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บทคัดย่ อ
กรดอะมิโนรวมและกรดอะมิโนอิสระบ่งชี ้ถึงคุณค่าทางโภชนาการและการเปลี่ยนแปลงของเมตาโบไลท์ งานวิจยั นี ้
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อหาองค์ ประกอบทางเคมี (โปรตีน แป้ง และน ้าตาลรี ดิวซ์ ) ชนิดและปริ มาณของกรดอะมิโนรวมและกรด
อะมิโนอิสระด้ วย GC-MS ในเมล็ดข้ าว 4 พันธุ์ ได้ แก่ ขาวบ้ านนา 432 กข45 ปราจีนบุรี 1 และปราจีนบุรี 2 พบว่า ข้ าวพันธุ์ กข
45 มีโปรตีนมากที่สดุ 8.72 g/100 g รองลงมาคือข้ าวพันธุ์ปราจีนบุรี 2 (8.45 g/100 g) ขาวบ้ านนา 432 (7.60 g/100 g) และ
ปราจีนบุรี 1 (7.53 g/100 g) แต่ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติของปริ มาณแป้งและน ้าตาลรี ดิวซ์ พบกรดอะมิโนรวม 7 ชนิด
ที่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ( (p<0.05) ได้ แก่ วาลีน ลิวซีน ไอโซลิวซีน โพรลีน กรดกลูตามิค กรดแอสปาร์ ติคและฟี นิลอะลา
นิน โดยที่ข้าวพันธุ์ขาวบ้ านนา 432 กข45 และปราจีนบุรี 2 มีปริ มาณลิวซีนและกรดกลูตามิคเฉลี่ย 0.74 และ 1.55 g/100 g
ส่วนกรดอะมิโนอิสระ ในข้ าวพันธุ์ขาวบ้ านนา 432 มีปริ มาณแอสพาราจีนและกาบามากที่สดุ (22.46 และ 11.61 mg/100 g)
จากผลการทดลอง ทาให้ ได้ ข้อมูลในด้ านโภชนาการเพิ่มเติมของโปรไฟล์กรดอะมิโนในข้ าวขึ ้นน ้าและข้ าวน ้าลึกซึง่ เอื ้อต่อการ
ปรับปรุงพันธุ์ให้ ได้ ข้าวที่มีคณ
ุ ภาพสูง
คาสาคัญ : โปรไฟล์, กรดอะมิโนรวม, กรดอะมิโนอิสระ, ข้ าว
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Abstract
Total amino acids (hydrolyzed amino acids) and free physiological amino acids indicate nutritional values
and metabolic changes. This research aimed to study in four rice cultivars such as Khao Ban Na 432, RD45, Prachin
Buri 1 and Prachin Buri 2 in terms of their chemical compositions (protein, starch, and reducing sugar). Total amino
acids and free physiological amino acids were investigated using GC-MS. Results showed that RD45 had a protein
content at 8.72 g/100g followed by Prachin Buri 2 (8.45 g/100g), Khao Ban Na 432 (7.60 g/100g) and Prachin Buri
1 (7.53 g/100g). However, there were no significant differences in starch and reducing sugar contents. Seven
amino acids (Val, Leu, Ile, Pro, Glu, Asp and Phe) were significantly different (p < 0.05). The average Leu and Glu
contents of Khao Ban Na 432, RD45 and Prachin Buri 2 were 0.74 and 1.55 g/100g, respectively. For free amino
acids, it was noted that Khao Ban Na 432 contained the highest levels of Asn and GABA (22.46 and 11.61 mg/100g).
These results provide a valuable addition to the nutrition database of amino acid profiles of floating and deepwater
rice cultivars and could contribute to breeding high quality rice.
