
 
ปกปิด 

 
 

ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

 
ชื่อโครงการ 

การพัฒนาเพื่อยกระดับข้าวพันธุพ์ื้นเมืองต าบลบดุี จังหวัดยะลา บนฐานการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

Development for enhancing local rice in Budi Subdistrict, Yala Province on the basic of conservation 
of biodiversity and sustainable use. 

 
โครงการปีที่ 1 (2563) 

โครงการย่อยที่ 1 
การศึกษาสายพันธ์ุ คุณค่าทางโภชนาการ และนวัตกรรมผลิตภณัฑข์้าวพันธุพ์ื้นเมืองต าบลบุดี เพื่อการอนุรักษ ์

และสร้างมลูค่า 
Study on strains, nutritional values and product innovation of local rice in Budi Subdistrict  

for conservation and value added 
 

โครงการย่อยที่ 2 
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองต าบลบุดีใหเ้ปน็อาหารอัตลักษณ์จังหวัดยะลา  

Development of product innovation from local rice in Budi Subdistrict  
to be identity food in Yala Province 

 
โครงการปีที่ 2 (2564) 

โครงการย่อยที่ 3 
การศึกษาสมบัติและคณุค่าทางโภชนาการ ในการผลิตแป้งข้าวกล้องจากข้าวพันธ์ุพื้นเมือง 

The study of properties and nutritional values in the production of brown rice flour  
from local rice 

 
โครงการย่อยที่ 4  

การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารอัตลักษณ์จากแป้งข้าวกล้องพันธุ์พ้ืนเมือง 3 ผลิตภณัฑ์  
Development of identity food product from 3 local brown rice flour products 

 
โครงการปีที่ 3 (2565) 

โครงการย่อยที่ 5 
การศึกษาสภาวะในการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์จากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองปลอดสารพิษบุด ี

Study on storage conditions of non-toxic local rice varieties 

ส ำหรบัผูว้จิยั 
CMR63-2.2.2 
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โครงการย่อยที่ 6 

การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ข้าวพันธุพ์ื้นเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ต าบลบดุี จังหวัดยะลา 

Development of distribution channels for local rice products  
by community participation process in Budi Subdistrict, Yala Province 

 
คณะผู้วิจัย 

ศศิธร  พังสุบรรณ  
อุบล  ตันสม  

กูรอซียะห์  ยามิรูเด็ง 
อรวรรณ กมล 

สุธิดา  วัฒนยืนยง 
ภัควัฒน ์ เดชชีวะ 

 
ผู้ประสานงานโครงการ 
ช่ือ นางสาวอุบล  ตันสม 
หน่วยงานต้นสังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สถานท่ีติดต่อ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท์ 0 7329 9628  
โทรสาร       - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 1547 8922 
E-mail: ubol.t@yru.ac.th 
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ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

 
1)  ข้อมูลของชุดโครงการ 
ช่ือชุดโครงการ (ภาษาไทย)  การพัฒนาเพื่อยกระดับข้าวพันธุพ์ื้นเมืองต าบลบดุี จังหวัดยะลา บนฐานการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
   (ภาษาอังกฤษ) Development for enhancing local rice in Budi Subdistrict, Yala Province 
on the basic of conservation of biodiversity and sustainable use.  
     ระยะเวลาของโครงการ .........................3................................... ปี 

งบประมาณรวมของชุดโครงการ..............600,000........................…...... บาท 
 โปรดระบุ  รายละเอียดโครงการนี ้

 เป็นโครงการใหม ่
 เป็นโครงการต่อเนื่อง จากโครงการชื่อ………………………………………..  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก

หน่วยงาน…………………………………….. 
การยื่นขอรับการสนับสนุนจากหนว่ยงานอ่ืน ส าหรับโครงการนี ้

 ไม่ได้ยื่นขอหรือไดร้ับการสนับสนนุจากหน่วยงานอื่น 
 ได้ยื่นขอหรือไดร้ับการสนับสนุน  จากหน่วยงาน…-………………………………….………………………….. 

ช่ือโครงการ......-............................................................................................................................................................. 
รายละเอียดของโครงการที่ยื่นขอหรือไดร้ับการสนับสนุน  ...........-............................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
ความเหมือนและความแตกตา่งรวมถึงความเชื่อมโยงกับโครงการนี้    
................-.......................................................................................................................................................... 
ยุทธศาสตร์ 

1) ยุทธศาสตร์ชาติ  
 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลา้ในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสรา้งความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยนื 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจดัการในภาครัฐ การป้องกันการทจุริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสตกิส์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม  
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
 

3) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวตักรรมของประเทศ 

 
กรอบงานวิจัย  
    (1) ด้านเกษตรกรรมและอาหาร 
    (2) ด้านสุขภาวะและผูสู้งอายุ 
    (3) ด้านวิสาหกิจชุมชน 
    (4) ด้านการท่องเที่ยวและบรกิารที่มีมลูค่าสูง 
    (5) ด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (6) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรยีนรู้ 
 
พ้ืนที่ด าเนินการ ต าบลบดุี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
2)  บทคัดย่อ  
   
 การวิจัยครั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองปลอดสารพิษของ ต าบลบุดี อ าเภอเมือง 
จังหวัดยะลาซึ่งเป็นทรัพยากรในท้องถิ่น ให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถท ารายได้ให้กับท้องถิ่น ด้วยการศึกษาสาย
พันธุ์และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมือง พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง ต าบลบุดีให้เป็น
อาหารอัตลักษณ์จังหวัดยะลา และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมอืงปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี)  โดยประโยชนท์ี่
คาดว่าจะได้รับเมื่องานวิจัยสิ้นสุด คือ พลวัตที่ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของข้าว
พันธุ์พื้นเมือง ซึ่งเป็นทรัพยากรในท้องถิ่น ด้วยกระบวนการที่ เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้งานวิจัยนี้
ด าเนินการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) และส านักงานเกษตรอ าเภอ
เมืองยะลา ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ส่งเสริม ดูแลการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดยผลการด าเนินการของโครงการเมื่อส าเร็จ
จะท าให้เกษตรกรได้ทราบเอกลักษณ์พันธุ์ข้าว และรับรู้คุณประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกมาตั้งแต่อดีต เพื่อสร้าง
จิตส านึกแก่คนท้องถิ่นในการอนุรักษ์พันธุ์ข้าว ให้ชนรุ่นหลังรู้จัก และบริโภคต่อไป พัฒนาสินค้าที่เป็นอาหารอัตลักษณ์
จังหวัดยะลา แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งปัจจุบันจ าหน่ายข้าวสารเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ท าให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าว
พันธุ์พื้นเมืองต าบลบุดี ให้สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์
พื้นเมือง และเมื่อการวิจัยสิ้นสุด เกษตรกรสามารถน าผลการวิจัยไปต่อยอดหรือขยายผลในการพัฒนานวัตกรรมด้วย
ตนเอง เพื่อการจัดจ าหน่ายทั้งในรูปแบบออนไลน์และแบบออฟไลน์ ต่อไป 
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3)  หัวหน้าโครงการ 
 
 ช่ือหัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย) ดร.ศศิธร พังสุบรรณ     
 (ภาษาอังกฤษ) Dr. Sasithorn Pangsuban 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ..................-.........…………....................……………………………......………………… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) .........ชีววิทยา...............................………………………………….............. 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส)..สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร  
 ทีอ่ยูต่ิดต่อ     หลักสตูรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
         133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา 95000 
 โทรศัพท์     0 7329-9699 ต่อ 73300   โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-3581-8583 
 โทรสาร      ...........-................................................................................................…....…………..…. 

E-mail:       sasithorn.p@yru.ac.th..........................................................................…....…............. 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 55 ) 
     - รวบรวมผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการ 

- พิสูจน์เอกลักษณ์ของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ด้วยการศึกษาเมลด็พันธ์ุข้าว และลักษณะประจ าพันธ์ุข้าว  
ความรับผิดชอบในโครงการวจิัยอืน่ๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  ...................-........................... 

 

ลายมือช่ือ……………… ………………………………..... 
                     (ดร. ศศิธร  พังสุบรรณ) 

 
4)  หลักการและเหตุผล 
  

ประเทศไทยอยู่ในเขตศูนย์กลางแหล่งก าเนิดและการแพร่กระจายของข้าว สภาพพื้นที่และภูมิอากาศมีความ
แตกต่างกันในแต่ละภาค จึงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวในแหล่งปลูกข้าวต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งในข้าว
ปลูกและข้าวป่า ข้าวปลูกมีอยู่มากมายหลากหลายสายพันธุ์เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่  โดยพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเป็นพันธุ์ข้าว
ปลูก ที่มีความสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ข้าวท่ีไม่บริสุทธ์ิ หรือมีพันธุ์อื่นปะปนอยู่ด้วย 
ซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวนาไทยที่ปลูกรักษาพันธุ์มาหลายชั่วอายุ ท าให้คงไว้ซึ่งความหลากหลายทางพันธุกรรมของ
ข้าว อย่างไรก็ตามในอนาคตพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองอาจมีการสูญพันธุ์ เนื่องจากมีการพัฒนาข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น ท าให้ลักษณะ
ทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเริ่มเปลี่ยนไป  

ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ข้าวปลูกดั้งเดิมหรือปลูกเฉพาะถิ่น ซึ่งชาวนาได้ปลูกมาเป็นเวลานาน มีความ
หลากหลายของสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นที่ เนื่องด้วยการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย และการคัดเลือกพันธุ์โดยภูมิปัญญาของชาวนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงมีความหลากหลาย
ทางด้านพันธุกรรม (genetic diversity) เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ หรือ
คุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองมีความหลากหลายเช่นกัน ดังเช่น กรมวิชาการเกษตร (2545) รายงานว่าข้าวพันธุ์
พื้นเมืองส่วนมากมีปริมาณแอมิโลสสูง (25.00-30.99%) ปริมาณแอมิโลสเฉลี่ย 25.21% มีคุณภาพการสีดี คือ สีได้ข้าว
กล้องเฉลี่ย 76.71% ได้ข้าวขาวเฉลี่ย 69.12% และได้ร าข้าวเฉลี่ย 7.58% ขณะที่ข้าวไรซ์เบอรี่สีได้ข้าวกล้อง 76.0% 
ข้าวขาว 50.0% (ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว, 2559) 

เกษตรกรส่วนใหญ่ของต าบลบุดี จังหวัดยะลา ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม รายได้ของประชาชนต าบล
บุดีเฉลี่ยประมาณ 37,101 บาท/คน/ปี และใน ปี 2556 ต าบลบุดีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ โดยการท านาข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองปลอดสารพิษ ต่อมาเมื่อมีผลผลิตมากขึ้นจึงมีการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อ
จดทะเบียนเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) ในปี 2559 มีการจ าหน่ายข้าว
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พันธุ์พื้นเมืองในรูปแบบข้าวสารเป็นสินค้าหลัก ดังนั้นการวิจัยพัฒนานวัตกรรมข้าวพันธุ์พื้นเมือง เริ่มต้นจากการพิสูจน์
เอกลักษณ์และคุณค่าทางโภชนาการข้าวพันธุ์พื้นเมือง สามารถน าไปประยุกต์ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ
ทรัพยากรในท้องถิ่น อีกทั้งการพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยการด าเนินงานแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป 

 
5)  องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    
องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ข้าวเป็นพืชล้มลุกท่ีอยู่ในสกุลออไรซา (Genus Oryza) เผ่าออไรแซดี้ Oryzeae ซึ่งอยู่ในวงศ์ย่อย แบมบูซอยด์
ดี้ (Bambusoideae) ของวงศ์โปมเอซีอี้ (Poaceae) ซึ่งเดิมจัดอยู่ในวงศ์หญ้า (Gramineae) ข้าวเจริญเติบโตได้ดีทั้งใน
เขตร้อนช้ืน และเขตอบอุ่น ในประทศไทยพบพืชในเผ่าออไรแซดี้ 4 สกุล (Na Nakorn, 1996) ได้แก่ Oryza L., Leersia 
Sw., Hygroryza Nees, และ Zizania L. โดยสกุล Hygroryza ประกอบด้วยพืช 1 ชนิด คือ   H. aristata Nees สกุล 
Leersia ประกอบด้วยสกุลพืช 2 ชนิด คือ L. hexandra Sw. และ L. stipitata Bor สกุล Zizania ประกอบด้วยพืช 1 
ชนิด คือ Z. latifolia Turcz. ex Stapf ซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ถูกน าเข้ามาปลูกในประเทศไทย ส่วนสกุล Oryza 
ประกอบด้วย 5 ชนิด 2 พันธุ ์(Traiperm et al, 2013)  

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ข้าว                             
ข้าวจัดเป็นหญ้าชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับหญ้าใบเลี้ยงเดี่ยว (monocotyledon) อื่นๆรวมทั้งไม้ไผ่ด้วยต้นข้าวมีล า

ต้นเป็นปล้องภายในกลวงแต่ละปล้องปิดหัวท้ายด้วยข้อใบข้าวมีลักษณะเป็นแผ่นบางแคบและเรียวยาวเส้นใบขนานกัน
ปลายใบ แหลมคล้ายปากหอกและมีก้านใบยาวเรียกว่ากาบใบห่อหุ้มรอบล าต้นใบสุดท้ายของข้าวเรียกว่าใบธงมีความ
กว้างกว่าใบอื่นๆข้าวมีระบบรากฝอยซึ่งออกจากโคนต้นที่อยู่ใต้ผิวดินรากที่งอกจากเมล็ดเป็นเส้นแรกจะตายภายในหนึ่ง
เดือนภายหลังที่ระบบรากฝอยสมบูรณ์แล้วข้าวอาจมีรากอากาศงอกจากข้อที่อยู่เหนือผิวดินหลังจากงอกออกมาจาก
เมล็ดแล้วปลอกหุ้มใบจะงอกตามออกมาทางด้านตรงกันข้าวกับท่ีรากงอก  

                     
 1.1 ลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางด้านล าต้น  

ลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของต้นข้าว ได้แก่ ราก ล าต้น และ ใบ    
ราก หน้าท่ีหลักของรากข้าวคือค้ าจุนล าต้นและหาอาหารหนึ่งในสามของน้ าหนักแห้งของข้าว คือรากระบบราก

ของข้าวเป็นแบบรากฝอย (fibrous root system) ถ้าสังเกตเมล็ดข้าวเริ่มงอก  (germination) สิ่งแรกท่ีงอกออกมาจาก
เมล็ดข้าวค้านติดกับก้านดอกตรงส่วนที่เรียกว่าจมูกข้าว  (embryo) คือรากอ่อน (radicle) จากนั้นอีกประมาณ 12-24 
ช่ัวโมงจะเห็นยอดอ่อน (plumule) งอกออกมาจากด้านตรงข้ามรากอ่อนจะเจริญเป็น primary root และ primary 
root จะแตกแขนงเป็น  lateral root ในขณะที่ยอดอ่อนเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นใบอ่อนนั้นจะสังเกตเห็นรากชุดใหม่
งอก ออกมาส่วนโคนของส่วนที่เรียกว่าปลอกหุ้มยอด (coleoptile) รากชุดใหม่นี้เรียกว่า adventitious  root เมื่อต้น
กล้าอายุได้ประมาณ 25-30 วันแรกรากท่ีงอกออกมาจากเมล็ดก็จะหมดประสิทธิภาพใน การหาอาหารและจะหลุดไปใน
ที่สุดในระยะนี้จะพบว่ามีรากเล็กๆงอกอยู่ตามบริเวณโคนต้นกล้าเต็มไปหมดรากเหล่านี้รวมเรียกว่าระบบรากฝอย การ
เจริญเติบโตและการกระจายตัวของรากข้าวขึ้นอยู่กับวิธีการปลูกข้าวถ้าปลูกแบบข้าวไร่ราก ก็จะหยั่งลึกลงไปในต้นไม่
แพร่กระจายตามผิวดินเหมือนอย่างข้าวนาค าขนาดของรากข้าวไร่ก็จะเล็ก กว่าข้าวนาค าซึ่งมีลักษณะอวบขาวส่วนราก
ของข้าวขึ้นน้ าจะยาวแพร่กระจายอยู่ในน้ ามีรากฐาน  งอกออกตามข้อทุกข้อยกเว้นข้อที่ 1 และ 2 ถัดจากรวงข้าวลงมา
เพื่อดูดธาตุอาหารของรากข้าวไม่ว่าจะปลูกด้วยวิธีใดไม่แตกต่างกัน ล าต้น ล าต้นข้าวมีลักษณะทรงกลม (terete) 
แกนกลางกลวง (hollow) ไม่มีแก่นส่วนมากล าต้นตั้งตรง (erect) หลังจากที่กล้าข้าวเจริญเติบโตได้ประมาณ 30-40 วัน
ต้นข้าวก็จะขยายตัวตามยาวหรือที่เรียกว่า“ ย่างปล้อง” โดยปล้องแรกๆจะอยู่ใต้ผิวดินมีลักษณะสั้นมากจนแทบจะไม่
อาจแยกได้ด้วยสายตาส่วนที่เหนือผิวดินขึ้นมาลักษณะปล้องยาวจนถึงปล้องสุดท้ายที่อยู่เหนือผิวดินจะเป็นปล้องที่ยาว
ที่สุดในระยะนี้จะเห็นข้อ (node) ส่วนที่มีเนื้อเยื่อแข็งอุดตันและปล้อง (internode) ส่วนที่มีแกนกลางกลวง“ ข้อ” 
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มักจะมีลักษณะใหญ่ (Swollen) กว่าส่วนของต้นที่เป็น“ ปล้อง” หน้าท่ีหลักของล าต้นคือช่วยพยุง (support) ใบและช่อ
ดอกเป็นตัวการช่วยล าเลียงอาหาร (food transport) ส่งผ่านไปยังส่วนต่างๆของต้นข้าว ความสูงของล าต้นข้าว ขึ้นอยู่
กับพันธุ์และสิ่งแวดล้อมโดยเฉลี่ยข้าวพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทยจะอยู่ระหว่าง 120 -150 ซม. ส่วนข้าวขึ้นน้ ามี
ผู้รายงานว่าสูงถึง 8 เมตรในช่วงเดียวกันกับท่ีข้าวเริ่มปล้องอยู่ตามข้อของปล้องต่างๆบริเวณโคนต้นก็จะเริ่มเจริญเติบโต
เป็นต้นอ่อนเรียกว่า“ ข้าวแตกกอ” การที่ข้าวจะแตกกอมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจ านวนปล้องที่โคนต้นถ้ามีมากและ
สมบูรณ์ดีก็จะแตกกอมากจากนั้นข้าวต้นใหม่ก็จะเจริญเติบโตและพัฒนาการจนมีรากต้นใบและดอก (อาจจะมีหรือไม่มีก็
ได้) เฉพาะในข้าวขึ้นน าการแตกกออาจจะเกิดขึ้นจากตาของต้นข้าวตอนส่วนบนใกล้ผิวน้ าก็ได้กอข้าวประกอบด้วยต้นแม่ 
(main culm) ซึ่งเป็นต้นข้าวที่เกิดจากเมล็ดแล้วเจริญเป็นต้นกล้าและหน่อ (tiller) เล็กๆรอบๆต้นแม่หน่อที่เกิดจากตา
แรกที่ โคนต้นแม่ เรียกว่าหน่อข้าวต้นแรก (first tiller or primary tiller) จากหน่อแรกที่ โคนต้นซึ่ งมีข้อ ปล้อง
เช่นเดียวกับต้นแม่ก็จะแตกหน่อท่ีสอง (secondary tiller) จากหน่อที่สองก็จะแตกเป็นหน่อที่สาม (tertiary tiller)  การ
แตกกอเต็มที่ให้จ านวนต้นสูงสุดเมื่อประมาณ 50-60 วันหลังปักค าโดยเฉลี่ยข้าวพันธุ์พื้นเมืองจะมีจ านวนต้นต่อกอ
ประมาณ 5-20 ต้น (หมายความว่าถ้าปักด าข้าวพันธุ์พื้นเมือง 1 ต้นจะแตกออกไปนับได้เป็นจ านวนต้นต่อกอเฉลี่ย 5-20 
ต้น)  ส่วนข้าวลูกผสมพันธุ์ใหม่จะอยู่ในระหว่าง 25-75  ต้นต่อกอ อย่างไรก็ตามจ านวนต้นต่อกอจะมีมากหรือ น้อยก็ยัง
ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศและวิธีการปลูกถ้าปัจจัยเหล่านี้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมการแตกกอก็ย่อมจะมีมาก 
    

