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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้เปนการศึกษาลําดับและความแปรปรวนของการพัฒนาเมล็ดภายในรวง รวมถึงการปรากฎ
รงควัตถุแอนโธไซยานินบนเมล็ดของพันธุขาวเหนียวกํ่า  ผลการศึกษาพบวาขาวเหนียวก่ําทุกพันธุ มีลักษณะการ
พัฒนาเมล็ดที่คลายคลึงกัน โดยหลังจากเมล็ดขาวปฎิสนธิ 2 วัน เมล็ดขาวมีการพัฒนาของเมล็ดอยางรวดเร็ว
และตอเนื่อง เมล็ดเริ่มมีการแบงและขยายเซลสจากทางโคนเมล็ดกอนแลวมีการพัฒนาของเมล็ดทางยาวจาก
โคนเมล็ดไปยังปลายเมล็ด ในระยะนี้ไมพบวามีการปรากฎของรงควัตถุแอนโธไซยานิน รงควัตถุแอนโธไซยานิน
เร่ิมถูกตรวจพบหลังจากขาวปฎิสนธิ 8 วัน บริเวณขอบเมล็ดที่ถูกหอหุมดวยกลีบดอกเล็ก (palea) หลังจากเมล็ด
ขาวปฎิสนธิ 10 วัน รงควัตถุไดกระจายไปทั่วเมล็ด จากนั้นสีเขมขึ้นจนถึงระยะสุกแก (28 วันหลังปฏิสนธิ) ซึ่ง
ชี้ใหเห็นวาการสะสมสารแอนโธไซยานิน เริ่มมีการสะสมหลังจากเมล็ดไดสะสมแปงเต็มเมล็ด ลําดับการพัฒนา
เมล็ดบนรวงเดียวกันมีการผสมเกสรจากปลายรวงลงสูโคนรวง  และเร่ิมจากระแงปฐมภูมิ ไปสูระแงทุติยภูมิ และ
ระแงถัดไป การพัฒนาเมล็ดแผกระจายไปทั้งรวงเมื่อ 17 วันหลังแทงรวง สําหรับความแปรปรวนของการพัฒนา
เมล็ดภายในรวง พบวาขาวเหนียวกํ่าพันธุที่มีเมล็ดยาว มีแนวโนมของความแตกตางของนํ้าหนักเมล็ดในสวน
ปลายและโคนรวงมากกวาขาวพันธุที่มีลักษณะเมล็ดปอมสั้น 

 
คําสําคัญ : ขาวเหนียวก่ํา  แอนโธไซยานิน  การพัฒนาเมล็ด 
 

Abstract 
 

This research aimed to study variation of grain development sequence on a panicle as well 
as observe the appearance of anthocyanin of purple glutinous rice. Results showed that purple 
glutinous rice varieties used in this study have similar grain development i.e. there was a continuous 
rapid accumulation of starch 2 days after anthesis. At  this stage cells deviation occured at lower part 
of grain then continue upward to the tip. There was no appearance of anthocyanin pigment at this 
stage. The appearance of anthocyanin can be found 8 days after anthesis in which the pigment 
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started spreading upward along grain rim on palea side. Then 10 days after anthesis the anthocyanin 
covered the whole grain and its concentration increased till maturity (28 days after anthesis). These 
results indicated that the production of anthocyanin in grain started after the accumulation of grain 
starch. Grain development on a panicle revealed that development of grain (grain filling) start from 
grain at the top to the base of panicle and from primary branches to secondary branches. It took 17 
days after heading for development of grain of the whole panicle can be observed. It was found that 
variation of grain development in terms of difference grain weight between grain from top and bottom 
of panicle were greater in variety with long grain than variety with short grain.  