Keywords : profile, total amino acid, free amino acid, rice
บทนา
ประเทศไทยมีการเพาะปลูกข้ าวหลากหลายพันธุ์ จาแนกตามสภาพพืน้ ที่ปลูก ได้ เป็ น ข้ าวไร่ (upland rice) ข้ าว
นาสวน (lowland rice) ข้ าวขึ ้นน ้า (floating rice) หรื อข้ าวนาเมืองหรื อข้ าวฟางลอย และข้ าวน ้าลึก (deepwater rice) ซึ่งเป็ น
ข้ าวที่สามารถปลูกในพื ้นที่น ้าท่วม มีการเพาะปลูก 0.52 ล้ านเฮกตาร์ หรื อคิดเป็ น 5.78 เปอร์ เซ็นต์ของพื ้นที่เพาะปลูก ข้ าว
ในประเทศไทย พบบริ เวณแม่น ้าเจ้ าพระยาและบางปะกง โดยเฉพาะในจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายก ข้ าวขึ ้นน ้าสามารถ
เจริ ญเติบโตได้ ดีและยังคงให้ ผลผลิตเมื่อปลูกในสภาพน ้าลึกตังแต่
้ 1-5 เมตร เป็ นเวลา 3-4 เดือน ข้ าวชนิดนี ้มีลกั ษณะพิเศษ
คือมีความสามารถในการยืดปล้ องโดยที่ความสูงของต้ นข้ าวสามารถเปลีย่ นแปลงตามระดับน ้า ได้ แก่ ข้ าวพันธุ์เล็บมือนาง 111
พลายงามปราจีนบุรี ปิ่ นแก้ ว และขาวบ้ านนา 432 ส่วนข้ าวน ้าลึกเป็ นข้ าวพันธุ์ที่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดีและยังคงให้ ผลผลิต
เมื่อปลูกในสภาพน ้าลึกตังแต่
้ 50 ถึง 100 เซนติเมตร ได้ แก่ ปราจีนบุรี 1 ปราจีนบุรี 2 และอยุธยา 1 (Hirano et al., 2014)
แต่อย่างไรก็ตาม ทัง้ ข้ าวขึน้ นา้ และข้ าวนา้ ลึก ยังคงให้ ผลผลิตต่า คุณภาพการหุงต้ ม ร่ วน แข็ง เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยม
บริ โภคโดยตรง
ข้ าวเป็ นแหล่งโปรตีนที่สาคัญของมนุษย์ ในเมล็ดข้ าวมีโปรตีน 7-10 เปอร์ เซ็นต์ของน ้าหนักแห้ ง (Jiang et al., 2014)
ซึ่งมีบทบาทสาคัญต่อคุณภาพการหุงต้ มและรับประทาน และคุณสมบัติเชิงหน้ าที่ของข้ าว เช่น สมบัติการละลาย การดูดซับ
ไขมัน การเกิ ด ฟองและการยับยัง้ อนุมูลอิ สระ (Zhou et al., 2002; Mahasing et al., 2013) ข้ า วที่ มี โปรตี น สูง ส่ง ผลให้
ระยะเวลาการหุงต้ มนานขึ ้นและเมล็ดข้ าวแกร่ งขึ ้นทาให้ ขดั สียาก ความแข็งของข้ าวหุงสุกสูงและความเหนียวของข้ าวลดลง
(Juliano, 1972) การศึกษาวิจยั เพื่อหาคุณค่าทางโภชนาการของข้ าวที่ผ่านมานัน้ มุ่งเน้ นวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมี
ของข้ าว ได้ แก่ คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน เส้ นใยอาหาร เถ้ า วิตามิน และแร่ธาตุ และการศึกษาของโปรตีนในเมล็ดข้ าวแต่ละพันธุ์นนั ้
ถูกจากัดอยูท่ ี่การวัดปริ มาณโปรตีน (Rujirapisit et al., 2012) และชนิดของโปรตีนที่สะสมอยูใ่ นเมล็ดข้ าว (Balindong et al.,
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2018) ซึง่ ยังไม่ได้ คานึงถึงรู ปแบบของโปรตีนที่เป็ นส่วนประกอบในเมล็ดข้ าวโดยเฉพาะกรดอะมิโนที่อยูใ่ นรูปโปรตีน (protein /
peptide bound amino acid) ซึ่งมีบทบาทในเชิงโภชนาการ เนื่องจากโปรตีนจากข้ าวเป็ นแหล่งของกรดอะมิโนที่จาเป็ นและ
จัดเป็ นสารอาหารที่ก่อให้ เกิดภูมิแพ้ ต่า (Mahasing et al., 2013) ในข้ าวกล้ องประกอบด้ วยกรดอะมิโนรวม 78 เปอร์ เซ็นต์
แบ่ ง เป็ นกรดอะมิ โ นที่ จ าเป็ น 36 เปอร์ เ ซ็ น ต์ แ ละกรดอะมิ โ นชนิ ด branched-chain ได้ แ ก่ ลิ ว ซี น (leucine) ไอโซลิ ว ซี น
(isoleucine) และวาลีน (valine) 18 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ ช่วยกระตุ้นการสร้ างโปรตีนในกล้ ามเนื ้อ และอาจช่วยลดการสลายกล้ ามเนื ้อ
