “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง (Sangyodmuangphatthalung)” เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน พ.ศ. 2549 นับเปนขาว จี ไอ พันธุของแรกของประเทศไทย ซึ่งชาวนาจังหวัดพัทลุงภาคภูมิใจที่
ไดรับมรดกและรักษาภูมิปญญาของบรรพบุรุษไวไดจนถึงทุกวันนี้ การคุมครองสิทธินี้ไดใหแกชุมชน
ผูผลิตขาวพันธุสังขหยดในจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีประโยชนหลักอยู 5 ประการ ดังนี้
1. การคุมครองตามกฎหมายในสิทธิของชุมชนผูผลิต เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพสินคาที่
ผลิตในทองถิ่น
2. การเพิ่มมูลคาในทองถิ่นและเปนเครื่องมือทางการตลาด เพื่อพัฒนาทางดานการคาตอไป
3. การกระตุนใหผูผลิตในทองถิ่นมีการดูแลรักษามาตรฐานของสินคา เพื่อรักษาภาพพจนในสินคา
ที่ผลิตจากทองถิ่นตน
4. การสงเสริมอุตสาหกรรมทองถิ่น เพื่อเพิ่มและกระจายรายไดสูทองถิ่น
5. การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและความภาคภูมิใจในการรักษาภูมิปญญาทองถิ่น และจะ
เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการทองเที่ยว
1/ ครู ชํานาญการพิเศษ แผนกวิชาพืชศาสตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง อําเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 93000 ; sdomyos@yahoo.com

ขาวพันธุสังขหยดพัทลุงนี้ มีลักษณะดีเดนหลายประการ ดังนี้
1. เปนพันธุขาวที่มีลักษณะเยื่อหุมเมล็ดสีแดงเขม เมล็ดเล็กเรียว เมื่อหุงเปนขาวสุกมีความนุม
รสชาติอรอย โดยเฉพาะในลักษณะขาวซอมมือหรือขาวกลองที่ขัดสีปานกลาง
2. มีคุณคาทางโภชนาการ มีสารอาหารสูงกวาขาวเล็บนกปตตานี ไดแก โปรตีน วิตามินบี 1
วิตามินบี 2 ฟอสฟอรัส และโดยเฉพาะ ”ไนอาซิน” ที่มีสูงกวาอยางชัดเจน โดยมีมากกวาถึง 66 % สวน
สารอาหารอื่น ไดแก ไขมัน ใยอาหาร เถา และธาตุเหล็ก ก็มีปริมาณคอนขางสูง นอกจากนี้มีสารอาหารที่
เกี่ยวของกับความจํา คือ สารกาบา (Gamma-aminobutyric acid, GABA ) อยูในปริมาณคอนขางสูงอีกดวย
3. ขอมูลสนับสนุนบางประการเกี่ยวกับลักษณะดีเดนของขาวสังขหยดพัทลุง
3.1 ขาวกลองมีสีแดง (เยื่อหุมเมล็ดสีแดง) เมื่อสีเปนขาวสารจะเปนสีขาวอมชมพู หรือปนแดง
ขาว สวนคุณสมบัติทางเคมีเปนขาวที่มีปริมาณอมิโลสต่ํา (14.25 % ) คุณภาพการหุงตมเมื่อหุงสุกมีลักษณะ
นิ่ม มีคาการสลายเมล็ดในคาเทากับ 5.0 และแมวาจะหุงจากขาวกลอง ก็นิ่มเชนเดียวกัน
3.2 คุณคาทางโภชนาการ เปนพันธุขาวพื้นเมืองที่เกษตรกรและผูบริโภคทั่วไปนิยมบริโภคใน
