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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ตอ้ งการเปรี ยบเทียบปริ มาณสารสาคัญในข้าวเหนียวดาจานวน 6 สายพันธุ์ที่รวบรวมจากภาค
ต่าง ๆ ของประเทศไทย คือ ข้าวก่าเกี้ยง ข้าวก่าดอยสะเก็ด ข้าวก่าพะเยา ข้าวเหนียวดาหอมภูเขียว ข้าวก่าแป และ
ข้าวเหนียวดาลืมผัว โดยนาเมล็ดข้าวเปลือกมาทาการสี แบบข้าวกล้อง จากนั้นบดโดยใช้เครื่ องบด และร่ อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 60 เมส สกัดสารในข้าวเหนียวดาแต่ละสายพันธุ์ และนาสารสกัดที่ได้เก็บในขวดสี ชา ที่อุณหภูมิ
-20 องศาเซลเซียส ทาการวิเคราะห์หาปริ มาณฟี นอลิค, ปริ มาณแอนโทไซยานิน, ปริ มาณ Cyanidin-3-glycoside
และ คุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH scavenging activity ทาการเปรี ยบเทียบปริ มาณสารสาคัญที่
พบในข้าวเหนียวดาทั้ง 6 สายพันธุ์พบว่ามีความแตกต่างของสารสาคัญอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 99% โดยพบว่าข้าวก่าพะเยามีปริ มาณฟี นอลิคสูงที่สุดคือ 0.31 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อกรัม ปริ มาณแอนโทไซยานินทั้งหมดพบว่าข้าวก่ าแปมีปริ มาณสูงที่สุดคือ 48.19 ± 5.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริ มาณ Cyanidin-3-glycoside
พบว่าข้าวก่าดอยสะเก็ดมีปริ มาณสูงที่สุดคือ 34.49 ± 2.80 มิลลิกรัมต่อลิตร และคุสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ
สูงที่สุดคือก่าเกี้ยง ค่า SC50 เท่ากับ5.31 ± 1.26 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
คาสาคัญ: ข้าวเหนียวดา ฟี นอลิค แอนโทไซยานิน ไซยาดินิน-3-กลูโคไซด์ สารต้านอนุมูลอิสระ
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Abstract
This research was aimed to conduct a cross-comparative study on the presence of active compound
in six kinds of Thai Black glutinous rice. The six rice samples, namely, Kumking, Kumdoisaket, Kumpayao,
Kaoneawdam Homphukeaw, Kaokumpae and Kaoneadam Leumpua, were collected from different areas of
Thailand. Rice samples were milled, grinded and passed through 60 mesh. After that, rice powder samples were
finally extracted. The extracted rice samples were stored in brown bottle and kept in -20°C. All extracts were
analyzed in total phenolic, total anthocyanin, cyanidin-3-glycoside and antioxidant activity by DPPH
scavenging activity method. Moreover, all of data have active compound that were significantly different at p
< 0.01 statistical significance. The result showed that Kumpayao had the highest total phenolic compound (0.31
± 0.03 mg/g). The total anthocyanin contents of Kumpae showed highest in terms of content (48.19 ± 5.05 mg/l)
while Kumdoisaket showed highest in terms of cyanidin-3-glycoside content (34.49 ± 2.80 mg/l). Lastly, the
Kumking had highest antioxidant activity SC50 at 5.31 ± 1.26 mg/ml.
Keyword: Black glutinous rice, Phenolic, Anthocyanin, cyanidin-3-glycoside, Antioxidant

