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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้มุงศึกษาการตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอก 5 สายพันธุ ไดแก ขาวกลองงอกพันธุปทุมธาน ี1 ขาว
กลองงอกขาวหอมมะลิ 105 ขาวกลองงอกหอมมะลิแดง ขาวกลองงอกหอมนิล และขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา 
แชในน้ําสะอาดเปนเวลา 24 ช่ัวโมง บมที่ระยะเวลา 6 12 18 24 และ 36 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิหอง นาํขาวที่บมมา
ลางดวยน้ําสะอาดและนําไปน่ึงเปนเวลา 15 นาที นํามาทําแหงโดยการตากแดด 1-2 วัน แลวนําขาวกลองงอกท้ัง 
5 สายพันธุ วิเคราะหหาอัตราการงอก คาความช้ืน และกิจกรรมการตานอนุมลูอิสระ ผลการวิจยัพบวา อัตรา
การงอกของขาวกลองทั้ง 5 สายพันธุ อยูในชวง 91-99 % และมีคาความช้ืนอยูในชวง 6.84-7.48 % สภาวะที่
เหมาะสมในการทําขาวกลองงอกพบวา ขาวกลองงอกปทุมธานี 1 และขาวกลองงอก หอมมะลิ 105 แชที่ 24 
ช่ัวโมง บมที่ 24 ช่ัวโมง สําหรับขาวกลองงอกหอมมะลิแดง ขาวกลองงอกหอมนิล และขาวกลองงอกขาวเหนียว
ดํา แชที่ 24 บมที่ 36 ช่ัวโมง มีการตานอนุมลูอิสระสูงสุด ผลการวิเคราะหกิจกรรมการตานอนุมูลอสิระพบวา 
ขาวกลองงอกพันธุปทุมธานี 1 มีฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระสูงสดุ รองลงมาคือ ขาวกลองงอกหอมมะลิ 105 ขาว
กลองงอกหอมมะลิแดง ขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา และขาวกลองงอกหอมนิล มีปรมิาณเทากับ รอยละ 95.19  
93.88  87.90  62.54 และ 63.99 ตามลําดบั 
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ABSTRACT 
This research aims to study antioxidant activity of the five varieties of germinated brown rice 
including Pathum Thani 1, Jasmine Rice 105, Red Jasmine, Hom Nin Rice and black rice. The 
germination process was performed by soaking brown rice in clean water for 24 hours and 
incubated for 6, 12, 18, 24, and 36 hours at room temperature, then cleaned and washed with 
clean water, steamed for 15 minutes and dried under sun light for 1-2 days. The five varieties 
of germinated brown rice were analyzed; germination rate, moisture content, and antioxidant 
activity. These results found that the germination rate of germinated brown rice from five 
varieties was 91-99 % and moisture content was 6.84-7.48 %. The optimal conditions of 
germinated brown rice shown that Pathum Thani 1 and Jasmine Rice 105 were soaked in clean 
water at 24 hours and incubated for 24 hours. While Red Jasmine, Hom Nin and Back rice were 
soaked in clean water at 24 hours and incubation for 36 hours. The antioxidant activity of 
germinated brown rice of Pathum Thani 1 presented highest values, follow by Jasmine Rice 
105, Red Jasmine, Black rice and Hom Nin Rice were 95.19, 93.88, 87.90, 62.54 and 63.99, 
respectively. 
 

Keywords : Antioxidant activity / Germinated Brown Rice 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
ขาวเปนอาหารหลักท่ีมีความสําคญัตอประเทศไทย และเปนแหลงของสารอาหารทีส่ําคัญ ไดแก 

คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน เสนใยอาหาร สารกาบาและสารกลุมฟนอลิกข้ึนอยูกับสายพันธุและการขดั
สีขาว ขาวขาวที่คนไทยสวนใหญบริโภคมีสารอาหารนอยกวาขาวกลองเนื่องจากขาวขาวเปนขาวที่ผานการขัดสี
หลายครั้งทําใหจมูกขาวและเยื้อหุมเมล็ดขาวหลุดออก ซึ่งสวนท่ีหลดุไปนั้นเปนแหลงสะสมสารอาหาร ปจจุบันมี
คนสนใจบริโภคขาวกลองเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากขาวกลองมีวิตามิน แรธาตุ และเสนใยอาหาร ทีม่ีประโยชนตอ
รางกายมากกวาขาวขาวธรรมดา และยังปองกันโรคตางๆ ไดอีกดวย แตขาวกลองเมื่อหุงแลวจะมลีักษณะรวน
และแข็งกวาขาวขาวธรรมดา ผูบรโิภคจึงไมนิยมรับประทานการพัฒนาขาวกลองมาเปนขาวกลองงอก โดยจะนํา
ขาวกลองไปแชน้ํา โดยใชขาวกลองใหมๆ ที่สีเอาเปลือกออกมาไมเกนิ 2 สัปดาห ขาวกลองงอกเม่ือนําไปหุงจะมี
ลักษณะนุมมากกวาขาวกลอง อีกทั้งมีสารอาหารเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสารตานอนุมลูอิสระ (Antioxidant 
activity) ที่มีคุณคาทางโภชนาการและประโยชนในทางการแพทย (Moongngarm & Saetung, 2010)       
ขาวกลองงอกมีกิจกรรมการตานอนุมูลอิสระสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ (ปวีณา รัตนเสนา และประภสัสร บุษหมั่น, 
2553) ทีส่ําคัญตอสุขภาพ ชวยปองกัน การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคมะเร็ง โรคตอกระจก ชวยเพ่ิมภูมิ
ตานทานโรคและยังชวยชะลอความแกชรา (ประสงค เทียนบุญ, 2553) นอกจากน้ียังมีสารกาบา (Gamma-
Aminobutyric Acid) ซึ่งเกิดจากการยอยสลายของสารอาหารภายในเมล็ดขาว ใหเปนสารอาหารที่มโีมเลกุล
เล็กลง ขาวกลองที่ผานกระบวนการงอกจะมีสารกาบาเพ่ิมขึ้นมากกวาปกติถึง 15 เทา ซึ่งสารกาบานีม้ีสวนชวย
ปองกันโรคอัลไซเมอร ชวยลดภาวะความดันโลหติสูง (Matsuo et al, 2010) และลดไขมันในเลือด (Usuki, S. 
et al, 2011) อีกทั้งชวยกระตุนการไหลเวียนเลือดของสมอง ทําใหเลือดไปเลี้ยงสมองไดดีจึงชวยทําใหสมอง 
ผอนคลาย (Su, Y-C. et al, 2003; Matsumoto D. et al, 2007, Huang, J. et. al., 2007) ซึ่งการเพ่ิมขึน้ของ
ปริมาณกาบาเกิดจากเอนไซม Glutamate Decarboxylase ที่ถูกสรางขึ้นจากกระบวนการทางชีวเคมีเรง
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ปฏิกิริยาระหวางกรดอะมโินกลูตาเมทกับไฮโดรเจนไอออนไดสารกาบา (Coda, R. et al., 2010) และการ
เพิ่มขึ้นของฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระเกิดจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณกาบาและสารฟนอลิก ซึ่งมีสมบตัิเปนสาร
ตานอนุมูลอสิระ (วรมัพร วงศสุดนิ และคนอ่ืนๆ, 2555) 

งานวิจัยท่ีผานมารายงานวา ขาวกลองงอกประกอบไปดวย สารอาหารท่ีสําคัญๆ ไดแก สารตาน
อนุมูลอิสระ สารแกมมา-ออริซานอล สารโทโคไตรอีนอล สารเบตาแคโรทีน สารแอนโทไซยานินสและกรดไฟติก 
และโดยเฉพาะสารแกมมา-อะมิโนบิวทาริกแอซิด หรือสารกาบา ซึ่งมีความสําคัญทําหนาทีเ่ปนสารสื่อประสาท 
(Zhang, H. et al., 2007) ซึ่งสารตางๆ เหลาน้ีไมพบในขาวขัดสีจนขาว โดยสารเหลานี้มีประโยชนและมี
สรรพคณุทางยา ทําหนาท่ีเปนสารตานอนุมูลอิสระ ชวยการหมุนเวยีนของกระแสโลหิต ชะลอการเสื่อมของเซลล
รางกาย สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งและโรคเรื้อรงัไดหลายโรค (Oh, C.H. & Oh, S.H., 2004; 
Shoichi, I., 2004 และ Komatsuzaki, N. et al, 2007) ดังนั้นเพื่อเพ่ิมคุณคาทางอาหารใหกับขาว ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับการผลติขาวกลองงอกท่ีมีฤทธ์ิในการตานอนุมูลอสิระที่สูงสดุ โดยนําพันธุ
ขาว 5 สายพันธุ มาใชในการศึกษา ไดแก ขาวพันธุปทุมธาน ี1 ขาวพันธุหอมนิล ขาวพันธุหอมมะล ิ105 ขาว
พันธุหอมมะลิแดง ขาวก่ําหรือขาวเหนียวดํา ซึ่งขาวทั้ง 5 สายพันธุนี้ลวนมีคณุลักษณะ และปรมิาณสารสําคัญที่
แตกตางกันไป  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตขาวกลองงอก 
2. ศึกษาอัตราการงอก ความช้ืน และการตานอนุมลูอิสระ ของขาวกลองงอก 5 สายพันธุ 