 ใบ ใบข้าวมีลักษณะแบนบางยาวแต่แคบอาจงอโค้งหรือตั้งตรงถือก าเนิดจากข้อบนล าต้นการ เกิด
สลับกันเป็น 2 แถวในทิศทางตรงกันข้ามมีหน้าที่หลักคือปรุงอาหารโดยการสังเคราะห์แสง  (photosynthesis) หายใจ 
(respiration) และคายน้ า (transpiration)      
 ใบข้าว ประกอบด้วยกาบใบ (leaf sheath) คือส่วนล่างของใบเป็นส่วนที่ห่อหุ้มส่วนที่เป็นข้อและ
ปล้องหนากว่าตัวใบ (leaf blade) เพราะมีโพรงอากาศเป็นช่องโปร่งๆภายในไม่มีเส้นกลางใบกาบใบจะติดอยู่กับล าต้น
ตรงใต้ข้อความยาวของกาบใบขึ้นอยู่กับต าแหน่งบนล าต้นกาบใบแรกๆมันจะยาวกว่าปล้องกาบใบที่อยู่ ใกล้ๆปล้อง
สุดท้ายจะสั้นกว่าปล้องส่วนที่อยู่ติดกับด้านบนสุดของกาบใบคือตัวใบที่มีส่วนปลายคล้ายปลายหอกมีเส้นกลางใบหน้าที่
หลักคือสังเคราะห์แสงตรงรอยต่อระหว่างกาบใบและตัวใบมีลักษณะคล้ายรอยพับเรียกว่าข้อต่อใบ (collar) ท ามุม
ทะแยงยื่นออกไปจากล าต้นท่ีข้อต่อจะมีเยื่อกันน้ าฝน (ligule) มีลักษณะเป็นเยื่อบางใสอาจมีสีชมพูอ่อนๆหรือม่วงจะเห็น
ได้ชัดเมื่อใบยังอ่อนอยู่ที่ใกล้ๆกับเยื่อน้ าฝนตรงรอยต่อส่วนที่อยู่ติดกับกาบใบจะเห็นเขี้ยวใบ (auricle) ลักษณะคล้าย
ทางมะพร้าวสีขาวอมชมพูอื่นๆยังไม่มีรายงานถึงหน้าท่ีเฉพาะตัวแต่มีผู้กล่าวว่าช่วยกันแมลงได้ ตั ว ใบข้ าว  แต่ ล ะ
พันธุ์อาจมีขนาดแคบกว้างและยาวไม่เท่ากันการท ามุมกับล าต้นน้อยถือว่าเป็นลักษณะที่ดีเพราะจะได้ใบที่ตั้งตรงโอกาสที่
จะได้รับแสงแดดมีมากเป็นที่ยอมรับในหมู่นักวิชาการว่าใบสุดท้ายของข้าวที่อยู่ส่วนสูงสุดของล าต้นข้าวซึ่งเรียกว่าใบธง 
(lag leaf) ที่อยู่ถัดจากรวงข้าวลงมาถ้ามีลักษณะตั้งตรงและอยู่สูงพอๆกับระดับรวงหรือสูงกว่าเป็นลักษณะที่ดีเพราะการ
ปรุงอาหารส่วนใหญ่ในระยะที่ข้าวออกดอกผสมเกสรและสร้างเมล็ดใบธงมีอิทธิพลอย่างมากฉะนั้นถ้าใบธงไม่ถูกบังแสง
รับแสงได้ตลอดทั้งวันก็จะมีอาหารมากที่จะส่งต่อไปยังช่อดอกท าให้ดอกสมบูรณ์การติดเมล็ดและน้ าหนักเมล็ดดี
นอกจากนี้ลักษณะที่ใบธงตั้งตรงอยู่เหนือช่อรวงข้าวยังท าให้นกไม่ชอบลงมากินข้าวอีกด้วยเพราะจะถูกใบธงทิมแทงได้
ง่าย (ร าพึง พูลสุข, 2542)   

เมล็ดข้าว ภายหลังจากที่อับเกสรตัวผู้ภายในดอกแตกออกและละอองเกสรตัวผู้ตกลงบนยอดเกสรตัวเมียก็จะ
เกิดการผสมตัวเองขึ้น (self polination) ภายในดอกละอองเกสรตัวผู้จะส่งเชื้อเพศผู้ลงไปในก้านเกสรตัวเมียเพื่อผสม
ตัวเองกับเช้ือเพศเมียในส่วนท่ีเป็นรังไข่นิวเคลียส จากเช้ือเพศผู้จะรวมตัวกับไข่เจริญเป็นส่วนท่ีจะงอกเป็นต้นข้าวเรียกว่า 
คพัภะ (embryo) นิวเคลียสจากเช้ือเพศผู้อีกชุดหนึ่งจะรวมกับนิวเคลียสอื่นๆของเพศเมียในรังไข่ (polar nuclei) เจริญ
เป็น endosperm ซึ่งเป็นอาหารของข้าวในระยะที่เมล็ดเริ่มงอก endosperm ซึ่งประกอบด้วยแป้ง (starch) ส่วนนี้คือ
ส่วนท่ีมนุษย์ใช้บริโภคนั่นเองหลังจากท่ีผสมเกสรแล้วประมาณ 30 วันก็จะได้เมล็ดข้าวท่ีพร้อมจะเก็บเกี่ยวเมล็ดข้าวท่ีเก็บ
เกี่ยวนี้ประกอบด้วยส่วนภายนอกที่เป็นเปลอืก (bull) ซึ่งก็คือกลีบดอกใหญ่และกลีบดอกเลก็หุ้มสว่นภายในที่เรียกว่าข้าว
กล้อง (brown rice) หรือ rice caryopsis ข้าวกล้องคิดเป็นน้ าหนักประมาณ 72-82% ของน้ าหนักทั้งหมดของเมล็ดข้าว
ภายนอกของข้าวกล้องจะเห็นร่องตามยาวของเมล็ดรอ่งนี้เกิดขึ้นจากเปลือกหุ้มซึง่มีร่องตามยาวเมื่อเอาเปลอืกออกจึงเห็น
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ร่องนี้ข้าวกล้องมักจะมีสีน้ าตาลอ่อนๆเมื่อผ่าตามยาวจะพบส่วนต่างๆดังต่อไปนี้คือช้ันนอกสุดเป็นเยื่อบางๆ (pericarp) 
ส่วนนี้ท าให้เห็นสีของข้าวกล้องเป็นสีน้ าตาลอ่อนๆชั้นในที่ติดกับเยื่อบางนี้คือเปลือกหุ้มเมล็ดช้ันใน (seed coat) ถัดจาก
เปลือกหุ้มเมล็ดช้ันในคือ nucellus ช้ันสุดท้ายในสุดเป็นเยื่อบางๆคือ aleurone layer หุ้นส่วนที่เป็นแป้ง (starch) มีสี
ขาวข้นหรือขาวใสและส่วนท่ีเรียกว่าจมูกข้าว (embryo) ซึ่งส่วนน้ีจะเป็นส่วนท่ีงอกและเจริญเป็นต้น  

 
1.2 ลักษณะที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตทางด้านการให้ผลผลิต  
ต้นข้าวขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดซึ่งเกิดจากการผสมระหว่างเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียลักษณะที่ส าคัญเกี่ยวกับการ

ขยายพันธุ์ ได้แก่ รวง ดอกข้าวและเมล็ดข้าว      
รวงข้าว หมายถึง ช่อดอกของข้าว (inflorescence) ซึ่งเกิดขึ้นที่ข้อของปล้องอันสุดท้ายของต้นข้าวระยะ

ระหว่างข้ออันบนของป้องอันสุดท้ายกับข้อต่อของใบธง  เรียกว่า  คอรวง         
ดอกข้าว คือส่วนที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ดอกข้าวมีลักษณะเป็นช่อเรียกว่าช่อดอก (inflorescence) มีแขนงบน

ช่อดอกเป็นแบบรวง (panicle) แขนงราก (primary branch) ของรวงเกิดขึ้นตรงข้อบน (panicle base) ของคอรวง 
(uppermost internode) ซึ่งเป็นปล้องสุดท้ายของ  ล าต้นแขนงต่อๆไปเกิดบนแกนรวง (panicle axis) ถัดขึ้นไปจากข้อ
บนสุดจนถึงปลายรวงบนแขนงเหล่านี้ยังแตกออกเป็นแขนงย่อย (secondary branch) ลงไปอีกบนแขนงย่อยเหล่านี้แต่
ละแขนงจะมีดอกข้าว (spikelet) เกิดขึ้นบนก้านดอก (pedical) ความถี่ห่างของแขนงแรกและแขนงย่อยจะมีผลท าให้
จ านวนเมล็ดต่อรวงมากหรือน้อยแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและคุณสมบัติประจ าพันธ์ุดอกข้าวที่เกิดบนก้านดอก
เป็นดอกสมบูรณ์ (perfect flower) ภายในดอกมีเกสรตัวผู้ (stamen) ซึ่งประกอบด้วยอับเกสรตัวผู้ (anther) 6 อันและ
ก้านชูเกสรตัวผู้ (filament) เกสรตัวเมีย (pistil) ซึ่งประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมีย (stigma) 2 อันและก้านชูเกสรตัวเมีย 
(style) ซึ่งมาเช่ือมกันที่รังไข่ (ovary) ที่โคนยอดเกสรตัวเมียภายในประกอบด้วยกลีบดอก 2 กลีบคือกลีบดอกใหญ่ 
(lemma) และกลีบดอกเล็ก (palea) ส่วนปลายสุดของกลีบดอกใหญ่บางพันธุ์มีหาง (awn) ยาวบางพันธุ์สั้นหรือไม่มีเลย
ที่โคนของกลีบดอกมีฐานเปลือกหุ้มเมล็ด (rachilla) และที่ใต้ฐานเปลือกหุ้มเมล็ดมีกลีบคอกเล็กๆอีก 2 อันซึ่งไม่ได้หุ้ม
เมล็ดเกิดบนจุดก าเนิดของดอก ดอกข้าวจะบานในเวลาเช้าการผสมเกสร (pollination) ภายในดอกจะเกิดขึ้นก่อนที่จะ
เห็นดอกข้าวบานฉะนั้นนักผสมพันธุ์ข้าวจึงต้องท ามันเข้าล่วงหน้าโดยการแยกเอาเกสรตัวผู้ออกหรือท าให้เกสรตัวผู้หมด
สมรรถภาพก่อนที่ดอกข้าวจะบานในตอนเช้าปกติดอกข้าวออกแรกจะบานหลงัจากท่ีช่อดอกโผลพ่้นใบธงได้ประมาณ 24-
28 ซม. โดยเริ่มบานจากปลายช่อดอกมาหาโคนซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วันจึงจะบานครบทุกดอก  

 
1.3 การพัฒนาของดอกข้าวเป็นเมล็ด  
ดอกข้าว จะบานในวันที่มีอากาศสดใสและแสงแดดดีตอนเช้าหรืออาจเลยไปถึงเที่ยงวันโดยเปลือกดอกใหญ่

และเปลือกดอกเล็กจะเปิดอ้าออกเนื่องจากแรงดันของเยื่อรองรังไข่ (lodicules) จ านวน 2 อันท่ีฐานของรังไข่คอกข้าวจะ
บานประมาณ 30-60 นาทีเท่าน้ันและดอกท่ีบานแล้วจะไม่บานอีก           

การผสมเกสร (pollination) อาจเกิดขึ้นก่อนหรือหลังดอกบานเล็กน้อยดอกข้าวจะบานหลังจากรวงโผล่พ้น
กาบใบธง 1-2 วันและเริ่มบานจากปลายลงมาหาคอรวง (โคนรวง) ใช้เวลาประมาร 7 วันจึงจะบานครบทุกดอกการผสม
เกสรคือการที่อับเกสรตัวผู้แตกตัวออกปล่อยละอองเกสรตัวผู้ตกลงบนพรับละอองเกสรหลังจากการผสมเกสรเล็กน้อยก็
จะเกิดการผสมพันธุ์ (double fertilization) คือละอองเกสรตัวผู้จะงอกเพื่อส่งเช้ือเพศผู้หรือสเปิร์ม นิวเครียส (Sperm 
nucleus) ลงไปตามก้านฟูรับละอองเกสรท าการผสมกับเชื้อเพศเมียหรือเซลล์ไข่ (egg cell) และโพลาร์นิวคลีโอ (polar 
nuclei) ในรังไข่โดยสเปิร์มนิวเครียสตัวหนึ่งจะเข้าไปผสมกับและเจริญเติบโตต่อไปเป็น คัพภะส่วนสเปิร์มนิวเครียสอีกตัว
หนึ่งจะผสมกับโพลาร์นิวคลีโอและเจริญเติบโตต่อไปเป็นเนื้อของเมล็ดข้าวระยะเวลาในการผสมเกสรและการผสมพันธุ์
ขอดอกข้าวประมาณ 12-24 ช่ัวโมงต่อไปคือการสร้างเมล็ดข้าวโดยแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ คือ 

1) ระยะข้าวเป็นน้ านม (milk stage) ใช้เวลาประมาณ 7 วันหลังผสมเกสรและผสมพันธุ์ระยะค้นๆลักษณะ
ภายในของเมล็ดข้าวจะเป็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ านมเปลือกของเมล็ดมีสีเขียว  

2)ระยะข้าวเม่าหรือเป็นไตหรือเป็นโด (dough stage) ใช้เวลาประมาณ 14-21 วันหลังผสมเกสรเปลือกใหญ่
และเปลือกเล็กเริ่มแข็งสีเขียวอมน้ าตาลเนื้อในเมล็ดซึ่งเป็นน้ านมจะมีน้ าน้อยลงเหนียวและแข็งขึ้นตามล าดับ  
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3) ระยะเมล็ดแก่เต็มที่หรอืระยะเก็บเกี่ยว (maturation stage) ใช้เวลาประมาณ 30 วันหลังผสมเกสรเมลด็จะ
มีโครงสร้างสมบูรณ์เต็มที่ท้ังขนาดความแข็งของเปลือกและสีเปลือกที่สุกเต็มที่จะเปลือกจากสีเขียวเป็นสีน้ าตาลทองเป็น
ส่วนใหญ่อาจมีสีน้ าตางเข้มน้ าตาลม่วงหรือน้ าตางค าขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวส่วนเนื้อของเปลือกจะสีขาวและเข้มกว่าหรือน้อย
จะขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเช่นกัน 

