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บทคดัย่อ 

ข้าวพืนเมืองเป็นแหล่งความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวทีสําคัญในประเทศไทย การศึกษาครังนีมี

วตัถุประสงค์เพือประเมินความหลากหลายของลกัษณะทางสณัฐานวิทยาและจดักลุ่มพนัธ์ุขา้วพืนเมือง จาํนวน 80 พนัธุ ์

โดยประเมินลกัษณะทางสัณฐานวิทยา ลกัษณะทางการเกษตร คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี จาํนวน 39 ลกัษณะ 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม PAST และจดักลุ่มดว้ยวิธี UPGMA พบว่า สามารถจดักลุ่มพนัธุ์ขา้วออกเป็น 4 กลุ่ม 

โดยกลุ่มที 4 มีสมาชิกภายในกลุ่มสูงสุด จาํนวน 68 พนัธุ์ ตามมาดว้ย กลุ่มที 2, 3 และ 1 ตามลาํดบั ผลการวิเคราะห์ค่า 

Cophenetic correlation เท่ากับ 0.80 ซึงมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็นว่า การจดักลุ่มพ ันธุ์ข้าวอยู่ในเกณฑ์ทีดี ผลการ

ประเมินความหลากหลายของพนัธุ์ขา้ว พบว่า ขา้วพืนเมืองภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้ค่าความหลากหลายมากทีสุด 

ส่วนขา้วพนืเมืองภาคกลาง ให้ค่าความหลากหลายนอ้ยทีสุด 

 

ABSTRACT 

Landrace rice variety is an important genetic resource of rice in Thailand.  The objectives of this study were 

to assess morphological diversity and classify group of 80 landrace rice varieties into clusters. The total 39 characters 

including morphological traits, agronomic traits and physical and chemical grain qualities were evaluated.  

The phylogenetic tree using PAST programs based on UPGMA analysis showed four groups. The highest number of 

members within the group was group 4 consisted of 68 rice varieties, followed by group 2, 3 and 1 respectively.  

The analysis of cophenetic correlation = 0.80, that value having get close 1 showed that the proved of cluster analysis 

is good.  Highest level of morphological diversity was found in landrace rice varieties from the Northeastern regions 

while landrace rice varieties from the Central regions were lowest level. 

 

 

 

 

 

 

คาํสําคญั: ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา  ขา้วพืนเมือง  การจดักลุ่ม 

Keywords: Morphological traits, Landrace rice varieties, Classification 

* นิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์ พืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

** รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

750



   BMP22-2 

 
 

บทนํา 

ประเทศไทย อยู่ในบริเวณของศูนย์กลางแหล่งกําเนิดและการแพร่กระจายของพันธุ์ข้าว ประกอบกับ

สภาพแวดลอ้มและภูมิอากาศในแหล่งปลูกขา้วของแต่ละภาคมีความแตกต่างกนั จึงทาํให้เกิดความหลากหลายทาง

พนัธุกรรมของพนัธ์ุขา้ว ทงัในขา้วปลูกพนัธุ์พืนเมืองและขา้วป่า แต่ในปัจจุบนัพนัธุ์ขา้วจาํนวนมากไดเ้สือมพนัธุ์หรือ 

สูญพนัธุ์ไป เนืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกขา้วพนัธุ์ใหม่ๆ ทีให้ผลผลิตสูงแทน และจากการเปลียนแปลงของ

สภาพแวดลอ้ม ตลอดจนวิธีการปฏิบติัของเกษตรกร (สงกรานต,์ 2537) ขา้วพืนเมือง เป็นฐานทรัพยากรดา้นอาหารและ

การเกษตรทสีาํคญั ซึงขา้วพืนเมืองแต่ละพนัธุ์เหมาะสมกบัระบบนิเวศการปลูกขา้วทีต่างกนัและมีคุณลกัษณะทีแตกต่าง

กนัออกไป พนัธุ์ขา้วทีเกษตรกรใช้ในอดีตมีอยู่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิงขา้วพืนเมือง ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลที

รายงานเกียวกบัเชือพนัธุกรรมขา้วพืนเมืองทีอนุรักษไ์วใ้นศูนยป์ฏิบติัการและเก็บเมลด็เชือพนัธุ์ขา้วแห่งชาติ ซึงไดม้า

จากการเก็บและรวบรวมจากแหล่งปลูกทวัประเทศ โดยแต่ละพนัธุ์มีชือเสียงหรือไดรั้บความนิยมในแต่ละทอ้งถิน จาก

การจาํแนกชือพนัธุ์เบอืงตน้ พบว่า มีชือไม่ซาํกนั  5,928 ตวัอยา่ง จากจาํนวนทงัหมด 17,093 ตวัอยา่ง (ฉวีวรรณ, 2543)  

ปัจจุบนัโครงการปรับปรุงพนัธุ์พืชต่างๆ นิยมนาํพนัธุ์ทีปลูกแพร่หลายทางการคา้มาใช้ในการปรับปรุงพนัธุ์

กนัอย่างกวา้งขวาง ทงันีเพราะพนัธุ์เหล่านีมีการปรับตวัทีดี ให้ผลผลิตสูง แต่การผสมพนัธุ์กนัไปผสมกันมาในกลุ่ม

พนัธุกรรมทีแคบๆ ก็อาจทาํให้พนัธุ์ต่างๆ มีความสัมพนัธ์ทางพนัธุกรรมทีใกลชิ้ดกนั ซึงจะทาํใหค้วามก้าวหน้าในการ

