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Abstract 
The essential physical properties of six upland rice varieties: Khao Pong Krai, Sew Mae Jan, Jow Haw, 

Nam Roo, Jow Lisaw and Jow Khao were studies.  Paddy of these upland rice varieties were measured the 
physical properties such as seed dimension, 1,000 grain weight, moisture content, grain color, angle of repose, 
coefficient of friction, bulk density and true density.  The results showed that the physical properties of all varieties 
were significantly different (P≤0.05).  The dimension of paddy displays in term of length, width and thickness were 
8.78-11.12, 2.48-3.77 and 1.94-2.49 mm, respectively.  Grain size of Khao Pong Krai is the biggest and Nam Roo 
is the smallest.  The six varieties 1,000 grain weight was 24.51-45.79 g.  Moisture content was 10.01-11.65%.  L*, 
C* and H° values of paddy color were of 54.47-63.05, 26.88-30.97 and 72.91-79.90.  Angle of repose was 33.50-
39.83°.  The coefficient of friction on three materials, wood, aluminum and belt were 0.39-0.46, 0.37-0.48 and 0.56-
0.79, respectively.  Bulk density and true density of paddy were 0.46-0.55 and 1.06-1.30 g/cm3, respectively.  The 
physical properties of upland rice is the characteristic of each variety.  Therefore, it could be used for the variety 
identification and efficient postharvest management.  Moisture content and color are needed for the selection of 
drying system while dimension, mass, angle of repose, bulk density and true density could be used for the design 
of silo.  Moreover, coefficient of friction could be applied in choosing suitable conveyor material. 
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บทคัดย่อ 

เม่ือนําข้าวเปลือกของข้าวไร่จํานวน 6 พนัธุ์ ได้แก่ ขาวโป่งไคร้ ซิวแมจ่นั เจ้าฮ่อ นํา้รู เจ้าลีซอ และเจ้าขาว มา
ตรวจสอบสมบติัทางกายภาพท่ีสําคญั ได้แก่ ขนาดเมลด็ นํา้หนกั 1,000 เมลด็ ความชืน้ สีของข้าวเปลือก มมุกอง สมัประสทิธ์ิ
แรงเสียดทาน ความหนาแน่นรวม และความหนาแน่นเนือ้ พบวา่ ข้าวเปลือกของข้าวไร่แตล่ะพนัธุ์มีสมบติัทางกายภาพแตกตา่ง
กนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) ได้แก่ ขนาดของเมลด็ข้าวเปลือก ทัง้ความยาว ความกว้าง และความหนา มีคา่เฉล่ีย
ของทัง้ 6 พนัธุ์ อยูใ่นช่วง 8.78-11.12, 2.48-3.77 และ 1.94-2.49 มิลลเิมตร ตามลําดบั ข้าวไร่พนัธุ์ขาวโป่งไคร้มีเมลด็ขนาด
ใหญ่ท่ีสดุและพนัธุ์นํา้รูมีเมลด็ขนาดเลก็ท่ีสดุ นํา้หนกัข้าวเปลือก 1,000 เมลด็ มีคา่อยูใ่นชว่ง 24.51-45.79 กรัม ความชืน้อยู่
ในช่วง 10.01-11.65% สีเปลือก มีคา่ L* อยูใ่นช่วง 54.47-63.05, คา่ C* อยูใ่นช่วง 26.88-30.97 และคา่ H° อยูใ่นช่วง 72.91-
79.90 ข้าวเปลือกมีมมุกองอยูใ่นช่วง 33.5-39.8° สมัประสทิธ์ิแรงเสียดทานบน วสัด ุ3 ชนิด ได้แก่ ไม้ อะลมิูเนียม และสายพาน 
มีคา่อยูใ่นช่วง 0.39-0.46, 0.37-0.48, 0.56-0.79 ตามลําดบั สว่นความหนาแน่นรวมและความหนาแน่นเนือ้มีคา่อยูใ่นช่วง 
0.46-0.55 และ 1.06-1.30 กรัมตอ่ลกูบาศก์เซนติเมตร ตามลําดบั สมบติัทางกายภาพของข้าวไร่เป็นลกัษณะเฉพาะของข้าวแต่
ละสายพนัธุ์ ซึง่มีความสําคญัต่อการจําแนกสายพนัธุ์ข้าว และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวท่ีมีประสทิธิภาพ อาทิ ความชืน้และ
สีของเมลด็ใช้ในการเลือกระบบการลดความชืน้ ขนาดเมลด็ นํา้หนกัเมลด็ มมุกอง ความหนาแน่นรวม และความหนาแน่นเนือ้
ใช้ประโยชน์ในการออกแบบโรงเก็บ สว่นสมัประสทิธ์ิแรงเสียดทานใช้สําหรับการเตรียมระบบการลําเลียงเมลด็ ซึง่ต้องเลือกใช้
วสัดใุห้เหมาะสม 
คาํสาํคัญ:  ข้าวไร่ สมบติัทางกายภาพ การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว 
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คาํนํา 
สมบติัทางกายภาพของเมลด็ข้าว คือ สมบติัของเมลด็ท่ีสามารถมองเหน็ หรือ ชัง่ ตวง และวดัได้ (เครือวลัย์, 2534) 