ระยะทั้ง 3 ข้างต้น หมายถึงการสร้างเมล็ดข้าวในส่วนของเปลือกหุ้มแข็งและเนื้อของเมล็ดส่วนของคัพภะจะ
เจริญไปพร้อมกันด้วนโดยเริ่มจากการแบ่งเซลล์ 2 -3 เซลล์ในระหว่าง 24 ช่ังโมงแรกหลังจากการผสมเกสรการ
เจริญเติบโตเป็นเยื่อหุ้มต้นอ่อนเยื่อหุ้มรากอ่อนและใบเยงในวันที่ 3 ส่วนต้นอ่อนและส่วนอื่นๆภายในเยื่อหุ้มรากอ่อนจะ
เริ่มเติบโตเมื่อเมล็ดมีอายุ 5 วันต่อไปในวันที่ 6 จะเห็นท่อน้ าท่ออาหารปรากฏขึ้นในที่สุดคัพภะก็จะเจริญเติบโตสมบูรณ์
ในเวลา 13 วันไม่เกิน 20 วัน 

สรุปวงจรชีวิตของข้าวในการเจริญเติบโตเริ่มจากต้นข้าวงอกออกจากเมล็ดด้วยการเพาะเมล็ดจนเป็นต้นกล้าใช้
เวลาประมาณ 125 ช่ังโมงได้ต้นกล้าที่ต้องน าไปเพาะในระยะกล้า 25-30 วันจึงปักค าจนค้นข้าวแตกกอเกิดช่อดอกเป็น
ระยะแตกกอ 45-60 วันเรียกช่วงการเจริญเติบโตทางล าต้นต่อไปข้าวจะเข้าสู่การเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์โดยระยะ
ตั้งท้องใช้เวลาประมาณ 25-30 วันเริ่มจากการเกิดช่อจนถึงการออกดอกระยะต่อไปคือการสร้างเมล็ดอีก 25-30 วันจึงจะ
ได้เมล็ดแก่เต็มที่พร้อมที่เก็บเกี่ยวได้อีกครั้งจึงครบวงจรชีวิตของข้าวโดยถ้านับจากวันตกกล้าจะใช้เวลาปลูกข้าวประมาณ 
120-12-50 วันข้ึนอยู่กับลักษณะประจ าพันธุ์ของข้าวแต่ละชนิด 

 
 1.4 ระยะพัฒนาการของข้าวช่วงการเจริญเติบโตของต้นข้าวแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วงดังนี้     
 1)  การเจริญเติบโตและพัฒนาทางล าต้น (vegetative growth and development)   
 การเจริญเติบโตและพัฒนาการาทางล าต้นจะเริ่มตั้งแต่การงอกของเมล็ดจากคัพภะ (embryo) 

จนถึงระยะการให้ก าเนิดช่อดอกหรือรวงอ่อน (initiation of particle primordium)      
  ระยะต้นกล้า (seeding stage) คือระยะตั้งแต่ข้าวเริ่มงอกจนถึงต้นข้าวอายุประมาณ 30 วันในระยะ

นี้เมื่อข้าวเริ่มงอกก็จะมารากแรกเกิด (seminal root or radicle) แทงออกมาเป็นรากชุดแรกและต่อมาภายหลังก็จะมี
รากชุดที่ 2 ที่เรียกว่ารากแขนง (lateral root) แตกออกมาจากข้อใระดับดินของต้นข้าวเพื่อทนแทนรากชุดที่ 1 ที่จะ
สลายตัวไปในเวลาต่อมาต้นข้าวในระยะกล้านี้จะพัฒนาใบขึ้นมาขนถึงใบที่ 5 ในระยะแรกของต้นกล้าจะมีการใช้
สารอาหารจากส่วนแป้ง (endospem) ของเมล็ดต่อมาเมื่อสารอาหารจากเมล็ดหมดต้นกล้าก็จะหันไปดูดธาตุอาหารจาก
ดินมาใช้ในการเจริญเติบโต              

  ระยะแตกกอ (tillering stage) หมายถึงระยะที่ต้นข้าวเริ่มมีการแตกหน่อใหม่หน่อแรก (primary 
tiler) ออกมาจากตาข้างล าต้นที่อยู่ในซอกใบของใบที่สองของต้นหลัก (main culm) ที่น าไปปักด าจนถึงระยะแตกกอ
เต็มสูงสุด (maximum tillering stage) ของต้นข้าวโดยปกติหน่อแรกของต้นข้าวจะแตกออกมาภายหลังการปักด า
ประมาณ 10 วันหรือเมื่อต้นข้าวท่ีน าไปปักด าเริ่มมีใบท่ี 5 และต้นข้าวจะแตกกอสูงสุดเมื่อเริ่มให้ก าเนิดช่อดอกหรืออ่อน  
   

 2)  การเจริญเติบโตและการพัฒนาทางการสืบพันธุ์ การเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เกี่ยวข้องกับการ
สืบพันธุ์ของต้นข้าว เริ่มตั้งแต่ระยะให้ก าเนิดช่อดอกหรือรวงอ่อนจนถึงระยะเข้าออกดอก (flowering stage) ซึ่งใช้เวลา
ประมาณ 30 วัน                                   

 ระยะก าเนิดช่อดอกหรือระยะสร้างรวงอ่อน (panicle intiation stage) หมายถึง ระยะเวลา ที่ต้น
ข้าวมีลักษณะล าต้นกลมอย่างเด่นชัดและที่ปลายสุดของล าต้นข้าวจะมีปุ่มและปุยขน ขนาดเล็ก (1-2 มล.) เกิดขึ้น การให้
ก าเนิดช่อดอกหรือรวงอ่อน โดนปกติอยู่ในช่วงระยะประมาณ 30 วัน ก่อนข้าวออกรวง 

  ระยะตั้งท้อง (booting stage) หมายถึง ระยะเวลาที่ต้นข้าวมีการพัฒนาจากการถือ ก าเนิดช่อดอก
ไปเป็นรวงอ่อนภายใต้กาบใบธงที่หุ้มไว้และต้นข้าวในระยะนี้จะมีการยืดปล้องอย่าง เห็นได้ชัดพร้อมกับการนูนโปนขึ้น
ของกาบใบธง ระยะตั้งท้องนี้จะอยู่ในช่วงเวลา 5 - 6 วันก่อนการ ออกรวง 

  ระยะออกรวง (heading stage) หมายถึง ระยะที่ช่อดอกหรือรวงข้าวโผล่พ้น ออกมาจากกาบใบธง
ซึ่งจะเกิดขึ้นในระยะประมาณ 330 วันก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว ในระยะนี้ต้นข้าวจะ มีการยึดปล้องรองสุดท้ายจากปลาย
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สุดของล าต้นอย่างสมบูรณ์ก่อน หลังจากนั้นปล้องสุดท้ายก็จะมี การยืดตัวอย่างรวดเร็วเพื่อดันให้รวงข้าวโผล่พ้นออกมา
จากใบธง 

  ระยะดอกบาน (flowering or anthesis stage) หมายถึงระยะเวลาการปิดและการเปิดของดออก
ข้าวซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 1-2.5 ช่ัวโมง ในระยะนี้ก่อนที่กลีบดอกใหญ่และกลีบดอกเล็ก (lemma and palea) 
จะเปิดอ้าออกอับเรณู (anther) จากภายในดอกจะแตกและละอองเรณูจะหลุดจากอับเรณู (pollen sac) ไปตกบนยอด
เกสรตัวเมียและงอกเข้าไปผสมกับไข่ท าให้เกิด การผสมตัวเองภายในดอกเดียวกันขึ้นเป็นส่วนใหญ่และเมื่อกลีบดอกทั้ง
สองอ้าก้านเกสรตัวผู้ (flament) ก็จะยืดตัวออกให้อับเรณูโผล่พ้นออกมาจากกลีบดอกจึงท าให้ละอองเรณูบางส่วนฟัง
กระจายไปตกลงบนยอดเกสรตัวเมียของดอกอื่นก่อให้เกิดการผสมข้าม (cross pollination) ได้บ้างไม่เกิน 5% ใน
ธรรมชาติการออกดอกการผสมพันธุ์ของข้าวโดยปกติจะเกิดขึ้นช่วงเวลา 1 -3 วัน หลังการออกรวง โดยดอกที่อยู่ส่วน
ปลายรวงจะเปิดปิดก่อนรวงข้าวแต่ล่ะรวงจะออกดอกครบสมบูรณ์ทุกดอกภายใน 7-10 วันโดยทั่วไปท่ัวในเขตร้อนจะเริ่ม
ออกดอกในเวลาประมาณ 8.00 น. และสิ้นสุดในเวลาประมาณ 13.00 น. การผสมพันธุ์มักจะเกิดขึ้นภายในเวลา
ประมาณ 5 ช่ัวโมงหลังการออกดอกของข้าวจากการศึกษาพบว่าละอองเรณูสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานประมาณ 5 นาที
หลังหลุดออกจากอับเรณูและยอดเกสรตัวเมียสามารถรอรับการตกของละอองเรณูได้นานประมาณ 3-7 วันนอกจากนั้น
ยอดเกสรตัวเมียยังสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดีกว่าละอองเรณูอีกด้วยเช่นเมื่อน าดอกข้าวไปแช่ในน้ าร้อนอุณหภูมิ 43  
องศาเซลเซียส นานประมาณ 7 นาทีก็จะท าให้ละอองเรณูตายได้ในขณะที่ยอดเกสรตัวเมียยังคงมีชีวิตอยู่เพื่อรอการผสม
พันธุ์         

 3) การเจริญเติบโตและพัฒนาของเมล็ด (seed growth and development) ได้แก่ระยะเวลาตั้งแต่
ข้าวออกดอกและมีการผสมพันธุ์จนถึงช่วงเมล็ดสุกแก่เต็มที่พร้อมจะเก็บเกี่ยวได้ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน
ในช่วงนี้เมล็ดจะเริ่มมีน้ าหนักเพิ่มขึ้นสีเปลือกของเมล็ดก็จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีฟางข้าวหรือน้ าตาลและใน
ขณะเดียวกันใบข้าวก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแห้งไปน้ าหนักเมล็ดที่เพิ่มมากขึ้นนั้นเป็นเพราะได้มีการล าเลียงอาหารแป้ง
และน้ าตาลสะสมอยู่ในล าต้นและกาบใบมายังเมล็ดโดยตรงก่อนท่ีเมล็ดจะมีการสุกแก่เต็มที่นั้นได้มีขั้นการพัฒนามาเป็น 
3 ระยะ ได้แก่ ระยะน้ านม (milky stage) ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังการออกดอกประมาณ 8-1.3 วันเมล็ดในระยะแรกจะมีแป้ง
ใสเหลว (watery) และต่อมาจะเพิ่มความขุ่นมากขึ้นเมื่อผ่านระยะน้ านมไปแล้วก็จะมาถึงระยะที่เป็นเนื้อเมล็ด (dough 
stage) ในช่วงเวลาประมาณ 14-25 วันหลังการออกดอกในช่วงนี้น้ าในแป้งของเมล็ดจะค่อยๆระเหยไปท าให้เมล็ด
ประกอบด้วยเนื้อแป้งเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไมแ่ข็งตัวเต็มที่หลังจากน้ันในระยะเวลาตอ่มาเมล็ดก็จะมีการพัฒนามาเป็นระยะ
เมล็ดสุกแก่ (maturity stage) ในช่วงเวลา 25-35 วันหลังข้าวออกดอกเมล็ดในระยะนี้จะมีความแข็งใสและมีเนื้อแกร่ง
พร้อมที่จะท าการเก็บเกี่ยวได้ในการพัฒนาของเมล็ดจนเป็นเมล็ดที่สุกแก่เต็มที่นั้นจะใช้เวลารวดเร็วขึ้นพ้ืนท่ีปลูกข้าวเขต
ร้อนเมื่อเปรียบเทียบในพ้ืนท่ีปลูกข้าวเขตหนาวซึ่งใช้เวลายาวนานกว่าตัวอย่างเช่นในประเทศไทยจะสามารถเก็บเกี่ยวข้าว
ได้ภายในเวลา 30 วันแต่การปลูกข้าวในเขตหนาวของประเทศญี่ปุ่นอาจต้องใช้เวลาถึง 60 วันหลังการออกดอกของข้าว  
 
การพัฒนาผลิตภณัฑ์อาหารจากข้าวและนวัตกรรมข้าว 
                     ข้าวมีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อสนองตอบความต้องการของชีวิตด้วยการน า
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นผสมผสานกับเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตแบบครบวงจรเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ด้วยการน าข้าวเต็มเมล็ด หรือผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากข้าวเช่น แป้ง มา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเมนูอาหารหรือผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ  การส่งออกของผลิตภัณฑ์ข้าวไทยพบว่า ในปี 
2562 มีมูลค่าการส่งออกข้าวไทยในรูปของข้าวชนิดต่างๆ ประมาณ  130,545 ล้านบาท (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 
2563) ส่วนผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวพบว่าในปี 2556 ไทยส่งออกในรูปของผลิตภัณฑ์ข้าวมีมูลค่า 9,637.5 ล้านบาท 
หรือมีอัตราการส่งออกน้อยประมาณ 6 % ของการส่งออกข้าวทั้งหมดซึ่งมีมูลค่า 175,000 ล้านบาท (กระทรวงพาณิชย์ 
2560 อ้างใน ฉายะพันธุ์ ระวังส าโรง, 2561) ซึ่งช้ีให้เห็นว่าข้าวไทยจ าเป็นต้องมีการพัฒนานวัตกรรมข้าวใหม่ๆ หรือเพิ่ม
ศักยภาพให้เป็นข้าวที่มีคุณภาพสูง เพื่อสร้างการยอมรับให้ไทยเป็นผู้น าด้านข้าวของโลกต่อไป (ฉายะพันธุ์ ระวังส าโรง, 
2561) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรจ าแนกการใช้ประโยชน์จากข้าวแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การบริโภค 42.67% 



 11 

ท าเมล็ดพันธุ์ 4.23% แปรรูป 8.79% การส่งออก 41.66% และสต็อคข้าว 2.7%  โดยผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ส าคัญ
ได้แก่ อาหารสัตว์ ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ ขนมจีน แป้งต่างๆ และขนม   ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปข้าวพบว่า 
ต้องมีกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมข้าวเพื่อเพิ่มคุณค่า สร้างความแตกต่าง เพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์อาหาร
แปรรูปไทย เป็นแนวทางในการช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวโดยใช้วัตถุดิบในรูปข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก ข้าวขาว ข้าว
เจ้า และข้าวเหนียว เพื่อตอบสนองต่อการบริโภค และการน าส่วนต่างๆ ของข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอื่นได้ ส่วน
แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้ได้
ข้าวที่มีคุณภาพและลักษณะที่เหมาะสมในการเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อไป การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การพัฒนาการผลิตด้วยการออกแบบและวางแผนการผลิตอย่างเหมาะสม และการพัฒนาเชิงพาณิชย์เพื่อสามารถขาย
สินค้าแปรรูปจากข้าวและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ   (ฉายะพันธุ์ ระวังส าโรง, 2561)   รูปแบบการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากข้าวมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบการศึกษาสภาวะเพื่อปรับปรุงคุณภาพของข้าว หรือการพัฒนาต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากมีผู้บริโภคบางกลุ่มเป็นโรคแพ้กลูเตน (Celiac disease) 
หรือการพัฒนาเป็นอาหารที่มีอัตลักษณ์เพื่อต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารยั่งยืน (Gastronomic tourism)  
 
6)  วัตถุประสงค์ของชุดโครงการ 

1. เพื่อศึกษาสายพันธ์ุและคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุพ์ื้นเมืองต าบลบุดี เพื่อการอนุรักษ์และสร้างมูลค่า 
2. เพื่อพัฒนานวัตกรรมผลติภณัฑจ์ากข้าวพันธุ์พื้นเมืองต าบลบดุีให้เป็นอาหารอัตลักษณ์จังหวัดยะลา  
3. เพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายผลติภัณฑ์ข้าวพันธุพ์ื้นเมืองโดยกระบวนการมี

ส่วนร่วมของชุมชน ต าบลบดุี จังหวัดยะลา 
 
7)  ขอบเขตของชุดโครงการวิจัย 
  โครงการวิจัยนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว
พื้นเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยะลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ทั้งในห้องปฏิบัติการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และในแปลงนาของเกษตรกรในพื้นที่ รวม
ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 ปี ดังนี ้
 
