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ความแปรปรวนของลักษณะสัณฐานในเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
จากภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
Variation of Seed Morphology in Local Rice Varieties
from the Lower North of Thailand
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บทคัดย่อ
ข้าวพื้นเมือง (Oryza sativa L.) มีความหลากหลายและความแปรปรวนของลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาโดยเฉพาะในลักษณะของเมล็ด ความแตกต่างของลักษณะดังกล่าวสามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่า และนำไปสู่การคัดเลือกพันธุ์ของเกษตรกรต่อไป การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความ
หลากหลายของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวจำนวน 10 ลักษณะ พบความหลากหลายทั้งภายในและ
ระหว่างพันธุ์ ในลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวพื้นเมืองในภาคเหนือตอนล่าง โดยข้าวพื้นเมืองนา
สวนมีค่าความหลากหลายรวม (H’=1.426) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้าวพื้นเมืองไร่และข้าวพื้นเมืองนาน้ำ
ตามลำดับ (H’=1.016 และ0.291 ตามลำดับ) นอกจากนี้พบความแปรปรวนของลักษณะทางปริมาณของ
ลักษณะเมล็ดข้าวระหว่างข้าวพื้นเมืองนาสวน ไร่ และนาน้ำลึก โดยข้าวพื้นเมืองนาสวนมีความยาวของ
เมล็ดมากที่สุด (10.39 มิลลิเมตร) ส่วนข้าวพื้นเมืองไร่มีความกว้าง ความหนาของเมล็ด และน้ำหนัก 100
เมล็ดมากที่สุด (3.23 และ 2.19 มิลลิเมตร และ 3.33 กรัม ตามลำดับ) เมื่อจำแนกตามลักษณะรูปร่าง
เมล็ดข้าว สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดเรียว-ยาวมาก (2) กลุ่มที่มีรูปร่าง
เมล็ดเรียว-ยาว (3) กลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดขนาดกลาง-ยาวมาก และ (4) กลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดขนาดกลาง-ยาว
จากผลการศึกษาในครั้งนี้เกิดจากการคัดเลือกของเกษตรกรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมท้องถิ่น การ
ทำความเข้าใจในความแปรปรวนและความหลากหลายของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าว สามารถใช้
เป็นแนวทางการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในสภาพท้องถิ่นนอกสภาพท้องถิ่น และยังนำแหล่งพันธุกรรมมา
ใช้ประโยชน์ ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในอนาคต
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Abstract
Local rice or rice landraces ( Oryza sativa L. ) contains the genetic diversity and
variation of morphological characters, especially in seed morphology. The distinguish
phenotypes of local rice lead to farmer’ s selection. The objective of this study was
evaluated diversity in seed morphology of local rice varieties from lower north of Thailand
based on 10 morphological characters. The diversity of seed morphology was found in
both within and between local rice varieties in lower north of Thailand. The highest of
shannon diversity index values ( H') was found in wetland rice ( H’ = 1. 426) , following by
upper rice ( H’ = 1. 016) and deep- water rice ( H’ = 0. 291) , respectively. In addition, the
variation of quantitative traits were different among wetland rice, upper rice and deepwater rice groups. The highest of seed length was found in wetland rice ( 10. 39 mm. )
whereas the highest of seed width (3.23 mm.), seed thickness (2.19 mm.) and 100 seeds
weight (3.33 g.) were found in upper rice. The seed length-width ratio was classified into 4
groups, including; (1) Slender-extra long, (2) Slender-long, (3) Medium-extra long and (4)
Medium- long. Such the results in the present study might be the consequence of the
farmers’ selection and local adaptation. Understanding the variation and diversity in seed
morphology of local rice could be used as a guideline for ex situ conservation. Moreover,
these genetic resources could also be utilized for the future rice breeding programs.
