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บทคัดย่อ
จากการศึกษาผลของแคลเซียมคลอไรด์และสภาวะกรดของสารละลายต่อปริมาณสาร GABA อิสระ และ
คุณสมบัติด้านความหนืดของข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวกล้องพันธุ์ขาวบ้าน 432 โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่ม
อย่างสมบูรณ์ในสารละลายที่ใช้แช่ข้าว 8 ชนิด ที่มีความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์ 0.5 และ 1.0 mM และ
ควบคุมค่าพีเอชด้วยบัฟเฟอร์ซิเตรทเป็น 3 และ 5 ได้แก่ P3 (citrate buffer pH 3), P5 (citrate buffer pH 5),
C5 (0.5 mM CaCl2), C1 (1.0 mM CaCl2), C5/P3 (0.5 mM CaCl2, pH 3), C5/P5 (0.5 mM CaCl2, pH 5),
C1/P3 (1.0 mM CaCl2 ,pH 3 และ C1/P5 (1.0 mM CaCl2, pH 5) โดยมีข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการงอกเป็นตัวอย่าง
ควบคุม จากผลการทดลองพบว่า ข้าวกล้องงอกมีปริมาณความชื้นอยู่ในช่วงร้อยละ 6.60-7.15 การแช่ข้าวกล้อง
ด้วยสารละลาย C1/P5 ส่งผลให้มีปริมาณสาร GABA อิสระ สูงที่สุด เท่ากับ 120.79 mg/100 g และมีปริมาณที่สูง
กว่าข้าวกล้องที่แช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์หรือสารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรทเพียงอย่างเดียว โดยการแช่ใน
สารละลายทั้ง 8 ชนิด ส่งผลให้ข้าวกล้องงอกมีค่าความหนืดสูงสุดและค่าการคืนตัวที่ลดลง ในขณะที่ปริมาณน้ําตาล
รีดิวซ์ที่เพิ่มขึ้น
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Research

ABTRACT
The effect of calcium chloride and acid condition on free GABA content and pasting
properties of germinated brown rice (Oryza sativa L. cv. PCRC92001-432) was determined. The
experimental design in CRD was conducted by using 8 soaking solutions consisted of different
concentrations of 0, 0.5 and 1.0 mM of calcium chloride at pH 3 and 5 controlled by citrate
buffer designated as; P3 (citrate buffer pH 3), P5 (citrate buffer pH 5), C5 (0.5 mM CaCl2), C1 (1.0
mM CaCl2), C5/P3 (0.5 mM CaCl2, pH 3), C5/P5 (0.5 mM CaCl2, pH 5), C1/P3 (1.0 mM CaCl2 ,pH 3
and C1/P5 (1.0 mM CaCl2, pH 5). The non germinated brown rice was served as control. The
result showed that moisture content ranged from 6.60-7.15%. The highest free GABA content
120.79 mg/100 g of germinated brown rice produced from brown rice soaked in C1/P5 and were
higher than those from soaked in calcium chloride and citrate buffer only. Then, soaking in 8
solution peak viscosity and set back from trough decrease while reducing sugar increase.
คําสําคัญ: แคลเซียมคลอไรด์ สภาวะกรด กาบาอิสระ คุณสมบัติการเปลี่ยนแปลงความหนืด
Keywords: Calcium chloride, Acid condition, Free GABA, Pasting properties

บทนํา
ข้ า วเจ้ า พั น ธุ์ ข าวบ้ า นนา 432 จั ด เป็ น ข้ า ว
พัน ธุ์พื้น เมืองที่กรมการข้ าวประกาศรับ รองพัน ธุ์ในปี
2555 โดยจุดเด่นของข้าวสายพันธุ์นี้ คือเป็นพันธุ์ข้าว
ขึ้ น น้ํ า ที่ ท นต่ อ สภาพน้ํ า ท่ ว มขั ง ลึ ก โดยเมล็ ด ข้ า วมี
ลักษณะรูปร่างเรียว สีขาวนวล มีปริมาณแอมิโลส ร้อย
ละ 28.9 ลักษณะของข้าวสุกไม่มีกลิ่นหอม การเกาะตัว
ของข้าวสุกมีลักษณะเหนียวปานกลางและให้เนื้อสัมผัส
ค่อนข้างนุ่มจึงเหมาะกับการนําไปใช้ในอุตสาหกรรม
การแปรรูป ข้าว โดยเฉพาะการนําไปทําเส้นหมี่ และ
เส้นขนมจีน ซึ่งผลิตภัณฑ์เส้นที่ได้จะมีความเหนียว นุ่ม
มากกว่าผลิตภัณฑ์เส้นทั่วไปในท้องตลาด (กรมการข้าว,
2556) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่นําแป้งข้าวขาวบ้านนา
432 มาใช้ทดแทนแป้งสาลี ร้อยละ 50 ในผลิตภัณฑ์
ขนมปัง (โสพิศ และ ชนากานต์ 2558) ซึ่งให้ลักษณะ
เนื้อสัมผัสที่ไม่แตกต่างจากขนมปังสูตรพื้นฐาน จึงทําให้

ข้าวสายพันธุ์นี้เริ่มเป็นที่สนใจและมีความต้องการของ
ตลาดอุตสาหกรรมแปรรูปมากขึ้น
สืบเนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้
ความสนใจในเรื่ อ งอาหารบํ า รุ ง สุ ข ภาพที่ ม าจาก
ธรรมชาติ ม ากขึ้ น โดยสั ง เกตได้ จ ากการนิ ย มหั น มา
บริ โ ภคข้ า วกล้ อ งงอก โดยการงอกของเมล็ ด นั้ น จะ
กระตุ้นให้เกิดการทํางานของไฮโดร ไลติกเอนไซม์ ซึ่งมี
กิจกรรมในการย่อยสตาร์ชและโปรตีน (Rimsten et
al., 2003) นอกจากนี้การงอกของเมล็ดยังส่งผลให้มี
การสะสมสารอาหารเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะกรด
แกมมาแอมิโนบิวทิริก (GABA) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท
ช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับระบบประสาท และช่วยควบคุม
ความดันโลหิต (Komatsuzaki et al., 2007)
ด้ ว ย เ ห ตุ ที่ ข้ า ว ก ล้ อ ง ง อ ก อุ ด ม ไ ป ด้ ว ย
สารอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ แต่การที่จะได้มา
ซึ่งข้าวกล้องงอกที่มีป ริมาณสารอาหารที่เพิ่มมากขึ้น
จากข้าวกล้องปกตินั้นจําเป็นที่จะต้องอาศัยปัจจัยเพื่อ

