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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้กินได้ 5 ชนิด ได้แก่ ดอกเข็ม ดอกคูณ  

ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้า ดอกแคแดง และข้าว 2 สายพันธุ์ คือ ข้าวเจ้าพันธุ์มะลิ 105 และข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 
โดยวิธี DPPH assay ผลการศึกษาพบว่าดอกคูณมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระมากท่ีสุด คือ 89.58% รองลงมาคือ ดอกเข็ม 
(83.89%) และดอกพวงชมพู (70.38%) ในข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ
เป็น 27.27% และ 27.03% ตามล าดับ จากนั้นน าไปผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีการเคลือบและวิธีการ
แช่ เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระค่าส ีความชื้น ผลการศึกษาพบว่าข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระพบว่าข้าวเจ้าพันธุ์
หอมมะลิ 105 ที่เคลือบด้วยดอกคูณมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดคือ 46.74% รองลงมาคือข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 
105 ที่เคลือบด้วยดอกเข็ม (44.49%) วิธีการแช่พบว่าข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่แช่ด้วยดอกคูณมีฤทธิ์ต้านอนุมูล
อิสระมากที่สุดคือ 45.02% รองลงมาคือข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่แช่ด้วยดอกเข็ม (42.77%) ผลการศึกษา
คุณสมบัติทางด้านสี พบว่า ข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิดมีค่าความสว่างอยู่ในระดับปานกลางและส่วนใหญ่
มีแนวโน้มสีไปทางสีแดง-เหลือง ด้านความช้ืน พบว่ามีปริมาณความช้ืนอยู่ในช่วง 7.33- 11.46%ซึ่งน้อยกว่า 13% 
ค าส าคัญ: ดอกไม้กินได ้/ สารต้านอนุมูลอิสระ / ข้าวเสรมิ / วิธีการเคลือบ / วิธีการแช่ 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study antioxidant content from 5 types of edible 

flowers namely, Ixoracoccinea L. (Ixora), Cassia fistula Linn. (Golden Shower Tree), AntigononleptopusHook. 
& Arn. (Mexican Creeper), BougainvilleaglabraChoisy (Bougaville), Sesbaniagrandiflora (L.) Desv. 
(vegetable humming bird). 2 kinds of rice such as Jasmine rice 105 and Chainat 1. The method 
used for determination of the antioxidant potential was based on a DPPH assay. It was found that 
the most of the antioxidant potential was from Golden Shower Tree (89.58%), the second was 
from Ixora (83.89%),the third was from Mexican Creeper (70.38%). The antioxidants of Jasmine 
rice 105 and Chainat1 were 27.27% and27.03%respectively.The second objective was to study 
the model for rice admixed with the antioxidant compounds production. The procedure to 
produce the rice admixed with antioxidant by coated method Jasmine rice 105 were coated with 
Golden Shower Tree produced highest effective antioxidant (46.74%). The second was from 
Jasmine rice 105 coated with Ixora produced (44.49%). The procedure to produce by soaked 
method Jasmine rice 105 were soaked with Golden Shower Tree produced highest effective 
antioxidant (45.02%). The second was from Jasmine rice 105 soaked with Ixora produced 
(42.77%).The color properties of rice admixed with antioxidant of almost kinds were in medium 
brightness, red and green. The moisture of rice admixed with antioxidant was less than 13%. 
Keywords: edible flowers / antioxidant / rice admixed / coated method / soaked method 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
อนุมูลอิสระหรือ อนุมูลเสรี (free radical) เป็นโมเลกุล หรือไอออนที่มีอิเล็คตรอนโดดเดี่ยวอยู่รอบนอก

