BMP22
ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดกลุ่มพันธุ์ข้าวพืนเมืองไทย
Morphological Diversity and Classification of Thai Landrace Rice Varieties
จิตรา สุวรรณ์ (Jittra Suwan)* ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์ (Dr.Chalermpol Phumichai)**
ดร.ธานี ศรี วงศ์ชยั (Dr.Tanee Sreewongchai)**
บทคัดย่อ
ข้าวพื นเมื องเป็ นแหล่ง ความหลากหลายทางพัน ธุ ก รรมข้าวที สําคัญ ในประเทศไทย การศึก ษาครั งนี มี
วัตถุประสงค์เพือประเมินความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาและจัดกลุ่มพันธุ์ขา้ วพืนเมือง จํานวน 80 พันธุ์
โดยประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางการเกษตร คุณภาพเมล็ดทางกายภาพและเคมี จํานวน 39 ลักษณะ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม PAST และจัด กลุ่มด้วยวิธี UPGMA พบว่า สามารถจัดกลุ่มพัน ธุ์ขา้ วออกเป็ น 4 กลุ่ม
โดยกลุ่มที 4 มีสมาชิกภายในกลุ่มสู งสุ ด จํานวน 68 พันธุ์ ตามมาด้วย กลุ่มที 2, 3 และ 1 ตามลําดับ ผลการวิเคราะห์ค่ า
Cophenetic correlation เท่ ากับ 0.80 ซึ งมี ค่ าเข้าใกล้ 1 แสดงให้เห็ น ว่า การจัดกลุ่มพัน ธุ์ ข ้าวอยู่ ใ นเกณฑ์ ที ดี ผลการ
ประเมิน ความหลากหลายของพันธุ์ขา้ ว พบว่า ข้าวพืนเมืองภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อให้ค่าความหลากหลายมากทีสุ ด
ส่วนข้าวพืนเมืองภาคกลาง ให้ค่าความหลากหลายน้อยทีสุ ด
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.
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ประเทศไทย อยู่ใ นบริ เวณของศู น ย์ก ลางแหล่ ง กําเนิ ด และการแพร่ ก ระจายของพัน ธุ์ข้าว ประกอบกับ
สภาพแวดล้อมและภูมิอากาศในแหล่งปลูก ข้าวของแต่ละภาคมีความแตกต่างกัน จึง ทําให้เกิดความหลากหลายทาง
พัน ธุกรรมของพัน ธุ์ขา้ ว ทังในข้าวปลูกพันธุ์พืนเมืองและข้าวป่ า แต่ในปั จจุบนั พันธุ์ขา้ วจํานวนมากได้เสื อมพันธุ์ห รื อ
สู ญพันธุ์ไป เนื องจากเกษตรกรส่ วนใหญ่นิยมปลูกข้าวพัน ธุ์ใหม่ๆ ทีให้ผลผลิตสู งแทน และจากการเปลียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิของเกษตรกร (สงกรานต์, 2537) ข้าวพืนเมือง เป็ นฐานทรัพยากรด้านอาหารและ
การเกษตรทีสําคัญ ซึงข้าวพืนเมืองแต่ละพันธุ์เหมาะสมกับระบบนิเวศการปลูกข้าวทีต่างกันและมีคุณลักษณะทีแตกต่าง
กัน ออกไป พันธุ์ขา้ วที เกษตรกรใช้ในอดี ตมีอยู่หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิงข้าวพื นเมือง ดังจะเห็ น ได้จากข้อมูลที
รายงานเกียวกับเชือพันธุ กรรมข้าวพืนเมืองทีอนุรักษ์ไว้ในศูนย์ปฏิบตั ิการและเก็บเมล็ดเชือพันธุ์ขา้ วแห่ งชาติ ซึ งได้มา
จากการเก็บและรวบรวมจากแหล่งปลูกทัวประเทศ โดยแต่ละพันธุ์มีชือเสี ยงหรื อได้รับความนิยมในแต่ละท้องถิน จาก
การจําแนกชือพันธุ์เบืองต้น พบว่า มีชือไม่ซากั
ํ น 5,928 ตัวอย่าง จากจํานวนทังหมด 17,093 ตัวอย่าง (ฉวีวรรณ, 2543)
ปัจจุบนั โครงการปรับปรุ งพันธุ์พืชต่างๆ นิยมนําพันธุ์ทีปลูกแพร่ หลายทางการค้ามาใช้ในการปรับปรุ งพันธุ์
