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มาตรฐานสินค้าขา้วหอมไทย 

ทา้ยประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าขา้วหอมไทย พ.ศ. 2559 
          ข้อ 1 คํานิยาม 
 (1) “ข้าวหอมไทย” (THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือ THAI AROMATIC 
RICE หรือช่ืออ่ืนที่มีความหมายเดียวกัน) หมายความว่า ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกเจ้า 
พันธ์ุข้าวหอมซึ่งผลิตในประเทศไทย และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศรับรองว่า เป็นพันธ์ุข้าวเจ้าหอมซึ่งมี
กลิ่นหอมตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้าวใหม่หรือข้าวเก่า เมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้ว เมล็ดข้าวสวยจะอ่อนนุ่ม 
 (2) “อมิโลส” (Amylose) หมายความว่า แป้งชนิดหน่ึงที่มีอยู่ในเมลด็ข้าว เมื่อหุงแล้วทําให้ข้าวสวย
มีความอ่อนนุ่มหรือกระด้าง แตกต่างกันไปตามปริมาณอมิโลส 
 (3) “ข้าว” (Rice) หมายความว่า ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว (Oryza sativa L.) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปใด 
 (4) “ข้าวเปลือก” (Paddy) หมายความว่า ข้าวที่ยังไม่ผ่านการกะเทาะเอาเปลือกออก 
 (5) “ข้าวกล้อง” (Cargo rice, Loonzain rice, Brown rice, Husked rice) หมายความว่า ข้าว     
ที่ผ่านการกะเทาะเอาเปลือกออกเท่าน้ัน 
 (6) “ข้าวขาว” (White rice) หมายความว่า ข้าวที่ได้จากการนําข้าวกล้องเจ้าไปขัดเอารําออกแล้ว 
 (7) “ส่วนของเมล็ดข้าว” (Parts of rice kernels) หมายความว่า ส่วนของข้าวเต็มเมล็ดแต่ละส่วนที่
แบ่งตามความยาวของเมล็ดออกเป็น 10 ส่วนเท่า ๆ กัน 
 (8) “ข้าวเต็มเมล็ด” (Whole kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่อยู่ในสภาพเต็มเมล็ด ไม่มีส่วนใด
หักและให้รวมถึงเมล็ดข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 9 ส่วนขึ้นไป 
 (9) “ต้นข้าว” (Head rice) หมายความว่า เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวมากกว่าข้าวหัก แต่ไม่ถึง
ความยาวของข้าวเต็มเมล็ด และให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นซีกท่ีมีเน้ือที่เหลืออยู่ต้ังแต่ร้อยละ 80 ของเมล็ด 
 (10) “ข้าวหัก” (Brokens) หมายความว่า เมล็ดข้าวหักที่มีความยาวต้ังแต่ 2.5 ส่วนขึ้นไป แต่
ไม่ถึงความยาวของต้นข้าว และให้รวมถึงเมล็ดข้าวแตกเป็นซีกท่ีมีเน้ือที่เหลืออยู่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเมล็ด 
 (11) “ปลายข้าวซีวัน” (Small brokens C1) หมายความว่า เมล็ดข้าวหักขนาดเล็กที่ร่อนผ่าน
ตะแกรงเบอร์ 7 
 (12) “ข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน” (Undermilled kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่
ผ่านการขัดสีตํ่ากว่าระดับการขัดสีที่กําหนดไว้สําหรับข้าวแต่ละชนิด 
 (13) “ข้าวเมล็ดแดง” (Red kernels)   หมายความว่า เมล็ดข้าวที่มีรําสีแดงหุ้มอยู่ทั้งเมล็ดหรือ
ติดอยู่เป็นบางส่วนของเมล็ด 
 (14) “ข้าวเมล็ดเหลือง” (Yellow kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่มีบางส่วนหรือทั้งเมล็ด
กลายเป็นสีเหลืองอย่างชัดแจ้ง 
 (15) “ข้าวเมล็ดท้องไข่” (Chalky kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวเจ้าที่เป็นสีขาวขุ่นเหมือน
ชอล์กมีเน้ือที่ต้ังแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของเน้ือที่เมล็ดข้าว 

 (16) “ข้าวเมล็ดเสีย” (Damaged kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่เสียอย่างเห็นได้ชัดแจ้งด้วย
ตาเปล่าซึ่งเกิดจากความช้ืน ความร้อน เช้ือรา แมลง หรืออ่ืน ๆ 

 (17) “ข้าวเมล็ดลีบ” (Undeveloped kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่ไม่เจริญเติบโตตาม
ธรรมดาที่ควรจะเป็น มีลักษณะแฟบ แบน 

 (18) “ข้าวเมล็ดอ่อน” (Immature kernels) หมายความว่า เมล็ดข้าวที่มีสีเขียวอ่อนได้จาก
ข้าวเปลือกที่ยังไม่แก่ 
 (19) “เมล็ดพืชอ่ืน” (Other seeds) หมายความว่า เมล็ดพืชอ่ืน ๆ ที่มิใช่เมล็ดข้าว 



- 2 - 

 
 

