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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาปริมาณสารกาบาและฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1   

โดยน าข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 มาล้างให้สะอาดแล้วแช่ในสารละลาย 4 ชนิด ได้แก่ น้ า น้ ามะพร้าว: น้ า (1:50) 
ข้าวโพด : น้ า (1:50) และใบบัวบก : น้ า (1:75) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มที่ระยะเวลา 18 24 และ 36 ช่ัวโมง ล้างด้วยน้ า
สะอาดและนึ่งเป็นเวลา 15 นาที น าไปตากให้แห้งเป็นเวลา 1-2 วัน หาปริมาณสารกาบาและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ 
ผลการวิจัยพบว่า  ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่แช่ในน้ าใบบัวบก: น้ า (1:75) เวลา 24 ช่ัวโมง บ่มเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง 
มีปริมาณกาบาสูงสุด เท่ากับ 8.302 มิลลิกรัม/ 100 กรัม ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่
แช่ในใบบัวบก : น้ า (1:75) เวลา 24 ช่ัวโมง บ่มเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง มีฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 84.91  
 
ค้าส้าคัญ : ข้าวกล้องงอก  สารกาบา  สารต้านอนุมูลอิสระ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study Gamma-Aminobutyric acid (GABA) and Antioxidant activity 
of brown rice (Pathumthani 1) in solvent-soaked such as water, coconut water : water (1:50), corn : 
water     (1:50), and Centella Asiatic : water (1:75) with soaked time. The brown rice (Pathumthani 1) 
was used to germination process. The brown rice seed were cleaned and soaked in 4 different 
solvents for 24 hours and incubated at room temperature for 18, 24 and 36 hours. Germinated brown 
rice were washed with clean water and steamed for 15 minutes. The Germinated brown rice was 
place under sun light 1-2 days. The GABA and antioxidant activity were evaluated. The result showed 
that GABA and antioxidant activity of germinated brown rice (Pathumthani 1) soaked in Centella 
Asiatic : water (1:75) present highest about 8.302 mg/100g and 84.91, respectively. 
 
Keywords : germinated brown rice,  Gamma-Aminobutyric acid,  antioxidant activity 

 
บทน้า 

ข้าวมีความส าคัญและมีคุณค่าทางโภชนาการ โดยข้าวที่รับประทานส่วนใหญ่จะเป็นข้าวขาวที่ผ่านการขัดสี
หลายครั้งจนเหลือแต่ส่วนเนื้อสีขาวสวยท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยลงท าให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จ าเป็นต่อร่างกาย
ไม่เพียงพอท าใหเ้กิดปัญหาด้านสุขภาพ ในปัจจุบันจึงมีผู้สนใจการกินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีมากข้ึน เลือกรับประทานข้าว
กล้องแทนข้าว   ขัดขาวหรือน าข้าวกล้องมาผสมในข้าวขาว ข้าวกล้องคือข้าวท่ีกะเทาะเอาแค่เปลือกออก มีจมูกข้าว และ
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เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่ครบถ้วน ซึ่งจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวนี้มีวิตามิน แร่ธาตุ และเส้ นใยอาหาร ที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายมากกว่าข้าวขาว     แต่ข้าวกล้องเมื่อหุงแล้วจะมีลักษณะร่วนและแข็งกว่าข้าวขาว จึงมีการน าข้าวกล้องมาผลิต
เป็นข้าวกล้องงอกเมื่อสุกจะมีลักษณะนุ่มกว่าข้าวกล้องและและมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น การท าข้าวกล้องงอกท าได้
โดยการน าข้าวกล้องไปแช่น้ าแล้วน าไปบ่มให้งอก ซึ่งข้าวกล้องที่น ามาท าเป็นข้าวกล้องงอกจะต้องเป็นข้าวกล้องใหม่ๆ ที่สี
เอาเปลือกออกมาไม่เกิน 2 สัปดาห์ ข้าวกล้องงอกจะมีปริมาณสารกาบานอกจากนี้ยังมีสาร GABA (Gamma-
Aminobutyric Acid) จะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดของสมอง ท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีจึงช่วยท าให้สมองผ่อน
คลาย (Zhang, et al., 2007) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปริมาณ สารกาบาเกิดจากเอนไซม์ glutamate decarboxylase ที่ถูก
สร้างขึ้นจากกระบวนการทางชีวเคมี เร่งปฎิกิริยาระหว่างกรด  อะมิโนกลูตาเมทกับไฮโดรเจนไอออน ได้สารกาบาและ
การเพิ่มขึ้นของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระเกิดจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารกาบา และสารฟินอลิค ซึ่งมีสมบัติเป็นสาร
ต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง (วรัมพร วงศ์สุดิน, 2555) และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) สูงขึ้น ซึ่งช่วยป้องกัน
การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคมะเร็ง โรค ต้อกระจก ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรคและยังช่วยชะลอความแก่ชรา  