ปรับปรุงพนัธุ์ลดลง หรือไม่มีความก้าวหน้าในทีสุด  นอกจากนี ยงัเป็นการเสียงต่อการเกิดการแพร่ระบาดทาํลายของ

โรคและแมลงอีกดว้ย (กฤษฎา, 2544) การพฒันาพนัธุ์ขา้วเพือให้ไดข้า้วพนัธุ์ดี สามารถปรับตวัเข้ากบัสิงแวดลอ้มที

เปลียนแปลงไป จึงเป็นสิงจาํเป็นทีตอ้งศึกษาอย่างต่อเนือง ซึงตอ้งพึงพาเชือพนัธุ์ขา้วทีมีความหลากหลายในการคดัเอา

ส่วนทีดีมาผสมให้เกิดพนัธุ์ใหม่ทีดีกว่าเดิม จึงมีความจาํเป็นตอ้งคน้หาแหล่งพนัธุกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุง

พนัธุข์า้ว (สุทศัน,์ 2553)  

ขา้วพืนเมืองมีความหลากหลายของพนัธ์ุค่อนขา้งสูง เนืองจากขา้วพืนเมืองเป็นขา้วทียงัไม่ไดรั้บการปรับปรุง

พนัธุ์ จะมีความแปรปรวนทางพนัธุกรรมสูงเมือเปรียบเทียบกบัพนัธุ์ทีไดรั้บการปรับปรุงพนัธุ์จะมีความเสถียรทาง

พนัธุกรรมมากว่า (Oka, ) และมีลกัษณะดีบางประการ เช่น ลกัษณะความตา้นทานต่อโรคและแมลง ความทนทาน

ต่อสภาพแวดลอ้มทีไม่เหมาะสม คุณภาพการหุงตม้และรับประทาน คุณค่าทางโภชนาการ เป็นตน้ ดงันนั การศึกษา

ความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมของพนัธุ์ข้าว สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเบืองตน้เพือช่วยให้นกัปรับปรุงพนัธุ์คดัเลือกพนัธุ์พ่อ

แม่มาใชใ้นโครงการปรับปรุงพนัธุ์ หรือเพือผสมพนัธุ์ให้ไดพ้นัธุ์ขา้วทีมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมเพิมขึน และมี

ลกัษณะดีตรงตามความตอ้งการ ขา้วพืนเมืองจึงเป็นแหล่งพนัธุกรรมทีสําคญัทีสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ในดา้นการ

ปรับปรุงพนัธุข์า้วในอนาคตได ้

 
 
วัตถุประสงค์การวจัิย 

การศึกษาครังนีมีวตัถุประสงค์เพือประเมินลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและจดักลุ่มความสัมพนัธ์ของข้าว 

พืนเมืองไทย สาํหรับใชเ้ป็นแนวทางในการคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์ให้ตรงกบัความตอ้งการและสามารถวางแผนการผสม

เพือปรับปรุงพนัธุข์า้วได ้

 

 

 

 
 

วิธีการวิจยั 
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การปลูกศึกษาและประเมินลักษณะประจําพนัธ์ุข้าว 

ดาํเนินการปลูกศึกษาและประเมินลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือพนัธุกรรมข้าว ฤดูนาปี 2560 จาํนวน  

80 ตวัอย่างเชือพนัธุ์ แบ่งเป็นขา้วนาสวนและขา้วไร่ อย่างละ 4  ตวัอย่างเชือพนัธุ์ (ตารางที 1) ในแปลงนาทดลองที

ศูนยว์ิจยัขา้วปทุมธานี เมือกลา้ขา้วอายุ 25 วนั นาํมาปักดาํแบบจดัเรียงลาํดบั (systematic arrangement) ปักดาํกอละ 1 ตน้ 

ระยะปักดาํ 25 x 33.33 เซนติเมตร ตัวอย่างเชือพันธ์ุละ 4 แถวๆ ยาว 5 เมตร เวน้ 1 แถว ระหว่างพันธุ์ โดยมีพันธุ์

มาตรฐาน ไดแ้ก่ ชยันาท 1 และขาวดอกมะลิ 105 ปลูกเป็นแถวคนัทุก ๆ 10 ตวัอย่างเชือพนัธุ์ ดูแลรักษาใส่ปุ๋ย ป้องกัน

กาํจดัโรค แมลง และวชัพืช ลอ้มรัวกันหนูและคลุมตาข่ายกนันก ตรวจและตดัขา้วปน บนัทึกข้อมูลตามแบบบนัทึก

ลกัษณะประจาํพนัธุ์ขา้วของศูนยป์ฏิบติัการและเก็บเมล็ดเชือพนัธ์ุขา้วแห่งชาติ โดยบนัทึกลกัษณะต่างๆ 5 ระยะ ดงันี  

1. ระยะแตกกอเต็มที ไดแ้ก่ การมีขนบนแผ่นใบ สีของแผ่นใบ สีของกาบใบ มุมของยอดแผ่นใบ สีของลินใบ 

รูปร่างของลินใบ ความยาวลินใบ สีของหูใบและสีของขอ้ต่อใบ (จาํนวน 9 ลกัษณะ)  

2. ระยะออกรวง 50 เปอร์เซ็นต ์ไดแ้ก่ เส้นผ่านศูนยก์ลางลาํตน้ (กึงกลางตน้แม่) สีของปลอ้ง ทรงกอ วนัออกดอก 