 
Key Words : purple glutinous rice,  anthocyanin, grain development 
 

บทนํา 
 

ลําดับของการผสมเกสรของเมล็ดขาวภายในรวงเดียวกันเกิดขึ้นไมพรอมกัน โดยทั่วไปแลวเมล็ดขาวบนรวง
เดียวกันมีลําดับการผสมเกสรจากปลายรวงลงสูโคนรวง (Nagato and Chaudhry, 1969; Xu and Vergara, 
1986) และเร่ิมจากระแงปฐมภูมิ ไปสูระแงทุติยภูมิ และระแงถัดไป (มุทิตา, 2548) จากลําดับการผสมเกสรของ
ขาวนี้ สงผลตอลําดับการพัฒนาเมล็ดขาว โดยเมล็ดที่ไดรับการผสมเกสรกอนมีการสะสมแปงกอน ปกติระยะเวลา
การผสมเกสรของดอกขาวภายในรวงนั้น ใชเวลาประมาณ 9 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนดอกที่อยูบนรวง และ
สภาพแวดลอม (จํารัส, 2534) Jongkaewwattana (1990) ไดทําการศึกษาความแปรปรวนของระยะพฒันาการ
และความสม่ําเสมอของการพัฒนาเมล็ดบนรวงขาว พบวาขาวพันธุที่มีเมล็ดส้ันมีความแปรปรวนของการพัฒนา
เมล็ดบนรวงนอยและมีความสมํ่าเสมอของการสะสมแปงในเมล็ดมากกวาขาวพันธุที่มีเมล็ดยาว ซึ่งความแปรปรวน
ของการพัฒนาเมล็ดและการสะสมแปงบนรวงสงผลถึงคุณภาพเมล็ด โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณภาพการสี โดยขาว
ที่มีความสม่ําเสมอของการพัฒนาเมล็ดบนรวงสูง มีโอกาสใหเปอรเซ็นตขาวตน (headrice) สูง  

ขาวเหนียวกํ่าเปนขาวพันธุพื้นเมืองที่มีลักษณะของเมล็ดเปนสีมวงดํา ซึ่งเปนขาวไวแสง มีความสามารถ
ในการทนแลง และมีลักษณะเฉพาะท่ีสวนตางๆ ของตนมีสีมวง และความเขมของสีแตกตางกันตามลักษณะของ
แตละพันธุ ซึ่งสีมวงคือรงควัตถุที่มีชื่อวา แอนโธไซยานิน (anthocyanin) (Koh et al., 1996) เปนสารประกอบใน
กลุมฟลาโวนอยด (flavonoid) ซึ่งจัดเปนสารในกลุมของสารประกอบฟนอลิค (phenolic compound) ที่เปน
องคประกอบสําคัญของสารตานอนุมูลอิสระ (antioxidant) ขาวเหนียวกํ่ามีความหลากหลายทางพันธุกรรม ทั้ง
ทางจีโนไทป และฟโนไทปซึ่ง สงผลตอความแปรปรวนของผลผลิต และคุณภาพเมล็ด (สายบัว, 2552) โดยเฉพาะปริมาณ
สารประกอบฟนอลิคทั้งหมดในเมล็ด (total phenolic content) และความแปรปรวนของคุณภาพเมล็ดระหวาง
พันธุขาวนี้ อาจมีสาเหตุมาจากลําดับการพัฒนาเมล็ดบนรวงขาว งานวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาการพัฒนาเมล็ดและ
การปรากฎรงควัตถุแอนโธไซยานินบนเมล็ด รวมถึงความแปรปรวนของลําดับการพัฒนาเมล็ดของขาวเหนียวก่ํา
พื้นเมือง 
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วิธีดําเนินการวจิัย 
 
งานวิจัยนี้ประกอบดวย 2 การทดลอง โดยงานทดลองแรก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการพัฒนาเมล็ด