รูปแบบขาวกลองหรือขาวซอมมือ เมื่อหุงเปนขาวสุกก็มีความนุม รสชาติอรอย แมวาขาวกลองหุงแลวจะ
แข็งกวาขาวซอมมือ แตแตกตางจากขาวอื่น ๆ ที่หุงในรูปแบบขาวกลอง จากการวิเคราะหตัวอยางขาวพันธุ
สังขหยดในรูปแบบขาวซอมมือเปรียบเทียบกับขาวสารพันธุเล็บนกปตตานี โดยกองโภชนาการ กรม
อนามัย พบวา ในตัวอยาง 100 ก. มีสารอาหาร ที่สูงกวาขาวกลองโดยทั่วไป ไดแก โปรตีน วิตามินบี 1
วิตามินบี 2 ฟอสฟอรัส และโดยเฉพาะไนอาซินสูงกวาถึง 66 % ของขาวเล็บนกปตตานี สวนสารอาหาร
อื่น ไดแก ไขมัน กากเยื่อใย เถา และเหล็กก็มีปริมาณคอนขางสูง
ขาวพันธุสังขหยดพัทลุงนี้ มีประวัติและการปรับปรุงพันธุที่นาสนใจ (ศูนยวิจัยขาวพัทลุง, 2549)
คือ เปนพันธุขาวพื้นเมืองที่ปรากฏแหลงปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง จากหลักฐานการรวบรวมพันธุขาว
จากทองถิ่นตาง ๆ ทั่วประเทศ ภายใตโครงการบํารุงพันธุขาว พ.ศ. 2493 ปรากฏวาใน Locality ที่ 81 ซึ่ง
หมายถึงทองถิ่นที่ เก็ บรวบรวมจากอําเภอเมือง จังหวัด พัทลุง มีชื่ อขาวสังขหยดเปนหนึ่งในพัน ธุขาว
พื้นเมือง 11 พันธุ ที่เก็บในป พ.ศ. 2495-2496 โดยนายนอม นอมละมุน ผูเก็บรวบรวม ตอมาในป พ.ศ.
2525 หลังจากที่สถาบันวิจัยขาวไดรับมอบตึกศูนยปฏิบัติการและเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมือง (ศขช.)
จากรัฐบาลญี่ปุน ไดมีโครงการรวบรวมพันธุขาวพื้นเมือง เพื่อนํามาอนุรักษไวไมใหเสื่อมพันธุ หรือสูญ
พันธุจึงไดเริ่มขึ้นอีกในป พ.ศ. 2525-2529 ในครั้งนี้ศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองใน
ภาคใต รวมทั้งหมด 1,997 พันธุ และเก็บตัวอยางพันธุขาวสังขหยดในป พ. ศ. 2525 จํานวน 3 ตัวอยาง
จากตํ า บลโคกทราย อํ า เภอปากพะยูน จังหวัด พั ท ลุง สัง ขห ยด
ได แ ก สั ง ข ห ยด KGTC82045
KGTC82239 จากตําบลทามะเดื่อ อําเภอเขาชัยสน (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอบางแกว) จังหวัดพัทลุง และ
สังขหยด KHTC82267 จากตําบลควนขนุน อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเมล็ดพันธุที่เก็บรวบรวม

สวนหนึ่งไดสงไปเก็บไวที่ศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุขาวแหงชาติ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี และอีก
สวนหนึ่งไดปลูกรักษาพันธุไวในศูนยวิจัยขาวพัทลุง
ในฤดูนาป 2530/31 ไดเริ่มคัดเลือกพันธุสังขหยด KGTC82239 จากแหลงเก็บตําบลทามะเดื่อ
อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง โดยคัดเลือกแบบหมู (mass selection) จนไดสายพันธุ 5-239-2 เมื่อป พ. ศ.
