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บทคัดย่อ 

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกาบา และ
ปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมในข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และข้าวแปรรูปจากข้าวกล้องงอก โดย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ข ้าวไร่พันธุ์พ้ืนเมืองของชาวกะเหรี่ยงโพล่งในอ าเภอบ้านคา จังหวัด
ราชบุรี ประกอบด้วยพันธุ์นังพะเนี๊ยะ ชูเปิง และข้าวแดง และข้าวไร่พันธุ์ข้าวแดงจากอ าเภอหนอง
หญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือเปรียบเทียบความต่างของสิ่งแวดล้อมในการเพาะปลูก  

 วิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกาบา และปริมาณสารประกอบฟีนอล
รวมคือ วิธีทดสอบความสามารถในการดักจับอนุมูลอิสระ DPPH การหาปริมาณกาบาด้วยเทคนิค 
colorimetry และ Folin-Ciocalteu method ตามล าดับ สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยนี้ คือ 
การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบว่าส่วนสกัดเมทานอลของข้าวกล้องพันธุ์ชูเปิง (0.025 กรัมหรือร้อยละ 0.97 
ของน้ าหนักแห้ง) และข้าวกล้องงอกพันธุ์นั้งพะเนี๊ยะ (0.037 กรัมหรือร้อยละ 1.25 ของน้ าหนักแห้ง)
จะแสดงค่าสูงสุด ข้าวกล้องและข้าวกล้องงอกที่มีสารที่ออกฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด (ที่ 200 
มิลลิกรัมต่อลิตร) คือ พันธุ์ข้าวแดง (จังหวัดราชบุรี) (88.40±0.34 มิลลิกรัมต่อลิตร) และพันธุ์ข้าวแดง 
(จังหวัดเพชรบุรี) (92.97±0.27 มิลลิกรัมต่อลิตร) ตามล าดับ โดยทั้งสองพันธุ์ที่แสดงฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระสูงสุดเป็นพันธุ์ที่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมสูงสุดด้วย (91.881.15 และ 109.916.21 
มิลลิกรัม gallic acid/สารสกัด 1 กรัม ตามล าดับ) ในการวิเคราะห์ปริมาณกาบาในข้าวกล้องงอก
พบว่าพันธุ์ข้าวแดง (จังหวัดราชบุรี) ที่เวลาบ่ม 12 ชั่วโมงแสดงค่าสูงสุด (22.38 มิลลิกรัมต่อ 1กรัม
น้ าหนักแห้ง) ในส่วนของข้าวตอกจากข้าวกล้องงอกพบว่าฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ปริมาณสารกาบา 
และปริมาณสารประกอบฟีนอลรวมของทุกสายพันธุ์ลดลงเนื่องจากอิทธิพลของความร้อน จาก
ผลงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ อีกด้วย 
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to study antioxidant capacity, GABA, and 
total phenolic contents in brown rice, germinated brown rice, and germinated brown 
rice processing. The samples for this research were Karen landrace rice in Banka, 
Ratchaburi Province that consisted of 3 varieties: Nangpania, Chupoeng, and 
Kaodaeng. Moreover, Kaodaeng in Nongyaplong, Petchaburi Province was use to 
compare the effect of different grown area. 

 The method that were used to evaluate the antioxidant capacity, GABA, and 
total phenolic contents were DPPH radical scavenging assay, GABA testing by 
colorimetry, and Folin-Ciocalteu method, respectively. Statistics for analyzing data 
that used in this research are percentage, mean and standard deviation. 

 The result revealed that the brown rice of Chupoeng (0.025 g or 0.95 % of 
dry weight) and the germinated brown rice of Nangpania (0.037 g or 1.25 % of dry 
weight) showed the highest value of extracted weight. The brown rice and 
germinated brown rice that showed the highest antioxidant capacity were Kaodaeng 
in Ratchaburi ( 88.40±0.34 mg/L)  and Petchburi Province ( 92.97±0.27 mg/L) , 
respectively. Both of rice varieties exhibited the highest value of total phenolic 
contents (91.881.15 and 109.916.21 mg of gallic acid/g of sample, respectively). In 
addition, Kaodaeng that was germinated in 12 h showed the highest GABA content 
(22.38 mg/g of sample). For popped rice from germinated brown rice, the antioxidant 
capacity, GABA, and total phenolic contents of all varieties decreased because of 
heating process.  The results from this research were database for increasing the 
value of Karen upland rice products.   

 


