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วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. เพ่ือตรวจสอบยืนยนัและเปรียบเทียบปรมิาณโปรตีนท่ีแทจ้รงิในเมล็ดขา้วพนัธุธ์ญัสิรนิ

และหอมลา้นนา (กบัขา้วพนัธุก์ข 6 และพนัธุข์าวดอกมะลิ 105) 

2. เพ่ือตรวจสอบชนิดของโปรตีนท่ีเป็นองคป์ระกอบในเมล็ดขา้วพนัธุธ์ญัสิรนิ หอม

ลา้นนา 

3. เพ่ือตรวจสอบสดัสว่นของกรดไขมนัองคป์ระกอบในไขมนัท่ีสกดัไดจ้ากราํขา้วท่ี

ทดสอบ 

  

ขอบเขตของการวิจัย  

  ไดส้กดัโปรตีนจากราํขา้ว 4 สายพนัธุ ์(ขา้วเจา้หอมมะลิ 105 ขา้วเหนียว กข6 ขา้วเจา้หอม

ลา้นนา และขา้วเหนียวธญัสิรนิ) นาํมาตรวจสอบชนิดและปรมิาณโปรตีน ทัง้ท่ีเป็นโปรตีนท่ีละลาย

นํา้ไดแ้ละโปรตีนทัง้หมด (total protein) นอกจากนี ้ ยงัตรวจสอบองคป์ระกอบของกรดไขมนัในราํ

ขา้วทัง้ 4 สายพนัธุนี์อี้กดว้ย 

วิธีการวิจัย 

 นาํขา้วเปลือกพนัธุท่ี์ตอ้งการทดสอบมาสี แลว้เก็บราํขา้วมากาํจดัไขมนัดว้ยปิโตรเลียม

อีเทอร ์จากนัน้นาํราํไปสกดัโปรตีนดว้ยตวัทาํละลายหลายชนิดและในสภาวะตา่ง ๆ กนั นาํโปรตีนท่ี

สกดัไดม้ากาํจดัสิ่งเจือปน และปรบัสภาวะใหเ้หมาะสมสาํหรบัการวิเคราะหแ์ตล่ะวิธี ใชเ้ทคนิค 

SDS-PAGE ในการแยกและวิเคราะหช์นิดของโปรตีน ผลท่ีไดจ้ะถกูมาเปรียบเทียบกบังานวิจยัใน

เอกสารอา้งอิงเพ่ือยืนยนัชนิดของโปรตีนแตล่ะแถบ ในอีกทางหนึ่ง นาํโปรตีนท่ีเตรียมไดม้าแยก



ดว้ย HPLC แลว้นาํแตล่ะ peak มาวิเคราะหด์ว้ย Mass spectrophotometer สว่นนํา้มนัท่ีสกดัได้

จากราํขา้ว จะถกูนาํไปวิเคราะหอ์งคป์ระกอบของกรดไขมนัดว้ย GC และ GC-MS 

ผลการวิจัย  

 ราํขา้วทัง้ส่ีสายพนัธุมี์ปรมิาณโปรตีนทัง้หมดอยูใ่นชว่ง 12.94-12.97% แตร่าํขา้วพนัธุห์อม

ลา้นนามีโปรตีนท่ีละลายนํา้ไดม้ากท่ีสดุ (3.45%) เม่ือเทียบกบัขา้วพนัธุอ่ื์นท่ีทดสอบ (1.64-1.67%) 

ราํขา้วพนัธุท่ี์ทดสอบทกุชนิดประกอบดว้ยโปรตีนหลกั 3 ชนิด ไดแ้ก่ โปรตีนตัง้ตน้ของกลเูตลิน กลู

เตลินและโปรลามีน โดยมีปรมิาณใกลเ้คียงกนั ขณะท่ีราํขา้วพนัธุอ่ื์นท่ีทดสอบมีโปรตีนโมเลกลุเล็ก 

(<18 kDa) ซึ่งเช่ือว่าเป็นเอนไซม ์ อลับมูิน และอลัฟากลอบลูินมากกวา่ราํขา้วพนัธุห์อมลา้นนา

อยา่งชดัเจน ปรมิาณไขมนัในราํขา้วทัง้ 4 สายพนัธุอ์ยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนั (5.07-5.76 กรมั/ขา้ว 

100 กรมั)  

วิจารณ ์ 

 เม่ือเปรียบเทียบกบัขา้วพนัธุห์อมมะลิ 105 และ กข 6 ท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานเปรียบเทียบแลว้ 

จะเห็นวา่ ขา้วพนัธุห์อมลา้นนามีปรมิาณโปรตีนท่ีละลายนํา้ได ้สงูกวา่ขา้วพนัธุอ่ื์นท่ีทดสอบ ขณะท่ี