1. บทนา
ข้าวเป็ นธัญพืชชนิดหนึ่งที่เป็ นอาหารหลัก
ของชาวไทยมาเป็ นเวลานาน มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
ว่า Oryza sativa L. จัดอยูใ่ นวงศ์ Poaceae ข้าวที่ปลูก
ในประเทศไทยเป็ นพวก Indica ถ้าแบ่งข้าวตามชนิด
ของแป้ งที่ รวมกันเป็ นเอ็นโดสเปิ ร์ มจะแบ่งได้เป็ น
ข้าวเหนี ยวและข้าวเจ้า ถ้าแบ่ งตามลักษณะของสี
เมล็ดข้าวจะแบ่งได้เป็ น ข้าวขาว ข้าวแดงและข้าวดา
เป็ นต้น นอกจากจะเป็ นอาหารหลัก หรื อสิ น ค้า
ส่ ง ออกที่ ส าคัญ ของประเทศไทยแล้ว ในด้ า น
โภชนาการ เมล็ดข้าวเป็ นแหล่งที่ ดีของสารอาหาร
ต่าง ๆ ได้แก่ คาร์ โบไฮเดรท โปรตีน เส้นใยอาหาร
ไขมัน วิตามิน และสารฟี นอลิก (phenolics) เป็ นต้น
ทั้ง นี้ ปริ ม าณสารอาหารดัง กล่ า วจะขึ้ น อยู่กับ สาย
พันธุ์และการขัดสี ขา้ ว การศึ กษาในปั จจุบนั พบว่า
ข้าวที่มีสีต่างๆหรื อข้าวกล้องเป็ นแหล่งของสารต้าน
อนุมูลอิสระหลายชนิ ด เช่น สารแกมม่า-โอไรซานอล

(Gamma Oryzanol) สารเบต้าแคโรทีน (β-carotene)
กรดไฟติก (Phytic Acid) สารกาบ้า (g-aminobutylic
acid ) และสารแอนโทไซยานิ น ส์ (Anthocyanins)
เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นสารที่ ไม่พบในข้าวขัดสี ขาวทัว่ ไป
(มั ณ ฑนา, 2555) ข้ า วเหนี ยวด า( Oryza sativa
var.glutinosa) หรื อเรี ยกตามภาษาพื้นเมืองของทาง
เหนื อ ว่า ข้า วก่ า เป็ นการเรี ย กตามลัก ษณะสี ข อง
เมล็ ด ที่ มี สี ม่ ว งด า หรื อ แดงก่ า นิ ย มปลู ก มากใน
ภาคเหนื อ และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อของ
ประเทศไทยลักษณะเฉพาะที่ แตกต่ างไปจากข้า ว
ทัว่ ไปที่เห็นอย่างชัดเจนคือการปรากฏของสี ม่วงบน
ส่ วนต่าง ๆ ของต้น เช่น กาบใบ แผ่นใบ กลีบดอก
เปลือกเมล็ด และเยื่อหุ ้มเมล็ด สี ดาปนม่วงที่ปรากฏ
เป็ นแหล่ ง ของสารกลุ่ ม ฟลาโวนอยด์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสารแอนโทไซยานิ น (Anthocyanin) ซึ่ งจะ
พบอยูใ่ นส่ วนของผิวเมล็ดจนถึงเยื่อหุ ้มเมล็ดชั้นใน
(Chaudhary, 2003 และ Tananuwong and Tewaruth,
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2010) สารดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็ นสารต้านอนุ มูล
อิสระ ซึ่ งมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ คือสามารถช่วยลด
Oxidative stress ท าให้ ไ ขมั น ในเลื อ ดดี ข้ ึ น และ
บรรเทาการอักเสบที่ เกิ ดจากการสะสมของไขมัน
บริ เวณหลอดเลื อ ดในระดั บ ของสั ต ว์ ท ดลอง
(สุ ไ ฮนี ย ์แ ละ คณะ,2557 และ Wang et al., 2007)
จากเหตุผลดังกล่าวจะพบว่าในประเทศไทยมีขา้ ว
เหนี ยวดาหลากหลายสายพันธุ์ซ่ ึ งล้วนมีประโยชน์
และมี คุณค่าทางอาหารสู ง แต่ขอ้ มูลองค์ประกอบ
ของสารสาคัญของข้าวเหนี ยวดายังคงมีน้อย ผูว้ ิจยั
จึ งได้ทาการรวบรวมข้าวเหนี ยวดาจานวน 6 สาย
พัน ธุ์ จ ากแหล่ ง ต่ า ง ๆ ของประเทศไทยมาท า
การศึ กษาและเปรี ยบเที ย บองค์ประกอบของสาร
สาคัญในข้าวเหนียวดาแต่ละสายพันธุ์เพื่อเป็ นข้อมูล
เบื้องต้นในการนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. ศึกษาหาปริ มาณสารสาคัญในข้าวเหนี ยวดา
สายพันธุ์ต่างๆ
2. เพื่ อ เปรี ยบเที ย บปริ มาณสารส าคัญ ข้า ว
เหนียวดาสายพันธุ์ต่างๆ

