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บทคัดย่อ 
 

งานวิจยันีมีวตัถปุระสงค์เพือหาปริมาณสารเบต้าแคโรทีนแกมมาอะมิโนบิวทิริคแอซิด (กาบา) และสาร
ต้านอนมุลูอิสระของพนัธุ์ข้าวจํานวน 4 สายพนัธ์ุ ได้แก่ ข้าวหนียวพนัธ์ุเบล้เบากรุ๊ ข้าวเจ้าพนัธุ์ข้าวดอย ข้าวเหนียว
ดํา 1 และข้าวเหนียวดํา 3 นําเมล็ดข้าวกล้องทงั 4 สายพนัธ์บดละเอียด เตรียมสารสกัดหยาบจากข้าวกล้อง 
วิเคราะห์ปริมาณสารเบต้าแคโรทีนและกาบาและสารต้านอนมุูลอิสระ  ผลการวิจยัพบปริมาณสารเบต้าแคโรทีน 
ของข้าวเจ้าพนัธุ์เบล้เบากรุ๊ ข้าวเหนียวพนัธ์ุข้าวดอย ข้าวเหนียวดํา 1 และข้าวเหนียวดํา 3 เท่ากบั 8.64±0.07, 

4.65±0.13, 7.69±0.06 และ 7.55±0.06 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดบั ปริมาณกาบาของข้าวเหนียวพนัธุ์เบล้
เบากรุ๊ ข้าวเจ้าพนัธุ์ข้าวดอย ข้าวเหนียวดํา 1 และข้าวเหนียวดํา 3 เท่ากบั 15.44±0.13, 15.10±0.07, 19.56±0.05 

และ 31.34±0.05 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดบั และปริมาณสารต้านอนมุลูอิสระของข้าวเหนียวพนัธุ์เบล้เบากรุ๊ 
ข้าวเจ้าพนัธุ์ข้าวดอย ข้าวเหนียวดํา 1และข้าวเหนียวดํา 3 เท่ากบั 53.20±0.13,  13.96±0.26,  65.12±0.26 และ 

41.26±0.59 มิลลกิรัม/100 กรัม ตามลาํดบั 
 

คาํสาํคัญ: สารเบต้าแคโรทีน  สารกาบา  ข้าวพนัธ์ุพนืเมือง 
 

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 beta-carotene 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, 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. 
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บทนํา 
 

ข้าวพนัธ์ุพืนเมืองต่างสายพนัธุ์กนัจะมีความ
แตกต่างกันทงัในลกัษณะทางสณัฐานวิทยาลกัษณะ
ทางการเกษตรและองค์ประกอบทางโภชนาการเช่น 
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนั วิตามินและแร่ธาตุและ
สารสําคัญทีมีประโยชน์ต่อร่ายกาย เช่น สารเบต้า    
แคโรทีนเป็นสารตังต้นของวิตามินเอ ซึงช่วยบํารุง
สายตา ชะลอความแก่ และดูแลผิวพรรณให้มีความ
ออ่นเยาว์ เหมาะสาํหรับคนทกุเพศทกุวยั เบตาแคโรทีน
ยงัใช้ในการรักษาโรคบางชนิด เช่น โรคกระดูก ความ
ผิดปกติของผิวหนังอันเนืองมาจากความไวต่อแสง    
เบตาแคโรทีนสามารถหยุดปฏิกิริยาของอนุมูลอิสระ 
สามารถ ช่ วย ป้องกัน โ รคหัว ใจ  โดยยับยังกา ร
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชนัของ Low density lipoprotein 
(LDL) [1] การมีฤทธิเป็นการต้านออกซิเดชนัของเบตา
แคโรทีนและแคโรทีนอยด์ตวัอืนช่วยลดอัตราการเกิด
โรคมะเร็ง  [2] กรดแกมมาอะมิโนบิวทีริก  ( -

aminobutyric acid) หรือ กาบา (GABA) เป็นสารออก
ฤทธิทางชีวภาพสําคญั เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และ
สารออกฤทธิสือประสาท [3] ทําให้สมองผ่อนคลาย 
นอนหลบัง่ายลดความดันโลหิต ชะลอการเสือมของ
เซลล์ร่างกาย ลดปริมาณการเพิมของเซลล์มะเร็งและ

