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นิพนธ์ต้นฉบับ
การศึกษาปริมาณสารฟีนอลิค ฟลาโวนอยด์ แอนโทไซยานินเดี่ยว
วิตามินอี และแกมมาโอไรซานอลในข้าวสีพันธุ์ต่าง ๆ ของไทย
วนิดา จันทร์สม*, เฉลิม จันทร์สม*, นุชสิริ เลิศวุฒิโสภณ**
บทคัดย่อ
บทนำ�:

สายพันธุ์ข้าวไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรม เยื่อหุ้มเมล็ด (ผิวข้าวกล้อง) ของข้าวก็มีหลากหลายสี และ
ยังพบว่าข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีเข้มมีปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงกว่าข้าวขาว การศึกษาครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาพันธุ์ข้าวสีในประเทศไทยที่มีปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ มากที่สุด
วิธีการศึกษา:
งานวิจัยนี้ได้รวบรวมข้าวทั้งหมด ๑๕ พันธุ์ โดยแบ่งเป็นข้าวสีแดง-แดงเข้ม จำ�นวน ๗ พันธุ์ ข้าวสีม่วงดำ� จำ�นวน
๕ พันธุ์ และข้าวขาวจำ�นวน ๓ พันธุ์ จากแหล่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ แล้ววิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณสารฟีนอลิค
ทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด แอนโทไซยานินเดี่ยวทั้งหมด วิตามินอีและแกมมาโอไรซานอล
ผลการศึกษา:
พบปริมาณฟีนอลิคทัง้ หมดในข้าวทุกพันธุ์ ตัง้ แต่ ๐.๒๗ ถึง ๑.๖๓ มิลลิกรัม GAE (gallic acid equivalent)/กรัม
(ข้าวกล้อง) โดยปริมาณฟีนอลิคทัง้ หมดเฉลีย่ ในข้าวพันธุส์ มี ว่ ง-ดำ�จะมีมากกว่าพันธุข์ า้ วสีแดง-แดงเข้มและในข้าว
ขาว พบปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั้ หมดในข้าวตัง้ แต่ ๒๘.๘๗ ถึง ๑๑๑.๘๙ ไมโครกรัม RE (rutin equivalent)/กรัม
(ข้าวกล้อง) พบปริมาณแอนโทไซยานินเดีย่ วเฉพาะในข้าวสีมว่ ง-ดำ�เท่านัน้ ตัง้ แต่ ๑๑.๙๗ ถึง ๕๕๘.๖๘ ไมโครกรัม
ต่อกรัม (ข้าวกล้อง) และพบในข้าวเหนียวมากกว่าข้าวจ้าว พบปริมาณแกมมาโอไรซานอลในข้าวทุกพันธุ์ตั้งแต่
๒๓๘.๔๙ ถึง ๑๔๖๐.๓๘ ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าวกล้อง) และพบปริมาณวิตามินอีในข้าวทุกพันธุ์แต่จะมีมากใน
ข้าวสีม่วง–สีดำ�และในข้าวสีแดง–สีแดงเข้มบางพันธุ์ ตั้งแต่ ๒๕.๙๑ ถึง ๔๓.๓๘ ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าวกล้อง)
วิจารณ์ และ
ข้าวเหนียวลืมผัวจะมีสีดำ�เข้มมากที่สุดและเมล็ดข้าวกล้องมีขนาดค่อนข้างเล็กทำ�ให้มีปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
สรุปผลการศึกษา: ชีวภาพต่าง ๆ มากที่สุด ดังนั้นควรส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์เหนียวลืมผัว อีกทั้งแนะนำ�ให้บริโภคหรือ
นำ�ไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ด้วยตนเองได้
คำ�สำ�คัญ: ข้าวสี, คุณค่าทางโภชนาการ, ข้าวเหนียวดำ�
วันที่รับบทความ: ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