ปีที่ 1 (ต้นน้ า) เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ 2563 

การศึกษาสายพันธุ์ คุณค่าทางโภชนาการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองต าบลบุดี เพื่อการอนุรักษ์
และสร้างมูลค่า ด าเนินการดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมือง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวหอมมือ
ลอแดง ข้าวหอมมือลอขาว และข้าวเลือดปลาไหล ซึ่งเป็นพันธุ์ท่ีเกษตรกรในต าบลบุดีนิยมปลกูเพื่อการจ าหน่าย น ามาคัด
แยกเพื่อเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ในถุงกระดาษที่มี silica gel ศึกษาอัตราการงอกของเมล็ด ลักษณะทางกายวิภาคของเมล็ด
พันธุ์ข้าว และบันทึกลักษณะของเมล็ดพันธุ์ตามหลักการวิชาการของกรมการข้าว ทดลองปลูกในกระถาง และปลูกใน
แปลงสาธิตของเกษตรกร บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต และลักษณะสัณฐานวิทยา  
 2. การพิสูจน์เอกลักษณ์ประจ าพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 3 สายพันธุ์ โดยใช้ใบอ่อน น ามาสกัดดีเอ็นเอ ด้วยชุดสกัด
ส าเร็จรูป น าดี เอ็นเอที่สกัดได้มาท าปฏิกิริยาพีซีอาร์กับไพรเมอร์ เครื่องหมาย SSR ตรวจสอบผลด้วยวิธี Gel 
Electrophoresis บันทึกภาพที่ได้จากเครื่องgel documentation น าแถบดีเอ็นเอที่ได้จากการวิเคราะห์ผลจากการท า 
Gel Electrophoresis มาวิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการด้ วยวิธี  UPGMA (Unweighted Pair Group 
Methodwith Arithmatic Mean) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่  ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย กรดแอมิโน และ
คาร์โบไฮเดรต ตามวิธี AOAC (2002) ของข้าวพื้นเมือง จากต าบลบุดี จังหวัดยะลา จ านวน 3 สายพันธ์ุ  
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 4. การตรวจสอบปริมาณแอมิโลส และการเปลี่ยนแปลงความหนืดด้วยเครื่องวัดความหนืดอย่างรวดเร็วตามวิธี 
AACC (2000) ของข้าวพันธุพ์ื้นเมืองจ านวน 3 สายพันธุ ์
 5. การพัฒนารูปแบบการบริโภคข้าวกล้องด้วยการหาอัตราส่วนการผสมข้าวกล้องทั้ง 3 สายพันธุ์ อัตราส่วนน้ า
ต่อข้าวกล้องที่ผสมในอัตราส่วนต่างๆ และน ามาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคและวัดค่าเนื้อสัมผัสของข้าวกล้องหุงสุก 
 6. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องหุงสุกที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากที่สุด ได้แก่ 
ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย วิตามิน และคาร์โบไฮเดรต ตามวิธี AOAC (2002) เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางโภชนาการ
ให้แก่ผู้บริโภค 

7. การประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นเมือง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ หาแนวทางการอนุรักษ์ และการ
จ าหน่ายข้าวกล้องผสมจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองทั้ง 3 สายพันธ์ุ 
 
ปีที่ 2 (กลางน้ า) เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ 2564 
      1. ทดลองหาสภาวะในการผลิตแป้งข้าวกล้องจากข้าวพันธ์ุพื้นเมืองและน ามาวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี การ
เปลี่ยนแปลงความหนืด และการเกิดเจลของแป้งข้าว 
      2. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์จากแป้งข้าวกล้องพันธุ์พื้นเมือง 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ แป้งละแซกึ่งส าเร็จรูป 
บะหมี่เบตงจากแป้งข้าวกล้อง และเส้นพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องพันธุ์พ้ืนเมือง 
 3. ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคขา้วกล้องผสมจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองทั้ง 3 สายพันธ์ุ  
 
ปีที่ 3 (ปลายน้ า)  เสนอของบประมาณในปีงบประมาณ 2565 
 1. การศึกษาสภาวะในการเก็บรักษาผลติภณัฑ์จากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองปลอดสารพิษบุดี  
      2. การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลบุดี 
จังหวัดยะลา โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การปฏิบัติการพัฒนา (Development Acton) และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ เปรียบเทียบ และเขียนพรรณนาเชิงเหตุผล โดยใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Methodological Triangulation) ของ Denizen ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการ
รวบรวมข้อมูล ด้านกลุ่มเป้าหมายการวิจัย และด้านผู้ศึกษาวิจัย 
 
8)  ประโยชน์ของชุดโครงการ 
 
  1. ประโยชน์เชิงวิชาการ   

1.1 เกษตรกรมีชุดข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์และคุณค่าทางโภชนาการข้าวพันธุ์พื้นเมืองของต าบลบุดี เพือ่เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อยอด  

1.2 เกษตรกรมีชุดข้อมูลอัตราส่วนในการผสมข้าวกล้องพันธุ์พ้ืนเมืองทั้ง 3 สายพันธุ ์และอัตราส่วนน้ าในการหุง
เพื่อให้ได้ข้าวกล้องหุงสุกที่ผู้บริโภคยอมรับ และมีคุณค่าทางโภชนาการ  เพื่อการจ าหน่ายในรูปแบบข้าวกล้องผสมที่มี
คุณค่าทางโภชนาการ 

1.3 เกษตรกรมีชุดข้อมูลกระบวนการผลิตแป้งข้าวกล้อง ต้นแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์จังหวัดยะลาที่มีคุณค่า
ทางโภชนาการ และข้อมูลสภาวะในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ให้คงคุณค่า 

1.4 เกษตรกรมีชุดข้อมูลพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นแนวทางการผลิตข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเพื่อสนองความต้องการ 
1.5 เกษตรกรมีชุดข้อมูลช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีศักยภาพในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองปลอด

สารพิษต าบลบุดี จังหวัดยะลา 
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  2. ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและพาณิชย์    
2.1 ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดยะลา บนฐานทรัพยากรชีวภาพท้องถิ่นที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารและยา 4 ผลิตภัณฑ์ 
2.2 เพิ่มศักยภาพการจัดจ าหน่ายข้าวกล้องผสมและผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองปลอดสารพิษต าบลบุดี 

จังหวัดยะลา  
2.3 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมียอดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10%  

 
  3. ประโยชน์เชิงชุมชนและสังคม   

3.1 เกิดต้นแบบชุมชนที่มีการพึ่งตนเองจากการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่น  
3.2 สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับชุมชนได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
3.3 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพให้

สอดรับกับวิถีชีวิตท้องถิ่นและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
9)  ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ 
     9.1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุม่เกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) ต าบลบดุี จังหวัดยะลา 
     9.2 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยะลา 
     9.3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบรุี  
 
10) งบประมาณชุดโครงการ 
 

โครงการ งบประมาณ (บาท) 
โครงการปีที่ 1 (2563) 
การศึกษาสายพันธุ์ คุณค่าทางโภชนาการ และนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุพ์ื้นเมืองต าบลบุดี เพื่อการอนุรักษ์ และ
สร้างมูลค่า 
 
โครงการย่อยที่  1 การศึกษาสายพันธุ์และคุณค่าทาง
โภชนาการของข้าวพื้นเมืองต าบลบุดี เพื่อการอนุรักษ์และ
สร้างมูลค่า 
โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าว
พันธุพ์ื้นเมืองต าบลบุดีให้เป็นอาหารอัตลักษณ์จังหวัดยะลา  

200,000  

โครงการปีที่ 2 (2564) 
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุพ์ื้นเมืองต าบล
บุดีให้เป็นอาหารอตัลักษณ์จังหวัดยะลา 
  
โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาสมบตัิและคณุค่าทาง
โภชนาการ ในการผลติแป้งข้าวกลอ้งจากข้าวพันธ์ุ
พื้นเมือง 
โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาผลติภัณฑ์อาหารอัต
ลักษณ์จากแป้งข้าวกล้องพันธุ์พ้ืนเมือง 3 ผลิตภณัฑ์  

200,000 
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โครงการปีที่ 3 (2565) 
การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายผลติภณัฑ์ข้าวพันธุ์
พื้นเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  
ต าบลบดุี จังหวัดยะลา และการศกึษาสภาวะในการเก็บ
รักษาผลิตภณัฑ ์
 
โครงการย่อยที่ 5 การศึกษาสภาวะในการเก็บรักษา
ผลิตภณัฑ์จากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองปลอดสารพิษบุดี  
โครงการย่อยที่ 6 การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ต าบลบุดี จังหวัดยะลา  

200,000 

รวม 600,000 
 
ปีงบประมาณ 2563 (200,000 บาท)  
 

รายการ 
งบประมาณจาก สป.อว. 

จ านวนเงิน (บาท) 
1.   หมวดค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนผูว้ิจัย) 6,000 
2.   หมวดค่าจ้าง (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ให้ระบุจ านวนอัตรา 
คุณวุฒิ และคดิอัตราค่าจ้างตามทีก่ าหนด) 

- 

3.   หมวดค่าวสัด ุ
 3.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี ตรวจลักษณะทางชีวโมเลกลุ 
     3.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี วิเคราะห์ลักษณะทางกาย
วิภาค  
     3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี ในการวิเคราะห์คณุค่าทาง
โภชนาการของข้าว ได้แก่ ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย 
คาร์โบไฮเดรต (แป้ง และ น้ าตาลรีดิวซ์) 
     3.4 วัสดุ อุปกรณ์ในการทดลองปลูกข้าว 
     3.5 วัสดุส านักงาน และวสัดสุิน้เปลืองอื่นๆ 
     3.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี วิเคราะห์ปรมิาณแอมิโลสและ
ความหนืด 
     3.7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ และสารเคมี วิเคราะห์คณุค่าทาง
โภชนาการของผลิตภณัฑ์ เช่น โปรตีน ไขมัน เถา้ เส้นใย 
คาร์โบไฮเดรต น้ าตาลรดีิวซ์  
     3.8 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบความชอบและการยอมรับ
ของผู้บริโภค 
     3.9 วัสดุงานบ้านงานครัว 
      

 
30,000 
15,000 

 
15,000 

 
 

1,500 
4,300 
8,000 

 
15,000 

 
 

2,000 
 

1,500 
 

4.   ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ  
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รายการ 
งบประมาณจาก สป.อว. 

จ านวนเงิน (บาท) 
     4.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับลงพื้นที่เก็บข้อมูล และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น  
     

 
9,000 

5.   ค่าจัดหาข้อมลู และค่าท ารายงาน 
     5.1 ค่าจ้างจัดท ารายงานและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3,800 

6. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอยา่ง 
     6.1 ค่าเช่าใช้กล้องจุลทรรศ์แบบสอ่งกราด จ านวน 3 ตัวอย่าง 
เป็นเวลา 5 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
    6.2 ค่าจ้างวิเคราะห์กรดแอมโินต่างๆ จ านวน 3 ตัวอย่าง ๆ ละ 
81,000 บาท 
     6.3 ค่าจ้างวิเคราะห์กรดแอมิโนจ าเป็น 2 ตัวอย่าง ๆ ละ 8,100 
บาท   
    6.4 ค่าจ้างวิเคราะห์วิตามินบรีวม 2 ตัวอย่าง ๆ ละ 17,000 บาท 
 

 
18,000 

 
24,300 

 
16,200 

 
34,000 

 
7.   อื่นๆ  (โปรดระบุ)  

รวม (บาท) 116,000 
* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ ทุกหมวด 
 
13) เอกสารอ้างอิง  
 

กระทรวงพาณิชย์. (2560). การส่งออกสินค้าตามโครงสร้างสินค้าส าคัญของไทยปี 2557-2561 (มกราคม-
พฤษภาคม). ค้นเมื่อ 25 มิถุนายน 2561, จาก: https://bit.ly/2ugaZuu. 

ฉายะพันธุ์ ระวังส าโรง. (2561). การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปข้าวไทยต่อการปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ยุค
อุตสาหกรรม 4.0. รายงานการศึกษาทางวิชาการ. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ส านัก
กรรมาธิการ 1 ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 34 หน้า 

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย. (2563). ปริมาณและมูลค่าการส่งออกข้าวไทย ค้นเมื่อ 23 เมษายน 2563 , จาก: 
http://www.thairiceexporters.or.th/statistic_2019.html. 

AACC.  (2 0 0 0 ). The American Association of Cereal Chemist. In: Approved methods of the 
American association of Cereal Chemist, Inc.  10th ed.  St. Paul, Minn. 

AOAC. (2 0 0 2) .  Official Method of Analysis. 1 6 th ed.,The Association of Office Analytical 
Chemists, Virginia. 

Traiperm, P., Norsaengsri, M., Gale, S. W., Rerkasem, B., Jumrus, S., & Yimyam, N. (2 0 1 5 ). A 
taxonomic revision of the tribe Oryzeae (Poaceae) in Thailand. SCIENCEASIA, 41(6 ) , 363 -
376. 

     Na Nakorn W (1996) Gramineae (Poaceae) in Thailand, Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai. 
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ปกปิด 
 

ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

 
 

ชื่อโครงการย่อยที ่1 
การศึกษาสายพันธ์ุและคณุค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองต าบลบุดี เพื่อการอนุรักษ์และสร้างมลูคา่ 

Study on strains and nutritional values of local rice in Budi Subdistrict  
for conservation and value added 

 
 

คณะผู้วิจัย 
ศศิธร  พังสุบรรณ 

อุบล  ตันสม 
กูรอซียะห์  ยามิรูเด็ง 

 
 

ชุมชน/ท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี)  

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยะลา 
 
 
 

ผู้ประสานงานโครงการ 
ช่ือ นางสาวอุบล  ตันสม 
หน่วยงานต้นสังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สถานท่ีติดต่อ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท์ 0-7329-9628  
โทรสาร       - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1547-8922 
E-mail: ubol.t@yru.ac.th 
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ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

 
1)  ข้อมูลของโครงการย่อยที ่1 
 
ช่ือโครงการ   (ภาษาไทย) การศึกษาสายพันธุ์และคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพื้นเมืองต าบลบุดี เพื่อการอนุรักษ์   

และสร้างมูลค่า 
   (ภาษาอังกฤษ) Study on strains and nutritional values of local rice in Budi Subdistrict  
       for conservation and value added 
 
     ระยะเวลาของโครงการ 10 เดือน 

งบประมาณของโครงการย่อย 117,000 บาท 
 
 โปรดระบุ  รายละเอียดโครงการนี ้

 เป็นโครงการใหม ่
 เป็นโครงการต่อเนื่อง จากโครงการชื่อ………………………………………..  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก

หน่วยงาน…………………………………….. 
 
การยื่นขอรับการสนับสนุนจากหนว่ยงานอ่ืน ส าหรับโครงการนี ้

    ไม่ได้ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 ได้ยื่นขอหรือไดร้ับการสนับสนุน  จากหน่วยงาน……………………………………………..………………….. 

ช่ือโครงการ.................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดของโครงการที่ยื่นขอหรือไดร้ับการสนับสนุน  ........................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ความเหมือนและความแตกตา่งรวมถึงความเชื่อมโยงกับโครงการนี้   
....................................................................................................................................................................................... 
 
กรอบงานวิจัย  
    (1) ด้านเกษตรกรรมและอาหาร 
    (2) ด้านสุขภาวะและผูสู้งอายุ 
    (3) ด้านวิสาหกิจชุมชน 
    (4) ด้านการท่องเที่ยวและบรกิารที่มีมลูค่าสูง 
    (5) ด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (6) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรยีนรู้ 
 
พ้ืนที่ด าเนินการ ต าบลบดุี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
2)  บทคัดย่อ   
 ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) ต าบลบุดี อ.เมือง 
จ.ยะลา ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคมี 2 สายพันธุ์ ได้แก่ พันธุ์หอมมือลอ ซึ่งเมื่อน าหุงมีกลิ่นหอมคล้ายหอมมะลิแต่
กลิ่นจะอ่อนกว่า และพันธุ์เลือดปลาไหลมีลักษณะเมล็ดอวบและสั้นซึ่งคล้ายกับข้าวสังข์หยด (สุจิต เมืองสุข, 2563) ข้าว
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หอมมือลอมีลักษณะเมล็ดข้าว 2 สี คือสีแดง และสีขาว แต่ในปัจจุบันเกษตรกรปลูกขายทั้ง 2 ลักษณะ ผลจากการ
ประชุมของเวทีประชาคมการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ “บุดีโมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิ์ภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร ต าบลบุดี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาพที่ 1) ทางกลุ่มมีความต้องการข้อมูลในเรื่อง
เอกลักษณ์ของสายพันธุ์ข้าว การน าข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองไปใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าของข้าวพันธุ์พื้นเมืองในรูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ ทั้งที่เป็นเมล็ดและแปรรูปเป็นแป้ง เพื่อในอนาคตสามารถน าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ โดยมี
ความสนใจในการพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์  
 ดังนั้นวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของสายพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการศึกษาลักษณะทางกายวิภาค 
ลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะทางชีวโมเลกุล และศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย 
กรดแอมิโน และคาร์โบไฮเดรต เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง  
 

 
 

ภาพที่ 1 การประชุมของเวทีประชาคมการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ “บุดีโมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธ์ิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลบุดี เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 
3)  ผู้บริหารสถาบัน 
  ข้อเสนอโครงการวิจัยนี้ได้ผา่นการประเมินข้ันต้นและเห็นชอบจากสถาบัน/หน่วยงาน ที่รับผดิชอบด้านการวิจัย
ของสถาบันเรียบร้อยแล้ว 
 
                       ลงช่ือ…………………………………………….………………ผูต้รวจสอบโครงการ 
              (……………………………………………..) 
                                                      ผู้อ านวยการสถาบันวจิัย/ผูร้ับผิดชอบด้านการวิจัยของสถาบัน 
 
 
 ช่ือหัวหน้าสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ 
 ต าแหน่ง (อธิการบดี หรือเทียบเทา่) อธิการบด ี
 สถานท่ีติดต่อ    มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 
 โทรศัพท์   0-7329-6699 
 โทรสาร.................................................................................................................…....….......………. 
 

