
 
 

 
 

ขาวสังขหยดพัทลุง 

                        ดร.สมพร   ดํายศ 1/ 

 จังหวัดพัทลุงมีพื้นท่ีทํานามากท่ีสุดจังหวัดหนึ่งของภาคใต มีพื้นท่ีทํานาท้ังหมด  ประมาณ  289,601  
ไร  คิดเปน  20.35%  ของพ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัด  (สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดพัทลุง, 2553)  
เกษตรกรสวนใหญนิยมปลูกขาวพันธุพื้นเมืองเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจําหนายในทองถ่ิน  เชน ขาวเล็บ-
นก  ขาวเฉ้ียง  ขาวสังขหยด  เปนตน  โดยท่ัวไปมีการใชปุยเคมีในการผลิตขาว   อยางไรก็ตามในปจจุบัน
พบวา  เร่ิมมีการใชปุยอินทรีย  เชน  การปลูกปุยพืชสดกอนปลูกขาวเพื่อทดแทนปุยเคมี  เชน  โสนอัฟริกัน  
ปอเทือง  ถ่ัวพุม  ถ่ัวพรา  เปนตน  โดยเฉพาะในพื้นท่ีการปลูกขาวสังขหยดอินทรีย 
 ศูนยวิจัยขาวพัทลุง  (2549)  ไดรายงานไววา  ขาวสังขหยด  เปนพันธุขาวพื้นเมืองท่ีมีแหลงปลูก
ดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุงไมนอยกวา  100  ปมาแลว  ชาวพัทลุงไดเก็บเมล็ดพันธุขาวสังขหยดไวเพื่อปลูกและ
รักษาพันธุติดตอกันมาดวยภูมิปญญาทองถ่ิน  ตอมามีหนวยงานภาครัฐโดยศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดพัฒนา
ปรับปรุงพันธุขาวสังขหยดใหเปนสายพันธุบริสุทธ์ิ  และยื่นหนังสือคําขอรับรองพันธุเม่ือวันท่ี  4  กรกฎาคม  
พ.ศ. 2549  เพื่อข้ึนทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุพืช  พ.ศ. 2518  ใหใชช่ือวา  “พันธุสังขหยดพัทลุง” 
 ในปพ.ศ.  2549  ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง ไดรับคําประกาศรับรองใหเปนสินคาส่ิงบงช้ีทาง
ภูมิศาสตร (ขาว จีไอ : Geographical Indication, GI )  ตามพระราชบัญญัติคุมครองส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
พ.ศ. 2546  โดยใหใชช่ือวา  “ขาวสังขหยดเมืองพัทลุง (Sangyodmuangphatthalung)”  เม่ือวันท่ี  23  
มิถุนายน  พ.ศ. 2549  นับเปนขาว จี ไอ พันธุของแรกของประเทศไทย  ซ่ึงชาวนาจังหวัดพัทลุงภาคภูมิใจท่ี
ไดรับมรดกและรักษาภูมิปญญาของบรรพบุรุษไวไดจนถึงทุกวันนี้  การคุมครองสิทธินี้ไดใหแกชุมชน
ผูผลิตขาวพันธุสังขหยดในจังหวัดพัทลุง  ซ่ึงมีประโยชนหลักอยู  5  ประการ  ดังนี้ 
 1.  การคุมครองตามกฎหมายในสิทธิของชุมชนผูผลิต  เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาคุณภาพสินคาท่ี
ผลิตในทองถ่ิน 

2.  การเพิ่มมูลคาในทองถ่ินและเปนเคร่ืองมือทางการตลาด  เพื่อพัฒนาทางดานการคาตอไป 
 3.  การกระตุนใหผูผลิตในทองถ่ินมีการดูแลรักษามาตรฐานของสินคา  เพื่อรักษาภาพพจนในสินคา
ท่ีผลิตจากทองถ่ินตน 
 4.  การสงเสริมอุตสาหกรรมทองถ่ิน  เพื่อเพ่ิมและกระจายรายไดสูทองถ่ิน 
 5.  การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและความภาคภูมิใจในการรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน  และจะ
เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการทองเท่ียว 
 