50 เปอร์เซ็นต ์สีของยอดเกสรเพศเมีย สีของยอดดอก สีกลีบรองดอก หางขา้วและสีของหางขา้ว (จาํนวน 9 ลกัษณะ)  

3. ระยะหลงัออกรวง แลว้ 20-25 วนั ไดแ้ก่ ความแข็งของลาํตน้ ความยาว (ถึงปลายรวง) ของลาํตน้ ความยาวและ

ความกวา้งของแผ่นใบ (ใบแรกตาํจากใบธง) จาํนวนรวง ลกัษณะใบธง ลกัษณะรวง การยืดของคอรวง กา้นรวงทงัรวงและ

การแตกระแง ้(จาํนวน 10 ลกัษณะ)  

4. ระยะเก็บเกียว ไดแ้ก่ การแก่ของใบ (ไม่ดูใบธง) ความยาวของรวง การติดเมลด็ การร่วงของเมลด็ การนวดและ

ความยาวรวง (จาํนวน 5 ลกัษณะ)  

5. ระยะหลงัเก็บเกียว ไดแ้ก่ นาํหนกั 100 เมลด็ขา้วเปลือก ความยาวและความกวา้งของเมลด็ขา้วเปลือก ชนิดของ

ขา้วสาร ปริมาณอมิโลสและอุณหภูมิแป้งสุก (จาํนวน 6 ลกัษณะ)  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ลกัษณะทางคุณภาพ วดัสัดส่วนของแต่ละลกัษณะโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องแต่ละลกัษณะทีปรากฏ และวดั

ความหลากหลายภายในตวัอย่างโดยใช้ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Weaver diversity index (H′) ในการ

วิเคราะห์ความหลากหลาย โดยคาํนวณจากสูตร (Fowler et al., 1998) แลว้นาํมาจดัเป็นประเภทต่างๆ ตาม Jamago and 

Cortes (2012) โดย ค่าสูงสุด H = 1.00 แสดงว่ามีความหลายหลายมากทีสุด (maximum diversity) H = 0.76–0.99 

ความหลากหลายสูง (high diversity) H = 0.46–0.75 ความหลากหลายปานกลาง (moderate diversity) H = 0.01–0.45 

ความหลากหลายตาํ (low diversity) และถา้ H = 0 ไม่มีความหลากหลาย (invariant) 

𝐻′ =  − 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖 

โดยที  i = จาํนวนลกัษณะทีพบความแตกต่าง 

s = จาํนวนชนิดความแตกต่างทีพบในลกัษณะทีบนัทึก 

pi = ni/N = สดัส่วนของจาํนวนชนิดทีพบในลกัษณะนนั ๆ (ni) ต่อจาํนวนตวัอย่างทงัหมด (N) 

คุณภาพเมลด็ทางกายภาพ นําตวัอย่างเมล็ดขา้วมาวดัความกวา้งและความยาวของเมลด็ขา้วเปลือก โดยสุ่ม

ตวัอย่างละ 10 เมล็ด แลว้หาค่าเฉลีย จากนันนําไปกะเทาะเปลือกเพือตรวจดูชนิดของขา้วสาร ชงันําหนัก 100 เมล็ด

ขา้วเปลือก โดยสุ่มนบั 3 ซาํ ชงั วดัความชืน และคาํนวณค่านาํหนกัเมลด็ทีความชืน 14 เปอร์เซ็นต ์ 

คุณภาพเมล็ดทางเคมี นําตวัอย่างเมล็ดพนัธ์ุข้าวมากะเทาะเปลือก และขดัสีเป็นข้าวขาว ทาํการวิเคราะห์

คุณภาพเมลด็ทางเคมี จาํนวน 2 ลกัษณะ คือ ปริมาณอมิโลส (Amylose content) ทาํการบดเมลด็ขา้วให้มีความละเอียด 
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80 Mesh โดยใช้ชุดวิเคราะห์ปริมาณอมิโลสแบบง่าย ดดัแปลงจากวิธีการของปาริฉตัร (2555) ในการวิเคราะห์ และค่า

การสลายเมลด็ในด่าง (Alkali test) ทาํตามวิธีการของ Little et al. (1985) 

การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ (cluster analysis) นาํขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของขา้วพนัธุ์พืนเมืองไทย จาํนวน 

39 ลกัษณะ วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ทางพนัธุกรรมโดยใชโ้ปรแกรม PAST ใชค่้าสัมประสิทธิความคลา้ยคลึงทางพนัธุกรรม

ของ Gower (1971) และจัดกลุ่มพันธุ์ข้าวโดยวิธี UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic means) (Sokal 

and Michener, 1958) 

สถานทแีละระยะเวลาในการทําการทดลอง 

แปลงนาทดลองทีศูนยวิ์จยัขา้วปทุมธานี อ. ธญับุรี จ. ปทุมธานี และ ห้องปฏิบติัการวิทยาศาสตร์ขา้ว ภาควิชา 

พืชไร่นา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ในช่วงเดือนมกราคม 2560 ถงึ เดือนมีนาคม 2561 

 

ผลการวจิัย 

ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวทิยาของข้าวพืนเมืองไทย 

จากการประเมินลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของขา้วพืนเมืองไทยจาํนวน 80 พนัธุ์ ทีจาํแนกออกตามแหล่ง

รวบรวม 4 แหล่งๆ ละ 20 พนัธุ์ คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้โดยแบ่งเป็นประเภท 

ขา้วนาสวนและขา้วไร่ ประเภทละ 10 พนัธุ์ พบว่า ข้าวนาสวนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ให้ค่าความหลากหลายมาก