ลายมือช่ือ…………………………………………………….. 
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4)  หัวหน้าโครงการ 
 ช่ือหัวหน้าโครงการ (ภาษาไทย) ดร. ศศิธร  พังสุบรรณ      
    (ภาษาอังกฤษ) Dr. Sasithorn Pangsuban 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ..................-.........…………....................……………………………......………………… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) ปร.ด. ชีววิทยา...............................………………………………….............. 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส)..สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร  
 ที่อยู่ติดต่อ    หลักสตูรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
        133 ถ. เทศบาล 3 ต. สะเตง อ. เมือง จ. ยะลา 95000 
 โทรศัพท์     0-7329-6699 ต่อ 73300    
 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 09-3581-8583 
 โทรสาร      ...........-................................................................................................…....…………..…. 

E-mail:       sasithorn.p@yru.ac.th..........................................................................…....…............. 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 50) 
- รวบรวมผลการด าเนินงานของแต่ละโครงการ 
- พิสูจน์เอกลักษณ์ของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ด้วยการศึกษาเมลด็พันธ์ุข้าว และลักษณะประจ าพันธ์ุข้าว  
ความรับผิดชอบในโครงการวจิัยอืน่ๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  ...................-........................... 

ลายมือช่ือ……………… ………………………………..... 
                     (นางศศิธร  พังสุบรรณ) 
 

5)  คณะผู้วิจัย 
 
 ช่ือผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย นางสาวอุบล  ตันสม 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ................-...........…………………………………………………...............……… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ชีวเคมี) 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 ที่อยู่ติดต่อ   สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษต มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 133 ถ.

เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
 โทรศัพท์     0-7329-9628 
 โทรสาร      - 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-1547-8922 
E-mail: ubol.t@yru.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 30 ) 
  - การวิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 3 สายพันธ์ุ 
  - การวิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผสมทีไ่ดร้ับการยอมรับจากผู้บรโิภค 
ความรับผิดชอบในโครงการวจิัยอืน่ๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  .............................................. 

 
ลายมือช่ือ ……………… ………………………………..... 

                                  (นางสาวอุบล  ตันสม) 
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 ช่ือผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย  ดร. กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ................-...........…………………………………………………...............……… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส) หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ที่อยู่ติดต่อ   หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
 โทรศัพท์     073-299699 
 โทรสาร      073-299610, 073-299611 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-312-9519 
E-mail: kurosiyah.y@yru.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ   (คิดเป็นร้อยละ 20) 

 -พัฒนาอัตราส่วนการผสมข้าวกล้องทั้ง 3 สายพันธุ์ อัตราส่วนน้ าต่อข้าวกล้องที่ผสมในอัตราส่วนต่างๆ และ
น ามาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคและวัดค่าเนื้อสัมผัสของข้าวกล้องหุงสุก และการตรวจสอบปริมาณแอมิโลส ของ
พันธุ์ข้าว 

ความรับผิดชอบในโครงการวจิัยอืน่ๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  .............................................. 
 
ลายมือช่ือ ……………… ……………………………….....  
         (นางสาวกูรอซียะห์ ยามริูเด็ง) 

  
รายละเอียดคณะผู้วิจัย 
   จ านวนนักวิจัยใหม่ที่ไมเ่คยไดร้ับทุนโครงการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชนฐานราก  
เข้าร่วมโครงการ ........3....... คน (ระบุช่ือ-นามสกลุ) 
   1) ดร. ศศิธร  พังสุบรรณ 
   2) นางสาวอุบล  ตันสม 
   3) ดร. กูรอซียะห์ ยามิรเูด็ง 
    ฯลฯ 
   
 จ านวนนักวิจัยที่เคยได้รับทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากสามารถพัฒนาต่อ
ยอดผลงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เกิด Impact อย่างชัดเจน หรือได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ .......... คน 
(ระบุชื่อ-นามสกุล) 
   1) .......................................................................... 
   2) .......................................................................... 
   3) .......................................................................... 
    ฯลฯ 
 
6)  หลักการและเหตุผล 
 
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) เป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูก
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองมี 2 สายพันธุ์ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับคือ ข้าวพันธุ์หอมมือลอ และพันธุ์เลือดปลาไหล ข้าวพันธุ์หอม
มือลอเป็นข้าวที่ปลูกในพื้นที่กันมาอย่างยาวนานซึ่งในปัจจุบันที่พันธุ์ข้าวหอมมือลอที่ปลูกในแปลงนามี 2 ลักษณะของสี
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เมล็ดที่แตกต่างกันคือสีขาวและสแีดง คล้ายกับสายพันธ์ุเลือดปลาไหล ซึ่งท าใหเ้กิดข้อสังเกตว่าข้าว 2 ลักษณะที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นสายพันธ์ุเดียวกันหรือไม่ สายพันธ์ุข้าวเกิดลักษณะแบบนี้ส่งผลใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ และการท าฉลากโภชนาการเพื่อจัดจ าหน่ายทางการค้า ท าให้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าของสายพันธ์ุขา้วได้ โดยทาง
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) จ าหน่ายข้าวพันธุ์พื้นเมืองในรูปแบบข้าวสาร
เป็นสินค้าหลัก ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตอบสนอง
ความต้องการของตลาดคนเมือง และคนที่รักสุขภาพ ทั้งนี้การแปรรูปข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพื่อน าไปใช้ท าผลิตภัณฑ์
คุณภาพสูง หรือการใช้เพื่อการวิจัย จ าเป็นต้องคัดเลือกสายพันธุ์ หรือเมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงพิสูจน์
เอกลักษณ์ของสายพันธุ์ข้าวด้วยวิธีการศึกษาลักษณะทางกายวิภาค ลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะทางชีวโมเลกุล และ
ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย กรดแอมิโน และคาร์โบไฮเดรต  เพื่อเป็นข้อมูล
สนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งสามารถยกระดับราคาได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10-15 บาท/กิโลกรัม
(เดชรัต  สุขก าเนิด, 2562) 
 
7)  องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    
องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็นพันธุ์ข้าวปลูกดั้งเดิมหรือปลูกเฉพาะถิ่น ซึ่งชาวนาได้ปลูกมาเป็นเวลานาน มีความ
หลากหลายของสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละสภาพพื้นที่ เนื่องด้วยการปรับตัวต่อสภาวะแวดล้อมในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย และการคัดเลือกพันธุ์โดยภูมิปัญญาของชาวนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน จึงมีความหลากหลาย
ทางด้านพันธุกรรม (genetic diversity) เป็นอย่างมาก ส่งผลให้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของข้าว
พื้นเมืองมีความหลากหลายเช่นกัน ซึ่งส่งผลถึงความหลากหลายของคุณค่าทางโภชนการอีกด้วย ดังนั้นการแปรรูปข้าว
พันธุ์พื้นเมือง เพื่อน าไปใช้ท าผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง หรือการใช้เพื่อการวิจัย จ าเป็นต้องใช้สายพันธุ์ หรือเมล็ดพันธุ์ที่
บริสุทธ์ิ นักวิทยาศาสตร์จึงพยายามหาวิธีต่าง ๆ ในการตรวจสอบสายพันธ์ุ หรือเมล็ดพันธ์ุ  ดังนี ้
 ประพฤติ พรหมสมบูรณ์ และ คณะ (2559) ท าการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจ านวน 89 พันธุ์ ซึ่งน ามาจาก 4 
ภูมิภาคของประเทศไทย โดยศึกษาถึงการงอกในสภาพแปลง และลักษณะทางการเกษตรรเปรียบเทียบกับพันธุ์ไรซ์เบอรี่ 
(Riceberry) และขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105 ) ในแปลงนาของเกษตรกร อ าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ใน
ฤดูฝน (ก.ค.-ธ.ค.) ปี พ.ศ. 2556 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ( randomized complete block 
design) จ านวน 2 ซ้ า ระยะปักด า 25x25 เซนติเมตร ปลูก 12 กอ/แถว จ านวน 3 แถว/หน่วยทดลอง เก็บข้อมูลจาก
แถวกลาง 10 กอ/หน่วยทดลอง บันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ และองค์ประกอบของผลผลิต ได้แก่ ความสูงต้น ความ
ยาวรวง น้ าหนักรวง และจ านวนข้าวเต็มเมล็ด/รวง ผลการทดลองพบว่า ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์เปรียบเทียบ มีความ
สูงต้น ความยาวรวง น้ าหนักรวง และจ านวนข้าวเต็มเมล็ด/รวง แตกต่างกันทางสถิติ (p<0.01) โดยข้าวพันธุ์ไม่มีช่ือ
หมายเลข 2 (Unknown 2) ด าหมอ (Dammore) และไอ้โข่ง (Aye Khong) เป็นข้าวพ้ืนเมือง 3 พันธุ์ท่ีมีน้ าหนักรวงและ
จ านวนข้าวเต็มเมล็ด/รวง สูงกว่าพันธุ์พื้นเมืองอื่น ๆ รวมถึงพันธุ์ไรซ์ เบอรี่ และขาวดอกมะลิ 105 อีกทั้งพบว่าข้าวพันธุ์
พื้นเมืองทั้ง 31 พันธุ์มีล าต้นสูงกว่าพันธุ์ไรซ์เบอรี่ และพันธุ์พื้นเมือง 17 พันธุ์จาก 31 พันธุ์มีล าต้นสูงกว่าพันธุ์ขาวดอก
มะลิ 105 
 วาสินี พงษ์ประยูร และ อติกร ปัญญา. (2559) ศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวเชิงคุณภาพ ด้วยการ
ส่องภายใต้กล้องสเตอริโอ โดยบันทึกตามเกณฑ์ Standard Evaluation System (SES) และศึกษาลักษณะสัณฐาน
วิทยาในเชิงปริมาณของข้าวเปลือกและข้าวกล้องของข้าว 6 พันธุ์ ได้แก่ ความยาว ความกว้างและความหนา สัดส่วนของ
ความยาวต่อความกว้าง น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้งของข้าวจ านวน 100 เมล็ด และท าการประเมินสีข้าวกล้อง ด้วยการ
วัดค่าความสว่าง (L*) ค่าสีแดง (a*) และค่าสีเหลือง (b*) ด้วยเครื่องวัดสีคัลเลอร์มิเตอร์  อีกท้ังยังศึกษาลักษณะทางกาย
วิภาคศาสตร์ ของโครงสร้างของแป้งภายในเมล็ดของเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นน้ าและข้าวน้ าลึก นอกจากนี้ยังศึกษาคุณค่าทาง
โภชนาการของเมล็ดข้าว ได้แก่ แป้ง น้ าตาล โปรตีนและกรดอะมิโนอิสระ และจากตัวอย่างผ่านการไฮโดรไลซ์ พบว่า 
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สามารถแบ่งข้าวพันธุ์พื้นเมืองเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีโปรตีนสูง 3 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพันธุ์พลายงามปราจีนบุรี กข45 
และปราจีนบุรี 2 และกลุ่มที่มีโปรตีนต่ า ได้แก่ อยุธยา 1 ขาวบ้านนา 432 และปราจีนบุรี 1 และสามารถจัดจ าแนกกลุ่ม
ข้าวตามปริมาณกรดอะมิโน เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าวที่มีปริมาณกรดอะมิโนสูง ได้แก่ ข้าวพันธุ์ขาวบ้านนา 432 พลาย
งามปราจีนบุรี RD45 และปราจีนบุรี 2 และกลุ่มข้าวท่ีมีปริมาณกรดอะมิโนต่ า ได้แก่ ข้าวพันธุ์อยุธยา 1 และปราจีนบุรี 1 
 ธีระ ธรรมวงศา และคณะ (2555) ท าการเก็บตัวอย่างข้าวด านาสวน 26 ตัวอย่าง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2552 พบว่า ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 5 ลักษณะ ได้แก่ สีของข้าวเปลือก 
รูปร่างของข้าวเปลือก รูปร่างของข้าวกล้อง การกระจายของสีด าในข้าวกล้อง และความยาวของข้าวกล้อง ร่วมกับ
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์อีก 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะพื้นผิวของกาบล่างและความหนาของเปลือกข้าวกล้อง 
สามารถน ามาใช้ในการจัดกลุ่มข้าวด านาสวนได้ และให้ข้อเสนอแนะว่า ควรศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุลของทุกตัวอย่าง
ที่คาดว่าเป็นพันธุ์ปลูกเดียวกัน เพื่อยืนยันและประกอบการตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ระดับพันธุ์ปลูกต่อไป 
 นันทิยา พนมจันทร์ และ วิจิตรา อมรวิริยะชัย. (2554) ท าการส ารวจข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกในแปลงเกษตร 
พบตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมืองทั้งหมด 7 พันธุ์ และประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมือง โดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด แบ่งเป็นลักษณะคุณภาพ 4 ลักษณะ โดยใช้ค่าดัชนีความหลากหลาย (Shannon-
Weaver Index: H’) พบว่า ลักษณะที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงที่สุดคือ สีเปลือกเมล็ด รองลงมา คือ ความ
ยาวข้าวกล้อง สีข้าวกล้อง และรูปร่างข้าวกล้อง ตามล าดับ และศึกษาลักษณะปริมาณ 7 ลักษณะ ได้แก่ น้ าหนัก 100 
เมล็ด ความกว้างข้าวเปลือก ความยาวข้าวเปลือก ความหนาข้าวเปลือก ความกว้างข้าวกล้อง และความยาวข้าวกล้อง 
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 Terrell และคณะ (2001) ใช้ SEM ในการศึกษาโครงสร้างดอกข้าวของพืชสกุล Oryza 16 ชนิด โดยศึกษา 14 
ลักษณะ ได้แก่ ต าแหน่งข้อต่อของดอก (Spikelet articulation position), รูปร่างเซลล์ (Callus shape), ต าแหน่งของ
กาบประดับ (Glume position), รูปร่างของกาบประดับ (Glume shape), Rachilla, Rachilla shape, Rachilla 
muricate, ร่องของเปลือกนอกใหญ่แผ่นนอก (Lemma furrows), ปุ่มบนเปลือกนอกใหญ่แผ่นนอก (Lemma 
tubercles), รูปร่างของปุ่มบนของเปลือกนอกใหญ่แผ่นนอก (Lemma tubercle shape), รูปทรงซิลิก้าของเปลือกนอก
ใหญ่แผ่นนอก (Lemma silica bodies), รูปทรงปากใบใต้ยอดของเปลือกนอกใหญ่แผ่นนอก Lemma body (below 
apex) stomata, หางของเปลือกนอกใหญ่แผ่นนอก (Lemma awns) และ ชนิดของเอ็มบริโอ (Embryo types) พบวา 
จากลักษณะตาง ๆ เหลานี้สามารถจ าแนกขาวในสกุลออไรซา จากหลาย ๆ ประเทศ โดยเปนลักษณะที่ยอมรับกันใน
ระดับสากลวาสามารถบงช้ีชนิดของขาวในสกุลออไรซาได้ 
 Sanchez และคณะ (2005) ศึกษาโครงสร้างอัลตร้าแผ่นใบ (leaf blade), ดอก (spikelet), ลิ้นใบ (ligule) 
และ หูใบ (auricles) ของ Oryza glumaepatula เปรียบเทียบกับ O. sativa และ O. rufipogon พบว่า ขอบใบมีขน
หรือไทรโคร (trichome) ที่เป็นหนาม 1 แถว บริเวณขอบหูใบมีขนสีใส และพื้นผิวของหูใบมีขนสองเซลล์ ส่วนพ้ืนผิวของ
ลิ้นใบมีขนสีใส ขนาดสั้นๆ จ านวนมาก ซึ่งลักษณะเหล่านี้พบเฉพาะใน O. glumaepatula แต่ไม่พบใน O. sativa และ 
O. rufipogon นอกจากนี้เปลือกนอกใหญ่แผ่นนอกของดอกสมบูรณ์เพศ มีหนามขนาดใหญ่คล้ายกับ O. rufipogon แต่
ไม่พบลักษณะดังกล่าวใน O. sativa ในขณะที่เปลือกนอกใหญ่แผ่นนอกของดอกไม่สมบูรณ์เพศ มีรูปร่างคล้ายปีกและมี
รอยหยักที่ขอบ ซึ่งแตกต่างจาก O. sativa และ O. rufipogon 
 เครื่องหมายทางชีวโมเลกุล (Molecular marker) เป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรม (Genetic marker) ที่ช่วย
ในการจัดจ าแนกที่มีความถูกต้อง และมีความแม่นย าสูง ส่วนใหญ่เครื่องหมายทางพันธุกรรมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน
คือ กลุ่มของเครื่องหมายโปรตีน (Protein Marker) และกลุ่มเครื่องหมายล าดับ DNA (DNA Marker)  เครื่องหมาย 
DNA เป็น DNA ในจีโนมซึ่งอาจเป็นต่ าแหน่งของยีนหรือไม่ใช่ยีน DNA นี้สามารถน าไปใช้ในกระบวนการไฮบริไดเซชัน 
(Hybridization) กับโพลบ (probe) หรือใช้ในการเพิ่มปริมาณ DNA ด้วยปฏิกิริยาลูกโซ่หรือปฏิกิริยาพีซอาร์ (PCR : 
polymerase chain reaction) เพื่อใช้บ่งช้ีลักษณะทางพันธุกรรม เครื่องหมาย DNA แบบแผนของการถ่ายทอด
พันธุกรรมตามกฎของเมนเดล เครื่องหมาย DNA ที่นิยมน ามาใช้ในการจัดจ าแนกพืช คือ microsatellite หรือ simple 
sequence repeat (SSR) ซึ่งเป็นเครื่องหมายล าดับ DNA (เนื่องจากเป็นที่มีการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วมกัน การ
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ถ่ายทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วมกันเป็นการวิเคราะห์ความแตกต่างของจีโนไทป์แบบจ าเพาะและสามารถเห็นความ
แตกต่างของจีโนไทป์และฟีโนไทป์ได้ชัดเจนกว่าการถ่ายทอดพันธุกรรมแบบสมบูรณ์ ในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดจ าแนก
พันธุกรรมของข้าวด้วยเครื่องหมาย Microsatellite ในปัจจุบันได้น ามาประยุกต์ใช้มากมาย  
 ในปี  ค .ศ . 2010 มีการศึกษาเปรียบ เทียบประสิทธิภาพระหว่างเครื่ องหมาย ILP (Intron Length 
Polymorphism) กับ เครื่องหมาย SSR (simple sequence repeats) ในการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม
และโครงสร้างทางพันธุกรรมของข้าว (Huang et al., 2010) ยังมีการพัฒนาข้อมูลเครื่องหมาย SSR ในแผนที่พันธุกรรม
ในข้าว (Oryza sativa L.) (Jiang et al., 2010)  
 มีการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างเครื่องหมาย Microsatellite (SSR) กับเครื่องหมาย AFLP ในการศึกษา
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวหอม Hashemi ในประเทศอิหร่าน (Tarang & Gashti, 2016)  
 ปีค.ศ. 2019 มีการศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวสายพันธุ์ในเมืองไทยและสายพันธุ์ที่ปรับปรุง
ใหม่  (Exotic rice germplasm) ด้วยเทคนิค เครื่องหมาย SSR (Pathaichindachote, Panyawut, Sikaewtung, 
Patarapuwadol, & Muangprom, 2019) ในปีเดียวกันมีการศึกษาความหลกหลายและความแตกต่างทางพันธุกรรม
ของสายพันธุ์ข้าวท้องถิ่นของแอฟริกา (Oryza longistaminata chev. et roehr) ในประเทศเอธิโอเปีย (Melaku et 
al., 2019) 
         