2535 ซึ่งมีลักษณะเมล็ดเล็กเรียวยาว ปริมาณอมิโลสต่ํา อายุเบา และนําเขาเปรียบเทียบผลผลิตระหวาง
สถานี แตเนื่องจากพันธุขาวสังขหยดมีลักษณะของเมล็ดขาวกลองสีแดง ทั่วไปเรียกวา “ขาวแดง” ซึ่งเปน
ขาวตองหามสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุหลัก จึงไดนําพันธุขาวสังขหยดออกจากการทดลอง แตนําไปปลูก
รักษาพันธุในแปลงแสดงพันธุขาวนาสวนน้ําฝน ซึ่งขาวสังขหยดมีคุณสมบัติพิเศษในลักษณะของสีขาว
กลองมีสีแดง เปนขาวรูปรางเมล็ดเรียว ความยาวเมล็ดขาวกลอง 6.70 ม.ม. ขาวซอมมือมีสีแดงปนสีขาว
ขาวจากรวงเดียวกันเมื่อขัดสีแลวบางเมล็ดมีสีขาวใส แตสวนใหญมีลักษณะขาวขุน คุณสมบัติการหุงตมมี
ลักษณะนุม เปนขาวที่มีความคงตัวของแปงสุกออน (94) มีปริมาณอมิโลสต่ํา (14.25 %) ลักษณะทรงตน
สูง 140 ซ.ม. ทรงกอตั้ง เปนขาวไวตอชวงแสง วันออกดอกประมาณ วันที่ 10 มกราคม
ในป พ. ศ. 2543 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริใหมีโครงการฟารม
ตัวอยางตามพระราชดําริจังหวัดพัทลุง ศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพะราชดําริฯ และคําสั่งคณะกรรมการบริหาร งานโครงการพิเศษ กรมวิชาการ
เกษตร ใหเขาไปดําเนินการในพื้นที่การทํานา ศูนยวิจัยขาวพัทลุงจึงไดดําเนินการปลูกขาวพันธุพื้นเมือง
หลายพันธุ ไดแก ขาวพันธุสังขหยด ขาวพันธุหัวนา ขาวพันธุหอมจันท และพันธุนางพญา 132 ในฤดูนา
ป 2544/45 ป 2545/46 และป 2546/47 และเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจา ฯ
พระบรมราชินีนาถ ไดเสด็จไปยังฟารมตัวอยางตามพระราชดําริจังหวัดพัทลุง ในครั้งนั้นศูนยวิจัยขาว
พัทลุง ไดถวายขาวสังขหยด ซึ่งทรงไดนํามาเสวย และเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2546 พระองคไดเสด็จฯ
เปนองคประธานในพิธีเปดงานรวมพลังอาหารปลอดภัยถวายแดแมของแผนดิน ทรงมีรับสั่งความตอนหนึ่ง
เกี่ยวกับขาวพื้นเมือง “ขาวพันธุสังขหยด” ที่ทรงนํามาเสวย และยังทรงรับสั่งแนะนําใหนายกรัฐมนตรี
และประชาชนทั่วไปไดรับประทานดวย
ขาวสังขหยดพัทลุง มีขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประจําพันธุ (ศูนยวิจัยขาวพัทลุง, 2549) ดังตอไปนี้
1. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
: ตั้ง
ทรงกอ
สีของปลอง
: เหลืองออน
สีของกาบใบ
: เขียว
: มี
การมีขนที่ใบ
: ขาว
สีของลิ้นใบ
รูปรางลิ้นใบ
: มี 2 ยอด

2.

3.

4.
5.

สีของเกสรตัวเมีย
: ขาว
: ขาว
สีของยอดดอก
สีของกลีบรองดอก
: ฟาง
ขนาดของเมล็ดขาวเปลือก : ยาว 9.33 ม.ม. กวาง 2.11 ม.ม. หนา 1.77 ม.ม.
ขนาดของเมล็ดขาวกลอง : ยาว 6.70 ม.ม. กวาง 1.81 ม.ม. หนา 1.64 ม.ม.
: สีแดงปนขาว
สีของขาวสาร
สีของเปลือกเมล็ด
: ฟาง
ลักษณะทางการเกษตร
: ขาวเจา ไวตอชวงแสง
ประเภท
: ตั้ง
ลักษณะใบธง
ลักษณะรวง
: รวงแนนปานกลาง ระแงถี่
การยืดของคอรวง
: คอรวงยาว
คาทองไข
: 4.33
: ไมลม
การลม
การแกของใบ
: ใบแกชา
ความสูง
: ประมาณ 140 ซ.ม.
: วันดอกดอก ประมาณ 10 มกราคม
อายุ
: 8 สัปดาห
ระยะพักตัวของเมล็ด
องคประกอบของผลผลิต : จํานวนรวงตอ ตร.ม. เฉลี่ย 87 รวง
: จํานวนเมล็ดดีตอรวง เฉลี่ย 207 เมล็ด
: น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 17.64 ก.
น้ําหนักขาวเปลือกตอถัง : 10.60 กก.