2. วัสดุอุปกรณ์ และวิธีดาเนินการวิจัย
2.1 วัตถุดบิ
ทาการรวบรวมพันธุ์ขา้ วเหนี ยวดาจากแหล่ง
ต่างๆของประเทศไทย ได้จานวน 6 สายพันธุ์ เก็บ
ในช่วงปี 2555-2556 ดังนี้
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ข้าวก่าเกี้ยง
จากจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้าวก่าดอยสะเก็ด จากคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้าวก่าพะเยา
จากจังหวัดพะเยา
ข้าวเหนียวดา
ศูนย์วจิ ยั ข้าวขอนแก่น
หอมภูเขียว
ข้าวก่าแป
จากจังหวัดร้อยเอ็ด
ข้าวเหนียวดา
จากคณะเกษตร
ลืมผัว
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2.2 วิธีการวิจยั
การเตรียมสารสกัดจากข้ าวเหนียวดา
น าข้า วเปลื อ กท าการสี แ บบข้า วกล้อ ง
จากนั้ นน าไปท าการบดละเอี ย ดและร่ อนผ่ า น
ตะแกรงขนาด 60 mesh นาผงข้าวเหนียวดา มาผสม
กับเมธานอลที่ผสมกรดไฮโดรคลอริ ก (1.0 นอร์ มอล)
(85:15v/v) ในอัตราส่ วน 1:10 น้ าหนักต่อปริ มาตร
(w/v) แล้วปรั บพีเอชให้เท่ากับ 1 ด้วยกรดไฮโดรคลอริ ก (4.0 นอร์ มอล) ในขวดรู ปชมพู่ขนาด 250
มิลลิลิตร จากนั้นปิ ดขวดด้วยแผ่นอลูมิเนี ยมทึบและ
ปิ ดฝาขวดด้วยจุกยาง แล้วนาไปเขย่าที่ความเร็ วรอบ
100 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ณ อุณหภูมิหอ้ ง
จากนั้น ทาการกรองผ่า นกระดาษกรอง Whatman
เบอร์ 1 ด้วยเครื่ องปั้ มสุ ญญากาศ เก็บสารสกัดที่ได้
ในขวดสี ชา เก็บในตูแ้ ช่ แข็งที่ -20 องศาเซลเซี ยส
เพื่อใช้ทาการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป
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2.3 การวิเคราะห์ หาปริมาณสารสาคัญ
น าสารสกัด จากตัว อย่ า งข้า วแต่ ล ะสาย
พั น ธุ์ ท าการวิ เ คราะห์ หาปริ มาณสารส าคั ญ
ดังต่อไปนี้
ปริ มาณฟี นอลิ ค ตามวิ ธี การ AOAC
(AOAC,2000)
ปริ มาณแอนโทไซยานิ นด้วยเทคนิ ค pHDifference (Giusti and Wrolstad, 2005 และ อรุ ษา,
2554)
ป ริ มาณ Cyanidin-3-glycoside โ ด ย ใ ช้
เครื่ อง HPLC (นิพทั ธา, 2553)
คุณสมบัติตา้ นอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH
scavenging Activity (Hosseinian et al., 2008)

