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ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของข้าวเปลือกข้าวดํานาสวน 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

Morphological and Anatomical Characters of  
Lowland-Black Rice Grains in the Northeast of Thailand 

ธีระ ธรรมวงศา1 จิรวัฒน์ สนิทชน2 อมรรัตน์ มีสวาสด์ิ1 และ ปิยะรัตน์ อิฐรัตน์1* 
 

บทคัดย่อ 
เก็บตัวอย่างข้าวดํานาสวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2551 ถึง 2552 

พบ 26 ตัวอย่าง ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของข้าวเปลือก พบว่าสีของข้าวเปลือก 
รูปร่างของข้าวเปลือก รูปร่างของข้าวกล้อง การกระจายของสีดําในข้าวกล้อง ความยาวของข้าวกล้อง ลักษณะของ
พ้ืนผิวของกาบล่าง และลักษณะความหนาของเปลือกข้าวกล้อง สามารถนํามาใช้ในการจัดกลุ่มข้าวดํานาสวนได้ 
 

ABSTRACT 
Twenty six specimens of lowland-black rice were collected from cultivation areas in the 

northeast of Thailand between 2008 and 2009. Morphology and anatomy of their grains were 
investigated. The results showed that the color of grain, the shape of grain, the shape, the color 
and the length of brown rice, the surface of lemma, and the thickness of brown rice coat are 
taxonomic value. 
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บทนํา 
ข้าวดํานาสวน (lowland-black rice) เป็น

กลุ่มของข้าวชนิด Oryza sativa L. ข้าวกล้อง (brown 
rice) สีม่วงเข้มถึงดํา ปลูกในพ้ืนท่ีมีนํ้าขังไม่เกิน 1 เมตร 
ตลอดฤดูปลูกจนกระท่ังก่อนเก็บเก่ียว (วาสนา, 2523) 
คนไทยมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันกับข้าวดํามานาน และนิยม
ป ลู ก ข้ า ว ดํ า กั น ม า ก  โ ด ย เ ฉ พ า ะ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จึงทําให้ภูมิภาค
น้ีมีความหลากหลายของข้าวดําสูง (วีระศักดิ์ และ สม
ทรง, 2552) ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัย และนําสารท่ีสกัด
จากข้าวดําไปใช้ในเชิงพาณิชย์มากมาย โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอาหาร ยา และเครื่องสําอาง เน่ืองจากมี
สารแอนโธไซยานินและแกมม่าโอไรซานอลสูง (สาย
สนม, 2551) จึงทําให้แนวโน้มการบริโภคข้าวดําสูงข้ึน 
การผลิตข้าวดําสําหรับนําไปใช้ทําผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
หรือการใช้เพ่ือการวิจัย จําเป็นต้องใช้เมล็ดพันธ์ุท่ี
บริสุทธ์ิ ปราศจากเมล็ดพันธ์ุปน นักวิทยาศาสตร์จึง
พยายามหาวิธีต่าง ๆ ในการตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุ ท้ังน้ีมี
รายงานว่าลักษณะสีและขนาดของข้าวเปลือก การมี
หางข้าว การมีขนบนเปลือกข้าว สามารถนํามาใช้ใน
การแบ่งกลุ่มพันธ์ุปลูกของข้าวได้ (สุรีย์ และคณะ, 
2539; Appa et al., 1997) 

ข้าวมีผลแบบธัญพืช (caryopsis) คือ มีผนัง
ผล (pericarp) เช่ือมกับเปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) 
รวมเรียกว่าเปลือกข้าวกล้อง (brown rice-coat) ซ่ึง
ถูกหุ้มด้วยเปลือกข้าว (hull) อีกช้ันหน่ึง ในทาง
พฤกษศาสตร์เปลือกข้าวประกอบด้วย ด้วยกาบบน 
(palea) และกาบล่าง (lemma) ท้ังผลและเปลือกข้าว 
รวมเรียกว่า ข้าวเปลือก (grain) ข้าวเปลือกและข้าว
กล้องมีสีและขนาดแตกต่างกันไปในแต่ละพันธ์ุ (Chang 
et al., 1965) ข้าวเปลือกเป็นตัวอย่างเมล็ดพันธ์ุเพ่ือ
การอนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ซ่ึงสถาบันวิจัยข้าวของ

ประเทศไทย เรียกว่า เมล็ดเช้ือพันธ์ุข้าว (germplasm) 
(สุรีย์ และคณะ, 2539) 

ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของข้าวเปลือก
โดยท่ัวไป ผิวนอกสุดมีลักษณะเป็นปุ่ม (tubercle) ท่ีมี 
2 ยอด มีขน 2 แบบ ได้แก่ ขนขนาดใหญ่ (macrohair) 
ท่ีประกอบด้วย 1 เซลล์และขนขนาดเล็ก (microhair) 
ท่ีประกอบด้วย 2 เซลล์ พบว่า ลักษณะของผิวกาบล่าง 
รอยย่นบนกาบล่าง ปุ่มบนกาบล่าง รูปร่างของปุ่มบน
กาบล่าง รูปร่างของปากใบบนกาบล่าง และรูปร่างของ
เอ็มบริโอ สามารถนํามาใช้ในการระบุข้าวในสกุล 
Oryza จํานวน 16 ชนิดได้ (Terrell et al., 2001) 
อย่างไรก็ตามยังไม่พบรายงานการใช้ลักษณะทางกาย
วิภาคศาสตร์ในการระบุพืชสกุล Oryza ในระดับต่ํากว่า
ชนิด 

งานวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษา
ลักษณะสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของ
ข้าวเปลือก เพ่ือใช้ประกอบการระบุพันธ์ุปลูกและการ
ตั้งช่ือระดับพันธ์ุปลูกต่อไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
1. เก็บตัวอย่างข้าวเปลือก (เมล็ดพันธ์ุ) ข้าว

ดํานาสวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
เก็บรักษาไว้ท่ีหมวดพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และ
ท รั พ ย า ก ร เ ก ษ ต ร  ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเก็บตัวอย่างพืช (plant 
specimens) ไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์พืชมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(KKU) 

2. ปลูกประเมินลักษณะตามวิธีของกรมการ
ข้าว โดยเปรียบเทียบลักษณะพืชใน 2 ฤดูปลูก 

3. ในแต่ละฤดูปลูก  เลือกข้าวเปลือก ท่ี
สมบูรณ์ของแต่ละตัวอย่าง จํานวน 10 เม็ด เพ่ือใช้
ศึกษาทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ 
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4. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดย
บันทึกสี การมีขนบนเปลือกข้าว วัดความกว้าง (W) 
และความยาว (L) เพ่ือศึกษารูปร่างของข้าวเปลือกและ
ข้าวกล้อง โดยใช้อัตราส่วนความยาวต่อความกว้าง 
(L/W) รูปร่างของข้าวเปลือก จําแนกเป็น 3 แบบ ได้แก่ 
รูปร่างป้อม (L/W < 3.1) รูปร่างเรียว (L/W = 3.3–4) 
และรูปร่างเรียวยาว (L/W > 4.2) รูปร่างของข้าวกล้อง 
จําแนกเป็น 4 แบบ ได้แก่ รูปร่างเรียวยาว (slender, 
L/W > 3.0) รูปร่างเรียว (medium, L/W = 2.1-3.0) 
รูปร่างป้อม (bold, L/W = 1.1-2.0) และรูปร่างกลม 
(round, L/W < 1.1) และลักษณะความยาวของข้าว
กล้อง จําแนกเป็น 4 แบบ ได้แก่ ข้าวกล้องยาวมาก 
(extra long, ยาวมากกว่า 7.60 มิลลิเมตร) ข้าวกล้อง
ยาว (long, ยาว 6.61-7.50 มิลลิเมตร) ข้าวกล้องสั้น 
(medium, ยาว 5.51-6.60 มิลลิเมตร) และข้าวกล้อง
สั้นมาก (short, ยาวน้อยกว่า 5.51 มิลลิเมตร) 
(international rice research institute, 2002) 
ถ่ายภาพจากกล้องสเตอริโอ รุ่น Olympus SZX9 

5. ศึกษาพ้ืนผิวและขนขนาดใหญ่บนกาบล่าง
ด้วยกรรมวิธีทําให้ช้ินตัวอย่างใส (clearing method) 
โดยแช่ตัวอย่างในโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) 7% 
ในนํ้า เปลี่ยนสารทุก 3-10 ช่ัวโมง เป็นเวลา 7 วัน ย้อม
ด้วยสีซาฟรานิน (safranin) 1% ในนํ้า (ดัดแปลงจาก ปิ
ยะรัตน์ และอมรรัตน์, 2552) ถ่ายภาพด้วยกล้อง
ดิจิตอลรุ่น Olympus DP 11 ท่ีต่อกับกล้องจุลทรรศน์
แบบใช้แสง รุ่น BX 51 และศึกษาลักษณะพ้ืนผิวของ
กาบล่างท่ีล้างตัวอย่างในนํ้ากลั่นด้วยเครื่องอัลตราโซนิก 
(ultrasonic) นาน 10 นาที แล้วถ่ายภาพด้วยกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) รุ่น LEO 
1450 VP 

6. ศึกษารูปร่างของเซลล์ด้วยวิธีการแช่ยุ่ย 
(maceration) โดยแช่เปลือกข้าวในสารละลาย KOH 

10% ในนํ้า นาน 7 วัน ย้อมด้วยสีซาฟรานิน 1% ในนํ้า 
ผนึกเป็นสไลด์ถาวรด้วยสาร DePeX (ปิยะรัตน์ และ
อมรรัตน์, 2552) 

