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Abstract
The local rice (Oryza sativa L.) is an important genetic resource of rice. This study aims to evaluated
morphological diversity and cluster analysis of the 36 local rice varieties collected from farmer fields in lower north
of Thailand. Thirty morphological and agronomic characters were evaluated. The 36 local rice varieties were
classified into 3 type group based on agro-ecology, composed; low land rice (13 varieties), floating rice (2
varieties) and upland rice (21 varieties). Highest level of morphological diversity was found in upland rice
(H’=0.988) while floating rice was lowest level (H’=0.053). Seeds of upland rice are big-long shape while
low land rice and floating rice are slander-long shape. Local rice varieties were clustered into 3 groups according
to its agro-ecology at distance approximately 21. The diversity remaining in local rice will be conserved for
breeding program in the future.
Keywords: local rice, diversity, morphological characters, agronomic characters, lower north region
บทนา
ข้ าวพื้นเมือง (Oryza sativa L.) นับว่ามีความหลากหลายทางด้ านพันธุกรรมเป็ นอย่างมาก เชื้อพันธุข์ ้ าวเหล่านี้
มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ ได้ พันธุ์ข้าวที่ดีในอนาคต (ฉวีวรรณ, 2543) ความหลากหลายของ
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองนับว่าเป็ นความหลากหลายทางพันธุกรรมที่มีลักษณะที่ดีบางอย่าง เช่ น ความต้ านทานโรคและแมลง
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บทคัดย่อ
ข้ าวพื้นเมือง (Oryza sativa L.) เป็ นแหล่ งความหลากหลายทางพันธุกรรมข้ าวที่สาคัญ ในการศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของข้ าวพื้นเมืองในเขต
ภาคเหนือตอนล่าง จานวน 36 สายพันธุ์ บันทึกและประเมินลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพืชไร่ จานวน 30
ลักษณะ จาแนกข้ าวพื้นเมืองตามความแตกต่างทางนเวศน์เกษตรออกเป็ น 3 ชนิด คือ ข้ าวนาสวน ข้ าวนา้ ลึก และข้ าวไร่
โดยข้ าวไร่พบความหลากหลายทางสัณฐานวิทยามากที่สดุ (H’=0.988) ส่วนข้ าวขึ้นนา้ ให้ ค่าความหลากหลายน้ อยที่สดุ
(H’=0.053) ข้ าวไร่ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเมล็ดขนาดใหญ่ยาว ส่วนข้ าวนาสวนและข้ าวนา้ ลึกมีรูปร่างเมล็ดเรียวยาว และ
เมื่อจัดกลุ่มความสัมพันธ์ พบว่าข้ าวไร่และข้ าวนาสวนแยกกลุ่มออกจากกันอย่างชัดเจน ที่ระยะประมาณ 21 จากความ
หลากหลายทางพันธุกรรมข้ าวพื้นเมืองนี้ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่ อประโยชน์ในด้ านการปรับปรุงพันธุ์ ในอนาคต
คาสาคัญ: ข้ าวพื้นเมือง ความหลากหลาย ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ลักษณะทางทางพืชไร่ ภาคเหนือตอนล่าง
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ศัตรูพืช คุณภาพเมล็ด หรือความทนทานต่อสภาพแวดล้ อมที่แปรปรวน เป็ นต้ น ปั จจุบันข้ าวพื้นเมืองมีแนวโน้ มที่จะสูญ
หาย เนื่องจากอาจจะมีสาเหตุมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ และการเปลี่ยนแปลงระบบการปลูกข้ าว จากการ
ปลูกข้ าวเพื่อยังชีพมาเป็ นการปลูกเพื่อการค้ า ทาให้ เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้ พันธุข์ ้ าวทางการค้ าที่มคี ุณสมบัตทิ ่ดี ใี นการผลิต
เพื่อการค้ าได้ ดีกว่ าพันธุ์พ้ ืนเมือง เช่ น ความสม่าเสมอทางพันธุกรรม คุณภาพดี ให้ ผลผลิตสูง แต่อย่ างไรก็ตามความ
หลากหลายทางพันธุกรรมที่มีในข้ าวพันธุ์พ้ ืนเมืองมีประโยชน์อย่ างมาก ทั้งในการนามาใช้ ปลูกในพื้นที่ท่ไี ม่สามารถนา
พันธุส์ มัยใหม่มาปลูกได้ หรือนามาปลูกสับเปลี่ยนกับพันธุส์ มัยใหม่ เพื่อลดการระบาดของโรค แมลง และยังเป็ นการ
รักษาระบบนิเวศ เป็ นการลดปั ญหาการใช้ สารเคมีทางการเกษตร เป็ นการประหยัดต้ นทุนในการผลิตได้ อีกทางหนึ่ง
(ทรายแก้ ว, 2547) ปั จจัยที่มีผลต่อความแปรปรวนทางพันธุกรรมเกิดจากความหลากหลายของลักษณะทางพันธุกรรม
และความแปรผันของลักษณะที่ปรากฏ ซึ่งเป็ นผลมาจากการผสมข้ ามระหว่างประชากร การเพิ่มขนาดพื้นที่ในการเพราะ