3.ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย
3.1 ผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์หาปริ มาณสารฟิ นอลิค
นาสารสกัดข้าวเหนี ยวดาทั้ง 6 สายพันธุ์
มาทาการวิเคราะห์หาปริ มาณสารประกอบฟี นอลิค
ทั้งหมด พบว่า ปริ มาณสารฟิ นอลิคในข้าวเหนี ยวดา
ทั้ง 6 สายพันธุ์ มีปริ มาณแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 99 โดยพบว่า
ข้าวก่าพะเยามีสารฟี นอลิคทั้งหมดมากที่สุดคือ 0.31
± 0.03 มิลลิกรัมต่อกรัม รองลงมา คือข้าวก่ าเกี้ ยง,
ข้าวเหนียวดาหอมภูเขียว, ข้าวก่าแป และข้าวเหนียว
ด าลื ม ผัว โดยพบว่า ข้า วทั้ง 4 สายพัน ธุ์ มี ป ริ ม าณ
สารฟี นอลิคทั้งหมดเท่ากัน คือ 0.27 ± 0.01 มิลลิกรัม
ต่อกรัม และข้าวก่าดอยสะเก็ดมีปริ มาณสารฟี นอลิค
ทั้งหมดน้อยที่ สุด คือ 0.26 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อกรัม
จากผลการวิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณสารสารฟี นอลิ ค
ทั้งหมด พบว่าข้าวเหนี ยวดาทั้ง 6 สายพันธุ์มีสารฟิ
นอลิ ค อยู่ในช่ วง 0.26 - 0.31 มิ ลลิ กรั มต่อกรั ม ดัง
แสดงในตารางที่ 1
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ผลการวิเคราะห์หาปริ มาณสารแอนโทไซยานิน
นาสารสกัดข้าวเหนี ยวดาทั้ง 6 สายพันธุ์
มาทาการปริ มาณสารแอนโทไซยานิ นทั้งหมด โดย
วิธี pH differential method พบว่าสารสกัดของข้าว
เหนียวดาดิบทั้ง 6 สายพันธุ์ มีค่าของแอนโทไซยานิ น
ทั้ง หมดแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่
ระดับ ความเชื่ อ มั่น ที่ ร้ อ ยละ 99 โดยข้า วก่ า แป มี
ปริ มาณสารแอนโทไซยานินทั้งหมดสูงที่สุด เท่ากับ
48.19 ± 5.05 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร รองลงมาคื อข้าว
เหนี ยวดาลืมผัว, ข้าวเหนี ยวดาหอมภูเขียว, ข้าวก่ า
ดอยสะเก็ด, และ ข้าวก่าเกี้ยง โดยมีปริ มาณสารแอน
โทไซยานิ นทั้งหมด เท่ากับ 38.70 ± 3.20, 33.64 ±
0.36, 27.77 ± 0.30 และ 16.49 ± 2.34 มิลลิกรัมต่อลิตร
ตามลาดับ ส่ วนข้าวก่ าพะเยามีปริ มาณสารแอนโท
ไซยานิ น ทั้ง หมดต่ า ที่ สุ ด เท่ า กับ 14.61 ± 3.82
มิลลิกรัมต่อลิตร ดังแสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1
ผลการวิ เ คราะห์ ห าปริ มาณสาร Cyanidin-3glucoside
นาสารสกัดข้าวเหนี ยวดามาศึกษาปริ มาณ
ของสารแอนโทไซยานิ นโดยเครื่ อง HPLC เพื่อทา
การหารู ปแบบของสารแอนโทไซยานินที่พบในข้าว
เหนียวดาทั้ง 6 สายพันธุ์ โดยพบว่าแอนโทไซยานิ น
รู ปแบบ ที่พบมาก ในข้าวเหนียวดา คือ Cyanidin-3glucoside (Abdel- Aal et al., 2006, Hu et al., 2003
และ ประวีณาและคณะ, 2011) โดยพบมากถึง ร้อยละ
85 ทาการวิเคราะห์ โดยการใช้สารมาตรฐานของ
Cyanidin-3-glucoside มาสร้ า งกราฟของสาร
มาตรฐาน Cyanidin-3-glucoside โดยมี ช่วงความ
เข้ม ข้น ในช่ ว ง 0-100 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต 0E23 ปรั บ
ความเข้มข้นโดยใช้ เมทธานอลความเข้มข้นร้อยละ
85 และกรดไฮโดรคลอริ กความ เข้มข้น 1 นอร์ มลั
ในอัต ราส่ ว น 1:10 จากนั้น น าสารที่ ความเข้มข้น
ต่างๆ ไปวิเคราะห์โดยเครื่ อง HPLC โดยใช้ปริ มาตร
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10 ไมโครลิ ต ร เมื่ อ ได้กราฟความเข้ม ข้น ในช่ ว ง
ต่างๆแล้ว คานวณหาพื้นที่ ใต้กราฟ นาค่าพื้นที่ ใต้
กราฟมาสร้างกราฟกับความเข้มข้น

