วารสารวิทยาศาสตรแหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปที่ 15 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561

11

ปริมาณสารเบตาแคโรทีน กาบาและสารตานอนุมูลอิสระของขาว 4 สายพันธุ
Beta Carotene GABA and Antioxidant Activity of Four Local Rice Cultivars
มณฑา หมีไพรพฤกษ*, นัตติกาล ปานสุด และ ทรงพร วัฒนโฉมยง
Montha Meepripruk*, Nuttikan Pansut and Songporn Wattanachomyong
สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
Faculty of Education, Kamphaeng Phet Rajabhat University
*Corresponding author; E-mail: e-mail:montha_mee@hotmail.com

บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ หาปริมาณสารเบตาแคโรทีนแกมมาอะมิโนบิวทิรคิ แอซิด (กาบา) และสารตาน
อนุมลู อิสระของพันธุข า วจํานวน 4 สายพันธุ ไดแก ขาวเหนียวพันธุเ บลเบากรุ ขาวเจาพันธุข า วดอย ขาวเหนียวดํา 1
และขาวเหนียวดํา 3 นําเมล็ดขาวกลองทั้ง 4 สายพันธุบดละเอียด เตรียมสารสกัดหยาบจากขาวกลอง วิเคราะห
ปริมาณสารเบตาแคโรทีนและกาบาและสารตานอนุมูลอิสระ ผลการวิจัยพบปริมาณสารเบตาแคโรทีนของขาวเจา
พันธุเบลเบากรุ ขาวเหนียวพันธุขาวดอย ขาวเหนียวดํา 1 และขาวเหนียวดํา 3 เทากับ 8.64±0.07, 4.65±0.13,
7.69±0.06 และ 7.55±0.06 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ ปริมาณกาบาของขาวเหนียวพันธุเบลเบากรุ ขาวเจา
พันธุขาวดอย ขาวเหนียวดํา 1 และขาวเหนียวดํา 3 เทากับ 15.44±0.13, 15.10±0.07, 19.56±0.05 และ 31.34±0.05
มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ และปริมาณสารตานอนุมูลอิสระของขาวเหนียวพันธุเบลเบากรุ ขาวเจาพันธุขาวดอย
ขาวเหนียวดํา 1 และขาวเหนียวดํา 3 เทากับ 53.20±0.13, 13.96±0.26, 65.12±0.26 และ 41.26±0.59 มิลลิกรัม/
100 กรัม ตามลําดับ
คําสําคัญ : สารเบตาแคโรทีน สารกาบาขาวพันธุพื้นเมือง

Abstract
This research aims to study the total beta carotene, gamma-aminobutyric acid (GABA) and
antioxidant activity in local rice cultivars. The four local rice cultivars include Khao' Babaogru, Khao' Doi,
Khao' Niaw Dam 1 and Khao' Niaw Dam 3. The four local rice cultivars were ground to prepare crude extracts
and then analyzed of Beta-carotene, GABA and antioxidant activities. The results showed that the betacarotene contents of Khao' Babaogru, Khao' Doi, Khao' Niaw Dam 1, and Khao' Niaw Dam 3 were 8.64±0.07,
4.65±0.13, 7.69±0.06, and 7.55±0.06 mg/ 100 g, respectively. GABA of Khao' Babaogru, Khao' Niaw Dam 1,
Khao' Niaw Dam 3, and Khao' doi were 15.44±0.13, 15.10±0.07, 19.56±0.05, and 31.34±0.05 mg/ 100 g,
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respectively. The antioxidant activity of Khao' Bebaogru, Khao' Doi, Khao] Niaw Dam 1, and Khao' Niaw
Dam 3 were 53.20±0.13, 13.96±0.26, 65.12±0.26 and 41.26±0.59 mg/100 g respectively.
Keywords : Beta carotene, GABA, Local rice