7. ศึกษาโครงสร้างภายในของข้าวเปลือกและ
ข้าวกล้อง ด้วยกรรมวิธีพาราฟิน (paraffin method) 
โดยการตัดตามแนวขวาง กําหนดความหนาของช้ิน
ตัวอย่าง 10–16 ไมโครเมตร ย้อมด้วยสีซาฟรานิน 1% 
ในนํ้า และสีฟาสกรีน (fastgreen) 0.5% ท่ีละลายใน
สารละลายแอลกอฮอล์ 100% ผนึกเป็นสไลด์ถาวรด้วย
สาร DePeX (ปิยะรัตน์ และอมรรัตน์, 2552) 
 

ผลการศึกษา 
จากการเก็บตัวอย่างข้าวดํานาสวน ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยพบ 26 ตัวอย่าง 
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์
ได้ผลดังน้ี 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (ตารางท่ี 1) 

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา พบว่า 
ลักษณะความกว้าง ความยาว และความหนาของ
ข้าวเปลือก ไม่สามารถนํามาจัดกลุ่มได้ มีเพียง 4 
ลักษณะท่ีสามารถนํามาใช้ในการจัดกลุ่มได้ คือ (1) สี
ของข้าวเปลือก (2) รูปร่างของข้าวเปลือก (3) การ
กระจายของสีดําในข้าวกล้อง และ (4) รูปร่างของข้าว
กล้อง จําแนกได้เป็น 6 กลุ่ม ดังน้ี (รูปท่ี 1) 

กลุ่มท่ี 1 ข้าวเปลือกสีฟาง รูปร่างป้อม ข้าว
กล้องรูปร่างป้อม ได้แก่ ข้าวหมายเลข 7 8 (รูปท่ี 1 ก) 
และ 20 (รูปท่ี 1 ข) 

กลุ่มท่ี 2 ข้าวเปลือกสีฟาง รูปร่างเรียวยาว 
ข้าวกล้องรูปร่างเรียว ได้แก่ ข้าวหมายเลข 23 (รูปท่ี 1
ค) 

กลุ่มท่ี 3 ข้าวเปลือกสีฟาง รูปร่างเรียว ข้าว
กล้องรูปร่างเรียว ได้แก่ ข้าวหมายเลข 24 (รูปท่ี 1ง) 
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กลุ่มท่ี 4 ข้าวเปลือกสีดํา รูปร่างเรียว ข้าว
กล้องรูปร่างเรียว การกระจายของสีดําไม่สมํ่าเสมอ 
ได้แก่ ข้าวหมายเลข 5 และ15 (รูปท่ี 1จ) 

กลุ่มท่ี 5 ข้าวเปลือกสีดํา รูปร่างป้อม ข้าว
กล้องรูปร่างป้อม การกระจายของสีดําสมํ่าเสมอ ได้แก่ 
ข้าวหมายเลข 4 11 12 14 16 17 (รูปท่ี 1ฉ) 18 19 
และ 22 

กลุ่มท่ี 6 ข้าวเปลือกสีดํา รูปร่างป้อม ข้าว
กล้องรูปร่างป้อม การกระจายของสีดําไม่สมํ่าเสมอ 
ได้แก่ ข้าวหมายเลข 1 2 (รูปท่ี 1ช) 3 6 (รูปท่ี 1ซ) 9 
10 (รูปท่ี 1 ฌ) 13 21 25 และ 26 
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ (ตารางท่ี 1) 

เปลือกข้าว พบลักษณะของกาบบนและกาบ
ล่างเหมือนกัน ระบบเนื้อเย่ือผิว ผิวด้านนอก (abaxial) 
เซลล์ผิวมีลักษณะเป็นปุ่มขนาดเล็กท่ีมียอดแหลม 1-3 
ยอด (รูปท่ี 2ก) พ้ืนผิวมี 2 แบบ คือ ผิวเรียบ (รูปท่ี 2ก) 
และผิวขรุขระ (รูปท่ี 2ข) พบขน 2 แบบ ได้แก่ ขน
ขนาดใหญ่ มีเซลล์เดียว ยาว 200-620 ไมโครเมตร (รูป
ท่ี 2ค) และขนขนาดเล็กประกอบด้วย 2 เซลล์ ยาว 
150-200 ไมโครเมตร (รูปท่ี 2ง) ความยาวของขนและ
จํานวนขนบนเปลือกข้าวไม่สามารถใช้ในการจัดกลุ่มได้ 
รูปร่างเซลล์คล้ายกระดูก ซ่ี โครง ยาว 200-1000 
ไมโครเมตร เรียงประสานกันแน่น (รูปท่ี 3ก-ข) ผิวด้าน
ใน (adaxial) เซลล์ผิวไม่มีปุ่ม พ้ืนผิวเรียบ ไม่มีขน 
รูปร่างหลายเหลี่ยม ระบบเนื้อเย่ือพ้ืน ด้านติดกับผิว
ด้านนอก พบเซลล์เส้นใย (fiber) ยาว 1-2 มิลลิเมตร 
ผิวมีรยางค์ (รูปท่ี 3ค) รูปร่างและขนาดของเซลล์ไม่
สามารถใช้ในการจัดกลุ่มได้ ด้านติดกับผิวด้านในพบ