วันที่อนุญาตให้ตีพิมพ์: ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

* งานบริหารการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
** สาขาชีวเคมี สถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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บทน�ำ
ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย คุณค่าทางโภชนาการ
ของข้าวนอกจากจะให้แป้งร้อยละ ๗๐ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่ง
พลังงานทีส่ �ำคัญแล้ว เมล็ดข้าวยังประกอบด้วยสารอาหารอืน่ ๆ
ได้แก่ โปรตีน ไขมัน แร่ธาตุ วิตามินและไฟเบอร์๑ มีรายงานสาร
ออกฤทธิท์ างชีวภาพทีพ่ บในข้าวมากมายหลายชนิด เช่น phytic
acid, isovitexin, phytosterols, octacosanol, squalene
และ gamma-aminobutyric acid (GABA) เป็นต้น๒ แกมมา
โอไรซานอลที่อยู่ในข้าวประกอบไปด้วยอนุพันธุ์ของ steryl
ferulate ทั้งหมด ๑๐ ชนิด แต่จะมี ๔ ชนิดที่เป็นองค์ประกอบ
หลัก คือ cycloartenyl ferulate, 24-methylenecycloartanyl ferulate, campesteryl ferulate และ sitosteryl
ferulate๓ วิตามินอีที่อยู่ในข้าวประกอบไปด้วยอนุพันธุ์ของ
tocopherol และ tocotrienol๒ มีรายงานการศึกษาพบว่า
สารสกัดจากร�ำข้าวสามารถลดการเกิดมะเร็งจากการเหนีย่ วน�ำ
ด้วยสารเคมีและสิ่งแวดล้อม๔ - ๖ หรือลดการอักเสบเรื้อรังท�ำให้
บาดแผลหายช้า ซึ่งเป็นชนวนของการเกิดมะเร็งบางชนิด๗ - ๑๐
นอกจากนี้ สารจากร�ำข้าวยังสามารถป้องกันการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนจากเบาหวาน๑๑ ซึง่ อาจเกิดจากกลไกต้านการอักเสบ
สายพันธุ์ข้าวไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรม
เยื่อหุ้มเมล็ด (ผิวข้าวกล้อง) ของข้าวก็มีหลากหลายสี เช่น
สีเหลืองนวล สีแดงถึงแดงเข้มและสีม่วงถึงม่วงเข้มจนเกือบด�ำ
และยังพบว่าข้าวที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีเข้มมีปริมาณสารออกฤทธิ์
ทางชีวภาพสูงกว่าข้าวขาว๑๒ - ๑๔ สารสีทพี่ บในข้าวสีแดง-แดงเข้ม
คือ beta-carotene, lutein, zeaxanthin และ lycopene ซึง่
เป็นสารทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการต้านอนุมลู อิสระ ลดอัตราเสีย่ งการ
เกิดโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือดและป้องกันการเกิดต้อที่
กระจกตาได้๑๕ ส่วนสารสีทพี่ บในข้าวสีมว่ ง-ด�ำ ประกอบไปด้วย
แอนโทไซยานิน ๔ ชนิด โดยมี cyanidin 3-glucoside เป็น
แอนโทไซยานินหลัก รองลงมาคือ peonidin 3-glucoside๑๖
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มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระและยั ง มี ฤ ทธิ์ ต ้ า นการ
อักเสบ๑๗ สารสกัดจากข้าวสีม่วง-ด�ำสามารถยับยั้งเอนไซม์
อัลโดสรีดักเตส (aldose reductase)๑๑ ลดระดับน�้ำตาลใน
เลือด๑๘ มีฤทธิ์ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยลดภาวะ
ออกซิเดชันในพลาสมาและยับยัง้ ปัจจัยทีท่ �ำให้เกิดการอักเสบ๑๓
มีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งลูคีเมียและยับยั้งการเจริญของ
เซลล์มะเร็งปอด๑๙ ชะลอการเจริญของเนื้องอก๒๐ ทั้งนี้ปริมาณ
ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะมากหรือ
น้อยนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น พันธุกรรมข้าว แหล่งที่ปลูก
สภาพดิน ปริมาณธาตุอาหารที่อยู่ในดิน ปริมาณน�้ำและสภาพ
ภูมอิ ากาศ เป็นต้น ดังนัน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ศึกษาหาพันธุ์ข้าวสีที่พบในท้องถิ่นของประเทศไทยที่มีปริมาณ
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพต่าง ๆ มากที่สุด เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มา
เผยแพร่และส่งเสริมให้มกี ารเพาะปลูก แนะน�ำให้คนไทยบริโภค
หรือน�ำไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคได้ด้วยตนเองได้

วิธีการศึกษา
๑. ตัวอย่างพันธุ์ข้าว
เก็ บ รวบรวมตั ว อย่ า งเมล็ ด ข้ า วเปลื อ กทั้ ง หมด
๑๕ พันธุ์ โดยแบ่งเป็นข้าวสีแดง-แดงเข้ม จ�ำนวน ๗ พันธุ์
ข้าวสีม่วง-ด�ำ จ�ำนวน ๕ พันธุ์ และข้าวขาวจ�ำนวน ๓ พันธุ์ จาก
แหล่งต่าง ๆ (รายละเอียดดังตารางที่ ๑) เป็นพันธุ์ที่ได้รับการ
รับรองจากกรมวิชาการเกษตรหรือก�ำลังอยู่ในขั้นตอนการยื่น
รับรอง โดยเน้นการเพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ตัวอย่างที่
ได้จะท�ำการสีแบบไม่ขัดขาวด้วยเครื่องสีข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าว
ปทุมธานีเพื่อเอาเฉพาะข้าวกล้อง (ดังรูปที่ ๑) บรรจุข้าวกล้อง
ในถุงพลาสติกแบบสุญญากาศทันทีแล้วเก็บแช่เย็นรักษาไว้ที่
อุณหภูมิ -๒๐ องศาเซลเซียส

ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐
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๔๙

๒

๑

๖

๑๐๕

๑

รูปที่ ๑ ลักษณะข้าวเปลือกและข้าวกล้องของตัวอย่างข้าวสีพันธุ์ต่าง ๆ
ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดของสีข้าวกล้อง ชนิดของข้าวและแหล่งที่เก็บข้าวสีพันธุ์ต่าง ๆ
พันธุ์ข้าว
เหนียวด�ำช่อไม้ไผ่ ๔๙
เหนียวลืมผัว
ก�่ำอุดร
หอมนิล
หอมดำ�สุโขทัย ๒
หอมแดงสุโขทัย ๑
หอมกุหลาบแดง
หอมแดง
แดงเมืองลอง
มะลิแดง
มันปู
สังข์หยด
กข.๖
ขาวดอกมะลิ ๑๐๕
ปทุมธานี ๑

สีของข้าวกล้อง
น�้ำตาล-ด�ำ
ดำ�
น�้ำตาล-ด�ำ
น�้ำตาล-ม่วง
น�้ำตาล-ด�ำ
แดงเข้ม
แดงอ่อน
แดง
แดงอ่อน
แดง
แดงเข้ม
แดง
ขาวขุ่น
ขาวขุ่น
ขาวขุ่น

ชนิด
ข้าวเหนียว
ข้าวเหนียว
ข้าวเหนียว
ข้าวเจ้า
ข้าวเจ้า
ข้าวเจ้า
ข้าวเจ้า
ข้าวเจ้า
ข้าวเหนียว
ข้าวเจ้า
ข้าวเจ้า
ข้าวเจ้า
ข้าวเหนียว
ข้าวเจ้า
ข้าวเจ้า