อาทิ ขนาด นํา้หนกั ความชืน้ สีข้าวเปลือก สีข้าวกล้อง รวมถงึ มมุกอง สมัประสทิธ์ิแรงเสียดทาน ความหนาแน่นรวม และ
ความหนาแน่นนือ้ (พิศมาส, 2558) ซึง่มีความสําคญัทัง้ในการจําแนกสายพนัธุ์ การกําหนดมาตรฐานในการซือ้ขาย และการ
จดัการหลงัการเก็บเก่ียวเมลด็ข้าวท่ีมีประสทิธิภาพ ด้วยเคร่ืองจกัรกลเกษตร อาทิ เคร่ืองเก็บเก่ียว เคร่ืองนวด เคร่ืองทําความ
สะอาดเมลด็ เคร่ืองอบแห้ง เคร่ืองกะเทาะเปลือก ซึง่ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกบัลกัษณะเมลด็พืชเพ่ือเพิ่มศกัยภาพและ
ลดต้นทนุการผลิต (Zareiforoush et al., 2009) โดยเฉพาะข้าวไร่ท่ีเป็นแหลง่ของพลงังานและแร่ธาต ุรวมถงึสารต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชนัแหลง่ใหมข่องผู้บริโภค ข้าวไร่เป็นข้าวพนัธุ์พืน้เมือง สว่นใหญ่ปลกูบนพืน้ท่ีสงูอาศยันํา้ฝนเป็นหลกั จากรายงานของ
สํานกัวิจยัและพฒันาข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือปี พ.ศ. 2550 พบวา่ ข้าวไร่มีความหลากหลายทาง
พนัธุกรรม และมีจํานวนมากกว่า 200 สายพนัธุ์ ดงันัน้จงึได้การศกึษาสมบติัทางกายภาพท่ีสําคญัของข้าวไร่ เพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ตอ่ไป   

