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ข้าวกล้องงอก เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหาร โดยเฉพาะมีกรดแกมมาแอมิโนบิวทิริก (Gamma 

aminobutyric acid) หรือกาบา (GABA) ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการเป็นสารส่ือประสาท ในระบบประสาท

ส่วนกลาง ซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกาย  ประกอบกับปัจจุบันมีผู้ผลิตข้าวกล้องงอกเพิ่มขึ้นมาก คณะกรรมการ

มาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่อง ข้าวกล้องงอก เพื่อยกระดับและ

พัฒนาคุณภาพข้าวกล้องงอกให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค รวมทั้งมีคุณค่าทาง

โภชนาการมากเพียงพอส าหรับการกล่าวอ้าง 

 
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 
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แห่งชาติ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ข้าวกล้องงอก 

1  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุม ข้าวกล้องงอก (germinated brown rice) ซึ่งผลิตจากข้าวที่มีชื่อทาง

วิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa L. วงศ์ Gramineae ทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ที่ผ่านกระบวนการเพาะงอก

และจ าหน่ายในสภาพเมล็ดข้าวบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท มาตรฐานนี้ไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องงอก

รูปแบบอื่น 

2  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ให้เป็นไปตาม มกษ. 4001 และดังต่อไปนี้  

2.1 ข้าวกล้องงอก (germinated brown rice) หมายถึง ผลผลิตของข้าวที่ผ่านกระบวนการท าให้งอก โดย

แช่ข้าวเปลือกหรือข้าวกล้องในน้ า เพาะจนเกิดราก มีความยาวประมาณ 0.5 มิลลิเมตร (mm) ถึง 1 mm 

แล้วน าไปผ่านความร้อน (นึ่ง อบ หรือต้ม) และ/หรือลดความชื้นเพื่อท าให้แห้ง  

กรณีที่ผลิตจากข้าวเปลือก หลังจากท าให้แห้งแล้วต้องเอาเปลือกออก 

2.2 ข้าวกล้องงอกเต็มเมล็ด (whole germinated kernel) หมายถึง ข้าวกล้องงอกซึ่งอยู่ในสภาพเต็มเมล็ด

ที่ไม่มีส่วนใดหัก 

2.3 กรดแกมมาแอมิโนบิวทิริกหรือกาบา (gamma amino butyric acid, GABA) หมายถึงกรดแอมิโนชนิดหนึ่ง 

ที่ไม่ใช่โปรตีน ซึ่งเกิดจากการงอกของข้าวซึ่งมีปริมาณแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและ

กระบวนการผลิต  

2.4 เมล็ดท่ีมีสีผิดปกติ หมายถึง ข้าวกล้องงอกที่มีสีผิดปกติไปจากพันธุ์ท่ีใช้  

2.5 เมล็ดเสีย (damaged kernel) หมายถึง เมล็ดข้าวกล้องงอกที่เสียอย่างเห็นได้ชัดเจนด้วยตาเปล่า     

ซึ่งเกิดจากความชื้น ความร้อน เชื้อรา แมลง หรืออื่นๆ 
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2.6  เมล็ดแตกหัก หมายถึง เมล็ดข้าวกล้องงอกที่หัก ความยาวตั้งแต่ 5 ส่วนขึ้นไป (เมื่อแบ่งข้าวทั้งเมล็ด

ออกเป็น 10 ส่วน)  

2.7  ส่ิงแปลกปลอม (foreign matter) หมายถึง ส่ิงอื่นทีไ่ม่ใช่ข้าวกล้องงอก ที่อาจปนหรือติดมากับข้าว

กล้องงอก เช่น แกลบ  หรือฟาง 

3 คุณภาพ  

3.1  คุณภาพทั่วไป 

3.1.1  มีลักษณะปรากฏตรงตามพันธุ์ สี ตามธรรมชาติ 

3.1.2  ไม่มีกล่ินผิดปกติ  

3.1.3  ไม่มีมอด หรือแมลงอื่นๆ หรือชิ้นส่วนแมลง 

3.1.4  ไม่มวีัตถุที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น เศษหิน เศษแก้ว 

3.2  คุณภาพเฉพาะ 

3.2.1  มีข้าวกล้องงอกเต็มเมล็ด ไม่ต่ ากว่า 90% โดยน้ าหนัก 

3.2.2  ความชื้น (moisture content) ไม่เกิน 14% โดยน้ าหนัก  

3.2.3  ปริมาณ GABA ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม (mg) ต่อ 100 กรัม (g) โดยน้ าหนักแห้ง 