และการปรากฎรงควัตถุแอนโธไซยานินบนเมล็ด ของขาวเหนียวกํ่า 6 พันธุ (ตารางที่ 1) โดยปลูกในกระถางดิน
เผาขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 นิ้ว ดวยการหยอด 3-5 เมล็ดตอกระถาง เม่ือเมล็ดงอกทําการถอนทิ้งใหเหลือ 3 
ตนตอกระถาง หลังระยะผสมเกสรทําการเลือกสุมตัวอยางเมล็ดขาวจากรวงทุก ๆ 2 วัน ทําการศึกษาการสะสม
แปงภายในเมล็ดขาว โดยการนําเมล็ดขาวมาถายภาพโดยใชกลองจุลทรรศนที่กําลังขยาย 8 เทา พรอมกับทํา 
การศึกษาการปรากฎของแอนโธไซยานินบนเมล็ดขาวจนถึงระยะสุกแก ทําการเลือกสุมรวงขาวหลังระยะผสมเกสร 
1 รวง จากแตละพันธุแลวตัดปลายเมล็ดขาว เหนือสวนของเอ็มบริโอ (ภาพที่ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาการของ
เมล็ดและการปรากฎแอนโธไซยานิน  

งานทดลองที่ 2 เปนการศึกษาความแปรปรวนของลําดับการพัฒนาเมล็ด โดยทําการปลูกขาวเหนียว
กํ่า 6 พันธุ (ตารางที่ 1) ในแปลงยอยขนาด 6 x 4.5 เมตร หยอดเมล็ดระยะ 0.25 x 0.30 เมตร 3 เมล็ด/หลุม สุม
ตัวอยางรวงขาว 1 รวงของแตละพันธุ ต้ังแตระยะแทงรวง  จนถึงระยะสุกแก สัปดาหละ 2 คร้ัง แลวนํารวงขาวไป
เอ็กซเรยโดยใชเคร่ืองเอ็กซเรยชิ้นสวนกระดูกชวงรังสีตํ่าสุด เพื่อดูลําดับการสะสมแปงของเมล็ด สวนการศึกษา
ความแปรปรวนของการสะสมน้ําหนักเมล็ดบนรวงขาว ทําโดยการสุมตัวอยางรวงขาวจํานวน 3 รวง จากแตละ
พันธุต้ังแตระยะแทงรวงจนถึงระยะสุกแก สัปดาหละ 2 คร้ัง แบงเมล็ดแตละรวงออกเปน 3 สวน คือ ปลายรวง 
กลางรวง และโคนรวง (ภาพที่ 2) นําเมล็ดไปอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียล เปนเวลา 72 ชั่วโมง และช่ัง
น้ําหนักแหงของเมล็ด และนับจํานวนเมล็ดในแตละสวน 

 
ตารางที่ 1 พันธุขาวเหนียวก่ําที่ใชในการวิจัย 
 

ลําดับ ชื่อพันธุ แหลงที่มา 
1 MHS 1 บานหนองขาว จ.แมฮองสอน 
2 PGMHS 6 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน  
3 PGMHS 15 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน 
4 PGMHS 16 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน 
5 PGMHS 17 ศูนยวิจัยขาวแมฮองสอน 
6 Samoeng No.8 ศูนยวิจัยขาวสะเมิง 
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ภาพที่ 1 ตําแหนงการตัดเมล็ดเหนือสวนเอ็มบริโอ                       ภาพที่ 2 การแบงตําแหนงเมล็ดของรวงขาว 

 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
ขาวเหนียวกํ่าทุกพันธุ มีลักษณะการพัฒนาเมล็ดที่คลายคลึงกัน (ภาพที่ 3) โดยเมล็ดขาวหลังการปฎิสนธิ 