กัน อย่างกว้างขวาง ทังนี เพราะพัน ธุ์เหล่านี มีการปรับตัวทีดี ให้ผลผลิตสู ง แต่การผสมพันธุ์กนั ไปผสมกัน มาในกลุ่ม
พัน ธุกรรมทีแคบๆ ก็อาจทําให้พนั ธุ์ต่างๆ มีความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมทีใกล้ชิดกัน ซึ งจะทําให้ความก้าวหน้าในการ
ปรับปรุ งพันธุ์ลดลง หรื อไม่มีความก้าวหน้าในทีสุ ด นอกจากนี ยังเป็ นการเสี ยงต่อการเกิดการแพร่ ระบาดทําลายของ
โรคและแมลงอีกด้วย (กฤษฎา, 2544) การพัฒนาพัน ธุ์ขา้ วเพื อให้ได้ขา้ วพัน ธุ์ดี สามารถปรับ ตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมที
เปลียนแปลงไป จึงเป็ นสิ งจําเป็ นทีต้องศึกษาอย่างต่อเนื อง ซึงต้องพึงพาเชือพัน ธุ์ขา้ วทีมีความหลากหลายในการคัดเอา
ส่ วนทีดีมาผสมให้เกิ ดพันธุ์ใหม่ทีดีกว่าเดิม จึงมีความจําเป็ นต้องค้น หาแหล่งพันธุ กรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปรับปรุ ง
พันธุข์ า้ ว (สุทศั น์, 2553)
ข้าวพืนเมืองมีความหลากหลายของพัน ธุ์ค่อนข้างสู ง เนื องจากข้าวพืนเมืองเป็ น ข้าวทียังไม่ได้รับการปรับปรุ ง
พัน ธุ์ จะมีความแปรปรวนทางพัน ธุ กรรมสู งเมือเปรี ยบเทียบกับ พันธุ์ทีได้รับการปรับปรุ งพันธุ์จะมีค วามเสถียรทาง
พันธุกรรมมากว่า (Oka, ) และมีลกั ษณะดีบางประการ เช่น ลักษณะความต้านทานต่อโรคและแมลง ความทนทาน
ต่อสภาพแวดล้อมทีไม่เหมาะสม คุณภาพการหุ งต้มและรับประทาน คุณค่าทางโภชนาการ เป็ นต้น ดังนัน การศึกษา
ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าว สามารถใช้เป็ นข้อมูลเบืองต้นเพือช่ วยให้นกั ปรับปรุ งพันธุ์คดั เลือกพันธุ์พ่อ
แม่มาใช้ในโครงการปรับปรุ งพันธุ์ หรื อเพือผสมพันธุ์ให้ได้พนั ธุ์ขา้ วทีมีความหลากหลายทางพัน ธุ กรรมเพิมขึน และมี
ลักษณะดีตรงตามความต้องการ ข้าวพืนเมืองจึงเป็ นแหล่งพัน ธุกรรมทีสําคัญทีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในด้านการ
ปรับปรุ งพันธุข์ า้ วในอนาคตได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
การศึก ษาครั งนี มี วตั ถุป ระสงค์เพื อประเมิน ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิ ท ยาและจัด กลุ่ มความสัม พัน ธ์ ของข้าว
พืนเมืองไทย สําหรับใช้เป็ นแนวทางในการคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุ์ให้ตรงกับความต้องการและสามารถวางแผนการผสม
เพือปรับปรุ งพันธุข์ า้ วได้

วิธีการวิจยั
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การปลูกศึกษาและประเมินลักษณะประจําพันธุ์ข้าว
ดําเนิ นการปลูกศึก ษาและประเมิน ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชื อพัน ธุ กรรมข้าว ฤดูน าปี 2560 จํานวน
80 ตัวอย่างเชือพัน ธุ์ แบ่งเป็ นข้าวนาสวนและข้าวไร่ อย่างละ 4 ตัวอย่างเชื อพัน ธุ์ (ตารางที 1) ในแปลงนาทดลองที
ศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานี เมือกล้าข้าวอายุ 25 วัน นํามาปั กดําแบบจัดเรี ยงลําดับ (systematic arrangement) ปั กดํากอละ 1 ต้น
ระยะปั ก ดํา 25 x 33.33 เซนติเมตร ตัว อย่างเชื อพัน ธุ์ ล ะ 4 แถวๆ ยาว 5 เมตร เว้น 1 แถว ระหว่ างพัน ธุ์ โดยมี พ ัน ธุ์