รู ป ที่ 1 กราฟแสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งความ
เข้มข้นของสารและพื้นที่ ใต้กราฟที่ วิเคราะห์ โ ดย
เครื่ อง HPLC
จากนั้ นสร้ า งสมการความสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง
เส้นตรงโดยสมการที่ ได้คือ Y = 30773X + 8414
สมการดังกล่าวมีค่า R2 = 0.9911 ดังแสดงในรู ปที่ 1
น าสารสกัด ข้า วเหนี ย วด าดิ บ ทั้ง 6 สาย
พันธุ์ วิเคราะห์หาปริ มาณสาร Cyanidin-3-glucoside
ปริ มาตรตัวอย่างที่ใช้ในการวิเคราะห์ 10 ไมโครลิตร
จากนั้น น ากราฟที่ ไ ด้ไ ปค านวณหาพื้ น ที่ ใ ต้กราฟ
แทนค่าในสมการของสารมาตรฐานและคานวณหา
ปริ มาณความเข้มข้น วิเคราะห์ ผลทางสถิ ติ พบว่า
ปริ มาณสาร Cyanidin-3-glucoside ในข้าวเหนียวดา
ทั้ง 6 สายพันธุ์ มีปริ มาณแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่ อมัน่ ที่ร้อยละ 99 ดังแสดง
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ในตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ พบว่าข้าวเหนี ยวดา
สายพันธุ์ก่ าดอยสะเก็ด มีปริ มาณสาร Cyanidin-3glucoside มากที่ สุดคือ 34.49 ± 2.80 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร รองลงมาคือ ข้าวเหนี ยวดาลืมผัว, ข้าวเหนี ยว
ดาหอมภูเขียว, ข้าวก่ าเกี้ยงและข้าวก่ าแป มีปริ มาณ
สาร Cyanidin-3-glucoside เท่ ากับ 27.38 ± 1.37,
17.06 ± 0.40, 14.96 ± 0.31 และ14.64 ± 6.00
มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร ส่ ว นข้า วเหนี ย วด าสายพัน ธุ์ ก่ า
พะเยามีปริ มาณสาร Cyanidin-3-glucoside ต่าที่สุด
คือ 7.98 ± 0.17 มิลลิกรัมต่อลิตร
ผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบัติ ใ นการต้า น
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH scavenging activity
นาสารสกัดข้าวเหนี ยวดาทั้ง 6 สายพันธุ์
มาทาการวิเคราะห์ สมบัติ ในการต้านอนุ มูลอิ สระ
ด้วยวิธี DPPH scavenging activity พบว่าคุณสมบัติ
ในการต้านอนุ มู ลอิ ส ระของข้า วแต่ล ะสายพันธุ์มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่ อมัน่ ที่ ร้อยละ 99 โดยพบว่า ข้าวก่ าเกี้ ยงมี
สมบัติในการต้านอนุ มูลอิ สระมากที่ สุดคือ 5.31 ±
1.26 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร รองลงมาคือข้าวก่ าดอย
สะเก็ด, ข้าวเหนียวดาหอมภูเขียว, ข้าวก่าพะเยา และ
ข้า วก่ า แปโดยมี ส มบั ติ ใ นการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ
เท่ า กับ 6.94 ± 0.83, 7.57 ± 0.56, 9.53 ± 0.58 และ
9.61 ± 0.63 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ส่ วนข้าวเหนี ยว
ดาลื มผัวมี คุณสมบัติในการต้านอนุ มูล อิ สระน้อ ย
ที่ สุ ด คื อ 13.92 ± 1.24 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ มิ ล ลิ ลิ ต ร ดั ง
ตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการเปรี ยบเทียบสารสาคัญในข้าวเหนียวดา 6 สายพันธุ์
สายพันธุ์

ข้าวก่าเกี้ยง
ข้าวก่าดอย
สะเก็ด
ข้าวก่าพะเยา
ข้าวเหนียวดา
หอมภูเขียว
ข้าวก่าแป
ข้าวเหนียวดา
ลืมผัว

Total Phenolicns
Total Anthocyanin
(mgGAE/100g crude)
(mg/l)