แหล่งที่เก็บ
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยข้าวอุดรธานี
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
เกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
เกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
เกษตรอินทรีย์สนามบินสุโขทัย
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
เกษตรอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่
เกษตรอินทรีย์จังหวัดยโสธร
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
เกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
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๒. การวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมด (ดัดแปลงจาก
วิธีการของ Maria และคณะ)๒๑
น�ำตัวอย่างข้าวที่บดละเอียด ๕ กรัม มาสกัดด้วย
๔๐ มิลลิลิตร สารละลาย ๑% กรดไฮโดรคลอริกใน ๙๕%
เอทานอล ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (๙๐ องศาเซลเซียส) นาน
๑๐ นาที กรองและปรับปริมาตรเป็น ๕๐ มิลลิลิตร ด้วย ๙๕%
เอทานอล ปิเปตสารละลายตัวอย่างนี้ ๑๐๐ ไมโครลิตร ลงใน
หลอด micro centrifuge ขนาด ๑.๕ มิลลิลติ ร เติมสารละลาย
Folin-Ciocalteu’s ๕๐๐ ไมโครลิตร แล้วเติมสารละลาย ๗.๕%
โซเดียมคาร์บอเนต ๔๐๐ ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ ๓๐ นาที น�ำไป
ปั่นเหวี่ยงที่ ๑๐,๐๐๐ รอบต่อนาที แล้วดูดเอาสารละลายใส
ข้างบนตะกอนมา ๒๐๐ ไมโครลิตร วัดค่าการดูดกลืนแสงที่
ความยาวคลื่น ๗๖๕ นาโนเมตร แล้วคํานวณหาปริมาณสาร
ฟีนอลิคทั้งหมดเทียบจากกราฟมาตรฐานของ gallic (gallic
acid equivalent, GAE)

๑๐ นาที กรองและปรับปริมาตรเป็น ๕๐ มิลลิลิตร ด้วย ๙๕%
เอทานอล ปิเปตสารละลายตัวอย่างนี้ ๑๐๐ ไมโครลิตร แล้ว
ปรับปริมาตรเป็น ๕๐ มิลลิลติ ร ด้วย ๐.๐๒๕ โมลาร์ สารละลาย
บัฟเฟอร์โปแตสเซียมคลอไรด์ (pH 1.0) น�ำไปวัดด้วยเครื่อง
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์เพือ่ หา λvis-max (ช่วง ๒๐๐ - ๘๐๐ นาโนเมตร
absorbance < ๑.๒ หากสารละลายตั ว อย่ า งมี ค วาม
เข้มข้นมากให้เจือจางลง) แล้วปิเปตสารละลายตัวอย่างข้าว
อีก ๑๐๐ ไมโครลิตร แล้วปรับปริมาตรเป็น ๕๐ มิลลิลิตร ด้วย
๐.๔ โมลาร์ สารละลายบัฟเฟอร์โซเดียมอะซิเตท (pH 4.5) (ต้อง
เตรียมให้มคี วามเข้มข้นของสารตัวอย่างเท่ากันกับการเตรียมใน
สารละลายบัฟเฟอร์ pH 1.0) ตั้งทิ้งไว้ ๑๕ นาที น�ำสารละลาย
ตัวอย่างทั้งสองไปวัดค่า absorbance ที่ λvis-max และที่ ๗๐๐
นาโนเมตร แล้วค�ำนวณหาปริมาณแอนโทไซยานินเดีย่ วทัง้ หมด
จากสูตร
แอนโทไซยานินเดีย่ วทัง้ หมด (ไมโครกรัมต่อมิลลิลติ ร)
= (A x MW x DF x 1000) / (ε x 1)
เมื่อ A = ค�ำนวณจากสูตร A = (Aλvis-max– A700)
				 pH 1.0 – (Aλ λvis-max– A700)pH 4.5
MW = molecular weight (ข้าวใช้ค่าของ
				 cyanidin 3-glucoside คือ MW =
				 ๔๔๙.๒)
DF = dilution factor (ตัวอย่าง ๑๐๐
				 ไมโครลิตร ท�ำเป็น ๕๐ มิลลิลิตร
				 ค่า DF = ๕๐๐)
ε = molar absorptivity (ข้าวใช้คา่ ของ
				 cyanidin 3-glucoside คือ ε =
				 ๒๖,๙๐๐)

๓. การวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณฟลาโวนอยด์ ทั้ ง หมด ด้ ว ยวิ ธี
aluminum chloride colorimetric assay (ดัดแปลง
จากวิธีการของ Malla และคณะ)๒๒
น�ำตัวอย่างข้าวที่บดละเอียด ๕ กรัม มาสกัดด้วย
๔๐ มิลลิลิตร สารละลาย ๑% กรดไฮโดรคลอริกใน ๙๕%
เอทานอล ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (๙๐ องศาเซลเซียส) นาน
๑๐ นาที กรองและปรับปริมาตรเป็น ๕๐ มิลลิลิตร ด้วย ๙๕%
เอทานอล ปิเปตสารละลายตัวอย่างนี้ ๑๐๐ ไมโครลิตร ใส่ใน
หลอด micro centrifuge ขนาด ๑.๕ มิลลิลิตร เติมน�้ำกลั่น
๔๐๐ ไมโครลิตร แล้วเติมสารละลาย ๕% โซเดียมไนไตรท์
๓๐ ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้ ๖ นาที ให้เติมสารละลาย ๑๐%
อลูมิเนียมคลอไรด์ ๓๐ ไมโครลิตร ตั้งทิ้งไว้อีก ๖ นาที เติมสาร
ละลาย ๔% โซเดียมไฮดรอกไซด์ ๔๐๐ ไมโครลิตร ปรับปริมาตร
ให้ครบ ๑ มิลลิลิตร ด้วยน�้ำกลั่น (๔๐ ไมโครลิตร) ตั้งทิ้งไว้
๑๕ นาที ปิเปตสารละลายนี้ ๒๐๐ ไมโครลิตร ใส่ใน ๙๖ well
plate แล้ววัดค่าการดูดกลืนแสงที่ ๕๑๐ นาโนเมตร แล้ว
ค�ำนวณหาปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดในตัวอย่างเทียบกับ
กราฟมาตรฐานของ rutin (rutin equivalents, RE)
๔. การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินเดีย่ วทัง้ หมด ด้วยวิธี
pH-different method (ตามวิธีการของ Ronald)๒๓
น�ำตัวอย่างข้าวที่บดละเอียด ๕ กรัม มาสกัดด้วย
๔๐ มิลลิลิตร สารละลาย ๑% กรดไฮโดรคลอริกใน ๙๕%
เอทานอล ในอ่างควบคุมอุณหภูมิ (๙๐ องศาเซลเซียส) นาน