เซลล์พาเรงคิมา (parenchyma cell) (รูปท่ี 3ง) ระบบ
เนื้ อ เ ย่ื อลํ า เ ลี ย ง  มี ท่ อลํ า เ ลี ย ง แบบ เ คี ย ง ข้ า ง 
(collateral bundle) โฟลเอม (phloem) อยู่ใกล้ผิว
ด้านนอก และไซเล็ม (xylem) อยู่ใกล้ผิวด้านใน เย่ือ
หุ้มท่อลําเลียง (bundle sheath) เป็นเซลล์พาเรงคิมา 
1 ช้ัน 

ข้าวกล้อง มีความหนาของเปลือกข้าวกล้อง 
2 แบบ คือ แบบบาง (10–17.5 ไมโครเมตร) (รูปท่ี 3จ) 
และแบบหนา (22.5–27.5 ไมโครเมตร) (รูปท่ี 3ฉ) มัด
ท่อลําเลียง 1 มัด (รูปท่ี 3ช) อยู่ด้านท่ีติดกับสันกาบบน 
(รูปท่ี 3ซ) เอนโดสเปิร์มมีแอริวโลน 1–2 ช้ันในบริเวณ
ท่ีไม่ติดกับมัดท่อลําเลียง (รูปท่ี 3จ–ฉ) มี 2-5 ช้ันใน
บริเวณท่ีติดกับมัดท่อลําเลียง (รูปท่ี 3ช) ถัดมาคือ
เน้ือเย่ือพาเรงคิมาท่ีสะสมแป้ง (รูปท่ี 3จ–ฉ) 

ลักษณะพ้ืนผิวของกาบล่างและความหนาของ
เปลือกข้าวกล้องสามารถจัดข้าว 26 ตัวอย่าง ได้ 4 
กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี 1 พ้ืนผิวของกาบล่างเรียบ เปลือกข้าว
กล้องบาง ได้แก่ ข้าวหมายเลข 1 2 และ 20 

กลุ่มท่ี 2 พ้ืนผิวของกาบล่างเรียบ เปลือกข้าว
กล้องหนา ได้แก่ ข้าวหมายเลข 3 5 6 และ 9 

กลุ่มท่ี 3 พ้ืนผิวของกาบล่างขรุขระ เปลือก
ข้าวกล้องบาง ได้แก่ ข้าวหมายเลข 4 8 11 12 13 14 
15 19 21 22 23 และ 24 

กลุ่มท่ี 4 พ้ืนผิวของกาบล่างขรุขระ เปลือก
ข้าวกล้องหนา ได้แก่ ข้าวหมายเลข 7 10 16 17 18 
25 และ 26 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์บางประการ 

หมายเลข/ชื่อพ้ืนเมือง 
(รหัส) 

สถานที่เก็บตัวอยา่ง 
ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง 

สี* รูปร่าง* 
ความยาว 
(L) (มม.) 

ความกว้าง 
(W) (มม.) 

รูปร่าง* 
การกระจาย 
ของสีดํา* 

1.ข้าวเหนียวดํา (LLR 005) อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ดํา ป้อม 8.50-8.99 3.44-3.66 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

2.ข้าวเหนียวดํา (LLR 006) อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ดํา ป้อม 9.96-10.60 3.40-3.72 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

3.ข้าวเหนียวดํา (LLR 015) อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ ์ ดํา ป้อม 8.28-8.99 3.24-3.57 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

4.ข้าวเหนียวดํา (LLR 019) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดํา ป้อม 8.72-9.14 3.28-3.66 ป้อม สมํ่าเสมอ 

5.ข้าวนาสวน (LLR 022) อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ดํา เรียว 10.00-10.90 2.76-3.05 เรียว ไม่สมํ่าเสมอ 

6.ข้าวก่ํา (LLR 026) อ.เมือง จ.ยโสธร ดํา ป้อม 8.59-8.94 3.25-3.48 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

7.ข้าวก่ํา (LLR 027) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ฟาง ป้อม 8.41-8.97 3.14-3.36 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

8.ข้าวก่ํา 1 (LLR 028) อ.เมือง จ.อุดรธานี ฟาง ป้อม 9.00-9.89 3.17-3.35 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

9.ข้าวก่ํา 2 (LLR 030) อ.เมือง จ.อุดรธานี ดํา ป้อม 8.57-9.31 3.40-3.60 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

10.อีดําน้อย (LLR 039) อ.เมือง จ.อุดรธานี ดํา ป้อม 8.73-9.46 3.24-3.51 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