 (20) “วัตถุอ่ืน” (Foreign matter) หมายความว่า สิ่งอ่ืน ๆ ที่มิใช่ข้าวรวมทั้งแกลบและรําที่หลุด
จากเมล็ดข้าว 
 (21) “ระดับการขัดสี” (Milling degree) หมายความว่า ระดับของการขัดสีข้าว แบ่งออกเป็น 3 
ระดับ ดังน้ี 
  (21.1) “สีดีพิเศษ” (Extra well milled) หมายความว่า การขัดสีเอารําออกเกือบ
ทั้งหมดจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามเป็นพิเศษ 
  (21.2) “สีดี” (Well milled) หมายความว่า การขัดสีเอารําออกเกือบทั้งหมดจนเมล็ด
ข้าวมีลักษณะสวยงามดี 
  (21.3) “สีดีปานกลาง” (Reasonably well milled) หมายความว่า การขัดสีเอารํา
ออกเป็นส่วนมากจนเมล็ดข้าวมีลักษณะสวยงามพอสมควร 
 (22) “ตะแกรงเบอร์ 7” (Sieve No.7) หมายความว่า ตะแกรงโลหะรูกลม หนา 0.79 
มิลลิเมตร (0.031 น้ิว) และเส้นผ่านศูนย์กลางรู 1.75 มิลลิเมตร (0.069 น้ิว) 
 (23)  “ร้อยละ”หมายความว่า ร้อยละโดยนํ้าหนัก 

          ข้อ 2 ให้แบ่งข้าวหอมไทย ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
(1) ข้าวขาว 
(2) ข้าวกล้อง 

          ข้อ 3 ให้แบ่งข้าวหอมไทย ประเภทข้าวขาว ออกเป็น 6 ชนิด ดังน้ี 
(1)  ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ 
(2) ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ 
(3) ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ 
(4) ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์ 
(5) ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ 
(6) ข้าวขาวหักเอวันเลิศ 

          ข้อ 4 ให้แบ่งข้าวหอมไทย ประเภทข้าวกล้อง ออกเป็น 4 ชนิด ดังน้ี 
(1)  ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์  
(2) ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์    
(3) ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์ 
(4) ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์ 

 ข้อ 5 ข้าวหอมไทยทุกประเภท และชนิด ต้องมีมาตรฐาน ไว้ดังต่อไปนี้ 
(1)  มีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 โดยปริมาณ 
(2)  มีความช้ืนไม่เกินร้อยละ 14.0 
(3)  มลีักษณะโดยท่ัวไปเป็นข้าวเมล็ดยาว 
(4)  ไม่มแีมลงที่ยังมีชีวิตอยู่ 
(5)  มีขนาดเมล็ด ดังน้ี 
       - ความยาวเฉล่ียของข้าวเต็มเมล็ด ที่ไม่มีส่วนใดหักต้องไม่ตํ่ากว่า 7.0 มิลลิเมตร 
       - อัตราส่วนความยาวเฉลี่ยต่อความกว้างเฉลี่ยของข้าวเต็มเมล็ดที่ไมม่ีส่วนใดหัก  
         ต้องไม่ตํ่ากว่า 3.2 : 1 
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 (6)  มีคุณสมบัติทางเคมี ดังน้ี 
       - มีปริมาณอมิโลส ไม่เกนิร้อยละ 20.0 ที่ระดับความช้ืนร้อยละ 14.0 
       - มีค่าการสลายเมล็ดขา้วในด่าง ระดับ 6 - 7 

ข้อ 6 ให้กําหนดมาตรฐานข้าวหอมไทย ประเภท และชนิดข้าวขาวตามข้อ ๓ ไว้ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ 

ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0   
ข้าวหักท่ีมีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 4.5 
ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักท่ีมีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 
ไม่เกินร้อยละ 0.5 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.1  
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 0.5 
ข้าวเมล็ดเหลือง ไม่เกินร้อยละ 0.2 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 6.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 0.25 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 5 เมลด็ต่อข้าว 1 กิโลกรัม 
ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 0.2 
ระดับการขัดสี  สีดีพิเศษ 

(2)  ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60.0 
ข้าวหักท่ีมีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.5 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 7.0  
ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักท่ีมีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 
ไม่เกินร้อยละ 0.5 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.1 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.5 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 0.5 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 6.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 0.25 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 8 เมลด็ต่อข้าว 1 กิโลกรัม 
ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 0.3 
ระดับการขัดสี  สีดี 
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(3)  ข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.0 
ข้าวหักท่ีมีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.0 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 12.0  
ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักท่ีมีความยาวไม่ถึง 3.5 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 
ไม่เกินร้อยละ 0.7 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.3 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.0 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 7.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 0.5 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 13 เมล็ดต่อข้าว 1 กิโลกรัม 
ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 0.4 
ระดับการขัดสี  สีดี 

(4)  ข้าวขาว 15 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว และระดับการขัดสี ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.0 
ข้าวหักท่ีมีความยาวต้ังแต่ 3.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6.5 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 17.0 
ในจํานวนน้ีอาจมีข้าวหักท่ีมีความยาวไม่ถึง 3.0 ส่วน และไม่ผ่านตะแกรงเบอร์ 7 
ไม่เกินร้อยละ 2.0 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.5 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 6.5 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดงและหรือข้าวเมล็ดขัดสีตํ่ากว่ามาตรฐาน ไมเ่กินร้อยละ 5.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 7.0 
ข้าวเมล็ดเสีย ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเปลือก   ไม่เกิน 13 เมล็ดต่อข้าว 1 กิโลกรัม 
ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 0.4 
ระดับการขัดสี  สีดีปานกลาง 
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(5)  ข้าวขาวหักเอวันเลิศพิเศษ 
ต้องเป็นข้าวที่ได้จากการสีข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ และมสี่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวหักท่ีมีความยาวไม่ถึง 5.0 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ไม่เกินร้อยละ 10.0 
นอกน้ันเป็นข้าวหักท่ีมีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป     
ในจํานวนทั้งหมดน้ีอาจมีข้าวเต็มเมล็ดได้ไม่เกินร้อยละ 15.0 และปลายข้าวขาวซีวัน 
ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวเหนียวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 0.5  
วัตถุอ่ืน ไม่เกินร้อยละ 0.5 