ลดความเสียงการเกิดโรคอลัไซเมอร์ได้ [4] สามารถ
ยับยงัการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและโรคเรือรัง
หลายโรคได้ [5,6,7] โดยงานวิจยัพนัธุ์ข้าวทีสงูบ้านป่า
คา 5 สายพนัธ์ุ ได้แก่ ข้าวพนัธ์ุเบล้ละ ข้าวพนัธุ์เบล้เจอ
พ่าง ข้าวพนัธ์ุเบล้หยางเจอ ข้าวพันธ์ุเบล้เกล๊อะ และ
ข้าวพนัธุ์เจ้าลีซอ พบว่า ข้าวพนัธ์ุเจ้าลีซอมีปริมาณกา
บาและฤทธิการต้านอนุมูลอิสระมีมากทีสุด [8] ซึง
อําเภอเมืองและอําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 
เคยมีการปลกูข้าวสายพนัธ์ุพืนเมืองจํานวน 102 สาย
พันธ์ุ โดยมีสายพันธ์ุพืนเมืองจํานวน 23 สายพันธ์ุที
ชาวนารู้จัก และมี 12 สายพันธุ์ทีเคยปลกู [9] ในปี 
2559 พบพนัธุ์พืนเมืองในอําเภอเมืองและอําเภอไทร
งาม จงัหวดักําแพงเพชร จํานวน 10 สายพนัธ์ุ [10]  

ข้าวพนัธ์ุพืนเมืองมีคุณค่าทางโภชนาการสงู 
ข้าวพันธุ์พืนเมืองต่างสายพันธ์ุกันจะมีคุณค่าทาง
โภชนาการหรือมี สารอาหารทีเป็นประโยชน์แตกต่าง
กันออกไป ดงันนัการหาปริมาณเบต้าแคโรทีน สาร   
กาบาและสารต้านอนุมูลอิสระ ในข้าวพนัธ์ุพืนเมืองที
พบในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 4 สายพันธุ์ ได้แก่     
ข้าวเหนียวพนัธ์ุเบล้เบากรุ๊ ข้าวเจ้าพนัธ์ุข้าวดอย ข้าว
เหนียวดํา 1 และข้าวเหนียวดํา  ทําให้ทราบสายพนัธุ์
ข้าวทีมีปริมาณเบต้าแคโรทีน สารกาบาและสารต้าน
อนมุลูอิสระ สามารถนําข้อมลูไปใช้ในการคดัเลือกสาย



พันธุ์ ข้าวพืนเมืองทีมีคุณค่าทางโภชนเภสัชเพือการ
บริโภค การแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์อาหารหรือเวชสําอาง
และนําสายพนัธ์ุข้าวพืนเมืองของจังหวดักําแพงเพชร  
สูก่ารอนรัุกษ์ตอ่ไป 

 

วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการ 

 

การศึกษาวิจัยครังนีเป็นการศึกษาปริมาณ
สารเบต้าแคโรทีน กาบาและสารต้านอนุมูลอิสระใน
ข้าวพันธ์ุพืนเมืองจํานวน  4 สายพันธ์ุของจังหวัด
กําแพงเพชร ได้แก่ ข้าวเหนียวพนัธุ์เบล้เบากรุ๊ ข้าวเจ้า
พันธุ์ ข้าวดอย  พันธุ์ ข้าวเหนียวดํา 1 และพันธุ์ ข้าว
เหนียวดํา 3 ดงัแสดงใน Table 1 นําข้าวทงั 4 สายพนัธ์ุ 
บดให้ละเอียดด้วยเครืองบดตวัอย่างเพือวิเคราะห์หา
ปริมาณเบต้าแคโรทีน กาบาและสารต้านอนุมูลอิสระ
ในขนัตอนตอ่ไป 

วิเคราะห์หาปริมาณเบต้าคาโรทีน (Beta-

carotene) [11] นําตัวอย่างข้าวทีบดละเอียดมา
ตวัอยา่งละ 1 กรัม ใสใ่นหลอดทดลอง ทํา 3 ซํา เตรียม
สารทีใช้ในการวดัค่าการดูดกลืนแสง ซึงใช้ Acetone: 