Keywords: Local rice, Variation, Diversity, Morphology, Rice seed

บทนำ
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าว ทั้งข้าวป่า (Orysa
rufipogon Griff) และข้าวปลูก (O. sativa L.) (Harlan, 1992) โดยเฉพาะข้าวพื้นเมือง (local rice หรือ
rice landrace) ซึ่งความหลากหลายและความแปรปรวนทางพันธุกรรมทั้งระหว่างต้นภายในพันธุ์และ
ระหว่างพันธุ์ โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมโดยธรรมชาติ หรือการคัดเลือกของ
ชาวนาโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยจะรักษาลักษณะดีบางประการในข้าว
พื้นเมืองให้คงอยู่ เช่น ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย (Phattarakul, 2008) ความต้านทานต่อ
โรคและแมลงศัตรู (Oupkaew et al., 2011) และมีโภชนาการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค (Prom-u-thai
et al., 2004; Pintasen et al., 2007; Saenchai et al., 2012) เป็ น ต้ น จากความสำคั ญของความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมือง ทำให้เป็นฐานพันธุกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
พันธุ์ข้าวในอนาคต
ปัจจุบันปัญหาการเสื ่อมพั นธุ์หรือสูญ พั นธุ์ ของข้า วพื้ นเมื องมี ให้ พบเห็นเป็ นจำนวนมาก
เกษตรกรมักนิยมปลูกข้าวพันธุ์สมัยใหม่ที่ไม่ใช่พันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมมากขึ้น เนื่องจากให้ผลผลิตสูง คุณภาพ
เมล็ดดี เป็นที่ต้องการของตลาด และการนำระบบปลูกข้าวพันธุ์เดียวมาใช้ ทำให้พันธุ์ข้าวดั้งเดิมที่มี
ลักษณะดีบางอย่างสูญพันธุ์ไป (อรวรรณ 2553) ซึ่งการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองเป็นทางเลือกหนึ่งที่
ยังคงรักษาฐานพันธุกรรมที่สำคัญนี้ไว้ การอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจด้านความ
หลากหลายทางพันธุกรรม โดยพิจารณาจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพืชไร่ โดยเฉพาะ
ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานในเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ทั่วไปแล้วลักษณะสัณฐานของเมล็ด
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ข้าวพื้นเมืองพันธุ์ต่างๆ จะแสดงออกในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น การมี -ไม่มีหาง ขนาด-รูปร่างเมล็ด สี
เปลือก-สีเยื่อหุ้มเมล็ด เป็นต้น (Jamjod et al., 2017; สิรินทร์, 2561) ความแตกต่างของลักษณะดังกล่าว
สามารถมองเห็น (phenotypes) ด้วยตาเปล่าและเป็นวิธีการประเมินเบื้องต้น ที่ง่ายต่อความเข้าใจและ
นำไปสู่การคัดเลือกพันธุ์ของเกษตรกรต่อไป ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความ
หลากหลายของลักษณะสัณฐานวิทยาในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
โดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมือง เพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกพันธุ์ และการ
พัฒนาระบบการผลิตข้าวพื้นเมืองให้มีคุณภาพทั้งเมล็ดพันธุ์และผลผลิตต่อไปได้ (นันทิยา และคณะ 2559)

อุปกรณ์และวิธีการ
พันธุกรรมข้าว
เก็บรวบรวมเชื้อพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากท้องถิ่นต่าง ๆ ของภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 20 พันธุ์
ประกอบด้วยข้าวนาสวน 14 พันธุ์ ข้าวนาน้ำลึก 3 พันธุ์ และข้าวไร่ 3 พันธุ์ โดยใช้ ข้าวพันธุ์เปรียบเทียบ
มาตรฐาน 3 พันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวพันธุ์ปรับปรุง 2 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 (KDML105) และกข.
6 (RD6) และข้าวพันธุ์สมัยใหม่ 1 พันธุ์ คือ ปทุมธานี 1 (PTT1)
การประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ด
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) ทำการสุ่ม
ตัวอย่างเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้าวพันธุ์เปรียบเทียบทั้งหมด 23 สายพันธุ์ พันธุ์ละ 100 เมล็ด จำนวน
3 ซ้ำ เพื่อประเมินและบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าว ตามแบบบันทึกที่ปรับปรุงมาจาก
แบบบันทึกข้าวของ Bioversity International, IRRI (2009) จำนวน 8 ลักษณะ สามารถจำแนกออกเป็น