มาตรฐาน ได้แก่ ชัยนาท 1 และขาวดอกมะลิ 105 ปลูกเป็ นแถวคันทุก ๆ 10 ตัวอย่างเชือพัน ธุ์ ดูแลรักษาใส่ ปุ๋ย ป้ องกัน
กําจัดโรค แมลง และวัชพืช ล้อมรัวกัน หนู และคลุมตาข่ายกัน นก ตรวจและตัดข้าวปน บัน ทึกข้อมูลตามแบบบัน ทึก
ลักษณะประจําพันธุ์ขา้ วของศูนย์ปฏิบตั ิการและเก็บเมล็ดเชือพันธุ์ขา้ วแห่งชาติ โดยบันทึกลักษณะต่างๆ 5 ระยะ ดังนี
1. ระยะแตกกอเต็มที ได้แก่ การมีขนบนแผ่นใบ สี ของแผ่นใบ สี ของกาบใบ มุมของยอดแผ่นใบ สี ของลินใบ
รู ปร่ างของลินใบ ความยาวลินใบ สีของหูใบและสีของข้อต่อใบ (จํานวน 9 ลักษณะ)
2. ระยะออกรวง 50 เปอร์ เซ็นต์ ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น (กึงกลางต้นแม่) สี ของปล้อง ทรงกอ วันออกดอก
50 เปอร์เซ็นต์ สีของยอดเกสรเพศเมีย สีของยอดดอก สีกลีบรองดอก หางข้าวและสีของหางข้าว (จํานวน 9 ลักษณะ)
3. ระยะหลังออกรวง แล้ว 20-25 วัน ได้แก่ ความแข็งของลําต้น ความยาว (ถึงปลายรวง) ของลําต้น ความยาวและ
ความกว้างของแผ่นใบ (ใบแรกตําจากใบธง) จํานวนรวง ลักษณะใบธง ลักษณะรวง การยืดของคอรวง ก้านรวงทังรวงและ
การแตกระแง้ (จํานวน 10 ลักษณะ)
4. ระยะเก็บเกียว ได้แก่ การแก่ของใบ (ไม่ดูใบธง) ความยาวของรวง การติดเมล็ด การร่ วงของเมล็ด การนวดและ
ความยาวรวง (จํานวน 5 ลักษณะ)
5. ระยะหลังเก็บเกียว ได้แก่ นําหนัก 100 เมล็ดข้าวเปลือก ความยาวและความกว้างของเมล็ดข้าวเปลือก ชนิดของ
ข้าวสาร ปริ มาณอมิโลสและอุณหภูมิแป้งสุก (จํานวน 6 ลักษณะ)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ลักษณะทางคุณภาพ วัดสัดส่วนของแต่ละลักษณะโดยคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของแต่ละลักษณะทีปรากฏ และวัด
ความหลากหลายภายในตัวอย่างโดยใช้ค่ าดัชนี ความหลากหลายของ Shannon-Weaver diversity index (H ′) ในการ
วิเคราะห์ความหลากหลาย โดยคํานวณจากสู ตร (Fowler et al., 1998) แล้วนํามาจัดเป็ นประเภทต่างๆ ตาม Jamago and
Cortes (2012) โดย ค่ าสู งสุ ด H = 1.00 แสดงว่ามี ค วามหลายหลายมากที สุ ด (maximum diversity) H = 0.76–0.99
ความหลากหลายสู ง (high diversity) H = 0.46–0.75 ความหลากหลายปานกลาง (moderate diversity) H = 0.01–0.45
ความหลากหลายตํา (low diversity) และถ้า H = 0 ไม่มีความหลากหลาย (invariant)
𝐻′ = −

โดยที

𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖

i = จํานวนลักษณะทีพบความแตกต่าง
s = จํานวนชนิดความแตกต่างทีพบในลักษณะทีบันทึก
pi = ni/N = สัดส่วนของจํานวนชนิดทีพบในลักษณะนัน ๆ (ni) ต่อจํานวนตัวอย่างทังหมด (N)
คุณภาพเมล็ดทางกายภาพ นําตัวอย่างเมล็ดข้าวมาวัดความกว้างและความยาวของเมล็ดข้าวเปลือก โดยสุ่ ม
ตัวอย่างละ 10 เมล็ด แล้วหาค่าเฉลีย จากนันนําไปกะเทาะเปลือกเพื อตรวจดูชนิ ดของข้าวสาร ชังนําหนัก 100 เมล็ด
ข้าวเปลือก โดยสุ่มนับ 3 ซํา ชัง วัดความชืน และคํานวณค่านําหนักเมล็ดทีความชืน 14 เปอร์เซ็นต์
คุ ณ ภาพเมล็ด ทางเคมี นําตัว อย่างเมล็ด พัน ธุ์ ข ้าวมากะเทาะเปลือก และขัด สี เป็ นข้าวขาว ทําการวิเคราะห์