(6)  ข้าวขาวหักเอวันเลิศ 
ต้องเป็นข้าวที่ได้จากการสีข้าวขาว 100 เปอร์เซ็นต์ ข้าวขาว 5 เปอร์เซน็ต์               
หรือข้าวขาว 10 เปอร์เซ็นต์ และมสี่วนผสมของเมล็ดขา้ว ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวหักท่ีมีความยาวไม่ถึง 6.5 ส่วน และไมผ่่านตะแกรงเบอร์ 7 ทั้งจํานวน         
ในจํานวนทั้งหมดน้ีอาจมีข้าวหักท่ีมีความยาวต้ังแต่ 6.5 สว่นขึ้นไป และข้าวเต็มเมล็ด 
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 15.0 และปลายข้าวขาวซีวัน ไม่เกินร้อยละ 5.0 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเหนียว ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ในจํานวนน้ีอาจมีปลายข้าวเหนียวซีวันไม่เกินร้อยละ 0.5 
วัตถุอ่ืน ไม่เกินร้อยละ 0.5 

 ข้อ 7 ให้กําหนดมาตรฐานข้าวหอมไทย ประเภท และชนิดข้าวกล้องตามข้อ ๔ ไว้ดังต่อไปนี้  

(1) ข้าวกล้อง 100 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.0 
ข้าวหักท่ีมีความยาวต้ังแต่ 5.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 8.0 ส่วนไม่เกินร้อยละ 4.5 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 8.0 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดง ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 0.75 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 6.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 0.75 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 5.0  
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(2) ข้าวกล้อง 5 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75.0 
ข้าวหักท่ีมีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.5 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 7.0 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.5 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดง ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 6.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 6.0 

(3)  ข้าวกล้อง 10 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
ส่วนผสม   ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70.0 
ข้าวหักท่ีมีความยาวต้ังแต่ 3.5 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 7.0 ส่วนไม่เกินร้อยละ 12.0 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 7.0 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดง ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 7.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเปลือก  ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดลีบ ขา้วเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 7.0 

(4)  ข้าวกล้อง 15 เปอร์เซ็นต์ 
ต้องมีส่วนผสมของเมล็ดข้าว ดังน้ี 
ส่วนผสม ประกอบด้วย 
ข้าวเต็มเมล็ด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.0 
ข้าวหักท่ีมีความยาวต้ังแต่ 3.0 ส่วนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 6.5 ส่วน ไม่เกินร้อยละ 17.0 
นอกน้ันเป็นต้นข้าวที่มีความยาวต้ังแต่ 6.5 ส่วนขึ้นไป 
ข้าวและสิ่งที่อาจมีปนได้ 
ข้าวเมล็ดแดง ไม่เกินร้อยละ 5.0 
ข้าวเมล็ดเหลือง  ไม่เกินร้อยละ 1.0 
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ข้าวเมล็ดท้องไข่ ไม่เกินร้อยละ 7.0 
ข้าวเมล็ดเสีย  ไม่เกินร้อยละ 1.5 
ข้าวเหนียว  ไม่เกินร้อยละ 2.5 
ข้าวเปลือก  ไม่เกินร้อยละ 2.0 
ข้าวเมล็ดลีบ ข้าวเมล็ดอ่อน เมล็ดพืชอ่ืน และวัตถุอ่ืน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 
รวมกันไม่เกินรอ้ยละ 8.0 
 

ข้อ ๘ วิธีทดสอบหาปริมาณอมิโลส วิธีทดสอบหาปริมาณความช้ืน วิธีการหาค่าการสลายเมล็ดข้าวในด่าง 
วิธีตรวจสอบเมล็ดข้าวสุกที่ต้มในน้ําเดือด วิธีการย้อมสีด้วยสารละลายไอโอดีน ให้เป็นไปตามวิธีการวิเคราะห์ที่
กําหนดไว้ในภาคผนวก ก หรือ ข หรือ ค หรือ ง หรือ จ แนบท้ายประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบข้าวหอม
มะลิไทยของกระทรวงพาณิชย์ที่ใช้บังคับอยู่โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การตรวจสอบหาปริมาณข้าวหอมไทยของสินค้ากองใดกองหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหน่ึง   โดย
วิธีการตามภาคผนวก ก หรือ ค หรือ ง หรือ จ ยังไม่อาจวินิจฉัยได้ชัดเจนถึงปริมาณข้าวหอมไทย จะใช้วิธีการ
ตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมก็ได้ 

 ข้อ 9 ข้าวหอมไทยที่ส่งออก โดยบรรจุกระสอบหรือภาชนะอ่ืนใดให้ประทับข้อความเป็นภาษาอังกฤษ 
“THAI JASMINE RICE หรือ THAI FRAGRANT RICE หรือ THAI AROMATIC RICE หรือช่ืออ่ืนที่มีความหมาย
เดียวกัน” ยกเว้นข้อความภาษาอังกฤษ “THAI HOM MALI RICE” โดยให้มีขนาดตัวอักษรซึ่งสามารถเห็นได้
ชัดเจนบนภาชนะบรรจุ  

 ข้อ ๑0 ในกรณีที่มีการซื้อขายข้าวหอมไทยตามตัวอย่างหรือเง่ือนไขที่แตกต่างจากข้อกําหนดในข้อ 6 
หรือข้อ 7 แห่งมาตรฐานนี้ ข้าวหอมไทยตามตัวอย่างหรือเง่ือนไขน้ันต้องมีข้าวหอมไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
โดยปริมาณ และให้ระบุอัตราส่วนผสมไว้ในใบอนุญาตด้วย  