(Kalman et al., 2014) นอกจากนี ้ การวิเคราะห์หากรดอะมิโนอิสระ (free physiological amino acid) ที่อยูใ่ น physiological
fluid นัน้ มี ค วามสาคัญ ในกระบวนการด้ า นสรี ร วิท ยา การเปลี่ย นแปลงของความเข้ ม ข้ นกรดอะมิโนมี ผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงของกระบวนการเมตาบอลิซมึ ต่างๆ ซึ่งมีผลต่อคุณค่าสารอาหาร ปั จจัยทางด้ านสิ่งแวดล้ อมตลอดจนผลกระทบ
ทางด้ านพันธุกรรม นอกจากกรดอะมิโนมาตรฐาน 20 ชนิด ยังมีกรดอะมิโนชนิดอื่นที่มีบทบาทสาคัญทางสรี รวิทยา เช่น
ไฮดรอกซิโพรลีน (hydroxyproline) ทาหน้ าที่ควบคุมโปรตีนและกาบา (gamma-aminobutyric acid; GABA) ซึ่งเป็ นสารสื่อ
ประสาท (Filee et al., 2013) ทังนี
้ ้ ความหลากหลายของข้ าวแต่ละพันธุ์นบั ได้ วา่ เป็ นความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื ้อ
พันธุ์ข้าว ซึง่ มีความแตกต่างกันทางด้ านสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของเมล็ด ข้ าว อาจส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีของข้ าว
โดยเฉพาะชนิดและปริ มาณกรดอะมิโน ดังนัน้ งานวิจยั ในครัง้ นี ม้ ีเป้าหมายในการวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด
ข้ าวเบื ้องต้ น ได้ แก่ โปรตีน แป้ง น ้าตาลรี ดิวส์ รวมทังการวิ
้
เคราะห์หาชนิดและปริ มาณกรดอะมิโนรวมและกรดอะมิโนอิสระด้ วย
gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) ซึง่ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานสาหรับเมล็ดเชื ้อพันธุ์ข้าว (germplasm) เพิ่มเติม
ร่ วมกับลักษณะสัณฐานวิทยาของข้ าว เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะในข้ าวขึ ้นน ้าและข้ าวน ้าลึก
และเอื ้อประโยชน์สาหรับนักปรับปรุ งพันธุ์พืชที่ต้องการผลิตพันธุ์ข้าวที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะกรดอะมิโนให้ เพิ่ม
มากขึ ้นในเมล็ด
วิธีดาเนินการวิจัย
พืชทีใ่ ช้ทดลอง
เมล็ดข้ าว 4 พันธุ์ ได้ แก่ ขาวบ้ านนา 432 กข45 ปราจีนบุรี 1 และปราจีนบุรี ซึ่งเป็ นข้ าวพันธุ์ขึ ้นน ้าและข้ าวน ้าลึก
ที่ปลูกมากในภาคตะวันออกของไทย มีการนามาแปรรู ปเพื่ อการบริ โภค และข้ าวเหล่านีย้ ังมีศักยภาพในการตอบสนอง
ต่อสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ภาวะน ้าท่วม รวมทังภาวะแล้
้
งและดินเค็มซึง่ เกิดในบางช่วงของการเพาะปลูก โดยได้ รับ
ความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยข้ าวปราจีนบุรี สานักวิจยั และพัฒนาข้ าว กรมการข้ าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประวัติ
พันธุ์ ชนิดข้ าวและลักษณะเด่นของข้ าวทัง้ 4 พันธุ์ ดังแสดงในตารางที่ 1

วารสารวิทยาศาสตร์บรู พา ปี ที่ 23 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561

1201

บทความวิจยั

ตารางที่ 1 ประวัติ ชนิดข้ าวและลักษณะเด่นของข้ าว 4 พันธุ์ (Bureau of Rice Research and Development, 2018)
พันธุ์รับรอง
พันธุ์บริสุทธิ์
ชนิดข้ าว
ลักษณะเด่ น
ขาวบ้ านนา 432
PCRC92001-432
ข้ าวเจ้ า
- ให้ ผลผลิตเฉลีย่ 449 กิโลกรัมต่อไร่
(Khao Ban Na 432)
ข้ าวขึ ้นน ้า
- เมล็ดข้ าวมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสาหรับแปรรูป
ไวต่อช่วงแสง
เป็ นผลิตภัณฑ์เส้ น
กข45
PCR89151-27-9-155
ข้ าวเจ้ า
- ให้ ผลผลิตเฉลีย่ 520 กิโลกรัมต่อไร่
(RD45)
ข้ าวน ้าลึก
- คุณภาพการสีดีมาก คุณภาพหุงต้ ม
ไวต่อช่วงแสง
รับประทานดี ข้ าวสุกนุม่ เหนียว
และมีกลิน่ หอม
ปราจีนบุรี 1
