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บทคัดยอ

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิถีการปลูกขาวไร อําเภอดานซาย จังหวัดเลยและคุณประโยชนของขาวไร ใช
วธิวีจิยัแบบผสมผสาน ระหวางการวิจยัเชิงคณุภาพ และการวิจยัเชิงทดลอง เคร่ืองมือใชแบบสัมภาษณและการทดลองใน
หองปฏิบัติการทางเคมีโดยการวิเคราะห ฤทธ์ิการตานอนุมูลอิสระปริมาณธาตุเหล็ก และปริมาณอะไมโลส ผลการศึกษา
วิถีการปลูกขาวไร  พบวา กระบวนการผลิตขาวไร เป นภูมิป ญญาที่ยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา ผลการศึกษา
คุณประโยชนของขาวไรในหองทดลอง จากขาวไรจํานวน 9 สายพันธุ พบวา เมื่อทดสอบฤทธ์ิในการตานอนุมูลอิสระโดย
วิธีดักจับดีพีพีเอชฟรีเรดิคัลพบวามีคารอยละ Inhibition อยูในชวง 71.02- 98.93 ปริมาณธาตุเหล็กในชวง 1.2 – 41.0mg/
Kg และปริมาณอะไมโลสพบในชวงรอยละ 13.9- 31.35

คําสําคัญ : ขาวไร ธาตุเหล็ก อะมิโลสความสามารถตานอนุมูลอิสระ

Abstract

 The purposes of this research were to study cultural practice and benefi t of upland rice in Dansai Loei 
province. Qualitative and quantitative research methodologies have in-depth interview and laboratory experi-
ments were employed. Antioxidant activities were analyzed using DPPH the radical scavenging when as Fe and 
amylose wrer qualitatived. The result showed upland rice production was local wisdom as well as their adhered. 
In a laboratory for nine upland rice varieties , their antioxidant activities were determined via DPPH free scav-
enging assay. It was found that percent inhibition for their antioxidant activities ranged from 71.02- 98.93. Total 
Fe and amylose were between 1.2 – 41.0 mg/Kg and 13.9 - 31.35 % respectively.
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บทนํา

 การวิจัยเรื่องขาวเปนเรื่องที่ตรงกับความตองการ
ของประเทศโดยขาวโภชนาการสูง ไดแก ขาวเจาหอมนิล 

ขาวธาตุเหล็กสงู ขาวดัชนนีํา้ตาลต่ํา ขาวท่ีมสีารตานอนุมลู
อิสระสูงซึ่งขาวแตละพันธุตางก็มีความเหมาะสมกับการใช

ประโยชนทางโภชนาการท่ีจําเพาะ [1] จังหวัดเลยมีพื้นที่

สวนใหญเปนภเูขา ดงัน้ันขาวท่ีปลูกในจังหวัดจงึเปนขาวไร 
ซึ่งมีพันธุขาวพ้ืนเมืองท่ีหลากหลาย แนวทางหน่ึงในการ

เพิ่มคุณคาของขาวไรจังหวัดเลยใหมากขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจ

ที่จะศึกษาวิถีการปลูกขาวไร  และปริมาณธาตุเหล็ก 
ปริมาณอะมโิลส และความสามารถตานอนมุลูอสิระ ในขาว

ไร อําเภอดานซาย จังหวัดเลย เพื่อเปนแนวทางในการ

พัฒนาการใชประโยชนตอไป

วัสดุอุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย
 1. การศึกษาวิถีการปลูกขาวไร อําเภอดานซาย 
จังหวัดเลย

 เพือ่ศกึษาขอมลูเกีย่วกบักระบวนการปลกู ความเชือ่

พิธีกรรมที่เกี่ยวของ การเก็บเมล็ดพันธุของขาวไรอําเภอ
ดานซาย โดยการลงพ้ืนทีท่ีม่กีารปลูกตัง้แตการเตรียมพืน้ที่ 
การปลกู และการเกบ็เกีย่ว โดยใชการสมัภาษณเชงิลกึจาก

