
                                        
 

 
 
 

 
คุณภาพเมล็ดขาวทางกายภาพที่มีการตรวจสอบโดยท่ัวไป  ไดแก  สีขาวเปลือก    

สีขาวกลอง  ขนาดรูปรางเมล็ด  นํ้าหนักเมล็ด ลักษณะทองไข  ความเลื่อมมัน และความ
ใส 

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดขาวเบื้องตนน้ันมีความจําเปนอยางยิ่ง ท้ังน้ีเพ่ือใช
ตอรองราคาในการซื้อขาย เชน ลักษณะของขาวเปลือกท่ีมีสีออนหรือสีฟาง  จะมีราคาสูง
กวาขาวเปลือกท่ีมีสีเขมหรือสีนํ้าตาล เน่ืองจากขาวเปลือกท่ีมีสีออน จะมีเปลือกท่ีบาง 
งายตอการกะเทาะและขัดสี  เปนตน  

สวนขนาดและรูปรางเมล็ดท่ีแตกตางกัน จะทําใหเราจัดมาตรฐานของขาวและ
ประเมินคุณภาพในการหุงตมได  สําหรับนํ้าหนักเมล็ด จัดเปนองคประกอบผลผลิตท่ี
ควบคุมโดยพันธุกรรม โดยท่ัวไปมักรายงานเปนนํ้าหนักตอเมล็ดหรือนํ้าหนักตอปริมาตร 
 
สีเปลือกขาว (Hull Color)  

ขาวไทยสวนใหญมี 2 สี คือ สีฟางและสีนํ้าตาล สวนสีอื่นๆเชน ดํา แดง เขียว
แกมเทา ก็มีอยูบาง สีของเปลือกขาวเปนลักษณะประจําพันธุ พอคามักจะใหราคา
ขาวเปลือกสีออนสูงกวาขาวเปลือกสีเขม เน่ืองจากขาวเปลือกสีออนจะมีเปลือกบางกวา 
เม่ือขัดสีแลวจะไดปริมาณขาวสารมากกวาขาวเปลือกสีเขม นอกจากน้ีขาวเปลือกสีออน
เม่ือทําเปนขาวน่ึงแลวจะไดขาวนึ่งสีออน ซ่ึงเปนที่ตองการของผูบริโภคโดยทั่วไป 
 

สีขาวกลอง (Caryopsis Color)  
สีของขาวกลองเปนลักษณะประจําพันธุ ซ่ึงควบคุมโดยยีนหลายคู สีขาวกลอง

ของไทยมีต้ังแต ขาว นํ้าตาล แดง มวง และดํา ขาวกลองท่ีมีสีแดงและมวง ประกอบดวย
เม็ดสีประเภทแอนโทไซยานิน (Anthocyanin) ลักษณะสีของขาวกลองเปนตัวกําหนด

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดขาวทางกายภาพ 
เร่ือง 

บทปฏิบัติการที่ 1 
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ขนาดและรูปรางเมล็ด (Grain Dimension) 
 ขนาดและรูปรางเมล็ดเปนลักษณะหน่ึงท่ีใชในการจําแนกพันธุขาว ซ่ึงประกอบ 
ดวยความยาว (Length) ความกวาง (Width) ความหนา (Thickness) และรูปรางเมล็ด 
(Grain Shape) ขาวประเภทอินดิกา ซ่ึงปลูกในประเทศแถบท่ีมีภูมิอากาศรอน จะมี
รูปรางเมล็ดเรียวคอนขางแบน ขาวประเภทจาปอนิกา จะมีเมล็ดส้ันและกลม สวนขาว
ประเภทจาวานิกา มีเมล็ดกวางและหนา  
  
น้ําหนักเมล็ด (Grain Weight) 
 เปนองคประกอบผลผลิตท่ีควบคุมโดยพันธุกรรมเปนสวนใหญ แปรปรวนไปได
บางตามขนาด รูปรางเมล็ด ความช้ืน การปลูก และสภาพภูมิอากาศ การหานํ้าหนักเมล็ด
ทําได 2 แบบ คือ นํ้าหนักตอจํานวนเมล็ด และนํ้าหนักตอปริมาตร สําหรับนํ้าหนักเมล็ด
ของพันธุขาวไทย พบวาขาวเปลือกมีนํ้าหนักต้ังแต 16-42 กรัม ตอ 1000 เมล็ด และมี
นํ้าหนักตอปริมาตรแปรปรวนระหวาง 10-11.5 กิโลกรัม ตอ ถัง 
 