ทีสุด (ค่าเฉลีย H’= 0.55) รองลงมาคือ ข้าวไร่ภาคเหนือ (ค่าเฉลีย H’= 0.45) ข้าวนาสวนภาคใต้ (ค่าเฉลีย H’= 0.40)  

ข้าว น าส ว น ภ าค เห นื อ  (ค่ าเฉ ลีย  H’=  0.39) ข้าวไ ร่ภ าค ก ลาง  (ค่ าเฉ ลีย  H’=  0 .37) ตาม ลําดับ  ข้าว ไ ร่ ภ าค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้ให้ค่าความหลากหลายทีเท่ากัน (ค่าเฉลีย H’= 0.32) ส่วนขา้วนาสวนภาคกลางให้ค่า

ความหลากหลายนอ้ยทีสุด (ค่าเฉลีย H’=0.24) (ตารางที 2) 

 เมือพิจารณาทีละลกัษณะ พบว่า ลกัษณะใบธง (H’ รวม = 1.10)  และการแก่ของใบ (H’ รวม = 1.08)  ให้ค่า

ความหลากหลายของลกัษณะทางสัณฐานวิทยามากทีสุด พบ 6  ลกัษณะทีให้ค่าความหลากหลายสูง (H’ รวม = 0.76 – 

0.98) ไดแ้ก่ ลกัษณะการนวด สีของปลอ้ง ความแข็งของลาํตน้ อุณหภูมิแป้งสุก การร่วงของเมลด็ และสีของยอดดอก 

พบ 7 ลกัษณะทีให้ค่าความหลากหลายปานกลาง (H’ รวม = 0.49-0.74) ได้แก่ ลกัษณะสีของข้อต่อใบ สีของยอดเกสร 

เพศเมีย ชนิดของขา้วสาร สีของกาบใบ การติดเมลด็ สีกลีบรองดอก และการยืดของคอรวง พบ 10 ลกัษณะทีใหค่้าความ

หลากหลายตาํ (H’ รวม = 0.07- 0.44) ไดแ้ก่ หางขา้ว สีของหางข้าว การแตกระแง้ การมีขนบนแผ่นใบ สีของลินใบ 

มุมของยอดแผน่ใบ ทรงกอ ลกัษณะรวง สีของแผ่นใบ และสีของหูใบ ส่วนอีก 2 ลกัษณะทีเหลือคือ รูปร่างของลินใบ

และกา้นรวงทงัรวง ไม่พบความหลากหลายของลกัษณะทางสณัฐานวิทยา (H’=0) (ตารางท ี3) 

การจัดกลุ่มความสัมพนัธ์ 

จากการจดักลุ่มความสัมพนัธ์ของข้าวพืนเมืองไทยจาํนวน 80 พนัธุ์ โดยใช้ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและ

ลกัษณะทางการเกษตร จาํนวน 39 ลกัษณะ พบว่า สามารถจดักลุ่มไดอ้อกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มที 1 (I) สามารถแยก

ออกจากกลุ่มที 2 (II) กลุ่มที 3  (III) และกลุ่มที 4 ทีค่าความสัมพนัธ์ประมาณ 0.28  (ภาพที 1) มีค่า cophenetic correlation  

เท่ากบั 0.80 ซึงมีค่า เขา้ใกล ้1 แสดงถึงความน่าเชือถือในการจดักลุ่มพนัธุข์า้วพืนเมืองในครังนี  

กลุ่มที 1 (I) มีสมาชิกภายในกลุ่ม จาํนวน 2 พนัธุ์ เป็นประเภทขา้วไร่ ภาคเหนือ โดยส่วนใหญ่มีลกัษณะร่วม

กนั คือ ไม่มีขนบนแผ่นใบ กาบใบมีสีม่วง มุมของยอดแผน่ใบตงัตรง ลนิใบมีสีขาว รูปร่างของลนิใบมี 2 ยอด หูใบและ

ขอ้ต่อใบมีสีเขียวอ่อน ทรงกอตงั ยอดดอกมีสีม่วง ไม่มีหางข้าว ลาํต้นแข็งมาก ก้านรวงอ่อน แตกระแง้ปานกลาง  

ติดเมลด็น้อย เมล็ดร่วงยาก เป็นขา้วเจา้ และอุณหภูมิแป้งสุกสูง ความยาวของลนิใบอยู่ระหว่าง 16.80 – 17.20 มิลลิเมตร 
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เส้นผา่นศูนยก์ลางลาํตน้ 4.27 – 5.61 มิลลิเมตร จาํนวนวนัตกกลา้ถึงออกดอก 50 เปอร์เซ็นต ์83 – 92 วนั ความยาวลาํตน้ 

87.20 - 88.80 เซนติเมตร ความยาวแผ่นใบ 48.00 – 53.40 เซนติเมตร ความกวา้งแผ่นใบ 1.02 – 1.58  เซนติเมตร ความยาว

รวง 24.50 – 28.22 เซนติเมตร จาํนวนรวง 6 รวงต่อกอ นําหนัก 100 เมล็ดข้าวเปลือก 2.47 – 2.77 กรัม ความยาวเมล็ด

ข้าวเปลือก 7.65 – 9.83 มิลลิเมตร ความกวา้งเมล็ดข้าวเปลือก 2.84 – 3.28 มิลลิเมตร ปริมาณอมิโลส 16.97 – 20.24