บทนํา

พันธุเจาลีซอ พบวาขาวพันธุเจาลีซอมีปริมาณกาบา
และฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระมากที่สุด [8]อําเภอเมือง
และอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร เคยมีการปลูกขาว
สายพันธุพื้นเมืองจํานวน 102 สายพันธุโดยมีสายพันธุ
พื้นเมืองจํานวน 23 สายพันธุที่ชาวนารูจัก และมี 12
สายพันธุที่เคยปลูก [9] ในป 2559 พบพันธุพื้นเมือง
ในอําเภอเมืองและอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร
เหลือจํานวน 10 สายพันธุ [10]
ขาวพันธุพื้นเมืองมีคุณคาทางโภชนาการสูง
ข า วพั น ธุ  พื้ น เมื อ งต า งสายพั น ธุ  กั น จะมี คุ ณ ค า ทาง
โภชนาการหรือมีสารอาหารที่เปนประโยชนแตกตางกัน
ออกไป ดังนัน้ การหาปริมาณเบตาแคโรทีน สารกาบาและ
สารตานอนุมูลอิสระในขาวพันธุพื้นเมืองที่พบในจังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 4 สายพันธุ ไดแก ขาวเหนียวพันธุ
เบลเบากรุ ขาวเจาพันธุขาวดอย ขาวเหนียวดํา 1 และ
ขาวเหนียวดํา 3 ทําใหทราบสายพันธุขาวที่มีปริมาณ
เบตาแคโรทีน สารกาบาและสารตานอนุมลู อิสระ สามารถ
นําขอมูลไปใชในการคัดเลือกสายพันธุขาวพื้นเมืองที่มี
คุณคาทางโภชนเภสัชเพื่อการบริโภค การแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑอาหารหรือเวชสําอางและนําสายพันธุขาว
พื้นเมืองของจังหวัดกําแพงเพชรสูการอนุรักษตอไป