คุณภาพเมล็ดทางเคมี จํานวน 2 ลักษณะ คือ ปริ มาณอมิโลส (Amylose content) ทําการบดเมล็ดข้าวให้มีความละเอียด
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80 Mesh โดยใช้ชุดวิเคราะห์ปริ มาณอมิโลสแบบง่าย ดัดแปลงจากวิธีการของปาริ ฉตั ร (2555) ในการวิเคราะห์ และค่า
การสลายเมล็ดในด่าง (Alkali test) ทําตามวิธีการของ Little et al. (1985)
การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ (cluster analysis) นําข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณของข้าวพันธุ์พืนเมืองไทย จํานวน
39 ลักษณะ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมโดยใช้โปรแกรม PAST ใช้ค่าสัมประสิทธิ ความคล้ายคลึงทางพันธุกรรม
ของ Gower (1971) และจัดกลุ่ มพัน ธุ์ ข ้าวโดยวิธี UPGMA (Unweighted Pair-Group Method with Arithmetic means) (Sokal
and Michener, 1958)
สถานทีและระยะเวลาในการทําการทดลอง
แปลงนาทดลองทีศูนย์วิจยั ข้าวปทุมธานี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี และ ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ขา้ ว ภาควิชา
พืชไร่ นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงเดือนมกราคม 2560 ถึง เดือนมีนาคม 2561
ผลการวิจัย
ความหลากหลายของลักษณะทางสั ณฐานวิทยาของข้ าวพืนเมืองไทย
จากการประเมิ นลัก ษณะทางสัณฐานวิท ยาของข้าวพื นเมื องไทยจํานวน 80 พัน ธุ์ ที จําแนกออกตามแหล่ง
รวบรวม 4 แหล่งๆ ละ 20 พัน ธุ์ คือ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อและภาคใต้ โดยแบ่งเป็ นประเภท
ข้าวนาสวนและข้าวไร่ ประเภทละ 10 พันธุ์ พบว่า ข้าวนาสวนภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ ให้ค่าความหลากหลายมาก
ทีสุ ด (ค่ าเฉลีย H’= 0.55) รองลงมาคือ ข้าวไร่ ภาคเหนื อ (ค่าเฉลี ย H’= 0.45) ข้าวนาสวนภาคใต้ (ค่ าเฉลี ย H’= 0.40)
ข้ า วน าสวน ภาคเห นื อ (ค่ า เฉ ลี ย H’= 0.39) ข้ า วไร่ ภ าคก ลาง (ค่ า เฉ ลี ย H’= 0.37) ตามลํา ดั บ ข้ า วไร่ ภาค
ตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อและภาคใต้ ให้ค่าความหลากหลายทีเท่ากัน (ค่าเฉลีย H’= 0.32) ส่ วนข้าวนาสวนภาคกลางให้ค่า
ความหลากหลายน้อยทีสุ ด (ค่าเฉลีย H’=0.24) (ตารางที 2)
เมือพิ จารณาทีละลักษณะ พบว่า ลักษณะใบธง (H’ รวม = 1.10) และการแก่ ของใบ (H’ รวม = 1.08) ให้ค่า
ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยามากทีสุ ด พบ 6 ลักษณะทีให้ค่าความหลากหลายสูง (H’ รวม = 0.76 –
0.98) ได้แก่ ลักษณะการนวด สี ของปล้อง ความแข็งของลําต้น อุณหภูมิแป้ งสุ ก การร่ วงของเมล็ด และสี ของยอดดอก
พบ 7 ลักษณะทีให้ค่าความหลากหลายปานกลาง (H’ รวม = 0.49-0.74) ได้แก่ ลักษณะสี ของข้อต่อใบ สี ของยอดเกสร
เพศเมีย ชนิดของข้าวสาร สีของกาบใบ การติดเมล็ด สีกลีบรองดอก และการยืดของคอรวง พบ 10 ลักษณะทีให้ค่าความ
หลากหลายตํา (H’ รวม = 0.07- 0.44) ได้แก่ หางข้าว สี ของหางข้าว การแตกระแง้ การมีข นบนแผ่น ใบ สี ของลินใบ