 ข้อ 11 ปัญหาข้อโต้แย้ง ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งหรือมีความเข้าใจไม่ตรงกันเก่ียวกับลักษณะต่าง ๆ ของ
เมล็ดข้าว ให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 

 ข้อ 12 การส่งออกข้าวที่มีปริมาณข้าวหอมไทยพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และ กข15 ผสมมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 92 โดยปริมาณ ให้ถือว่าเป็นการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่เก่ียวข้อง 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก. 
วิธีทดสอบหาปริมาณอมิโลส 

 
๑. เครื่องมือ 

1.1 สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (spectrophotometer) 
1.2 เคร่ืองช่ัง ที่ช่ังได้ละเอียดถึง 0.0001 กรัม 
1.3 เคร่ืองปั่นกวนระบบแม่เหล็ก (magnetic stirrer) พร้อมแท่งแม่เหล็ก 
1.4 เคร่ืองบดเมล็ดข้าวที่บดให้ละเอียดได้ถึง 80-100 เมซ (mesh) 
1.5 ขวดแก้วปริมาตร (volumetric flask) ขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร 
1.6 ปิเปตต์ แบบ volumetric pipette ขนาดความจุ 1  2  3  4 และ 5 มิลลิลิตร 
1.7 ปิเปตต์ แบบ measuring pipette ขนาดความจุ 1-10 มิลลิลิตร 

๒. สารเคมี 
2.1 เอทิลแอลกอฮอล์ (ethyl alcohol : C2H5OH) 95% 
2.2 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide : NaOH) 
2.3 กรดเกลเชียลอะซีติก (glacial acetic acid : CH3COOH) 
2.4 ไอโอดีน (iodine : I2) 
2.5 โพแทสเซยีมไอโอไดด์ (potassium iodide : KI) 
2.6 อมิโลส (potato amylose) มีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 95% 

๓. วิธีการเตรียมสารละลาย 
3.1 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 2 นอร์มัล (N) : ช่ังโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ตามข้อ 2.2) 

จํานวน 80.0 กรัม  ละลายในน้ํากลั่นประมาณ 800 มิลลิลิตร ในขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 1,000 
มิลลิลิตร ทิ้งไว้ให้เย็น แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้เป็น 1,000 มิลลิลิตร 

3.2 สารละลายกรดอะซีติกเข้มข้น 1 นอร์มัล (N) : ละลายกรดเกลเชียลอะซีติก (ตามข้อ 2.3) ปริมาตร 
60 มิลลิลิตร ใส่ลงในนํ้ากลั่นประมาณ 800 มิลลิลิตร ในขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 1,000 มิลลิลิตร 
ปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้เป็น 1,000 มิลลิลิตร 

3.3 สารละลายไอโอดีน : ช่ังไอโอดีน (ตามข้อ 2.4) จํานวน 0.20 กรัม และโพแทสเซียมไอโอไดด์ 
(ตามข้อ 2.5) จํานวน 2.00 กรัม ละลายในน้ํากลั่นประมาณ 80 มิลลิลิตร ในขวดแก้วปริมาตรขนาด
ความจุ 100 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ข้ามคืนในที่มืด หรือจนไอโอดีนละลายหมด ปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้เป็น           
100 มิลลิลิตร เก็บสารละลายน้ีไว้ในขวดสีชา 

๔. วิธีวิเคราะห์ 
 ๔.๑ บดเมล็ดข้าวขาวด้วยเคร่ืองบด (ตามข้อ 1.4) ให้เป็นแป้ง ช่ังแป้งมา 0.1000 กรัม ใส่ในขวดแก้ว
ปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร (ตามข้อ 1.5) ที่แห้งสนิท พยายามไม่ให้แป้งติดบริเวณคอขวดแก้ว 
 ๔.๒ เติมเอทิลแอลกอฮอล์ 95% (ตามข้อ 2.1) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร เขย่าเบา ๆ เพ่ือเกลี่ยแป้งให้
กระจายออก 
 ๔.๓ เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ตามข้อ 3.1) ปริมาตร 9 มิลลิลิตร 
 ๔.๔  ใส่แท่งแม่เหลก็ลงในขวดแก้ว ป่ันกวนตัวอย่างด้วยเคร่ืองป่ันกวนระบบแม่เหล็ก นาน 10 นาท ี ให้
เป็นนํ้าแป้ง จากน้ันนําแท่งแม่เหลก็ออกจากขวดแก้ว แลว้ปรับปรมิาตรด้วยนํ้ากลั่นให้เป็น 100 มลิลลิิตร  
ปิดจุก เขย่าให้เข้ากัน 
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 ๔.๕  เตรียมขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร ชุดใหม่ เติมนํ้ากลั่นประมาณ 70 มิลลิลิตร เติม
สารละลายกรดเกลเชียลอะซีติก (ตามข้อ 3.2) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และสารละลายไอโอดีน (ตามข้อ 3.3) 
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 
 ๔.๖ ดูดนํ้าแป้ง (ตามข้อ 4.4) ปริมาตร 5 มิลลลิิตร ใส่ในขวดแก้วปริมาตรที่เตรียมไว้ (ตามข้อ 4.5) 
ปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้เป็น 100 มิลลลิิตร ปิดจุก เขย่าให้เข้ากัน  แล้วต้ังทิ้งไว้ 10 นาท ี
 ๔.๗ วัดความเข้มสีของสารละลาย (ตามข้อ 4.6) ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ โดยอ่านเป็นค่าการ
ดูดกลืนคลื่นแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่นแสง 620 นาโนเมตร (nm) หลังปรับเคร่ืองด้วย blank 
ให้ได้ค่า absorbance เท่ากับ 0 (ศนูย์) 
 4.8 การทํา blank โดยเติมสารละลายกรดเกลเชียลอะซีติก (ตามข้อ 3.2) ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และ
สารละลายไอโอดีน (ตามข้อ 3.3) ปริมาตร 2 มิลลลิิตร ปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้เป็น 100 มิลลิลติร 
 4.9 นําค่า absorbance ไปหาปริมาณ (ร้อยละ) อมิโลส โดยเทียบกับกราฟมาตรฐานที่เตรียมไว้ (ตามข้อ 5) 
 4.10 ปรับปริมาณอมิโลสในแป้งข้าวที่วิเคราะห์ได้ให้เป็นที่ระดับความช้ืน ร้อยละ 14.0 จากสูตร 
 