๕. การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินอีและแกมมาโอไรซานอลด้วย
วิธีโครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง (High
performance liquid chromatography, HPLC)
การสกัดวิตามินอี (ตามวิธีการของ Korchazhkina
และคณะ)๒๔ จากตัวอย่างข้าวโดยใช้สารละลาย ๐.๕% กรด
ไตรฟลูโอโรอะซิติกใน ๘๐% เอทานอล ส่วนการสกัดแกมมา
โอไรซานอลนั้นประยุกต์จากวิธีการของ Xu และ Godber๒๕
โดยใช้ตวั อย่างข้าวทีบ่ ดแล้ว ๒๕ กรัมใส่ในขวดก้นกลม เติมกรด
แอสคอร์บกิ ๑ กรัม เติมเฮกเซน ๓๕ มิลลิลติ ร และเอทิลอะซิเตท
๑๕ มิลลิลิตร จากนั้นน�ำเข้าเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน
(rotary evaporator) นาน ๔๐ นาที จากนั้นเติมน�้ำกลั่น
๒๕ มิลลิลติ ร และน�ำเข้าเครือ่ งกลัน่ ระเหยสารแบบหมุน อีกครัง้
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ธรรมศาสตร์เวชสาร ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ ประจำ�เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๐

นาน ๑๐ นาทีจากนั้นกรองสารละลายที่ได้แล้วน�ำสารละลาย
ที่ได้เข้าเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนเพื่อให้ได้ไขมันโดยรวม
จากนั้นน�ำสารที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วย HPLC (ตามวิธีการของ
Butsat และ Siriamornpun)๒๖ โดยใช้เครือ่ ง HPLC ของบริษทั
Thermo Separation Products (TSP) รุ่น ConstaMetric
4100 สภาวะการแยกใช้คอลัมน์ชนิด C18 (4.6 x 250 mm
(5 μm) with guard column) ของบริษัท Phenomenex
วัฏภาคเคลื่อนที่คือ ๔๐% เมทานอลในอะซิโตไนไตรล์โดย
ปริมาตร ในเวลา ๔๐ นาที ที่อัตราการไหล ๑.๒ มิลลิลิตร
ต่อนาที ปริมาตรของสารที่ฉีดเท่ากับ ๑๐ ไมโครลิตร และ
ตรวจวั ด สั ญ ญาณค่ า การดู ด กลื น แสงส�ำหรั บ วิ ต ามิ น อี แ ละ
แกมมาโอไรซานอล ทีค่ วามยาวคลืน่ ๒๙๒ และ ๓๒๕ นาโนเมตร
ตามล�ำดับ ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์โดยหา
ร้อยละการได้กลับคืน (% recovery) และปริมาณตำ�่ สุดทีต่ รวจ
วัดได้ (limit of detection)
๖. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ปริ ม าณสารออกฤทธิ์ ท าง
ชีวภาพต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One way analysis of variance) เมื่อพบความ
แตกต่างจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูท่ เี่ รียกว่า post hoc
test หรือ multiple comparisons ด้วยวิธี Duncan’s new
multiple range test (p < ๐.๐๕) และทดสอบสถิติเพื่อ
ทดสอบความสัมพันธ์ของปริมาณ anthocyanin กับปริมาณ
total phenolics compound ในข้าวพันธุ์ต่าง ๆ โดยใช้
Pearson correlation analysis