ปลูก และการคัดเลือกของเกษตรกร (วราภรณ์ และคณะ, 2558)
ความหลากหลายทางพันธุกรรม สามารถวัดได้ จากลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกที่เห็นได้ ชัดเจน เช่น ขนาด สี
ของเมล็ด รูปร่าง รสชาติ ความต้ านทานโรคและแมลง ความสุกแก่ และลักษณะที่สามารถนับได้ (Power and McSorley,
2000) เนื่ อ งจากข้ า วพื้ นเมื อ งเป็ นข้ า วที่ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ จะมี ค วามแปรปรวนทางพั น ธุ ก รรมสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับพันธุท์ ่ไี ด้ รับการปรับปรุงพันธุจ์ ะมีความเสถียรทางพันธุกรรมมากว่า (Oka, 1988) ดังนั้นข้ าวพื้นเมืองจึง
เป็ นแหล่งพันธุกรรมที่สาคัญที่สามารถนามาใช้ ประโยชน์ในด้ านการปรับปรุงพันธุข์ ้ าวในอนาคต
การศึกษานี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อประเมินความหลากหลายลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการจัดกลุ่มความสัมพันธ์
ของข้ าวพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งจะเป็ นแนวทางหนึ่งในการสร้ างพื้นฐานความเข้ าใจเกี่ยวกับความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมผ่านลักษณะทางสัณฐานวิทยา และข้ อมูลดังกล่าวสามารถนามาใช้ ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในอนาคต และ
สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการจัดการอนุรักษ์พันธุข์ ้ าวพื้นเมืองได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม
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วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
เก็บรวบรวมพันธุข์ ้ าวพื้นเมืองจากท้ องถิ่นต่างๆ ของในเขตภาคเหนือตอนล่าง จานวน 36 พันธุ์ จาแนกชนิดข้ าว
ตามลักษณะนิเวศน์การปลูกได้ เป็ น 3 ชนิด ได้ แก่ ข้ าวนาสวนจานวน 13 พันธุ์ ข้ าวนานา้ ลึกจานวน 2 พันธุ์ และข้ าวไร่
จานวน 21 พันธุ์ สุ่มตัวอย่างข้ าวจากเกษตรกรเพื่อนามาวิเคราะห์ ประเมินและจาแนกลักษณะทางกายภาพเมล็ดข้ าว เชื้อ
พันธุ์ละ 20 เมล็ด 3 ซา้ บันทึก การมีขนเปลือก สีเปลือก การมีหางของเมล็ด วัดและประเมินขนาดและรูปร่ างเมล็ด
ข้ าวเปลือกตามวิธี Bioversity International, IRRI (2009) แกะเปลือกเพื่อบันทึกสีเยื่อหุ้มเมล็ด และสุ่มเมล็ดอีกเชื้อ
พันธุล์ ะ 1000 เมล็ด 3 ซา้ เพื่อชั่งและบันทึกนา้ หนัก 1000 เมล็ด
ปลูกทดสอบเพื่อบันทึกและจาแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาส่วนต่างๆ ของต้ นข้ าว วางแผนการทดลองแบบ
CRD (Completely Randomized Design) โดยเพาะเมล็ดข้ าวเชื้อพันธุ์ละ 40-50 เมล็ดในถาดเพาะ เมื่อต้ นกล้ างอก
และมีอายุ 1 สัปดาห์ ย้ ายปลูกในถังพลาสติกขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร จานวน 10 ต้ นต่อถัง เชื้อพันธุล์ ะ 3
ซา้ จากนั้นบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยาส่วนต่างๆ ของต้ นข้ าวพื้นเมืองทุกต้ น จากแต่ละเชื้อพันธุโ์ ดยบันทึกลักษณะ
ตามแบบบันทึกที่ปรับปรุงมาจากแบบบันทึกข้ าวของ Bioversity International, IRRI (2009) โดยบันทึกลักษณะข้ าว
พื้นเมืองในระยะต่างๆ 3 ระยะ ดังนี้
ระยะแตกกอ บันทึกลักษณะทรงกอ สีกาบใบ สีแผ่นใบ สีเขี้ยวใบ สีล้ นิ ใบ และการมีขนบนแผ่นใบ
ระยะออกดอก เมื่อข้ าวพื้นเมืองออกดอกประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ในแต่ละประชากร บันทึกวันออกดอก สี
ปล้ อง สียอดดอก สีเกสรตัวเมีย ความยาวเกสรตัวผู้ และจานวนหน่อต่อต้ น
ระยะเก็บเกีย่ วและหลังการเก็บเกีย่ ว บันทึกลักษณะความสูงที่ระยะเก็บเกี่ยว โดยวัดจากระดับผิวดินจนถึง คอ
รวง เก็บผลผลิตรวงข้ าวแยกต้ น สุ่มรวงข้ าวมาวัดความยาวรวง จานวนระแง้ ต่อรวง จานวนดอกต่อรวง เปอร์เซ็นต์การติด
เมล็ด การร่ วงของเมล็ด ใช้ ข้าวปลูกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข.6 ที่นามาจากเมล็ดพันธุ์หลักเป็ นพันธุ์มาตรฐาน
เปรียบเทียบ
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ลักษณะทางคุณภาพ วัดสัดส่วนของแต่ละลักษณะโดยคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละลักษณะที่ปรากฏ และวัด
ความหลากหลายภายในและระหว่างประชากรโดยใช้ ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon’s Index (H') โดยคานวณ
จากสูตร (Shannon and Weaver, 1949)
𝑠