                 ปริมาณอมิโลสในแป้งข้าวที่ความช้ืนร้อยละ 14.0     =      A x 86 
                              100 - M 
       เมื่อ A = ปริมาณอมิโลสในแป้งข้าวที่วิเคราะห์ได้ เป็นร้อยละ 
            M = ปริมาณความช้ืนของแป้งข้าวที่วิเคราะห์ได้ เป็นร้อยละ  
 

๕. การเขียนเส้นกราฟมาตรฐาน 
 ๕.๑  ช่ังอมิโลส 0.0400 กรัม ใส่ในขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร (ตามข้อ 1.5)     
ที่แห้งสนิท แล้วดําเนินการเช่นเดียวกับตัวอย่าง (ตามข้อ 4.2 - 4.4) เป็นสารละลายมาตรฐาน 
 ๕.๒  เตรียมขวดแก้วปริมาตรขนาดความจุ 100 มิลลิลิตร จํานวน 5 ขวด เติมนํ้ากลั่นขวดละ 70 
มิลลิลิตร เติมสารละลายกรดเกลเชียลอะซีติก (ตามข้อ 3.2) ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร ในขวดที่ 1 ปริมาตร 
0.8 มิลลิลิตร ในขวดที่ 2 ปริมาตร 1.2 มิลลิลิตร ในขวดที่ 3 ปริมาตร 1.6 มิลลิลิตร ในขวดที่ 4 และ         
ปริมาตร 2.0 มิลลิลิตร ในขวดที่ 5 ตามลําดับ แล้วเติมสารละลายไอโอดีน (ตามข้อ 3.3) ปริมาตร           
2 มิลลิลิตร ลงในแต่ละขวด 
 ๕.๓  ดูดสารละลายมาตรฐาน (ตามข้อ 5.1) ปริมาตร 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร ซึ่งเทียบเท่า
ปริมาณอมิโลสร้อยละ 8, 16, 24, 32 และ 40 ตามลําดับ ใส่ในขวดที่เตรียมไว้ (ตามข้อ 5.2)        
ปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้เป็น 100 มิลลิลิตร และวัดค่า absorbance ที่ความยาวคลื่นแสง 620 นาโนเมตร 
หลังปรับเคร่ืองด้วย blank ให้ได้ค่า absorbance เท่ากับ 0 (ศูนย์) เช่นเดียวกับข้อ 4.7 
 ๕.๔ นําค่า absorbance กับปริมาณอมิโลสในสารละลายมาตรฐาน (ตามข้อ 5.3) มาเขียนเป็นเส้นกราฟมาตรฐาน 
 ๕.๕ นําเส้นกราฟมาตรฐานที่ได้ (ตามข้อ 5.4) มาใช้แปลงค่า absorbance ให้เป็นปริมาณ (ร้อยละ) อมิโลส 
 

 



ภาคผนวก  ข. 
วิธีทดสอบหาปริมาณความชื้น 

 
๑.   เครื่องมือ 
    1.1 ตู้อบ (oven) 
    1.2 เคร่ืองช่ัง ที่ช่ังได้ละเอียดถึง 0.0001 กรัม 
    1.3 โถดูดความช้ืน (desiccator) พร้อมซิลิกาเจล (silica gel) 
    1.4 เคร่ืองบดเมล็ดข้าวที่บดให้ละเอียดได้ถึง 80-100 เมซ (mesh) 
    1.5 ถ้วยอลูมิเนียมพร้อมฝาปิด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร หรือมากกว่า 
 
๒. วิธีวิเคราะห์ 
 ๒.๑ บดเมล็ดข้าวขาวด้วยเครื่องบด (ตามข้อ 1.4) ให้เป็นแป้ง 
 2.2 เปิดฝาถ้วยอลูมิเนียม (ตามข้อ 1.5) โดยเอาฝาซ้อนไว้ใต้ถ้วย แล้วนําไปอบในตู้อบ (ตามข้อ 1.1) 
ที่อุณหภูมิ 130 ± 3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ช่ัวโมง ปิดฝาถ้วย แล้วทิ้งให้เย็นในโถดูดความช้ืน            
ช่ังนํ้าหนักท่ีแน่นอน ทศนิยม 4 ตําแหน่ง บันทึกไว้  
 2.3 ช่ังแป้ง (ตามข้อ 2.1) นํ้าหนักประมาณ 1 กรัม ใส่ในถ้วยอลูมิเนียม (ตามข้อ 2.2) แล้วบันทึก
นํ้าหนักที่แน่นอน ทศนิยม 4 ตําแหน่ง 
 2.4 อบถ้วยแป้ง (ตามข้อ 2.3) ในตู้อบที่อุณหภูมิ 130 ± 3 องศาเซลเซียส โดยเปิดฝาไว้เป็นเวลา    
2 ช่ัวโมง แล้วปิดฝา ทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความช้ืน ช่ังให้ได้นํ้าหนักที่แน่นอน บันทึกไว้  
 2.5 คํานวณหาปริมาณความช้ืนเป็นร้อยละ จากสูตร 