ผลการศึกษา
จากผลการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณสารฟี น อลิ ค ทั้ ง หมด
(ดังตารางที่ ๒) จะพบว่ามีฟีนอลิคในพันธุ์ข้าวสีทุกพันธุ์รวมถึง
ข้าวขาว ปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดเฉลี่ยในข้าวพันธุ์สีม่วง-ด�ำจะ
มีมากกว่าพันธุ์ข้าวสีแดง-แดงเข้มและในข้าวขาวจะมีปริมาณ
เฉลี่ยน้อยที่สุด โดยพบว่าตัวอย่างพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณฟีนอลิค
ทั้งหมดมากที่สุด คือ เหนียวลืมผัว เท่ากับ ๑.๖๓ ± ๐.๐๓
มิลลิกรัม GAE/กรัม (ข้าวกล้อง) รองลงมาคือ ตัวอย่างข้าวพันธุ์
หอมด�ำสุโขทัย เท่ากับ ๑.๔๙ ± ๐.๐๔ มิลลิกรัม GAE/กรัม
(ข้าวกล้อง) และตัวอย่างข้าวพันธุ์ข้าวสังข์หยด เท่ากับ ๑.๔๕
± ๐.๐๑ มิลลิกรัม GAE/กรัม (ข้าวกล้อง) ส่วนพันธุ์ข้าวที่มี
ปริมาณฟีนอลิคทัง้ หมดน้อยทีส่ ดุ คือ พันธุข์ า้ วปทุมธานี ๑ และ
ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ เท่ากับ ๐.๒๗ ± ๐.๐๓ และ ๐.๓๒ ± ๐.๐๑
มิลลิกรัม GAE/กรัม (ข้าวกล้อง) ตามล�ำดับ
จากผลการวิเคราะห์ปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั้ หมด จะ
พบว่ามีฟลาโวนอยด์ในพันธุ์ข้าวสีทุกพันธุ์รวมถึงข้าวขาว โดย
พบว่าตัวอย่างพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดมาก
ที่สุด คือ เหนียวลืมผัวเท่ากับ ๑๑๑.๘๙ ± ๑.๔๗ ไมโครกรัม
RE/กรัม (ข้าวกล้อง) รองลงมาคือ ตัวอย่างข้าวพันธุ์เหนียวด�ำ
ช่อไม้ไผ่ ๔๙ เท่ากับ ๑๐๔.๘๕ ± ๒.๗๕ ไมโครกรัม RE/กรัม
(ข้าวกล้อง) และตัวอย่างข้าวพันธุ์ข้าวหอมแดงสุโขทัย เท่ากับ
๙๙.๒๒ ± ๒.๙๑ ไมโครกรัม RE/กรัม (ข้าวกล้อง) ส่วนพันธุข์ า้ ว
ทีม่ ปี ริมาณฟลาโวนอยด์ทงั้ หมดน้อยทีส่ ดุ คือ พันธุข์ า้ วปทุมธานี
๑ และมันปู เท่ากับ ๓๐.๘๗ ± ๒.๑๗ และ ๒๘.๘๗ ± ๓.๔๘
ไมโครกรัม RE/กรัม (ข้าวกล้อง) ตามล�ำดับ
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ตารางที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารฟีนอลิคทั้งหมด ฟลาโวนอยด์ทั้งหมด แอนโทไซยานินเดี่ยวทั้งหมด วิตามินอีและแกมมาโอไรซานอลในข้าวสีพันธุ์ต่าง ๆ
พันธุ์ข้าว

แอนโทไซยานิน
เดี่ยวทั้งหมด
[ไมโครกรัม/กรัม
(ข้าวกล้อง)]

ฟีนอลิคทั้งหมด
[มิลลิกรัม GAE/
กรัม (ข้าวกล้อง)]

เหนียวดำ�ช่อไม้ไผ่ ๔๙

๑๕๗.๑๗ ± ๒.๕๖c

เหนียวลืมผัว

ฟลาโวนอยด์
แกมมา-โอไรซานอล
ทั้งหมด
[ไมโครกรัม/กรัม
[ไมโครกรัม RE/
(ข้าวกล้อง)]
กรัม (ข้าวกล้อง)]

วิตามินอี
[ไมโครกรัม/กรัม
(ข้าวกล้อง)]