Hexane อตัราสว่น 4:6 เติมสารละลายทีเตรียมไว้ใสใ่น
หลอดทดลองหลอดละ 20 มิลลิลิตร นําไปปันด้วย
เครือง Homogenizer เป็นเวลา 1 นาที รินส่วนใสไป
วิ เ ค ร า ะ ห์ ห า ค่ า ก า ร ดู ด ก ลื น แ ส ง ด้ ว ย เ ค รื อ ง 
spectrophotometer ทีช่วงความยาวคลืน 663, 645, 

505 และ 453 นาโนเมตร (nm) เพือนําไปคํานวณหา
ปริมาณสารเบต้าแคโรทีน ดงัสมการ 1 

เบต้าแคโรทีน = 
663 645 505 4530.216 1.22 0.034 0.452A A A A .. (1) 

การวิเคราะห์หาปริมาณสารกาบา [12] ชัง
ตวัอยา่งข้าวทีบดละเอียด  กรัม ใสห่ลอดทดลอง เติม
นาํกลนั 5 มิลลลิติร แล้วนําไปปันเหวียงทีความเร็วรอบ 

4,000 rpm เป็นเวลา 60 นาที จากนันกรองด้วย
กระดาษกรอง ดูดส่วนทีใสปริมาณ 1 มิลลิลิตร ลงใน
หลอดทดลอง เติมสารละลาย เติม 6% phenol 

reagent ปริมาณ 1 มิลลลิติร Borate buffer 9 ปริมาณ 
0.2 มิ ล ลิ ลิ ต ร  แ ล ะ เ ติ ม ส า ร ล ะ ล า ย  sodium 

hypochlorite reagent ปริมาณ 0.4 มิลลิลิตร แล้ว
เขยา่ให้เข้ากนั จากนนันําไปต้มในนําร้อน เป็นเวลา 10 
นาที แล้วนําออกมาแช่ในนําเย็น 20 นาที แล้วเติม 
60% ethanol ปริมาณ 1 มิลลลิติร และนําสารละลายที
ได้ไปวดัคา่การดดูกลนืแสงทีมีความยาวคลนืที 645 นา
โนเมตร ด้วยเครืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ บนัทึกผลและ
คํานวณหาปริมาณสารกาบา 

การวิเคราะห์กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 
(Antioxidant activity) [13] ชังตัวอย่างข้าวที
บดละเอียด 1 กรัม เติม 80% เอทานอลในอตัราส่วน 
1:5 (w/v) เก็บไว้ ทีอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชัวโมง 
นําไปกรองด้วยกระดาษกรอง ทําให้เข้มข้นด้วยเครือง 
Vacuum rotary evaporator ทีอุณหภูมิ 45 องศา
เซลเซียส นําสารสกัดหยาบมาปรับให้มีความเข้มข้น 
5% ด้วย 80% เอทานอล หาความยาวคลืนสงูสุด 

( max) ทีช่วงความยาวคลืน 400-800 นาโนเมตร นํา
ตัวอย่างสารสกัดหยาบจากข้าวความเข้มข้น 100 
ไมโครลิตร มา 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย 2, 2-
diphenyl-1 picrylhydrazy (DPPH) 2 มิลลิลิตร ใน
หลอดทดลอง ตงัทงิไว้ในทีมืด 30 นาที นําไปวดัค่าการ
ดูดกลืนแสงที ความยาวคลืนสูงสุด ( max) เตรียม
สารละลายควบคมุ (Control) โดยใส ่80% ethanol 

อย่างละ 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH 2 
มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง ตังทิงไว้ในทีมืด 30 นาที 

นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีความยาวคลืนสูงสุด 
( max) 



ผลการศึกษา 
 

ลกัษณะเมลด็ข้าวเปลอืกและข้าวกล้องทีพบ
ในการศกึษาครังนไีด้แสดงใน Table 1 
Table 1. Characteristics of paddy and brown rice 

of the four local rice cultivars 

Local rice cultivars Paddy Brown rice  

Khao  Babaogru  
Khao  Doi  
Khao  Niaw Dam 1  
Khao  Niaw Dam 3  
 

Table 2. Beta-carotene of the four local rice 

cultivars 

Local rice cultivars Beta-carotene  

(mg/ 100 g) 

( x ±SD.) 