ลักษณะทองไข (Chalkiness) 
 ลักษณะทองไข หมายถึง จุดขาวขุนคลายชอลกท่ีเกิดข้ึนในเนื้อเมล็ด เกิดจากเม็ด
สตารชมีการจับตัวรวมกันอยูอยางหลวมๆกับโปรตีน ทําใหเกิดชองอากาศเล็กๆภายใน
เมล็ด จึงเห็นเปนลักษณะทึบแสง และมีโครงสรางที่ออน เปราะ แตกหักงาย ลักษณะน้ีถูก
ควบคุมโดยท้ังพันธุกรรมและส่ิงแวดลอม ทองไขเปนลักษณะปรากฏที่เห็นไดชัด และใช
ในการประเมินราคาขาว ขาวท่ีมีทองไขมากจะมีราคาตํ่า เน่ืองจากมองดูไมสวยงาม และ
ท่ีสําคัญคือ คุณภาพในการขัดสีตํ่า มีขาวหักมาก 
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สี ความเลื่อมมัน และความใส (Color, Glossy and Transparent) 
 ขาวสารแตละพันธุจะมีสีแตกตางกันไปท้ังขาว ครีม แดง ชมพู นํ้าตาลหรือดํา 
ปกติขาวสารจะมีสีขาว แตจะเกิดเปนสีแดงหรือดํา เน่ืองจากมีเม็ดสีอยูในสวนเนื้อเมล็ด 
ขาวท่ีมีโปรตีนสูงจะมีสีคล้ํากวาขาวท่ีมีโปรตีนตํ่า ขาวท่ีมีเน้ือเมล็ดซีดขาว เม่ือขัดสีเปน
ขาวสารแลวอาจมีความขาวแตกตางกัน ความเลื่อมมันและความใสเปนอีก 2 ปจจัยที่
พอคาใชประเมินคุณภาพและราคาขาว ขาวท่ีมีความเลื่อมมันดี เม่ือนําไปขัดสีจะได
ปริมาณขาวเต็มเมล็ดและตนขาวสูง ขาวหักนอย เน้ือเมล็ดขาวใส 
  
วัตถุประสงค  
 
1.  เพ่ือศึกษาวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดขาวทางกายภาพบางประการ 
2.  เพ่ือศึกษาวิธีการประเมินคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดขาว 
 
วัสดุอุปกรณ 
 
1.  ขาวเปลือก ขาวกลอง และขาวสาร 
2.  เคร่ืองวัดขนาดเมล็ด (grain micrometer) 
3.  เคร่ืองช่ัง 
4.  เคร่ืองวัดความช้ืน  
5.  กระบอกตวงขนาด 1 ลิตร 
 
วิธีการ 
 
1.  ตรวจสอบสีของขาวเปลือก และสีของขาวกลองดวยตาเปลา 
2.  วัดความกวาง ยาว ของเมล็ด ใชขาวกลอง หรือ ขาวสาร ตัวอยางละ 10 เมล็ด โดย 
การสุมวัดโดยไมโครมิเตอร หนวยเปนมิลลิเมตร    คํานวณคาเฉลี่ยและประเมินขนาด    
และรูปรางเมล็ด โดยเทียบจากมาตรฐานตามตารางที่ 1.1 และ 1.2 ดังน้ี 
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ตารางที่ 1.1 การประเมินขนาดและความยาวของเมล็ดขาว 
 

ขนาด ความยาว (มม.) 
ยาวมาก (Very long - VL) > 7.5 

ยาว (Long - L) 7.06 -7.5 
คอนขางยาว  (Medium long - ML) 6.61 -7.059 

ปานกลาง (Medium - M) 6.101-6.609 
คอนขางส้ัน (Medium short - MS) 5.51 -6.10 

ส้ัน (Short - S) < 5.5 
ท่ีมา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2539) 
 
ตารางที่ 1.2 การประเมินรูปรางของเมล็ดขาว      
   

รูปราง ความยาว/ความกวาง 
เรียว (Slender - SL) > 3.0 

ปานกลาง (Intermediate - I) 2.1-3.0 
ปอม (Bold - B) < 2.0 

ท่ีมา : กระทรวงเกษตรและสหกรณ (2539) 
 