8)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

1. เพื่อพิสูจน์เอกลักษณ์ของข้าวพันธุพ์ื้นเมืองต าบลบดุ ี
 2. การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พื้นเมืองต าบลบุด ี
 3. เพื่อหาแนวทางอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองต าบลบุด ี
 
9)  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 
  1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างข้าวพันธุ์พื้นเมือง 3 สายพันธุ์ ซึ่งเป็น
พันธุ์ที่เกษตรกรในต าบลบุดีนิยมปลูกเพื่อการจ าหน่าย น ามาคัดแยกเพื่อเก็บรักษาเช้ือพันธุ์ในถุงกระดาษที่มี silica gel 
ศึกษาอัตราการงอกของเมล็ด ลักษณะทางกายวิภาคของเมล็ดพันธุ์ข้าว และบันทึกลักษณะของเมล็ดพันธุ์ตามหลักการ
วิชาการของกรมการข้าว ทดลองปลูกในกระถาง และปลูกในแปลงสาธิตของเกษตรกร บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโต และ
ลักษณะสัณฐานวิทยา จัดประชุมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพ้ืนเมือง  
  2.  พิสูจน์เอกลักษณ์ประจ าพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง 3 สายพันธุ ์โดยใช้ใบอ่อน น ามาสกัดDNA ด้วยชุดสกัด
ส าเร็จรูป น าดีเอ็นเอที่สกัดได้มาท าปฏิกิริยาพีซีอาร์กับไพรเมอร์ที่คัดเลือก ตรวจสอบผลด้วยวิธี Gel Electrophoresis 
บันทึกภาพที่ ได้ จากเครื่องgel documentation น าแถบดี เอ็น เอที่ ได้ จากการวิ เคราะห์ผลจากการท า Gel 
Electrophoresis มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการด้วยวิธี UPGMA (Unweighted Pair Group Methodwith 
Arithmatic Mean) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  3 การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ ความช้ืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย กรดแอมิโนและ
คาร์โบไฮเดรต ตามวิธี AOAC (2002) ของข้าวพื้นเมือง จากต าบลบุดี จังหวัดยะลา จ านวน 3 สายพันธ์ุ  
  4. จัดการประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวพื้นเมือง เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และหาแนวทางการ
อนุรักษ ์
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10)  ประโยชน์ของโครงการ 
 

1. เกษตรกรมีชุดข้อมูลลักษณะประจ าพันธุข์้าวพื้นเมืองทีม่ีความเหมาะสมในการส่งเสรมิเพื่อเพิ่มผลผลติ 
2. เกษตรกรมีชุดข้อมูลคณุค่าทางโภชนาการข้าวพ้ืนเมืองของต าบลบุดี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อยอด  
3. สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 
4. เพื่อยกระดับการผลิตข้าวพื้นเมอืงปลอดสารพิษต าบลบดุีในอนาคต  

 
11)  ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ 
 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) ต าบลบุดี จังหวัดยะลา 
 2. ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยะลา 
 
12) งบประมาณโครงการ 

รายการ 
งบประมาณจาก สป.อว. 

จ านวนเงิน (บาท) 
1.   หมวดค่าตอบแทน (ค่าตอบแทนผูว้ิจัย) 3,000 
2.   หมวดค่าจ้าง (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ให้ระบุจ านวนอัตรา 
คุณวุฒิ และคดิอัตราค่าจ้างตามทีก่ าหนด) 

- 

3.   หมวดค่าวสัด ุ
 3.1 ค่าสารเคมี ตรวจลักษณะทางชีวโมเลกลุ 
     3.2 ค่าสารเคมี วิเคราะห์ลักษณะทางกายวิภาค  
     3.3 ค่าสารเคมีในการวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ 
โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย คาร์โบไฮเดรต (แป้ง และ น้ าตาลรีดิวซ์) 
     3.4 วัสดุ อุปกรณ์ในการทดลองปลูกข้าว 
     3.5  วัสดุส านักงาน และวสัดสุิ้นเปลืองอื่นๆ 
 

 
30,000 
15,000 

 
15,000 
1,500 
2,200 

 
4.   ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ 
     4.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับลงพื้นที่เก็บข้อมูล เดินทางไป
วิเคราะหต์ัวอย่าง และถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ท้องถิ่น  
     

 
 

8,000 

5. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอยา่ง 
     5.1 ค่าเช่าใช้กล้องจุลทรรศ์แบบสอ่งกราด จ านวน 3 ตัวอย่าง 
เป็นเวลา 5 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 600 บาท 
    5.2 ค่าจ้างวิเคราะห์กรดแอมโินต่างๆ จ านวน 3 ตัวอย่าง ๆ ละ 
8,100 บาท 
      

 
18,000 

 
24,300 

 

6.   อื่นๆ  (โปรดระบุ)  
รวม (บาท) 117,000 
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* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ ทุกหมวด 
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อุบล ตันสม, สมภพ  เภาทอง, ปยิศิริ สุนทรนนท์, และนิสาพร มหูะมัด. (2560). การผลิตแก๊สชวีภาพจากการหมักมูลสตัว์ร่วมกับกากอ้อย.  
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที ่๖ เร่ือง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขบัเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยัง่ยืนในยุค Thailand 
4.0” (น. 1901-1914). ปัตตานี: มหาวทิยาลัยฟาฏอนี.     
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นิสาพร  มูหะมัด, อุบล ตันสม, ปิยศิริ สุนทรนนท์, สมภพ  เภาทอง, และสตารีย๊ะ มะลี. (2560). การก าจัดสีย้อมโดยใช้กระบวนการทาง
ชีวภาพและการดูดซับจากเปลือกกล้วยหิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ ๖ เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อ
ขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” (น.1958-1971). ปัตตานี: มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  

อุบล ตันสม และสมภพ  เภาทอง (2557). ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดจากเมล็ดค าแสด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
ครั งที่ 5 ประจ้าปี 2559  “สร้างสรรค์งานวิจัย จากคลังปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (น.554-
560). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

13. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
ชีวเคมี  การสกัดสาร  น้ ามันหอมระเหย  ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  แก๊สชวีภาพ 

14. ประสบการณ์พิเศษ  
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าไร่ หมู ่2 ต าบลทุ่งพลา อ าเภอโคกโพธิ ์จังหวัดปัตตานี  
พัฒนาชุมชนต้นแบบการผลิตแก๊สชีวภาพเป็นพลังงานทดแทน 4 ชุมชน ในต าบลทุ่งพลา  ต าบลบางโกระ ต าบลช้างใหต้ก อ าเภอ
โคกโพธิ ์จังหวัดปัตตานี  และ ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี (โครงการท่าสาปโมเดล) 

14. ประวัติการท างานร่วมกบัส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (สป.อว. หรือ สกอ.เดิม) 
14.1)  ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ จ านวน........เร่ือง  ประกอบดว้ย 

 เร่ืองที่ 1: ………………………………………………………………………………. 
 ปี พ.ศ. ............................................................................................. 
 งบประมาณที่ได้รับ .......................................................................... บาท 

14.2) ผู้ประเมินโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ  จ านวน............เร่ือง  ประกอบด้วย 
 เร่ืองที่ 1: ………………………………………………………………………………. 
 ปี พ.ศ. ............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อ…ดร.กูรอซียะห์ ......นามสกุล...............ยามิรูเด็ง................................................. 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ..........................-........................................................................................................................ 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร............ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 
4. สังกัดภาควิชา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร. มหาวทิยาลัยราช

ภัฏยะลา 
7. Email (มหาวิทยาลัย) kurosiyah.y@yru.ac.th 

Email (อื่น)………………………-…………………………...……………………………………………………………………………...…………. 
6. โทรศัพท์มือถือ 08-1312-9519  
7. โทรศัพท์ที่ท างาน  0-7329-9699 
 โทรสาร 0-7329-9610, 0-7329-9611 
8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 133 ถนนเทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
9. กรณีมีผู้ประสานงานสามารถติดต่อได้ที ่

ชื่อ…………………..................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์................................................................................................................................................................. 
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร........................................................................................................................................ 

 
 

 
รูปถ่าย 
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10. ประวัติการศึกษา 
2542 วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
2547 วท.ม. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2559 ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร)   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

15. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ......................................................................................................................................... 
ผลงานวิจัย 
กูรอซียะห ์ ยามิรูเด็ง, จริยา สุขจันทรา และนุชเนตร ตาเย๊ะ. (2560). การปรับปรุงคุณภาพของโรตีกรอบโดยใช้แป้งข้าวและร า

ข้าว. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา. 
กูรอซียะห ์ยามิรูเด็ง และภารดี พละไชย. (2560). การพัฒนากระบวนการผลิตตามหลักฮาลาล: ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วย

แป้งข้าวบางส่วนต่อคุณภาพเนื้อสัมผัส คุณภาพทางเคมีและโครงสร้างของบะหมี่เบตงกึ่งส าเร็จรูป.ยะลา : คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา. 

นุชเนตร ตาเย๊ะ, กูรอซียะห ์ยามิรูเด็ง และรอมลี เจ๊ะดอเลาะ. (2560). การพฒันาผลิตภัณฑ์เฉาก๊วยในน้ านมแพะ      ฮาลาลพร้
อมบริโภค. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา. 

จริยา สุขจันทรา กูรอซียะห์ ยามิรูเด็งและนุชเนตร ตาเย๊ะ. (2561).ศักยภาพภูมิปัญญาทอ้งถิ่นอาหารสามวัฒนธรรมจังหวัด
ชายแดนใต้. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา.(ก าลังด าเนินการ) 

จริยา สุขจันทรา กูรอซียะห์ ยามิรูเด็งและสุไบด๊ะ หะยีวาเงาะ. (2561).ผลของวิธีการแช่เยือกแข็งต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพและ
อายกุารเก็บรักษาของหวัข้าวเกรียบแช่เยือกแข็ง. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา.  

กูรอซียะห์  ยามิรูเด็ง. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นแป้งขนมโบว์. ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา.  

ภัทรวดี เอยีดเต็ม กูรอซียะห ์ ยามิรูเด็ง และจรยิา สุขจันทรา. (2562). การพฒันาผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์แผ่นกรอบยะลา : คณะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา.  

กูรอซียะห ์  ยามิรูเด็ง. (2563). ผลของสารไฮโดรคอลลอยด์ต่อความคงตัวของแผ่นแป้งขนมโบว์ในระหวา่งการเก็บรักษา  ยะลา : 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา.  

 
ผลงานตีพิมพ์ 
Sitachitta, N., K. Yamirudeng and O. Naivikul. 2006. Processing of frozen parboiled rice product. In  Kasetsart J. 

(Nat. Sci.) 40: 1-6.  
จริยา  สุขจันทรา, กูรอซยีะห ์ ยามิรูเด็ง, วิภาดา มุนินทร์นพมาศ และวิไลวัลย ์ อินทรไชยมาศ. 2549 สถานการณ์การผลิตบูดูใน

จังหวัดปัตตานี. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
กูรอซียะห ์  ยามิรูเด็ง และอรอนงค์  นัยวิกุล. 2559. ผลของสภาวะการงอกต่อลักษณะโครงสร้าง คุณสมบัติทางด้านเน้ือสัมผัส 

และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของข้าวกลอ้งจากข้าวเปลอืกเร่ิมงอก. วารสารวิจัยและพัฒนาวไลอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 11: 2 

สุธีรา ศรีสุข, กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง, นุชเนตร ตาเย๊ะ, และ พรสวรรค์ เพชรรัตน์. (2559). การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิรต์นมแพะรส
แยมกลว้ยหินผสมส้มโชกุน. ในรายงานการประชุมงานประชุมวิชาการเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 14 “เกษตรและสุขภาพ” 
(Agriculture and Health) ประจ าปี 2559. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง และภารดี พละไชย. (2562). บะหมี่เบตงกึ่งส าเร็จรูปฮาลาล : การวิเคราะห์ความเส่ียงกระบวนการผลิตและ
การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งขา้วเจา้บางส่วน. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่
การพัฒนาท้องถิ่นทีย่ั่งยืน” ประจ าป ี2562. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา. 

กูรอซียะห์  ยามิรูเด็ง. (2562). การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์กะหรี่ป็บ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มรย. 4(2): 104-112. 

ภัทรวดี เอยีดเต็ม กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง และจริยา สุขจันทรา. (2562). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลา
หลังเขียว (Sardinella gibbosa). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4(2): 113-121. 
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ผลงานบริการวชิาการ 
     2561 โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     2562 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เวาะดิง ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     2563 โครงการ การพัฒนาสูตรเค้กคัสตาร์ดช็อกโกแลตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์  ส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อยู่ในระหว่างด าเนินงาน) 
 

16. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
12.1)...........วิทยาศาสตร์การอาหาร.................................................................................................. 

13. ประสบการณ์พิเศษ…  
     2559-2561 วิทยากร เรื่อง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และวิทยาลัยชุมชนสงขลา 
     2561 วิทยากร เรื่อง การแปรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ส านักงานจัดหางาน จังหวัดยะลา  

         2562 วิทยากร เร่ือง การท าธุรกิจจากการแปรรูป (ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร) ในโครงการการพัฒนาและการสร้าง ผู้ประกอบการ
โดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพื้นฐาน อายุการเก็บรักษาของหัวข้าวเกรียบแช่เยือกแข็งทุนอุดหนุนงานวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

       2562 วิทยากร เรื่อง การท าธุรกิจการผลิต (ข้าวย าจากข้าวกล้องพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงวัย) ในโครงการการพัฒนาและการสร้าง
ผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพื้นฐาน อายุการเก็บรักษาของหัวข้าวเกรียบแช่เยือกแข็ง
ทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

14. ประวัติการท างานร่วมกบัส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม (สป.อว. หรือ สกอ.เดิม) 
14.1)  ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ จ านวน........เร่ือง  ประกอบดว้ย 

 เร่ืองที่ 1: ………………………………………………………………………………. 
 ปี พ.ศ. ............................................................................................. 
 งบประมาณที่ได้รับ .................................................................................................บาท 

14.2) ผู้ประเมินโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ  จ านวน............เร่ือง  ประกอบด้วย 
 เร่ืองที่ 1: ………………………………………………………………………………. 
 ปี พ.ศ. ............................................................................................. 
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ปกปิด 
 

ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)  
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

 
 

โครงการย่อยที่ 2 
การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองต าบลบุดีใหเ้ปน็อาหารอัตลักษณ์จังหวัดยะลา  

Development of product innovation from local rice varieties in Budi Sub-district to be identity food,  
Yala Province 

 
คณะผู้วิจัย 

กูรอซียะห์  ยามิรูเด็ง 
อุบล  ตันสม 

ภัควัฒน ์ เดชชีวะ 
 

ชุมชน/ท้องถิ่นที่ร่วมโครงการ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี)  

ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยะลา 
 

ผู้ประสานงานโครงการ 
ช่ือ นางสาวอุบล  ตันสม 
หน่วยงานต้นสังกัด  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
สถานท่ีติดต่อ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพท์ 0-7329-9628  
โทรสาร       - 
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1547-8922 
E-mail: ubol.t@yru.ac.th 
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ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 

 
1)  ข้อมูลของโครงการย่อยที่ 2 
 
ช่ือโครงการ   (ภาษาไทย) การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากข้าวพันธุ์พื้นเมืองต าบลบุดีให้เป็นอาหารอัตลักษณ์     

จังหวัดยะลา 
   (ภาษาอังกฤษ) Development of product innovation from local rice varieties in  
        Budi Subdistrict to be identity food, Yala Province 
 
     ระยะเวลาของโครงการ 10 เดือน 

งบประมาณของโครงการย่อย 83,000 บาท 
 
 โปรดระบุ  รายละเอียดโครงการนี ้

 เป็นโครงการใหม ่
 เป็นโครงการต่อเนื่อง จากโครงการชื่อ………………………………………..  ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก

หน่วยงาน…………………………………….. 
 