มุมของยอดแผ่นใบ ทรงกอ ลักษณะรวง สี ของแผ่น ใบ และสี ของหู ใบ ส่ วนอีก 2 ลักษณะทีเหลือคือ รู ปร่ างของลินใบ
และก้านรวงทังรวง ไม่พบความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยา (H’=0) (ตารางที 3)
การจัดกลุ่มความสั มพันธ์
จากการจัด กลุ่มความสัมพัน ธ์ของข้าวพืนเมืองไทยจํานวน 80 พัน ธุ์ โดยใช้ลกั ษณะทางสัณฐานวิท ยาและ
ลักษณะทางการเกษตร จํานวน 39 ลักษณะ พบว่า สามารถจัดกลุ่มได้ออกเป็ น 4 กลุ่มใหญ่ โดยกลุ่มที 1 (I) สามารถแยก
ออกจากกลุ่มที 2 (II) กลุ่มที 3 (III) และกลุ่มที 4 ทีค่าความสัมพันธ์ประมาณ 0.28 (ภาพที 1) มีค่า cophenetic correlation
เท่ากับ 0.80 ซึงมีค่า เข้าใกล้ 1 แสดงถึงความน่าเชือถือในการจัดกลุ่มพันธุข์ า้ วพืนเมืองในครังนี
กลุ่มที 1 (I) มีสมาชิกภายในกลุ่ม จํานวน 2 พัน ธุ์ เป็ นประเภทข้าวไร่ ภาคเหนื อ โดยส่ วนใหญ่มีลกั ษณะร่ วม
กัน คือ ไม่มีขนบนแผ่นใบ กาบใบมีสีม่วง มุมของยอดแผ่นใบตังตรง ลินใบมีสีขาว รู ปร่ างของลินใบมี 2 ยอด หูใบและ
ข้อต่อใบมี สีเขี ยวอ่อน ทรงกอตัง ยอดดอกมีสีม่ วง ไม่มีห างข้าว ลําต้น แข็ง มาก ก้านรวงอ่อน แตกระแง้ป านกลาง
ติดเมล็ดน้อย เมล็ดร่ วงยาก เป็ นข้าวเจ้า และอุณหภูมิแป้ งสุกสู ง ความยาวของลินใบอยู่ระหว่าง 16.80 – 17.20 มิลลิเมตร
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เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น 4.27 – 5.61 มิลลิเมตร จํานวนวันตกกล้าถึงออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 83 – 92 วัน ความยาวลําต้น
87.20 - 88.80 เซนติเมตร ความยาวแผ่นใบ 48.00 – 53.40 เซนติเมตร ความกว้างแผ่นใบ 1.02 – 1.58 เซนติเมตร ความยาว
รวง 24.50 – 28.22 เซนติ เมตร จํานวนรวง 6 รวงต่อกอ นําหนัก 100 เมล็ดข้าวเปลือก 2.47 – 2.77 กรั ม ความยาวเมล็ด
ข้าวเปลือก 7.65 – 9.83 มิ ลลิเมตร ความกว้างเมล็ด ข้าวเปลือก 2.84 – 3.28 มิ ลลิเมตร ปริ ม าณอมิ โลส 16.97 – 20.24
เปอร์เซ็นต์
กลุ่มที 2 (II) มีสมาชิกภายในกลุ่ม จํานวน 6 พันธุ์ แบ่งเป็ นข้าวนาสวนภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อย่างละ 1 และ 2 พันธุต์ ามลําดับ รวมข้าวนาสวน 3 พันธุ์ ข้าวไร่ ภาคกลาง 2 พันธุ์ และภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ 1 พันธุ์
รวมข้าวไร่ 3 พันธุ์ โดยส่วนใหญ่มีลกั ษณะร่ วมกัน คือ มีขนบนแผ่นใบ กาบใบมีสีม่วง มุมของยอดแผ่นใบตังตรง ลินใบ
มีสีขาว รู ป ร่ างของลินใบมี 2 ยอด หู ใบมีสีม่วง ปล้องมี สีเหลืองอ่อน ทรงกอตัง ยอดเกสรเพศเมียมีสีม่วงดํา กลีบรอง
ดอกมี สีขาว คอรวงยาว ก้านรวงอ่อ น แตกระแง้ปานกลาง ความยาวของลินใบอยู่ร ะหว่าง 15.80 – 35.40 มิ ลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางลําต้น 3.79 – 7.53 มิลลิเมตร จํานวนวันตกกล้าถึงออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ 83 – 114 วัน ความยาวลําต้น
74.60 – 163.60 เซนติ เมตร ความยาวแผ่ น ใบ 39.00 – 71.40 เซนติ เมตร ความกว้างแผ่น ใบ 0.84 – 1.60 เซนติเมตร
ความยาวรวง 19.20 – 27.36 เซนติเมตร จํานวนรวง 5 – 19 รวงต่อกอ นําหนัก 100 เมล็ดข้าวเปลือก 1.04 – 2.85 กรัม