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 44 เล่มที่ 3

ทําให้กระบวนการงอกนั้นเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม โดย
ปั จ จั ย ที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ อุ ณ หภู มิ ออกซิ เ จน ความชื้ น
(วัลลภ, 2540) และระยะเวลาในการแช่ ซึ่ง
นอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้วยังพบว่าค่าพี
เอช (Chug et al., 2009) และปริมาณแคลเซียมใน
สารละลายที่ใช้ในการแช่ข้าวนั้นต่างก็ส่งผลให้มีปริมาณ
สาร GABA ที่เพิ่มสูงขึ้น โดย Baum et al. (1996)
กล่ า วว่ า แคลเซี ย มอิ ส ระเมื่ อ จั บ กั บ แคลโมดู ลิ น
(Calmodulin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ในเมล็ดข้าวจะช่วย
ให้มีการทํางานของเอนไซม์กลูตามิกดีคาร์บอกซิเลสที่
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลทําให้มีการผลิตสาร GABA ที่
เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย โดยงานวิจัยส่วนใหญ่จะแยก
ศึกษาชนิดของสารละลายที่ใช้ในการแช่ข้าวที่ส่งผลต่อ
ปริมาณสาร GABA ดังเช่น งานวิจัยของ Sunte et al.
(2007) ได้ศึกษาผลของความแตกต่างของสารละลาย
บัฟเฟอร์ซิเตรทที่ค่าพีเอช 4, 4.5, 5, 5.5, 6 และ 6.5
และ Charoenthakij et al. (2009) ได้ศึกษาผลของ
สารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรท ที่ค่าพีเอช 3 และ พีเอช 7
ต่อปริมาณสาร GABA ของข้าวกล้อง พบว่าปริมารสาร
GABA จะเพิ่มขึ้นในสภาวะที่เป็นกรดอ่อนในขณะที่
ชนิษฎาและคณะ (2552) ได้ศึกษาผลของ CaCl2 ความ
เข้มข้น 0.5 และ 1.0 mM ต่อปริมาณสาร GABA ของ
ข้าวเหนียวพันธุ์ กข6 พบว่า แป้งข้าวกล้องที่ผ่านการ
แช่ ใ นสารละลายแคลเซี ย มคลอไรด์ ที่ ค วามเข้ ม ข้ น
เพิ่มขึ้น สามารถช่วยเพิ่มปริมาณสาร GABA สูงสุด
เท่ากับ 24.43 mg/100g โดยจากงานวิจัยข้างต้นพบว่า
ไม่ว่าจะแช่ข้าวกล้องในสารละลายที่มีสภาวะเป็นกรด
หรือสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ก็ตามล้วนแต่สามารถ
เพิ่มปริมาณสาร GABA ในเมล็ดข้าวได้ ซึ่งทางผู้วิจัยจึง
มี แ นวความคิ ด ว่ า หากมี ก ารนํ า เมล็ ด ข้ า วมาแช่ ใ น
สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับสภาวะกรดน่าที่จะ
มีโอกาสส่งผลให้ข้าวกล้องงอกที่ได้มีปริมาณสาร GABA
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ที่เพิ่มมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการแช่ในสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์หรือในสภาวะกรดเพียงอย่างเดียว
และเมื่ อ สามารถผลิ ต ข้ า วกล้ อ งงอกที่ มี ป ริ ม าณสาร
GABA ที่เพิ่มสูงขึ้นได้แล้วนั้น แต่การนํามาใช้เป็น
วัตถุดิบในผลิตภัณฑ์คงไม่สามารถพิจารณาเฉพาะสาร
GABA เพียงอย่างเดียว อาจต้องพิจารณาคุณสมบัติด้าน
ความหนืดร่วมด้วยซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะนําข้าวกล้องงอกไปใช้และปริมาณการ
นําไปใช้ที่เหมาะสม เนื่องจากข้าวกล้องที่ผ่านการแช่ใน
สารละลายจะส่ ง ผลให้ มี คุ ณ สมบั ติ ด้ า นความหนื ด ที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจากงานวิจัยของ Charoenthakij
et al. (2010) ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสาร
GABA กับคุณสมบัติด้านความหนืดที่มีผลต่อคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ ขนมปัง โดยได้ศึกษาการแช่ข้า วกล้อง
พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในสารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรทที่
ค่าพีเอช 3 เปรียบเทียบกับข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการแช่
พบว่าข้าวกล้องที่แช่ในสารละลายพีเอช 3 มีปริมาณ
GABA สูงกว่า แต่มีค่าความหนืดที่ต่ํากว่าข้าวกล้องที่ไม่
ผ่านการแช่ เมื่อนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ขนมปังจึงส่งผลให้
มีค่าเนื้อสัมผัสด้านความนุ่มที่มากกว่า เมื่อใช้แ ป้งใน
ปริมาณที่เท่ากัน
ดังนั้นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อศึกษาผล
ของแคลเซี ย มคลอไรด์ ร่ ว มกั บ สภาวะกรดของ
สารละลายที่ใช้ในการแช่ข้าวต่อคุณภาพทางเคมีและ
ทางกายภาพของข้ า วกล้ อ งงอกที่ ผ ลิต จากข้ า วกล้ อ ง
พั น ธุ์ ข าวบ้ า นนา 432 ซึ่ ง เป็ น พื้ น เมื อ งของจั ง หวั ด
ปราจีนบุรี