11.ก่ําแกดํา (LLR 065) อ.แกดํา จ.มหาสารคาม ดํา ป้อม 9.04-9.56 3.09-3.49 ป้อม สมํ่าเสมอ 

12.ก่ํา (LLR 069) อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดํา ป้อม 9.03-9.45 3.20-3.60 ป้อม สมํ่าเสมอ 

13.ก่ําฟา้เหล่ือม 1  
(LLR 073) 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดํา ป้อม 8.99-9.36 3.44-3.67 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

14.ก่ําฟา้เหล่ือม 2  
(LLR 075) 

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดํา ป้อม 9.00-9.38 3.47-3.67 ป้อม สมํ่าเสมอ 

15.ข้าวก่ํา (LLR 077) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดํา เรียว 9.30-10.60 2.66-2.96 เรียว ไม่สมํ่าเสมอ 

16.ข้าวก่ํา (LLR 078) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดํา ป้อม 8.48-8.87 3.59-3.61 ป้อม สมํ่าเสมอ 

17.ข้าวก่ํา (LLR 079) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดํา ป้อม 8.13-8.76 3.15-3.75 ป้อม สมํ่าเสมอ 

18.ข้าวก่ํา (LLR 080) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดํา ป้อม 8.65-9.12 3.29-3.59 ป้อม สมํ่าเสมอ 

19.ข้าวก่ํา (LLR 081) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ดํา ป้อม 8.98-9.38 3.41-3.62 ป้อม สมํ่าเสมอ 

20.ข้าวก่ํา (LLR 139) อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ฟาง ป้อม 8.57-9.05 3.01-3.28 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

21.ข้าวก่ํา (LLR 145) อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ดํา ป้อม 8.71-8.88 3.11-3.30 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

22.ข้าวก่ํา (LLR 182) อ. เมือง จ. มุกดาหาร ดํา ป้อม 8.65-9.12 3.29-3.59 ป้อม สมํ่าเสมอ 

23.เจ้าหอมดําสูตะบุตร 
(LLR 262) 

อ.กุดชุม จ.ยโสธร ฟาง เรียว
ยาว 

10.30-11.30 2.41-2.75 เรียว สมํ่าเสมอ 

24.เจ้าหอมนิล120*** 
(LLR 284) 

อ.กุดชุม จ.ยโสธร ฟาง เรียว 10.20-10.80 2.60-2.84 เรียว สมํ่าเสมอ 

25.ดําแม่แมวทนแล้ง 
(LLR 292) 

อ.กุดชุม จ.ยโสธร ดํา ป้อม 8.66-9.17 3.09-3.29 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 

26.เหนียวดําอุบล (LLR 298) อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ดํา ป้อม 8.56-9.05 3.42-3.68 ป้อม ไม่สมํ่าเสมอ 
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ตารางท่ี 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์บางประการ (ต่อ) 

หมายเลข/ช่ือพ้ืนเมือง (รหัส) 
ข้าวกล้อง พ้ืนผิว

ของกาบ
ล่าง* 

ความหนาของ
เปลือกข้าวกล้อง* 

(µm) 

ขนขนาดใหญ่ของกาบล่าง 
จํานวนช้ัน
เน้ือเยื่อ 

แอริวโลน** 
จํานวนขนต่อ

ตารางมิลลิเมตร 
ความยาว (µm) ความยาว 

(L) (มม.) 
ความกว้าง 

(W) (มม.) 

1.ข้าวเหนียวดํา (LLR 005) 5.92-6.50 2.57-2.92 เรียบ 15.0-17.5 (บาง) 20-24 430-510 1 

2.ข้าวเหนียวดํา (LLR 006) 7.06-7.41 2.63-2.78 เรียบ 15.0-17.5 (บาง) 19-24 320-370 1 

3.ข้าวเหนียวดํา (LLR 015) 5.59-6.17 2.60-2.79 เรียบ 22.5-25.0 (หนา) 15-22 320-570 1 

4.ข้าวเหนียวดํา (LLR 019) 5.96-6.12 2.38-2.93 ขรุขระ 10.0-15.0 (บาง) 12-17 450-500 1 

5.ข้าวนาสวน (LLR 022) 6.72-7.40 2.15-2.44 เรียบ 22.5-25.0 (หนา) 17-18 330-350 1 

6.ข้าวก่ํา (LLR 026) 6.21-6.54 2.54-2.79 เรียบ 22.5-25.0 (หนา) 17-18 330-350 1-2 

7.ข้าวก่ํา (LLR 027) 5.95-6.16 2.51-2.68 ขรุขระ 22.5-25.0 (หนา) 20-21 430-570 1 

8.ข้าวก่ํา 1 (LLR 028) 6.60-6.97 2.32-2.73 ขรุขระ 10.0-17.5 (บาง) 21-23 200-390 1-2 