SPR’76 Com3-5-2
ข้ าวเจ้ า
- ให้ ผลผลิตเฉลีย่ 450 กิโลกรัมต่อไร่
(Prachin Buri 1)
ข้ าวน ้าลึก
- แปรรูปเป็ นเส้ นก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน
ไวต่อช่วงแสง
และแป้งได้ ดี
ปราจีนบุรี 2
HTAFR81042-4B-7-1
ข้ าวเจ้ า
- ให้ ผลผลิตเฉลีย่ 846 กิโลกรัมต่อไร่
(Prachin Buri 2)
ข้ าวน ้าลึก
ในสภาพที่มีระดับน ้ามากกว่าปกติ
ไวต่อช่วงแสง
(100 เซนติเมตร)
- สามารถแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์เส้ น
เช่น เส้ นหมี่ เส้ นขนมจีน เส้ นก๋วยเตี๋ยว
การวางแผนการทดลอง การเตรี ยมตัวอย่างข้าว และการวิ เคราะห์ค่าทางสถิ ติ
วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) โดยการสุ่ม จากตัว อย่า งเมล็ด ข้ า วทัง้ หมด
1,000 กรัม มาจานวน 500 เมล็ด ทาการทดลอง 3 ซ ้า ซ ้าละ 100 เมล็ด (น ้าหนักข้ าวประมาณ 2,500 มิลลิกรัม) บดตัวอย่าง
ข้ าวแต่ละซ ้าให้ ละเอียดและแบ่งเพื่อนามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของเมล็ดข้ าว ได้ แก่ โปรตีน แป้ง น ้าตาลรี ดิวซ์
และกรดอะมิโน และวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA) เปรี ยบเทียบค่าเฉลีย่ ของข้ อมูลในข้ าวแต่ละ
พันธุ์ โดยใช้ วิธี Tukey ด้ วยโปรแกรม Minitab (เวอร์ ชนั 18) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95 เปอร์ เซ็นต์ (p< 0.05)
การวิ เคราะห์องค์ประกอบทางเคมี ของเมล็ดข้าวกล้อง
1. วิเคราะห์ปริ มาณโปรตีน
นาตัวอย่างเมล็ดข้ าวกล้ องที่บดละเอียดแล้ ว จานวน 200 มิลลิกรัม มาวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีน ตามวิธี AOAC
Kjeldahl (Kjeldahl,1883)
2. วิเคราะห์ปริ มาณแป้ง
น าเมล็ด ข้ า วกล้ อ งที่ บ ดละเอี ย ดแล้ ว จ านวน 100 มิ ลลิก รั ม วิ เ คราะห์ ห าแป้ งโดยใช้ ชุด ทดสอบ K-TSTA-100A
(Megazyme, Ireland) ด้ วยวิธี amyloglucosidase/alpha amylase วิเคราะห์ด้วยเครื่ อง microplate reader ที่คา่ การดูดกลืน
แสง 510 นาโนเมตร
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3. วิเคราะห์ปริ มาณน ้าตาลรี ดิวซ์ (reducing sugar) ตามวิธีของ Thitisaksakul et al. (2015)
ชั่งตัวอย่างเมล็ดข้ าวที่ถูกบดละเอียดแล้ วจานวน 500 มิลลิกรัม สกัดน ้าตาลจากตัวอย่างเมล็ดข้ าวด้ วยการต้ มใน
เอทานอล 80 เปอร์ เซ็นต์ นาตะกอนที่ได้ มาละลายนา้ กลัน่ 300 ไมโครลิตร และวิเคราะห์ หาปริ มาณนา้ ตาลด้ วยวิธี 3, 5dinitrosalicylic acid (DNS method)
4. วิเคราะห์กรดอะมิโนรวม (total amino acids) จากตัวอย่างผ่านการไฮโดรไลซ์ (rice protein hydrolysate) และ
วิเคราะห์ด้วยเครื่ อง GC-MS ตามวิธีของ Jimenez-Martín et al. (2012)
นาตัวอย่างเมล็ดข้ าวกล้ องที่บดละเอียดแล้ วมาจานวน 100 มิลลิกรัม นาตัวอย่างใส่ในหลอดขนาด 10 มิลลิลติ ร และ
ทาการย่อยด้ วยกรดไฮโดรคลอริ ก ความเข้ มข้ น 6 นอร์ มอล ปริ มาตร 5 มิลลิลิตร ที่อณ
ุ หภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24
ชั่วโมง นาตัวอย่างที่ถกู ย่อยปริ มาตร 1 มิลลิลิตร ไปปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 10,000 g เป็ นเวลา 10 นาที แบ่งส่วนใสที่ได้ 100
ไมโครลิต ร น ามาท าให้ เ ป็ นกลางและผ่า น solid phase extraction (SPE) และท าปฏิ กิ ริ ย า ตามขัน้ ตอนของชุด ทดสอบ
EZ- Faast (Phenomenex, USA)
5. วิเคราะห์หากรดอะมิโนอิสระ (free amino acids) และปริ มาณกาบา (GABA) ตามวิธีของ Jimenez-Martín et al.