การยื่นขอรับการสนับสนุนจากหนว่ยงานอ่ืน ส าหรับโครงการนี ้

    ไม่ได้ยื่นขอหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 ได้ยื่นขอหรือไดร้ับการสนับสนุน  จากหน่วยงาน……………………………………………..………………….. 

ช่ือโครงการ.................................................................................................................................................................... 
รายละเอียดของโครงการที่ยื่นขอหรือไดร้ับการสนับสนุน  ........................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
ความเหมือนและความแตกตา่งรวมถึงความเชื่อมโยงกับโครงการนี้   
....................................................................................................................................................................................... 
 
กรอบงานวิจัย  
    (1) ด้านเกษตรกรรมและอาหาร 
    (2) ด้านสุขภาวะและผูสู้งอายุ 
    (3) ด้านวิสาหกิจชุมชน 
    (4) ด้านการท่องเที่ยวและบรกิารที่มีมลูค่าสูง 
    (5) ด้านการบรหิารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (6) ด้านการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง และการสร้างสรรค์การเรยีนรู้ 
 
พ้ืนที่ด าเนินการ ต าบลบดุี อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
 
2)  บทคัดย่อ  
  
 ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) ต าบลบุดี อ.เมือง 
จ.ยะลา ก าลังได้รับความนิยมในการบริโภคเนื่องจากคุณสมบัติที่ดีของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเช่น พันธุ์หอมมือลอ เมื่อหุงมี
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กลิ่นหอมคล้ายหอมมะลิแต่กลิ่นจะอ่อนกว่า หรือพันธุ์เลือดปลาไหลมีลักษณะเมล็ดอวบและสั้นซึ่งคล้ายกับข้าวสังข์หยด 
(สุจิต เมืองสุข, 2563) ท้ังนี้ผลจากการประชุมของเวทีประชาคมการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นท่ี “บุดีโมเดล” 
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธ์ิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลบุดี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (ภาพที่ 1) ทางกลุ่มมี
ความต้องการข้อมูลในเรื่องเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ข้าว การน าข้าวพันธุ์พื้นเมืองไปใช้ประโยชน์ และการเพิ่มมูลค่าของ
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ทั้งที่เป็นเมล็ดและแปรรูปเป็นแป้ง เพื่อในอนาคตสามารถน าไปต่อยอดเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ โดยมีความสนใจในการพัฒนาในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาหารอัตลักษณ์  
 ดังนั้นวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
ด้วยการตรวจสอบคุณสมบัติและคุณค่าทางโภชนาการของข้าว ได้แก่ ปริมาณแอมิโลส และการเปลี่ยนแปลงความหนืด
ของแป้งข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งค่าต่างๆ เหล่านี้มีผลต่ออัตราส่วนของน้ าส าหรับการหุง และเนื้อสัมผัสของข้าวหุงสุก และ
ศึกษาคุณสมบัติทางโภชนการของข้าวกล้องผสมที่ได้ รวมถึงการน าไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดชนิดของผลิตภัณฑ์ที่
สามารถพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต การผสมข้าวกล้องพื้นเมือง 3 สายพันธุ์ ในอัตราส่วนต่างๆ และหาอัตราส่วนน้ าที่
เหมาะสมในการหุงสุกจะท าให้ได้ลักษณะข้าวกล้องหุงสุกที่มีเนื้อสัมผัสที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคส่งผลให้ผู้บริโภค
ข้าวส่วนใหญ่ที่ไม่นิยมบริโภคข้าวกลอ้งจากพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง เกิดการยอมรับการบรโิภคข้าวกล้องมากขึ้น รวมทั้งการระบุ
คุณค่าทางโภชนาการเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภค เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุและ
ผู้ป่วย  
 

 
 

ภาพที่ 1 การประชุมของเวทีประชาคมการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ “บุดีโมเดล” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธ์ิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต าบลบุดี เมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 
 
3)  ผู้บริหารสถาบัน 
  ข้อเสนอโครงการวิจัยนี้ได้ผา่นการประเมินข้ันต้นและเห็นชอบจากสถาบัน/หน่วยงาน ที่รับผดิชอบด้านการวิจัย
ของสถาบันเรียบร้อยแล้ว 
 
                       ลงช่ือ…………………………………………….………………ผูต้รวจสอบโครงการ 
              (……………………………………………..) 
                                                      ผู้อ านวยการสถาบันวจิัย/ผูร้ับผิดชอบด้านการวิจัยของสถาบัน 
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 ช่ือหัวหน้าสถาบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ โยธาทิพย์ 
 ต าแหน่ง (อธิการบดี หรือเทียบเทา่) อธิการบดี 
 สถานท่ีติดต่อ    มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 
 โทรศัพท์    0-7329-6699 
 โทรสาร.................................................................................................................…....….......………. 
 

ลายมือช่ือ…………………………………………………….. 
 
4)  หัวหน้าโครงการ 
 
 ช่ือหัวหน้าโครงการ  ดร. กูรอซียะห ์ยามิรูเด็ง 
            Dr. Kurosiyah Yamirudeng 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ................-...........…………………………………………………...............……… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส) หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ที่อยู่ติดต่อ   หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษต 

มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
 โทรศัพท์     073-299699 
 โทรสาร      073-299610, 073-299611 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  081-312-9519 
E-mail: kurosiyah.y@yru.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ   (คิดเป็นร้อยละ 55) 
- พัฒนารูปแบบการบริโภคข้าวกล้องด้วยการหาอัตราส่วนการผสมข้าวกล้องทั้ง 3 สายพันธุ์ 

อัตราส่วนน้ าต่อข้าวกล้องที่ผสมในอัตราส่วนต่างๆ และน ามาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคและ
วัดค่าเนื้อสัมผัสของข้าวกล้องหุงสุก และการตรวจสอบปริมาณแอมิโลส ของพันธุ์ข้าว 

ความรับผิดชอบในโครงการวจิัยอืน่ๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  .............................................. 
 
ลายมือช่ือ ……………… ……………………………….....  
         (นางสาวกูรอซียะห์ ยามริูเด็ง) 

 
 

5)  คณะผู้วิจัย 
 
 ช่ือผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย นางสาวอุบล  ตันสม 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ................-...........…………………………………………………...............……… 
 คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ) วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ชีวเคมี) 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส) สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรเ์ทคโนโลยีและการเกษตร
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 
 ทีอ่ยู่ติดต่อ   สาขาวิชาเคมี คณะวทิยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษต มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 133 ถ.

เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
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 โทรศัพท์     0-7329-9628 
 โทรสาร      - 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  08-1547-8922 
E-mail: ubol.t@yru.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 30 ) 
  - การวิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 3 สายพันธุ์ และผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากข้าว 
ความรับผิดชอบในโครงการวจิัยอืน่ๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  .............................................. 

 
ลายมือช่ือ ……………… ………………………………..... 

                                  (นางสาวอุบล  ตันสม) 
 
  
 ช่ือผู้ร่วมโครงการ/ผู้ช่วยวิจัย  ดร.ภัควัฒน ์ เดชชีวะ 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ................-...........…………………………………………………...............……… 
  คุณวุฒิ (สาขาความช านาญ)  ปร.ด (วิทยาศาสตร์การอาหาร) 
 หน่วยงานต้นสังกัด(ภาควิชา คณะ ม/ส)  คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

 ที่อยู่ติดต่อ   คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  129 หมู่ที่ 21   
      ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 

 โทรศัพท์    - 
 โทรสาร      - 

โทรศัพท์เคลื่อนที่  09-9414-5225 
E-mail: Pakkawat.d@agro.kmutnb.ac.th 
ความรับผิดชอบในโครงการ  (คิดเป็นร้อยละ 15) 
- การเปลี่ยนแปลงความหนืดข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจ านวน 3 สายพันธ์ุ  
ความรับผิดชอบในโครงการวจิัยอืน่ๆที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  .............................................. 

 
ลายมือช่ือ ……………… ……………………………….....      
                  (นายภัควัฒน ์ เดชชีวะ) 

 
 
 
รายละเอียดคณะผู้วิจัย 
   จ านวนนักวิจัยใหม่ที่ไมเ่คยไดร้ับทุนโครงการวจิัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่ชุมชนฐานราก  
เข้าร่วมโครงการ ....3........ คน (ระบุชื่อ-นามสกุล) 
   1) ดร. กูรอซียะห์ ยามิรเูด็ง 
   2) นางสาวอุบล  ตนัสม 
   3) ดร.ภัควัฒน ์ เดชชีวะ 
    ฯลฯ 
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 จ านวนนักวิจัยที่เคยได้รับทุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากสามารถพัฒนาต่อ
ยอดผลงานวิจัยให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์เกิด Impact อย่างชัดเจน หรือได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนอื่นๆ .......... คน 
(ระบุชื่อ-นามสกุล) 
   1) .......................................................................... 
   2) .......................................................................... 
   3) .......................................................................... 
    ฯลฯ 
 
6)  หลักการและเหตุผล 
 
    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพื้นเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) เป็นกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูก
ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองโดยมีพื้นที่ในการปลูกข้าวแบบอินทรีย์มากกว่า 300 ไร่ 11 สายพันธุ์ แต่มี 2 สายพันธุ์ที่ผู้บริโภคให้การ
ยอมรับคือ ข้าวพันธุ์หอมมือลอ และพันธุ์เลือดปลาไหล โดยทางกลุ่มจ าหน่ายข้าวพันธุ์พื้นเมืองในรูปแบบข้าวสารเป็น
สินค้าหลัก ปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐ ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งตรงกับความ
ต้องการของตลาดคนเมือง และคนที่รักสุขภาพ การส่งเสริมการบริโภคข้าวพื้นเมืองดังกล่าวต้องให้ความส าคัญในด้าน
คุณภาพทางประสาทสัมผสั และคุณค่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสงูจะสามารถยกระดับราคา
ได้เพิ่มขึ้นประมาณ 10-15 บาท/กิโลกรัม. นอกจากนี้การที่จะท าให้ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองสามารถมีโอกาสในการขยายตลาดได้
ต้องพัฒนาความพิเศษของข้าวด้านการปรุงอาหาร การแปรรูปและส่งเสริมการตลาด จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าของสาย
พันธุ์ข้าวได้ (เดชรัต  สุขก าเนิด, 2562)    ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบุดีมียอดการจ าหน่ายข้าวกล้อง
พันธุ์พื้นเมืองค่อนข้างสูง แต่ผู้ซื้อส่วนใหญ่จัดเป็นกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ ถึงแม้ว่าข้าวกล้องมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ก็
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่นิยมบริโภคเนื่องจากข้าวกล้องมีเนื้อสัมผัสที่แข็งเป็นผลมาจากการมีเยื่อหุ้มเมล็ด และเกิดจาก
ผู้บริโภคไม่มีความรู้ในเรื่องอัตราส่วนน้ าที่ใช้ในการหุง และวิธีการหุงที่จะท าให้ข้าวกล้องหุงสุกที่ได้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภคทั่วไป ดังนั้นคณะวิจัยจึงสนใจทดลองน าพันธุ์ข้าวพื้นเมือง 3 สายพันธุ์มาตรวจสอบปริมาณแอมิโลส การ
เปลี่ยนแปลงความหนืด การพัฒนารูปแบบการบริโภคข้าวกล้องที่เหมาะสมต่อการยอมรับของผู้บริโภค รวมถึ งการ
วิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการเพื่อเพิ่มทางเลือกในการบริโภคข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองและเพิ่มมูลค่าทางการตลาด 
 
7)  องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
    
องค์ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  
        คุณสมบัติของข้าวและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าว 
             ข้าวแต่ละพันธุ์มีคุณภาพและคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามปริมาณแอมิโลส และอายุของข้าว สถาบันวิจัยข้าว
นานาชาติ (International Rice Research Institute : IRRI) แบ่งข้าวออกเป็น 4 ประเภทตามปริมาณแอมิโลส คือ กลุ่ม
ที่ 1 มีปริมาณแอมิโลสน้อยกว่า 1.0% (ข้าวเหนียว) เมื่อสุกจะเหนียวมาก กลุ่มที่ 2 มีปริมาณแอมิโลสต่ ากว่า 10% (ข้าว
แอมิโลสต่ า) ข้าวสุกนุ่มค่อนข้างเหนียว กลุ่มที่ 3 มีปริมาณแอมิโลส 10-25 % (ข้าวแอมิโลสปานกลาง) ข้าวสุกค่อนข้าง
ร่วนนิ่ม และกลุ่มที่ 4 มีปริมาณแอมิโลส มากกว่า 25% (ข้าวแอมิโลสสูง) ข้าวสุกจะร่วนแข็ง ส าหรับข้าวไทยนั้น รุ่งนภา 
พงศ์สวัสดิ์มานิต และคณะ (2546) แบ่งข้าวไทยออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ข้าวปริมาณแอมิโลสน้อย เช่น ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 
และเหนียวสันป่าตอง ข้าวแอมิโลสปานกลาง เช่น ข้าวขาวดอกมะลิ105 พิษณุโลก1 ปทุมธานี1 กข15 และ สังข์หยด 
เป็นต้น ข้าวแอมิโลสสูง เช่น พิษณุโลก2 สุพรรณบุรี90 สุพรรณบุรี1 และเหลืองประทิว โดยข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสต่ า 
เมื่อสุกจะนิ่ม ข้าวที่มีแอมิโลสสูงเมื่อสุกจะแข็งและหุงขึ้นหม้อ แต่เมื่อเก็บข้าวไว้นานข้ึน ความนิ่มจะลดลงและความร่วน
แข็งจะเพิ่มมากขึ้นตามอายุการเก็บ ซึ่งจากการส ารวจความต้องการของผู้บริโภค พบว่า ข้าวเหนียวนิยมบริโภคเมื่อมีอายุ 
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การเก็บน้อยกว่า 6 เดือน เพราะมีความนุ่มเหนียวและมีกลิ่นหอม ส่วนข้าวหอมมะลินิยมบริโภคเมื่อข้าวมีอายุ 1 -2 ปี 
เพราะข้าวสุกจะนุ่มพอดีไม่แฉะจนเกินไป  
            คุณภาพการหุงต้มและการรับประทาน (cooking and eating quality) 
                   ผู้บริโภคใช้คุณภาพการหงุต้มและการรบัประทานเป็นเกณฑ์ในการตัดสนิใจเลือกซื้อข้าว เพราะความชอบ
ข้าวสุกของแต่ละคนแตกต่างกัน คุณภาพดังกล่าวขึ้นอยู่กับปริมาณแอมิโลส (amylose content)  ความคงตัวแป้งสุก 
(gel consistency)  และอุณหภูมิแป้งสุก (gelatinization temperature)  โดยพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพการหุงต้มและการ
รับประทานแตกต่างกันจะมีองค์ประกอบของลักษณะดังกล่าวแตกต่างกันโดยเฉพาะปริมาณ     แอมิโลสเป็นตัวส าคัญใน
การก าหนดคุณภาพการหุงต้มและการรับประทานของข้าว  ส่วนความคงตัวแป้งสุก ข้าวที่มีปริมาณแอมิโลสเท่ากันอาจมี
ความแข็งของข้าวสุกแตกต่างกัน เนื่องจากสมบัติความคงตัวของแป้ง เมื่อสุกแล้วจะมีอัตราการคืนตัวไม่เท่ากัน (งามช่ืน 
คงเสรี, 2546) องค์ประกอบของแอมิโลเพกตินที่มีปริมาณมากของสตาร์ช และมีความแตกต่างของความยาวของสายกิ่ง
โครงสร้าง  และลักษณะผนังเซลล์ของสตาร์ชของข้าวแต่ละพันธ์ุที่ไม่เหมือนกัน (ละมุล วิเศษ, 2555) ท าให้แป้งสุกมีความ
แข็งและอ่อนแตกต่างกัน ส่งผลต่อคุณภาพการหุงต้มและการรับประทาน ส่วนอุณหภูมิแป้งสุกเป็นอุณหภูมิที่ท าให้แป้ง
กลายเป็นเจล หรืออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงแป้งจากลักษณะขุ่นทึบเป็นโปร่งแสง โดยมีความสัมพันธ์กับระยะเวลาการหุง
ต้ม โดยทั่วไปการหุงต้มข้าวจะใช้เวลา 12-24 นาที ข้าวท่ีมีอุณหภูมิแป้งสุกสูงใช้เวลาในการหุงต้มนานกว่าข้าวที่มีอุณหภมูิ
แป้งสุกต่ า (กรมการข้าว, 2551) ปริมาณแอมิโลสที่สูงขึ้นท าให้ระยะเวลาในการหุงต้มเพิ่มขึ้น (ละมุล วิเศษ , 2555) จาก
คุณสมบัติดังกล่าวท าใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลากหลายทั้งในรูปแบบการศึกษาสภาวะเพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
ข้าว หรือการพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพเนื่องจากมีผู้บริโภคบางกลุ่มเป็นโรคแพ้
กลูเตน (Celiac disease) หรือการพัฒนาเป็นอาหารที่มีอัตลักษณ์เพื่อต่อยอดเป็นการท่องเที่ยวเชิงอาหารยั่งยืน 
(Gastronomic tourism) จากการรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสามารถสรุปงานวิจัยได้ดังนี้ 
 