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

นําเมลด็ข้าวเปลือกของข้าวไร่ จํานวน 6 พนัธุ์ ได้แก่ ขาวโป่งไคร้ ซิวแมจ่นั เจ้าฮ่อ นํา้รู เจ้าลีซอ และเจ้าขาว (Figure 
1) มาตรวจสอบสมบติัทางกายภาพ ได้แก่ ขนาดเมลด็ (ความยาว ความกว้าง และความหนา) ด้วยเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ 
(vernier caliper,  Mitoyo, Japan) นํา้หนกั 1,000 เมลด็ ด้วยเคร่ืองชัง่ (digital balance, PB1502-S, Mettler-Toledo, 
Switzerland)    ความชืน้ ด้วยวิธีอบด้วยลมร้อน (hot air oven method) สีของข้าวเปลือก ด้วยเคร่ืองวดัสี (color meter, CR-
400, Minolta, Japan)  มมุกองด้วยอปุกรณ์เฉพาะ และสมัประสทิธ์ิแรงเสียดทานบนวสัด ุ3 ชนิด ได้แก่ ไม้ อะลมิูเนียม และ
สายพาน ท่ีทํามมุกบัแนวระนาบ ความหนาแน่นรวมโดยการคํานวณอตัราสว่นระหวา่งนํา้หนกัของข้าวเปลือกกบัปริมาตรใน
ภาชนะท่ีกําหนด และความหนาแน่นเนือ้ซึง่คํานวนจากนํา้หนกัเมลด็ข้าวเปลือกท่ีบรรจใุนภาชนะจําเพาะ (pycnometer) กบั
ปริมาตรของเมลด็ซึง่แทนท่ีอากาศด้วยโทลอีูน เน่ืองจากทําให้เกิดการขยายตวัของเมลด็น้อยกวา่นํา้  
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1  Paddy of six upland rice varieties: Khao Pong Krai (a), Sew Mae Jan (b), Jow Haw (c), Nam Roo (d),    
Jow Lisaw (e) and Jow Khao (f) 

 
ผล  

เมลด็ข้าวเปลือกของข้าวไร่ทัง้ 6 พนัธุ์  มีลกัษณะปรากฏแตกตา่งกนั (Figure 2) เปลือกเมลด็มีสีเหลืองออ่นถงึเหลือง
ปนนํา้ตาล มีขนเมลด็ (pubescence)  สัน้กระทัง่ยาวสามารถสงัเกตได้อยา่งชดัเจน มีหางเมลด็ (awn) สัน้ กลีบรองเมลด็ 
(sterile lemmas) ยาว และเมลด็ข้าวกล้องมีสีนํา้ตาลออ่น  เม่ือพิจารณาขนาด นํา้หนกั 1,000 เมลด็ และความชืน้ของเมลด็
ข้าวเปลือกแตล่ะพนัธุ์ พบวา่มีความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) (Table 1)  โดยเมลด็ข้าวเปลือกมีความยาว
ระหวา่ง 8.78-11.12 มิลลเิมตร  มีความกว้างระหวา่ง 2.48-3.77 มิลลิเมตร ความหนาระหวา่ง 1.94-2.49 มิลลิเมตร  นํา้หนกั 
1,000 เมลด็ ระหวา่ง 24.51-45.79 กรัม สว่นความชืน้ของข้าวเปลือกมีคา่ระหวา่ง 10.01-11.65 % นอกจากนีย้งัพบวา่ คา่สี
เปลือกข้าว มมุกอง สมัประสทิธ์ิแรงเสียดทาน ความหนาแน่นรวม และความหนาแน่นเนือ้ ของเมลด็ข้าวเปลือกทัง้ 6 พนัธุ์มี
ความแตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ (P≤0.05) (Table 2)  ด้วย ซึง่ข้อมลูสีเปลือกเมลด็ข้าวประกอบด้วยคา่ L* มีคา่
ระหวา่ง 54.47-65.94, C* มีคา่ระหวา่ง 26.88-30.97 และ H° มีคา่ระหวา่ง 72.91-79.90 สําหรับมมุกองของข้าวเปลือก เป็น
คา่ท่ีสามารถระบถุงึมมุสงูสดุของกองเมลด็ข้าวกบัแนวระนาบ ทําให้เมลด็ไมค่งสภาพในลกัษณะราบขนานกบัพืน้ แตจ่ะคง
สภาพเป็นยอดแหลมตามมมุกองของวสัดนุัน้ๆ (Reddy and Chakraverty, 2004) มีคา่ระหวา่ง 33.50-39.83 องศา   คา่
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สมัประสทิธ์ิแรงเสียดทานบนวสัด ุ 3 ชนิด ได้แก่ แผน่ไม้ แผน่อะลมิูเนียม และสายพาน มีคา่ระหวา่ง 0.39-0.46, 0.37-0.48 
และ 0.56-0.79 ตามลําดบั นอกจากนีเ้มลด็ข้าวเปลือกทัง้ 6 พนัธุ์ มีความหนาแน่นรวมและความหนาแน่นเนือ้ ระหวา่ง 0.46-
0.55 และ 1.06-1.30 กรัมตอ่ลกูบาศก์เซนติเมตร ตามลําดบั (Table 3)  
 