เป็นโมเลกุลที่ไม่เสถียรและมีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีในลักษณะเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่สามารถเข้าท า
ปฏิกิริยากับสารชีวโมเลกุลต่างๆ ที่อยู่รอบข้างในทันทีท่ีถูกสร้างขึ้น ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่องค์ประกอบต่างๆ 
ของเซลล์ภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น การท าลายโครงสร้างดีเอ็นเอ (DNA) การเปลี่ยนสภาพโปรตีนและไขมันของ
เยื่อหุ้มเซลล์ หรือการสร้างพันธะโควาเลนต์ (covalent bond) กับโปรตีนหรือเอนไซม์บางชนิดจนท าให้การท างาน
ของโปรตีนหรือเอนไซม์เหล่านั้น ผิดปกติ (Ames et al, 1993) เป็นสาเหตุส าคัญของโรคหลายชนิด (Nakabeppu 
et al., 2006; Valko et al., 2007) อนุมูลอิสระ เกิดจากผลพลอยได้จากการใช้ออกซิเจนของกระบวนการเมทาบอ
ลิซึม (metabolism) ของเซลล์ รวมทั้งปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอก ได้แก่ มลพิษ การติดเช้ือโรครังสียูวี  
(UV-ray) โอโซน (ozone) ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ และควันบุหรี่ (Denisov, 2006; Scott et al, 2004 อ้างถึงใน 
เจนจิรา จิรัมย์, 2554, หน้า 60) 

สารต้านอนุมูลอิสระคือสารปริมาณน้อยที่สามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของ
อนุมูลอิสระได้ (Halliwell, 2009) สารเหล่านี้มีกลไกในการต้านอนุมูลอิสระหลายแบบเช่น ดักจับ (scavenge) 
อนุมูลอิสระโดยตรง ยับยั้งการสร้างอนุมูลอิสระหรือเข้าจับ (chelate) กับโลหะ เพื่อป้องกันการสร้างอนุมูลอิสระ 
(Sies, 1991) สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารประกอบที่ ทนต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชันในเซลล์ 
(Chattopadhyay et al, 2010 อ้างถึงใน เจนจิรา จิรัมย์, 2554, หน้า 62) สารต้านบทบาทส าคัญของสารต้าน
อนุมูลอิสระคือ ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ ของมนุษย์
ป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของไขมันที่เป็นสาเหตุหลักของการเสื่อมคุณภาพในอาหาร ปัจจุบันองค์กรที่
เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารและยา ได้พยายามพัฒนาสารต้านอนุมูลอิสระที่มาจากธรรมชาติเช่น สาหร่ายทะเล 
แบคทีเรีย เช้ือรา และพืชช้ันสูง (Chattopadhyay et al., 2010) อย่างไรก็ตาม ในภาวะปกติร่างกายของคนเรา 
จะมีการป้องกันการสะสมสารอนุมูลอิสระอยู่แล้วซึ่งแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนแรกเกิดจากร่างกายสร้างเอนไซม์
ต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาควบคุมปริมาณอนุมูลอิสระให้อยู่ในภาวะที่สมดุล และส่วนที่สองคือ กลุ่มของสารต้านอนุมูล
อิสระที่มาจากวิตามินเอ ซี อี หรือเบต้าแคโรทีน (β- carotinoid) รวมทั้งสารประกอบโพลีฟีนอล ซึ่งเป็นพฤษเคมี
ที่สามารถพบได้ในพืชผักและผลไม้ เพื่อเข้าไปช่วยเสริมสร้างระบบการต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายให้มี
ประสิทธิภาพในการท าลายอนุมูลอิสระได้ดียิ่งข้ึน (Shapoval and Gromovaia, 2003 อ้างถึงใน เจนจิรา จิรัมย์, 
2554, หน้า 63) และยังมีรายงานว่าดอกไม้กินได้หลายชนิดมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากใน
ดอกไม้ประกอบด้วยรงควัตถุชนิดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมีคุณค่าทางอาหารด้วย 
นอกจากน้ีสารประกอบฟีนอลมีส่วนช่วยชะลอความชราป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์และเป็นสารต้านมะเร็งรวมทั้ง
โรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจได้นอกจากนี้ในดอกไม้ยังมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและสารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย (Shi et al., 2008; Kaisoon et al., 2011อ้างถึงใน อรสุรินทร์ ฮวบบางยาง และคณะ, 2553) 