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. การเตรียมวัตถุดิบเมล็ดข้าว
นําเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ขาวบ้านนา 432 มา
กะเทาะเปลือกและคัดคุณภาพโดยการเลือกเมล็ดที่ไม่
สมบูรณ์หรือแตกหักออกไป จากนั้นล้างทําความสะอาด
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และนําไปแช่ในสารละลายไฮโปคลอไรท์ ความเข้มข้น
ร้อยละ 0.1 เป็นเวลา 30 นาที เพื่อลดปริมาณจุลินทรีย์
ที่ปนเปื้อนแล้วล้างออกด้วยน้ําปราศจากไอออน พักให้
สะเด็ดน้ําเพื่อเตรียมสําหรับการนําไปงอกด้วยวิธีการที่
จะศึกษาต่อไป
2. การเตรียมเมล็ดข้าวกล้องงอก
ศึ ก ษาโดยการวางแผนการทดลองแบบสุ่ ม
สมบูรณ์ในสารละลายที่ใช้ในการแช่ข้าว 8 ชนิด ได้แก่
สารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรทพีเอช 3 และ พีเอช 5 (P3,
P5) สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ ความเข้มข้น 0.5
mM และ 1.0 mM (C5, C1) สารละลายแคลเซียม
คลอไรด์ความเข้มข้น 0.5 mM ในบัฟเฟอร์ซิเตรทพีเอช
3 (C5/P3) สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น
0.5 mM ในบัฟเฟอร์ซิเตรท pH 5 (C5/P5) สารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 1.0 mM ในบัฟเฟอร์ซิ
เตรทพีเอช 3 (C1/P3) และสารละลายแคลเซียมคลอ
ไรด์ความเข้มข้น 1.0 mM ในบัฟเฟอร์ซิเตรทพีเอช 5
(C1/P5) โดยมีข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการงอกเป็นตัวอย่าง
ควบคุม วิธีการงอกดัดแปลงจาก Charoenthakij et
al. (2009) โดยนําเมล็ดข้าวกล้องมาแช่ในสารละลาย
ต่างๆ ในอัตราส่วน 1:3 (w/v) และเก็บที่ตู้ควบคุม
อุณหภูมิ 35+2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
โดยเปลี่ยนสารละลายทุก 12 ชั่วโมง หลังจากนั้นล้าง
ข้าวกล้องงอกให้สะอาดด้วยน้ํากรองแล้วจึงนําไปทําให้
แห้งด้วยความร้อนที่อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 7 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
คุ ณ สมบั ติ ด้ า นความหนื ด กิ จ กรรมการทํ า งานของ
เอนไซม์แอมิเลส หรือนําไปทําแห้งด้วยความเย็นแบบ
freeze-drying และนํ า ไปผ่ า นเครื่ อ งบดและผ่ า น
ตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช เพื่อนํามาวิเคราะห์
ปริมาณ GABA อิสระ
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3. การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี
3.1 ปริมาณความชื้น ตามวิธี AOAC (2000)
วัดตัว อย่า งละ 3
ซ้ํา โดยนํ า ตั ว อย่า งที่ผ่ า นการ
บดละเอียด จํานวน 3 กรัม มาอบที่อุณหภูมิ 105+2
องศาเซลเซียส จนกว่าจะได้น้ําหนักที่คงที่และคํานวณ
ความชื้นจากปริมาณน้ําที่หายไป รายงานในหน่วย
ร้อยละ
3.2 วิเคราะห์ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์ ตามวิธี
ของ Somogyi and Nelson (1952) วัดตัวอย่างละ 3
ซ้ํา โดยการนําตัวอย่างที่ผ่านการบดละเอียด ความชื้น
ไม่เกิน ร้อยละ 10 จํานวน 1 กรัม ผสมกับสารละลาย
เอทานอล ความเข้มข้น ร้อยละ 50 จํานวน 5 มิลลิลิตร
และนําเข้าเครื่องหมุนเหวี่ยงความเร็ว 5,000 รอบ/
นาที เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นปิเปตส่วนที่เป็น
สารละลาย จํานวน 1 มิลลิลิตร มาทําปฏิกิริยากับ
Alkaline Copper Reagent และ Nelson Reagent
และวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 520 นาโน
เมตร เปรี ย บเที ย บกั บ สารละลายกลู โ คสมาตรฐาน
รายงานในหน่วย mg/100g
3.3 การวิเคราะห์ GABA ตามวิธีการของ
Varanyanond et al. (2005) โดยใช้เครื่อง HPLC ทํา
การวั ดตั ว อย่ า งละ 3
ซ้ํา นํ า ตัว อย่ า ง 200-500
มิ ล ลิ ก รั ม ผสมกั บ น้ํ า ปราศจากไอออน จํ า นวน 2
มิ ล ลิ ลิ ต ร นํ า เข้ า เครื่ อ งหมุ น เหวี่ ย งความเร็ ว 2,264
รอบ/นาที เป็นเวลา 10 นาที จากนั้นปิเปตส่วนที่เป็น
สารละลาย จํานวน 1 มิลลิลิตร ผสมกับ NaHCO3
ความเข้มข้น 0.4 โมล จํานวน 200 ไมโครลิตร และ
Dabsyl-Cl acetonitrile ความเข้มข้น 6 มิลลิโมล
จํานวน 400 ไมโครลิตร โดยทําปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 70
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที จากนั้นกรองตัวอย่าง
ที่ได้ใส่ใน vial เพื่อเตรียมนําไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
HPLC (รุ่น Agilent 1100 , Agilent Technologies,
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Calif., USA) คอลัมน์ (Supelcosil LC-DABS) ขนาด
4.6 มิลลิเมตร x 150 มิลลิเมตร โดยใช้ Acetonitrileacetate pH 6.8 เป็น mobile phase อัตราการไหล
1.0 มิลลิลิตร/นาที อุณหภูมิของคอลัมน์ 40 องศา
เซลเซียส ความยาวคลื่นของ UV detector เท่ากับ
315 นาโนเมตร รายงานในหน่วย mg/ 100g
4. การวิ เ คราะห์ คุ ณ สมบั ติ ด้ า นความหนื ด และ
กิจกรรมเอนไซม์แอลฟาอะมิเลส
4.1 การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความหนืด
นําเมล็ดข้าวกล้องงอก จํานวน 100 กรัมมา
บดให้ละเอียดและผ่านตะแกรงร่อนขนาด 100 เมช
และนําตัวอย่างความชื้นไม่เกิน ร้อยละ14 จํานวน 3
กรัม เติมน้ํากลั่น ปริมาณ 25 มิลลิลิตร นํามาวิเคราะห์
คุณสมบัติด้านความหนืดตามวิธีของ AACC (2000)
ด้วยเครื่อง Rapid Visco Analyzer (RVA) รุ่น 4D
ยี่ห้อ Newport เพื่อให้ได้อุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืด
(pasting temperature) ค่าความหนืดสูงสุด (peak
viscosity) ความหนืดต่ําสุด (trough viscosity) ความ
หนืดสุดท้าย (final viscosity) และค่าการคืนตัว (set
back from trough)วัดคค่าทั้งหมด 3 ซ้ํา โดยแต่ละค่า
รายงานในหน่วย Rapid Visco Unit (RVU)
4.2 กิ จ กรรมเอนไซม์ แ อลฟาอะมิ เ ลส
วิเคราะห์ตามวิธี AACC (2000) โดยการตัวอย่าง
ความชื้นไม่เกิน ร้อยละ14 จํานวน 3 กรัม เติมน้ํากลั่น
ปริมาณ 25 มิลลิลิตร นํามาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Rapid
Visco Analyzer (RVA) รุ่น 4D ยี่ห้อ Newport
รายงานเป็น Stirring number ที่มีค่าความหนืดใน
หน่วย centipoise (cP)
5. การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
นําข้อมูลจํานวน 3 ซ้ํา มาวิเคราะห์ความ
แปรปรวนด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows
Version 16.0 ทดสอบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ
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ทางสถิติ (p<0.05) ด้วย Duncan’s new multiple
range test (DMRT)

