
บุญเรียม น้อยชุมแพ  และชลธิชา นิวาสประกฤติ 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

35 หมู่ 3 ตำาบลคลองห้า อำาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ข้าว  หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า: Oryza

sativa L. เป็นพืชในวงศ์หญ้า (Family: Poaceae) ถือเป็น

อาหารหลักที่ส�าคัญของโลก ประเทศไทยมีการปลูกข้าวเป็น

เวลาที่ยาวนาน  ซึ่งการปลูกข้าวได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในการด�ารงชีวิตของคนไทย

มาจนถึงปัจจุบัน ข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจ สร้างประเทศให้เจริญ

รุ่งเรือง การรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย คือ 

วัฒนธรรมอันล�้าค่าที่จะต้องด�ารงรักษาไว้

การปลูกข้าวในประเทศไทยได้มีการคัดเลือกหลาก-

หลายพันธุ์ตามสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ พันธุ์ข้าวที่น�ามา

ปลูกนั้นส่วนใหญ่ได้คัดเลือกพันธุ์ท่ีมีเมล็ดพันธุ์ดี ที่นิยมกันมาก 

เช่น ประเภทข้าวเจ้า พันธุ์ข้าวมะลิ 105 ข้าวหอมมะลิขาว ข้าว

แดงหอมมะลิ ส่วนข้าวเหนียวจะเลือกปลูกพันธุ์เข้ียวงู ฯลฯ 

เป็นต้น

ข้าวเป็นธัญพืชที่มีความส�าคัญที่สุดและเป็นอาหารหลักของคนไทยและคนทั่วโลกมานานแสนนาน 
โดยเฉพาะในแถบเอเชีย ประเทศไทยปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักและรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักเช่นกัน คุณ
ประโยชน์ที่ได้จากการรับประทานข้าว คือเป็นอาหารที่ให้พลังงานและมีสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน และวิตามิน เป็นสารอาหารน�าไปหล่อเลี้ยงชีวิตคนเราให้มีการเจริญเติบโตขึ้น

ผลิตภัณฑ์ ข้าวไทย
     ของคนไทย
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ระหว ่างเดือนกุมภาพันธ ์ถึงสิงหาคม ที่ผ ่านมา

หลายๆ จังหวัด ได้มีการจัดงานมหกรรมข้าวขึ้น เพ่ือเป็นการ

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ข้าวไทยสู่กระแสนิยม เช่ือมโยงตลาด 

เพิ่มมูลค่า ภูมิปัญญา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

ในอาชีพการปลูกข้าวไร่พื้นเมือง วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม 

และการท่องเท่ียววิถีชุมชนข้าวไทย รวมถึง วิถีข้าว วิถีไทย 

อัตลักษณ์ ของชุมชนในแต่ละภาค และได้ส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพโรงสีชุมชนและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสู่สากล สร้าง

รายได้ให้แก่ชุมชนและกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการแปรรูปข้าว

อย่างยั่งยืน ในงานมหกรรมข้าวดังกล่าวมีการรวบรวมข้าว และ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแปรรูปจากข้าวไทยต่างๆ 

คุณค่าทางโภชนาการของข้าว

ข้าวเป็นสุดยอดธัญญาหารที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยคุณ

ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการท่ีจ�าเป็นต่อร่างกายอีกมาก 

มาย เป็นแหล่งรวมพลังงานของร่างกายมนุษย์ ประกอบด้วย

	คาร์โบไฮเดรต ส่วนใหญ่เป็นจ�าพวกแป้ง จะถูก

ย่อยเป็นน�้าตาล 
 พลังงาน ที่น�าไปหล่อเล้ียงการท�างานของสมอง

อย่างปลอดภัย 

	ไขมัน จะพบในข้าวกล้องมากกว่าข้าวขาว เพราะ

ข้าวกล้องยังมีส่วนหลงเหลือของร�าที่ยังไม่ได้ขัด มีจมูกข้าวและ

เยื่อสีแดงๆ ห่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่

	วิตามินและเกลือแร่ จะพบในข้าว คือ วิตามินบี 

1 และวิตามินบี 2 ส่วนเกลือแร่ จะพบในข้าวกล้องมากกว่าข้าว

ขาว เช่น แคลเซียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียม เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์การแปรรูปและประโยชน์ของข้าว

ข้าว แบ่งออกเป็นข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ซึ่งนอกจาก

จะเป็นอาหารหลักแล้ว ข้าวยังมีประโยชน์มากมายมหาศาล  

ดังนี้  

	ใช้ท�าเป็นของหวานชนิดต่างๆ เช่น ขนมไทย เช่น 

ลอดช่อง ขนมตาล ขนมกล้วย ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด 

ขนมหม้อแกง ปลากริมไข่เต่า 

	บดท�าเป็นแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวเหนียว น�ามาท�า

เป็นเส้น ท�าเส้นก๋วยเตี๋ยว

	ข ้าวเหนียว ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิต

แอลกอฮอล์ น�าเอาข้าวเหนียวไปหุง แล้วผสมกับน�้าตาล และ

เชื้อยีสต์ เพื่อท�าให้เกิดการหมัก (fermentation) โดยมีจุด

ประสงค์ให้ยีสต์เปลี่ยนแป้งเป็นแอลกอฮอล์ ส�าหรับใช้ผลิตวิสกี้
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	ใช้ท�าเครื่องส�าอาง ได้แก่ แป้งฝุ่นส�าหรับเด็ก แป้ง

พัฟ ลิปสติก โลชันบ�ารุงผิว เป็นต้น

	ผลิตภัณฑ์ทางเภสัช  เช่น ยาหม่อง

	ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 

ส�าหรับเด็กและผู ้หญิง ปลอดภัย ไร้สารท่ีเป็นอันตรายต่อ

ร่างกาย ที่ใช้ในประเทศไทย และส่งเป็นสินค้าออกไปจ�าหน่าย

ต่างประเทศ 

	ผลิตภัณฑ์ครีมเคลือบเงาอเนกประสงค์ส�าหรับ

อุปกรณ์ภายในรถยนต์

	เมล็ดข้าว น�ามาท�าเป็นเครื่องประดับได้

	ร�าข้าว น�ามาใช้ท�าเป็นน�้ามันร�าข้าว ใช้เป็นอาหาร

สัตว์ ท�าแวกซ์ ฯลฯ

	ฟางข้าว ใช้ท�าเป็นปุ๋ย  ปลูกเห็ด  ของเล่น กระดาษ 

แกลบหรือข้ีเถ้า ผสมท�าเครื่องปั้นดินเผา ถ่านกัมมันต์หรือถ่าน

ดูดกลิ่น ฯลฯ

ดังนั้น นอกจากน�าข้าวมาบริโภคและได้รับคุณค่าทาง

อาหารอย่างมหาศาลที่ท�าให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบ

ถ้วนแล้ว ข้าวยังมีความส�าคัญเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของ

ประเทศ และทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีชนบทได้

ประกอบอาชีพปลูกข้าวที่มีความมั่นคง ข้าวถือเป็นสมบัติของ

ชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย ซึ่ง

พันธุ์ข้าวไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลก ก็คือ ข้าวหอมมะลิ นอกจาก

เอกลักษณ์ทางกายภาพที่มีเมล็ดข้าว สวย ยาวเรียวแล้ว ความ

อร่อยของข้าวหอมท�าให้ข้าวหอมมะลิไทยกลายเป็นที่นิยมของ

ทั่วโลก 
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