(2012)
ชัง่ เมล็ดข้ าวกล้ องที่ถกู บดละเอียดแล้ วจานวน 100 มิลลิกรัม เติมอะซีโตไนไตรล์ 25 เปอร์ เซ็นต์ ในกรดไฮโดรคลอริ ก
ความเข้ มข้ น 0.1 นอร์ มอล ปริ มาตร 4 มิลลิลิตร นาตัวอย่างไป sonicate เป็ นเวลา 20 นาที และปั่ นเหวี่ยงที่ความเร็ ว 9,000 g
เป็ นเวลา 20 นาที นาตัวอย่างส่วนใสที่ได้ ปริ มาตร 100 ไมโครลิตร ผ่าน solid phase extraction (SPE) และทาปฏิกิริยา ตาม
ขันตอนของชุ
้
ดทดสอบ EZ-Faast (Phenomenex, USA) และวิเคราะห์ด้วย GC-MS
ผลการวิจัยและวิจารณ์ ผล
ปริ มาณโปรตีน แป้งและน ้าตาลรี ดิวซ์ในข้ าว 4 พันธุ์
จากการวิเคราะห์หาปริ มาณโปรตีนในเมล็ดข้ าวกล้ องทัง้ 4 พันธุ์ ได้ แก่ ขาวบ้ านนา 432 กข45 ปราจีนบุรี 1 และ
ปราจีนบุรี 2 พบว่า ข้ าวพันธุ์ กข45 และปราจีนบุรี 2 มีปริ มาณโปรตีน 8.72 และ 8.45 g/100 g ตามลาดับ สูงกว่าในข้ าวพันธุ์
ขาวบ้ านนา 432 และปราจีนบุรี 1 ซึ่งมีปริ มาณโปรตีน 7.60 และ 7.53 g/100 g ตามลาดับ แต่ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ
ของปริ มาณแป้งและน ้าตาลรี ดิวซ์ในข้ าวทัง้ 4 พันธุ์ (ตารางที่ 2) ทังนี
้ ้โปรตีนในข้ าวมีปริ มาณแตกต่างกันขึ ้นอยูก่ บั พันธุ์ข้าว และ
โดยทั่ว ไปจะมี ป ริ ม าณน้ อยกว่ า ในธั ญ พื ช ชนิ ด อื่ น (Balindong et al., 2018) โปรตี น มี ม ากใน sub-aleurone layers ใน
aleurone cells (Azhakanandam et al., 2000) โปรตี น ในข้ าวกล้ องมี ป ริ มาณ 6.6-7.3% โดยสามารถจ าแนกตาม
ความสามารถในการละลายได้ 4 ชนิ ด คื อ albumin (9.7-14.2%, ละลายน า้ ), globulin (13.5-18.9%, ละลายในเกลือ )
prolamin (3.0-5.4%, ละลายในแอลกฮอล์ ) และ glutelin (63.8-73.4%, ละลายในด่า ง) (Zhou et al., 2002) นอกจากนี ้
ในด้ านคุณภาพการหุงต้ ม นอกจากปริ มาณของอะไมโลส (amylose) ซึ่งเป็ นตัวชี ้วัดที่สาคัญในคุณภาพการหุงต้ มแล้ ว โปรตีน
ยังเป็ นองค์ประกอบหนึง่ ที่มีผลต่อลักษณะเนื ้อสัมผัสของข้ าวหุงสุกและระยะเวลาในการหุงต้ มอีกด้ วย ซึง่ โปรตีนเป็ นตัวขัดขวาง
การซึมของน ้าเข้ าไปภายในเมล็ดข้ าวหรื อไปขัดขวางการพองตัวของเม็ดแป้ง (starch granule) เนื่องจากโครงสร้ างของโปรตีน
มีการสร้ างพันธะไดซัลไฟด์ ซึ่งช่วยเพิ่มการยึดเกาะระหว่างโปรตีนและเพิ่มความแข็งแรงให้ กบั เม็ดแป้ง โดยข้ าวที่มีปริ มาณ
โปรตีนสูงมีความแข็งของข้ าวหุงสุกสูงแต่ความเหนียวของข้ าวลดลงรวมทังระยะเวลาในการหุ
้
งต้ มนานขึ ้น (Balindong et al.,
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2018) จากผลการทดลอง พบปริ มาณโปรตีนในข้ าวทัง้ 4 พันธุ์โดยเฉลีย่ ที่ 8.00 g/100 g โดยข้ าวพันธุ์ กข 45 และปราจีนบุรี 2
ซึ่งเป็ นข้ าวพันธุ์น ้าลึกที่มีปริ มาณโปรตีนสูง 8.72 และ 8.45 g/100 g ซึ่งมากกว่าที่พบในข้ าวเหนียวดาและข้ าวขาวดอกมะลิ
105 ที่ มี ป ริ ม าณโปรตี น เท่า กับ 8.00 และ 7.90 g/100 g ตามลาดับ (Rujirapisit et al., 2012; Wiset, 2012) ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่า
นอกจากข้ าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ซึ่งเป็ นข้ าวหอมที่นิยมรับประทานแล้ ว ยังมีข้าวน ้าลึกพันธุ์ กข45 ที่มีความหอม ให้ ผล
ผลิตสูง (ตารางที่ 1) ปลูกได้ ในบริ เวณที่มีน ้าท่วมและยังมีปริ มาณโปรตีนสูงอีกด้ วย
ตารางที่ 2 ปริ มาณ โปรตีน แป้ง และน ้าตาลรี ดิวซ์ ในข้ าว 4 พันธุ์
พันธุ์
โปรตีน (g/100 g)
แป้ง (g/100 g)