คุณสมบัติทางเคมี
ปริมาณอมิโลส
: 14.25 %
ความคงตัวของแปงสุก
: 94
: 5.0
การสลายเมล็ดในดาง
การยืดตัวของขาวสุกตอขาวดิบ : 1.51
ขอจํากัด
ไมตานทานโรคไหมคอรวง
พื้นที่ปลูกที่แนะนํา
พื้นที่ปลูกขาวนาปในภาคใต ไดแก จังหวัดพัทลุง และจังหวัดใกลเคียง

6. ขอมูลสนับสนุนบางประการเกี่ยวกับการประเมินลักษณะประจําพันธุ
6.1 ผลผลิต
6.1.1 การเปรียบเทียบขาวนาสวนระหวางสถานี (Inter station yield trial) ดําเนินการ
ทดลองที่ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ศูนยวิจัยขาวปตตานี และศูนยวิจัยขาวกระบี่ ในฤดูนาป 2530/31 ปลูกแบบ
ปกดําระยะปลูก 25×33.3 ซ.ม. กอละ 3-5 ตน ใสปุยอัตรา 3-6-6 กก. ไร-1 ( N, P2 O5 และ K2 ) และใสปุย
แตงหนา (ยูเรีย = 46 % N) อัตรา 5 กก. ไร-1 ปลูกพันธุ/สายพันธุละ 5 แถว ๆ ยาว 5 ม. เก็บเกี่ยว
ผลผลิต 3 แถวกลาง ผลผลิตเปรียบเทียบพันธุพื้นเมืองตาง ๆ จํานวน 22 พันธุ โดยมีพันธุแกนจันทรและ
พันธุ กข .13 เปนพันธุเปรียบเทียบมาตรฐาน ผลการทดลองที่ศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดผลผลิต 335 กก. ไร-1
ไมแตกตางกันสถิติกับพันธุแกนจันทร ที่ศูนยวิจัยขาวปตตานี ใหผลผลิต 361 กก. ไร-1 ไมแตกตางกันทาง
สถิติกับพันธุ กข. 13 และที่ศูนยวิจัยขาวกระบี่ ใหผลผลิต 283 กก. ไร-1 มีผลผลิตเฉลี่ย 326 กก. ไร-1
6.1.2 แปลงแสดงพันธุ (Show plot) จากการบันทึกขอมูลในปลงแสดงพันธุขาวนา
สวนน้ําฝน ในศูนยวิจัยขาวพัทลุง ฤดูนาป 2545/46 และฤดูนาป 2546/47 ปลูกแบบปกดํา ระยะปลูก
25×33.3 ซ.ม. กอละ 3 ตน ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 20 กก. ไร-1 เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยสุมในพื้นที่ 2×5
ม. จํานวน 2 จุด ไดผลผลิตแตละปเทากับ 326 กก. ไร-1 และ 334 กก. ไร-1 ตามลําดับ
6.1.3 แปลงทดสอบในโครงการฟารม ตัว อยา งตามพระราชดํ าริ จังหวัด พั ท ลุง ได
ดําเนินการปลูกขาวสังขหยดในแปลงโครงการฯ ในฤดูนาป 2544/2545 ป 2545/46 และป 2546/47 โดย
ปลูกแบบปกดํา ระยะปลูก 25×33.3 ซ.ม. ใสปุยสูตร 16-20-0 อัตรา 30 กก. ไร-1 สุมเก็บผลผลิต จํานวน 8
จุด ในพื้นที่ 2×5 ม. ไดผลผลิตเฉลี่ยแตละปเทากับ 328, 336 และ 338 กก.ไร-1 ตามลําดับ
6.1.4 แปลงทดสอบเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตขาวสังขหยดไดดําเนินในศูนยวิจัยขาว
พัทลุง ในฤดูนาป 2547/48 โดยปลูกแบบปกดํา ระยะเวลาปลูก 25×33.3 ซ.ม. ใชเทคโนโลยีดานปุยคอก
รวมกับปุยเคมี โดยใสปุยคอกอัตรา 1,000 กก. ไร-1 กอนปกดํา 5 วันในแปลงที่ไถดะแลว และใสปุยเคมี
สูตร 16-20-0 อัตรา 15 กก. ไร-1 อีก 2 ครั้ง ครั้งแรกหลังปกดํา 1 วัน และครั้งที่ 2 ในอัตราเดียวกันใน
ระยะเริ่มแตกกอ และใสปุยแตงหนา (ยูเรีย = 46 % N) อัตรา 5 กก.ไร-1 เก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งแปลงในพืน้ ที่