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. คุณภาพทางเคมี
ชนิดของสารละลายที่ใช้ในการแช่ข้าวกล้อง
ส่งผลต่อคุณภาพทางเคมี ดังแสดงในตารางที่ 1 โดย
ข้ า วกล้ อ งงอกมี ป ริ ม าณความชื้ น อยู่ ใ นช่ ว ง ร้ อ ยละ
6.60-7.15
สําหรับปริมาณสาร GABA อิสระ ของข้าว
กล้ อ งงอกพบว่ า เมื่ อ นํ า เมล็ ด ข้ า วกล้ อ งมาผ่ า น
กระบวนการงอก โดยการแช่ในสารละลาย P3, P5,
C5, C1, C5/P3, C1/P3, C5/P5 และ C1/P5 ต่าง
ส่งผลให้ข้าวกล้องมีปริมาณสาร GABA อิสระเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบ
กับ ข้า วกล้องที่ไ ม่ผ่า นการงอก โดยข้า วกล้อ งที่แ ช่ใน
สารละลาย C5/P5 และC1/P5 มีปริมาณสาร GABA
อิสระ อยู่ระหว่าง 111.04-120.79 mg/100 g ซึ่งมี
ปริมาณสูงกว่าข้าวกล้องที่แช่ในสารละลาย P3, P5, C5
และ C1 เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีปริมาณสาร GABA อิสระ
อยู่ระหว่าง 16.37-33.29 mg/100 g ยกเว้นการแช่ใน
สารละลาย C5/P3 และ C1/P3 มีปริมาณสาร GABA
อิสระในปริมาณที่ต่ํากว่าการแช่ในสารละลาย P3, P5,
C5 และ C1 โดยมีปริมาณสาร GABA อิสระอยู่ระหว่าง
21.26-22.42 mg/100 g ซึ่งจะสังเกตได้ว่าเมื่อความ
เข้ ม ข้ น ของแคลเซี ย มคลอไรด์ แ ละค่ า พี เ อชของ
สารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรทที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ข้าวกล้อง
งอกมีปริมาณสาร GABA อิสระที่เพิ่มสูงขึ้น โดย Bown
et al. (1997) ได้อธิบายว่า การลดระดับพีเอชใน ไซโต
ซอลถื อ เป็ น การเพิ่ ม สภาวะกดดั น ให้ กั บ พื ช ซึ่ ง เป็ น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์กลู
ตาเมตดีคาร์บอกซิเลสและมีความสําคัญต่อการสะสม
สาร GABA
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นอกจากนี้ Sunte et al. (2007) ได้ศึกษาผล
ของความแตกต่างของสารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรทที่ค่าพี
เอช แตกต่างกัน (4, 4.5, 5, 5.5, 6 และ 6.5) ต่อ
ปริ ม าณสาร GABA ของข้ า วกล้ อ งงอกพั น ธุ์ ข าวดอก
มะลิ 105 พบว่ า ข้ า วที่ ผ่ า นการแช่ ใ นสารละลาย
บัฟเฟอร์ซิเตรทพีเอช 5 มีปริมาณ GABA สูงสุด เท่ากับ
21.93 mg/100 g และ Horino et al. (1994) ได้
ศึกษาปริมาณ GABA ในข้าวพันธุ์ Koshihikari พบว่า
ที่ค่าพีเอช 5.5 ส่งผลให้มีปริมาณ GABA สูงสุด โดย
ปริมาณ GABA จะเพิ่มขึ้นในสภาวะที่เป็นกรดอ่อนและ
เพิ่ ม ขึ้ น เพี ย งเล็ ก น้ อ ยในสภาวะที่ เ ป็ น เบส ทั้ ง นี้
Streeter and Thompson (1972) รายงานว่า ค่า พี
เอชที่เหมาะสมสําหรับการผลิตสาร GABA อยู่ที่ค่าพี
เอช
ประมาณ 6.0 แต่ทั้ง นี้ขึ้นอยู่กับ ปัจ จัยทาง
สภาพแวดล้อม เช่น ชนิดของพันธุ์ข้าว (Jannoey et
al., 2010) ระยะเวลาการเก็บวัตถุดิบ (Songtip et al.,
2012) และขนาดของเอมบริโอ (Zhang et al., 2006)
เป็นต้น ซึ่งปัจจัยทางสภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจส่งผล
ให้ เ มื่ อ มี ก ารใช้ ส ภาวะในการงอกที่ เ หมื อ นกั น กลั บ มี
ปริมาณสาร GABA ที่แตกต่างกัน นอกจากปัจจัยด้าน
สภาวะกรดของสารละลายแล้ว Knight et al. (1991)
ได้กล่าวว่า การเพิ่มขึ้นของปริมาณสาร GABA ในพืช
นั้นนอกจากสภาวะเครียดต่างๆ เช่น ความมืด การขาด
ออกซิเจนและสภาวะที่เป็นกรดแล้วนั้น การเพิ่มขึ้นของ
แคลเซี ย มไอออนในไซโตซอลรวมถึ ง การช่ ว ยให้
แคลเซียมแตกตัวอยู่ในรูปอิสระ (ศุรัฐนันท์ และคณะ,
2557) ก็ส่งผลให้เกิดจากการสะสมของปริมาณ GABA
เพิ่มมากขึ้น โดยการที่แคลเซียมไอออนจับกับโปรตีนที่
มีชื่อว่าแคลโมดูลินจะเป็นการกระตุ้นการทํางานของ
เอนไซม์กลูตาเมตดีคาร์บอกซิเลสเพื่อผลิตสาร GABA
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิษฎา (2553) ได้ศึกษา
สภาวะการงอกข้ า วเหนี ย วพั น ธุ์ กข6 โดยการแช่ ใ น
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สารละลายแคลเซียมคลอไรค์ ความเข้มข้น 0.5 และ
1.0 mM เป็นเวลา 12-60 ชั่วโมง พบว่า ข้าวกล้องที่
ผ่ า นการแช่ ใ นสารละลายแคลเซี ย มคลอไรด์ ความ
เข้มข้น 1.0 mM เป็นเวลา 60 ชั่วโมง มีปริมาณสาร
GABA สูงสุด เท่ากับ 24.43 mg/ 100 g ดังนั้น จากผล
การทดลองแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การแช่ ข้ า วกล้ อ งใน
สารละลายแคลเซี ย มคลอไรด์ ร่ ว มกั บ สารละลาย
บัฟเฟอร์ ซิเตรทที่มีความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์
และค่ า พี เ อชของสารละลายที่ สู ง สามารถช่ ว ยเพิ่ ม