ในปัจจุบันจึงได้มีการผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพจากพืชที่มีฤทธิ์ยับยั้งการท างานของอนุมูลอิสระ ซึ่ง
ก าลังได้รับความนิยมเนื่องจากคนเริ่มหันมาสนใจและดูแลสุขภาพกันมากขึ้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการ
ผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกเข็ม ดอกคูณ ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้า และดอกแคแดง เพราะเป็นพืช
ที่มีอยู่มากอยู่ในชุมชนท้องถิ่นได้ปลูกไว้เพื่อน ามาปรุงอาหารรับประทานเช่น ดอกเข็มน ามาทอดกรอบทานกับ
น้ าพริก ดอกคูณน ามาผัดน้ ามัน ดอกพวงชมพูน ามาแกงจืด ดอกเฟื่องฟ้าน ามาทอดกรอบ ดอกแคแดงที่นิยมน าเอา
มาปรุงประกอบอาหาร อาทิ เช่น แกงส้มดอกแค แกงเหลืองปลากะพงดอกแค เป็นต้น แท้จริงแล้ว แคดอกสีแดงกับ
แคดอกสีขาว ก็คือแคชนิดเดียวกัน ที่เราสามารถน ามาปรุงเป็นส่วนประกอบของอาหารได้ เพียงแต่ในพื้นที่บางพื้นที่ 
เรามักจะไม่พบแคชนิดดอกสีแดงเท่านั้นเอง (ต้นไม้ใบหญ้า, 2555) ซึ่งพืชมีดอกทั้ง 5 ชนิดเป็นที่รู้จักกันดีในชุมชน
ท้องถิ่นจึงน าพืชทั้ง 5 ชนิดมาศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้กินได้ 5 ชนิด ได้แก่ 
ดอกเข็ม ดอกคูณ ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้า ดอกแคแดง  และเพื่อผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้
กินได้ 5 ชนิด ได้แก่ ดอกเข็ม ดอกคูณ ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้า ดอกแคแดง เพื่อเป็นการน าสิ่งที่มีท้องถิ่นมา
พัฒนาให้ได้คุณประโยชน์ด้านโภชนาการและอาหารเสริมที่มีคุณค่าต่อสุขภาพและหนทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของ
ข้าวเศรษฐกิจและประโยชน์ในด้านอื่นๆ ต่อไป 
 

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 384 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้กินได้ 5 ชนิด ได้แก่ ดอกเข็ม ดอกคณู ดอกพวงชมพู ดอก

เฟื่องฟ้า ดอกแคแดง และข้าว 2 สายพันธ์ุ คือ ข้าวเจ้าพันธ์ุหอมมะล ิ105 และข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 
2. เพื่อผลิตขา้วเสริมสารต้านอนุมูลอสิระจากดอกไม้กินได้ 5 ชนิด ได้แก่ ดอกเข็ม ดอกคูณ ดอก

พวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้า และดอกแคแดง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ในดอกเข็ม ดอกคูณ ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้า และดอกแคแดง มีฤทธ์ิการต้านอนุมลูอิสระ 
2. ข้าวเสรมิสารต้านอนุมลูอิสระจากดอกเข็ม ดอกคณู ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้า และดอกแคแดง มี

ฤทธิ์การต้านอนุมูลอสิระ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

งานวิจัยนี้ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากดอกเข็ม ดอกคูณ ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้า ดอกแคแดง  
ข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 และข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 แล้วน าไปผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 

สารเคมีที่ใช้ในงานวิจัย 
1.  Ethanol (C2H5OH) AR เกรด บริษัท RCI Labscan Limited 
2. 2,2 – Diphenyl – 1 – picrylhydrazyl (DPPH: C18H12N5O6) 
3. Palmitic acid (C16H32O2) 
4. Butylated hydroxytoluene (BHT) 
5. น้ ากลั่น (distill water) 

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัย 
1. ควอซเซลล์ (quart cell) 
2. ปิเปต (measuring piptte) 
3. หลอดทดลอง (test tube) 
4. กรวยกรอง (glass funnel) 
5. กระดาษกรอง (filter papers) 
6. ช้อนตักสาร (spatular) 
7. แท่งแก้ว (stirring rod) 
8. บีกเกอร์ (beaker) 
9. โกร่งบด (mortar) 
10. ขวดรูปชมพู่ (Erlenmeyer flasks) 
11. ขวดปรับปรมิาตร (volumetric flasks) 
12. ขวดน้ ากลั่น (wash bottle) 
13. หลอดหยด (dropper) 
14. โถดูดความชื้น (desicator) 