 

 

 

 
Figure 2  The kernel of six upland rice varieties: Khao Pong Krai (a), Sew Mae Jan (b), Jow Haw (c), Nam Roo 

(d),  Jow Lisaw (e) and Jow Khao (f) 
 
Table 1  Paddy dimension (length, width, thickness), 1000 grain weight and moisture content (mc) of six upland rice 

varieties 
 

Varieties Length (mm) Width (mm) Thickness (mm) 1000 grain weight 
(g) 

Moisture content 
(%) 

Khao Pong Krai 11.12±0.46a 3.77±0.18a 2.49±0.12a 45.79±0.70a 10.54±0.08c 
Sew Mae Jan 10.55±0.46b 2.48±0.16d 2.02±0.16d 26.25±0.30e 11.65±0.19a 
Jow Haw 10.28±0.48c 3.20±0.20b 2.15±0.12b 32.08±0.50b 10.79±0.06b 
Nam Roo 8.78±0.33f 3.01±0.29c 1.94±0.13e 24.51±0.39f 10.56±0.01c 
Jow Lisaw 9.48±0.36e 3.26±0.15b 2.09±0.11c 29.76±0.12c 10.36±0.16c 
Jow Khao 9.62±0.45d 3.04±0.19c 2.00±0.12d 27.23±0.64d 10.01±0.12d 

CV (%) 8.72 13.73 10.42 23.53 5.44 
 Note: Table displays the values of mean ± standard deviation (SD.) 
          In each column, different letters represent significant differences (P ≤ 0.05) 

 
Table 2  Color values of paddy (L*, C*, H°) of six upland rice varieties 
 

Varieties Color  values of paddy 

L* C* H° 

Khao Pong Krai 63.05±1.56b 29.87±2.06ab 77.25±0.70b 
Sew Mae Jan 58.67±1.07c 30.08±1.86a 73.19±0.26d 
Jow Haw 54.47±1.18d 26.88±0.15b 72.91±0.24d 
Nam Roo 65.94±1.43a 30.97±1.45a 79.90±1.19a 
Jow Lisaw 62.84±0.27b 28.98±1.41ab 75.89±0.05c 
Jow Khao 62.01±1.71b 29.79±1.90ab   77.02±0.90bc 

CV (%) 6.37 6.39 3.34 
Note: Table displays the values of mean ± standard deviation (SD.) 
          In each column, different letters represent significant differences (P ≤ 0.05) 
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Table 3  Angle of repose, coefficient of friction on wood, aluminum and belt, bulk density and true density of six 
upland rice varieties 

Varieties Angle of 
repose  ( ° ) 

Coefficient of friction (µ) Bulk density  True density  

Wood Aluminum Belt (g/cm3) (g/cm3) 

Khao Pong Krai 37.00±0.86b 0.46±0.04a 0.43±0.02a 0.60±0.06cd 0.49±0.00c 1.16±0.11b 

Sew Mae Jan 33.50±0.86c 0.39±0.04c 0.37±0.02b 0.56±0.02d 0.46±0.00e 1.15±0.04b 

Jow Haw 37.00±0.86b 0.39±0.02bc 0.38±0.04b 0.62±0.03bcd 0.49±0.00c 1.07±0.01b 

Nam Roo 38.33±0.58b 0.41±0.04abc 0.45±0.06a 0.68±0.04bc 0.55±0.00a 1.30±0.09a 

Jow Lisaw 39.83±0.76a 0.46±0.02a 0.45±0.06a 0.79±0.08a 0.48±0.00d 1.06±0.03b 

Jow Khao 35.16±0.76c 0.44±0.02ab 0.48±0.02a 0.70±0.04b 0.50±0.00b 1.09±0.04b 

CV (%) 6.00 9.52 11.90 13.63 4.08 8.69 

Note: Table displays the values of mean ± standard deviation (SD.) 
          In each column, different letters represent significant differences (P ≤ 0.05) 
 