1 ไร ไดผลผลิตที่ความชื้น 14 % เทากับ 502 กก. ไร-1
6.2 ลักษณะความสูง การแตกกอ และวันออกดอก
ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง มีความสูงเฉลี่ย 140 ซ.ม. การแตกกอเฉลี่ย 8 ตน กอ-1 วัน
ออกดอก โดยฤดูกาลปกติที่ปลูกขาวนาปในภาคใต เริ่มตกกลาเดือนสิงหาคม และปกดําหลังจากตกกลา 30
วัน (เดือนกันยายน ) ขาวพันธุสังขหยด จะออกดอกประมาณวันที่ 10 มกราคม
6.3 คุณสมบัติเมล็ดทางกายภาพ
ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง เปนขาวเจา เปลือกเมล็ดมีสีฟาง เมล็ดเรียวยาว ขาวเปลือกมี
ขนาดความยาวเฉลี่ย 9.33 ม.ม. กวาง 2.11 ม.ม. หนา 1.7 ม.ม. สวนขนาดเมล็ดขาวกลองยาวเฉลี่ย 6.70

ม.ม. กวาง 1.81 ม.ม. หนา 1.64 ม.ม. น้ําหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 17.64 ก. น้ําหนักขาวเปลือกตอถัง
เทากับ 10.60 กก. คุณภาพการสีดี ตนขาว 53.63 % ขาวกลอง มีสีแดง เมื่อสีเปนขาวสารจะเปนสีขาวขุน
อมชมพูหรือแดงปนขาว
6.4 คุณสมบัติทางเคมี และคุณภาพการหุงตม
เปนขาวที่มีปริมาณอมิโลสต่ํา (14.25 % ) คาความคงตัวของแปงสุก อยูในระดับออน
(94 ม.ม. ) คาการสลายเมล็ดในดางเทากับ 5.0 อัตราการยืดตัวของขาวสุกตอขาวดิบ ปกติ (1.51) คุณภาพ
การหุงตม เมื่อหุงสุกมีลักษณะนิ่ม ทั้งการหุงในรูปแบบขาวซอมมือและขาวกลอง แตขาวกลองกระดางกวา
เล็กนอย
6.5 ความตานทานตอโรคที่สําคัญ
จากการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคไหม ที่ศูนยวิจัยขาวพัทลุง พบวา ขาวพันธุสังขหยด
KGTC82239-2 มีปฏิกิริยาในระดับคอนขางออนแอถึงออนแอ
6.6 การตอบสนองตอปุยไนโตรเจน
การทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของขาวพันธุสังขหยด KGTC82239 ที่
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ป 2544/45 กับกลุมดินชุดแกลง ซึ่งมีคา pH 4.5 อินทรียวัตถุ 1.8 % ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน 32 ppm และเนื้อดินเปนดินเหนียว ผลการทดลอง พบวา ตอบสนองตอการ
ใสปุยไนโตรเจน อัตรา 6 กก. ไร-1 ทําใหผลผลิตขาวเพิ่มขึ้นจากการใสปุยไนโตรเจน 0-6-4 กก. ไร-1 ของ
N, P2 O5 และ K2 O คือ จากผลผลิต 271 กก. ไร-1 เพิ่มเปน 355 กก. ไร-1 คิดเปน 31 % และจากการนําไป
วิเคราะหสมการการตอบสนอง พบวา ไมมีรูปแบบการตอบสนองที่ชัดเจน นอกจากนี้ พบวา การใชปุยพืช
สดในระบบการผลิตขาวสังขหยดพัทลุง ทําใหมีผลผลิตขาวเพิ่มสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด (สมพร, 2553)
6.7 คุณคาทางโภชนาการ
ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง เปนขาวพันธุพื้นเมืองที่มีคุณคาทางอาหารสูง และอยูใน