Cyanidin-3-glucoside
(mg/l)

DPPH
(mg/ml)

0.27b ± 0.01
0.26b ± 0.01

16.49 d ± 2.34
27.77 c ± 0.30

14.96d ± 0.31
34.49a ± 2.80

5.31c ± 1.26
6.94c ± 0.83

0.31a ± 0.03
0.27b ± 0.01

14.61 d ± 3.82
33.64 bc ± 0.36

7.98e ± 0.17
17.06c ± 0.40

9.53b ± 0.58
7.57bc ± 0.56

0.27b ±0.01
0.27b ± 0.01

48.19 a ± 5.05
38.70 b ± 3.20

14.64cd ± 6.00
27.38b ± 1.37

9.61b ± 0.63
13.92a ± 1.24

3.2 วิจารณ์ ผลการวิจยั
จากการวิเคราะห์หาปริ มาณสารสาคัญใน
ข้า วเหนี ย วด าพบว่า สารประกอบฟี นอลิ ค ในข้า ว
เหนียวดาทั้ง 6 สายพันธุ์ ความสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Tananuwong and Wanida (2010) ซึ่งรายงานว่า
ปริ มาณของสารประกอบฟี นอลิคในข้าวเหนี ยวดา
อยู่ใ นช่ ว ง 0.18 - 0.2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม นอกจากนี้
จากงานวิจัย ของ Norkaew et al., 2017 รายงานว่า
การเก็บรักษามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณ
สารประกอบฟี นอลิ ค ในข้ า วเหนี ย วด าได้ ซึ่ ง
ระยะเวลาในการเก็บรั กษาที่ เพิ่มมากขึ้ นส่ งผลให้
ปริ ม าณสารฟี นอลิ ค มี ค่ า ลดลง นอกจากนี้ บรรจุ
ภัณฑ์ที่ใช้ยงั ส่ งผลต่อการลดลงของสารดังกล่าวได้
อีกด้วย จากผลการวิจยั ครั้งนี้พบว่าข้าวเหนียวดาทั้ง
6 สายพันธุ์ที่นามาวิเคราะห์มีปริ มาณสารฟี นอลิคสู ง
กว่ารายงานการวิจยั ของ Tananuwong and Wanida
(2010) อาจเนื่ องจากสภาวะในการเก็ บ รั กษาข้าว