วจิารณ์ผล 
จากผลการทดลองสมบติัทางกายภาพของข้าวแตล่ะพนัธุ์มีความแตกตา่งกนั  เม่ือพิจารณาขนาดของเมลด็

ข้าวเปลือกทัง้ 6 พนัธุ์ พบวา่ มีขนาดคอ่นข้างใหญ่โดยพนัธุ์ขาวโป่งไคร้มีขนาดใหญ่ท่ีสดุ สว่นพนัธุ์นํา้รูมีขนาดเลก็ท่ีสดุ ซึง่
สอดคล้องกบันํา้หนกั 1,000 เมลด็ด้วย สําหรับความชืน้ของเมลด็ข้าวเปลือกสว่นใหญ่มีคา่ประมาณ 10% ซึง่มีความเหมาะสม
ตอ่การจดัการหลงัการเก็บเก่ียว โดยเฉพาะการเก็บรักษา (Varnamkhasti et al., 2008) คา่สีข้าวเปลือก พบว่าสอดคล้องกบัสี
เปลือกท่ีปรากฏ ซึง่ข้าวพนัธุ์นํา้รูมีคา่ L*, C* และ H° สงูท่ีสดุ (สีเหลืองเข้ม) สว่นพนัธุ์เจ้าฮ่อมีค่าต่ําท่ีสดุ (สีเหลืองปนนํา้ตาล) 
คา่มมุกองทําให้แบง่กลุม่พนัธุ์ข้าวได้เป็น 3 กลุม่ คือ กลุม่ท่ี 1 เจ้าลีซอ กลุม่ท่ี 2 ขาวโป่งไคร้ ซิวแมจ่นั และเจ้าฮ่อ และกลุม่ท่ี 3 
เจ้าขาว สว่นคา่สมัประสทิธ์ิแรงเสียดทานของเมลด็บนวสัด ุคือ ไม้ อะลมิูเนียม และสายพาน มีค่าแตกตา่งกนั ทัง้นีเ้ป็นอิทธิพล
จากลกัษณะของเมลด็ข้าวเปลือกและพืน้ผิวของวสัด ุ นอกจากนีค้วามหนาแน่นรวมของเมลด็ข้าวเปลือกมีค่าสอดคล้องกบั
ความหนาแน่นเนือ้ด้วย นัน่คือ สมบติัทางกายภาพของข้าวไร่เป็นลกัษณะเฉพาะของข้าวแตล่ะสายพนัธุ์ ซึง่มีความสําคญัตอ่
การจําแนกสายพนัธุ์ข้าว และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวท่ีมีประสทิธิภาพ อาทิ ความชืน้และสีของเมลด็ใช้ในการเลือกระบบ
การลดความชืน้ ขนาดเมลด็ นํา้หนกัเมลด็ มมุกอง ความหนาแน่นรวม และความหนาแน่นเนือ้ใช้ประโยชน์ในการออกแบบโรง
เก็บ สว่นสมัประสทิธ์ิแรงเสียดทานใช้สําหรับการเตรียมระบบการลําเลียงเมลด็ ซึง่ต้องเลือกใช้วสัดใุห้เหมาะสม 

 
สรุป  

สมบติัทางกายภาพของข้าวไร่ทัง้ 6 พนัธุ์ มีความแตกตา่งกนั ซึง่เป็นลกัษณะจําเพาะของแตล่ะพนัธุ์ ท่ีมีความสําคญั
ตอ่การจําแนกสายพนัธุ์ และการจดัการหลงัการเก็บเก่ียวท่ีมีประสทิธิภาพ รวมถึงกําหนดมาตรฐานในการค้าข้าวด้วย 
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เก็บเก่ียว คณะกรรมการการอดุมศกึษา และศนูย์วิจยัเทคโนโลยีหลงัการเก็บเก่ียว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สําหรับอปุกรณ์และสถานท่ีในการทําวิจยั 
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