ผู้วิจัยจึงได้ท าการหาปริมาณสารกาบาและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 โดยน า
ข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 แช่ในสารละลาย 4 ชนิด ได้แก่ น้ า น้ ามะพร้าว: น้ า (1: 50) ข้าวโพด: น้ า (1: 50) และใบ
บัวบก: น้ า   (1: 75) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มที่ระยะเวลา 18 24 และ 36 ช่ัวโมง เพื่อเพิ่มปริมาณสารกาบาและฤทธ์ิการ
ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งน้ ามะพร้าวและข้าวโพดมีสารไซโตไคนิน Zeatin riboside ช่วยในการกระตุ้นให้มีการแบ่งเซลล์ 
นอกจากนี้น้ ามะพร้าวและข้าวโพดยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและใบบัวบกมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ (นันท์นภัส เติมวงศ์, 2551) ผู้วิจัยหวังว่าน้ าที่ใช้แช่นั้นจะช่วยให้ปริมาณสารกาบาและสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ใน
เมล็ดข้าวนั้นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของข้างกล้องให้สูงขึ้น ซึ่งเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค
สามารถเลือกรับประทานข้าวที่มีสารอาหาร  ที่ส าคัญต่อร่างกายมากขึ้นและเป็นการสร้างอาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถ
และยังเพิ่มรายได้ให้กับแต่ละครอบครัว ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

การท าข้าวกล้องงอก ข้าวกล้องที่ใช้ คือ ข้าวหอมปทุนธานี 1 มาผ่านกระบวนการงอก โดยน ามาแช่ 4 ชนิด 
คือ น้ า  น้ ามะพร้าว: น้ า (1:50) ข้าวโพด: น้ า (1:50) และ ใบบัวบก: น้ า (1:75) ในอัตราส่วนข้าวต่อน้ าแช่เท่ากับ 1:3 เป็น
เวลา        24 ช่ัวโมง บ่มที่ระยะเวลา 18 24 และ 36 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิห้อง ระหว่างการบ่มสเปรย์น้ าแช่ผ่านตัวอย่าง
ข้าวทุก 4 ชม. น าไปล้างด้วยน้ าสะอาด แล้วน าไปนึ่ง เป็นเวลา 15 นาที เพื่อหยุดการงอกของเอ็มบริโอหรือเอนไซม์และ
ฆ่าจุลินทรีย์ต่างๆ     ที่เกิดขึ้นจากการบ่ม น าข้าวกล้องงอกหอมปทุนธานี 1 ไปตากแดดให้แห้งเป็นเวลา 1-2 วัน การหา
อัตราการงอก โดยการสุ่มเมล็ดข้าวจากการบม่ข้าวกล้องงอกมา 100 เมล็ด เรียงเมล็ดข้าวกล้องงอกจากนั้นนับเมล็ดที่งอก
รากเล็ก ๆ ท่ีมีความยาวมากกว่า 0.5-1.0 มิลลิเมตร และคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การงอกท่ีสูงสุดโดยที่ต้องได้ตั้งแต่ 80% ถือว่า
เป็นวิธีการที่อัตราการงอกสูงสุด (มาตรฐานสินค้าเกษตร, 2555) และหาความชื้นของข้าวกล้องงอก 