1/  ครู  ชํานาญการพิเศษ    แผนกวิชาพืชศาสตร   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   อําเภอเมืองพัทลุง  
จังหวัดพัทลุง   93000 ;     sdomyos@yahoo.com 
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 ขาวพันธุสังขหยดพัทลุงนี้  มีลักษณะดีเดนหลายประการ  ดังนี้  
 1.  เปนพันธุขาวท่ีมีลักษณะเยื่อหุมเมล็ดสีแดงเขม เมล็ดเล็กเรียว  เม่ือหุงเปนขาวสุกมีความนุม  
รสชาติอรอย  โดยเฉพาะในลักษณะขาวซอมมือหรือขาวกลองท่ีขัดสีปานกลาง 
 2.  มีคุณคาทางโภชนาการ  มีสารอาหารสูงกวาขาวเล็บนกปตตานี  ไดแก  โปรตีน วิตามินบี 1 
วิตามินบี 2  ฟอสฟอรัส และโดยเฉพาะ ”ไนอาซิน” ท่ีมีสูงกวาอยางชัดเจน โดยมีมากกวาถึง  66 %  สวน
สารอาหารอ่ืน ไดแก  ไขมัน  ใยอาหาร  เถา  และธาตุเหล็ก ก็มีปริมาณคอนขางสูง  นอกจากนี้มีสารอาหารท่ี
เกี่ยวของกับความจํา คือ สารกาบา (Gamma-aminobutyric acid, GABA ) อยูในปริมาณคอนขางสูงอีกดวย 
 3.  ขอมูลสนับสนุนบางประการเกี่ยวกับลักษณะดีเดนของขาวสังขหยดพัทลุง 

      3.1  ขาวกลองมีสีแดง  (เยื่อหุมเมล็ดสีแดง)  เม่ือสีเปนขาวสารจะเปนสีขาวอมชมพู  หรือปนแดง
ขาว  สวนคุณสมบัติทางเคมีเปนขาวท่ีมีปริมาณอมิโลสตํ่า  (14.25 % ) คุณภาพการหุงตมเม่ือหุงสุกมีลักษณะ
นิ่ม  มีคาการสลายเมล็ดในคาเทากับ  5.0   และแมวาจะหุงจากขาวกลอง ก็นิ่มเชนเดียวกัน 