เปอร์เซ็นต ์

กลุ่มที 2  (II) มีสมาชิกภายในกลุ่ม จาํนวน 6 พนัธุ์ แบ่งเป็นขา้วนาสวนภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

อย่างละ 1 และ 2 พนัธุต์ามลาํดบั รวมขา้วนาสวน 3 พนัธุ์ ขา้วไร่ภาคกลาง 2 พนัธุ์ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 1 พนัธุ ์

รวมขา้วไร่ 3 พนัธุ ์โดยส่วนใหญมี่ลกัษณะร่วมกนั คือ มีขนบนแผน่ใบ กาบใบมีสีม่วง มุมของยอดแผน่ใบตงัตรง ลินใบ

มีสีขาว รูปร่างของลินใบมี 2 ยอด หูใบมีสีม่วง ปลอ้งมีสีเหลืองอ่อน ทรงกอตงั ยอดเกสรเพศเมียมีสีม่วงดาํ กลีบรอง

ดอกมีสีขาว คอรวงยาว ก้านรวงอ่อน แตกระแง้ปานกลาง ความยาวของลินใบอยู่ระหว่าง 15.80 – 35.40 มิลลิเมตร  

เส้นผ่านศูนยก์ลางลาํตน้ 3.79 – 7.53 มิลลิเมตร จาํนวนวนัตกกลา้ถึงออกดอก 50 เปอร์เซ็นต ์83 – 114 วนั ความยาวลาํตน้ 

74.60 – 163.60 เซนติเมตร ความยาวแผ่นใบ 39.00 – 71.40 เซนติเมตร ความกวา้งแผ่นใบ 0.84 – 1.60 เซนติเมตร  

ความยาวรวง 19.20 – 27.36 เซนติเมตร จาํนวนรวง 5 – 19 รวงต่อกอ นําหนัก 100 เมล็ดข้าวเปลือก 1.04 – 2.85 กรัม 

ความยาวเมลด็ขา้วเปลือก 8.99 – 9.98  มิลลิเมตร ความกวา้งเมลด็ขา้วเปลือก 1.93 – 2.14 มิลลิเมตร ปริมาณอมิโลส 5.76 

– 30.19 เปอร์เซ็นต ์

กลุ่มที 3 (III) มีสมาชิกภายในกลุ่ม จาํนวน 4 พนัธุ์ แบ่งเป็นขา้วนาสวนภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

อย่างละ 1 พนัธุ์ รวมขา้วนาสวน 2 พนัธุ์ ขา้วไร่ภาคใตแ้ละภาคเหนืออยา่งละ 1 พนัธุ์ รวมขา้วไร่ 2 พนัธุ์ โดยส่วนใหญ่มี

ลกัษณะร่วมกนั คือ มีขนบนแผ่นใบ แผน่ใบมีสีม่วงทีขอบ กาบใบมีสีม่วง มุมของยอดแผ่นใบตงัตรง รูปร่างของลินใบ

มี 2 ยอด ขอ้ต่อใบมีสีเขียวอ่อน ทรงกอตงั ยอดเกสรเพศเมียมีสีขาว ยอดดอกมีสีม่วง ไม่มีหางขา้ว ลาํตน้แข็งมาก คอรวง

ยาว ก้านรวงอ่อน แตกระแงป้านกลาง เป็นขา้วเหนียว และอุณหภูมิแป้งสุกปานกลาง ความยาวของลินใบอยู่ระหว่าง 

16.40 – 22.20 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนยก์ลางลาํตน้ 5.22 – 7.13 มิลลิเมตร จาํนวนวนัตกกล้าถึงออกดอก 50 เปอร์เซ็นต ์

102 – 121 วนั ความยาวลาํตน้ 83.00 – 162.80 เซนติเมตร ความยาวแผ่นใบ 47.00 – 61.80 เซนติเมตร ความกวา้งแผน่ใบ 

1.48 – 1.86 เซนติเมตร ความยาวรวง 20.88 – 27.78 เซนติเมตร จ ํานวนรวง 6 – 23 รวงต่อกอ นําหนัก 100 เมล็ด

ขา้วเปลือก 2.24 – 3.41 กรัม ความยาวเมลด็ข้าวเปลือก 8.39 – 9.28  มิลลิเมตร ความกวา้งเมลด็ข้าวเปลือก 2.03 – 2.54 

มิลลเิมตร ปริมาณอมิโลส 6.11 – 7.48 เปอร์เซ็นต ์

กลุ่มที 4 (IV) มีสมาชิกภายในกลุ่มพนัธุ์ขา้วสูงสุด จาํนวน 68 พนัธุ์ แบ่งเป็นประเภทขา้วนาสวนภาคกลางและ

ภาคใตอ้ย่างละ 10 พันธุ์ ภาคเหนือ 8 พนัธุ์ และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 7 พนัธุ์ รวมข้าวนาสวน 35 พนัธุ์ ประเภท 

ขา้วไร่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใตอ้ยา่งละ 9 พนัธุ์ ภาคกลาง 8 พนัธุ ์และภาคเหนือ 7 พนัธุ์ รวมขา้วไร่ 33 พนัธุ ์

โดยส่วนใหญ่มีลกัษณะร่วมกนั คือ มีขนบนแผ่นใบ แผน่ใบสีเขียว มุมของยอดแผน่ใบตงัตรง ลนิใบมีสีขาว รูปร่างของ

ลินใบมี 2 ยอด ไม่มีหางขา้ว กา้นรวงอ่อน แตกระแงป้านกลาง ความยาวของลินใบอยู่ระหว่าง 13.20 – 31.20 มิลลิเมตร 