9.ข้าวก่ํา 2 (LLR 030) 6.11-6.55 2.66-2.80 เรียบ 22.5-25.0 (หนา) 20-24 330-500 1-2 

10.อีดํานอ้ย (LLR 039) 6.18-6.64 2.57-2.79 ขรุขระ 22.5-25.0 (หนา) 20-21 410-570 1-2 

11.ก่ําแกดํา (LLR 065) 6.28-6.55 2.48-2.77 ขรุขระ 15.0-17.5 (บาง) 18-20 450-600 1 

12.ก่ํา (LLR 069) 6.32-6.55 2.48-2.89 ขรุขระ 12.5-17.5 (บาง) 17-18 450-550 1 

13.ก่ําฟ้าเหล่ือม1 (LLR 073) 5.97-6.45 2.50-2.80 ขรุขระ 15.0-17.5 (บาง) 21-23 340-400 1-2 

14.ก่ําฟ้าเหล่ือม 2 (LLR 075) 6.01-6.49 2.68-2.87 ขรุขระ 15.0-17.5 (บาง) 20-24 380-470 1-2 

15.ข้าวก่ํา (LLR 077) 7.17-7.55 2.30-2.45 ขรุขระ 10.0-15.0 (บาง) 18-22 330-470 1 

16.ข้าวก่ํา (LLR 078) 5.89-6.28 2.70-3.02 ขรุขระ 22.5-25.0 (หนา) 19-20 360-420 1 

17.ข้าวก่ํา (LLR 079) 5.58-6.00 2.58-2.89 ขรุขระ 22.5-25.0 (หนา) 20-21 340-500 1 

18.ข้าวก่ํา (LLR 080) 6.11-6.46 2.62-2.83 ขรุขระ 22.5-27.5 (หนา) 24-26 390-500 1 

19.ข้าวก่ํา (LLR 081) 6.03-6.50 2.62-2.80 ขรุขระ 12.5-15.0 (บาง) 19-20 360-450 1 

20.ข้าวก่ํา (LLR 139) 5.69-6.19 2.32-2.53 เรียบ 10.0-15.0 (บาง) 17-18 430-660 1 

21.ข้าวก่ํา (LLR 145) 5.93-6.43 2.14-2.67 ขรุขระ 12.5- 15.0 (บาง) 18-20 480-650 1 

22.ข้าวก่ํา (LLR 182) 6.11-6.46 2.62-2.83 ขรุขระ 12.5-17.5 (บาง) 18-20 430-660 1-2 

23.เจ้าหอมดําสูตะบุตร  
(LLR 262) 

6.98-7.61 1.89-2.22 ขรุขระ 10.0-17.5 (บาง) 19-20 330-540 1 

24.เจ้าหอมนิล120*** 
(LLR 284) 

7.16-7.74 2.02-2.13 ขรุขระ 12.5-17.5 (บาง) 20-21 310-350 1-2 

25.ดําแม่แมวทนแล้ง  
(LLR 292) 

6.04-6.30 2.40-2.62 ขรุขระ 22.5-27.5 (หนา) 18-20 360-500 1 

26.เหนียวดําอุบล (LLR 298) 5.84-6.24 2.63-2.83 ขรุขระ 22.5-27.5 (หนา) 21-22 430-580 1 

หมายเหตุ รหัส คือ รหัสจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพ้ืนเมืองของอาจารย์ ดร. จิรวัฒน์ สนิทชน, ข้าวเปลือกรูปร่างป้อม คือ L/W < 3.1, 
ข้าวเปลือกรูปร่างเรียว คือ L/W = 3.3–4.0, ข้าวเปลือกรูปร่างเรียวยาว คือ L/W > 4.2, ส้ัน คือ ข้าวกล้องยาว 5.51-6.60 มิลลิเมตร, 
ยาว คือ ข้าวกล้องยาว 6.61-7.50 มิลลิเมตร, ข้าวกล้องรูปร่างป้อม คือ L/W = 2.1-3.0, ข้าวกล้องรูปร่างเรียว คือ L/W > 3.0, * คือ 
ลักษณะที่สามารถใช้ในการจัดกลุ่มได้, ** คือ จํานวนช้ันเนื้อเย่ือแอริวโลนเฉพาะบริเวณที่ไม่ติดกับมัดท่อลําเลียง, *** คือช่ือพันธุ์ปลูก
ที่กรมการข้าวรับรอง 
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รูปท่ี 1 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวเปลือก จําแนกข้าวดํานาสวน 

คือ (ก) ข้าวกํ่า 1 (LLR 028) และ (ข) 
(LLR 262), ตัวแทนกลุ่มท่ี 3 คือ (ง) เจ้าหอมนิล 
077), ตัวแทนกลุ่มท่ี 5 คือ (ฉ) ข้าวกํ่า (LLR 079) 
(ซ) ข้าวกํ่า (LLR 026) และ (ฌ) อีดําน้อย 

 