รูปแบบการพัฒนาข้าว ผลที่ได้ อ้างอิง 
วิธีการหุงสุกต่อคุณภาพของข้าว
หอมมะลิ 

ข้าวหอมมะลิที่ผ่านการหุงด้วยไมโครเวฟมีความ
แข็งและความเหนียวมากกว่าข้าวหุงสุกที่ผ่าน
การหุงด้วยวิธีอื่นๆ 

ส ว นี ย์  ห อ รั ง สิ วั ฒ น์ 
และนันทวัน  เทอดไทย 
(2553) 

ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน (Gluten 
free products)  

ขนมเค้กแครอทงาด า สามารถใช้แป้งข้าวกล้องสี
นิลทดแทนแป้งสาลีได้ 70-90% 

ธิดารัตน์ เปรมประสพโชค 
(2557) 

ขนมเค้กแป้งข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผสมกัมจาก
เมล็ดแมงลัก 0.5%  

อมรรัตน์  เจริญ (2559) 

พาสต้าสามารถใช้แป้งข้าวกล้องทดแทนแป้งสาลี
ได้ในระดับ 20% ผู้บริโภคให้การยอมรับโดยมี
ปริมาณเถ้าและเส้นใยสูงกว่าพาสต้าจากแป้ง
สาลี 

หทัยชนก ศรีประไพ, ฉัตร
ชนก บุญไชย และยศสินี 
หัวดง (2561) 

ศึกษาผลของการหุ งต่อปริมาณ 
anthocyanin ในข้าวสีชนิดต่างๆ  

ส ภ า ว ะ ใน ก า ร หุ ง ข้ า ว มี ผ ล ต่ อ ป ริ ม า ณ 
anthocyanin ส่วนประสิทธิภาพในการเป็น 
antioxidant ขึ้นอยู่กับชนิดของข้าว ซึ่งการหุง
ข้ าวด้ วยหม้ อหุ งข้ าว ไฟฟ้ ามี ป ริม าณ สาร 
anthocyanin สูงกว่าการหุงด้วยการนึ่งด้วย 

Yamuangmorn, S.; 
Dell, B. and Prom-U-
Thai, C. (2018) 

ศึกษาอุณหภูมิ ในการหุ งข้าวต่อ
คุณภาพของข้าวกล้องหุงสุกเร็ว 

การหุงข้าวที่อุณหภูมิสูง ( 88 องศาเซลเซียส) 
ช่วยลดระยะเวลาในการหุงได้ 23.0-23.6 นาที
ถึง 5.5-6.9 นาทีแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของข้าว 
และมีผลท าให้ค่า starch digestibility ลดลง 

Batista, et al. (2019) 
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ประมาณ 20-22%  
ศึกษาการเคลื่อนที่ของน้ าที่มีผลต่อ
คุณภาพในการรับประทานของข้าวสี
ด าในระหว่างการหุงสุก 

โมเลกุลของน้ ามีผลต่อคุณสมบัติของการเกิดเจ
ลาทิไนซ์และคุณภาพในการรับประทาน การเเช่
น้ ามีผลท าให้ความช้ืนและระยะเวลาในการหุง
เพิ่มขึ้น ค่าความแน่นแข็ง (Hardness)  และ 
การเคี้ยว (Chewiness) มีค่าลดลงส่วนค่าความ
เห นี ย วติ ด กั น  (adhesiveness) แล ะความ
เหนียว (Stickness) มีค่าเพิ่มขึ้น 

Chen, et al. (2019) 

 
 
8)  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. วิเคราะห์คณุค่าทางโภชนาการของข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 3 สายพันธ์ุ และข้าวกล้องผสม 
 2. ตรวจสอบปริมาณแอมิโลส และการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้าว 
 3. พัฒนารูปแบบการบรโิภคข้าวกล้องผสมจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 3 สายพันธ์ุ  
 
9)  ขอบเขตของโครงการวิจัย 
    
 1. การตรวจสอบปริมาณแอมิโลส และการเปลี่ยนแปลงความหนืดด้วยเครื่องวัดความหนดือย่างรวดเร็วตามวิธี 
AACC (2000) ของข้าวพันธุพ์ื้นเมืองจ านวน 3 สายพันธุ์ 
 2. การพัฒนารูปแบบการบริโภคข้าวกล้องด้วยการหาอัตราส่วนการผสมข้าวกล้องทั้ง 3 พันธุ์ อัตราส่วนน้ าต่อ
ข้าวกล้องที่ผสมในอัตราส่วนต่างๆ และน ามาทดสอบการยอมรับของผู้บริโภคและวัดค่าเนื้อสัมผัสของข้าวกล้องหุงสุก 

3. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องหุงสุกที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค  ได้แก่ ความช้ืน 
โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย วิตามิน และคาร์โบไฮเดรต ตามวิธี AOAC (2002) ของข้าวพื้นเมือง จากต าบลบุดี จังหวัดยะลา 

4. ถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี)  
 
10)  ประโยชน์ของโครงการ 
 
 1. เกษตรกรมีชุดข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการข้าวพ้ืนเมืองของต าบลบุดี เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาต่อยอด 

2. เกษตรกรมีชุดข้อมูลอัตราส่วนในการผสมข้าวกล้องและอัตราส่วนน้ าในการหุง ที่เป็นท่ียอมรับของผูบ้ริโภค 
3. สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นเมือง 
4. เพื่อยกระดับการผลิตข้าวพื้นเมอืงปลอดสารพิษต าบลบดุีในอนาคต  

 
11)  ความร่วมมือกับสถาบันอืน่ 
 
 1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวพ้ืนเมืองปลอดสารพิษ (ข้าวบุดี) ต าบลบุดี จังหวัดยะลา 
 2. ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองยะลา 
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12) งบประมาณโครงการ 

รายการ 
งบประมาณจาก สป.อว. 

จ านวนเงิน (บาท) 
1.   หมวดค่าตอบแทน  (ค่าตอบแทนผู้วิจัย) 3,000 
2.   หมวดค่าจ้าง (ผู้ช่วยวิจัยและเจ้าหน้าท่ีอื่นๆ ให้ระบุจ านวนอัตรา 
คุณวุฒิ และคดิอัตราค่าจ้างตามทีก่ าหนด) 

- 

3.   หมวดค่าวสัด ุ
 3.1 ค่าสารเคมี วิเคราะห์ปรมิาณแอมิโลสและความหนดื 
     3.2 ค่าสารเคมี วิเคราะห์คณุค่าทางโภชนการ เช่น โปรตีน 
ไขมัน เถ้า เส้นใย คาร์โบไฮเดรต น้ าตาลรีดิวซ์  
     3.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทดสอบความชอบและการยอมรับ
ของผู้บริโภค 
     3.4 วัสดุส านักงาน 
 

 
8,000 
15,000 

 
2,000 

 
2,000 

 
4.   ค่าเดินทางระหว่างปฏิบัติการในโครงการ 
     4.1 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับลงพื้นที่เก็บข้อมูล และถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่ท้องถิ่น 

 
 

1,000 
5.   ค่าจัดหาข้อมลู และค่าท ารายงาน 
     5.1 ค่าจ้างจัดท ารายงานและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
1,800 

6. ค่าจ้างวิเคราะห์หรือทดสอบตัวอยา่ง 
     6.1 ค่าจ้างวิเคราะห์กรดแอมโินจ าเป็น 2 ตัวอย่าง ๆ ละ 8,100 
บาท   
    6.2 ค่าจ้างวิเคราะห์วิตามินบรีวม 2 ตัวอย่าง ๆ ละ 17,000 บาท 

 
16,200 

 
34,000 

 
7.   อื่นๆ  (โปรดระบุ)  

รวม (บาท) 83,000 
* ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ ทุกหมวด 
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กระบวนการผลติและการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวเจ้าบางส่วน. ในรายงานการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 8 “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ประจ าปี 2562. ยะลา: 
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา. 

กูรอซียะห์  ยามิรเูด็ง. (2562). การใช้แป้งข้าวทดแทนแป้งสาลีบางส่วนในผลิตภัณฑ์กะหรีป่็บ. วารสาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4(2): 104-112. 

ภัทรวดี เอียดเตม็ กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง และจริยา สุขจันทรา. (2562). การพัฒนาผลิตภณัฑ์ปลาสวรรค์แผ่น
กรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4(2): 113-
121. 

 
ผลงานบริการวิชาการ 
     2561 โครงการยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  กรม
วิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     2562 โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เวาะดิง ส านักงานปลัดกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     2563 โครงการ การพัฒนาสูตรเค้กคัสตาร์ดช็อกโกแลตและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑ์ ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อยู่ในระหว่างด าเนินงาน) 
 

18. ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
12.1)...........วิทยาศาสตร์การอาหาร.................................................................................................. 

13. ประสบการณ์พิเศษ…  
     2559-2561 วิทยากร เรื่อง กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากข้าว วิทยาลัยชุมชนปัตตานี และวิทยาลัยชุมชน

สงขลา 
     2561 วิทยากร เรื่อง การแปรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ส านักงานจัดหางาน จังหวัดยะลา  
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         2562 วิทยากร เรื่อง การท าธุรกิจจากการแปรรูป (ข้าวเกรียบปลาสมุนไพร) ในโครงการการพัฒนาและการ
สร้าง ผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพื้นฐาน อายุการเก็บรักษาของหัวข้าวเกรียบ
แช่เยือกแข็งทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

       2562 วิทยากร เรื่อง การท าธุรกิจการผลิต (ข้าวย าจากข้าวกล้องพื้นถิ่นเพื่อผู้สูงวัย) ในโครงการการพัฒนา
และการสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นพื้นฐาน อายุการเก็บรักษาของหัว
ข้าวเกรียบแช่เยือกแข็งทุนอุดหนุนงานวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

14. ประวัติการท างานร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว. หรือ สกอ.
เดิม) 
14.1)  ได้รับเงินอุดหนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรมฯ จ านวน........เรื่อง  ประกอบด้วย 

 เรื่องที่ 1: ………………………………………………………………………………. 
 ปี พ.ศ. ............................................................................................. 
 งบประมาณที่ไดร้ับ .................................................................................................บาท 

14.2) ผู้ประเมินโครงการวิจยัและนวตักรรมฯ  จ านวน............เรื่อง  ประกอบด้วย 
 เรื่องที่ 1: ………………………………………………………………………………. 
 ปี พ.ศ. ............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ช่ือ นางสาวอุบล นามสกลุ ตันสม 
2.  ต าแหน่งทางวิชาการ - 
3. ต าแหน่งทางการบริหาร - 
4. สังกัดภาควิชา/ สาขาวิชา เคมี    คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฎัยะลา 
9. Email (มหาวิทยาลัย)  ubol.t@yru.ac.th  

Email (อ่ืน)    ubolma@gmail.com  
6. โทรศัพท์มือถือ…08-1547-8922 

 
 

mailto:ubol.t@yru.ac.th
mailto:ubolma@gmail.com
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7. โทรศัพท์ท่ีท างาน…0-7329-9628 
 โทรสาร - 
8. ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภฏั

ยะลา 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 
9. กรณีมผีู้ประสานงานสามารถติดตอ่ได้ที ่

ช่ือ…………………................................................................................................................................................
..... 

โทรศัพท์
................................................................................................................................................................. 

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร
........................................................................................................................................ 

10. ประวัติการศึกษา 
2538 กศ.บ. (เคมี)   มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้ 
2541 วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ-ชีวเคมี) มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่

11. ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
      ผลงานวิจัย 

อุบล ตันสม, สมภพ  เภาทอง, ปิยศิริ สุนทรนนท์, และนิสาพร มูหะมัด. (2561). ประสิทธิภาพของน ้ามันหอมระเหยจาก
ดอกจันทน์เทศต่อการต้านเชื อแบคทีเรีย . ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ปิยศิริ สุนทรนนท์, อุบล ตันสม, สมภพ เภาทอง, นิสาพร มูหะมัด, และสตารีย๊ะ มะลี. (2561). การตรวจสอบทางพฤษ
เคมีเบื องต้น ปริมาณฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์ทั งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดผักแพว.  
ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

นิสาพร  มูหะมัด, อุบล ตันสม, ปิยศิริ สุนทรนนท์, สมภพ  เภาทอง, และสตารีย๊ะ มะลี. (2560). การก้าจัดสีย้อมโดยใช้
กระบวนการทางชีวภาพและการดูดซับจากเปลือกกล้วยหิน . ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.    

อุบล ตันสม, สมภพ  เภาทอง, ปิยศิริ สุนทรนนท์, และนิสาพร มูหะมัด. (2559). การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักมูล
สัตว์ร่วมกับกากอ้อย.  ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

นิสาพร  มูหะมัด, อุบล ตันสม, ปิยศิริ สุนทรนนท์, และสมภพ เภาทอง. (2559). การดูดซับสีย้อมโดยใช้กากชา. (รายงาน
ผลการวิจัย). ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

นิสาพร  มูหะมัด, อุบล ตันสม, ปิยศิริ   สุนทรนนท์, สตารีย๊ะ มะลี, และซูไฮนี มูซอ. (2559). คุณสมบัติของกากชาต่อ
การดูดซับสี Methylene blue และ Fuchsin. ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

นิสาพร  มูหะมัด, อุบล ตันสม, ปิยศิริ   สุนทรนนท์, และสมภพ  เภาทอง. (2558). การศึกษาสมบัติจากสารสกัดจาก
เปลือกกล้วยหินและการน้าไปใช้ประโยชน์. ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ปิยศิริ   สุนทรนนท์, อุบล ตันสม, และสมภพ  เภาทอง. (2557). การศึกษากิจกรรมต้านออกซิเดชันจากส่วนต่างๆของผล
พิลังกาสา. ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  
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สมภพ  เภาทอง, อุบล ตันสม, และสุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส. (2556). ศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอาชีพ
ทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง: การผลิตแก๊สชีวภาพ. ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
การเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อุบล ตันสม, สมภพ  เภาทอง, ปิยศิริ   สุนทรนนท์, และสุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส. (2555). ประสิทธิภาพของสารสกัด
จากเปลือกมังคุดต่อการต้านเช้ือจุลินทรีย์.). ยะลา : คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

ปิยศิริ   สุนทรนนท์, อุบล ตันสม, และสมภพ  เภาทอง. (2554). การวิเคราะห์ชนิดของสารต้านอนุมูลอิสระจากผล
พิลังกาสา. (รายงานผลการวิจัย). ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา. ระยะเวลาด าเนินการ 1 ปี 

ปิยศิริ  สุนทรนนท์, อุบล ตันสม, สมภพ เภาทอง, และนิสาพร  มูหะมัด. (2554). วิเคราะห์หาชนิดของสารประกอบฟี
นอลิกในดอกดาหลา.. ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

อุบล ตันสม, สมภพ  เภาทอง, และสุชัญญา จันทร์ทักษิโณภาส. (2553). การวิเคราะห์หาปริมาณโปรตีนในเห็ดนางฟ้า 
เห็ดนางรม และเห็ดฟาง. (รายงานผลการวิจัย). ยะลา: คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  

 
             บทความวิจัยตีพิมพ ์
นิสาพร  มูหะมัด, ปิยศริิ   สุนทรนนท์, และอุบล ตันสม. (2562) วิธีการสกัดสารประกอบฟีนอลิกท่ีเหมาะสมในเปลือก 
 กล้วย 3 ชนิดเพื่อประยุกต์ใช้ในเครื่องส าอาง. ใน การประชุมวิชาการและน้าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
และนานาชาติ  
 ครั งท่ี 6 “นวัตกรรมการศึกษาเพือ่พัฒนาสังคมสู่ความยั่งยืน” (น. 908-915). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออก  
 เฉียงเหนือ. 
มะซูรี เจ๊ะเด็ง และ อุบล ตันสม. (2561). การผลิตแก๊สชีวภาพจากการหมักร่วมระหว่างมูลกระบือกับชานอ้อยและมูล

แพะกับชานอ้อย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั ง
ที่ 3 ประจ้าปี 2561 “ขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่นวัตกรรม สร้างมูลค่า เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” (น.35-43). ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 

อุบล ตันสม, สมภพ เภาทอง, ปิยศิริ สุนทรนนท,์ และนิสาพร มูหะมัด. (2560). ฤทธิ์การยับยั งเชื อแบคทีเรียของน ้ามัน
หอมระเหยจาก 
  ใบดาหลา .ใน โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตรล์ะเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั งที่ 
4 “วิทยาศาสตร ์
  และเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (น. 760-767). สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 
อุบล ตันสม, สมภพ  เภาทอง, ปิยศิริ สุนทรนนท,์ และนิสาพร มูหะมัด. (2560). การผลิตแกส๊ชีวภาพจากการหมักมูล
สัตว์ร่วมกับกากอ้อย.  ใน การประชุมวชิาการระดับชาติ ครั งท่ี ๖ เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยคุ Thailand 4.0” (น. 1901-1914). ปัตตาน:ี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.     
นิสาพร  มูหะมัด, อุบล ตันสม, ปิยศิริ สุนทรนนท์, สมภพ  เภาทอง, และสตารีย๊ะ มะลี. (2560). การก าจัดสีย้อมโดยใช้

กระบวนการทางชีวภาพและการดูดซับจากเปลือกกล้วยหิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั งที่ ๖ 
เรื่อง “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” 
(น.1958-1971). ปัตตาน:ี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี.  
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