การเตรียมสารสกัดหยาบจากขาว โดยน าเมล็ดขาวกลองงอกบดให้ละเอียด แลวน าไปวิเคราะหหาปริมาณสาร
กาบาและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ดังนี้   

การวิเคราะหปริมาณกาบา (Gamma amino butyric acid, GABA) (ดัดแปลงวิธีของ Zhang Q, et al, 
2014) โดยช่ังตัวอยางขาวกล้องงอกที่บดละเอียดตัวอย่างละ 1 กรัม เติมน้ ากลั่นปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไปเซนติฟวจที่
ความเร็วรอบ 4000 รอบต่อนาที เปนเวลา 60 นาที กรองดวยกระดาษกรอง ดูดสวนใสปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร เติม
สารละลายบอเรตบัฟเฟอร์ pH 9 ปริมาตร 0.2 มิลลิลิตร เติมสารละลาย 6% ฟีนอล ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และเติม
สารละลายโซเดียมไฮโป  คลอไรด์ ปริมาตร 0.4 มิลลิลิตร แลวเขยาใหเขากัน จากนั้นน าไปตมในอางน้ ารอนเปน เวลา 10 
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นาที แลวน าออกมาแชใน     อางน้ าเย็นเปนเวลา 20 นาที เติม 60% เอธานอล ปริมาตร 2 มิลลิลิตร น าสารละลายที่ได
ไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 645 นาโนเมตร ดวยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอร์ 
 หาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) (ดัดแปลงวิธีของ Butsat & Siriamornpun, 2010)           
ช่ังตัวอยางขาวท่ีบดละเอียด 1 กรัม เติม 80% เอธานอล ในอัตราสวน 1:5 (น้ าหนักต่อปริมาตร) เก็บไว ที่อุณหภูมิหองเป
น เวลา 24 ช่ัวโมง น าไปกรองดวยกระดาษกรอง ท าใหเขมขนดวยเครื่อง Vacuum rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 45 

องศาเซลเซียส น าสารสกัดหยาบมาปรับใหมีความเขมขน 5% ดวย 80% เอธานอล หาความยาวคลื่นสูงสุด (max) ที่ชวง
ความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร น าตัวอยางสารสกัดหยาบข้าวกล้องงอกความเขมขน 100 ไมโครลิตร มา 1 มิลลิลิตร 
ผสมกับสารละลาย 2, 2-diphenyl-1picrylhydrazy (DPPH) 2 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง ตั้งทิ้งไวในที่มืด 30 นาที 

น าไปวัดคา    การดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นสูงสุด (max) เตรียมสารละลายควบคุม (Control) โดยใส  เอธานอล 
อยางละ 1 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย DPPH 2 มิลลิลิตร ในหลอดทดลอง ตั้งทิ้งไวในที่มืด 30 นาทีน าไปวัดคาการ

ดดูกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นสูงสุด (max) น าค่าท่ีได้ไปค านวณฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ โดยค านวณจาก % inhibition  
 
 
  

A - Acontrol sample% Inhibition = x100
Acontrol

 

Acontrol = ค่าการดดูกลืนแสงของตัวควบคุม 
Asample= ค่าการดดูกลืนแสงของตัวอย่าง 

 
ผลการวิจัย 

อัตราการงอกของข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 ในสารละลายใบบัวบก: น้ า (1: 75) ที่ระยะเวลาการบ่ม 24 ช่ัวโมง
และ 36 ช่ัวโมง มีเปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดอยู่ในช่วง 83-95 % ซึ่งมีอัตราการงอกไม่น้อยกว่า 80 % (มาตรฐานสินค้า
เกษตร, 2555) ส าหรับระยะเวลาการบ่มที่ 18 ช่ัวโมง มีอัตราการงอกที่น้อยกว่า 80% ค่าความช้ืนของข้าวกล้องกล้อง
งอกหอมปทุมธานี 1  แช่ในน้ าแช่ 4 ชนิด ได้แก่ น้ า มะพร้าว:น้ า (1: 50) ข้าวโพด:น้ า (1: 50) และ ใบบัวบก:น้ า (1: 75) 
โดยแช่ในสารละลายแต่ละชนิด 24 ช่ัวโมง ทุกระยะเวลาการบ่มมีค่าความช้ืน (moisture content) อยู่ในช่วง 5.106 – 
7.995 % ซึ่งไม่เกิน 12 %    โดยน้ าหนัก (มาตรฐานสินค้าเกษตร, 2555) 

ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่มีปริมาณกาบาสูงสุดคือ ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่ได้จากการน าข้าว
กล้องหอมปทุมธานี 1 แช่ในน้ าน้ าใบบัวบก: น้ า (1: 75) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มที่เวลา 24 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 8.302 
มิลลิกรัม/ 100 กรัม รองลงมา คือ ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่ได้จากการแช่ในน้ าข้าวโพด: น้ า (1: 50) แช่ในน้ า
มะพร้าว:น้ า (1: 50) และแช่ในน้ า เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มที่เวลา 36 ช่ัวโมงมีค่าเท่ากับ 7.865 7.492 และ 5.2073 
มิลลิกรัม/ 100 กรัม ผลเปรียบเทียบปริมาณกาบาของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ในน้ าแช่ 4 ชนิดแสดงในภาพท่ี 1  
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบปรมิาณกาบาของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ในน้ าแช่ 4 ชนิด 
 
 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 สูงสุด คือ ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่ได้จาก
การน าข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 แช่ในน้ าน้ าใบบัวบก: น้ า (1: 75) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มที่เวลา 24 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 
84.917 รองลงมา คือ ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่ได้จากการแช่ในน้ าข้าวโพด: น้ า (1: 50) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่ม
ที่เวลา 24 ช่ัวโมง แช่ในน้ ามะพรา้ว:น้ า (1: 50) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มทีเ่วลา 18 ช่ัวโมง และแช่ในน้ า เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง บ่มที่เวลา 36 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับ 83.560 82.805 และ 80.241 ผลเปรยีบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าว
กล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ในน้ าแช่ 4 ชนิดแสดงในภาพที่ 2   
 