3.  ประเมินลักษณะทองไข 

นําขาวสารมาเลือกเอาขาวสารเต็มเมล็ด ไมมีสวนหักเลยมา 100 เมล็ด ทํา 2 ซํ้า
ประเมินลักษณะทองไข แยกเกรดทองไขเปน 6 เกรด ดังตารางที่ 1.3 แลวประเมิน
ปริมาณทองไขตามตารางที่ 1.4 
4.  ประเมินเปอรเซ็นตสวนผสมของขาว 

สุมขาวสารมาจํานวนหน่ึง บันทึกนํ้าหนักท่ีแนนอน คัดแยกขาวเต็มเมล็ด   ตน
ขาว   ขาวหักใหญ  ขาวหัก และปลายขาว แลวคํานวณหาเปอรเซ็นตสวนผสมของขาว 
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ตารางที่ 1.3 การประเมินเกรดของทองไข 
 

ระดับทองไข ลักษณะทองไข สัดสวนทองไขในเมล็ด (%) 
0 All clear grain ไมมี 
1 Minutely chalky grain <10 
2 Slightly chalky grain 10-20 
3 Medium chalky grain 20-35 
4 Chalky grain 35-50 
5 Very chalky grain >50 

ท่ีมา : Juliano (1985) 
         
ตารางที่ 1.4 ลักษณะการเปนทองไขของขาว 
 

ลักษณะการเปนทองไข คาทองไข 

เปนนอย (Slightly chalky - Sch) <1 
เปนปานกลาง (Moderately chalky - Mch) 1-1.5 
เปนคอนขางมาก (Chalky - Ch) 1.6-2.0 
เปนมาก (Very chalky - Vch) >2 
ท่ีมา : Juliano (1985) 
           
5.  ตรวจสอบนํ้าหนักเมล็ด 
     5.1  ทําความสะอาดเมล็ดขาวเปลือก            
     5.2  หาคาความชื้น 
     5.3  ตรวจสอบนํ้าหนักตอจํานวนเมล็ด  

  นับเมล็ดสมบูรณ 100 เมล็ด 3 ซํ้า ช่ังนํ้าหนักเปนกรัม หาคาเฉลี่ยแลวคํานวณ
เปนนํ้าหนักตอ 1000 เมล็ด ท่ีความช้ืนรอยละ 14 
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     5.4  ตรวจสอบนํ้าหนักตอปริมาตร  
  ใชกระบอกตวงขนาด 1 ลิตร ตวงขาวเปลือก แลวเทออกเพื่อช่ังนํ้าหนักเปน

กรัม คํานวณนํ้าหนักขาวเปลือกท่ีความช้ืนรอยละ 14 แลวคิดหนวยเปนกิโลกรัมตอถัง 
ทํา 2 ซํ้า 
6.  รายงานผลการทดลอง สรุป และวิจารณ 
 
ผลการทดลอง 
 
พันธุขาวเปลือก................................. พันธุขาวสาร.......................................  
 
ตารางที่ 1.5 การประเมินสีของขาวเปลือก และขาวกลอง 
 
ลําดับ ชนิดของขาว ผลการประเมินดานสี 

1   
2   
3   
4   
5   
6   

 
ตารางที่ 1.6 ความยาวและความกวางเฉลี่ยของเมล็ดพันธุขาว 
 

คร้ังท่ี 
ความยาวเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร) 
ความกวางเฉลี่ย 

(มิลลิเมตร) 
รูปรางเมล็ด 

(ความยาว/ความกวาง) 
1    
2    

เฉลี่ย    
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ตารางที่ 1.7 ลักษณะทองไขในเมล็ดขาวสาร 
 

ระดับ (Scale/Rating) จํานวนเมล็ด คาทองไข 
0   
1   
2   
3   
4   
5   
รวม   

 
ตารางที่ 1.8 ปริมาณสวนผสมของขาว (รอยละโดยนํ้าหนัก) 
 

สวนผสมของขาว นํ้าหนัก (กรัม) รอยละโดยนํ้าหนัก 
ขาวเต็มเมล็ด   

ตนขาว   
ขาวหักใหญ   
ขาวหัก   
ปลายขาว   

รวม   
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วิจารณผลการทดลอง 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
สรุปผลการทดลอง 
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 