ปริมาณสาร GABA อิสระในข้าวกล้องงอกได้มากกว่า
การแช่ในสารละลายแคลเซียมคลอไรด์หรือสารละลาย
บัฟเฟอร์ซิเตรทเพียงอย่างเดียว
สําหรับปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์ที่เกิดขึ้นเป็นผล
จากการทํางานของเอนไซม์แอมิเลสในระหว่างการงอก
(Palmiano and Juliano, 1972) โดยในระหว่าง
กระบวนการงอกเอนไซม์แอมิเลสมีกิจกรรมในการย่อย
แป้งได้น้ําตาลรีดิวซ์ เช่น กลูโคส มอลโตส (Bathgate
and Palmer, 1973) ซึ่งสามารถตรวจสอบการทํางาน
ของเอนไซม์ได้โดยการวัดค่า stirring number (SN)
โดยค่า SN ที่ลดลงแสดงถึงการทํางานของเอนไซม์
แอลฟาแอมิเลสที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการทดลองพบว่า
การแช่ข้าวกล้องในสารละลาย P3, P5, C5, C1,
C5/P3 ,C1/P3, C5/P5 และ C1/P5 ต่างส่งผลให้ข้าว
กล้ อ งงอกมี ป ริ ม าณน้ํ า ตาลรี ดิ ว ซ์ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับข้าว
กล้องที่ไม่ผ่านการงอก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
Charoenthaikit et al. (2009) ได้ศึกษาการงอกของ
เมล็ดข้าวกล้องในสารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรทที่มีค่าพี
เอช 3 5 และ 7 ต่อปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์และการ
ทํางานของเอนไซม์แอลฟาแอมิเลส โดยการตรวจสอบ
ด้วยค่า SN พบว่า เมื่อค่าพีเอชของสารละลายลดต่ําลง
ส่งผลให้ค่า SN มีค่าที่ลดลง ซึ่งแสดงถึงเอนไซม์แอลฟา
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แอมิ เ ลสมี ก ารทํ า งานที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ข้ า วกล้ อ งมี ป ริ ม าณ
น้ําตาลรีดิวซ์ที่เพิ่มสูงขึ้น
2. คุณภาพทางกายภาพของแป้งข้าวกล้องงอก
จากการศึกษาคุณสมบัติด้านความหนืดของ
แป้ ง ข้ า วกล้ องงอก โดยใช้ เ ครื่ อ ง Rapid
Visco
Analyzer (RVA) ดังแสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 1
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาปั จ จั ย ที่ ศึ ก ษา พบว่ า ชนิ ด ของ
สารละลายที่ใช้ในการแช่ข้าวกล้องส่งผลต่ออุณหภูมิเริ่ม
เกิดความหนืด (pasting temperature) ค่าความหนืด
สูงสุด (peak viscosity) ความหนืดต่ําสุด (trough
viscosity) ความหนืดสุดท้าย (final viscosity) และค่า
การคืนตัว (set back from trough) ของแป้งข้าว
กล้องงอก โดยพบว่า แป้งข้าวกล้องที่ไม่ผ่านการแช่ใน
สารละลายมีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืด เท่ากับ 88.59
องศาเซลเซียส ความหนืดสูงสุด เท่ากับ 173.65 RVU
ความหนืดต่ําสุด เท่ากับ 128.23 RVU ความหนืด
สุดท้าย เท่ากับ 374.47 RVU และค่าการคืนตัว เท่ากับ
245.70 RVU ซึ่งค่าความหนืดของแป้งข้าวกล้องงอกจะ
มีค่าเปลี่ยนแปลงเมื่อนําไปแช่ในสารละลายต่างชนิด
ดังนี้
เมื่ อ พิ จ ารณาอุ ณ หภู มิ เ ริ่ ม เกิ ด ความหนื ด
(pasting temperature) ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เมื่อเม็ดแป้ง
ได้ รั บ ความร้ อ นและเกิด การพองตั ว อย่ า งรวดเร็ ว จน
ความหนืดเพิ่มขึ้น (Bao and Bergman, 2004) จาก
การศึกษาพบว่า ข้าวกล้องงอกที่แช่ในสารละลาย P5,
C5, C1 และ C5/P5 มีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืดไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมี
ค่าอยู่ระหว่าง 83.64 - 85.29 องศาเซลเซียส ซึ่งมีค่า
สูงกว่าข้าวกล้องงอกที่แช่ใน สารละลาย P3, C5/P3,
C1/P3 และ C1/P5 โดยมีอุณหภูมิเริ่มเกิดความหนืด
อยู่ระหว่าง 79.15-79.70 องศาเซลเซียส
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จากการทดลองข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการแช่
ข้ า วกล้ อ งในสารละลายแคลเซี ย มคลอไรด์ ร่ ว มกั บ
สารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรทโดยการเพิ่มความเข้มข้นของ
แคลเซียมคลอไรด์และค่าพีเอชของสารละลายมีผลทํา
ให้เม็ดแป้งเกิดการพองตัวได้ที่อุณหภูมิต่ํากว่าการแช่ใน
การละลายบั ฟ เฟอร์ ซิ เ ตรทที่ ห รื อ แช่ ใ นสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์เพียงอย่างเดียว ทั้งนี้สาเหตุอาจเป็น
ผลมาจากทั้ ง ปริ ม าณแคลเซี ย มและกรดที่ มี ใ น
สารละลายที่ใช้ในการแช่ข้าว ซึ่งแคลเซียมมีผลต่อการ
ขัดขวางการจับกับน้ําของเม็ดแป้ง (Funami et al.,
2008) และความเข้มข้นของกรดส่งผลต่อการทําลาย
พันธะในโครงสร้างของแป้ง ซึ่งล้วนส่งผลต่อค่าความ
หนื ด แทบทั้ ง สิ้ น โดย ฐิ ศิ รั ก ษ์ และคณะ (2555) ได้