ความยาวเมล็ดข้าวเปลือก 8.99 – 9.98 มิลลิเมตร ความกว้างเมล็ดข้าวเปลือก 1.93 – 2.14 มิลลิเมตร ปริ มาณอมิโลส 5.76
– 30.19 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มที 3 (III) มีสมาชิกภายในกลุ่ม จํานวน 4 พันธุ์ แบ่งเป็ นข้าวนาสวนภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
อย่างละ 1 พันธุ์ รวมข้าวนาสวน 2 พันธุ์ ข้าวไร่ ภาคใต้และภาคเหนืออย่างละ 1 พันธุ์ รวมข้าวไร่ 2 พันธุ์ โดยส่ วนใหญ่มี
ลักษณะร่ วมกัน คือ มีขนบนแผ่นใบ แผ่นใบมีสีม่วงทีขอบ กาบใบมีสีม่วง มุมของยอดแผ่นใบตังตรง รู ปร่ างของลินใบ
มี 2 ยอด ข้อต่อใบมีสีเขียวอ่อน ทรงกอตัง ยอดเกสรเพศเมียมีสีขาว ยอดดอกมีสีม่วง ไม่มีหางข้าว ลําต้นแข็งมาก คอรวง
ยาว ก้านรวงอ่อน แตกระแง้ปานกลาง เป็ นข้าวเหนี ยว และอุณหภูมิแป้ งสุ กปานกลาง ความยาวของลินใบอยู่ระหว่าง
16.40 – 22.20 มิลลิเมตร เส้น ผ่านศูน ย์กลางลําต้น 5.22 – 7.13 มิลลิเมตร จํานวนวันตกกล้าถึงออกดอก 50 เปอร์ เซ็นต์
102 – 121 วัน ความยาวลําต้น 83.00 – 162.80 เซนติเมตร ความยาวแผ่นใบ 47.00 – 61.80 เซนติเมตร ความกว้างแผ่นใบ
1.48 – 1.86 เซนติ เมตร ความยาวรวง 20.88 – 27.78 เซนติ เมตร จํานวนรวง 6 – 23 รวงต่ อ กอ นํ าหนั ก 100 เมล็ด
ข้าวเปลือก 2.24 – 3.41 กรัม ความยาวเมล็ดข้าวเปลือก 8.39 – 9.28 มิลลิเมตร ความกว้างเมล็ดข้าวเปลือก 2.03 – 2.54
มิลลิเมตร ปริ มาณอมิโลส 6.11 – 7.48 เปอร์เซ็นต์
กลุ่มที 4 (IV) มีสมาชิกภายในกลุ่มพันธุ์ขา้ วสูงสุด จํานวน 68 พันธุ์ แบ่งเป็ นประเภทข้าวนาสวนภาคกลางและ
ภาคใต้อย่างละ 10 พันธุ์ ภาคเหนื อ 8 พันธุ์ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ 7 พัน ธุ์ รวมข้าวนาสวน 35 พัน ธุ์ ประเภท
ข้าวไร่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อและภาคใต้อย่างละ 9 พันธุ์ ภาคกลาง 8 พันธุ์ และภาคเหนือ 7 พันธุ์ รวมข้าวไร่ 33 พันธุ์
โดยส่วนใหญ่มีลกั ษณะร่ วมกัน คือ มีขนบนแผ่นใบ แผ่นใบสีเขียว มุมของยอดแผ่นใบตังตรง ลินใบมีสีขาว รู ปร่ างของ
ลินใบมี 2 ยอด ไม่มีหางข้าว ก้านรวงอ่อน แตกระแง้ปานกลาง ความยาวของลินใบอยู่ระหว่าง 13.20 – 31.20 มิลลิเมตร
เส้น ผ่านศู น ย์กลางลําต้น 3.08 – 7.80 มิลลิเมตร จํานวนวัน ตกกล้าถึงออกดอก 50 เปอร์ เซ็น ต์ 83 – 167 วัน ความยาว
ลําต้น 59.40 – 185.80 เซนติเมตร ความยาวแผ่นใบ 35.80 – 84.20 เซนติเมตร ความกว้างแผ่นใบ 0.76 – 2.20 เซนติเมตร
ความยาวรวง 17.38 – 36.40 เซนติเมตร จํานวนรวง 8 – 31 รวงต่อกอ นําหนัก 100 เมล็ดข้าวเปลือก 1.47 – 4.14 กรัม
ความยาวเมล็ดข้าวเปลือก 5.26 – 10.51 มิลลิเมตร ความกว้างเมล็ดข้าวเปลือก 1.61 – 3.80 มิลลิเมตร ปริ มาณอมิโลส
5.39 – 32.93 เปอร์เซ็นต์
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ตารางที 1 รายชือพันธุ์ขา้ วพืนเมืองทีใช้ในการศึกษาและประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาจํานวน 80 พันธุ์
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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BMP22-7