ขา้วพนัธุธ์ญัสิรนิมีปรมิาณโปรตีนไมแ่ตกตา่งจากในขา้วพนัธุก์ข 6 จากวิธีการท่ีใชวิ้เคราะห ์ (SDS-

PAGE) โปรตีนในขา้วทัง้ 4 พนัธุมี์รูปแบบเหมือนกนั ในแง่ของกรดไขมนัภาพรวมแลว้ ขา้วเจา้ทัง้

สองพนัธุ ์ (หอมลา้นนาและหอมมะลิ 105) ท่ีนาํมาวิเคราะหมี์กรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัสงูกวา่ ขณะท่ีมี

กรดไขมนัอ่ิมตวัตํ่ากวา่ขา้วเหนียวท่ีนาํมาวิเคราะห ์ (ธัญสิรนิและกข 6) เล็กนอ้ยในภาพรวมแลว้ 

ชนิดของกรดไขมนัในราํขา้วทัง้ 4 สายพนัธุมี์รูปแบบคลา้ยกนั และปรมิาณกรดไขมนัแตล่ะชนิดไมมี่

ความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 ไดข้อ้มลูชนิดและปรมิาณโปรตีนและไขมนัในขา้วพนัธุห์อมลา้นนาและธญัสิรนิอยา่ง

ครบถว้น ขอ้มลูเหล่านี ้ สามารถใชเ้ป็นขอ้มลูสง่เสรมิการขายขา้วพนัธุห์อมลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี 

อยา่งไรก็ตาม วิธีการวิเคราะหท่ี์ใช ้ ยงัมีความละเอียดไมม่ากพอท่ีจะแยกแยะโปรตีนท่ีมีปรมิาณ

เล็กนอ้ยได ้จงึควรมีการขยายผลศกึษาโปรตีนกลุม่นีต้อ่ไป 

 

คาํสาํคัญ ธญัสิรนิ หอมลา้นนา โปรตีนในขา้ว 



EXECUTIVE SUMMARY 

 

Project Title :  Identification of protein component in Thanyasirin and Hom Lanna rices 

Investigators :  

1. Asst. Prof. Nathachai Tiengburatnatam  ATRI, RMUTL  

2. Asst. Prof. Apichart Kanjanatat    IBGE, CU 

 

Project Period :  2 years, from October 2012-  September 2014  

Objectives :  

1. To determine confirmatively  actual protein amounts in Thanyasirin and Hom 

Lanna grains (compare to Kokho 6 and Hom Mali 105) 

2. To determine the types of protein component in Thanyasirin and Hom Lanna 

grains  

3. To determine the fatty acid ration in lipid components of extracted test rice 

brans 

 

Scope of Research :  

 Extracted proteins from 4 rice varieties (Hom mali 105, Kokho 6, Hom Lanna and 

Thanyasirin were determine for their types and amounts, both soluble protein and total 

protein. In addition, the fatty acid compositions of lipid in all 4 rice brans were also 

determined.  

Methodology :  

 The test rice grains were milled and the collected brans were defatted with 

petroleum ether before taking to conduct protein extraction by various solutions and 

conditions. The obtained protein was then purified and adjusted to suitable condition for 

each analyzing. SDS-PAGE technique was used to separate and analyze protein type in 

this study. The results were compared to previous work in order to confirm the type of 

protein in each band. Alternatively, prepared protein was separated by HPLC and each 



peak was carried to analyze by Mass spectrophotometer. Finally, the defatted lipid was 

conducted to analyzed for fatty acid composition by GC and GC-MS. 

Results :  

 All 4 rice brans contain 12.94-12.97% total protein but Hom Lanna bran contains 

highest soluble protein (3.45%) compared to the other ones (1.64-1.67%). All test rice 

brans mainly composted of 3 protein types such as glutelin precursor, glutelin and 

prolamin with nearly the same amount. All other rice brans contain oviously larger 

amount of small molecule protein (<18 kDa) which was believed to be enzymes, 

albumins and alpha-globulin than that found in Hom Lanna. Lipid contents were 

comparable in all 4 rice brans (5.07-5.76 g/100 g rice) 

Discussion : 

 In comparison, with Hom Mali 105 and Kokho 6 were used as standard, it can be 

realized that Hom Lanna rice contains highest soluble protein while Thanyasirin contains 

comparable total protein to Kokho 6.  From technique used to analyze (SDS-PAGE), the 

protein profiles were the same for all 4 rices. In overview of fatty acid profile, both test 

rices (Hom Lanna and Hom Mali 105) contain slightly higher unsaturated fatty acid and 

slightly lower saturated fatty acid than both sticky test rices (Thanyasirin and Kokho 6). 