3.3  ข้อบกพร่อง 

ข้อบกพร่องของข้าวกล้องงอกทั้งหมด ยอมให้มีรวมกันได้ไม่เกิน 10% โดยน้ าหนัก เกณฑ์การยอมรับ

ข้อบกพร่องตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์การยอมรับข้อบกพร่อง 

(ข้อ 3.3) 

ข้อบกพร่อง 
สัดส่วนโดยน ้าหนัก 

(%) 

1. เมล็ดเสีย   1.00 

2. ส่ิงแปลกปลอม  0.05 

3. เมล็ดเสีย ส่ิงแปลกปลอม และเมล็ดที่มีสีผิดปกติ 

เมล็ดแตกหัก 

 10  
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4   สารปนเปื้อน 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้องกับ 

เรื่องสารปนเปื้อน 

5   สารพิษตกค้าง 

ให้เป็นไปตาม มกษ. 9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 

และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดท่ีปนเปื้อน

จากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6   สุขลักษณะ  

การผลิตและการปฏิบัติต่อข้าวกล้องงอกในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษาและการขนส่ง ต้องปฏิบัติ

อย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค โดยให้เป็นไปตาม มกษ. 9023 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร และ มกษ. 4404 การปฏิบัติที่ดี

ส าหรับการผลิตข้าวกล้องงอก 

7   การบรรจ ุ 

ต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่สะอาด แห้ง ปิดสนิท หรือแบบสุญญากาศ สามารถป้องกันการปนเปื้อนที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และรักษาคุณภาพข้าวกล้องงอกในระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่งได้  

8   ฉลาก  

ให้แสดงฉลากตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอย่างน้อยต้องมีข้อความระบุในเอกสารก ากับสินค้า 
หรือฉลาก หรือแสดงที่ภาชนะบรรจุโดยข้อความต้องอ่านได้ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จ  โดยมี

รายละเอียด ดังต่อไปนี้  

8.1 ชื่อผลิตภัณฑ์ ให้แสดงว่า “ข้าวกล้องงอก” หรือ “ข้าวงอก” หรือ “ข้าวงอกจากข้าวกล้อง” หรือ “ข้าวงอก

จากข้าวเปลือก” หรือ “ข้าวฮางงอก”  

8.2 น้ าหนักสุทธ ิเป็นกรัม หรือกิโลกรัม 

8.3 ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้บรรจุ และ/หรือ ผู้จ าหน่าย และหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้าม)ี  

8.4 วัน เดือน ปีที่ผลิต และ/หรือ ข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ป)ี”  

8.5 รุ่นของผลิตภัณฑ์ (ระบุเป็นรหัสได้)  



มกษ. 4003-2555  4 

8.6  ค าแนะน าการเก็บรักษาก่อนและหลังเปิดบรรจุภัณฑ์ รวมท้ังค าแนะน าในการบริโภค 

8.7  ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อส่งออก สามารถแสดงข้อความเป็นภาษาอื่นที่มี

ความหมายตรงกับภาษาไทยที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ 

9    วธิีชักตัวอย่าง 

วิธีชักตัวอย่างข้าวกล้องงอก ส าหรับการตรวจวิเคราะห์ตามรายการ ในข้อ 3 ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก        

วิธีชักตัวอย่างที่จ าเป็นนอกเหนือจากที่ระบุในภาคผนวก ก ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

10   วิธีวิเคราะห์  

10.1  วิธีวิเคราะห์ ให้ใช้วิธีท่ีก าหนดในตารางท่ี 2 (โดยอ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุด) ดังนี้ 

ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์ 

(ข้อ 10.1) 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพทั่วไป (ข้อ 3.1) 
 

ตรวจพินิจด้วยสายตาและประสาทสัมผัส 

(ภาคผนวก ข ข้อ 1.1) 

- 

2. ความชื้น (ข้อ 3.2.2) 

 

AOAC 925.10 หรือวิธีวิเคราะห์ที่มี

ความถูกต้องเทียบเท่า 

(ภาคผนวก ข ข้อ 2) 

Gravimetry 

3. ข้อบกพร่อง (ข้อ 3.3) 

 