ลักษณะทางคุณภาพจำนวน 6 ลักษณะ ได้แก่ สีเปลือกเมล็ด สีเยื่อหุ้มเมล็ด การมีขนบนเปลือกเมล็ด การ
มีหาง รูปร่างเมล็ดข้าวเปลือก และชนิดข้าวสาร และลักษณะทางปริมาณ จำนวน 5 ลักษณะ ได้แก่ ความ
กว้าง ความยาว ความหนาเมล็ดข้าวเปลือก สัดส่วนความยาว/ความกว้างเมล็ดข้าวเปลือก และน้ำหนัก
100 เมล็ดข้าวเปลือก
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ความหลากหลายของลักษณะทางคุณภาพของเมล็ดที่ศึกษา ด้วยค่าดัชนีความ
หลากหลายของ Shannon-weaver index (H’) (Shannon and weaver, 1949 อ้างโดย Power and
McSorley, 2000) วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางปริมาณวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Least Significant Difference
(LSD) และความแปรปรวนของตัวอย่างด้วยค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (%CV)

ผลการทดลองและวิจารณ์
ความหลากหลายของลักษณะทางคุณภาพของเมล็ด
จากการประเมินลักษณะทางคุณภาพของข้าวพันธุ์พื้นเมืองจำนวน 20 พันธุ์ จากพื้นที่สูง 3
ระดับ ทั้งหมด 6 ลักษณะ พบว่าข้าวพื้นเมืองนาสวนและข้าวพื้นเมืองไร่พบความหลากหลายทั้งภายในและ
ระหว่างพันธุ์ ทั้ง 6 ลักษณะ โดยมีค่า ความหลากหลายรวม (H’) เท่ากับ 1.426 และ 1.016 ตามลำดับ
ส่วนข้าวพื้นเมืองนาน้ำลึกพบความหลากหลายทั้งภายในและระหว่างพันธุ์ จำนวน 3 ลักษณะ ได้แก่ สี
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เปลือก สีเยื่อหุ้มเมล็ด และรูปร่างเมล็ด และมีค่าความหลากหลายรวมเท่า กั บ 0.291 แต่ข้าวพั น ธุ์
เปรียบเทียบทั้ง 3 พันธุไ์ ม่พบความหลากหลายทั้งภายในและระหว่างพันธุ์ (H’ = 0) (Figure 1)

Figure 1. Variation of the shannon diversity index values ( H') of 20 local rice varieties
collected from lower north of Thailand and three pure line cultivated rice
varieties on 6 morphological traits. Numbers in the parentheses represent
number of polymorphic traits.
ความแปรปรวนของลักษณะทางปริมาณของเมล็ด
จากการประเมินลักษณะทางปริมาณจำนวน 4 ลักษณะ พบความแตกต่างทั้ง 4 ลักษณะ
ระหว่างกลุ่มข้าวอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยพบว่าข้าวพื้นเมืองนาสวนมีความยาวของเมล็ดมาก
ที่สุด (10.39 มิลลิเมตร) ส่วนข้าวพื้นเมืองไร่มีความกว้าง ความหนาของเมล็ด และน้ำหนัก 100 เมล็ดมาก
ที่สุด (3.23 และ 2.19 มิลลิเมตร และ 3.33 กรัม ตามลำดับ) (Table 1)
เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์การจำแนกรูปร่างของเมล็ด (Figure 2) พบว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองมีการ
กระจายตัวออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดเรียว-ยาวมาก (2) กลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดเรียว-ยาว
(3) กลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดขนาดกลาง-ยาวมาก และ (4) กลุ่มที่มีรูปร่ างเมล็ดขนาดกลาง-ยาว ซึ่งพันธุ์ข้าว
ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มที่ 3 พบจำนวน 14 พันธุ์ ได้แก่ ข้าวพื้นเมืองนาสวน 8 พันธุ์ ข้าวพื้นเมืองนาน้ำลึก 2
พันธุ์ ข้าวพื้นเมืองไร่ 2 พันธุ์ และข้าวพันธุ์เปรียบเทียบ 2 พันธุ์ รองลงมาคือ กลุ่มที่ 1 พบจำนวน 4 พันธุ์
ได้แก่ ข้าวพื้นเมืองนาสวน 3 พันธุ์ และข้าวพื้นเมืองไร่ 1 พันธุ์ กลุ่ม 4 พบจำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ ข้าว
พื้นเมืองนาสวน 2 พันธุ์ ข้าวพื้นเมืองนาน้ำลึก 1 พันธุ์ และข้าวพันธุ์เปรียบเทียบ 1 พันธุ์ และกลุ่ม 2 พบ
ข้าวพื้นเมืองนาสวนจำนวน 1 พันธุ์ ตามลำดับ
คัดเลือกของเกษตรกร (farmers’ selection) ที่หลากหลายถิ่นอาศัย วัฒนธรรม และความ
ต้องการในเอกลักษณ์ประจำพันธุ์ของแต่ละท้องถิ่น (Pusadee et al., 2009) ทำให้เกิดความแปรปรวน
ระหว่างลักษณะของพันธุ์ข้าวต่างๆ โดยเฉพาะในลักษณะเมล็ดพันธุ์จะถูกคัดเลือกตามลักษณะที่ต้องการ
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Table 1. Seed size ( width, length and thickness) and 100 seed weight of 20 local rice
varieties collected from lower north of Thailand and three pure line cultivated
rice varieties (mean ± SD, n=300).