 

สมมติฐานของการวิจัย   
 สายพันธุของขาวกลองงอกมีผลตอฤทธิต์านอนุมูลอิสระ  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ใชขาวกลองจํานวน 5 สายพันธุ ไดแก พันธุปทุมธานี 1 พันธุหอมมะลิ 105 พันธุ
หอมมะลิแดง พันธุหอมนิล และพนัธุขาวเหนียวดํา 
 การผลิตขาวกลองงอก นําเมลด็ขาวกลองทั้ง 5 สายพันธุ แชลงในน้ําสะอาดในอัตราสวนขาวกลองตอ
น้ําสะอาดเทากับ 1:3 แชนาน 24 ช่ัวโมง และทําการเปลี่ยนน้ําเมื่อเริ่มมีกลิ่นหรือเริ่มเกดิฟอง ทําความสะอาด
ขาวกลองทีผ่านการแชน้ําโดยการกวนเบาๆ เพื่อไมใหสวนที่เปนจมกูขาวหรือเอ็มบรโิอหลดุออกจากเมล็ดขาว
กลอง จากนั้นนําขาวกลองไปบมทีอุ่ณหภูมหิองเปนเวลา 6, 12, 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง โดยคลุมขาวกลองดวย
ผาขาวบางสะอาดและพรมนํ้าทุกๆ 4 ช่ัวโมง นําขาวกลองงอก 5 สายพันธุไปลางดวยนํ้าสะอาดเพื่อปองกันการ
ปนเปอนและการสะสมของเชื้อรา นําไปน่ึงเปนเวลา 15 นาที เพื่อฆาเช้ือจุลินทรีย และหยดุปฏิกริิยาของเอนไซม
ที่เกิดขึ้นในระหวางการแชน้ํา แลวนําไปทําใหแหงดวยการตากแดด 1-2 วัน จะไดขาวกลองอก 5 สายพันธุ คือ 
ขาวกลองงอกพันธุปทุมธานี 1 ขาวกลองงอกพันธุหอมมะลิ 105 ขาวกลองงอกพันธุหอมมะลิแดง ขาวกลองงอก
พันธุหอมนิล และขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา  
 การศึกษาอัตราการงอก คัดเลือกขาวกลองที่มีจมูกขาวมา 100 เมลด็ มาผานกระบวนการงอก  แลว
ทําการนับดูเมลด็ที่มีการงอกสมบูรณ มีกี่เปอรเซ็นต โดยอตัราการงอกตองไมนอยกวา 80 % (มาตรฐานสินคา
เกษตร, 2555 และนงนุช วงศสินชวน, 2555) 
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 การวิเคราะหความชื้น 
 วิเคราะหความช้ืนของขาวกลองงอกทั้ง 5 สายพันธุ (AOAC, 2000) โดยนําขาวกลองงอก
ประมาณ 1-2 กรัม ใสลงในถวยอะลูมเินียม นําไปอบในตูอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส นําออกมาวางใหเย็น
ในโถดูดความช้ืน แลวชั่งน้ําหนัก นําไปอบซํ้า จนไดน้ําหนักท่ีคงที ่แลวคํานวณคาความช้ืน  
การวิเคราะหฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ 
 การเตรียมสารสกัดหยาบจากขาว (ดัดแปลงจาก Moongngarm, A. et al., 2010) โดยนาํ
เมลด็ขาวกลองงอกและขาวกลอง (กลุมควบคุม) ท้ัง 5 สายพันธุ ทําการบดละเอียดแลวนําไปแชในเอทานอล 
80% ในอัตราสวน 1:5 (w/v) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้นนําไปกรองดวยกระดาษกรองเบอร 1 แลวนํามาทําให
เขมขนดวยเครื่อง Vacuum rotary evaporator ที่อุณหภูม ิ45 องศาเซลเซียส แลวนําสารสกัดหยาบท่ีไดมา
ปรับใหมีความเขมขน 5% ดวยเอทานอล 80% ทําการวิเคราะหกิจกรรมการตานอนุมลูอิสระ ดวยเทคนิค DPPH 
assay (Butsat, et al., 2010) โดยโดยนํา 0.1 mM DPPH (1.9 mL) ในเอทานอล นําไปสแกนหาความยาวคล่ืน
สูงสุดของการดูดกลืนแสง ( max) ที่ความยาวคล่ืน 400-800 nm. ดวยเครื่องยูวี-วิสซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร 
นําตัวอยางสารสกัดนําสารสกัดหยาบจากขาวกลองงอกและขาวกลอง จํานวน 5 ตัวอยาง ความเขมขน 5 μg/L 
มาอยางละ 1 ml ผสมกับสารละลาย DPPH 2 ml ในหลอดทดลอง ตั้งท้ิงไวในท่ีมืด 30 นาที นําไปวัดคาการ
ดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่นสูงสุด ( max) เตรียมสารละลายควบคุม (Control) โดยใสเอทานอล 80% อยางละ 
1 ml ผสมกับสารละลาย DPPH 2 ml ในหลอดทดลอง ตั้งท้ิงไวในที่มืด 30 นาทีนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ี
ความยาวคลื่นสูงสดุ 
 