 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระของวัตถุดิบ 

การเตรียมการสกัด 
1) เตรียมพืชตัวอย่าง 

เตรียมพืชตัวอย่างดอกเข็ม ดอกคูณ ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้า และดอกแคแดง น ามาล้างท า
ความสะอาด แล้วน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 7 ช่ัวโมง ตามวิธีการของ Bocco. และคณะ 
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(1998 อ้างถึงใน ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, 2557) น ามาบดให้ละเอียดแล้ว บรรจุในถุงพลาสติกและแช่เย็นไว้ที่อุณหภูมิ 
5±2 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ต่อไป ส่วนข้าวเจ้าพันธุ์มะลิ 105 และข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 ก็น ามาล้าง
ท าความสะอาดและเตรียมเช่นเดียวกับการเตรียมพืชตัวอย่าง  

2) วิธีการสกัด 
 ช่ังตัวอย่างพืชที่ผ่านการบดละเอียด ตัวอย่างละ 5 กรัม ใส่ในบีกเกอร์ เติมน้ ากลั่นปริมาตร 75 

มิลลิลิตร ในแต่ละบีกเกอร์ คนให้เข้ากัน แล้วปิดสนิทด้วยอลูมิเนียมฟอยล์และแผ่นพาราฟิล์ม ตั้งทิ้งไว้ที่ 
อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ช่ัวโมง เมื่อครบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ก็น าไปกรองผ่านกระดาษกรองขนาดเบอร์ 1  
น าส่วนที่ใสมาท าให้แห้งโดยการใช้เครื่องระเหยแห้งสุญญากาศแบบหมุน (rotary evaporator) แล้วเก็บใส่ภาชนะ 
ที่แห้งปิดสนิทและป้องกันแสงได้ แล้วเก็บในตู้เย็น (4 องศาเซลเซียส) ส าหรับท าการทดลองต่อไป (ขวัญดาว แจ่ม
แจ้ง, 2557) 

การตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของตัวอย่างสารสกัด โดยวิธี DPPH assay 
  เตรียมสารละลาย 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) ให้มีความเข้มข้น 0.2 mM 
ในเอทานอลน าไปสแกน (scan) หาความยาวคลื่นสูงสุดของการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 400-800 นาโนเมตร
ด้วยเครื่องยูวี-วิสซิเบิลสเปกโตรโฟโตมิเตอร์รุ่น Lambda 25 บริษัท Perkin Elmer เตรียมสารตัวอย่างความเข้มข้น 
1% ในน้ าน าตัวอย่างสารสกัดมา 1 มิลลิลิตรผสมกับสารละลาย DPPH 2 มิลลิลิตรในหลอดทดลองตั้งทิ้งไว้ในที่มืด 
30 นาทีน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่นสูงสุดที่สแกนได้คือ 516 นาโนเมตรโดยใช้น้ าเป็นสารละลาย
ควบคุมแล้วค านวณหาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระโดยค านวณ % radical scavenging activity ดังสมการ 
 

% radical scavenging = (Absorbance Control – Absorbance Sample) × 100 
Absorbance Control 
 

ท าการทดลองซ้ า 3 ครั้งหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation: SD) ของ % radical scavenging และศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารมาตรฐาน BHTเข้มข้น 1% 
ในน้ าสารสกัดพืชที่มีร้อยละ radical scavenging มากที่สุดซึ่งแสดงว่าพืชมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด (ขวัญดาว 
แจ่มแจ้ง, 2557) 

 
ขั้นที่ตอน 2 ผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมลูอิสระจากดอกไม้กนิได้ 5 ชนิด 

การเตรียมข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีการเคลือบ 
เตรียมน้ าดอกไม้ โดยน าดอกเข็ม ดอกคูณ ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้าและดอกแคแดงน ามาล้างท า

ความสะอาด ตากให้น้ าแห้งแล้วน ามาหั่น ช่ังน้ าหนัก 10 กรัม เติมน้ ากลั่น 10 มิลลิลิตร แล้วน ามาปั่นให้ละเอียด
นาน 5 นาที คั้นเอาเฉพาะส่วนน้ า หลังจากนั้นน าข้าวเจ้าอ่อนพันธุ์มะลิ  105 น้ าดอกไม้คั้นแต่ละชนิด และกรด   
ปาล์มิติกมาผสมกันโดยใช้อัตราส่วน ข้าว 10 กรัม:ดอกไม้แต่ละชนิดใช้น้ าดอกไม้ที่คั้นได้ทั้งหมด:กรดปาล์มิติก 4 
กรัม คนให้เข้ากันนาน 2 นาที เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว น ามาเป่าด้วยลมร้อนอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 2 
นาที แล้วน าไปอบในตู้อบไฟฟ้าที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น เก็บตัวอย่างข้าวเสริมใส่ถุง
ซิปล็อคเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ดัดแปลงจากวิธีการของ Further & Lauter, 1949 อ้างถึงใน ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, 
2557) 