ใช้ตะแกรงร่อน คัดแยกตัวอย่างข้าว

กล้องงอก และข้อบกพร่อง ชั่งน้ าหนัก 

(ภาคผนวก ข ข้อ 1.2) 

1. Subjective measurement 

2. Gravimetry 

4. ปริมาณ GABA (ข้อ 3.2.3) 

 

เตรียมตัวอย่าง สกัดกรดแอมิโน และ

วิเคราะห์ด้วย HPLC (ภาคผนวก ข ข้อ 3) 

หรือใชว้ิธีอื่นทีม่ีความถูกต้องเทียบเท่า 

1. High Performance Liquid 

Chromatography (HPLC) 

2. Fractionating 

5. น้ าหนักสุทธ ิ ชั่งน้ าหนักด้วยเครื่องชั่งน้ าหนัก Gravimetry 

 

10.2 วิธีวิเคราะห์ท่ีจ าเป็นนอกเหนือจากที่ระบุ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

ข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องวิธีวิเคราะห์ และชักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

วิธีชักตัวอย่าง 

(ข้อ 9) 

ก.1 นิยาม  

ความหมายของค าที่ใช้มีดังต่อไปนี้  

ก.1.1 การชักตัวอย่าง (sampling) หมายถึง ขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อให้ได้ตัวอย่าง 

ก.1.2  รุ่น (lot) หมายถึง สินค้าที่ส่งมาพร้อมกันในแต่ละครั้ง และเจ้าหน้าที่ชักตัวอย่างทราบ หรือ

ตั้งสมมติฐานว่ามีลักษณะที่สม่ าเสมอกัน เช่น แหล่งก าเนิด ผู้ผลิต ชนิด ผู้บรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ 

เครื่องหมาย ผู้ขนส่ง 

ก.1.3  แผนการชักตัวอย่าง (sampling plan) หมายถึง การก าหนดวิธีการเก็บและจ านวนหน่วยตัวอย่าง

จากรุ่นสินค้า เพื่อตรวจสอบให้ได้ข้อมูลที่น ามาใช้ในการตัดสินใจยอมรับรุ่นสินค้า 

ก.2  ขั้นตอนการชักตัวอย่าง (sampling procedure) 

วิธีการชักตัวอย่างข้าวกล้องงอก ควรด าเนินการเพื่อให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของรุ่นมากที่สุด โดยชัก

ตัวอย่างจากต าแหน่งต่างๆ ในรุ่นแบบสุ่มให้กระจายทั่วทั้งรุ่น น าตัวอย่างที่ได้ทั้งหมดผสมให้เข้ากันดี และ

น ามาลดปริมาณลงอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ 

อย่างเพียงพอ จ านวนตัวอย่างที่เก็บจากต าแหน่งต่างๆ ในรุ่น ให้เป็นตามตารางที่ ก.1 ก.2 และ ก.3 

อย่างไรก็ตาม ควรเก็บตัวอย่างที่ส่งห้องปฏิบัติการไว้เพื่อประโยชน์ในการทวนสอบหากเกิดปัญหา 

ก.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่ก าหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้

แผนการชักตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนการชักตัวอย่างที่ก าหนด 

ก.3.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ (ข้อ 3) 

(1) ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน ตามจ านวนที่ก าหนดในตาราง ก.1 

(2) จ านวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพข้อ 3 ต้องไม่เกินจ านวนตัวเลข เกณฑ์ยอมรับที่ก าหนด

ในตาราง ก.1 จึงถือว่าข้าวกล้องงอก รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ก.3.2  การชักตัวอย่างและการยอมรับ ส าหรับการวิเคราะห์สารปนเปื้อน สารตกค้าง และกรดแกมมา-

แอมิโนบิวทิริก 
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(1) แบ่งตัวอย่างจากผลิตภัณฑ์แต่ละหน่วย (บรรจุภัณฑ์) ที่ชักตัวอย่างตามข้อ ก.3.1 ในปริมาณเท่าๆ 

กัน น ามาผสมรวมกันให้ได้น้ าหนักรวม ไม่น้อยกว่า 1 kg (กิโลกรัม) 

(2) หลังจากวิเคราะห์ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างต้องเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพข้อ 3.2.3 ข้อ 4 

และ ข้อ 5 จึงถือว่าข้าวกล้องงอกรุ่นนั้น เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตารางที่ ก.1 จ านวนตัวอย่างและเกณฑ์การยอมรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ าหนักสุทธิ      