ผลการวิจัย 
อัตราการงอกของขาวกลองทั้ง 5 สายพันธุคือ ขาวกลองงอกปทุมธาน ี1 ขาวกลองงอกหอมมะลิ 

105 ขาวกลองงอกหอมมะลิแดง ขาวกลองงอกหอมนิล และขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา โดยใชขาวกลองแตละ
สายพันธุจํานวน 100 เมล็ดมีอัตราการงอกดังตารางที ่1 
ตารางที่ 1 อัตราการงอกของขาวกลอง 5 สายพันธุ 
เวลาบม 
(ชม.) 

อัตราการงอก (%) 
ขาวกลองงอก
ปทุมธาน1ี 

ขาวกลองงอก
หอมมะลิ 105 

ขาวกลองงอก
หอมมะลิแดง 

ขาวกลองงอก
หอมนิล 

ขาวกลองงอกขาว
เหนียวดํา 

6 54 58 52 51 54 
12 77 75 79 73 71 
18 88 89 82 83 81 
24 97 95 90 91 92 
36 100 100 100 100 100 

อัตราการงอกของขาวกลอง ท้ัง 5 สายพันธุคือ ขาวกลองงอกปทุมธาน1ี ขาวกลองงอกหอมมะลิ 105 ขาวกลอง
งอกหอมมะลิแดง ขาวกลองงอกหอมนิล และขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา โดยแชในน้ําสะอาด 24 ช่ัวโมง 
จากนั้นนําไปบมทีร่ะยะเวลา 6, 12, 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง พบวา อัตราการงอกของขาวทั้ง 5 สายพนัธุ ที่
ระยะเวลาการบม 18,  24 และ 36 ช่ัวโมง มีเปอรเซ็นตความงอกอยูในชวง 81-100% ซึ่งมีอัตราการงอกไมนอย
กวา 80 % (มาตรฐานสินคาเกษตร, 2555 และนงนุช, 2555) โดยขาวท้ัง 5 สายพันธุ มีอัตราการงอก 100%    
ที่ระยะเวลาการบมท่ี 36 ช่ัวโมง รองลงมาคือบมที่เวลา 24 และ 18 ช่ัวโมง ตามลําดับ สําหรับบมที่ 6 และ 12 
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ช่ัวโมง มีอัตราการงอกท่ีนอยกวา 80 % คาความช้ืนของขาวกลองงอกทั้ง 5 สายพันธุคือ ปทุมธาน ี1 หอมมะลิ 
105 หอมมะลิแดง หอมนิล ขาวเหนียวดํา มีอัตราการงอกดังน้ีตารางที ่2 
ตารางที่ 2 คาความช้ืนของขาวกลองงอก 5 สายพันธุ 
 

เวลาบม 
(ชม.) 