ท าการทดลองเคลือบข้าวเจ้าพันธุชั์ยนาท 1 เช่นเดียวกับข้าวเจ้าพันธุ์มะล ิ105 
การเตรียมข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีแช่ 
เตรียมน้ าดอกไม้จากดอกเข็ม ดอกคูณ ดอกพวงชมพู ดอกเฟื่องฟ้าและดอกแคแดงโดยน าดอกไม้ที่

ผ่านการเตรียมและหั่นเช่นเดียวกับน้ าดอกไม้คั้นมาช่ังน้ าหนัก 10 กรัม ใส่ในเครื่องปั่น เติมน้ ากลั่น  10 มิลลิลิตร 
แล้วน ามาปั่นให้ละเอียดนาน 5 นาที คั้นน้ าออกด้วยผ้าขาวบางเพื่อแยกกากออก คั้นจนไม่มีน้ าดอกไม้เหลืออยู่ที่กาก  
น าน้ าดอกไม้ที่คั้นได้ใส่ในภาชนะที่สะอาด และหุ้มด้วยอะลูมิเนียมฟอยด์ เก็บในตู้เย็นเพื่อใช้ในการเตรียมข้าวแช่
น้ าดอกไม้ ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะได้น้ าดอกไม้ 5 ชนิด หลังจากนั้นน าข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 10 กรัม ใส่น้ าดอกไม้
ที่ได้ คนให้ท่ัว ปิดหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยด์ แช่ไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง (30±5 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 5 ช่ัวโมง แล้วเทน้ า

Th
e 3

rd 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครัง้ที่ 3 (ฉบับท่ี 2) 386 

 

ทิ้ง ท้ิงไว้ 5 นาที แล้วน าไปอบให้แห้งด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาดที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง เพื่อให้
ข้าวแช่น้ าดอกไม้ แห้งมีความชื้นไม่เกิน 13% เก็บไว้ในถุงซิปล็อคท่ีอุณหภูมิห้อง (ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, 2557) 

ท าการทดลองแช่ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 เช่นเดียวกับข้าวเจ้าพันธ์ุมะลิ 105 
ศึกษาฤทธิ์การต้านอนมุูลอิสระของข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอสิระ 
น าตัวอย่างข้าวเสริมสารตา้นอนุมลูอิสระจากวิธีท้ัง 2 ไปสกัดตามวิธีการตรวจหาฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระ

ของตัวอย่างสารสกดั โดยวิธี DPPH assay และศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวเสริมสารตา้นอนุมูลอิสระแต่
ละชนิดโดยวิธี DPPH assay 

ศึกษาคุณสมบัติทางด้านเคมีและกายภาพข้าวเสริมสารต้านอนุมลูอิสระ 
1) ค่าสี วิเคราะห์ค่าสี L*, a* และ b* ด้วยเครื่องวัดสี Hunter Lab รุน่ Color flex 

น าข้าวเสรมิสารต้านอนุมลูอิสระทีไ่ด้ทั้งจากวิธีการเคลือบและแช่ท้ังหมดไปวดัค่าสีด้วยเครื่องวัด
ส ีHunter Lab รุ่น Color flex  

2) ปริมาณความช้ืน  
 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาฤทธิ์ต้านอนมุูลอสิระของวัตถุดิบ 
ผลการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระดอกไม้กินได้ 5 ชนิดข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 และข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 

1 พบว่าดอกคูณมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุด คือ 89.58% รองลงมาคือ ดอกเข็ม (83.89%) และดอกพวงชมพู 
(70.38%) ตามล าดับ ข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 ส่วน BHT มี
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าดอกไม้กินได้ทั้ง 5 ชนิดและข้าวตัวอย่างทุกชนิด 