๐.๙๙ ± ๐.๐๗f

๑๐๔.๘๕ ± ๒.๗๕b

๘๓๕.๐๘ ± ๙.๑๓c

๓๑.๗๒ ± ๐.๖๒d

๕๕๘.๖๘ ± ๘.๔๓a

๑.๖๓ ± ๐.๐๓a

๑๑๑.๘๙ ± ๑.๔๗a

๑๔๖๐.๓๘ ± ๓๙.๔๘a

๔๓.๓๘ ± ๐.๖๐a

ก�่ำอุดร

๒๒๐.๕๙ ± ๑๘.๒๒b

๑.๓๒ ± ๐.๐๒d

๙๒.๓๗ ± ๒.๒๘d

๔๙๔.๓๙ ± ๑๘.๔๙g

๓๒.๑๙ ± ๐.๙๐cd

หอมนิล

๑๑.๙๗ ± ๑.๕๖e

๑.๓๑ ± ๐.๐๗cde

๗๓.๔๖ ± ๐.๙๓f

๓๓๐.๗๖ ± ๓.๙๕k

๒๘.๖๖ ± ๐.๔๔e

หอมดำ�สุโขทัย ๒

๑๔๓.๓๗ ± ๔.๐๑d

๑.๔๙ ± ๐.๐๔b

๖๖.๙๖ ± ๓.๙๐g

๘๘๕.๓๕ ± ๗.๖๖b

๓๔.๒๓ ± ๐.๒๐c

หอมแดงสุโขทัย ๑

nd

๑.๒๘ ± ๐.๐๑d

๙๙.๒๒ ± ๒.๙๑c

๖๑๖.๓๕ ± ๗.๔๔e

๓๗.๖๓ ± ๒.๗๖b

หอมกุหลาบแดง

nd

๑.๒๔ ± ๐.๐๒c

๘๓.๙๘ ± ๓.๑๑e

๗๕๕.๒๓ ± ๖.๓๔d

๓๕.๗๙ ± ๐.๓๙b

หอมแดง

nd

๑.๓๖ ± ๐.๐๒f

๕๓.๙๐ ± ๓.๒๕i

๔๒๑.๐๐ ± ๗.๕๙i

๓๕.๔๘ ± ๐.๑๘b

แดงเมืองลอง

nd

๐.๘๔ ± ๐.๐๗c

๖๑.๘๑ ± ๔.๕๐gh

๒๘๐.๕๔ ± ๒.๕๘l

๒๕.๙๑ ± ๐.๓๔f

มะลิแดง

nd

๑.๓๘ ± ๐.๐๖c

๓๙.๙๕ ± ๔.๖๒j

๔๗๐.๓๒ ± ๒๕.๙๑h

๓๑.๘๗ ± ๒.๘๖cd

มันปู

nd

๐.๖๕ ± ๐.๐๓g

๒๘.๘๗ ± ๓.๔๘k

๓๗๑.๕๒ ± ๑๑.๑๓j

๒๘.๕๑ ± ๐.๘๗e

สังข์หยด

nd

๑.๔๕ ± ๐.๐๑bc

๙๓.๕๙ ± ๐.๗๖d

๕๔๙.๐๖ ± ๖.๕๗f

๓๒.๙๙ ± ๐.๖๔cd

กข.๖

nd

๐.๓๗ ± ๐.๐๒h

๕๙.๓๙ ± ๔.๒๓h

๒๓๘.๔๙ ± ๒.๖๔m

๒๖.๐๕ ± ๐.๑๘f

ขาวดอกมะลิ ๑๐๕

nd

๐.๓๒ ± ๐.๐๑i

๔๔.๒๙ ± ๑.๘๕j

๕๔๘.๓๒ ± ๘.๘๒f

๓๔.๐๓ ± ๐.๓๖c

ปทุมธานี ๑

nd

๐.๒๗ ± ๐.๐๓i

๓๐.๘๗ ± ๒.๑๗k

๓๗๖.๘๔ ± ๘.๗๖j

๒๗.๓๙ ± ๐.๒๔ef

ค่าเฉลี่ยที่มีตัวอักษรแตกต่างกันในแนวตั้ง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญ (p < ๐.๐๕, DMRT), nd = ตรวจไม่พบ

จากผลการวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินเดี่ยว
ทั้งหมด พบว่าจะมีแอนโทไซยานินเดี่ยวเฉพาะในข้าวสีม่วงสีด�ำเท่านั้น ซึ่งจะไม่มีในพันธุ์ข้าวที่มีสีแดง-สีแดงเข้มและข้าว
ขาว โดยพบว่าตัวอย่างพันธุข์ า้ วทีม่ ปี ริมาณแอนโทไซยานินเดีย่ ว
ทั้งหมดมากที่สุด คือ เหนียวลืมผัว เท่ากับ ๕๕๘.๖๘ ± ๘.๔๓
ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าวกล้อง) และตัวอย่างข้าวพันธุท์ มี่ ปี ริมาณ
แอนโทไซยานินเดี่ยวทั้งหมดรองลงมา คือตัวอย่างข้าวพันธุ์
กำ�่ อุดร เท่ากับ ๒๒๐.๕๙ ± ๑๘.๒๒ ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าวกล้อง)
และตัวอย่างข้าวพันธุเ์ หนียวด�ำช่อไม้ไผ่ ๔๙ เท่ากับ ๑๕๗.๑๗ ±
๒.๕๖ ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าวกล้อง) ทั้งนี้ยังพบปริมาณ
แอนโทไซยานินเดี่ยวทั้งหมดในข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า
จากผลการวิเคราะห์ปริมาณวิตามินอี พบว่าจะมี
ปริมาณวิตามินอีมากในข้าวสีม่วง-สีด�ำและในข้าวสีแดง-สีแดง
เข้มบางพันธุ์ ตัวอย่างข้าวพันธุ์ที่มีปริมาณวิตามินอีมากที่สุด
คือ เหนียวลืมผัว เท่ากับ ๔๓.๓๘ ± ๐.๖๐ ไมโครกรัมต่อกรัม

(ข้าวกล้อง) และตัวอย่างข้าวพันธุท์ มี่ ปี ริมาณวิตามินอี รองลงมา
คือ หอมแดงสุโขทัย ๑ หอมกุหลาบแดง และหอมแดง เท่ากับ
๓๗.๖๓ ± ๒.๗๖, ๓๕.๗๙ ± ๐.๓๙ และ ๓๕.๔๘ ± ๐.๑๘
ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าวกล้อง) ตามล�ำดับ ส่วนพันธุ์ข้าวที่มี
ปริมาณวิตามินอีน้อยที่สุด คือ พันธุ์ข้าว กข. ๖ และแดงเมือง
ลอง เท่ากับ ๒๖.๐๕ ± ๐.๑๘ และ ๒๕.๙๑ ± ๐.๓๔ ไมโครกรัม
ต่อกรัม (ข้าวกล้อง) ตามล�ำดับ และจากผลการวิเคราะห์ปริมาณ
แกมมาโอไรซานอล พบว่าพันธุข์ า้ วทีม่ ปี ริมาณแกมมาโอไรซานอล
มากที่สุด คือ เหนียวลืมผัว เท่ากับ ๑๔๖๐.๓๘ ± ๓๙.๔๘
ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าวกล้อง) และตัวอย่างข้าวพันธุท์ มี่ ปี ริมาณ
แกมมาโอไรซานอลรองลงมา คือ ข้าวพันธุ์หอมด�ำสุโขทัย ๒
เท่ากับ ๘๘๕.๓๕ ± ๗.๖๖ ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าวกล้อง)
ข้าวพันธุ์เหนียวด�ำช่อไม้ไผ่ ๔๙ เท่ากับ ๘๓๕.๐๘ ± ๙.๑๓
ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าวกล้อง) ส่วนพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณแกมมา
โอไรซานอลน้อยที่สุด คือ พันธุ์ข้าว กข. ๖ และแดงเมืองลอง
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เท่ากับ ๒๓๘.๔๙ ± ๒.๖๔ และ ๒๘๐.๕๔ ± ๒.๕๘ ไมโครกรัม
ต่อกรัม (ข้าวกล้อง) ตามล�ำดับ จะเห็นว่าแกมมาโอไรซานอลจะ
มีในตัวอย่างข้าวทุกพันธุ์ แต่โดยเฉลี่ยจะพบในข้าวสีม่วง-สีด�ำ
มากกว่าข้าวสีแดง-สีแดงเข้มและข้าวขาวจะมีปริมาณน้อยทีส่ ดุ
จากการตรวจสอบความถูกต้องของวิธวี เิ คราะห์พบว่า
ร้อยละการได้กลับคืนของการวิเคราะห์วิตามินอีและแกมมา
โอไรซานอลเท่ากับ ๙๒.๓๑ และ ๙๕.๔๒ ตามล�ำดับ ปริมาณ
ต�่ ำ สุ ด ที่ ต รวจวั ด ได้ ข องการวิ เ คราะห์ วิ ต ามิ น อี แ ละแกมมา
โอไรซานอลเท่ากับ ๓.๓๖ และ ๒.๒๗ ไมโครกรัมต่อกรัม
ตามล�ำดับ