 
 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี ในน้ าแช่ 4 ชนิด 
 
อภิปรายผล  
ผลการวิจัยการศึกษาข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่มีปริมาณกาบาสูงสุดคือ ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่ได้จาก
การน าข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 แช่ในน้ าน้ าใบบัวบก: น้ า (1: 75) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มที่เวลา 24 ช่ัวโมง ซึ่งข้าว
กล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่แช่ในใบบัวบกจะมีปริมาณกาบาสูงกว่าข้าวที่แช่ในสารละลายอื่นๆ เนื่องจากใบบัวบกจะมี
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ปริมาณกรด กลูตา    มิกมากกว่าข้าวโพด มะพร้าว และน้ า โดยปริมาณสารกาบาจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณกรดกลูตา
มิก ถ้ามีปริมาณกรดกลูตา  มิกสูงจะพบสารกาบาในปริมาณสูงด้วย (รัชนี ไสยประจงและคณะ, 2555) และในข้าวโพดมี
ปริมาณ GABA เท่ากับ  22.40-53.17 mg/ 100 g น้อยกว่าในมะพร้าวที่มีปริมาณกรดกลูตามิก 64.7 มิลลิกรัม/ 100 
กรัม และใบบัวบก ที่มีปริมาณเท่ากับ 120.1-328.0 mg/ 100 g ซึ่งสูงที่สุด (Shrawan Singh.et.al, 2014) เมื่อกรดก
ลูตามิกผ่านกระบวนการ decarboxylation จะได้สารกาบา (GABA) ท่ีสูง สารกาบาเป็นสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ย่อยสลายในเมล็ดและถูกสังเคราะห์จากกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชัน (Decarboxylation) ของกรดกลูตามิค 
(Glutamic Acid) ด้วยเอนไซม์กลูตาเมทคาร์บอกซิเลส (Glutamate Decarboxylase) ซึ่งจะเปลี่ยนจากกรดแอลกลูตา
มิก (L-glutamic Acid) เป็นสารกาบาซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 สูงสุด คือ ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ท่ีได้จาก
การน าข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 แช่ในน้ าน้ าใบบัวบก: น้ า (1: 75) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มที่เวลา 24 ช่ัวโมง ข้าวกล้อง
หอมปทุมธานี 1 ที่ผ่านการแช่ในใบบัวบก: น้ า มีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เนื่องจากในใบบัวบกจะให้สารไกลโคโซด์ 
(Glycosides) หลายชนิดที่ให้ผลต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน (Antioxidation) ซึ่งส่งผลให้การลดความเสื่อมของ
เซลล์ อวัยวะต่างๆ ของร่างกายได้ นอกจากนี้ยังพบว่า สารไกลโคไซด์ที่ได้จากใบบัวบกยังส่งผลในการช่วยเร่งการสร้าง
สารคลอลาเจน (Collagen)   ที่เป็นโครงสร้างของผิวจึงถูกน ามาใช้ประโยชน์ในการกระตุ้นให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้น ซึ่ง
การแช่ข้าวในน้ าแช่ร่วมกับการบ่มที่อุณหภูมิห้อง (27±2 องศาเซลเซียส) จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเปอร์เซ็นต์การ
งอก ปริมาณสาร GABA และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวให้มีเปอร์เซ็นต์การงอก ปริมาณสาร GABA และฤทธิ์การ
ต้านอนุมูลอิสระให้สูงกว่าการงอกในน้ า  (สุนัน ปานสาครและ จตุรงค์ ลังกาพินธุ์, 2556) โดย Shrawan Singh.et.al. 
(2014) รายงานฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของใบบัวบกจะอยู่ในช่วง 120.1-328.0 มิลลิกรัม/ 100 กรัม และนันทนภัส เติม
วงศ์ (2551) หาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในใบบัวบก มีค่าเท่ากับ 36.5-50 TEmM/gFW ซึ่งใบบัวบกเปนพืชสมุนไพรที่ให
สารในกลุมไตรเทอปนอยดไกลโคไซด Triterpenoidglycoside) หลายชนิดเชน กรดเอเชียติกสารเอเชียติโคไซด และ
กรดแมดิแคสซิคหรือสารแมดิแคสซอลที่ใหผลตานการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งสงผลในการลดความเสื่อมของเซลล
อวัยวะตางๆ ของรางกายไดและยังพบวา สารไกล โคไซดเหลานี้ยังชวยเรงการสรางสารคอลลาเจนที่เปนโครงสรางของ
ผิวหนัง (จันทรพร ทองเอกแกว, 2556) และในการเพิ่มขึ้นของฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในข้าวกล้องงอกเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณสารแกมมาอะมิโนบิวทาริค แอซิคและสารฟินอ  ลิคซึ่งมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่ง
เช่นกัน (วรัมพร วงศ์สุดิน และคณะ, 2555)  
 
สรุปผลการวิจัย 

ปริมาณกาบาของข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ในน้ าแช่ 4 ชนิด คือ น้ า มะพร้าว:น้ า(1:50) ข้าวโพด:น้ า 
(1:50) และ ใบบัวบก:น้ า (1:75) แช่เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มที่ระยะเวลา 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง อัตราการงอกของข้าว
กล้องหอมปทุมธานี 1 ในสารละลายใบบัวบก:น้ า (1:75) ท่ีระยะเวลาการบ่ม 24 ช่ัวโมงและ 36 ช่ัวโมง มีเปอร์เซ็นต์การ
งอกสูงสุดอยู่ในช่วง 83-95 % ทุกระยะเวลาการบ่มมีค่าความช้ืน (moisture content) อยู่ในช่วง 5.106 – 7.995 % 
ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่มีปริมาณกาบาสูงสุดคือ ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ที่ได้จากการน าข้าวกล้องหอม
ปทุมธานี 1 แช่ในน้ าน้ าใบบัวบก: น้ า (1: 75) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มที่เวลา 24 ช่ัวโมง โดยข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 
1 ทีม่ีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ สูงสุด คือ ข้าวกล้องงอกหอมปทุมธานี 1 ท่ีได้จากการน าข้าวกล้องหอมปทุมธานี 1 แช่ใน
น้ าน้ าใบบัวบก: น้ า (1: 75) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง บ่มที่เวลา 24 ช่ัวโมง 
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