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งมันสําปะหลัง
ที่ผ่านการดัดแปรด้วยกรดไฮโดรคลอริก ความเข้มข้น
0.1 โมลาร์ เปรียบเทียบกับแป้งที่ไม่ผ่านการดัดแปร
พบว่า แป้งที่ไม่ผ่านการดัดแปรมีอุณหภูมิเริ่มเกิดความ
หนืด เท่ากับ 73.30 องศาเซลเซียส ในขณะที่แป้งที่
ผ่านการดัดแปรมีการพองตัวที่รวดเร็วและเกิดความ
หนืดที่อุณหภูมิห้องได้ในทันที
สําหรับค่าความหนืดสูงสุด (peak viscosity)
และความหนืดต่ําสุด (trough viscosity) ของแป้งข้าว
กล้องงอก พบว่า แป้งข้าวกล้องงอกที่แช่ในสารละลาย
P5 มีค่าความหนืดสูงสุด และค่าความหนืดต่ําสุด ที่มี
ค่า สู ง สุ ด อย่ า งมีนั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) เท่ า กั บ
96.92 RVU และ 88.60 RVU ตามลําดับ และเมื่อ
ความเข้มข้นของแคลเซียมคลอไรด์เพิ่มขึ้นประกอบกับ
สารละลายมีค่าพีเอชที่ลดลงส่งผลให้แป้งข้าวกล้องงอก
มี ค่ า ความหนื ด สู ง สุ ด และความหนื ด ต่ํ า สุ ด ลดลง
ตามลําดับ ซึ่งแป้งข้าวกล้องที่แช่ในสารละลาย C1/P3
มี ค่ า ความหนื ด สู ง สุ ด และความหนื ด ต่ํ า สุ ด ต่ํ า ที่ สุ ด
เท่ากับ 1.08 RVU และ 0.12 RVU ตามลําดับ โดยทั้งนี้
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อาจเป็นผลมาจากการทํางานร่วมกันระหว่างแคลเซียม
คลอไรด์และกรดที่มีผลต่อความหนืดของแป้ง ซึ่งพบว่า
ความเข้มข้นของสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ที่สูงขึ้น
และค่าพีเอชที่ต่ําส่งผลให้แป้งข้าวกล้องอกมีค่าความ
หนืดสูงสุดและค่าความหนืดต่ําสุดลดลง สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Bryant and Hamaker (1997) ได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าพีเอชกับปริมาณเกลือ
แคลเซียมในสารละลายต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ด้านความหนืดของแป้งข้าวโพด พบว่า ค่าพีเอชที่สูงขึ้น
จะเพิ่มประสิทธิในการละลายของเกลือ และจะกระตุ้น
ให้ ห มู่ ไ ฮดรอกซิ ล ของเม็ ด แป้ ง เกิ ด การแลกเปลี่ ย น
ไอออนกั บ เกลื อ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ความสามารถในการอุ้มน้ํา และส่งผลให้ แป้งข้าวโพด
มีค่าความหนืดที่ลดลง นอกจากนี้ Ahmad
and
Williams (1999) อธิบายว่า การเกิดเจลาติไนซ์ชั่นของ
แป้ ง นั้ น สามารถขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย ภายนอก ได้ แ ก่
อุณหภูมิ ปริมาณน้ํา ค่าพีเอช และเกลือบางชนิด
สํ า หรั บ ปั จ จั ย เกี่ ย วกั บ ไอออนของเกลื อ ที่ ส่ ง ผลต่ อ
คุณสมบัติของแป้งนั้นสามารถเกิดขึ้นได้จากการจับกัน
ระหว่างสารประกอบที่มีประจุในเกลือกับหมู่ไฮดรอก
ซิลในโมเลกุลของเม็ดแป้ง (Oosten, 1990) ซึ่งส่งผล
ทําให้เกิดการพองตัวที่ลดลง อีกทั้งยังสามารถละลาย
แอมิโลส (amylose
leaching) ที่ เ ป็ น ส่ ว นประกอบในโมเลกุ ล เม็ ด แป้ ง
(Samutsri and Suphantharikaa, 2012)
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เมื่อพิจารณาค่าการคืนตัว (set back from
trough) ของแป้งข้าวกล้องงอก โดยค่าการคืนตัวของ
แป้งข้าวกล้องงอกแสดงถึงการเกิดรีโทรเกรเดชันของ
แป้ง ซึ่งเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเมื่อนําแป้งที่ผ่านการเกิด
เจลมาแล้ว ปล่ อยให้เ ย็น ตัว ลงโมเลกุ ล ของอะไมโลส
และอะไมโลเพกทินจะมาเชื่อมต่อกันเองใหม่ด้วยพันธะ
ไฮโดรเจน และขับน้ําที่เคยจับอยู่ออกจากโมเลกุล ทํา
ให้เกิดเป็นผลึกใหม่ โดยจะแสดงค่าความหนืดที่เพิ่มขึ้น
จากความหนืดต่ําสุดเนื่องจากการจัดเรียงโครงสร้า ง
ใหม่ของแป้ง โดยจากผลการทดลอง พบว่าค่าพีเอชของ
สารละลายบัฟเฟอร์ลดลง จากพีเอช 5 ไปเป็น พีเอช 3
ส่ง ผลให้แ ป้ง ข้า วกล้ อ งงอกมีค่ า การคืน ขึ้ น ตัวที่ล ดลง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) จาก 75.60 RVU
ไปเป็น 21.32 RVU หรือการเพิ่มความเข้มข้นของ
สารละลายแคลเซียมคลอไรด์จ ากที่ ระดับ 0.5 mM
ไปเป็น 1.0 mM ก็ส่งผลให้แป้งข้าวกล้องงอกมีค่าการ
คื น ตั ว ของแป้ ง ที่ ล ดลงอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) จาก 4.92 RVU และ 1.96 RVU ตามลําดับ
และเมื่อนําข้าวกล้องแช่ในสารละลายแคลเซียมคลอ
ไรด์ร่วมกับสารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรท (C5/P3 ,C1/P3,
C5/P5 และ C1/P5) ซึ่งพบว่าความเข้มสารละลาย
แคลเซียมคลอไรด์ที่สูงขึ้นและค่าพีเอชของสารละลายที่
ลดต่ําลง ส่งผลให้แป้งข้าวกล้องอกมีค่าการคืนตัวลดลง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) อยู่ระหว่าง 0.241.04 RVU