วิจารณ์ และสรุปผลการศึกษา
จากผลการวิ เ คราะห์ พบปริ ม าณฟี น อลิ ค ในข้ า ว
ทุกพันธุ์ โดยพบปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดตั้งแต่ ๐.๒๗ ถึง ๑.๖๓
มิลลิกรัม GAE/กรัม (ข้าวกล้อง) ปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดเฉลี่ย
ในข้าวพันธุ์สีม่วง-ด�ำจะมีมากกว่าพันธุ์ข้าวสีแดง-แดงเข้มและ
ในข้าวขาว พันธุ์ข้าวที่มีปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดมากที่สุด คือ
เหนียวลืมผัว รองลงมาคือ ข้าวพันธุ์หอมด�ำสุโขทัย พบปริมาณ
ฟลาโวนอยด์ในข้าวทุกพันธุ์ โดยพบปริมาณฟลาโวนอยด์ทงั้ หมด
ตั้งแต่ ๒๘.๘๗ ถึง ๑๑๑.๘๙ ไมโครกรัม RE/กรัม (ข้าวกล้อง)
พันธุ์ข้าวที่มีปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมดมากที่สุด คือ เหนียว
ลืมผัว รองลงมาคือ ข้าวพันธุ์เหนียวด�ำช่อไม้ไผ่ ๔๙ จากการ
ทดสอบสถิติเพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของปริมาณฟีนอลิค
ทั้งหมด กับปริมาณฟลาโวนอยด์ทั้งหมด โดยใช้ Pearson
correlation analysis พบว่าปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดมีความ
สั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ ปริ ม าณฟลาโวนอยด์ ทั้ ง หมดอย่ า งมี
นัยส�ำคัญ จากผลการวิเคราะห์นั้นจะพบแอนโทไซยานินเดี่ยว
เฉพาะในข้าวสีม่วง-ด�ำเท่านั้น ซึ่งจะไม่พบในพันธุ์ข้าวสีแดง
และข้าวขาว โดยพบปริมาณแอนโทไซยานินเดีย่ วทัง้ หมดตัง้ แต่
๑๑.๙๗ ถึง ๕๕๘.๖๘ ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าวกล้อง) พันธุ์ข้าว
ที่มีปริมาณแอนโทไซยานินเดี่ยวทั้งหมดมากที่สุด คือ เหนียว
ลืมผัว รองลงมาคือข้าวพันธุ์ก�่ำอุดร ทั้งนี้ยังพบปริมาณแอนโท
ไซยานินเดี่ยวทั้งหมดในข้าวเหนียวมากกว่าข้าวเจ้า
จากผลการวิเคราะห์จะพบปริมาณแกมมาโอไรซานอล
ในข้าวทุกพันธุ์ ตั้งแต่ ๒๓๘.๔๙ ถึง ๑๔๖๐.๓๘ ไมโครกรัมต่อ
กรัม (ข้าวกล้อง) พันธุ์ข้าวที่มีปริมาณแกมมาโอไรซานอลมาก
ที่สุด คือ เหนียวลืมผัว รองลงมา คือ ข้าวพันธุ์หอมด�ำสุโขทัย
๒ โดยเฉลี่ยจะพบในข้าวสีม่วง-สีด�ำมากกว่าข้าวสีแดง และ
ข้าวขาวจะมีปริมาณน้อยที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ
Huang และ Ng (ปี ค.ศ. ๒๐๑๑)๒๗ ที่พบปริมาณของแกมมา
โอไรซานอลในข้าวสีด�ำมากกว่าข้าวสีแดงและข้าวขาว จาก HPLC