คาความช้ืน (%) 
ขาวกลองงอก
หอมมะลิแดง 

ขาวกลองงอก
หอมมะลิ 105 

ขาวกลองงอก
หอมมะลิแดง 

ขาวกลองงอก
หอมนิล 

ขาวกลองงอก
ขาวเหนียวดํา 

6 7.997 7.174 7.406 7.768 7.303 
12 6.838 7.695 8.035 8.762 7.987 
18 7.995 7.025 6.202 5.106 5.458 
24 6.841 7.484 6.856 7.009 7.227 
36 6.813 5.714 6.357 6.874 6.659 

คาความช้ืนของขาวกลองงอกทั้ง 5 สายพันธุ ท่ีเวลาการแช 24 ช่ัวโมง บมท่ีเวลา 0, 6, 12, 18, 24 และ 36 
ช่ัวโมง พบวา ขาวทั้ง 5 สายพันธุท่ีทุกระยะเวลาการบมมีคาความช้ืน (moisture content) อยูในชวง 5.106 - 
8.762% ซึ่งไมเกิน 12 % โดยนํ้าหนัก (มาตรฐานสินคาเกษตร, 2555) 

ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant activity) 
ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกทั้ง 5 สายพันธุคือ ขาวกลองงอกปทุมธานี 1 ขาวกลอง

งอกหอมมะลิ 105 ขาวกลองงอกหอมมะลิแดง ขาวกลองงอกหอมนิล และขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา โดยแช
ขาวท่ีเวลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 5 ระยะคือ 6, 12, 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง มีผลการวิจยัดังนี ้
ระยะเวลาการบมที่เหมาะสม 

1. ปทุมธานี 1  
   แชขาวกลองปทุมธานี 1 ที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 5 ระยะคือ 6, 12, 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง 

มีผลดังนี ้

 
รูปที ่1 ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกปทุมธานี 1 แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 6, 12, 18, 24  
          และ 36 ช่ัวโมง 
ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกปทุมธานี 1 แชที ่24 ช่ัวโมง บมท่ี 6, 12, 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง 
พบวา ขาวกลองงอกปทุมธานี 1 แชที่ 24 บมที่ 24 ช่ัวโมง มีฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 
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36, 18, 12 และ 6 ช่ัวโมง เทากับ รอยละ 95.19+0.37  94.46+0.55  91.69+1.83  89.94+1.34 และ 
89.21+ 1.68 ตามลําดับ 

2. หอมมะลิ 105   
   แชขาวกลองหอมมะลิ 105 แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 6, 12, 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง มีผล

ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกหอมมะลิ 105 แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่ 6, 12, 18, 24 และ 36 
ช่ัวโมง  

 
รูปที ่2 ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกหอมมะลิ 105 แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 6, 12, 18,  

24 และ 36 ช่ัวโมง 
ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกหอมมะลิ 105 แชที ่24 ช่ัวโมง บมท่ี 6, 12, 18, 24 และ 

36 ช่ัวโมงพบวา ขาวกลองงอกหอมมะลิ 105 แชที่ 24 บมท่ี 24 ช่ัวโมง มีฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระเฉลีย่สูงสุด 
รองลงมาคือ 18, 6, 12 และ 36 ช่ัวโมง มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอสิระเทากับ รอยละ 93.88+1.18  91.40+1.32  
91.11+1.20  90.23+0.51 และ 89.80+0.39 ตามลําดับ 

3. หอมมะลิแดง  
   แชขาวกลองหอมมะลิแดงที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 6, 12, 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง มีผลดังนี ้