ขาวพันธุพื้นเมืองตางสายพันธุกันจะมีความ
แตกต า งกั น ทั้ ง ในลั ก ษณะทางสั ณ ฐานวิ ท ยาลั ก ษณะ
ทางการเกษตรและองคประกอบทางโภชนาการ เชน
คาร โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน แรธาตุและ
สารสําคัญทีม่ ปี ระโยชนตอ รางกาย เชน สารเบตาแคโรทีน
เปนสารตั้งตนของวิตามินเอ ซึ่งชวยบํารุงสายตา ชะลอ
ความแก และดูแลผิวพรรณใหมีความออนเยาว เหมาะ
สํ า หรั บ คนทุ ก เพศทุ กวั ย เบต า แคโรที น ยั ง ใช ใ นการ
รักษาโรคบางชนิด เชน โรคกระดูก ความผิดปกติของ
ผิวหนังอันเนื่องมาจากความไวตอแสง เบตาแคโรทีน
สามารถหยุดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ สามารถชวย
ปองกันโรคหัวใจ โดยยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น
ของ Low density lipoprotein (LDL) [1] การมีฤทธิ์เปน
การตานออกซิเดชันของเบตาแคโรทีนและแคโรทีนอยด
ตัวอื่นชวยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็ง [2] กรดแกมมา
อะมิโนบิวทีรกิ (γ-aminobutyric acid) หรือ กาบา (GABA)
เปนสารออกฤทธิท์ างชีวภาพสําคัญ เปนสารตานอนุมลู อิสระ
และสารออกฤทธิ์สื่อประสาท [3] ทําใหสมองผอนคลาย
นอนหลับงาย ลดความดันโลหิต ชะลอการเสื่อมของ
เซลลรางกายลดปริมาณการเพิ่มของเซลลมะเร็งและ
ลดความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร ได [4] สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งและโรคเรื้อรัง วัสดุ อุปกรณและวิธีการ
หลายโรคได [5, 6, 7] โดยงานวิจยั พันธุข า วทีส่ งู บานปาคา
5 สายพันธุ ไดแก ขาวพันธุเบลละ ขาวพันธุเบลเจอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปริมาณสาร
พางขาวพันธุเบลหยางเจอ ขาวพันธุเบลเกลอะและขาว เบตาแคโรทีน กาบาและสารตานอนุมูลอิสระในขาวพันธุ
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พื้นเมืองจํานวน 4 สายพันธุ ของจังหวัดกําแพงเพชร
ไดแก ขาวเหนียวพันธุเบลเบากรุ ขาวเจาพันธุขาวดอย
พันธุข า วเหนียวดํา 1 และพันธุข า วเหนียวดํา 3 ดังแสดงใน
Table 1 นําขาวทั้ง 4 สายพันธุบดใหละเอียดดวยเครื่อง
บดตัวอยางเพื่อวิเคราะหหาปริมาณเบตาแคโรทีนกาบา
และสารตานอนุมูลอิสระในขั้นตอนตอไป
วิ เ คราะห ห าปริ ม าณเบต า แคโรที น (Betacarotene) [11] นําตัวอยางขาวทีบ่ ดละเอียดมาตัวอยางละ
1 กรัม ใสในหลอดทดลอง ทํา 3 ซํา้ เตรียมสารที่ใชในการ
วัดคาการดูดกลืนแสง ซึง่ ใช Acetone: Hexane อัตราสวน
4:6 เติมสารละลายที่เตรียมไวใสในหลอดทดลองหลอด
ละ 20 มิลลิลิตร นําไปปนดวยเครื่อง Homogenizer เปน
เวลา 1 นาที รินสวนใสไปวิเคราะหหาคาการดูดกลืนแสง
ดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ชวงความยาวคลื่น
663, 645, 505 และ 453 นาโนเมตร (nm) เพื่อนําไป
คํานวณหาปริมาณสารเบตาแคโรทีน ดังสมการ 1
เบต า แคโรที น = 0.216A 663 -1.22A 645
-0.034A505+0.452A453 …(1)
การวิเคราะหหาปริมาณสารกาบา [12] ชั่ง
ตัวอยางขาวที่บดละเอียด 2 กรัม ใสหลอดทดลอง
เติมนํ้ากลั่น 5 มิลลิลิตร แลวนําไปปนเหวี่ยงที่ความเร็ว
รอบ 4,000 rpm เปนเวลา 60 นาที จากนั้นกรองดวย
กระดาษกรอง ดูดสวนที่ใสปริมาณ 1 มิลลิลติ ร ลงในหลอด
ทดลอง เติมสารละลาย เติม 6% phenol reagent ปริมาณ
1 มิลลิลิตร Borate buffer 9 ปริมาณ 0.2 มิลลิลิตร และ
เติมสารละลาย sodium hypochlorite reagent ปริมาณ
0.4 มิลลิลิตร แลวเขยาใหเขากัน จากนั้นนําไปตมใน
นํ้ารอน เปนเวลา 10 นาที แลวนําออกมาแชในนํ้าเย็น
20 นาที แลวเติม 60% ethanol ปริมาณ 1 มิลลิลิตร
และนํ า สารละลายที่ ไ ด ไ ปวั ด ค า การดู ด กลื น แสงที่ มี
ความยาวคลืน่ ที่ 645 นาโนเมตร ดวยเครือ่ งสเปกโตรโฟโต
มิเตอรบันทึกผลและคํานวณหาปริมาณสารกาบา
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การวิ เ คราะห กิ จ กรรมการต า นอนุ มู ล อิ ส ระ
(Antioxidant activity) [13] ชั่งตัวอยางขาวที่บดละเอียด
1 กรัม เติม 80% เอทานอลในอัตราสวน 1:5 (w/v)
เก็บไวที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 24 ชั่วโมง นําไปกรอง
ดวยกระดาษกรอง ทําใหเขมขนดวยเครื่อง Vacuum
rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45 องศาเซลเซียส นํา
สารสกัดหยาบมาปรับใหมีความเขมขน 5% ดวย 80%
เอทานอลหาความยาวคลืน่ สูงสุด (λmax) ทีช่ ว งความยาว
คลืน่ 400-800 นาโนเมตร นําตัวอยางสารสกัดหยาบจาก
ขาวความเขมขน 100 ไมโครลิตร มา 1 มิลลิลิตร
ผสมกับสารละลาย 2, 2-diphenyl-1picrylhydrazy
(DPPH) 2 มิ ล ลิ ลิ ต ร ในหลอดทดลอง ตั้ ง ทิ้ ง ไว ใ น
ที่มืด 30 นาที นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาว
คลื่นสูงสุด (λmax) เตรียมสารละลายควบคุม (Control)
โดยใส 80% ethanol อยางละ 1 มิลลิลิตร ผสมกับ
สารละลาย DPPH 2 มิลลิลติ ร ในหลอดทดลอง ตัง้ ทิง้ ไวใน
ทีม่ ดื 30 นาทีนาํ ไปวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่
สูงสุด (λmax)