น ้าตาลรี ดิวซ์ (g glucose/100 g)
ขาวบ้ านนา 432
7.60±0.15b
65.02±1.92a
0.99±0.18a
กข45
8.72±0.26a
70.05±1.28a
1.17±0.15a
ปราจีนบุรี 1
7.53±0.29b
69.60±5.85a
0.85±0.24a
ปราจีนบุรี 2
8.45±0.17a
66.09±5.05a
1.09±0.10a
เฉลีย่
8.08±0.60
67.69±2.51
1.03±0.14
CV (%)
7.43
3.71
13.46
ค่าเฉลี่ยในแนวตังที
้ ่ตามด้ วยตัวอักษรต่างกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 0.05 ตามวิธี
ของ Tukey ค่าที่แสดงเป็ นค่า mean ± standard deviation (SD)
ชนิ ดและปริ มาณกรดอะมิ โนรวม (total amino acids)
การวิเคราะห์กรดอะมิโนรวมจากตัวอย่างข้ าวผ่านการไฮโดรไลซ์ อยู่ในรู ป protein/ peptide bound amino acids
ด้ วยเครื่ อง GC-MS เพื่อศึกษาหาชนิดและปริ มาณกรดอะมิโนที่สาคัญในเชิงโภชนาการในข้ าวขึ ้นน ้าและข้ าวน ้าลึก พบกรด
อะมิโนรวมจานวน 14 ชนิด มีปริ มาณของกรดอะมิโนที่แตกต่างกันทางสถิติจานวน 7 ชนิด ในข้ าว 4 พันธุ์ แบ่งได้ เป็ น กรด
อะมิโนจาเป็ น (essential amino acids) 4 ชนิด ได้ แก่ วาลีน (valine; Val) ลิวซีน (leucine; Leu) ไอโซลิวซีน (isoleucine; IIe)
และฟี นีลอะลานีน (phenylalanine; Phe) โดยลิวซีนมีปริ มาณโดยเฉลีย่ ที่ 0.74 g/100g ในข้ าว 3 พันธุ์ ได้ แก่ ขาวบ้ านนา 432
กข45 และปราจีนบุรี 2 และพบกรดอะมิโนไม่จาเป็ น (non-essential amino acids) 3 ชนิด ได้ แก่ โพรลีน (proline; Pro) กรด
แอสปาร์ ติ ค (aspartic acid; Asp) และกรดกลูต ามิค (glutamic acid; Glu) โดยกรดกลูต ามิคมีป ริ มาณมากที่ สุด 1.62 g/
100 g ในข้ า วพัน ธุ์ กข45 ในขณะที่ ข้ า วพัน ธุ์ ป ราจี น บุรี 1 มี ป ริ ม าณลิว ซี น กรดกลูต ามิ ค และฟี นี ลอะลานี น ต่ า ที่ สุด เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับข้ าวอีก 3 พันธุ์ (ภาพที่ 1) เห็นได้ ว่าข้ าวขาวบ้ านนา 432 กข 45 และปราจีนบุรี 2 นอกจากมีปริ มาณโปรตีนสูง
แล้ ว
ยังมีกรดอะมิโนจาเป็ นสูงอีกด้ วย โดยเฉพาะลิวซีนที่มีบทบาทในการเป็ นตัวส่งสัญญาณและเป็ นสารตังต้
้ นใน
การสังเคราะห์โปรตีนที่เกี่ยวข้ องกับการสร้ างกล้ ามเนื ้อ เป็ นตัวส่งสัญญาณใน mammalian target of rapamycin (mTOR)
เพื่อกระตุ้นการสังเคราะห์ โปรตีนในกล้ ามเนื ้อและในเนื ้อเยื่อไขมัน (adipose tissue) และทาหน้ าที่ควบคุม mTOR ในการ
ตอบสนองของร่ างกายเมื่อรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเข้ าไปและยังช่วยควบคุมระดับน ้าตาลในเลือด ( Li et al., 2011)
การศึกษาทางด้ านโปรตีนในต้ น Arabidopsis thaliana แสดงให้ เห็นว่ากรดอะมิโนที่อยู่ในรู ปโปรตีน (protein-bound amino
acids) มีประมาณ 0.1 เปอร์ เซ็นต์ ของนา้ หนัก ใบสด และมีปริ มาณของลิวซีนมากที่สุด (9.2%) แต่มีทริ ปโตเฟนน้ อยที่สดุ
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(1.2%) (Hidebrandt
et al., 2015) และมีรายงานว่าในข้ าวหุงสุกมีปริ มาณลิวซีนมากที่สดุ 214 mg/100 g รองลงมา
คือ วาลีน ฟี นีลอะลานีน และ ไอโซลิวซีน ที่ 151,133 และ 109 mg/100 g ตามลาดับ (Kalman, 2014) นอกจากนี ้ กรดก
ลูตามิคซึ่งเป็ นกรดอะมิโนไม่จาเป็ นมีบทบาทสาคัญในการเป็ นสารสื่อประสาท ซึ่งช่วยในการทางานของสมอง ( Garattini
et al., 2000) พบปริ มาณมากในเมล็ดข้ าวทัง้ 3 พันธุ์ ยกเว้ นในข้ าวพันธุ์ปราจีนบุรี 1 (ภาพที่ 1) มีการศึกษาหากรดอะมิโนรวม
ในข้ า วปลูก (Oryza sativa L.) และข้ า วป่ า (Oryza glumaepatula) พบว่า มี ก รดอะมิ โนรวมจ านวน 18 ชนิ ด โดยที่ มี ก รด