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 44 เล่มที่ 3
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Temperature Profile

รูปที่ 1 กราฟคุณสมบัติด้านความหนืดของแป้งข้าวกล้องงอกพันธุ์ข้าวบานนา 432 ที่แช่ในสารละลายต่างๆ
เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
ซึ่งต่ํากว่าการแช่ด้วยสารละลาย P3, P5, C5 เอชที่ต่ํ า ประกอบกับ มี ป ริ ม าณแคลเซี ยมคลอไรด์ที่ มี
และ C1 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถลด ความเข้มข้นเพิ่มขึ้นมากกว่าการแช่ข้าวในสารละลาย
การคืนตัวของแป้งข้าวกล้องขาวบ้านนา 432 ได้ โดย แคลเซียมคลอไรด์หรือสารละลายบัฟเฟอร์เพียงอย่าง
การแช่ข้าวกล้องในสารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรทที่มีค่าพี เดียว
ตารางที่ 1 คุณภาพทางเคมีและคุณสมบัติด้านความหนืดของแป้งข้าวกล้องงอกที่แช่ในสารละลายต่างๆ เป็นเวลา
48 ชั่วโมง
สภาวะ

Control
P3
P5
C5
C1

ความชื้น
(%)ns

ปริมาณ
GABA อิสระ
(mg/100g)

7.02
(0.01)
6.84
(0.01)
6.86
(0.03)
6.74
(0.05)
7.15
(0.06)

3.07f
(0.08)
16.37e
(0.04)
31.87c
(0.93)
30.81c
(0.11)
33.29c
(0.39)

น้ําตาลรีดิวซ์
(mg/100g)

Stirring
number
(cP)

อุณหภูมิเริ่ม
เกิดความ
หนืด
(oC)

11.30f
(1.53)
572.61ef
(17.17)
398.44ef
(18.85)
268.00ef
(19.80)
265.00 ef
(37.34)

1,930.50a
(66.01)
310.00c
(7.07)
1,295.50b
(57.28)
148.00e
(1.41)
96.00fg
(2.83)

88.52a
(0.55)
79.55d
(0.55)
84.48bc
(0.57)
83.63c
(0.55)
84.48bc
(0.57)

ค่าความหนืด (RVU)
ความ
หนืด
สูงสุด
173.65a
(2.90)
72.68 c
(3.45)
96.92b
(2.55)
16.44e
(0.85)
15.80e
(2.21)

ความ
หนืด
ต่ําสุด
128.23a
(0.66)
25.28 c
(1.47)
88.60b
(1.98)
4.80e
(0.00)
3.76e
(0.00)

ความ
หนืด
สุดท้าย
374.47
a
(3.27)
46.60 c
(3.00)
164.20b
(3.68)
9.72
e
(0.06)
5.36ef
(0.00)