      3.2  คุณคาทางโภชนาการ  เปนพันธุขาวพื้นเมืองท่ีเกษตรกรและผูบริโภคท่ัวไปนิยมบริโภคใน
รูปแบบขาวกลองหรือขาวซอมมือ  เม่ือหุงเปนขาวสุกก็มีความนุม  รสชาติอรอย  แมวาขาวกลองหุงแลวจะ
แข็งกวาขาวซอมมือ  แตแตกตางจากขาวอ่ืน ๆ  ท่ีหุงในรูปแบบขาวกลอง  จากการวิเคราะหตัวอยางขาวพันธุ
สังขหยดในรูปแบบขาวซอมมือเปรียบเทียบกับขาวสารพันธุเล็บนกปตตานี  โดยกองโภชนาการ  กรม
อนามัย  พบวา ในตัวอยาง  100  ก.  มีสารอาหาร ท่ีสูงกวาขาวกลองโดยท่ัวไป  ไดแก  โปรตีน  วิตามินบี 1  
วิตามินบี 2  ฟอสฟอรัส  และโดยเฉพาะไนอาซินสูงกวาถึง  66 %  ของขาวเล็บนกปตตานี  สวนสารอาหาร
อ่ืน ไดแก  ไขมัน  กากเยื่อใย  เถา  และเหล็กก็มีปริมาณคอนขางสูง 
 ขาวพันธุสังขหยดพัทลุงนี้  มีประวัติและการปรับปรุงพันธุท่ีนาสนใจ (ศูนยวิจัยขาวพัทลุง, 2549)  
คือ  เปนพันธุขาวพื้นเมืองท่ีปรากฏแหลงปลูกดั้งเดิมในจังหวัดพัทลุง  จากหลักฐานการรวบรวมพันธุขาว
จากทองถ่ินตาง ๆ  ท่ัวประเทศ  ภายใตโครงการบํารุงพันธุขาว พ.ศ. 2493  ปรากฏวาใน  Locality  ท่ี 81  ซ่ึง
หมายถึงทองถ่ินท่ีเก็บรวบรวมจากอําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  มีช่ือขาวสังขหยดเปนหนึ่งในพันธุขาว
พื้นเมือง 11 พันธุ ท่ีเก็บในป พ.ศ. 2495-2496  โดยนายนอม  นอมละมุน ผูเก็บรวบรวม  ตอมาในป พ.ศ. 
2525  หลังจากท่ีสถาบันวิจัยขาวไดรับมอบตึกศูนยปฏิบัติการและเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมือง  (ศขช.)  
จากรัฐบาลญ่ีปุน  ไดมีโครงการรวบรวมพันธุขาวพื้นเมือง  เพื่อนํามาอนุรักษไวไมใหเส่ือมพันธุ หรือสูญ
พันธุจึงไดเร่ิมข้ึนอีกในป พ.ศ. 2525-2529   ในคร้ังนี้ศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดเก็บรวบรวมพันธุขาวพื้นเมืองใน
ภาคใต รวมทั้งหมด  1,997  พันธุ  และเก็บตัวอยางพันธุขาวสังขหยดในป พ. ศ. 2525  จํานวน 3 ตัวอยาง 
ไดแก  สังขหยด  KGTC82045  จากตําบลโคกทราย  อําเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง   สังขหยด
KGTC82239  จากตําบลทามะเดื่อ  อําเภอเขาชัยสน (ปจจุบันอยูในเขตอําเภอบางแกว) จังหวัดพัทลุง  และ
สังขหยด  KHTC82267  จากตําบลควนขนุน  อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  ซ่ึงเมล็ดพันธุท่ีเก็บรวบรวม



 
 

 
 