𝐻′ = − ∑ 𝑝𝑖 ln 𝑝𝑖
𝑖=1

โดยที่

s
=
จานวนชนิดความแตกต่างที่พบในลักษณะบันทึก
pi
=
สัดส่วนของชนิดนั้นต่อจานวนทั้งหมด
ในการพิจารณาหากพบค่าดัชนีความหลากหลาย H' = 0 หมายถึงไม่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม และค่า
H' สูงหมายถึงมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูง
ลักษณะทางกายภาพเมล็ดข้าว วัดความกว้ างและความยาวของเมล็ดข้ าวเปลือกเพื่อนามาจาแนกขนาดเมล็ดข้ าว
และประเมินรูปร่างเมล็ดจากสัดส่วนความยาวต่อความกว้ างเมล็ดข้ าวเปลือก และเปรียบเทียบค่าในตารางมาตรฐานของ
Bioversity International, IRRI (2009)
การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ (cluster analysis) นาข้ อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ของข้ าวพื้นเมืองมาจัดกลุ่ม
ด้ วยวิธี Cluster dendrogram analysis โดยใช้ โปรแกรม R.
ผลการศึกษา
ความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวพื้นเมืองในภาคเหนือตอนล่าง
จากการประเมินความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้ าวพื้นเมืองในภาคเหนือตอนล่างจานวน
36 พันธุ์ท่จี าแนกออกเป็ น 3 ชนิด พบว่ าข้ าวไร่ ให้ ค่าความหลากหลายระหว่างต้ นภายในประชากรมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
H’=0.988) ส่วนข้ าวขึ้นนา้ ให้ ค่าความหลากหลายน้ อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย H’=0.053) เมื่อพิจารณาทีละลักษณะพบความ
หลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งหมด 9 ลักษณะ ได้ แก่ ลักษณะทรงกอ สีกาบใบ สีเขี้ยวใบ สีเกสรตัวเมีย การ
มีขนบนเปลือกเมล็ด สีเปลือก การมีหางของเมล็ด สียอดเมล็ด และสี เยื้อหุ้ มเมล็ด ซึ่งลักษณะสีเปลือกพบค่ าความ
หลากหลายระหว่ างต้ น ภายในประชากรมากที่สุด (H’ รวม = 6.839) ส่วนลักษณะการมีหางของเมล็ดพบค่ า ความ
หลากหลายระหว่างต้ นภายในประชากรน้ อยที่สดุ (H’ รวม = 0.330) ส่วนอีก 9 ลักษณะที่เหลือไม่พบความหลากหลาย
ของลักษณะทางสัณฐานวิทยาระหว่างต้ นภายในประชากร (H’=0) (ตารางที่ 1)