ผลการศึกษา
ลักษณะเมล็ดขาวเปลือกและขาวกลองที่พบใน
การศึกษาครั้งนี้ไดแสดงใน Table 1
Table 1. Characteristics of paddy and brown rice of
the four local rice cultivars
Local rice Varieties Paddy
Brown rice
Khao′Babaogru
Khao′Doi
Khao′Niaw Dam 1
Khao′Niaw Dam 3
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Table 2. Beta-carotene of the four local rice cultivars
Beta-carotene
Local rice Varieties
(mg/
100g)
_
( χ ±SD.)
8.64±0.07
Khao′Babaogru
4.65±0.13
Khao′Doi
7.69±0.06
Khao′Niaw Dam 1
7.55±0.06
Khao′Niaw Dam 3

Table 4. Antioxidant Activity of the four local
rice cultivars
Antioxidant
activity
_
Local rice Varieties
( χ ±SD.)
53.20±0.13
Khao′Babaogru
13.96±0.26
Khao′Doi
65.12±0.26
Khao′Niaw Dam 1
41.26±0.59
Khao′Niaw Dam 3

ปริมาณเบตาแคโรทีนในขาวทั้ง 4 สายพันธุ
(Table 2) มีความแตกตางกัน โดยขาวเหนียวพันธุเบล
เบากรุ มีปริมาณเบตาแคโรทีนสูงสุดเทากับ 8.64±0.07
มิลลิกรัม/100 กรัม รองลงมาคือขาวเหนียวดํา 1 เทากับ
7.69±0.06 มิลลิกรัม/100 กรัม ขาวเหนียวดํา 3 เทากับ
7.55±0.06 มิลลิกรัม/ 100 กรัม และขาวเจาพันธุข า วดอย
เทากับ 4.65±0.13 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ
Table 3. GABA content of the four local rice cultivars
GABA(mg/
100g)
_
Local rice Varieties
( χ ±SD.)
15.44±0.13
Khao′Babaogru
15.10±0.07
Khao′Doi
19.56±0.05
Khao′Niaw Dam 1
31.34±0.05
Khao′Niaw Dam 3

สารตานอนุมูลอิสระในขาวทั้ง 4 สายพันธุ
(Table 4) มีความแตกตางกัน โดยขาวเหนียวดํา 1
มีสารตานอนุมลู อิสระสูงสุดเทากับ 65.12±0.26 มิลลิกรัม/
100 กรั ม รองลงมาคื อ ข า วเหนี ย วพั น ธุ  เ บล เ บากรุ 
เทากับ 53.20±0.13 มิลลิกรัม/ 100 กรัม ขาวเหนียวดํา
3 เทากับ 41.26±0.59 มิลลิกรัม/ 100 กรัม และ
ขาวเจาพันธุด อยเทากับ 13.96±0.26 มิลลิกรัม/ 100 กรัม
ตามลําดับ

ปริมาณกาบาในขาวทั้ง 4 สายพันธุ (Table 3)
มีความแตกตางกัน โดยขาวเหนียวดํา 3 มีปริมาณ
สารกาบาสูงสุดเทากับ 31.34 ± 0.05 มิลลิกรัม/100 กรัม
รองลงมาคือขาวเหนียวดํา 1 เทากับ 19.56±0.05
มิลลิกรัม/100 กรัม ขาวเหนียวพันธุเบลเบากรุเทากับ
15.44±0.13 มิลลิกรัม/100 กรัม และขาวเจาพันธุข า วดอย
เทากับ 15.10±0.0 7มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ

I

อภิปรายผล
ปริมาณเบตาแคโรทีนในขาวทั้ง 4 สายพันธุ
มีความแตกตางกัน โดยขาวเหนียวพันธุเบลเบากรุมี
ปริมาณเบตาแคโรทีนสูงสุด รองลงมาคือขาวเหนียว
พันธุขาวเหนียวดํา 1 ขาวเหนียวพันธุขาวเหนียวดํา
3 พันธุขาวเจา พันธุขาวดอย ตามลําดับ ซึ่งขาวที่มี
อัลฟาแคโรทีน (Alpha Carotene) และคริปโตแซนทีน
(Cryptoxanthin) สูงมีปริมาณเบตาแคโรทีนมากกวาพันธุ
ทีม่ อี ลั ฟาแคโรทีน (Alpha Carotene) และคริปโตแซนทีน
(Cryptoxanthin) ตํ่า [14] ขาวเหนียวดําซึ่งเปนขาวที่
มีสีดํามีปริมาณฟลาโวนอยดและฟนอลทั้งหมดที่เปน
องคประกอบสูงกวาขาวที่มีสีขาวในทุกๆ วิธีการทดสอบ
ซึ่งสารฟลาโวนอยดเปนสารในกลุมเบตาแคโรทีน [15]
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ปริมาณกาบาในขาวทั้ง 4 สายพันธุ มีความ
แตกตางกันโดยขาวเหนียวดํา 3 มีปริมาณสารกาบาสูงสุด
รองลงมา คือขาวเหนียวดํา 1 ขาวเหนียวพันธุเบลเบากรุ
และขาวเจาพันธุข า วดอย ตามลําดับ ปริมาณสารกาบาใน
ขาวเจาที่มีแอมิโลสตํ่ามีคาสูงกวาขาวเจาที่มีแอมิโลสสูง
โดยขาวเหนียวมีปริมาณสารกาบาสูงกวาขาวเจาที่มี
แอมิโลสตํ่า ขาวที่มี amylose ตํ่า มีปริมาณสาร GABA
มากกวาพันธุ amylose สูง [16,17] ดังนั้นคัพภะขาวที่
มีปริมาณแอมิโลสตํ่าจะมีปริมาณสารกาบาสูงกวาคัพภะ
ขาวที่มีแอมิโลสสูง นอกจากนี้อาจเกี่ยวของกับลักษณะ
ทางพันธุกรรมในการเปลี่ยนโปรตีนเปนกรดกลูตามิก
[18] การสะสมกรดกลูตามิกในเนื้อเยื่อขาวกลอง [19]
กลไกการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมีที่สัมพันธกับกระบวนการ
สังเคราะหสาร GABA [20]
สารตานอนุมูลอิสระในขาวทั้ง 4 สายพันธุ มี
ความแตกตางกัน โดยขาวเหนียวดํา 1 มีสารตานอนุมูล
อิสระสูงสุด รองลงมาคือขาวเหนียวเบลเบากรุ ขาวเหนียว
พันธุข า วเหนียวดํา 3 และขาวเจาพันธุข า วดอยตามลําดับ
การเพิ่มขึ้นของสารตานอนุมูลอิสระของขาวกลองตาง
สายพันธุอาจเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณกาบาและ
สารฟนอลิก ซึ่งมีสมบัติเปนสารตานอนุมูลอิสระชนิด
หนึ่ง [21] พันธุขาวที่แตกตางกันมีองคประกอบทางเคมี
ที่แตกตางกัน เชน ปริมาณแอมิโลสและแอมิโลเพกติน
จึงทําใหปริมาณสารกาบาและฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ
แตกตางกัน [22]

สรุป
ขาวเหนียวพันธุเ บลเบากรุม ปี ริมาณเบตาแคโรทีน
สูงกวาขาวเหนียวดํา 1 ขาวเหนียวดํา 3 และขาวเจา
พันธุขาวดอย โดยที่ขาวเหนียวดํา 3 มีปริมาณกาบาสูง
กวาขาวเหนียวพันธุขาวเหนียวดํา 1ขาวเหนียวพันธุเบล
เบากรุ และขาวเจาพันธุขาวดอย ในขณะที่ขาวเหนียวดํา
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1 มีปริมาณสารตานอนุมูลอิสระสูงกวาขาวเหนียวพันธุ
เบลเบากรุ ขาวเหนียวดํา 3 และขาวเจาพันธุขาวดอย
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