เกษตรกรที่ปลูกขาวไรจํานวน 10 คน จากอําเภอดานซาย 

จังหวัดเลย 

 2. การศกึษาคุณประโยชนของขาวไรอาํเภอดานซาย 
จังหวัดเลย เปนการศึกษาคุณประโยชนของขาวไร ไดแก

ปรมิาณธาตเุหลก็ ปรมิาณอะมโิลส และสารตานอนมุลูอสิระ 

โดยการเก็บตัวอยางขาวไรที่ปลูกในพ้ืนที่เปาหมายนํามา

สกัดและวิเคราะหในหองปฏิบัติการทางเคมี
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 2.1 การวิเคราะหหาปริมาณเหล็ก

 ชัง่ขาวกระเทาะเปลอืกทีอ่บและบดละเอยีดแลว 1 g 

ใสลงในขวดแกวรูปชมพูขนาด 250 mL เติมกรดไนตริก

เขมขน 10 mL และกรดเปอรคลอริกเขมขน 5 mL นําขึ้น

ตั้งบนเตานําความรอน ยอยตัวอยางท่ีอุณหภูมิ 150 ๐C 

ประมาณ 3-4 ชั่วโมง จนกระทั่งตัวอยางเปนสารละลายใส 

วิเคราะหโดยดัดแปลงตามวิธีของกลารรงค ศรีรอดและ

เกื้อกูล ปยะจอมขวัญ [2] โดยกรองตัวอยางแลวปรับ

ปริมาตรเปน 100 mL ดวยนํ้ากลั่น นําไปวิเคราะหดวย

เครื่องอะตอมมิกแอบซอรบชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร 
คํานวณหาปริมาณโดยเทียบกับกราฟมาตรฐานเหล็ก
 2.2 การวิเคราะหปริมาณอะไมโลส (amylose)
 วเิคราะหโดยดดัแปลงตามวธิขีองกลาณรงค สรรีอด 
และเก้ือกูล ปยะจอมขวัญ [2] โดยบดเมล็ดขาวสารดวยโกรง
บดใหละเอียด และรอนผานตะแกรงขนาด 100 mesh จาก
นั้นช่ังตัวอยางมา 0.1 กรัม ใสใน volumetric flask ขนาด
ความจ ุ100 mL เตมิเอทิลแอลกอฮอล 95% ปรมิาตรจํานวน 
1 mL เขยาเบาๆเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด
ปริมาตร 9 mL ปนกวนดวยเคร่ืองปนกวนระบบแมเหล็ก
ไฟฟา นาน 10 นาทใีหเปนสารละลายแลวปรับปรมิาตรดวย
นํ้ากลั่นใหเปน 100 mL ปเปตสารละลายตัวอยางจํานวน 5 
mL ใสในขวดวัดปริมาตรเติมนํ้ากลั่นประมาณ 70 mL 
สารละลายกรดเกลเชียลอะซิติกปริมาตร 2 mL และ
สารละลายไอโอดนีปรมิาตร 2mL แลวปรบัปรมิาตรดวยนํา้
กลั่นใหเปน 100 mL ตั้งทิ้งไว 10 นาทีวิเคราะหปริ
มาณอะไมโลสในขาวไรแตละพันธุ โดยนําสารละลาย
ตวัอยางไปวัดดวยเครือ่งยวูวีสิเิบิลสเปกโทรโฟโตมเิตอร ที่
ความยาวคลื่น 620 nm จากนั้นนําคา absorbance ของ
สารตัวอยาง ไปเทยีบกบักราฟมาตรฐานเพ่ือหาปริมาณรอย
ละอะไมโลส
 2.3 การวัดความสามารถตานอนุมูลอิสระ ดวยวิธี 

DPPH 

 การวเิคราะหสมบตักิารตานอนมุลูอสิระตามวธิขีอง   

Mao et. al [3], Abdel-Hameed, E.S. [4] และ Ramli, S. 

et al. [5] ดวยสาร 2,2- diphenyl-1-picrylhydrazyl radicals 
(DPPH) ทําไดโดยนําขาวไรที่บดละเอียดจํานวน 400 กรัม 