เส้นผ่านศูนยก์ลางลาํต้น 3.08 – 7.80 มิลลิเมตร จาํนวนวนัตกกลา้ถึงออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 83 – 167 วนั ความยาว 

ลาํตน้ 59.40 – 185.80 เซนติเมตร ความยาวแผ่นใบ 35.80 – 84.20 เซนติเมตร ความกวา้งแผน่ใบ 0.76 – 2.20 เซนติเมตร 

ความยาวรวง 17.38 – 36.40 เซนติเมตร จาํนวนรวง 8 – 31 รวงต่อกอ นําหนัก 100 เมล็ดข้าวเปลือก 1.47 – 4.14 กรัม 

ความยาวเมล็ดข้าวเปลือก 5.26 – 10.51 มิลลิเมตร ความกวา้งเมล็ดขา้วเปลือก 1.61 – 3.80 มิลลิเมตร ปริมาณอมิโลส 

5.39 – 32.93 เปอร์เซ็นต ์
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ตารางที 1  รายชือพนัธุ์ขา้วพืนเมืองทใีชใ้นการศึกษาและประเมินลกัษณะทางสณัฐานวิทยาจาํนวน 80 พนัธุ ์

Type Regions Varieties 

Lowland rice Northern Mae paed (G.S. No. 257 ), Samer jai (G.S. No. 259), Leb chahng (G.S. No. 1424), Niaw 

san-pah-tawng (G.S. No. 1484), Ma than  (G.S. No. 1487), Khao' ti (G.S. No. 3134), Mae 

hahng  ( G. S.  No.  3141) , Lai luang ( G. S.  No.  3167) ,  Ma hah wong  

(G.S. No. 3173), Daw hawm (G.S. No. 3178)  

Central Khao sa-ong ( G.S. No. 788) , Khao tah haeng (G.S. No. 6155) , Nahng pa-yah 

(G.S. No. 6887), Leuang tawng kam (G.S. No. 9559), Leuang pratew (G.S. No. 9574), 

Khao gaw diaw  (G.S. No. 9583) , Khao luang (G.S. No. 10775), Leuang awn 

(G.S. No. 11427), Khao praguad (G.S. No. 20960), Hawm gulahb (G.S. No.22041) 

Northeastern Niaw khao  ( G.S. No. 607) , Khitom hawm (G.S. No. 2720) , Gaen jan ( G.S. No. 

3247), Khao setti (G.S. No. 3366), Khao' gam (G.S. No. 3369), E-dahng  (G.S. No. 

5601), Hawm tung (G.S. No. 5624), Hahng yi 71 (G.S. No. 7613), Hawm pae 

palow (G.S. No. 7672), Bag muay (G.S. No. 7997) 

Southern Hawm jan (G.S. No. 1765), Hua nah (G.S. No. 5206), Khao' nok (G.S. No. 7401), 

Nuay kheua  (G.S. No. 10251), Hawm look khuey (G.S. No. 17339), Leuang awn 

(G.S. No. 19544), Hawm chaiya (G.S. No. 20811), Leb nok pattani (G.S. No. 21962), 

Look daeng pattani (G.S. No. 21963), Chiang pattalung (G.S. No. 21964) 

Upland rice Northern Ma wai (G.S. No. 4457), Khao' hao (G.S. No. 19753), Ja te (G.S. No. 21512),  

Aw maema ( G.S.  No.  21514) , Biaw giam siaw ( G. S.  No.  21543) , Ble blud  

(G.S. No. 21548), Lee saw (G.S. No. 22399), Ble gai (G.S. No. 23012), Khao' prae 

(G.S. No. 23145), Beu wah (G.S. No. 23165)  

 Central Khao' daeng (G.S. No. 3668), Hawm om (G.S. No. 4410), Puey taw (G.S. No. 8082), Ta 

pow lom (G.S. No. 14297), Nam sagui 19 (G.S. No. 15833), Plah sew khao (G.S. No. 

19683), Poo yai lee (G.S. No. 22932), Hawm mali rai (G.S. No. 23073), Pa per (G.S. No. 

23083), Khao'daeng (G.S. No. 23084) 

Northeastern Niaw dam (G.S. No. 1872), Hawm (G.S. No. 1891), Daw sahm deuan  (G.S. No. 3883), 

E-meud (G.S. No. 3883), Rahk haeng (G.S. No. 7932), Plawng aew (G.S. No. 20281), 

Dawk pradoo  ( G.S. No.  20282) , Khao' sao ( G.S.  No.  20282) , Plah sew  ( G.S.  No. 

22724), Leum nah (G.S. No. 22808) 

Southern Dawk pa-yawm (G.S. No. 1947), Jeu lah ngaw (G.S. No. 12810), Ah naw mah daw (G.S. 

No. 12852), Seu rah (G.S. No. 12854) , Yah bo ji naw (G.S. No. 12856) , Maw mi 

ngeng  ( G.S.  No.  12866) , Dawk prao ( G.S.  No.  15727) , Nahng lang  ( G.S.  No. 