ไม่เกิน 1 kg 

(ข้อ ก.3.1) 

ขนาดรุ่น 

(จ านวนหน่วยของบรรจุภัณฑ์) 

ขนาดตัวอย่าง 

(จ านวนหน่วยของบรรจุภัณฑ์) 

เกณฑ์ยอมรับ 

(จ านวนหน่วยของบรรจุภัณฑ์ 

ที่พบข้อบกพร่อง) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 800 6 1 

     4 801   ถึง    24 000 13 2 

   24 001   ถึง    48 000 21 3 

   48 001   ถึง    84 000 29 4 

   84 001   ถึง   144 000 38 5 

 144 001   ถึง   240 000 48 6 

มากกว่า 240 000 60 7 

 

ตารางที่ ก.2 จ านวนตัวอย่างและเกณฑ์การยอมรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์ ในบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ าหนักสุทธิ 

มากกว่า 1 kg แต่ไม่เกิน 4.5 kg 

(ข้อ ก.3.1) 

ขนาดรุ่น 
(จ านวนหน่วยของบรรจุภัณฑ์) 

ขนาดตัวอย่าง 
(จ านวนหน่วยของบรรจุภัณฑ์) 

เกณฑ์ยอมรับ 

(จ านวนหน่วยของบรรจุภัณฑ์ 
ที่พบข้อบกพร่อง) 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 400 6 1 

   2 401     ถึง    15 000 13 2 

15 001    ถึง    24 000 21 3 

24 001    ถึง    42 000 29 4 

42 001    ถึง    72 000 38 5 

72 001    ถึง  120 000 48 6 

มากกว่า 120 000 60 7 
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ตารางที่ ก.3 จ านวนตัวอย่างและเกณฑ์การยอมรับ ส าหรับผลิตภัณฑ์ ในบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ าหนักสุทธิ 

มากกว่า 4.5 kg 

(ข้อ ก.3.1) 

ขนาดรุ่น 

(จ านวนหน่วยของบรรจุภัณฑ์) 

ขนาดตัวอย่าง 

(จ านวนหน่วยของบรรจุภัณฑ์) 

เกณฑ์ยอมรับ 

(จ านวนหน่วยของบรรจุภัณฑ์ 

ที่พบข้อบกพร่อง) 

น้อยกว่า หรือเท่ากับ 600 6 1 

 601   ถึง    2 000 13 2 

2 001   ถึง    7 200 21 3 

  7 201   ถึง  15 000 29 4 

 15 001   ถึง  24 000 38 5 

24 001   ถึง  42 000 48 6 

มากกว่า 42 000 60 7 

ที่มา: CODEX STAN 233-1969: CODEX SAMPLING PLAN FOR PREPACKAGED FOODS 

(AQL 6.5) 
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ภาคผนวก ข 
วิธีวิเคราะห์ 

(ข้อ 9) 

ข.1 วิธีวเิคราะห์ข้อบกพร่อง 

ข.1.1  การวิเคราะห์เมล็ดที่มีสีผิดปกติ เมล็ดเสีย และเมล็ดแตกหัก  

(1) สุ่มตัวอย่างข้าวกล้องงอก ชั่งน้ าหนักอย่างน้อย จ านวน 100 กรัม (g)  

(2) น าตัวอย่างข้าวกล้องงอกดังกล่าว มาคัดแยกเมล็ดที่มีสีผิดปกติ เมล็ดเสีย และเมล็ดแตกหักออก 
และชั่งน้ าหนัก 

ข.1.1.1 ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ (%) เมล็ดท่ีมีสีผิดปกติ และเมล็ดแตกหัก ดังนี้ 
 

% เมล็ดที่มีสีผิดปกติ และเมล็ดแตกหัก =   (น้ าหนักเมล็ดสีผิดปกติ + เมล็ดแตกหัก)  100  