รูปท่ี 2 ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเปลือกข้าว
พ้ืนผิวขรุขระ (ค) ขนขนาดใหญ่ และ (ง) 

ก ข 

ง จ 

ช ซ 

ก 

ค 

KKU Science Journal Volume 40 Number 4 Research

  
 

  
 

  
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของข้าวเปลือก จําแนกข้าวดํานาสวน 26 ตัวอย่างได้ 6 กลุ่ม: ตัวแทนกลุ่มท่ี 1 

) ข้าวกํ่า (LLR 139), ตัวแทนกลุ่มท่ี 2 คือ (ค) เจ้าหอมดําสูตะบุตร 
เจ้าหอมนิล 120 (LLR 284), ตัวแทนกลุ่มท่ี 4 คือ (จ) ข้าวกํ่า (LLR 
(LLR 079) และตัวแทนกลุ่มท่ี 6 คือ (ช) ข้าวเหนียวดํา (LLR 006) 

อีดําน้อย (LLR 039) (สเกล = 2 มิลลิเมตร) 

  
 

  
ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของเปลือกข้าว (ก) ปุ่มขนาดเล็กท่ีมียอดแหลม 1-3 ยอด และพ้ืนผิวเรียบ (ข) 

) ขนขนาดเล็ก (สเกล = 100 ไมโครเมตร) 

ค 

ฉ 

ฌ 

ข 

ง 

Research 

 

 

 
1 

เจ้าหอมดําสูตะบุตร 
LLR 

LLR 006) 

) 
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รูปท่ี 3 ลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ของข้าวเปลือก (
เซลล์เส้นใย (ค) รยางค์ท่ีเซลล์เส้นใย (ง) ภาคตัดขวางของกาบล่าง 
ข้าวกล้องหนา (ช) มัดท่อลําเลียงท่ีเปลือกข้าวกล้อง
100 ไมโครเมตร, จ-ฉ = 50 ไมโครเมตร, ช-ซ = 100 

 
 

ก 

ง 

ช 

มัดท่อลําเลียง

แอริวโลน 3 ชั้น

ผิวด้านใน 

มัดท่อลําเลียง

เซลล์ผิว 

เซลล์เส้นใย 

ผิวด้านนอก 
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(ก) การเรียงตัวของเซลล์ผิวท่ีเปลือกข้าว (ข) เซลล์ผิวและ
ภาคตัดขวางของกาบล่าง (จ) เปลือกข้าวกล้องบาง (ฉ) เปลือก

มัดท่อลําเลียงท่ีเปลือกข้าวกล้อง และ (ซ) ภาคตัดขวางของข้าวเปลือก (สเกล ก-ง = 
= 100 ไมโครเมตร) 

ข 

ค 

จ ฉ 

ซ 

มัดท่อลําเลียง 

ชั้น 

เปลือกข้าวกล้องหนา เปลือกข้าวกล้องบาง 

พาเรงคิมาสะสมแป้ง 

มัดท่อลําเลียง 

เซลล์ผิว 
เซลล์เส้นใย 

ข้าวกล้อง 

(เปลือกข้าว) 

รยางค์ 

แอริวโลน 1 ชั้น 

ผิวด้านนอก 
ผิวด้านใน 

สันกาบบน สันกาบล่าง 
(เปลือกข้าว) 
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สรุปผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
ลักษณะความยาวของข้าวกล้อง มีความผัน

แปรในข้าวหมายเลข 8 และ 10 เน่ืองจากมีท้ังลักษณะ
ข้าวกล้องสั้นและยาวทําให้ไม่สามารถใช้จําแนกข้าว 26 
ตัวอย่างได้ แต่ลักษณะความยาวของข้าวกล้องสามารถ
ใช้จําแนกข้าวหมายเลข 1 และ 2 ออกจากกันได้ ดังน้ัน
หากใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเพ่ิมเป็น 5 ลักษณะ 
ได้แก่ สีของข้าวเปลือก รูปร่างของข้าวเปลือก รูปร่าง
ของข้าวกล้อง การกระจายของสีดําในข้าวกล้อง และ
ความยาวของข้าวกล้อง ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาก่อน
หน้าน้ีท่ีใช้ลักษณะดังกล่าวในการจัดกลุ่มข้าวพ้ืนเมือง
ของไทย (สุรีย์ และคณะ, 2539) และเม่ือใช้ลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาร่วมกับลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์
อีก 2 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะพ้ืนผิวของกาบล่างและ
ความหนาของเปลือกข้าวกล้อง จะสามารถช่วยในการ
จําแนกข้าวได้ดียิ่งข้ึน (ดังรูปวิธานข้างล่าง) และสรุปได้
ว่าข้าวท่ีน่าจะเป็นพันธ์ุปลูกเดียวกัน มี 5 กลุ่ม ดังน้ี 