ค่าการ
คืนตัว
245.70
(1.84)
21.32 c
(1.53)
75.60 b
(1.70)
4.92 e
(0.06)
1.92 f
(0.51)

a

562

KKU Science Journal Volume 44 Number 3

Research

ตารางที่ 1 คุณภาพทางเคมีและคุณสมบัติด้านความหนืดของแป้งข้าวกล้องงอกที่แช่ในสารละลายต่างๆ เป็นเวลา
48 ชั่วโมง (ต่อ)
สภาวะ

C5/P3
C1/P3
C5/P5
C1/P5

ความชื้น
(%)ns

ปริมาณ
GABA อิสระ
(mg/100g)

น้ําตาลรีดิวซ์
(mg/100g)

Stirring
number
(cP)

อุณหภูมิเริ่ม
เกิดความ
หนืด
(oC)

6.79
(0.03)
7.02
(0.03)
6.67
(0.03)
6.78
(0.08)

22.42d
(0.01)
21.26d
(0.24)
111.04b
(1.60)
120.79a
(2.46)

30,765.99b
(415.61)
33,353.01a
(166.30)
9,632.80d
(220.18)
13,074.08c
(99.97)

43.50g
(3.54)
40.00g
(0.00)
201.00d
(2.83)
61.50fg
(9.19)

79.59d
(0.79)
79.70d
(0.00)
85.29b
(0.60)
79.15 d
(1.12)

ค่าความหนืด (RVU)
ความ
หนืด
สูงสุด
2.08f
(0.11)
1.08f
(0.48)
25.84d
(2.60)
5.84f
(0.11)

ความ
หนืด
ต่ําสุด
0.04 f
(0.00)
0.12 d
(0.06)
10.72 f
(0.91)
0.36 f
(0.17)

ความ
หนืด
สุดท้าย
0.40 g
(0.10)
0.20 d
(0.06)
23.24 g
(1.53)
1.40
fg
(0.06)

ค่าการ
คืนตัว
0.24 f
(0.20)
0.32 d
(0.00)
12.52 f
(0.62)
1.04 f
(0.23)

หมายเหตุ: a-g ค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งหมดที่มีตัวอักษรที่ต่างกันในแนวตั้ง หมายถึง มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) และ (_) คือ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของข้อมูล
บัฟเฟอร์ซิเตรท พีเอช 3 (P3)
บัฟเฟอร์ซิเตรท พีเอช 5 (P5)
แคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.5 mM (C5)
แคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 1.0 mM (C1)
แคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.5 mM ในบัฟเฟอร์ซิเตรท พีเอช3 (C5/P3)
แคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 1.0 mM ในบัฟเฟอร์ซิเตรท พีเอช3 (C1/P3)
แคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.5 mM ในบัฟเฟอร์ซิเตรท พีเอช5 (C5/P5)
แคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 1.0 mM ในบัฟเฟอร์ซิเตรท พีเอช5 (C1/P5)

จากการตรวจสอบความสัมพันธ์ของคุณภาพ
ทางเคมีและทางกายภาพของแป้งข้าวกล้องงอกพบว่า
การทํางานของเอนไซม์แอลฟาแอมิเลสที่มีผลมาจาก
กระบวนการงอกของเมล็ดข้ า วมีความสัมพัน ธ์กับ ค่า
คุณภาพ ได้แก่ ความหนืด และปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์ ดัง
แสดงในรูปที่ 2 (a, b และ c)
(a)

โดยเมื่อข้าวกล้องงอกมีค่า SN ที่ลดลง นั้น
หมายถึงเอนไซม์แอลฟาแอมิเลสมีการทํางานที่เพิ่มขึ้น
จึงส่งผลให้ข้าวกล้องงอกมีค่าความหนืดสูงสุด (peak
viscosity) ที่ลดต่ําลง ในขณะที่น้ําตาลรีดิวซ์มีปริมาณที่
เพิ่มขึ้น ตามลําดับ
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(b)

(c)

รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของคุณภาพข้าวกล้องงอกพันธุ์ข้าวบานนา 432 ที่แช่ในสารละลายต่างๆ เป็นเวลา
48 ชั่วโมง (a) Stirring number (b) Peak viscosity และ(c) Reducing sugar

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
จากผลการทดลองพบว่า การแช่ข้า วกล้อง
ด้วยสารละลายแคลเซียมคลอไรด์ร่วมกับสารละลาย
บัฟเฟอร์ โดยการเพิ่มความเข้มข้นของแคลเซียมคลอ
ไรด์และค่าพีเอชของสารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรท ส่งผล
ให้ข้าวกล้องงอกมีปริมาณสาร GABA อิสระ สูงกว่าการ
แช่ ใ นสารละลายแคลเซี ย มคลอไรด์ ห รื อ สารละลาย
บัฟเฟอร์ซิเตรทเพียงอย่างเดียว ซึ่งสภาวะที่มีปริมาณ
GABA อิ ส ระสู ง ที่ สุ ด คื อ การแช่ ข้ า วกล้ อ งงอกด้ ว ย
สารละลายแคลเซียมคลอไรด์ความเข้มข้น 0.5 mM ใน

สารละลายบัฟเฟอร์ซิเตรท pH 5 เป็นเวลา 48 ชั่วโมง
แต่ในขณะเดียวกัน ข้า วกล้อ งงอกจะมีคุณ สมบัติด้า น
ความหนืดที่ลดลง ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ในการนํ า ข้ า วกล้ อ งงอกขาวบ้ า นนา 432 ไปใช้ เ ป็ น
ส่ว นผสมของผลิ ตภัณ ฑ์ อ าจต้อ งพิ จ ารณาทั้ ง ปริ มาณ
GABA และคุณสมบัติด้านความหนืดควบคู่กับลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งหากเลือกสภาวะการงอกที่ให้ GABA
อิ ส ระปริ ม าณสู ง สุ ด ควรเลื อ กใช้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ม่
ต้องการความข้นหนืดมาก เช่น ผลิตภัณฑ์แห้งกรอบ
หรือผลิตภัณฑ์ซุปชนิดใส
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