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ทรงกอ
สีกาบใบ
สีแผ่นใบ
สีเขี้ยวใบ
ขนที่แผ่นใบ
สีเยื้อกันฝน
รูปร่างเยื้อกันฝน
สีล้ นิ ใบ
สีปล้ อง

ข้าวนาสวน
(13 พันธุ)์
1.050
0.500
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ข้าวขึ้ นน้ า
(2 พันธุ)์
0.322
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ข้าวไร่
(21 พันธุ)์
0.683
0.500
0.000
0.653
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตารางที่ 1 ค่าความหลากหลายของลักษณะทางสัณฐานวิทยา (H’) จานวน 18 ลักษณะของข้ าวพื้นเมืองจานวน 36 พันธุ์
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สีข้อต่อกาบใบ
สีเกสรตัวเมีย
ลักษณะรวง
ความยาวเกสรตัวผู้
การมีขนบนเปลือก
สีเปลือก
การมีหางของเมล็ด
สียอดเมล็ด
สีเยื่อหุ้มเมล็ด
ความหลากหลายเฉลีย่

0.000
0.000
0.000
0.000
0.033
3.535
0.000
0.000
0.000
0.284

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.637
0.000
0.000
0.000
0.053

0.000
1.530
0.000
0.000
1.871
6.839
0.330
1.940
3.443
0.988

ลักษณะทางกายภาพเมล็ดข้าว
จากการประเมินรูปร่างของเมล็ดข้ าวพื้นเมืองโดยอาศัยขนาดความยาวเมล็ดและสัดส่วนความยาวต่อความกว้ าง
เมล็ดข้ าวดังภาพที่ 1 (อ้ างอิงจาก Bioversity International, 2009) พบว่าเมล็ดข้ าวพื้นเมืองส่วนใหญ่ (33 พันธุ)์ จะมี
รูปร่างยาว (ความยาวเมล็ดมากกว่า 10 มม.) เมื่อจาแนกตามชนิดข้ าวพบว่าข้ าวนาสวนและข้ าวนานา้ ลึก จะกระจายตัวใน
กลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดเป็ นลักษณะเรียวยาว ส่วนข้ าวไร่จะกระจายตัวในกลุ่มที่มีรูปร่างเมล็ดเป็ นลักษณะใหญ่ยาว เนื่องจาก
เมล็กข้ าวไร่ส่วนใหญ่มีขนาดความกว้ างเมล็ด (ค่าเฉลี่ยความกว้ างเมล็ดเท่ากับ 3.30 มม.) มากกว่าของข้ าวนาสวนและ
ข้ าวนานา้ ลึก (ค่าเฉลี่ยความกว้ างเมล็ดเท่ากับ 2.80 และ 2.67 มม. ตามลาดับ)

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่ 1 กราฟการประเมินรูปร่างเมล็ดจากสัดส่วนความยาวต่อความกว้ างเมล็ดข้ าวเปลือก และเปรียบเทียบค่าในตารางมาตรฐานของ
Bioversity International, IRRI (2009)
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การจัดกลุ่มความสัมพันธ์
จากการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของข้ าวพื้นเมืองจานวน 36 พันธุ์ และพันธุเ์ ปรียบเทียบมาตรฐาน 2 พันธุ์ โดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะทางพืชไร่ จานวน 30 ลักษณะ พบว่าสามารถจัดกลุ่มได้ ออกเป็ น 3 กลุ่มใหญ่ โดย
กลุ่มที่หนึ่ง (I) สามารถแยกออกจากกลุ่มที่สอง (II) และกลุ่มที่สาม (III) ที่ค่าความสัมพันธ์ประมาณ 21 และกลุ่มที่สอง
(II) แยกออกจากกลุ่มที่สาม (III) ที่ค่าความสัมพันธ์ประมาณ 14 ซึ่งสมาชิกในกลุ่มแรก (I) ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยข้ าว
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ไร่ (14 พันธุ)์ ส่วนกลุ่มที่สาม (III) ส่วนใหญ่ประกอบด้ วยข้ าวนาสวน (12 พันธุ)์ ส่วนกลุ่มที่สอง (II) จะประกอบด้ วย
ข้ าวทั้ง 3 ชนิด คือข้ าวนาสวน ข้ าวขึ้นนา้ และข้ าวไร่ (ภาพที่ 2)