สวนหนึ่งไดสงไปเก็บไวท่ีศูนยปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเช้ือพันธุขาวแหงชาติ ศูนยวิจัยขาวปทุมธานี และอีก
สวนหนึ่งไดปลูกรักษาพันธุไวในศูนยวิจัยขาวพัทลุง 
 ในฤดูนาป  2530/31 ไดเร่ิมคัดเลือกพันธุสังขหยด  KGTC82239  จากแหลงเก็บตําบลทามะเดื่อ  
อําเภอเขาชัยสน  จังหวัดพัทลุง  โดยคัดเลือกแบบหมู (mass selection)  จนไดสายพันธุ  5-239-2  เม่ือป พ. ศ. 
2535  ซ่ึงมีลักษณะเมล็ดเล็กเรียวยาว  ปริมาณอมิโลสต่ํา  อายุเบา และนําเขาเปรียบเทียบผลผลิตระหวาง
สถานี  แตเนื่องจากพันธุขาวสังขหยดมีลักษณะของเมล็ดขาวกลองสีแดง  ท่ัวไปเรียกวา “ขาวแดง”  ซ่ึงเปน
ขาวตองหามสําหรับการผลิตเมล็ดพันธุหลัก  จึงไดนําพันธุขาวสังขหยดออกจากการทดลอง  แตนําไปปลูก
รักษาพันธุในแปลงแสดงพันธุขาวนาสวนน้ําฝน  ซ่ึงขาวสังขหยดมีคุณสมบัติพิเศษในลักษณะของสีขาว
กลองมีสีแดง  เปนขาวรูปรางเมล็ดเรียว  ความยาวเมล็ดขาวกลอง  6.70  ม.ม.  ขาวซอมมือมีสีแดงปนสีขาว  
ขาวจากรวงเดียวกันเม่ือขัดสีแลวบางเมล็ดมีสีขาวใส  แตสวนใหญมีลักษณะขาวขุน  คุณสมบัติการหุงตมมี
ลักษณะนุม เปนขาวที่มีความคงตัวของแปงสุกออน (94)   มีปริมาณอมิโลสตํ่า  (14.25 %)  ลักษณะทรงตน
สูง  140 ซ.ม.  ทรงกอต้ัง  เปนขาวไวตอชวงแสง  วันออกดอกประมาณ วันท่ี 10 มกราคม 
 ในป พ. ศ. 2543 สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินีนาถ  ทรงมีพระราชดําริใหมีโครงการฟารม
ตัวอยางตามพระราชดําริจังหวัดพัทลุง  ศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพะราชดําริฯ  และคําส่ังคณะกรรมการบริหาร งานโครงการพิเศษ  กรมวิชาการ
เกษตร  ใหเขาไปดําเนินการในพ้ืนท่ีการทํานา  ศูนยวิจัยขาวพัทลุงจึงไดดําเนินการปลูกขาวพันธุพื้นเมือง
หลายพันธุ  ไดแก  ขาวพันธุสังขหยด  ขาวพันธุหัวนา  ขาวพันธุหอมจันท  และพันธุนางพญา 132  ในฤดูนา
ป 2544/45   ป 2545/46  และป 2546/47  และเม่ือวันท่ี  24  กันยายน  พ.ศ. 2546  สมเด็จพระนางเจา ฯ  
พระบรมราชินีนาถ  ไดเสด็จไปยังฟารมตัวอยางตามพระราชดําริจังหวัดพัทลุง  ในคร้ังนั้นศูนยวิจัยขาว
พัทลุง ไดถวายขาวสังขหยด ซ่ึงทรงไดนํามาเสวย  และเม่ือวันท่ี  8  ธันวาคม  พ.ศ. 2546  พระองคไดเสด็จฯ  
เปนองคประธานในพิธีเปดงานรวมพลังอาหารปลอดภัยถวายแดแมของแผนดิน  ทรงมีรับส่ังความตอนหน่ึง
เกี่ยวกับขาวพื้นเมือง  “ขาวพันธุสังขหยด”  ท่ีทรงนํามาเสวย  และยังทรงรับส่ังแนะนําใหนายกรัฐมนตรี 
และประชาชนทั่วไปไดรับประทานดวย 
 ขาวสังขหยดพัทลุง  มีขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประจําพันธุ (ศูนยวิจัยขาวพัทลุง, 2549)  ดังตอไปนี้ 
 1.  ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
          ทรงกอ         :     ตั้ง 
          สีของปลอง         :     เหลืองออน 
          สีของกาบใบ         :     เขียว 
          การมีขนท่ีใบ         :     มี 
          สีของล้ินใบ         :     ขาว 
          รูปรางล้ินใบ         :     มี 2 ยอด  



 
 

 
 

          สีของเกสรตัวเมีย        :     ขาว 
          สีของยอดดอก         :     ขาว 
          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. 
          สีของขาวสาร         : สีแดงปนขาว 
          สีของเปลือกเมล็ด        : ฟาง 
 2.  ลักษณะทางการเกษตร  
          ประเภท         : ขาวเจา ไวตอชวงแสง 
          ลักษณะใบธง         : ตั้ง 
          ลักษณะรวง         : รวงแนนปานกลาง ระแงถ่ี 
          การยืดของคอรวง        : คอรวงยาว 
          คาทองไข         : 4.33 
          การลม         : ไมลม 
          การแกของใบ         : ใบแกชา 
          ความสูง         : ประมาณ 140 ซ.ม. 
          อายุ          : วันดอกดอก ประมาณ 10 มกราคม 
          ระยะพักตัวของเมล็ด        : 8 สัปดาห 
          องคประกอบของผลผลิต    : จํานวนรวงตอ ตร.ม. เฉล่ีย  87 รวง 
            : จํานวนเมล็ดดีตอรวง เฉล่ีย  207  เมล็ด 
            : น้ําหนักขาวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉล่ีย 17.64 ก. 
          น้ําหนักขาวเปลือกตอถัง    : 10.60  กก. 
 3.  คุณสมบัติทางเคมี 
          ปริมาณอมิโลส                  :     14.25 % 
          ความคงตัวของแปงสุก                :     94 
          การสลายเมล็ดในดาง                  :     5.0 
          การยืดตัวของขาวสุกตอขาวดิบ   :    1.51 
 4.  ขอจํากัด 
         ไมตานทานโรคไหมคอรวง 
 5.  พื้นที่ปลูกท่ีแนะนํา 
             พื้นที่ปลูกขาวนาปในภาคใต  ไดแก  จังหวัดพัทลุง  และจังหวัดใกลเคียง 