เหนี ยวดาและยังรวมถึงความแตกต่างของสายพันธุ์
ของข้าวเหนียวดาอีกด้วย (พีรนันท์และคณะ, 2557)
โดยสารประกอบกลุ่มฟี นอลิคที่พบได้ในข้าวเหนียว
ดา คื อ ไซยานิ ดิน -3- กลูโคไซด์, คู โรมานิ น , กรด
คาเฟอิค (caffeic acid), กรด p-coumaric และ กรด
เฟรู ลิค (ferulic acid) (Pornpimpa et al.,2014)
จากผลการวิเคราะห์หาปริ มาณแอนโทไซยานิ น ในข้า วเหนี ย วด าทั้ง 6 สายพัน ธุ์ ด้วยวิธี pH
difference พบว่า ข้า วเหนี ย วด าทั้ง 6 สายพัน ธุ์ มี
ปริ มาณสารแอนโทไซยานิ นอยูใ่ นช่วง 14.61 – 48.19
มิ ลลิ กรั มต่อลิ ตร นาค่าที่ ได้มาเปรี ยบเที ยบกับการ
วิเคราะห์หาปริ มาณสาร Cyanidin-3-glucoside ซึ่ ง
เป็ นองค์ประกอบของสารแอนโทไซยานินและเป็ น
รู ปแบบที่ พบมากในข้าวเหนี ยวดา กลับพบว่าข้าว
เหนี ยว 5 สายพันธุ์ คื อ ข้าวก่ าเกี้ ยง, ข้าวก่ าพะเยา,
ข้าวเหนี ยวดาภูเขียว, ข้าวก่ าแป และ ข้าวเหนี ยวดา
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ลื ม ผัว มี ค่ า ปริ มาณสาร Cyanidin-3-glucoside
สอดคล้อ งกับ ค่ า ปริ ม าณสารแอนโทไซยานิ น ที่
วิเคราะห์ได้ โดยหากพบปริ มาณแอนโทไซยานิ น
การตรวจสอบองค์ประกอบของสาร Cyanidin-3glucoside จะเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน และจะเห็น
ว่าข้าวก่าดอยสะเก็ดนั้นที่มีปริ มาณสาร Cyanidin-3glucoside มากที่สุดคือ 34.49 มิลลิกรัมต่อลิตร ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะองค์ประกอบของสารในข้าวก่ าดอย
สะเก็ ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสาร Cyanidin-3-glucoside
มากกว่าข้าวเหนี ยวดาสายพันธุ์อื่น ซึ่ งจากการวิจัย
ของ Hosseinian และคณะ 2008 ได้ ศึ ก ษาหา
องค์ ป ระกอบของสารแอนโทไซยานิ น ในข้า ว
ธัญพืชที่มีสีแดงดาพบว่า องค์ประกอบหลักของสาร
แอนโทไซยานินในพวกข้าวและธัญพืชจะประกอบ
ไปด้วย สาร Cyanidin-3-glucoside และ Peonidin-3glucoside ผลการทดลองดัง กล่ า วสอดคล้อ งกับ
งานวิจยั ของ Tananuwong and Wanida (2010) และ
Pornpimpa et al.(2014)
ความสามารถในการต้า นอนุ มู ล อิ ส ระ
พบว่าผลสอดคล้องกับค่าปริ มาณของสารแอนโทไซยานิ นและปริ มาณสาร Cyanidin-3-Glucoside
ข้า งต้น ซึ่ งจากผลการทดลองไปในทิ ศ มาทาง
เดี ย วกับ งานวิจัย ของ Tananuwong และ Wanida
(2010) พบว่าปริ มาณแอนโทไซยานิ นที่สูงขึ้นจะมี
ผลต่ อ ความสามารถในการยับ ยั้ง การเกิ ด อนุ มู ล
อิ ส ระที่ เ พิ่ ม ขึ้ น นอกจากนี้ ความสามารถในการ
เกิ ดปฏิ กิริยายังขึ้ นกับปั จจัยต่าง ๆ อี ก 3 ปั จจัยคือ
องค์ประกอบของสารอื่นที่ พบได้ในข้าวเหนี ยวดา
เช่น แคโรที-นอยด์ โทโคฟี รอล หรื อแร่ ธาตุชนิดอื่น
โครงสร้างของสารประกอบฟี นอลิค และวิธีที่ใช้ใน
การวิเคราะห์อีกด้วย
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4. สรุ ปผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห์ ห าสารส าคัญ ในข้า ว
เหนียวดา 6 สายพันธุ์ ประกอบด้วย ข้าวก่าเกี้ยง, ข้าว
ก่ าดอยสะเก็ด, ข้าวก่ าพะเยา, ข้าวเหนี ยวดาหอมภู
เขียว, ข้าวก่ าแป และข้าวเหนี ยวดาลืมผัว พบว่าข้าว
เหนี ย วด าทั้ง 6 สายพัน ธุ์ มี ป ริ ม าณสารส าคัญ สู ง
ประกอบไปด้วย ข้าวก่ าพะเยามี ปริ มาณสารพอลิฟี นอลสู ง ที่ สุ ด คื อ 0.31 ± 0.03 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กรั ม
ข้าวก่าแปมีปริ มาณแอนโทไซยานินทั้งหมดสู งที่สุด
คือ 48.19 ± 5.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ในขณะที่ ขา้ วก่ า
ดอยสะเก็ดมี ปริ มาณสารCyanidin-3-glucoside สู ง
ที่ สุด คือ 34.49 ± 2.80 มิลลิกรัมต่อลิตร และข้าวก่ า
เกี้ยงมีสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระสู งที่สุด โดยมี
ค่า SC50 เท่ ากับ 5.31 ± 1.26 มิ ลลิ กรั มต่อมิลลิลิตร
ซึ่ งทั้งนี้ เนื่ องจากสภาวะในการปลูกและสายพันธุ์มี
ผลต่อปริ มาณสารสาคัญที่พบได้ในข้าวเหนียวดาทั้ง
6 สายพันธุ์
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