                                                น้ าหนักตัวอย่างข้าวกล้องงอกที่สุ่มมาทั้งหมด 

ข.1.1.2 ค านวณหาเปอร์เซ็นต์ (%) เมล็ดเสีย ดังนี้ 
 

% เมล็ดเสีย     =                   น้ าหนักเมล็ดเสีย  100  

                                         น้ าหนักตัวอย่างข้าวกล้องงอกที่สุ่มมาทั้งหมด 

ข.1.2  การวิเคราะห์ส่ิงแปลกปลอม  

ข.1.2.1 เครื่องมือ 

 (1) เครื่องเป่าท าความสะอาด 

 (2) ตะแกรงร่อน 

ข.1.2.2 วิธีการ 

 (1) สุ่มตัวอย่างข้าวกล้องงอก และชั่งน้ าหนักให้ได ้อย่างน้อย 100 g  

 (2) ร่อนตัวอย่างที่ได้ด้วยตะแกรง และเป่าท าความสะอาด เพื่อแยกส่ิงแปลกปลอมที่มีน้ าหนัก

เบาออก เช่น แกลบ เศษฟาง ระแง้ และข้าวลีบ  
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 (3) หากยังมีส่ิงแปลกปลอมเหลืออยู่ให้แยกออกด้วยสายตาอีกครั้ง บันทึกน้ าหนัก และค านวณ

ปริมาณสิง่แปลกปลอม ด้วยสูตรการค านวณ ดังนี้ 

% ส่ิงแปลกปลอม    =       น้ าหนักสิ่งแปลกปลอมท้ังหมด  100  

           น้ าหนักตัวอย่างข้าวกล้องงอกที่สุ่มมาทั้งหมด 

ข.2 วิธีวิเคราะห์ความชื น 

ข.2.1  เครื่องมือ  

(1) ตู้อบลมร้อน (hot air oven)  

(2) เครื่องชั่งน้ าหนัก ความละเอียด 4 ต าแหน่ง ที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.0001 g  

(3) โถดูดความชื้น (desiccators)  

(4) เครื่องบดเมล็ดข้าวที่บดให้ละเอียดให้ถึง 80 เมช (mesh) ถึง 100 เมช 

(5) กล่องอะลูมิเนียม (aluminum dish) พร้อมฝาปิด 

หมายเหต ุกรณีที่มีการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นโดยใช้วิธีอื่น เช่น การใช้เครื่องวัดความชื้น เครื่องวัดความชื้น
ต้องได้มาตรฐาน โดยผ่านการสอบเทียบหรือได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานอื่นที่มี

อ านาจหน้าที ่ 

ข.2.2  วิธีวิเคราะห์  

ข.2.2.1 บดเมล็ดข้าวกล้องงอกด้วยเครื่องบด ให้เป็นแป้ง  

ข.2.2.2 เปิดฝากล่องอะลูมิเนียม วางฝาซ้อนไว้ใต้กล่องอะลูมิเนียม และน าไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิ 130  3 
องศาเซลเซียส (

๐
C) เป็นเวลา 1 h ปล่อยไว้ให้เย็นในโถดูดความชื้น แล้วชั่งน้ าหนักกล่องอะลูมิเนียม 

พร้อมฝาปิด 

ข.2.2.3 ชั่งแป้งที่ได้จากการบดเมล็ดข้าวกล้องงอก ประมาณ 1 กรัม (g) ใส่ในกล่องอะลูมิเนียม แล้วชั่ง

น้ าหนัก  

ข.2.2.4 น ากล่องอะลูมิเนียมที่ใส่แป้ง ไปอบที่อุณหภูมิ 130  3 ๐
C โดยเปิดฝาไว้ เป็นเวลา 1 h หรือจนกว่า

น้ าหนักคงที่ (เริ่มนับเวลาเมื่ออุณหภูมิตู้อบสูงถึง 130 
๐
C) จากนั้นปิดฝาปล่อยให้เย็นในโถดูดความชื้น  

เมื่ออุณหภูมิลดลงจนเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้ว ให้น าไปชั่งน้ าหนัก 

ข.2.3   ค านวณหาปริมาณความชื้นจากสูตร 

 
% ของความชื้น  =  (B – C)  100   
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       B – A  

เมื่อ  A = น้ าหนักกล่องอะลูมิเนียมพร้อมฝา  

B = น้ าหนักอะลูมิเนียมพร้อมฝาและแป้งก่อนอบ  

C = น้ าหนักกล่องอะลูมิเนียมพร้อมฝาและแป้งหลังอบ 

ข.3 วิธีวิเคราะห์ปริมาณ GABA ด้วยเทคนิค HPLC (High Performance Liquid Chromatography)  

ข.3.1 สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ 

(1)  เมทานอล (Methanol) 

(2)  แอซีโตไนทริล (Acetonitrile) 

(3)  คลอโรฟอร์ม (Chloroform AR grade) 