 
 

 
 

 6.  ขอมูลสนับสนุนบางประการเกี่ยวกับการประเมินลักษณะประจําพันธุ 
  6.1  ผลผลิต 
        6.1.1  การเปรียบเทียบขาวนาสวนระหวางสถานี  (Inter station yield trial) ดําเนินการ
ทดลองท่ีศูนยวิจัยขาวพัทลุง   ศูนยวิจัยขาวปตตานี   และศูนยวิจัยขาวกระบ่ี  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  ผลการทดลองท่ีศูนยวิจัยขาวพัทลุงไดผลผลิต 335  กก.  ไร-1 
ไมแตกตางกันสถิติกับพันธุแกนจันทร ท่ีศูนยวิจัยขาวปตตานี ใหผลผลิต  361  กก. ไร-1 ไมแตกตางกันทาง
สถิติกับพันธุ กข. 13  และท่ีศูนยวิจัยขาวกระบ่ี ใหผลผลิต  283  กก. ไร-1  มีผลผลิตเฉล่ีย  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  เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยสุมในพ้ืนท่ี  2×5  
ม.  จํานวน  2  จุด  ไดผลผลิตแตละปเทากับ  326  กก. ไร-1  และ  334  กก. ไร-1 ตามลําดับ 
        6.1.3  แปลงทดสอบในโครงการฟารมตัวอยางตามพระราชดําริจังหวัดพัทลุง 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 ในพ้ืนท่ี  2×5  ม. ไดผลผลิตเฉล่ียแตละปเทากับ  328,  336  และ  338  กก.ไร-1  ตามลําดับ 
        6.1.4  แปลงทดสอบเทคโนโลยีการเพ่ิมผลผลิตขาวสังขหยดไดดําเนินในศูนยวิจัยขาว
พัทลุง ในฤดูนาป 2547/48  โดยปลูกแบบปกดํา  ระยะเวลาปลูก  25×33.3  ซ.ม.  ใชเทคโนโลยีดานปุยคอก
รวมกับปุยเคมี  โดยใสปุยคอกอัตรา  1,000  กก. ไร-1  กอนปกดํา  5  วันในแปลงท่ีไถดะแลว  และใสปุยเคมี
สูตร 16-20-0  อัตรา  15  กก. ไร-1 อีก  2  คร้ัง  คร้ังแรกหลังปกดํา  1  วัน  และคร้ังท่ี  2  ในอัตราเดียวกันใน
ระยะเร่ิมแตกกอ  และใสปุยแตงหนา  (ยูเรีย  = 46 % N)  อัตรา  5  กก.ไร-1  เก็บเกี่ยวผลผลิตท้ังแปลงในพ้ืนท่ี 
1 ไร ไดผลผลิตท่ีความช้ืน 14 %  เทากับ  502  กก. ไร-1 
  6.2  ลักษณะความสูง  การแตกกอ  และวันออกดอก 
        ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง  มีความสูงเฉล่ีย  140 ซ.ม.  การแตกกอเฉล่ีย 8  ตน กอ-1 วัน
ออกดอก โดยฤดูกาลปกติท่ีปลูกขาวนาปในภาคใต  เร่ิมตกกลาเดือนสิงหาคม  และปกดําหลังจากตกกลา  30  
วัน (เดือนกันยายน )  ขาวพันธุสังขหยด จะออกดอกประมาณวันท่ี  10  มกราคม 
  6.3  คุณสมบัติเมล็ดทางกายภาพ 
        ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง  เปนขาวเจา  เปลือกเมล็ดมีสีฟาง  เมล็ดเรียวยาว  ขาวเปลือกมี
ขนาดความยาวเฉล่ีย  9.33  ม.ม.  กวาง  2.11  ม.ม.  หนา  1.7  ม.ม.  สวนขนาดเมล็ดขาวกลองยาวเฉล่ีย  6.70  