 
ตารางที่ 1 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระดอกไม้กินได้ 5 ชนิดข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 และข้าวเจ้าพันธ์ุชัยนาท 1 

ตัวอย่างพืช ฤทธิ์ต้านอนุมลูอิสระ(%) (SD) 
ดอกเข็ม 83.89±0.04 
ดอกคูณ 89.58±0.00 
ดอกพวงชมพู 70.38±0.06 
ดอกเฟื่องฟ้า 59.21±0.04 
ดอกแคแดง 53.11±0.10 
ข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 27.27±0.03 
ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1 27.03±0.01 
  BHT 96.53±0.00 

 
ผลศึกษาฤทธิ์การต้านอนมุูลอสิระของข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอสิระ 
ผลการศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจ าแนกตามวิธีผลิตดังนี้วิธีการเคลือบ  

พบว่าข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่เคลือบด้วยดอกคูณมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดคือ 46.74% รองลงมาคือข้าว
เจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่เคลือบด้วยดอกเข็ม (44.49%) วิธีการแช่พบว่าข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่แช่ด้วยดอก
คูณมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สุดคือ 45.02% รองลงมาคือข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่แช่ด้วยดอกเข็ม 
(42.77%) 
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ตารางที่ 2 ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอสิระที่ผลิตโดยวิธีการเคลือบและวิธีการแช่ 

ชนิดข้าว ชนิดพืช 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ  

(% radical scavenging) ( ±SD) 
เคลือบ แช่ 

ข้าวเจ้า
พันธุ์หอม
มะลิ 105 

ดอกเข็ม 44.49 ±0.00 42.77±0.01 
ดอกคูณ 46.74±0.02 45.02±0.04 
ดอกพวงชมพู 43.36±0.00 40.94±0.00 
ดอกเฟื่องฟ้า 41.10±0.01 39.60±0.00 
ดอกแคแดง 37.77±0.00 34.75±0.01 

ข้าวเจ้า
พันธุ์

ชัยนาท 1 

ดอกเข็ม 41.47±0.02 40.91±0.00 
ดอกคูณ 43.03±0.01 42.13±0.00 
ดอกพวงชมพู 39.81±0.03 38.89±0.00 
ดอกเฟื่องฟ้า 36.85±0.01 36.55±0.00 
ดอกแคแดง 36.44±0.03 36.04±0.01 

 
ผลศึกษาคุณสมบัติทางด้านเคมีและกายภาพข้าวเสริมสารต้านอนมุูลอิสระ 

ผลการศึกษาค่าสีของข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ 
ผลการศึกษาค่าสีของข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระพบว่าข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่ผลิตโดย

วิธีการเคลือบมีค่าความสว่างอยู่ในระดับปานกลาง (39.21-60.70) มีแนวโน้มสีไปทางสีแดง-เหลือง มีเพียงข้าวที่
เคลือบด้วยดอกแคแดงท่ีมีแนวโน้มสีไปทางสีเขียว-น้ าเงิน และมีค่าความสว่างใกล้เคียงกับเม็ดข้าวก่อนผ่านกรรมวิธี 
ส่วนข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่ผลิตโดยวิธีการแช่มีค่าความสว่างอยู่ในระดับปานกลาง (29.14-52.32) มี
แนวโน้มสีไปทางสีแดง-เหลือง มีเพียงข้าวที่แช่ด้วยดอกแคแดงท่ีมีแนวโน้มสีไปทางสีเขียว-น้ าเงิน 

 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาคุณสมบตัิทางด้านเคมีกายภาพสีข้าวเสริมสารตา้นอนุมูลอสิระจากดอกไม้กนิได้ 5 ชนิด  

ชนิดข้าว ชนิดพืช 
ค่าส ี

ก่อนผ่านกรรมวิธี เคลือบ แช่ 
L* a* b* L* a* b* L* a* b* 

ข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 
105   70.53 -0.62 15.41             
ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท1   73.66 -0.14 18.64             

ข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 
105 

ดอกเข็ม       58.59 11.01 17.16 46.42 12.45 21.98 
ดอกคูณ       55.91 11.13 27.76 49.82 13.62 28.23 
ดอกพวงชมพู       58.08 7.28 21.46 36.49 7.90 15.72 
ดอกเฟื่องฟ้า       39.21 19.54 1.30 30.74 19.39 4.12 
ดอกแคแดง       50.94 -0.81 -1.54 43.04 -0.99 0.74 

ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 
1 

ดอกเข็ม       58.47 11.68 18.34 50.38 12.75 23.09 
ดอกคูณ       60.70 8.12 23.19 52.32 14.16 33.90 
ดอกพวงชมพู       59.24 6.51 20.49 39.00 7.62 15.37 
ดอกเฟื่องฟ้า       39.22 25.43 1.15 29.14 24.45 5.14 
ดอกแคแดง       55.35 -0.17 -0.19 49.15 -1.38 1.54 
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ผลการศึกษาปริมาณความชื้นของข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอสิระ 
ผลการศึกษาปรมิาณความชื้นของข้าวเสรมิสารต้านอนุมลูอิสระจากดอกไม้กินได้ 5 ชนิด โดยวิธีการ

เคลือบและวิธีการแช่ พบว่ามีปรมิาณความช้ืนอยู่ในช่วง 7.33- 11.46% ซึ่งน้อยกว่า 13% 
 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาปรมิาณความช้ืนของข้าวเสริมสารต้านอนุมลูอิสระจากดอกไม้กินได้ 5 ชนิด  

ชนิดข้าว ชนิดพืช ปริมาณความช้ืน (%) 
เคลือบ แช่ 

ข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 

ดอกเข็ม 7.88 8.24 
ดอกคูณ 9.37 8.19 
ดอกพวงชมพู 9.60 8.37 
ดอกเฟื่องฟ้า 11.46 8.10 
ดอกแคแดง 11.20 10.10 

ข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท1 

ดอกเข็ม 8.28 7.70 
ดอกคูณ 7.33 7.62 
ดอกพวงชมพู 8.46 7.94 
ดอกเฟื่องฟ้า 8.00 7.81 
ดอกแคแดง 9.61 9.52 

 
สรุปผลการวิจัย 

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้กินได้ 5 ชนิด พบว่า ดอกคูณมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากที่สดุ รองลงมาคือ 
ดอกเข็มและดอกพวงชมพู ข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าข้าวเจ้าพันธุ์ชัยนาท 1  
ข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่ผลิตโดยวิธีการแช่ พบว่าข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่เคลือบด้วยดอกคูณมีฤทธิ์ต้าน
อนุมูลอิสระมากท่ีสุด รองลงมาคือข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่เคลือบด้วยดอกเข็มและข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 
ที่เคลือบด้วยดอกพวงชมพู วิธีการแช่พบว่าข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่เคลือบด้วยดอกคูณมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
มากที่สุด รองลงมาคือข้าวเจ้าพันธุ์หอมมะลิ 105 ที่เคลือบด้วยดอกเข็มและข้าวเจ้าพันธ์ุหอมมะลิ 105 ที่เคลือบด้วย
ดอกพวงชมพู การศึกษาค่าสีของข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่พบว่าข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระมีค่า
ความสว่างอยู่ในระดับปานกลาง  มีแนวโน้มสีไปทางสีแดง-เหลือง มีเพียงข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกแค
แดงที่มีแนวโน้มสีไปทางสีเขียว-น้ าเงิน ผลการศึกษาปริมาณความช้ืนของข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีการ
เคลือบและวิธีการแช่ พบว่ามีปริมาณความช้ืนอยู่ในช่วง7.33- 11.46% ซึ่งน้อยกว่า 13% 