1. กลุ่มข้าวหมายเลข 4 11 12 14 19 และ 
22 

2. กลุ่มข้าวหมายเลข 16 17 และ 18 
3. กลุ่มข้าวหมายเลข 3 6 และ 9 
4. กลุ่มข้าวหมายเลข 13 และ 21 

5. กลุ่มข้าวหมายเลข 10 25 และ 26 
ควรศึกษาชีววิทยาระดับโมเลกุลของทุก

ตัวอย่างท่ีคาดว่าเป็นพันธ์ุปลูกเดียวกันข้างต้น เพ่ือ
ยืนยันและประกอบการตั้งช่ือวิทยาศาสตร์ระดับพันธ์ุ
ปลูกต่อไป 

ลักษณะกายวิภาคศาสตร์ของเปลือกข้าวท่ี
เป็นการรายงานครั้งแรก คือ ผิวของเปลือก มีลักษณะ
เป็นปุ่มเล็ก ๆ มี 1-3 ยอด เน่ืองจากเคยมีรายงานว่ามี
เพียง 2 ยอด (Terrell et al., 2001) 

ในการศึกษาข้าวเปลือกครั้งน้ี เก็บข้าวเปลือก
เม่ืออายุข้าวเปลือกมากกว่า 30 วัน นับจากวันดอกบาน 
(อับเรณูโผล่พ้นกาบล่าง) เน่ืองจากในบางตัวอย่าง สี
ของข้าวเปลือกท่ียังไม่แก่ แตกต่างจากสีของข้าวเปลือก
ท่ีแก่แล้ว เช่น ข้าวหมายเลข 1 และ 2 เม่ือข้าวเปลือก
ยังไม่แก่จะมีสีม่วงอ่อน เม่ือแก่แล้วจะมีสีดํา ควรศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชส่วนอ่ืน ๆ ในระยะ
ก่อนเก็บเก่ียว เช่น ใบ และลําต้นเพ่ิมเติม ซ่ึงอาจเป็น
ประโยชน์ในการจัดจําแนกข้าวได้ เช่น ลักษณะสีของใบ
หลังเก็บเก่ียว มีสีนํ้าตาลเท่าน้ัน แต่ในระยะก่อนเก็บ
เก่ียว ใบข้าวมีสีแตกต่างกัน เช่น สีเขียว สีม่วง สีเขียว
ขอบม่วง และสีเขียวผสมม่วง เป็นต้น 

 

รูปวิธานจําแนกข้าวดํานาสวน 26 ตัวอย่าง 
1. ข้าวเปลือกสีฟาง 
     2. ข้าวเปลือกรูปร่างป้อม 
          3. พ้ืนผิวของกาบล่างเรียบ                                                         ข้าวหมายเลข 20 
          3. พ้ืนผิวของกาบล่างขรุขระ 
               4. เปลือกข้าวกล้องหนา                                      ข้าวหมายเลข 7 
               4. เปลือกข้าวกล้องบาง                           ข้าวหมายเลข 8 
     2. ข้าวเปลือกรูปร่างเรียวยาวหรือเรียว 
          5. ข้าวเปลือกรูปร่างเรียวยาว                                     ข้าวหมายเลข 23 
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          5. ข้าวเปลือกรูปร่างเรียว                          ข้าวหมายเลข 24 
1. ข้าวเปลือกสีดํา 
     6. ข้าวเปลือกรูปร่างเรียว 
          7. พ้ืนผิวของกาบล่างเรียบ เปลือกข้าวกล้องหนา             ข้าวหมายเลข 5 
          7. พ้ืนผิวของกาบล่างขรุขระ เปลือกข้าวกล้องบาง            ข้าวหมายเลข 15 
     6. ข้าวเปลือกรูปร่างป้อม 
          8. ข้าวกล้องมีการกระจายของสีดําสมํ่าเสมอ 
               9. เปลือกข้าวกล้องบาง                   ข้าวหมายเลข 4 11 12 14 19 และ 22 
               9. เปลือกข้าวกล้องหนา           ข้าวหมายเลข 16 17 และ 18 
          8. ข้าวกล้องมีการกระจายของสีดําไม่สมํ่าเสมอ 
               10. พ้ืนผิวของกาบล่างเรียบ 
                    11. เปลือกข้าวกล้องบาง 
                         12. ข้าวกล้องสั้น (ยาว 5.51-6.60 มิลลิเมตร)                        ข้าวหมายเลข 1 
                         12. ข้าวกล้องยาว (ยาว 6.61-7.50 มิลลิเมตร)             ข้าวหมายเลข 2 
                    11. เปลือกข้าวกล้องหนา                ข้าวหมายเลข 3 6 และ 9 
               10. พ้ืนผิวของกาบล่างขรุขระ 
                    13. เปลือกข้าวกล้องบาง             ข้าวหมายเลข 13 และ 21 
                    13. เปลือกข้าวกล้องหนา                                         ข้าวหมายเลข 10 25 และ 26 
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