Khao  Babaogru 8.64±0.07 

Khao  Doi 4.65±0.13 

Khao  Niaw Dam 1 7.69±0.06 

Khao  Niaw Dam 3 7.55±0.06 

 

ปริมาณเบต้าแคโรทีนในข้าวทงั 4 สายพนัธุ์ 
(Table 2) มีความแตกตา่งกนั โดยข้าวเหนียวพนัธุ์เบล้
เบากรุ๊ มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสงูสดุ เทา่กบั8.64±0.07 

มิลลิกรัม /100 กรัม  รองลงมาคือข้าวเหนียวดํา  1 
เทา่กบั 7.69±0.06 มิลลกิรัม/100 กรัม ข้าวเหนียวดํา 3 
เท่ากับ 7.55±0.06 มิลลิกรัม/ 100 กรัม และข้าวเจ้า
พนัธ์ุข้าวดอยเท่ากับ 4.65±0.13 มิลลิกรัม/100 กรัม 
ตามลาํดบั  

Table 3. GABA content of the four local rice 

cultivars 

Local rice varieties GABA (mg/ 100 g) 

( x ±SD.) 

Khao  Babaogru 15.44±0.13 

Khao  Doi 15.10±0.07 

Khao  Niaw Dam 1 19.56±0.05 

Khao  Niaw Dam 3 31.34±0.05 

 

ปริมาณกาบาในข้าวทงั 4 สายพนัธ์ุ (Table 

3) มีความแตกต่างกัน โดยข้าวข้าวเหนียวดํา 3 มี
ปริมาณสารกาบาสงูสดุ เทา่กบั 31.34±0.05 มิลลกิรัม/
100 กรัม  รองลงมา  คือ  ข้าวเหนียวดํา  1 เท่ากับ 
19.56±0.05 มิลลิกรัม/100 กรัม ข้าวเหนียวพันธุ์ เบล้
เบากรุ๊ เท่ากับ 15.44±0.13 มิลลิกรัม/100 กรัม และ
ข้าวเจ้าพันธุ์ ข้าวดอย เท่ากับ 15.10±0.07 มิลลิกรัม/
100 กรัม ตามลาํดบั  
Table 4. Antioxidant Activity of the four local rice 

cultivars 

Local rice varieties Antioxidant activity  

( x ±SD.) 

Khao  Babaogru 53.20±0.13 

Khao  Doi 13.96±0.26 

Khao  Niaw Dam 1 65.12±0.26 

Khao  Niaw Dam 3 41.26±0.59 

สารต้านอนุมูลอิสระในข้าวทัง 4 สายพันธ์ุ 

(Table 4) มีความแตกต่างกนั โดยข้าวเหนียวดํา 1 มี
สาร ต้านอนุมูลอิสระสูงสุด  เท่ ากับ  65.12±0.26 
มิลลิกรัม/100 กรัม รองลงมาคือข้าวเหนียวพันธุ์ เบล้
เบากรุ๊ เท่ากับ 53.20±0.13 มิลลิกรัม/ 100 กรัม ข้าว



เหนียวดํา 3 เท่ากับ 41.26±0.59 มิลลิกรัม/ 100 กรัม 
และข้าวเจ้าพนัธุ์ดอย เท่ากับ 13.96±0.26 มิลลิกรัม/ 
100 กรัม ตามลาํดบั  
 

อภปิรายผล 
 

 ปริมาณเบต้าแคโรทีนในข้าวทงั 4 สายพนัธุ์ 
มีความแตกต่างกัน โดยข้าวเหนียวพันธ์ุเบล้เบากรุ๊      
มีปริมาณเบต้าแคโรทีนสงูสดุ รองลงมาคือข้าวเหนียว
พนัธ์ุข้าวเหนียวดํา 1 ข้าวเหนียวพนัธ์ุข้าวเหนียวดํา 3 
พันธ์ุข้าวเจ้าพันธ์ุข้าวดอย  ตามลําดับ  ซึงข้าวทีมี       
อลัฟาแคโรทีน (Alpha Carotene) และ คริปโตแซนทีน 
(Cryptoxanthin) สงูมีปริมาณเบต้าแคโรทีนมากกว่า
พนัธุ์ทีมีอลัฟาแคโรทีน (Alpha Carotene) และ คริปโต
แซนทีน (Cryptoxanthin) ตํา [14] ข้าวเหนียวดํา ซึง
เป็นข้าวทีมีสีดํามีปริมาณฟลาโวนอยด์และฟีนอล
ทงัหมดทีเป็นองค์ประกอบสงูกว่าข้าวทีมีสีขาวในทกุๆ
วิธีการทดสอบ ซึงสารฟลาโวนอยด์เป็นสารในกลุ่ม
เบต้าแคโรทีน [15]  