2 วัน มีการพัฒนาอยางรวดเร็วและตอเนื่อง เมล็ดเร่ิมมีการแบงและขยายเซลสจากทางโคนเมล็ดกอนแลวจึงมี
การพัฒนาของเมล็ดทางยาวจากโคนเมล็ดไปยังปลายเมล็ด ในระยะนี้ไมพบแอนโธไซยานิน เมล็ดขาวหลังการปฎิสนธิ 
4 วันมีการพัฒนาทางดานกวางและยาวอยางตอเนื่องจนเต็มเมล็ด และยังไมพบแอนโธไซยานิน เม่ือเมล็ดขาวมี
การพัฒนา 6 วัน หลังการปฎิสนธิพบแอนโธไซยานินในสวนของขอบเมล็ดที่ถูกหอหุมดวยกลีบดอกเล็ก (palea) 
เมล็ดขาวหลังการปฎิสนธิ 8 วัน มีแอนโธไซยานินกระจายเต็มเมล็ด และเมล็ดขาวหลังการปฎิสนธิ 10 วัน รงค
วัตถุไดกระจายไปทั่วเมล็ดและมีสีเขมขึ้นจนถึงระยะสุกแก (28 วันหลังปฏิสนธิ) ผลการศึกษาดังกลาวชี้ใหเห็นวา
การสะสมแอนโธไซยานิน เร่ิมสะสมในเมล็ดหลังการสะสมแปงเต็มเมล็ดและพบแอนโธไซยานินเปนสีมวงเห็นได
ชัดในสวนของเย่ือหุมเมล็ด (areurone layer) ซึ่งสอดคลองกับ Koh et al. (1996) ที่พบสีดําของแอนโธไซยานิน
สะสมอยูที่ผิวของเมล็ด บริเวณเปลือกของเมล็ด จนถึงเย่ือหุมเมล็ดที่เปนชั้นรํา อยางไรก็ตามจากการปรากฎของ
แอนโธไซยานินของเมล็ดขาวที่ถูกตัดปลาย (ภาพที่ 4) พบวาสวนของปลายเมล็ดขาวที่โผลออกมาจากเปลือกหุม
เมล็ดมีการปรากฎแอนโธไซยานินกอน แสดงใหเห็นวาปจจัยภายนอกซึ่งเปนไปไดวาเพราะแสง ที่สงผลตอการสราง
และสะสมรงควัตถุ นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงตามพันธุกรรม ซึ่งมีการศึกษาการสรางสารแอนโธไซยานิน 
ของผลองุนที่พบวาองุนที่ไดรับแสงที่มีความเขมสูงสรางแอนโธไซยานินมากกวาองุนที่ไดรับแสงที่มีความเขมตํ่า 
(Kliwer, 1977) นอกจากนั้นยังพบวายังมีการสะสมรงควัตถุแอนโธไซยานินในเปลือกหุมเมล็ด (lemma และ palea) 
ของเมล็ดบนรวงจะเปนไปตามลําดับของการผสมเกสร (ภาพที่  5)  
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ภาพที่ 3 การปรากฎรงควัตถุแอนโธไซยานินบนเมล็ดขาวที่มีอายุการพัฒนาหลังปฏิสนธิ 0- 28 วัน 
 (ตัวเลขในภาพ หมายถึง จํานวนวันหลังปฏิสนธิ) 
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ภาพที่ 4 การพัฒนาเมล็ดและการปรากฎรงควัตถุบนเมล็ดขาวจากการตัดเปลือกหุมเมล็ดเหนือสวนของ
 เอ็มบริโอ เร่ิมจากวันผสมเกสรจนถึงระยะสุกแก 
 

 
 
ภาพที่ 5 การสะสมรงควัตถุบนเปลือกหุมเมล็ด (แกลบ) 
 
 จากผลการสังเกตลําดับการพัฒนาเมล็ด (การสะสมแปง) พบวาขาวพันธุ PGMHS16, PGMHS17, MHS1, 
PGMHS15 และสะเมิง 8 มีลําดับการพัฒนาเมล็ดจากปลายรวงลงสูโคนรวง และเร่ิมจากระแงปฐมภูมิ ไปสูระแง
ทุติยภูมิ และระแงถัดไป ซึ่งสอดคลองกับ Nagato and Chaudhry (1969) และ Xu and Vergara (1986) ที่
รายงานวาเมล็ดขาวบนรวงเดียวกันมีการผสมเกสรจากเมล็ดบนปลายรวงมาสูโคนรวง และจากระแงปฐมภูมิสู
ระแงทุติยภูมิ (มุทิตา, 2548) แตการศึกษาคร้ังนี้พบวา ขาวพันธุ PGMHS6 พบวาเร่ิมมีการพัฒนาเมล็ดในสวน
ของกลางและโคนรวง จากนั้นการพัฒนาเมล็ดแผกระจายไปทั้งรวงเม่ือ 17 วันหลังแทงรวง (ภาพที่ 6) ผลดังกลาว
ชี้ใหเห็นถึงความแปรปรวนของการพัฒนาเมล็ดระหวางพันธุ ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได อยางไรก็ตามสวนใหญแลวการพัฒนา
เมล็ดของขาวภายในรวงมีรูปแบบที่ชัดเจน กลาวคือ เปนไปตามลําดับการผสมเกสรจากปลายรวงลงสูโคนรวง 
และจากระแงปฐมภูมิสูระแงทุติยภูมิ 
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ภาพที่  6  ลําดับการสะสมแปงของเมล็ดภายในรวง จากภาพถายเอ็กซเรยและภาพวาดรวงขาว  
 