 
รูปที ่3 ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกหอมมะลิแดง แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมเวลา 6, 12, 18, 24  
          และ 36 ช่ัวโมง 
ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกหอมมะลิแดง แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 6, 12, 18, 24 และ 36 
ช่ัวโมง พบวา ขาวกลองงอกหอมมะลิ 105 แชทีเ่วลา 24 บมท่ีเวลา 36 ช่ัวโมง มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอสิระเฉลี่ย
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สูงสุด รองลงมาคือ 24, 18, 6และ 12 ช่ัวโมงเทากับ รอยละ 87.90+1.15  85.13+1.46  79.15+1.20  
77.55+1.76 และ 75.51+1.31 ตามลําดับ 

4. หอมนิล 
   แชขาวกลองหอมนิล ที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 6, 12, 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง มีผลดังนี ้

 
รูปที ่4 ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกหอมนิล แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 6, 12, 18, 24 และ   
          36 ช่ัวโมง 

ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกหอมนิล แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 6, 12, 18, 24 
และ 36 ช่ัวโมง พบวา ขาวกลองงอกหอมนิล 105 แชทีเ่วลา 24 บมท่ีเวลา 36 ช่ัวโมง มีฤทธ์ิการตานอนุมูล
อิสระเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ 24, 18, 12 และ 6 ช่ัวโมง เทากับ รอยละ 62.54+0.91  60.64+1.65  
52.92+1.10  49.71+0.72 และ 44.90+0.95 ตามลําดับ 

5. ขาวเหนียวดํา 
   แชขาวกลองขาวเหนียวดํา ที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 6, 12, 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง มีผลดังนี ้

 
รูปที ่5 ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 6, 12, 18, 24  
          และ 36 ช่ัวโมง 

ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกหอมนิล แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 6, 12, 18, 24 
และ 36 ช่ัวโมง พบวา ขาวกลองงอกหอมนิล 105 แชทีเ่วลา 24 บมท่ีเวลา 36 ช่ัวโมง มีฤทธ์ิการตานอนุมูล
อิสระเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ 24, 18, 12 และ 6 ช่ัวโมง เทากับ รอยละ 63.99+0.62  62.83+1.43  
54.96+0.41  52.04+1.42 และ 43.00+1.75 ตามลําดับ 
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รูปที ่6 ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอก 5 สายพันธุ ที่สภาวะท่ีดีที่สุด 
 

ระยะการแชและบมขาวท่ีเหมาะสมคือ ขาวกลองพันธุปทุมธานี 1 แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 
24 ช่ัวโมง ขาวกลองงอกหอมมะล ิ105 แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 24 ช่ัวโมง ขาวกลองงอกหอมมะลิแดง 
แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 36 ช่ัวโมง ขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 36 
ช่ัวโมง และขาวกลองงอกหอมนิล แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 36 ช่ัวโมง ผลแสดงดังรูป 6 การตานอนุมูล
อิสระของขาวกลอง 5 สายพันธุที่สภาวะทีด่ีที่สุด โดยที ่ขาวกลองงอกพันธุปทุมธานี 1 แชทีเ่วลา 24 ช่ัวโมง บมที่
เวลา 24 ช่ัวโมง มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ขาวกลองงอกหอมมะลิ 105 แชที่เวลา 24 
ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 24 ช่ัวโมง ขาวกลองงอกหอมมะลิแดง แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 36 ช่ัวโมง ขาวกลอง
งอกขาวเหนียวดํา แชทีเ่วลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 36 ช่ัวโมง และขาวกลองงอกหอมนิล แชทีเ่วลา 24 ช่ัวโมง 
บมทีเ่วลา 36 ช่ัวโมง เทากับ รอยละ 95.19+0.37  93.88+1.18  87.90+1.15  62.54+0.91  63.99+0.62 
ตามลาํดับ  
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ขาวกลองงอก 5 สายพันธุ คือ ขาวกลองงอกปทุมธาน1ี ขาวกลองงอกหอมมะลิ 105 ขาวกลองงอก