กลูตามิคปริ มาณมากที่สดุ ในข้ าวปลูก 2.35 g/100 g และในข้ าวป่ า 1.81 g/100 g ตามลาดับ (Santos et al., 2013) มีรายงาน
ว่าโปรตีนในเมล็ดข้ าวยังขาดกรดอะมิโนที่จาเป็ นบางชนิดหรื อมีปริ มาณต่า ได้ แก่ ไลซีน ทริ ปโตเฟน โดยเฉพาะเมไทโอนิน
(Nguyen et al., 2012) จากการทดลองครัง้ นี ้ ไม่พบเมไทโอนินในข้ าวทัง้ 4 พันธุ์ (LOD = 5 nmol/ml: LOQ = 10 nmol/ml)
และมีปริ มาณของไลซีนต่าโดยเฉลีย่ ที่ 0.25 g/100 g

ภาพที่ 1 ชนิดและปริ มาณกรดอะมิโนรวมในเมล็ดข้ าว 4 พันธุ์, ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ค่าที่แสดง
เป็ นค่า mean ± standard deviation (SD)
ชนิ ดและปริ มาณกรดอะมิ โนอิ สระ (free amino acid) และกาบา (GABA)
จากการวิเคราะห์กรดอะมิโนอิสระ โดยพบทังหมด
้
16 ชนิด มีกรดอะมิโนจานวน 10 ชนิดที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ได้ แก่ อะลานีน (alanine; Ala) ไกลซีน (glycine; Gly) วาลีน ธรี โอนีน (threonine; Thr) ซีรีน (serine; Ser)
โพรลีน แอสพาราจีน (asparagine; Asn) กรดแอสปาร์ ติค ฮิสทิดีน (histidine; His) และทริ ปโทเฟน (tryptophan; Trp) ทังนี
้ ้
พบปริ มาณของแอสพาราจีนมากที่สดุ คือ 22.46 mg/100 g ในข้ าวพันธุ์ขาวบ้ านนา 432 รองลงมา ได้ แก่ กรดแอสปาร์ ติค
ไกลซีนและโพรลีนที่ 11.52, 2.92 และ 2.55 mg/100 g ตามลาดับ เมื่อเปรี ยบเทียบกับข้ าวอีก 3 พันธุ์ โดยที่ข้าวพันธุ์ กข45
มีปริ มาณแอสพาราจีนต่าที่สดุ 10.87 mg/100 g (ภาพที่ 2) นอกจากนี ้ ในข้ าวพันธุ์ขาวบ้ านนา 432 พบปริ มาณกาบามากทีส่ ดุ
11.61 mg/100 g ซึ่งมีปริ มาณกาบามากกว่า 1.3 เท่า เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่พบในข้ าวปราจีนบุรี 1 และปราจีนบุรี 2 แต่ไม่พบ
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กาบาในข้ าวพันธุ์ กข45 (ภาพที่ 3) ทังนี
้ ้ปริ มาณกาบาในข้ าวพันธุ์ขาวข้ าวนา 432 จากงานวิจยั นี ้มีปริ มาณมากกว่าเกือบ 3 เท่า
เมื่อเปรี ยบเทียบกับที่พบในข้ าวขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1 ที่มีปริ มาณกาบา 4.04 และ 3.62 mg/100 g ตามลาดับ
(Karladee & Suriyoug, 2012) โดยทัว่ ไปกรดอะมิโนอิสระมีปริ มาณน้ อยกว่ากรดอะมิโนรวมหรื อกรดอะมิโนที่อยู่ในรู ปโปรตีน
(protein-bound amino acid) มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 100 ถึ ง 1,000 เท่ า แต่ มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ในการตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มและแต่ละระยะของการพัฒ นา ซึ่ง จ าเป็ นในการสร้ างและสลายโปรตี น เกี่ ย วข้ อ งกับ
metabolic pathway ต่างๆ และ signal transduction pathway (Hildebrandt et al., 2015) โดยที่พบปริ มาณแอสพาราจีน
กรดแอสปาร์ ติคและกรดกลูตามิคมากที่สดุ ซึ่งกรดอะมิโน 3 ชนิดนี ้ถูกใช้ เป็ นแหล่งสะสมไนโตรเจนและเป็ นกรดอะมิโนที่ทา
หน้ าที่ในการขนส่งหรื อลาเลียงในเนื ้อเยื่อลาเลียง (sink tissue) โดยที่แอสพาราจีนเปลี่ยนไปเป็ นกรดแอสปาร์ ติคได้ ทัง้ นี ้
ปริ มาณกาบาที่ตรวจพบมากที่สดุ ในข้ าวพันธุ์ข้าวบ้ านนา 432 เป็ นไปได้ วา่ มาจากการเปลีย่ นของโพรลีนผ่านทาง 1-pyrroline5-caboxylate (P5C) ไปเป็ นกรดกลู ต ามิ ค และกาบา ตามล าดั บ ( Biancucci et al., 2015; Hidebrandt et al., 2015)