ร้อยละของความช้ืน =   (B - C)  x 100 
            (B - A)  
   เมื่อ  A = นํ้าหนักถ้วยอลูมิเนียมพร้อมฝา เป็นกรัม 
            B = นํ้าหนักถ้วยอลูมิเนียมพร้อมฝาและแป้งก่อนอบ เป็นกรัม 
           C = นํ้าหนักถ้วยอลูมิเนียมพร้อมฝาและแป้งหลังอบ เป็นกรัม 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ค. 
วิธีการหาค่าการสลายเมล็ดขา้วในด่าง 

 

๑. เครื่องมือ 
 ๑.๑ เคร่ืองช่ัง ที่ช่ังได้ละเอียดถึง 0.0001 กรัม 
 ๑.๒ ตู้อบ (oven) 
 ๑.๓ ขวดแก้วปริมาตร (volumetric flask) ขนาดความจุ ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร 
 ๑.๔ จานพลาสติกใสพร้อมฝาปิด (petri dish) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔.๕ เซนติเมตร 
 ๑.๕ บีกเกอร์แก้ว (beaker) ขนาด ๑ - ๒ ลิตร 
 ๑.๖ โถดูดความช้ืน (desiccator) พร้อมซิลิกาเจล (silica gel) 
 

๒. สารเคมี 
 ๒.๑ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์  (potassium hydroxide : KOH)  ๘5%  
 ๒.๒ โพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (potassium hydrogen phthalate : C8H5KO4) 
 ๒.๓ ฟีนอล์ฟทาลีน (phenolphtalein  : C20H14O4) 
 

๓. การเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เข้มข้น ๑.๗% +  ๐.๐๕% 
 3.1  การเตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ อาจทําได้ 2 วิธี 

3.1.1 เตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์โดยตรง : ช่ังโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 20.00 
กรัม ละลายในนํ้ากลั่นที่ผ่านการต้มให้เดือดแล้วปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็น  เติมนํ้ากลั่นเพ่ือปรับปริมาตรให้เป็น 
1,000 มิลลิลิตร 
  3.1.2  เตรียมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ จาก stock solution 

ก) ช่ังโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 600.00 กรัม ละลายในน้ํากลั่นที่ผ่านการต้มให้เดือด
แล้วปิดฝาทิ้งไว้ให้เย็น เติมนํ้ากลั่นเพ่ือปรับปริมาตรให้เป็น 1,000 มิลลิลิตร เก็บไว้เป็น stock solution 
สําหรับเจือจางต่อไป 

ข) นํา stock solution (ตามข้อ 3.1.2 ก)) ปริมาตร 33 มิลลลิิตร มาเจือจางด้วยนํ้ากลั่นให้
ได้ปริมาตร 1,000 มิลลลิิตร สําหรับใช้เป็นสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 

3.2 การหาความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ 
3.2.1 อบสารโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลทที่อุณหภูมิ 130±3 องศาเซลเซียส เป็นเวลา      

1 ช่ัวโมง แล้วทิ้งไว้ให้เย็นในโถดูดความช้ืน 
3.2.2 ช่ังสารโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (ตามข้อ 3.2.1) ประมาณ 0.5 กรัม โดยอ่านให้ได้

นํ้าหนักที่แท้จริง ทศนิยม 4 ตําแหน่ง บันทึกไว้ 
3.2.3 ละลายสารโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท (ตามข้อ 3.2.2) ในนํ้ากลั่นปริมาตร 50 

มิลลิลิตร หยดสารละลายฟีนอล์ฟทาลีนเข้มข้น 0.1% ลงไป 3 หยด ไทเทรตกับสารละลายโพแทสเซียมไฮ
ดรอกไซด์  จนสารละลายเปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีชมพู บันทึกปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอก
ไซด์ที่ใช้ไปเป็นมิลลิลิตร  

3.2.4 ทํา blank ตามวิธีการเดียวกับข้อ 3.2.3 โดยไม่ใช้สารโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท 
3.2.5 คํานวณหาความเข้มข้นของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ดังน้ี 

 
% โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ =        P       x   56.109  x 100 

                                                   204.23        V – B 
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เมื่อ  V = ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ที่ใช้ในการไทเทรตกับโพแทสเซียม  

ไฮโดรเจนพทาเลท เป็นมิลลิลิตร 
B = ปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ที่ใช้ในการไทเทรตกับ blank เป็น

มิลลิลิตร 
       P = นํ้าหนักของสารโพแทสเซียมไฮโดรเจนพทาเลท เป็นกรัม 

 
 

๔. วิธีวิเคราะห ์
๔.๑  สุ่มเมล็ดข้าวขาวมา 100 เมล็ด แบ่งใส่ในจานพลาสติกใส (ตามข้อ 1.4) จํานวน 4 จาน จานละ 

25 เมล็ด แล้ววางบนพ้ืนราบสีดํา 
๔.๒ เติมสารละลายโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (ตามข้อ 3) ลงในจานพลาสติก (ตามข้อ 4.1) ประมาณ

จานละ 100 มิลลิลิตร ให้เมล็ดข้าวทุกเมล็ดจมอยู่ในสารละลาย และให้แต่ละเมล็ดอยู่ห่างกันพอสมควร 
แล้วปิดฝาทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (30 + 5 องศาเซลเซียส) โดยไม่ขยับเขย้ือนเป็นเวลา 23 ช่ัวโมง 