However, the fatty acid profiles and the amount of individual fatty acid were nearly the 

same for all 4 test rices. 

Conclusion and Suggestions : 

 The information about types and amounts of protein in Hom Lanna and 

Thanyasirin rices were completely obtained. This information can be useful in Hom Lanna 

rice marketing promotion. However, the analytical technique used in this study seems to 

give inadequate resolution in trace amount protein separation so that it needs to extend 

the study to this protein group in future. 
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บทคัดย่อ 

 

ขา้วเจา้พนัธุห์อมลา้นนาและขา้วเหนียวพนัธุธ์ญัสิรนิเป็นขา้วท่ีไดร้บัการพฒันาขึน้มาใหม ่

ขอ้มลูดา้นโภชนาการยงัคงมีนอ้ย งานวิจยันีมุ้ง่ศกึษาบริบทของโปรตีนในเมล็ดขา้วทัง้สองสายพนัธุ์

นี ้ เปรียบเทียบกบัเมล็ดขา้วเจา้พนัธุห์อมมะลิ 105 และขา้วเหนียวพนัธุ ์กข6 โดยศกึษาในสว่นของ

ราํขา้วเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นสว่นท่ีมีโปรตีนมากท่ีสดุ ไดท้ดสอบวิธีการสกดัโปรตีนจากราํขา้วดว้ย

วิธีการตา่ง ๆ พบวา่ การสกดัดว้ย 1 M NaOH ในสดัสว่นราํขา้วตอ่ตวัทาํละลาย 1:5 (โดยปรมิาตร) 

เป็นเวลา 45 นาที ท่ีอณุหภูมิหอ้ง (เขยา่) เป็นสภาวะท่ีใหป้รมิาณโปรตีนเหมาะสมท่ีสดุ หลงัจาก

แยกโปรตีนท่ีสกดัไดด้ว้ย SDS-PAGE แลว้ ผลวิเคราะหพ์บวา่ ราํจากขา้วทัง้ส่ีชนิดท่ีทดสอบมี

โปรตีนหลกัสามชนิด ไดแ้ก่ โปรตีนตัง้ตน้ของกลเูตลิน กลเูตลินและโปรลามีน รวมถึงโปรตีน

โมเลกลุเล็กกว่า 18 kDa ท่ีอาจเป็นเอนไซม ์กลอบลูินและอลับมูินอ่ืน ๆ ดว้ย นอกจากนีย้งัไดศ้กึษา

องคป์ระกอบของกรดไขมนั ซึ่งเป็นผลพลอยไดจ้ากการกาํจดัไขมนัในราํขา้วอีกดว้ย ผลการศกึษา

สรุปไดว้า่ ขา้วพนัธุห์อมลา้นนามีโปรตีนท่ีละลายนํา้ไดส้งูกวา่ขา้วทกุพนัธุท่ี์ศกึษาราว 2 เท่า ส่วน

ปรมิาณไขมนัโดยภาพรวมไมแ่ตกตา่งกนั แตข่า้วเจา้ทัง้สองพนัธุมี์กรดไขมนัไมอ่ิ่มตวัสงูกวา่ขา้ว

เหนียวทัง้สองพนัธุเ์ล็กนอ้ย  
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Identification of Protein Component in  

Thanyasirin and Hom Lanna Rices 

 

Nathachai Tiengburanatam and Apichart Kanjanatat 

 
ABSTRACT 

 

The Hom Lanna and Thanyasirin are newly developed rice varieties and involved 

nutritional information is still lacked. The objective of this study is to investigate protein 

context in both cultivar grains as well as to compare the protein contents to Hom Mali 

105 rice and Kokho 6 sticky rice. Most of this study deal with rice bran since such part 

possesses highest protein content of the grain. Various protein extracting conditions 

were test and the one that gave maximum protein amount is 1M NaOH in proportion of 

the bran: extracting solution as 1:5 (by volume) during 45 minutes at ambient 

temperatures (with shaking). After the extracted proteins were applied in SDS-PAGE 

separation, it was found that all four rice brans contain mainly three protein; glutelin 

precursor, glutelin and prolamin. Result also indicates a little amount of small molecular 

protein, lower than 18kDa in size, which could possibly be enzymes, globulin and 

albumin. In addition, the lipid composition, sideline from bran defatting was also 

determined. It can be concluded that the Hom Lanna rice possesses nearly two times 

more soluble protein than the others. Moreover, although the lipid compositions were not 

different among test cultivars in overview, but the unsaturated fatty acid contents in two 

rice grains seem to be slightly higher than those of two sticky rice grains.  

 

 

Keywords: Hom Lanna      Thanyasirin      Rice protein 

 

 

ii 