 
 

 
 

ม.ม.  กวาง  1.81  ม.ม.  หนา  1.64  ม.ม.  น้ําหนัก  1,000  เมล็ดเฉล่ีย 17.64  ก.  น้ําหนักขาวเปลือกตอถัง
เทากับ  10.60  กก.  คุณภาพการสีดี  ตนขาว 53.63 %  ขาวกลอง  มีสีแดง  เม่ือสีเปนขาวสารจะเปนสีขาวขุน
อมชมพูหรือแดงปนขาว 
  6.4  คุณสมบัติทางเคมี และคุณภาพการหุงตม 
        เปนขาวท่ีมีปริมาณอมิโลสตํ่า  (14.25 % )  คาความคงตัวของแปงสุก อยูในระดับออน 
(94 ม.ม. )  คาการสลายเมล็ดในดางเทากับ  5.0  อัตราการยืดตัวของขาวสุกตอขาวดิบ ปกติ  (1.51)  คุณภาพ
การหุงตม  เม่ือหุงสุกมีลักษณะนิ่ม  ท้ังการหุงในรูปแบบขาวซอมมือและขาวกลอง แตขาวกลองกระดางกวา
เล็กนอย  
  6.5  ความตานทานตอโรคท่ีสําคัญ 
        จากการทดสอบปฏิกิริยาตอโรคไหม ท่ีศูนยวิจัยขาวพัทลุง พบวา  ขาวพันธุสังขหยด  
KGTC82239-2  มีปฏิกิริยาในระดับคอนขางออนแอถึงออนแอ 
  6.6  การตอบสนองตอปุยไนโตรเจน 
        การทดสอบการตอบสนองตอปุยไนโตรเจนของขาวพันธุสังขหยด KGTC82239  ท่ี
ศูนยวิจัยขาวพัทลุง ป 2544/45  กับกลุมดินชุดแกลง  ซ่ึงมีคา  pH  4.5  อินทรียวัตถุ 1.8 %  ปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน  32  ppm  และเนื้อดินเปนดินเหนียว  ผลการทดลอง พบวา  ตอบสนองตอการ
ใสปุยไนโตรเจน อัตรา  6  กก. ไร-1  ทําใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนจากการใสปุยไนโตรเจน  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 ไมมีรูปแบบการตอบสนองท่ีชัดเจน  นอกจากนี้  พบวา  การใชปุยพืช
สดในระบบการผลิตขาวสังขหยดพัทลุง  ทําใหมีผลผลิตขาวเพิ่มสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด (สมพร, 2553) 
  6.7  คุณคาทางโภชนาการ 
         ขาวพันธุสังขหยดพัทลุง  เปนขาวพันธุพื้นเมืองท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง และอยูใน
กระแสความนิยมบริโภคของผูบริโภคสืบเนื่องมาจากการใหความสําคัญกับอาหารเพ่ือสุขภาพในปจจุบัน  
กรมอนามัย   กองโภชนาการ  ไดทําการศึกษาวิจัยอาหารชีวจิตพบวา  เม่ือเปรียบเทียบคุณคาของสารอาหาร
ในขาวพันธุตาง ๆ  ปรากฏวา  ขาวสังขหยดมีคุณคาทางอาหารท่ีสูงกวาขาวพันธุอื่น ๆ  ดังนี้  มีปริมาณกากใย
อาหารสูงกวาขาวพันธุอ่ืน ๆ  จึงมีประโยชนตอระบบขับถาย  มีวิตามินอีสูงกวาขาวพันธุอ่ืน ๆ  มีประโยชน
ดานชะลอความแก   และมีโปรตีน  ธาตุเหล็ก  และธาตุฟอสฟอรัสสูงกวาขาวพันธุอ่ืน ๆ  จึงมีประโยชนใน
การบํารุงโลหิต  บํารุงรางกายใหแข็งแรง  และปองกันโรคความจําเส่ือม  และจากการนําตัวอยางขาวกลอง 
และขาวสารของพันธุขาวสังขหยดไปตรวจวิเคราะหคุณภาพ  พบวา  ในตัวอยางขาวกลองมีโปรตีนสูง  
(7.85 %)  และมีกากใยสูง (1.21 %)  
  6.8  ระยะพักตัวของเมล็ด 