สําหรับความแปรปรวนของการพัฒนาเมล็ดภายในรวง พบวาขาวเหนียวกํ่าพันธุที่มีเมล็ดยาว ไดแก
พันธุ PGMHS15, PGMHS16 และ PGMHS17 มีแนวโนมของความแตกตางของน้ําหนักเมล็ดในสวนปลายและ
โคนรวง มากกวาขาวพันธุที่มีลักษณะเมล็ดปอมส้ัน ไดแก พันธุ MHS1, PGMHS6 และสะเมิง8 (ภาพที่ 7) ซึ่ง
สอดคลองกับ Jongkaewwattana (1990) ที่พบวาความสม่ําเสมอของการพัฒนาเมล็ดภายในรวงขาวของพันธุที่
มีลักษณะเมล็ดยาวมีความสม่ําเสมอนอยกวาพันธุขาวที่มีลักษณะเมล็ดปอมส้ัน ซึ่งแสดงออกจากความแตกตาง
ของน้ําหนักเมล็ดในสวนปลายรวงที่ถูกพัฒนากอน กับน้ําหนักเมล็ดในสวนโคนรวงที่ถูกพัฒนาทีหลัง  

 

 
 

 

ภาพท่ี 7  พลวัตการสะสมน้ําหนักแหงของเมล็ดบนรวงในสวนของ ปลาย กลาง และโคนรวง ที่มีลักษณะเมล็ด
ปอมส้ัน (พันธุ PGMHS6) และขาวที่มีลักษณะเมล็ดเรียวยาว (พันธุ PGMHS17) 
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สรุป 
 
 การพัฒนาเมล็ดภายในรวงของขาวเหนียวกํ่า มีลักษณะคลายคลึงกับขาวเหนียวหรือขาวจาวโดยทั่วไป 
กลาวคือลําดับการพัฒนาเมล็ดในรวงเริ่มจากเมล็ดที่อยูปลายรวง แลวไลเรียงลงมาสูเมล็ดที่อยูในสวนของโคนรวง 
และจากเมล็ดที่อยูบนระแงปฐมภูมิไลเรียงเขามาสูระแงทุติยภูมิ ซึ่งลําดับการพัฒนาเมล็ดนี้ สงผลตอความแปรปรวน
ของการสะสมแปงในเมล็ดภายในรวง และความแปรปรวนของน้าํหนักเมล็ดที่เกิดขึ้นบนรวงนั้น พบวาขาวพันธุที่
มีเมล็ดยาวมีความแปรปรวนสูงกวาขาวพันธุที่มีเมล็ดปอมส้ัน ขาวเหนียวก่ํามีการสรางและสะสมรงควัตถุแอนโธ
ไซยานินที่เย่ือหุมเมล็ด โดยเริ่มหลังจากเมล็ดสะสมแปงเต็มเมล็ดแลว ซึ่งโดยปกติการสะสมสารแอนโธไซยานิน
จะเร่ิมสะสมจากโคนเมล็ดไปสูปลายเมล็ดระหวางการสะสมแปง แตผลการศึกษายังพบอีกวาปจจัยภายนอก
โดยเฉพาะแสง สามารถกระตุนใหเกิดการสะสมสารแอนโธไซยานินใหเร็วขึ้น  
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