19271), Khem ngern rai (G.S. No. 23798), Niaw dam pleuak dam  (G.S. No. 23810) 
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ตารางที 2 ค่าความหลากหลายเฉลียทางลกัษณะสณัฐานวิทยา (H’) จาํนวน 27 ลกัษณะของขา้วพนืเมืองจาํนวน 80 พนัธุ ์

Traits 
Northern Central Northeastern Southern 

Lowland Upland Lowland Upland Lowland Upland Lowland Upland 

Leaf blade pubescence 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Leaf blade color 0.33 0.50 0.18 0.00 0.64 0.00 0.00 0.33 

Leaf sheath color 0.64 0.61 0.00 0.50 1.03 0.50 0.33 0.61 

Leaf blade attitude 0.00 0.00 0.33 0.33 0.33 0.00 0.67 0.00 

Ligule color 0.33 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.09 

Ligule feature 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Auricle color 0.50 0.00 0.00 0.50 0.94 0.33 0.00 0.33 

Node color 0.80 0.00 0.00 0.50 0.94 0.33 0.00 0.00 

Internode color 0.33 0.50 0.00 0.20 1.19 0.00 1.17 0.50 

Culm habit 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 

Stigma color 0.33 0.33 0.00 0.50 0.61 0.33 0.61 0.80 

Apiculus color 0.80 0.94 0.00 0.64 1.03 0.61 1.05 0.94 

Sterile lemma color 0.50 1.09 0.00 0.33 0.94 0.33 0.50 0.64 

Awn presence 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

Awn color 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 

Culm strength 0.95 0.00 1.22 0.00 0.80 0.33 1.33 0.00 

Flag leaf attitude 0.64 0.61 0.94 1.09 1.22 0.50 1.09 0.50 

Attitude of panicle  

branches 
0.00 0.67 0.00 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 

Panicle exsertion 0.67 0.69 0.67 0.64 0.61 0.69 0.00 0.67 

Axis 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Secondary branching 0.00 0.33 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 0.00 

Leaf senescence 0.67 1.09 0.67 0.94 0.73 0.95 0.90 0.69 

Spikelet sterility 0.50 0.67 0.50 0.69 0.67 0.61 0.00 0.67 

Panicle shattering 0.50 1.17 0.50 0.67 0.61 0.90 1.03 0.61 

Panicle threshability 0.50 1.03 0.50 0.67 0.61 1.03 1.03 0.61 

Endosperm type 0.50 0.69 0.00 0.61 0.33 0.67 0.00 0.33 

Gelatinization 

temperature 
0.50 0.61 0.50 0.61 0.09 0.50 0.50 0.33 

Average (H’) 0.39 0.45 0.24 0.37 0.55 0.32 0.40 0.32 
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ตารางที 3 ค่าความหลากหลายรวมทางลกัษณะสัณฐานวิทยา (H’) จาํนวน 27 ลกัษณะของขา้วพืนเมืองจาํนวน 80 พนัธุ ์

Traits H' Index Traits H' Index 

Invariant Moderate diversity  

Ligule feature 0.00 Node color 0.49 

Axis 0.00 Stigma color 0.51 

Low diversity  Endosperm type 0.67 

Awn presence 0.07 Leaf sheath color 0.68 

Awn color 0.07 Spikelet sterility 0.68 

Secondary branching 0.12 Sterile lemma color 0.69 

Leaf blade pubescence 0.16 Panicle exsertion 0.74 

Ligule color 0.18 High diversity  

Leaf blade attitude 0.30 Panicle threshability 0.76 

Culm habit 0.30 Internode color 0.84 

Attitude of panicle 

branches 
0.33 Culm strength 0.85 

Leaf blade color 0.43 Gelatinization temperature 0.91 

Auricle color 0.44 Panicle shattering 0.93 

Maximum diversity  Apiculus color 0.98 

Leaf senescence 1.08   

Flag leaf attitude 1.10   
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ภาพที 1  การจดักลุ่มความสัมพนัธ์ของขา้วพนัธุพ์นืเมืองไทยจาํนวน 80 พนัธุ ์โดยใชล้กัษณะทางสัณฐานวิทยาและ 

               ลกัษณะทางการเกษตรจาํนวน 39 ลกัษณะ 

 

 

 

1 

2 

3 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจยั 

การศึกษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยาของขา้วพืนเมืองจาํนวน 80 พนัธุ์โดยการบนัทึกขอ้มูลลกัษณะทางสณัฐาน

วิทยา ทงัหมด 39 ลกัษณะ เมือพิจารณาภายในแต่ละกลุ่มของลกัษณะสัณฐานวิทยา พบลกัษณะส่วนใหญ่ มีขนบน 

แผ่นใบ มุมของยอดแผ่นใบตงัตรง ลินใบมีสีขาว รูปร่างของลินใบมี 2 ยอด ปลอ้งมีสีเหลืองอ่อน ทรงกอตงั ขา้วไม่มีหาง 

ลาํตน้แขง็มาก ใบธงเป็นแนวนอน แตกระแงป้านกลาง คอรวงยาว กา้นรวงอ่อน ใบแก่ปานกลาง ติดเมล็ดน้อย ร่วงง่าย 

นวดง่าย และส่วนใหญ่เป็นข้าวเจา้ ซึงในพนัธุกรรมของขา้วพืนเมืองโดยทวัไปแลว้ จะยงัคงรักษาความหลากหลาย

เอาไว ้เพือให้สามารถปรับตวัได้ในสภาพแวดลอ้มทีแปรปรวน (Oka, 1988) จากผลของการศึกษานีแสดงให้เห็นว่า  

ขา้วพืนเมืองไทยยงัคงมีความหลากหลายและความแปรปรวนของลกัษณะทีปรากฏออกมา ซึงความหลากหลายดงักล่าว