อภิปรายผลการศึกษา
ลักษณะทางพันธุกรรมสามารถแสดงออกมาโดยลักษณะที่ปรากฏภายนอกทั้งลักษณะทางคุณภาพและลักษณะ
ทางปริมาณ ในพันธุกรรมของข้ าวพื้นเมืองโดยทั่วไปแล้ วจะยังคงรักษาความหลากหลายเอาไว้ เพื่อสามารถปรับตัวได้ ใน
สภาพแวดล้ อมที่แปรปรวน (Oka, 1988) จากผลของการศึกษานี้แสดงให้ เห็นว่าข้ าวพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่าง
ยังคงมีความหลากหลายและความแปรปรวนของลักษณะที่แสดงออกมา ได้ แก่ ลักษณะทรงกอ สีกาบใบ สีเขี้ยวใบ สี
เกสรตัวเมีย การมีขนบนเปลือกเมล็ด สีเปลือก การมีหางของเมล็ด สียอดเมล็ด และสีเยื้อหุ้มเมล็ด (ตารางที่ 1) ซึ่งความ
หลากหลายดังกล่ าวเป็ นความแตกต่ างของลักษณะที่พบระหว่ างต้ นข้ าวพื้ นเมืองภายในประชากรหรือพั นธุ์เดีย วกัน
นอกจากนี้ลักษณะต่างที่พบยังมีความหลากหลายระหว่างพันธุด์ ้ วย ดังนั้นสามารถสรุปได้ ว่าข้ าวพื้นเมืองจากการศึกษานี้ยงั
มีความหลากหลายทางพันธุกรรมทั้งภายในและระหว่างพันธุ์ โดยแสดงออกมาในลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะ
ทางพืชไร่ ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาข้ าวพื้นเมืองของประเทศไทยในอดีต ได้ แก่ โครงสร้ างความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของเชื้อพันธุข์ ้ าวพื้นเมืองไทย แต่อย่ างไรก็ตามข้ าวพื้นเมืองนอกจากจะปรับตัวต่อสภาพแวดล้ อมที่แตกต่าง
แล้ ว ยังถูกคัดเลือกโดยเกษตรกรในแต่ละท้ องที่ จึงทาให้ ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้ องที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน ตัวอย่างข้ าว
พื้นเมืองในการศึกษานี้สามารถจาแนกออกเป็ น 3 ชนิดตามลักษณะนิเวศน์เกษตร ได้ แก่ ข้ าวนาสวน ข้ าวนานา้ ลึก และ
ข้ าวไร่ โดยข้ าวแต่ละชนิดจะมีนิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกัน เช่น ข้ าวนาสวนจะอยู่ในนาข้ าวที่มรี ะดับนา้ ขังอยู่ตลอดเวลา ข้ าว
นานา้ ลึกจะสามารถยืดปล้ องเพื่อหนีนา้ ได้ เร็วในฤดูนา้ ท่วมสูง ส่วนข้ าวไร่น้นั เป็ นข้ าวที่ปลูกโดยอาศัยนา้ ฝน จึงต้ องการนา้
ในปริมาณที่น้อยเพื่อเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกที่ทาให้ ข้าวแต่ละชนิดสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้ อมที่
ต่างกันได้ เช่ น พื้นที่ปลูกอยู่สูงจากระดับนา้ ทะเลต่างกัน ชาติพันธุ์ของเกษตรกร ค่านิยมหรือวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้ องถิ่น เป็ นต้ น ซึ่งการคัดเลือกของเกษตรในแต่ ละท้ องถิ่นจะเป็ นตัวกาหนดลักษณะของข้ าวที่ต้องการแตกต่างกัน
ตัวอย่างการคัดเลือกที่ชัดเจนที่สดุ คือการคัดเลือกของลักษณะเมล็ดข้ าว โดยกลุ่มข้ าวนาสวนและข้ าวนานา้ ลึกจะปลูกใน
พื้นที่ราบลุ่ม เกษตรกรและผู้บริโภคจะนิยมข้ าวเจ้ าที่มรี ปู ร่างเมล็ดเรียวยาว ส่วนข้ าวไร่ส่วนใหญ่จะปลูกโดยเกษตรกรบนที่
สูง และจะมีลักษณะเป็ นข้ าวเหนียวที่มีรูปร่างเมล็ดใหญ่และยาว (ภาพที่ 1) ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของทรายแก้ ว

