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 ส ารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างเมล็ดข้าวระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมกราคม 
พ.ศ. 2557 พบจ านวน 36 ตัวอย่าง น ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา คือ สีของข้าวเปลือกและ
ข้าวกล้อง ความกว้างของข้าวเปลือกและข้าวกล้อง ความยาวของข้าวเปลือกและข้าวกล้อง รูปร่าง
ข้าวเปลือกและข้าวกล้อง พบว่าการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา มี 4 ลักษณะที่สามารถน ามาใช้
ในการจัดกลุ่มข้าว ได้แก่ สีของข้าวเปลือก สีของข้าวกล้อง รูปร่างของข้าวเปลือก และรูปร่างของข้าว
กล้อง การวิเคราะห์ปริมาณอะไมโลส พบว่าข้าวมีปริมาณอะไมโลสอยู่ในช่วง 9.70-32.47 เปอร์เซ็นต์ 
การวิเคราะห์ความหอม พบว่าข้าวส่วนใหญ่มีความหอมปานกลาง และมีพันธุ์ที่มีความหอมมาก 6 
พันธุ์ และน าข้าวที่มีสีจ านวน 7 พันธุ์ มาศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระ ผลการวิเคราะห์สารต้านอนุมูล
อิสระ พบว่าข้าวเหนียวด ามีกิจกรรมต้านอนุมุลอิสระ (13.34±0.047) และปริมาณสารฟีนอลิกสูงสุด 
(358.5±10.58 µg GAE/0.01 g) ข้าวหอมมะลิแดงมีปริมาณฟลาโวนอยด์สูงที่สุด (191.66±40.50 
CE µg/ g rice) ส่วนข้าวเหนียวด าชุมพวง ข้าวเหนียวด า 3 ข้าวเหนียวด า 2 และข้าวเหนียวด า1 และ
ข้าวก่ า มีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูง งานวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าข้าวพ้ืนเมืองในจังหวัด
นครราชสีมา มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่หลากหลาย มีคุณสมบัติที่ดี ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การเพ่ิมคุณภาพของข้าว การใช้ประโยชน์ และพัฒนาเป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ต่อไป  

 

 
 
 
 
 
 



Title Germplasm collection, Grain Morphology and chemical Qualities of 
Local Rice in Nakhon Ratchasima province. 

Researcher Mr. Theera Thummavongsa 
Institute Nakhon Ratchasima Rajabhat University 
Year  2014 
 

Abstract 
Local rice which contains 36 specimenswere surveyed and collected between 

October 2013 and January 2014 from cultivating areas in NakhonRatchasima province. 
The specimens were studied morphological characters which are the color of hull 
and brown rice, the wide of hull and brown rice, the length of hull and brown rice 
andthe shape of grain and brown rice. The results showed that four morphological 
characters of local rice were found to be useful for identification and classify within 
the specimens containing the color of hull and brown rice, the shape of grain and 
brown rice. Amylose content analysis revealed that local rice contains amylose 
content ranged from9.70-32.47%. Detection of aroma indicated that almost all of 
local rice had middle aroma and six specimens showed high aroma. The seven 
specimens of colored rice were analyzed for antioxidant properties. The results 
revealed that highest antioxidant activity (13.34±0.047) and phenolic compound 
(358.5±10.58 µg GAE/0.01 g) were found in KhaoNeow Dam. KhaoNeow Dang had 
highest flavonoid content (191.66±40.50 CE µg/ g rice). KhaoNeow Dam Chumphuang,  
KhaoNeow Dam1, KhaoNeow Dam2, KhaoNeow Dam1 and KhaoKUM, also showed 
antioxidant properties. This research indicated that local rice in Nakhon Ratchasima 
province had variation of morphological characters among cultivars and good 
properties which could be applied for further quality improvement, utilization and 
geographical indication (GI) of rice. 
 