เป็นความแตกต่างของลกัษณะทีพบระหว่างตน้ข้าวพืนเมืองภายในพนัธุ์เดียวกนั นอกจากนีลกัษณะทีพบยงัมีความ

หลากหลายระหว่างพนัธ์ุดว้ย ดงันัน สามารถสรุปไดว้่า ขา้วพืนเมืองยงัมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมทงัภายในและ

ระหว่างพนัธ์ุ โดยแสดงออกมาในลกัษณะทางสณัฐานวิทยาและลกัษณะทางการเกษตร  

เมือพิจารณาตามแหล่งทีเก็บรวบรวม 4 แหล่ง คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้ 

พบว่า ข้าวนาสวนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ให้ค่าความหลากหลายมากทีสุด และขา้วนาสวนภาคกลางให้ค่าความ

หลากหลายน้อยทีสุด เมือพิจารณาทีละลกัษณะ พบว่า  ลกัษณะใบธง และการแก่ของใบ ให้ค่าความหลากหลายของ

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาสูงสุด ส่วนรูปร่างของลินใบและก้านรวงทงัรวง ไม่พบความหลากหลายของลกัษณะทาง

สณัฐานวิทยา 

 การจดักลุ่ม นาํขอ้มูลลกัษณะทางสัณฐานวิทยาและลกัษณะทางการเกษตร จาํนวน 39 ลกัษณะ มาวิเคราะห์ 

phylogenetic tree ดว้ยวิธี UPGMA โดยใชโ้ปรแกรม PAST พบว่า สามารถจดักลุ่มพนัธุ์ขา้วออกเป็น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที 

4 มีสมาชิกภายในกลุ่มพนัธุ์ขา้วสูงสุดจาํนวน 68 พนัธุ์ ตามดว้ยกลุ่มที 2, 3 และ 1 มีสมาชิก 6, 4 และ 2 พนัธุ์ ตามลาํดบั 

เมือทาํการตรวจสอบค่าความถูกตอ้งของการจดักลุ่ม โดยการวิเคราะห์ค่า cophenetic correlation พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.80  

ซึงเป็นค่าบวก หมายความว่า correlation coefficient และ similality coefficient มีความสัมพนัธ์กนัแบบทางเดียว และ

แสดงใหเ้ห็นว่า มีความสัมพนัธ์กนัอย่างสมบูรณ์ ซึงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 0.90 ถือว่าเป็นการจดักลุ่มทีดี สอดคลอ้งกบั

ผลการศึกษาของกิตติมา และคณะ (2557) ซึงทาํการศึกษาขา้ว 211 สายพนัธุ์ สามารถจดักลุ่มพนัธุ์ขา้วทางสณัฐานวิทยา

ออกเป็น 6 กลุ่ม มีค่าความสมัพนัธก์นัอยูร่ะหว่าง 0.92 – 1.00 ถอืวา่เป็นการจดักลุ่มทีดีมาก 

นักปรับปรุงพนัธุ์สามารถนําข้อมูลทีได้ไปใช้ในการคดัเลือกพ่อแม่พนัธุ์ หรือใช้เป็นแนวทางในการวาง

แผนการผสมเพือปรับปรุงพนัธ์ุขา้วให้มีลกัษณะตามทีตอ้งการได ้พบเชือพนัธุข์า้วทีอาจนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้ดงันี 

ออกดอกเร็ว ได้แก่ เหนียวดาํ (1872) ดอกพยอม (1947) มะหวาย (4457) หอมทุ่ง (5624) หางยี 71 (7613)  

ปลาซิวขาว (19683) จะเต่ (21512) ออแมมา (21514) เบยีวเกียมเสียว (21543) เบล้ไจ ้(23012)  และ ขา้วแพร่ (23145)  

จาํนวนรวงมาก เฉลีย 25 รวงต่อกอ ขึนไป ไดแ้ก่ เหนียวขาว (607) หอมจนัทร์ (1765) แม่ห้าง (3141) ขา้วนก 

(7401) เหลืองอ่อน (11427) หอมไชยา (20811) เลบ็นกปัตตานี (21962) และ ลกูแดงปัตตานี (21963)  

รวงยาว เฉลีย 30.0  เซนติเมตร ขึนไป ไดแ้ก่ หอมจนัทร์ (1765)  นางพญา (6887) ขาวกอเดียว (9583) ขาวหลวง 

(10775) เลบ็นกปัตตานี (21962) เฉียงพทัลุง (21964) และ หอมกุหลาบ (22041)   

เมล็ดใหญ่ นําหนัก 100 เมล็ด มากกว่า 3.50 กรัม ได้แก่ เหนียวขาว (607) เล็บช้าง (1424) มหาวงษ์ (3173) 

แก่นจนัทร์ (3247) อีด่าง (5601) เหลืองอ่อน (11427) จะเต่ (21512) และ ลมืนา (22808)  

อมิโลสตํา ได้แก่ หอมอ้ม (4410) รากแห้ง (7932) เหลืองอ่อน (11427) จะเต่ (21512) ออแมมา (21514)  

หอมกุหลาบ (22041) เบล้ไจ ้(23012) หอมมะลิไร่ (23073) และ บือวา (23165)  
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ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ โครงการปรับปรุงพนัธุข์า้ว ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ที

ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจยัและห้องปฏิบติัการในการทาํวิจยัในครังนี ขอขอบพระคุณ ศูนยวิ์จยัขา้วปทุมธานี 

อยา่งสูง ทีเอือเฟือสถานทีในการดาํเนินงานวจิยัเป็นอย่างดี 
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