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพที่ 2 การจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของข้ าวพื้นเมืองจานวน 36 พันธุ์ และพันธุเ์ ปรียบเทียบมาตรฐาน 2 พันธุ์ โดยใช้ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
และลักษณะทางพืชไร่ จานวน 30 ลักษณะ
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มีสนิ , 2547 เมื่อนาลักษณะที่ศึกษาทั้งหมด 30 ลักษณะมาจัดกลุ่มความสัมพันธ์ (ภาพที่ 2) สามารถจาแนกกลุ่มข้ าวนา
สวนและกลุ่มข้ าวไร่ท่มี นี ิเวศน์เกษตรที่แตกต่างกันออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งนี้เป็ นผลจากการปรับตัวและถูกคัดเลือกใน
ท้ อ งที่ท่ีต่ า งกัน ของข้ า วแต่ ล ะชนิด ดัง นั้ น ลั ก ษณะข้ า วแต่ ละพั นธุ์จึ ง แสดงออกมาแตกต่ างกัน การรั กษาระดับความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของข้ าวพื้นเมือง และลักษณะต่างๆ ที่ข้าวพื้นเมืองสามารถปรับตัวได้ ในแต่ละท้ องที่ท่มี ีความ
แปรปรวนของสภาพแวดล้ อมที่แตกต่างกันนั้น นี้มีประโยชน์ในด้ านของแหล่งพันธุกรรมที่สาคัญในการปรับปรุงพันธุข์ ้ าว
ในอนาคตให้ เหมาะสมในแต่ละสภาพแวดล้ อมที่แปรปรวน ดังนั้นจึงควรให้ ความสาคัญและอนุรักษ์ข้าวพื้นเมืองเหล่านี้ไว้
ตลอดไป

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปผลการศึกษา
ข้ าวพื้นเมืองถูกจาแนกตามความแตกต่างทางนเวศน์เกษตรออกเป็ น 3 ชนิด คือ ข้ าวนาสวน ข้ าวนา้ ลึก และ
ข้ าวไร่ โดยข้ าวไร่พบความหลากหลายทางสัณฐานวิทยามากที่สดุ (H’=0.988) ส่วนข้ าวขึ้นนา้ ให้ ค่าความหลากหลายน้ อย
ที่สดุ (ค่าเฉลี่ย H’=0.053) ข้ าวไร่ส่วนใหญ่จะมีรูปร่างเมล็ดขนาดใหญ่ยาว ส่วนข้ าวนาสวนและข้ าวนา้ ลึกมีรูปร่างเมล็ด
เรียวยาว และเมื่อจัดกลุ่มความสัมพั นธ์ พบว่ าข้ าวไร่ และข้ าวนาสวนแยกกลุ่มออกจากกัน
อย่ างชัดเจนที่ระยะ
ประมาณ 21
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ให้ การสนับสนุ นทุนอุดหนุ นการวิจัยงบประมาณรายได้ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ประจาปี งบประมาณ 2560 สาหรับงบประมาณในการทาวิจัย ขอขอบพระคุณ ศูนย์วิจัยข้ าวจังหวัด พิษณุโลก
ศูนย์วิจัยข้ าวจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และเพชรบูรณ์ท่ไี ด้ อนุเคราะห์ตวั อย่างเมล็ดพันธุ์
ข้ าว และขอขอบคุณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ที่
เอื้อเฟื้ อสถานที่ในการดาเนินงานวิจัยเป็ นอย่างดี
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