Rice groups
n
Seed width Seed length Seed thickness 100 seed weight
(mm.)
(mm.)
(mm.)
(g.)
Wetland rice
14 3.14±0.51 10.39±0.43 2.10±0.17
3.20±0.11
Deep-water rice 3
3.02±0.13 10.36±0.28 1.92±0.08
2.64±0.04
Upland rice
3
3.23±0.11 9.85±0.23
2.19±0.06
3.33±0.06
Check varieties 3
2.80±0.10 10.19±0.17 2.11±0.08
3.06±0.04
Mean
3.07
10.42
2.07
3.04
SE
0.047
0.548
0.026
0.139
%CV
4.316
4.059
4.806
0.907
F-test
***
***
***
***
n, the number of varieties in each rice group.

Figure 2. Distribution of seed length- width ratio of 20 local rice varieties collected from
lower north of Thailand and three pure line cultivated rice varieties.
หรือการรักษาไว้ซึ่งลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ และจะนำลักษณะดังกล่าวมาตั้งเป็นชื่อพันธุ์ข้าว (Lei et al.,
2017; Semwal et al.,2014) เช่น การมีหาง ขนาด-รูปร่างเมล็ด สีเปลือก และสีเยื่อหุ้มเมล็ด เป็นต้น
นอกจากนี้ในบางท้ องถิ่ นเกษตรกรมีวั ฒนธรรมในการแลกเปลี่ย นเมล็ดพัน ธุ์ ข้า ว ( seed exchange)
ระหว่างเกษตรกร (Brown, 1978) และเป็นการเพิ่มความแปรปรวนในลักษณะต่าง ๆ ของข้าวพื้นเมือง ซึ่ง
สอดคล้ องกั บ งานวิจ ัย ที่ ผ่ านมาของ Phanthaboun (2009) ที ่ พ บว่ า การแลกเปลี ่ย นเมล็ ดพั นธุ ์ของ
เกษตรกรทั้งภายในหมู่บ้าน 68% และระหว่างหมู่บ้าน 32% ส่วนใหญ่เป็นการแลกเปลี่ยนผ่านทางเครือ
ญาติ และมีส่วนให้เพิ่มความแปรปรวนและความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองหลวงพระ
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บางในประเทศลาวด้วย อย่างไรก็ตามนอกจากลักษณะทางเมล็ดที่ต่างกันความแตกต่างทางรูปพรรณ
สัณฐาน เช่น ความสูงของต้น ลักษณะทรงพุ่ม สีของลำต้น และอายุวันออกดอกก็สามารถนำมาใช้แยก
ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ข้าวได้ ลักษณะเหล่านี้มักแปรผันไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาจ
เกิดความผิดพลาดได้ในกรณีของสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันจึงต้องอาศัยความชำนาญเป็นพิเศษ ที่สำคัญ
ลักษณะทางสัณฐานวิทยายังมีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาในเบื้องต้น แล้วจึงใช้วิธีการตรวจสอบวิธีอื่น ที่
เช่น ดีเอ็น ประกอบเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำยิ่งขึ้น

สรุป
ข้าวพื้นเมืองในภาคเหนือตอนล่างพบความหลากหลาย ทั้งภายในและระหว่างพันธุ์ ในลักษณะ
ทางคุณภาพของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดข้าวพื้น โดยข้าวพื้นเมืองนาสวนมีค่าความหลากหลาย
รวม (H’=1.426) สูงที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้าวพื้นเมืองไร่และข้าวพื้นเมืองนาน้ำตามลำดับ (H’=1.016
และ0.291 ตามลำดับ)
พบความแปรปรวนของลักษณะทางปริมาณของลักษณะเมล็ดข้าวระหว่างข้าวพื้นเมืองนาสวน
ไร่ และนาน้ำลึก โดยข้าวพื้นเมืองนาสวนมีความยาวของเมล็ดมากที่สุด (10.39 มิลลิเมตร) ส่วนข้าว
พื้นเมืองไร่มีความกว้าง ความหนาของเมล็ด และน้ำหนัก 100 เมล็ดมากที่สุด (3.23 และ 2.19 มิลลิเมตร
และ 3.33 กรัม ตามลำดับ)
เมื่อจำแนกตามลักษณะรูปร่างเมล็ดข้าว สามารถแบ่งออกได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่มีรูปร่าง
เมล็ดเรียว-ยาวมาก (2) กลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดเรียว-ยาว (3) กลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดขนาดกลาง-ยาวมาก และ
(4) กลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดขนาดกลาง-ยาว
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