หอมมะลิแดง ขาวกลองงอกหอมนิล และขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา แชในน้ําสะอาดเปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
จากนั้นนําไปบมทีร่ะยะเวลา 6, 12, 18, 24 และ 36 ช่ัวโมง พบวา อัตราการงอกของขาวกลองทั้ง 5 สายพันธุ ท่ี
ระยะเวลาการบม 18  24 และ 36 ช่ัวโมง มีเปอรเซ็นตความงอกอยูในชวง 82-100% ซึ่งมีอัตราการงอกไมนอย
กวา 80 % (มาตรฐานสินคาเกษตร, 2555 และนงนุช วงศสินชวน, 2555) ถือวาขาวกลองนําไปเพาะเปนขาว
กลองงอกได โดยทีทุ่กระยะเวลาการบมมีคาความช้ืน อยูในชวง 5.106-8.762% ไมเกิน 12 % โดยนํ้าหนัก 
(มาตรฐานสินคาเกษตร, 2555) ถาคาความช้ืนเกิน 12% ซึ่งเปนคาความช้ืนของขาวกลองงอกอยูในระดับท่ี
ปลอดภัยตอการเก็บรักษา 

ฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระของขาวกลองงอกพันธุปทุมธานี 1 แชทีเ่วลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 24 
ช่ัวโมง มีฤทธ์ิการตานอนุมูลอสิระสูงสุด รองลงมาคือ ขาวกลองงอกหอมมะลิ 105 แชทีเ่วลา 24 ช่ัวโมง บมที่
เวลา 24 ช่ัวโมง ขาวกลองงอกหอมมะลิแดง แชที่เวลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 36 ช่ัวโมง ขาวกลองงอกขาวเหนียว
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ดํา แชทีเ่วลา 24 ช่ัวโมง บมที่เวลา 36 ช่ัวโมง และขาวกลองงอกหอมนิล แชทีเ่วลา 24 ช่ัวโมง บมทีเ่วลา 36 
ช่ัวโมง เทากับ รอยละ 95.19+0.37  93.88+1.18  87.90+1.15  62.54+0.91  63.99+0.62 ตามลําดับ     
ขาวกลองงอกขาวปทุมธานี 1 และขาวกลองงอกขาวหอมมะลิ 105 มีฤทธ์ิการตานอนุมลูอิสระสูงกวาขาวกลอง
งอกขาวหอมมะลิแดง ขาวกลองงอกขาวเหนียวดํา และขาวกลองงอกขาวหอมนิล ซึ่งขาวขาวจะมีปรมิาณกาบา
สูงที่สุดที่การบม 24 ช่ัวโมง ขาวกลองงอกมีปริมาณกาบาสูงข้ึน เนื่องจากเกิดการเปล่ียนแปลงของเมลด็ระหวาง
การงอก (พัชรี, 2553) โดยขาวกลองที่ผานการงอกมีฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระสูงกวาขาวกลอง                  
(ภคินี อัครเวสสะพงศ และคนอื่นๆ, 2556) การเพ่ิมข้ึนของฤทธิ์การตานอนุมูลอสิระของขาวกลองงอก        
อาจเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณกาบาและสารฟนอลิก ซึ่งมสีมบัติเปนสารตานอนมุูลอสิระชนิดหนึ่ง      
(วรัมพร วงศสุดิน และคนอ่ืนๆ, 2555) ซึ่งปริมาณกาบาเกิดจากเอนไซมกลูตาเมตดีคารบอกซีเลส (glutamate 
decarboxylase) ที่ถูกสรางขึ้นจากกระบวนการทางชีวเคมีในระหวางการงอก ซึ่งชวยเรงปฏิกิริยาระหวาง
กรดอะมโินกลตูาเมทกับไฮโดรเจนไอออนซ่ึงจะเปลีย่นจากกรดแอลกลูตามิก (L-glutamic Acid) เปนสารกาบา 
(CODA project, 2010) และพันธุขาวท่ีแตกตางกันมีผลตอปรมิาณสารกาบา (Karladee, D. et al., 2012)  
 

ขอเสนอแนะ  
 1. ควรมีการศึกษาระยะเวลาการแชและเวลาในการบมหลายๆ ระยะ เพื่อใหมั่นใจไดระยะเวลาใน
การแชและบมที่ดีที่สุดที่ใหฤทธิ์การตานอนุมลูอิสระสูงสุด 
 2. ควรมีการศึกษาคุณคาทางโภชนาการของขาวกลองงอกทั้ง 5 สายพันธุเพ่ือเปรียบเทียบคุณคาทาง
โภชนาการของขาวกลองกอนทําการงอกและหลังทําการงอก 
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