๔.๓ ตรวจเมล็ดข้าว (ตามข้อ 4.2) โดยพิจารณาระดับการสลายของเมล็ดข้าวในด่างแต่ละเมล็ดตาม
ลักษณะการสลายตามตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1  ระดับของการสลายของเมล็ดข้าวในด่างแต่ละเมล็ด 

 
การสลายของเมล็ดข้าวระดับ ลักษณะของเมล็ดข้าวที่สลายในด่าง 

1 ลักษณะของเมล็ดข้าวไม่เปลี่ยนแปลงเลย 
2 เมล็ดข้าวพองตัว 
3 เมล็ดข้าวพองตัวและมีแป้งกระจายออกมาจากบางส่วนของเมล็ดข้าว 
4 เมล็ดข้าวพองตัวและมีแป้งกระจายออกมารอบเมล็ดข้าวเป็นบริเวณกว้าง 
5 ผิวของเมล็ดข้าวปริทางขวางหรือทางยาวและมีแป้งกระจายออกมารอบ

เมล็ดเป็นบริเวณกว้าง 
6 เมล็ดข้าวสลายตัวตลอดทั้งเมล็ด มีลักษณะเป็นเมือกขุ่นขาว 
7 เมล็ดข้าวสลายตัวตลอดทั้งเมล็ดและมีลักษณะเป็นเมือกใส 

  
 ๔.๔ การวินิจฉัย 

 เมล็ดข้าวที่มีระดับการสลายในด่างต้ังแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 5 เป็นเมล็ดข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทย 
 
 
 
 
 

 



ภาคผนวก ง. 
วิธีตรวจสอบเมล็ดขา้วสกุที่ต้มในน้ําเดือด 

 
 เป็นวิธีการตรวจสอบเบ้ืองต้นอย่างง่าย ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการบ่งช้ีเท่าน้ัน 

 

1. เครื่องมือ 
    1.1  หม้อต้มนํ้าไฟฟ้า  
    1.2  ตะกร้าตะแกรงลวดไร้สนิม 
    1.3  ช้อนหรือพายสําหรับเขี่ยเมล็ดข้าว 
    1.4  กระจกสําหรับกดเมล็ดข้าว 2 แผน่ 
 

2. วิธีวิเคราะห ์
    2.1 สุ่มเมล็ดข้าวขาวมา 100 เมล็ด ใสใ่นตะกร้า 
    2.2 ต้มน้ํากลั่นด้วยหม้อต้มนํ้าไฟฟ้าให้เดือดเต็มที่ 

2.3 หย่อนตะกร้าพร้อมเมล็ดข้าวขาวลงต้มในน้ําเดือด (ตามข้อ 2.2) เป็นเวลาที่ได้จากการเทียบค่า
การสลายเมล็ดข้าวในด่าง  ในระหว่างน้ันระวังอย่าให้เมล็ดข้าวเกาะติดกัน 
    2.4 เมื่อต้มครบตามเวลาที่ได้จากการเทียบค่า (ตามข้อ 2.3) แล้วให้ยกตะกร้าขึ้นจากนํ้าเดือด จุ่มลงใน 
นํ้าเย็นที่เตรียมไว้ทันที แล้วยกข้ึนให้สะเด็ดนํ้า 
    2.5 เทเมล็ดข้าวในตะกร้าลงบนกระจก เกลี่ยเมล็ดข้าวให้กระจาย นํากระจกอีกแผ่นมาวางทับเมล็ด
ข้าวและกดให้แบน เพ่ือตรวจดูภายในของเมล็ดข้าวทั้ง 100 เมล็ด ถ้าปรากฏว่าข้าวเมล็ดใดยังเป็นไต   
โดยมีลักษณะเป็นจุดขุ่นขาวของแป้งดิบปรากฏภายในเมล็ด ให้ถือว่าเป็นข้าวที่ยังไม่สุกสมบูรณ์ 
 

3. การวินิจฉัย 
 เมล็ดข้าวที่ยังไม่สุกสมบูรณ์ ให้ถือว่าเป็นเมล็ดข้าวที่ไม่ใช่ข้าวหอมมะลิไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก จ. 
วิธีการย้อมสีด้วยสารละลายไอโอดีน 

 
1. เครื่องมือ 

1.1 บีกเกอร์แก้ว (beaker)  ขนาด 100 มิลลิลติร  หรือ ถ้วยพลาสติกใสทีม่ขีนาดใกล้เคียงกัน 
1.2 หลอดหยด (dropper) พลาสติก ขนาด 1 มิลลิลิตร 
1.3 ขวดปริมาตร (volumetric flask) ขนาด 100 และ 2000 มิลลิลิตร 
1.4 ปิเปตต์ (pipette) ขนาดความจุอ่านได้ 1-10 มิลลลิิตร 
1.5 ขวดใส่สารละลายสีชา ขนาดประมาณ 100 มิลลลิิตร 
1.6 กระบอกตวง (cylinder) ขนาด 50 มิลลิลติร 
1.7 ปากคีบ (forcep) 
1.8 กระดาษซับหรือกระดาษทิชชู 
1.9 เคร่ืองช่ังอ่านได้ละเอียด 0.01 กรัม 

2. สารเคมี 
2.1 โซเดียมไฮดรอกไซด์ (sodium hydroxide : NaOH) 
2.2 กรดเกลเชียลอะซีติก (glacial acetic acid : CH3COOH) 
2.3 ไอโอดีน (iodine : I2) 