สกัดโดยใชตัวทําละลายเมทานอล ปริมาตร 1,000 mL 
แชทิง้ไวเปนเวลา 3 วนั จากนัน้กรองแยกสวนกากออกแลว

สกดัซํา้อกี 2 ครัง้ นาํสารละลายทัง้หมดทีไ่ดไประเหยตวัทาํ

ละลายดวยเครือ่งระเหยสญูญากาศจะไดสารสกดัหยาบ นาํ
ไปอบใหแหง เม่ือไดสารสกดัทีป่ราศจากความชืน้และตวัทาํ

ละลายแลวเก็บสารสกัดในขวดไวแอลแลวหุมดวยกระดาษ

ฟอลยนําสารสกัดที่ไดมาเตรียมใหไดความเขมขน 2, 4, 6, 

8 และ 10 ppm ไปศึกษาสมบัติการตานอนุมูลอิสระ โดย

ปเปตสารละลาย DPPH ที่มีความเขมขน 1.2×10-4 M 

ปรมิาตร 1 mL ลงในหลอดทดลองแตละหลอดจํานวน 5 หล

อดปเปตสารละลายตัวอยางขาวไรทีส่กัดไดทีม่คีวามเขมขน 

6 mg/L ปรมิาตร 2 mL ลงในหลอดทดลองแตละหลอดเขยา

ใหเขากันตั้งทิ้งไว 30 นาทีแลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสง

ที่ยาวคลื่นที่ 517 นาโนเมตรนําขอมูลที่คํานวณหาคารอย

ละการยับยั้ง (%Inhibition) ดังสมการ

รอยของการยับยั้ง = (A
control

 - A
sample

) x 100
           (A

control
)

A
control

=  คาการดูดกลืนแสงเริ่มตนของสารละลาย DPPH 
A

sample
 = คาดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอยางขาวไรที่ทํา

           ปฏิกิริยากับ DPPH 
 จากนั้นนําไปพล็อตกราฟความสัมพันธระหวางคา
รอยละการยับยั้งกับความเขมขนของขาวไร

ผลการวิจัย
 1. วิถีการปลูกขาวไร อําเภอดานซาย จังหวัดเลย
การเตรียมพื้นที่ในการปลูกขาวไร โดยการเผาหญาและ
วัชพืชกอน หลังจากนั้นใชรุ งซึ่งเปนเหล็กปลายแหลม
กระทุงใหเปนหลุมหางกันประมาณ 30x30 เซนติเมตร 
เกษตรกรบางรายไถดะ 1 คร้ัง ไถพรวน 1 คร้ัง ตอมา
ปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดินโดยใชปุยคอกโดยรอง
พื้นกอนปลูกขาว การเตรียมเมล็ดพันธุหลังจากเก็บเกี่ยว
เสร็จจะทําการคัดเลือกเมล็ดพันธุที่มีการเจริญเติบโตดีคือ
จมนํา้ไมลอยนํา้ ไมมโีรคแมลงรบกวนและออกรวงสมํา่เสมอ
เก็บเก่ียวขาวท่ีคัดเลือกไวนํามาผ่ึงลมหรือแขวนไวในท่ีรม 
จากนั้นคัดเลือกเมล็ดที่สมบูรณเพื่อใชในการปลูกตอไป 

การปลูกขาวไร (upland rice) ทีอ่าํเภอดานซาย จงัหวดัเลย
ทั้งหมดเปนการปลูกโดยหยอดเมล็ดขาวแหงลงบนดิน 
(direct seeding) วิธีที่ใชเปนการปลูกแบบหยอดเปนหลุม 

(drilling) วิธีการปลูกโดยหลังจากเตรียมดินไวแลวใชเหล็ก

ปลายแหลมที่เรียกวา “รุ ง” กระทุงดินใหเปนหลุมลึก
ประมาณ 2-3 เซนติเมตรหรือใชเสียมที่ตอดามยาว ขุดดิน
ใหเปนหลุมเล็ก ๆ  ลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตรโดยใหระยะ

หางระหวางตนและแถวประมาณ 25-30 เซนติเมตร แลว
หยอดเมล็ดขาวลงไปในหลุมหลุมละ ประมาณ 9-10 เมล็ด 