ตารางที 2 ค่าความหลากหลายเฉลียทางลักษณะสัณฐานวิทยา (H’) จํานวน 27 ลักษณะของข้าวพืนเมืองจํานวน 80 พันธุ์
Northern
Central
Northeastern
Southern
Traits
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
0.00
0.67
0.00
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
branches
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
0.50
0.61
0.50
0.61
0.09
0.50
0.50
0.33
temperature
Average (H’)
0.39
0.45
0.24
0.37
0.55
0.32
0.40
0.32
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BMP22-8
ตารางที 3 ค่าความหลากหลายรวมทางลักษณะสัณฐานวิทยา (H’) จํานวน 27 ลักษณะของข้าวพืนเมืองจํานวน 80 พันธุ์
Traits
H' Index
Traits
H' Index
Invariant
Moderate diversity
Ligule feature
0.00
Node color
0.49
Axis
0.00
Stigma color
0.51
Endosperm type
0.67
Low diversity
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
0.33
Culm strength
0.85
branches
Leaf blade color
0.43
Gelatinization temperature
0.91
Auricle color
0.44
Panicle shattering
0.93
Apiculus color
0.98
Maximum diversity
Leaf senescence
1.08
Flag leaf attitude
1.10
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BMP22-9
1
2
3

4

ภาพที 1 การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของข้าวพันธุพ์ นเมื
ื องไทยจํานวน 80 พันธุ์ โดยใช้ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาและ
ลักษณะทางการเกษตรจํานวน 39 ลักษณะ
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BMP22-10
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพืนเมืองจํานวน 80 พันธุ์โดยการบันทึกข้อมูลลักษณะทางสัณฐาน
วิท ยา ทังหมด 39 ลักษณะ เมื อพิจารณาภายในแต่ละกลุ่มของลักษณะสัณ ฐานวิท ยา พบลัก ษณะส่ วนใหญ่ มีขนบน
แผ่นใบ มุมของยอดแผ่นใบตังตรง ลินใบมีสีขาว รู ปร่ างของลินใบมี 2 ยอด ปล้องมีสีเหลืองอ่อน ทรงกอตัง ข้าวไม่มีหาง
ลําต้นแข็งมาก ใบธงเป็ นแนวนอน แตกระแง้ปานกลาง คอรวงยาว ก้านรวงอ่อน ใบแก่ปานกลาง ติดเมล็ดน้อย ร่ วงง่าย
นวดง่ าย และส่ วนใหญ่เป็ นข้าวเจ้า ซึ งในพัน ธุ ก รรมของข้าวพืนเมืองโดยทัวไปแล้ว จะยังคงรักษาความหลากหลาย
เอาไว้ เพือให้สามารถปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมทีแปรปรวน (Oka, 1988) จากผลของการศึกษานี แสดงให้เห็น ว่า
ข้าวพืนเมืองไทยยังคงมีความหลากหลายและความแปรปรวนของลักษณะทีปรากฏออกมา ซึงความหลากหลายดังกล่าว
เป็ นความแตกต่างของลักษณะทีพบระหว่างต้น ข้าวพืนเมืองภายในพัน ธุ์เดียวกัน นอกจากนี ลักษณะที พบยังมีความ
หลากหลายระหว่างพันธุ์ดว้ ย ดังนัน สามารถสรุ ปได้ว่า ข้าวพืนเมืองยังมีความหลากหลายทางพันธุ กรรมทังภายในและ
ระหว่างพันธุ์ โดยแสดงออกมาในลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร
เมือพิจารณาตามแหล่งที เก็บรวบรวม 4 แหล่ง คือ ภาคเหนื อ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อและภาคใต้