มีรายงานความสัมพันธ์ของปฏิกิริยาในหลอดทดลองในการเปลี่ยนจากโพรลีนไปเป็ นกาบาภายใต้ ภาวะเครี ยดในพืชโดยผ่าน
non-enzymatic reaction (Signorelli et al., 2015) ทัง้ นี โ้ พรลีน เป็ นสารออสโมไลท์ ที่ ช่ว ยในการปรั บ ค่า ศัก ย์ ข องนา้ ในพืช
ให้ ต่ า ลงโดยไม่ท าให้ ค วามเต่ง ของเซลล์ ลดลงเพื่ อ ตอบสนองต่อ ภาวะความเครี ย ดโดยเฉพาะความเค็ มหรื อ ความแล้ ง
(U-bonrat et al., 2017) การศึกษา metabolic pathway การให้ กาบาจากภายนอก ความเข้ มข้ น 0.5 มิลลิโมลาร์ ทาให้ มีการ
สะสมของกรดอะมิโนเพิ่มมากขึ ้น ได้ แก่ กรดกลูตามิค กรดแอสปาร์ ติค อะลานีน ธรี โอนีน ซีรีน และวาลีน ภายใต้ ภาวะเครี ยด
จากความร้ อน (heat stress) ในต้ น creeping bentgrass (Agrostis stolonifera) (Li et al., 2017) และมีการประยุกต์ใช้ สาร
กาบาก่อนได้ รับภาวะเครี ยดจากความเค็มของเกลือโซเดียมคลอไรด์ในใบข้ าวโพด พบว่ากาบาไปช่วยลดความเสียหายที่เกิด
กับ เยื่ อ หุ้มเซลล์ และเพิ่ ม ปริ มาณของโพรลีนและน า้ ตาล (Wang et al., 2017) นอกจากนี ้ กาบามี บทบาทสาคัญในทาง
สรี รวิทยาและมีการสะสมเพิ่มมากขึน้ จานวนมากกว่ามิลลิโมลาร์ ในเนื ้อเยื่อภายใต้ ภาวะเครี ยด โดยทั่วไปกาบาทาหน้ าที่
ควบคุม pH ภายในเซลล์และควบคุมสมดุลของน ้า เป็ นสารต่อต้ านแมลง และตัวส่งสัญญาณ (signaling) รวมทังช่
้ วยรักษา
สมดุลของคาร์ บอนและไนโตรเจนเมื่อพืชอยูใ่ นภาวะที่ไม่เหมาะสม (Hildebrandt et al., 2015)
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ภาพที่ 2 ชนิดและปริ มาณกรดอะมิโนอิสระในเมล็ดข้ าว 4 พันธุ์, ns หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ค่าที่แสดงเป็ นค่า
mean ± standard deviation (SD)

ภาพที่ 3 ปริ มาณกาบา (GABA) ในเมล็ดข้ าว 4 พันธุ์ ค่าที่แสดงเป็ นค่า mean ± standard deviation (SD)
สรุ ปผลการวิจัย
ข้ าวขึ ้นน ้าและข้ าวน ้าลึก ทัง้ 4 พันธุ์ นอกจากมีประโยชน์ในการนาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์เส้ น จากการวิจยั ครัง้ นี ้
ยังพบกรดอะมิโนรวมจากตัวอย่างข้ าวที่ผ่านการย่อยด้ วยกรดไฮโดรคลอริ ก ซึ่งบ่งชีค้ วามสาคัญในด้ านโภชนาการ จานวน
14 ชนิด โดยพบกรดอะมิโนรวม 7 ชนิดที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในข้ าว 4 พันธุ์ แบ่งได้ เป็ น กรดอะมิโน
จาเป็ น 4 ชนิดและกรดอะมิโนไม่จาเป็ นต่อร่ างกาย 3 ชนิด โดยมีปริ มาณลิวซีนและกรดกลูตามิคมากที่สุดในข้ าว 3 พันธุ์
ได้ แก่ ขาวบ้ านนา 432 กข45 และปราจีนบุรี 2 และพบกรดอะมิโนอิสระทังหมดจ
้
านวน 16 ชนิด มีเพียง 10 ชนิดที่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งพบแอสพาราจี นมากที่สดุ ที่ 22.46 mg/100 g รองลงมาคือ กรดแอสปาร์ ติค ในข้ าว
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พันธุ์ขาวบ้ านนา 432 และพบปริ มาณกาบามากที่สดุ 11.61 mg/100 g ชี ้ให้ เห็นว่า ข้ าวพันธุ์ขาวบ้ านนา 432 เป็ นข้ าวพันธุ์ขึ ้น
น ้าที่มีศกั ยภาพนอกจากปลูกในภาวะน ้าท่วมได้ ดีแล้ ว ยังมีปริ มาณกรดอะมิโนรวมและกรดอะมิโนอิสระสูงโดยเฉพาะสารกาบา
ซึ่ง สร้ างเอกลักษณ์ เฉพาะให้ กับ ข้ าวพันธุ์นี ้ และเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่ งสาหรั บนักปรั บ ปรุ งพัน ธุ์ที่ ต้อ งการเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการในเมล็ดข้ าวให้ มีกรดอะมิโนสูง
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