แลวกลบหลุม การปลูกแบบน้ีจะใชเมล็ดพันธุไรละ 7-8 

กิโลกรัม
 การดแูลรกัษาเพือ่ใหตนขาวเจรญิเติบโตนัน้จะใสปุย

สูตร 15-15-15 ในชวงกอนที่ขาวจะออกรวงเพื่อใหมีเมล็ด
ทีส่มบรูณ ในสวนของวัชพชืจะเปนหญาซึง่จะมวีธิกีาํจดั คอื 
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กอนทีจ่ะปลกูขาวจะถางวชัพชืโดยการใชมอืถอนหรือเครือ่ง

มืออื่น เชน มีด จอบ เสียม ไถ แลวเผากําจัดวัชพืช จากนั้น

จึงปลูกขาว หลังจากนั้นจะพนสารควบคุมวัชพืชโดยเลือก

ใชชนิดที่ไมมีผลกระทบตอขาว
 การเก็บเกี่ยวจะเก็บเกี่ยวหลังขาวออกรวงแลว

ประมาณ 30-45 วนั สงัเกตใบธงหากใบธงแหงประมาณครึง่

หนึ่ง หรือสังเกตจากเมล็ดขาวโคนรวงหากเปนแปงแข็งก็

สามารถเก็บเกี่ยวได ถาเก็บเกี่ยวชาเมล็ดขาวจะรวง สวน

เคร่ืองมือที่ใชเก็บเกี่ยว คือ เคียวหรือรถเกี่ยวขาว หลังจาก

นัน้จะลดความชืน้ของขาว การตากสุมซัง เปนการตากรวง
ขาวทิ้งไวบนตอซังประมาณ 3-4 แดดแลวนําไปนวด สวน
อีกวิธีหนึ่ง คือ การตากหลังนวด เม่ือเกี่ยวขาวแลวจะนวด
ทันที กรณีนี้จะทําเม่ือตองการนําขาวไปบริโภคแตพบไม
บอยนัก หลังจากที่นวดขาว ทําความสะอาดแลว เก็บไวใน
ยุงฉางที่สะอาด ระบายอากาศได กันแดด กันฝนกันแมลง
และสัตวศัตรูได หากไมมยีุงฉางสามารถเก็บไวในกระสอบ
พิธีกรรมและความเช่ือเกี่ยวกับการเพาะปลูก อาทิ เชน 
พิธีกรรมเลือกพื้นท่ีโคนถางปาเพื่อการเพาะปลูก พิธีกรรม
เผาไรและพิธีกรรมเพาะปลูก จากการสัมภาษณผูทํา 
 พิธีกรรม พบวา ในปจจุบันเกษตรกรจะประกอบ
พิธีกรรมในชวงกอนหยอดเมล็ด สวนชวงขาวตั้งทองและ
กอนการเก็บเกี่ยวไมไดประกอบพิธีกรรม โดยความเช่ือ
เกี่ยวกับพิธีกรรมมีจุดมุงหมายเพื่อขอพรเจาท่ีหรือพระแม
ธรณใีหเมลด็ขาวทีป่ลูกเจรญิงอกงามและใหผลผลติสูง และ
ใหฝนตกด ีนอกจากน้ียงัเปนการขอขมาเจาท่ีในสิง่ท่ีทาํลวง
เกินเพื่อเปนการขอใหการทํานาในไรผานไปอยางราบรื่น

และปลอดภัยการประกอบพิธีกรรม ทําโดยนําอาหารคาว
หวาน หมาก พลูบุหรี่ มาหอใสใบตอง เสียบใสไมไผ จาก
นัน้นาํไปปกในพ้ืนทีท่ีจ่ะทําการเพาะปลูก โดยคนท่ีประกอบ

พิธีกรรมจะเปนเจาของท่ีที่จะทําการเพาะปลูก
 2. ผลการวิเคราะหปริมาณธาตุเหล็ก ปริมาณ
อะมิโลสและสมบัติการตานอนุมูลอิสระในขาวไร