 
การอภิปรายผลการวิจัย 

1) ดอกไม้กินได้ทั้ง 5 ชนิดที่น ามาศึกษามีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระทุกชนิด เนื่องจากสารต้านอนุมูลอิสระ
ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบกลุ่มโพลีฟีนอล คาร์โรทีนอยด์ ฟลาโวนอยด์และแอนโทไซยานิน เป็นต้น พบได้มากใน
อาหารจ าพวกพืชผักและผลไม้ซึ่งสารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนซ์  (ลดาชาติ และคณะ, 2544) 
นอกจากนี้ยังสามารถพบสารกลุ่มนี้ได้ในดอกไม้พื้นบ้านอีกด้วย (อรสุรินทร์ และคณะ , 2553) ได้รายงานว่าดอกไม้
กินได้หลายชนิดมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระและมีคุณค่าทางอาหารด้วยนอกจากนี้สารประกอบฟีนอล มี
ส่วนช่วยชะลอความชรา ป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์และเป็นสารต้านมะเร็ง รวมทั้งโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือด
หัวใจได้ นอกจากนี้ในดอกไม้ยังมีทั้งธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย  (Shi 
et al., 2008; Kaisoon et al., 2011อ้างถึงใน พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, 2556) ดอกไม้ที่มีสีแดงซึ่งดอกไม้ในกลุ่มนี้มี
สารพฤกษเคมี (phytochemical compounds) อาทิ วิตามินสารประกอบฟีนอล ฟลาโวนอยด์ และแอนโทไซยา
นิน เป็นต้น เป็นองค์ประกอบมากกว่าดอกไม้ที่มีสีอื่นๆ โดยสารเหล่านี้มีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระได้ 
นอกจากนี้สารดังกล่าวยังช่วยให้ในด้านความจ าและด้านการควบคุมจิตใจ โดยดอกไม้แต่ละชนิดจะมีคุณค่าทาง
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อาหารและสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกันตามไปด้วย (สุพัตรา, 2548; อรสุรินทร์และคณะ, 2553 อ้างถึงใน  
พัชรี สิริตระกูลศักดิ์, 2556) 

ส่วนในเมล็ดข้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระมีหลายประเภท ได้แก่ วิตามินเกลือแร่หรือเอ็นไซม์มีประโยชน์ช่วย
ป้องกันร่างกายจากอนุมูลอิสระ ซึ่งเช่ือว่าเป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระส าคัญที่อยู่ในเมล็ดข้าว 
ได้แก่ แกมมา-ออไรซานอล (Gamma Oryzanol) โทโคฟีรอล (Tocopherol) และโทโคไตรอีนอล (Tocotrienol) 
(ศูนย์วิจัยขา้วอุบลราชธานี, 2554 อ้างถึงใน ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, 2557) 

2)  ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระจากดอกไม้กินได้ 5 ชนิด โดยวิธีการ
เคลือบมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิธีการแช่ เนื่องจากในกระบวนการผลิตแบบข้าวแช่นั้นมีขั้นตอนการเท
น้ าดอกไม้หลังจากการแช่ข้าวนาน 5 ช่ัวโมงปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระของน้ าดอกไม้จึงอาจสูญหายในขั้นตอนนี้ได้ 
(ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, 2557) 

3)  การศึกษาคุณสมบัติทางด้านเคมีและกายภาพด้านสีข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระ พบว่า ข้าวเสริม
สารต้านอนุมูลอิสระส่วนใหญ่ที่ผลิตโดยวิธีการเคลือบและวิธีการแช่ มีค่าความสว่างอยู่ในระดับปานกลาง มีแนวโน้ม
สีไปทางสีแดง-เหลือง มีเพียงข้าวที่เคลือบและแช่ด้วยดอกแคแดงที่มีแนวโน้มสีไปทางสีเขียว-น้ าเงิน เนื่องจากดอก
แคแดงเมื่อน าไปคั้นเพื่อแช่หรือเคลือบ ดอกแคแดงจะมีสีม่วงครามจึงมีผลท าให้สีของข้าวเข้มขึ้นในโทนสีเขียว -น้ า
เงิน ข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระโดยวิธีการเคลือบมีค่าความสว่างใกล้เคียงกับเม็ดข้าวก่อนผ่านกรรมวิธี แต่ข้าว
เสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่ใช้กรรมวิธีการแช่ มีค่าความสว่างน้อยกว่าข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่ใช้กรรมวิธีการ
เคลือบ ทั้งนี้เพราะข้าวแช่เกิดการดูดติดผิว (adsorption) ระหว่างน้ าดอกไม้กับส่วนของเมล็ดข้าวซึ่งเป็นส่วน
ของแข็งที่มีผิวเป็นท่ีเกาะจับของสารที่ถูกดูดติด (กระบวนการดูดซับ, 2551) จึงท าให้ข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่
ใช้กรรมวิธีการแช่มีสีเขียวเข้มกว่าข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่ใช้กรรมวิธีการเคลือบ (ขวัญดาว แจ่มแจ้ง, 2557) 
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