พบว่า ข้าวนาสวนภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ให้ค่าความหลากหลายมากที สุ ด และข้าวนาสวนภาคกลางให้ค่าความ
หลากหลายน้อยที สุ ด เมือพิ จารณาทีละลักษณะ พบว่า ลักษณะใบธง และการแก่ของใบ ให้ค่าความหลากหลายของ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาสู งสุ ด ส่ วนรู ปร่ างของลินใบและก้านรวงทังรวง ไม่พบความหลากหลายของลัก ษณะทาง
สัณฐานวิทยา
การจัดกลุ่ม นําข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางการเกษตร จํานวน 39 ลักษณะ มาวิเคราะห์
phylogenetic tree ด้วยวิธี UPGMA โดยใช้โปรแกรม PAST พบว่า สามารถจัดกลุ่มพันธุ์ขา้ วออกเป็ น 4 กลุ่ม โดยกลุ่มที
4 มีสมาชิกภายในกลุ่มพันธุ์ขา้ วสูงสุ ดจํานวน 68 พันธุ์ ตามด้วยกลุ่มที 2, 3 และ 1 มีสมาชิก 6, 4 และ 2 พัน ธุ์ ตามลําดับ
เมือทําการตรวจสอบค่าความถูกต้องของการจัดกลุ่ม โดยการวิเคราะห์ค่า cophenetic correlation พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.80
ซึ งเป็ นค่าบวก หมายความว่า correlation coefficient และ similality coefficient มีความสัมพัน ธ์กนั แบบทางเดียว และ
แสดงให้เห็นว่า มีความสัมพันธ์กนั อย่างสมบูรณ์ ซึ งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 0.90 ถือว่าเป็ นการจัดกลุ่มทีดี สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของกิตติมา และคณะ (2557) ซึ งทําการศึกษาข้าว 211 สายพันธุ์ สามารถจัดกลุ่มพันธุ์ขา้ วทางสัณฐานวิทยา
ออกเป็ น 6 กลุ่ม มีค่าความสัมพันธ์กนั อยูร่ ะหว่าง 0.92 – 1.00 ถือว่าเป็ นการจัดกลุ่มทีดีมาก
นัก ปรับ ปรุ ง พัน ธุ์สามารถนําข้อมูลที ได้ไปใช้ใ นการคัด เลือกพ่อแม่ พนั ธุ์ หรื อใช้เป็ นแนวทางในการวาง
แผนการผสมเพือปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วให้มีลกั ษณะตามทีต้องการได้ พบเชือพันธุข์ า้ วทีอาจนําไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี
ออกดอกเร็ ว ได้แก่ เหนี ย วดํา (1872) ดอกพยอม (1947) มะหวาย (4457) หอมทุ่ ง (5624) หางยี 71 (7613)
ปลาซิวขาว (19683) จะเต่ (21512) ออแมมา (21514) เบียวเกียมเสียว (21543) เบ้ลไจ้ (23012) และ ข้าวแพร่ (23145)
จํานวนรวงมาก เฉลีย 25 รวงต่อกอ ขึนไป ได้แก่ เหนียวขาว (607) หอมจันทร์ (1765) แม่ห้าง (3141) ข้าวนก
(7401) เหลืองอ่อน (11427) หอมไชยา (20811) เล็บนกปัตตานี (21962) และ ลูกแดงปัตตานี (21963)
รวงยาว เฉลีย 30.0 เซนติเมตร ขึนไป ได้แก่ หอมจันทร์ (1765) นางพญา (6887) ขาวกอเดียว (9583) ขาวหลวง
(10775) เล็บนกปัตตานี (21962) เฉียงพัทลุง (21964) และ หอมกุหลาบ (22041)
เมล็ด ใหญ่ นําหนัก 100 เมล็ด มากกว่า 3.50 กรั ม ได้แก่ เหนี ยวขาว (607) เล็บ ช้าง (1424) มหาวงษ์ (3173)
แก่นจันทร์ (3247) อีด่าง (5601) เหลืองอ่อน (11427) จะเต่ (21512) และ ลืมนา (22808)
อมิ โ ลสตํา ได้แ ก่ หอมอ้ม (4410) รากแห้ ง (7932) เหลื อ งอ่ อ น (11427) จะเต่ (21512) ออแมมา (21514)
หอมกุหลาบ (22041) เบ้ลไจ้ (23012) หอมมะลิไร่ (23073) และ บือวา (23165)
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