 
 

 
 

         จากการทดสอบระยะพักตัวของเมล็ดขาวพันธุสังขหยดพัทลุง  ท่ีศูนยวิจัยขาวพัทลุง  
พบวา  มีระยะพักตัวเฉล่ีย  8  สัปดาห  
 โดยสรุปแลว  จังหวัดพัทลุงไดช่ือวาเปนเมืองอูขาวอูน้ําดังคําขวัญของจังหวัดพัทลุงท่ีวา  “เมือง
หนังโนรา  อูนาขาว พราวน้ําตก  แหลงนกน้ํา  ทะเลสาบงาม  เขาอกทะลุ  น้ําพุรอน”  เปนจังหวัดท่ีมีพื้นท่ี
ปลูกขาวมากเปนอันดับ  2  ของภาคใต  มีพื้นท่ีทํานาประมาณ  5  แสนกวาไร  มีผลผลิตปละ  274,458  ตัน  
และประมาณรอยละ  60  ของผลผลิตเปนขาวพันธุพื้นเมือง  โดยเฉพาะขาวสังขหยดพัทลุงนี้  เปนพันธุขาวท่ี
เปนเอกลักษณของจังหวัดพัทลุงและมีการสืบทอดสายพันธุมาอยางยาวนาน  และจากการท่ีเปนขาวพันธุ
พื้นเมืองท่ีมีคุณคาทางอาหารสูง  จังหวัดพัทลุงจึงมีแนวคิดในการพัฒนาและสงเสริมขาวสังขหยดให
แพรหลายมากข้ึน โดยจะสงเสริมใหมีการเพิ่มพื้นท่ีปลูกใหมากขึ้น ดังตัวอยางเชนตามแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัดพัทลุงป  2547-2550  ท่ีมุงเนนการพัฒนาดานการเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิตขาวท่ี
เนนพันธุขาวพื้นเมืองท่ีไดรับความนิยมในทองถ่ินพัทลุงและจังหวัดใกลเคียง  โดยไดกําหนดใหขาวสังข
หยดพัทลุงเปนขาวพื้นเมือง 1 ใน 3 พันธุ  นอกเหนือจากพันธุเล็บนกปตตานีและพันธุเฉ้ียงพัทลุงใหไดรับ
การสงเสริมการผลิตตามแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด  โดยเปาหมายผลิตเมล็ดพันธุคุณภาพดีจํานวน  75  
ตัน เพื่อใหปลูกในพื้นท่ีประมาณ 5,000 ไรในระยะ เวลา  4  ป  (ป 2547/48-2550/51)  ดังนั้น  เพื่อสนอง
นโยบายตามยุทธศาสตรของจังหวัด  และเพื่อประโยชนโดยตรงตอเกษตรกรท่ีตองการจะปลูกในพื้นท่ีท่ี
เหมาะสม  การสงเสริมและพัฒนาในสวนท่ีเกี่ยวของกับขาวสังขหยดพัทลุงนี้  ท้ังในเชิงวิชาการและการ
สรางอาชีพใหกับเกษตร  จึงมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป 
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