 ผลการวิเคราะหปริมาณธาตุเหล็กในขาวไรพบวา

ขาวทั้ง 9 พันธุมีปริมาณธาตุเหล็กในชวง 1.2 – 41.0mg/

Kg โดย พันธุที่มีปริมาณธาตุเหล็กมากที่สุด คือ เหนียวดํา 
และนอยที่สุด คือ ขาวแมว (รูปท่ี 2) ปริมาณอะไมโลส

ในชวง 13.9%- 31.35% ขาวไรที่พบอะไมโลสมากที่สุดคือ 
ขาวแมวมอีะไมโลสเทากบั 31.350% และนอยท่ีสดุคอื ปลา

ซิวขาวมีอะไมโลสเทากับ 13.900% (รูปท่ี 3) สมบัติการ

ตานอนุมูลอิสระในคา % Inhibition อยูในชวง 71.02%- 
98.93% โดย พนัธุทีม่คีา % Inhibition มากทีส่ดุ คอื เหนยีว

ดํา และนอยที่สุด คือ ซิวนอย(รูปท่ี 4)

รูปที่ 1 ลักษณะเมล็ดขาวไรพันธุที่ทําการศึกษา

รูปที่ 2 ปริมาณธาตุเหล็กในขาวไร

รูปที่ 3 ปริมาณอะไมโลสในขาวไร

รูปที่ 4 สมบัติการตานอนุมูลอิสระของขาวไร
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สรุปผลและขอเสนอแนะ

 สรุปผล

 1. วิถีการปลูกขาวไรเปนภูมิปญญาที่ยึดถือปฏิบัติ

สืบตอกันมา โดยมีลักษณะเปนวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู

บนท่ีสูงลาดชันและบนท่ีดอน กระบวนการผลิตประกอบ
ดวยการกําหนดชวงเวลาการปลูก การเตรียมพื้นท่ี การทํา

พิธีกรรมกอนเริ่มทําการปลูก การคัดเลือกเมล็ดพันธุ การ

เตรยีมดนิ วธิกีารปลกู การดแูลรกัษา การเกบ็เกีย่วผลผลติ 

พบวา ชวงเวลาการปลูกจนกระท่ังเก็บเก่ียวคือเดือน

พฤษภาคมถึงพฤศจิกายน มีการทําพิธีกรรมกอนเริ่ม
ทาํการปลกู การเตรียมพ้ืนทีม่กีารเผาหญาและวัชพืช ใชรุง
ซึง่เปนเหล็กปลายแหลมกระทุงใหเปนหลุม ใสปุย แลวปลูก
ดวยเมล็ดพนัธุทีค่ดัเลอืกไว เกบ็เกีย่วโดยการใชเคยีวเกีย่ว
ขาว ตากสุมใหแหงแลวนํามากองรวมกันกอนนํามานวด
ขาวดวยมอืหรอืใชเคร่ืองจักรเพือ่ใหไดเมลด็ขาวและสุดทาย
นําไปเก็บที่ยุงฉาง
 2. คุณประโยชนของขาวไร พบวา ขาวไรจํานวน 9 
พันธุมีปริมาณธาตุเหล็กในชวง 1.2 – 41.0 mg/Kg โดย 
พนัธุทีม่ปีริมาณธาตุเหล็กมากท่ีสดุ คอื เหนียวดํา และนอย
ท่ีสุด คือ ขาวแมว ปริมาณอะไมโลสพบในชวง 13.9%- 
31.35% โดยขาวไรที่พบอะไมโลสมากท่ีสุดคือ ขาวแมว 
นอยที่สุดคือ ปลาซิวขาว ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระโดยวิธี 
DPPH method พบวาคา % Inhibitionอยูในชวง 71.02%- 
98.93% โดยพันธุที่มีคา %Inhibition มากที่สุด คือ ขาว
เหนียวดํา และนอยที่สุด คือ ซิวนอย

ขอเสนอแนะ
 หนวยงานราชการควรสนับสนุนดานความรูและ
วิทยาการสมัยใหมในการเพิ่มผลผลิต และการนําขาวไรไป
ประยุกตใช เชน การแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่มากขึ้น
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