โครมาโตแกรมของการวิเคราะห์แกมมาโอไรซานอลพบว่า
ในข้าวทุกพันธุจ์ ะประกอบไปด้วย steryl ferulate ๔ ชนิดทีเ่ ป็น
องค์ประกอบหลัก คือ cycloartenyl ferulate, 24-methylenecycloartanyl ferulate, campesteryl ferulate และ
sitosteryl ferulate (ดังรูปที่ ๒) แต่สัดส่วนที่พบสารทั้ง
๔ ชนิดในข้าวแต่ละพันธุจ์ ะต่าง ๆ กัน ทัง้ นีส้ ว่ นใหญ่ในข้าวเกือบ
ทุกพันธุ์จะมีปริมาณ 24-methylenecycloartanyl ferulate
มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Kim และคณะ (ปี ค.ศ.
๒๐๑๓)๒ จากผลการวิเคราะห์จะพบปริมาณวิตามินอีในข้าว
ทุกพันธุ์ ตั้งแต่ ๒๕.๙๑ ถึง ๔๓.๓๘ ไมโครกรัมต่อกรัม (ข้าว
กล้อง) พันธุ์ข้าวที่มีปริมาณวิตามินอีมากที่สุด คือ เหนียวลืมผัว
รองลงมา คือ หอมแดงสุโขทัย ๑ จากการทดสอบความสัมพันธ์
ของปริมาณแกมมาโอไรซานอลกับปริมาณวิตามินอีทพี่ บในข้าว
โดยใช้ Pearson correlation analysis พบว่าปริมาณแกมมา
โอไรซานอลมีความสัมพันธ์ทางบวกกับปริมาณวิตามินอีอย่าง
มี นั ย ส�ำคั ญ จาก HPLC โครมาโตแกรมของการวิ เคราะห์
วิตามินอีพบว่า ในข้าวทุกพันธุ์จะประกอบไปด้วยอนุพันธุ์ของ
tocopherol และ tocotrienol ซึง่ จะมี gamma-tocotrienol
เป็นองค์ประกอบหลัก รองลงมาคือ alpha-tocopherol ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานของ Kim และคณะ (ปี ค.ศ. ๒๐๑๓)๒ และ
รายงานของ Huang และ Ng (ปี ค.ศ. ๒๐๑๑)๒๗
จะพบว่าพันธุ์ข้าวเหนียวลืมผัวจะมีปริมาณสารออก
ฤทธิท์ างชีวภาพต่าง ๆ ทัง้ ฟีนอลิคทัง้ หมด ฟลาโวนอยด์ทงั้ หมด
แอนโทไซยานินเดี่ยวทั้งหมด แกมมาโอไรซานอลรวมไปถึง
ปริ ม าณวิ ต ามิ น อี มากกว่ า ข้ า วอื่ น ทุ ก พั น ธุ ์ ทั้ ง นี้ เ พราะว่ า
ข้าวกล้องของเหนียวลืมผัวก็จะมีสีด�ำเข้มมากที่สุด สอดคล้อง
กับรายงานของ Chatsuwan และ Areekul๒๘ ที่พบว่าสาร
สกัดจากกลุ่มข้าวที่มีสีเข้มจะมีปริมาณฟีนอลิคทั้งหมดและ
แอนโทไซยานิ น สู ง กว่ า สารสกั ด จากกลุ ่ ม ข้ า วที่ มี สี แ ดงและ
ไม่ มี สี โดยข้ า วเหนี ย วดํ า จะมี ป ริ ม าณฟี น อลิ ค ทั้ ง หมดและ
แอนโทไซยานิ น สู ง ที่ สุ ด และสอดคล้ อ งกั บ รายงานของ
Rungwattanapong และคณะ ๒๙ ที่ พ บว่ า กลุ ่ ม ข้ า วที่ มี
เยื่ อ หุ ้ ม เมล็ ด สี ม ่ ว งดํ า แสดงปริ ม าณฟี น อลิ ค ทั้ ง หมดสู ง กว่ า
กลุ ่ ม เยื่ อ หุ ้ ม เมล็ ด สี ม ่ ว งและกลุ ่ ม เยื่ อ หุ ้ ม เมล็ ด สี ม ่ ว งอ่ อ น
ในขณะเดียวกันเมล็ดข้าวกล้องเหนียวลืมผัวยังมีขนาดเล็ก
กว่ า พั น ธุ ์ อื่ น ๆ ท�ำให้ ไ ด้ จ�ำนวนเมล็ ด มากกว่ า หากชั่ ง ใน
ปริ ม าณที่ เ ท่ า กั น ส่ ง ผลให้ มี ป ริ ม าณพื้ น ที่ ผิ ว ภายนอกของ
ข้าวมากขึ้นด้วย ซึ่งตามรายงานของ Hu และคณะ (ปี ค.ศ.
๒๐๐๓)๑๗ และ Abdel-Aal และ Hucl (ปี ค.ศ. ๑๙๙๙)๓๐
พบว่ า สารประกอบฟี น อลิ ค ทั้ ง หมดรวมทั้ ง แอนโทไซยานิ น
จะพบบริเวณเยื่อหุ้มชั้นนอก (pericarp) และเยื่อหุ้มชั้นใน
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(aleurone layer) ของเมล็ดข้าวสีแดงถึงดํา ดังนั้นควรส่ง
เสริมให้มีการเพาะปลูกข้าวพันธุ์เหนียวลืมผัว อีกทั้งแนะน�ำให้

๒
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คนไทยบริโภคหรือน�ำไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์สง่ เสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคได้ด้วยตนเองได้

๔๙

๑

รูปที่ ๒ ตัวอย่าง HPLC โครมาโตแกรมของการวิเคราะห์วิตามินอีและแกมมมาโอไรซานอล (1: α-tocopherol, 2: cycloartenyl
ferulate, 3: 24-methylenecycloartanyl ferulate 4: campesteryl ferulate 5: sitosteryl ferulate)
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Abstract

Study on total phenolics compound, total flavonoids, total monomeric anthocyanins, vitamin E and
gamma-oryzanol in pigmented Thai rice
Vanida Jansom*, Chalerm Jansom*, Nusiri Lerdvuthisopon**
* Research Administrative Office, Faculty of Medicine, Thammasat University
** Department of Preclinical Science, Faculty of Medicine, Thammasat University

Introduction:

There are many indigenous varieties of rice in Thailand and various colors of rice pericarp.
Pigmented rice is known to have higher bioactive compounds than white. This research aimed
to determine which pigmented rice variety had the highest number of bioactive components.
Method:
This study assessed the level of total phenolics compound, total flavonoids, total monomeric
anthocyanins, vitamin E and gamma-oryzanol in fifteen varieties of half-milled rice. The red
to dark-red (n = 7) purple to black (n = 5) and white (n = 3) rice varieties were collected
throughout Thailand.
Result:
The total phenolics compound in all varieties of rice ranged from 0.27 to 1.63 milligram GAE
(gallic acid equivalent)/gram. On average, there was more phenolics compound present in
purple to black varieties versus the red to dark red and white. The level of total flavonoids
varied from 28.87 to 111.89 microgram RE (rutin equivalent)/gram. Total monomeric anthocyanin was found only in purple or black rice: 11.97 to 558.68 microgram/gram. We also
discovered there was more that anthocyanin in glutinous than normal rice. Gamma-oryzanol
in all samples was 238.49 to 1460.38 microgram/gram). Vitamin E was noticeably higher in
black rice and some kinds of deep red rice from 25.91 to 43.38 microgram/gram.
Discussion
Niew Leum-Pua was the darkest, smallest grain of all the half-milled varieties, but it demonand Conclusion: strated the highest bioactivity. Our research indicates Niew Leum-Pua cultivation should be
promoted in Thailand due to its potential disease preventive as shown with bioactivity and
high nutritional value.
Key words: Pigmented rice, Nutritional value, Black glutinous rice