กระแสความนิยมบริโภคของผูบริโภคสืบเนื่องมาจากการใหความสําคัญกับอาหารเพื่อสุขภาพในปจจุบัน
กรมอนามัย กองโภชนาการ ไดทําการศึกษาวิจัยอาหารชีวจิตพบวา เมื่อเปรียบเทียบคุณคาของสารอาหาร
ในขาวพันธุตาง ๆ ปรากฏวา ขาวสังขหยดมีคุณคาทางอาหารที่สูงกวาขาวพันธุอื่น ๆ ดังนี้ มีปริมาณกากใย
อาหารสูงกวาขาวพันธุอื่น ๆ จึงมีประโยชนตอระบบขับถาย มีวิตามินอีสูงกวาขาวพันธุอื่น ๆ มีประโยชน
ดานชะลอความแก และมีโปรตีน ธาตุเหล็ก และธาตุฟอสฟอรัสสูงกวาขาวพันธุอื่น ๆ จึงมีประโยชนใน
การบํารุงโลหิต บํารุงรางกายใหแข็งแรง และปองกันโรคความจําเสื่อม และจากการนําตัวอยางขาวกลอง
และขาวสารของพันธุขาวสังขหยดไปตรวจวิเคราะหคุณภาพ พบวา ในตัวอยางขาวกลองมีโปรตีนสูง
(7.85 %) และมีกากใยสูง (1.21 %)
6.8 ระยะพักตัวของเมล็ด

จากการทดสอบระยะพักตัวของเมล็ดขาวพันธุสังขหยดพัทลุง ที่ศูนยวิจัยขาวพัทลุง
พบวา มีระยะพักตัวเฉลี่ย 8 สัปดาห
โดยสรุปแลว จังหวัดพัทลุงไดชื่อวาเปนเมืองอูขาวอูน้ําดังคําขวัญของจังหวัดพัทลุงที่วา “เมือง
หนังโนรา อูนาขาว พราวน้ําตก แหลงนกน้ํา ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ําพุรอน” เปนจังหวัดที่มีพื้นที่
ปลูกขาวมากเปนอันดับ 2 ของภาคใต มีพื้นที่ทํานาประมาณ 5 แสนกวาไร มีผลผลิตปละ 274,458 ตัน
และประมาณรอยละ 60 ของผลผลิตเปนขาวพันธุพื้นเมือง โดยเฉพาะขาวสังขหยดพัทลุงนี้ เปนพันธุขาวที่
เปนเอกลักษณของจังหวัดพัทลุงและมีการสืบทอดสายพันธุมาอยางยาวนาน และจากการที่เปนขาวพันธุ
พื้น เมืองที่ มีคุณ คาทางอาหารสู ง จังหวัด พั ทลุงจึงมีแ นวคิดในการพัฒนาและสงเสริ มขา วสั งขห ยดให
แพรหลายมากขึ้น โดยจะสงเสริมใหมีการเพิ่มพื้นที่ปลูกใหมากขึ้น ดังตัวอยางเชนตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดพัทลุงป 2547-2550 ที่มุงเนนการพัฒนาดานการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิตขาวที่
เนนพันธุขาวพื้นเมืองที่ไดรับความนิยมในทองถิ่นพัทลุงและจังหวัดใกลเคียง โดยไดกําหนดใหขาวสังข
หยดพัทลุงเปนขาวพื้นเมือง 1 ใน 3 พันธุ นอกเหนือจากพันธุเล็บนกปตตานีและพันธุเฉี้ยงพัทลุงใหไดรับ
การสงเสริมการผลิตตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด โดยเปาหมายผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีจํานวน 75
ตัน เพื่อใหปลูกในพื้นที่ประมาณ 5,000 ไรในระยะ เวลา 4 ป (ป 2547/48-2550/51) ดังนั้น เพื่อสนอง
นโยบายตามยุทธศาสตรของจังหวัด และเพื่อประโยชนโดยตรงตอเกษตรกรที่ตองการจะปลูกในพื้นที่ที่
เหมาะสม การสงเสริมและพัฒนาในสวนที่เกี่ยวของกับขาวสังขหยดพัทลุงนี้ ทั้งในเชิงวิชาการและการ
สรางอาชีพใหกับเกษตร จึงมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป
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