     2.4 โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide : KI) 
2.5 ไอโซโปรปิลแอลกอฮอส์ (isopropyl alcohol) 70%  
2.6 นํ้ากลั่นหรือนํ้ากรองที่มีคุณภาพสําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ 

3. วิธีการเตรียมสารละลาย 
3.1 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 1 นอร์มัล (N) : ละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (ตามข้อ 2.1) 

 จํานวน 4.00 กรัม ในนํ้ากลั่นประมาณ 80 มิลลิลิตร ในขวดปริมาตร 100 มิลลิลิตรทิ้งให้เย็น แล้วปรับ
ปริมาตรให้เป็น 100 มิลลิลิตร 

3.2 สารละลายกรดอะซีติก เข้มข้น 1 นอร์มัล (N) : ตวงกรดเกลเชียลอะซีติก เข้มข้น (ตามข้อ 2.2) 
ปริมาตร 6 มิลลิลิตร ใส่ลงในนํ้ากลั่นประมาณ 80 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้เป็น 100 
มิลลิลิตร 

3.3 Working Solution : ผสมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ เข้มข้น 1 นอร์มัล (ตามข้อ 3.1) 
ปริมาตร 10 มิลลิลิตร กับสารละลายกรดอะซีติก เข้มข้น 1 นอร์มัล (ตามข้อ 3.2) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
แล้วปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้เป็น 2,000 มิลลิลิตร 

3.4 สารละลายไอโอดีน : ช่ังไอโอดีน (ตามข้อ 2.3) จํานวน 0.20 กรัม และโพแทสเซียมไอโอไดด์ 
(ตามข้อ 2.4) จํานวน 2.00 กรัม ละลายในน้ํากลั่นประมาณ 80 มิลลิลิตร ในขวดแก้วปริมาตรขนาด
ความจุ100 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ข้ามคืนในที่มืด หรือจนไอโอดีนละลายหมด ปรับปริมาตรด้วยนํ้ากลั่นให้เป็น 
100 มิลลิลิตร เก็บสารละลายน้ีไว้ในขวดสีชา 
หมายเหตุ  :  สารละลายไอโอดีนนี้ไม่ควรเก็บนานเกิน  2 เดือน 
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4. วิธีตรวจสอบ 

4.1 การเตรียมสารละลายสาํหรับย้อมสีเมล็ดข้าว 
4.1.1 ตวงสารละลาย Working  Solution (ตามข้อ 3.3) ปริมาตร 30 มิลลิลิตร  
4.1.2 เติมสารละลายไอโอดีน (ตามข้อ 3.4) จํานวน 1.5 มิลลิลิตร คนให้เข้ากัน สารละลายที่ได้

จะใช้สําหรับย้อมสีเมล็ดข้าว (ควรย้อมทันท)ี 
4.2 วิธีการย้อมสีเมล็ดข้าว 

4.2.1 สุม่ตัวอย่างข้าวสาร 3.0 กรัม ใสใ่นบีกเกอร์ ขนาด 100 มิลลิลิตร หรือ ถ้วยพลาสติกใสที่
มีขนาดใกล้เคียง (ตามข้อ 1.1) 

4.2.2 เติมไอโซโปรปิลแอลกอฮอล์ 70% (ตามข้อ 2.5) ปริมาตร 15 มิลลิลิตร แกว่งบีกเกอร์
หรือถ้วยพลาสติกใส นาน 45 วินาที แล้วรินแอลกอฮอล์ทิ้ง (แอลกอฮอล์ที่ใช้แล้วควรรวบรวมไว้ในขวดปิดฝา) 

4.2.3 เติมนํ้ากลั่น ปริมาตร 15 มิลลิลิตร แกว่งนาน 30 วินาที แล้วรินนํ้าทิ้ง 
4.2.4 เติมสารละลายสําหรับย้อมสีเมล็ดข้าว (ตามข้อ 4.1) ปริมาตร 15 มิลลิลิตร แกว่งนาน 

45 วินาที แล้วรินสารละลายทิ้ง 
4.2.5 เติมนํ้าปริมาตร 15 มิลลิลิตร รินนํ้าทิ้งจนแห้ง 
4.2.6 เทเมล็ดข้าวลงบนกระดาษทิชชู หรือ กระดาษซับ (ตามข้อ 1.8) เอากระดาษทิชชูอีกแผ่น

มาซับด้านบน แล้วพลิกกลับ เพ่ือเข่ียเมล็ดข้าวลงบนกระดาษทิชชูแผ่นหลัง ปล่อยให้ข้าวแห้งนานประมาณ 
5 นาที 
          4.2.7 คัดแยกเมล็ดข้าวด้วยปากคีบ (ตามข้อ 1.7) แยกออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 เมล็ดข้าวติดสีชมพูอ่อนถึงไม่ติดสี  เป็นข้าวอมิโลสตํ่าหรือข้าวหอมมะลิไทย 
หรือ ชนิดข้าวสวยนุ่มเหนียว 

ส่วนที่ 2 เมล็ดข้าวติดสีนํ้าเงินหรือม่วงเข้ม เป็นข้าวอมิโลสสูงหรือข้าวชนิดข้าวสวยแข็ง 
4.2.8 นําข้าวที่คัดแยกได้ไปช่ังนํ้าหนักท้ัง  2 ส่วน 
4.2.9 คํานวณหาเปอร์เซ็นต์ข้าวชนิดอ่ืนปนในข้าวหอมมะลิไทย 

ข้าวชนิดอ่ืนปน (%)  =                            นํ้าหนักข้าวส่วนที่ 2                x 100 
                    นํ้าหนักข้าวสว่นที่ 1 + นํ้าหนักข้าวส่วนที่ 2 

 
 

 