 ปริมาณกาบาในข้าวทงั 4 สายพนัธ์ุ มีความ
แตกต่างกัน โดยข้าวเหนียวดํา 3 มีปริมาณสารกาบา
สงูสดุ รองลงมา คือข้าวเหนียวดํา 1 ข้าวเหนียวพันธุ์
เบล้เบากรุ๊ และข้าวเจ้าพันธุ์ ข้าวดอย  ตามลําดับ 
ปริมาณสารกาบาในข้าวเจ้าทีมีแอมิโลสตํามีค่าสงูกว่า
ข้าวเจ้าทีมีแอมิโลสสงู โดยข้าวเหนียวมีปริมาณสารกา
บาสงูกว่าข้าวเจ้าทีมีแอมิโลสตํา ข้าวทีมี amylose ตํา 
มีปริมาณสาร GABA มากกว่าพนัธุ์ amylose สงู [16, 

17] ดังนัน คัพภะข้าวทีมีปริมาณแอมิโลสตําจะมี
ปริมาณสารกาบาสูงกว่าคัพภะข้าวทีมีแอมิโลสสูง 
นอกจากนีอาจเกียวข้องกับลกัษณะทางพนัธุกรรมใน
การเปลียนโปรตีนเป็นกรดกลตูามิก [18] การสะสม  

กรดกลูตามิกในเนือเยือข้าวกล้อง [19] กลไกการ
เ กิดปฏิ กิ ริยา ชี ว เค มีทีสัมพัน ธ์กับกระบวนการ
สงัเคราะห์สาร GABA [20]  

 สารต้านอนมุูลอิสระในข้าวทงั 4 สายพนัธุ์ มี
ความแตกต่างกัน โดยข้าวเหนียวดํา 1 มีสารต้าน
อนุมูลอิสระสงูสดุ รองลงมา คือข้าวเหนียวเบล้เบากรุ๊ 
ข้าวเหนียวพนัธ์ุข้าวเหนียวดํา 3 และข้าวเจ้าพนัธุ์ ข้าว
ดอย ตามลําดับ การเพิมขึนของสารต้านอนุมูลอิสระ
ของข้าวกล้องต่างสายพนัธุ์ อาจเนืองจากการเพิมขึน
ของปริมาณกาบาและสารฟีนอลิก ซึงมีสมบตัิเป็นสาร
ต้านอนมุลูอิสระชนิดหนงึ [21] พนัธ์ุข้าวทีแตกตา่งกนัมี
องค์ประกอบทางเคมีทีแตกต่างกัน  เช่น ปริมาณ       
แอมิโลสและแอมิโลเพกติน จึงทําให้ปริมาณสารกาบา
และฤทธิการต้านอนมุลูอิสระแตกตา่งกนั [22]  
 

สรุป 
 

ข้าวเหนียวพันธ์ุเบล้เบากรุ๊มีปริมาณเบต้า  
แคโรทีนสงูกว่าข้าวเหนียวดํา 1 ข้าวเหนียวดํา 3 และ
ข้าวเจ้าพนัธ์ุข้าวดอย โดยทีข้าวเหนียวดํา 3 มีปริมาณ
กาบาสูงกว่ า ข้า ว เห นียวพันธุ์ ข้ าว เห นียว ดํ า  1           
ข้าวเหนียวพันธ์ุเบล้เบากรุ๊ และข้าวเจ้าพนัธุ์ ข้าวดอย 
ในขณะทีข้าวเหนียวดํา 1 มีปริมาณสารต้านอนุมูล
อิสระสงูกวา่ข้าวเหนียวพนัธ์ุเบล้เบากรุ๊ ข้าวเหนียวดํา 3 
และข้าวเจ้าพนัธ์ุข้าวดอย  
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