(4)  สารละลายกรดไทรฟลูออโรแอซีติก (Trifluoroacetic acid : TFA) ความเข้มข้น 0.05%  

(5)  สารละลายบัฟเฟอร์ไดโซเดียมเททระบอเรต (Di-sodium tetraborate buffer) 0.1 (โมลาร์) M  

ปรับ pH ให้มีค่าเท่ากับ 10 ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์  (Sodium hydroxide) 8 M 

(6)  สารละลาย  9-ฟลูออรีนิลเมทิลคลอโรฟอร์เมต (9-Fluorenylmethyl chloroformate: FOMC) 

ความเข้มข้น 1 000 mg/l ในสารละลายแอซีโตไนทริล (HPLC grade) 

(7)  กรดแอมิโนมาตรฐาน (Standard amino acids) เช่น ฮิสทิดีน (histidine) อาร์จินีน (arginine) กลูตามีน 

(glutamine) ซีรีน (serine) กรดกลูตามิค (glutamic acid) กาบา (GABA) อะลานีน (alanine)   โพรลีน 

(proline)  วาลีน (valine) และ ลิวซีน (leucine) 

(8)  น้ าขจัดไอออน 

(9)  หลอดปั่นเหวี่ยง (centrifuge tube) ขนาด 50 มิลลิลิตร (ml)  

(10)  เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) 

(11)  เครื่องเขย่าผสม (vortex mixer) 

(12)  เครื่องอบแห้งสุญญากาศ (vacuum oven) 

(13)  ปิเปต (pipette) ขนาด  10 และ 20 ml 

(14)  ไมโครปิเปต (micropipette) ขนาด   p 10   p 50   p 100   p 200   p 1 000 

(15)  Nylon membrane syring filter ขนาด 0.2 ไมครอน 

(16) กระบอกฉีดยา  ขนาด 5 ml 

(17)  Column HPLC : waters Symmetry C18  5 mm  ยาว 3.9 mm x 150 mm 

(18)  Fluorescence Detector Jasco FP-920 

(19)  Waters 485 Tunable Absorbance Detector 

(20)  Waters 600 controller pump 

(21)  Waters 717 plus Auto-sampler 
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(21)  Waters SAT/IN Module 

(23)  เครื่องบดตัวอย่างละเอียดขนาด 80 เมช (mesh) ถึง 100 mesh 

ข.3.2  วิธีการเตรียมสกัดโปรตีนส าหรับวิเคราะห์กรดแอมิโน 

(1)  น าข้าวกล้องงอก ไปบดให้ละเอียดด้วยเครื่องบดตัวอย่าง และชั่งตัวอย่างข้าวกล้องงอกที่บดแล้ว 

ประมาณ 2 g ใส่ลงในหลอดปั่นเหวี่ยง 

(2)  เติมเมทานอล : คลอโรฟอร์ม : น้ า ในอัตราส่วน 12:5:3 ลงไป 8 ml 

(3)  เขย่าด้วยเครื่องเขย่าผสมนาน 2 min แล้วท าการปั่นเหวี่ยงที่ความเร็วรอบ 5,700 รอบต่อนาที เป็น

เวลา 15 นาที (min) ปั่น 3 รอบ 

(4)  เทสารละลายส่วนใสลงในขวดรูปชมพู่  ระเหย ส่วนกากตะกอนในหลอดปั่นเหวี่ยงให้เติม 

คลอโรฟอร์ม : น้ า ในอัตราส่วน 3:5 ลงไป 8 ml เขย่าด้วยเครื่องเขย่าผสม นาน 2 min และท าการปั่นเหวี่ยง

ที่ความเร็วรอบ 5,700 รอบต่อนาที เป็นเวลา 15 min แล้วให้เทสารละลายส่วนใส ลงในขวดรูปชมพู่  น าไป

ระเหยรวมกันกับครั้งแรก 

(5)  น าขวดรูปชมพู่ (flask) ระเหยที่เก็บสารละลายส่วนใสมาท าการระเหยด้วยเครื่องอบแห้งสุญญากาศ 

(vacuum oven) ที่อุณหภูมิ 60 
0
C (องศาเซลเซียส) จนแห้ง 

(6)  ชะล้างสารที่ต้องการออกจากขวดรูปชมพู่ ระเหยด้วยน้ ากลั่นขจัดไอออน ปริมาณ 5 ml 

(7)  ดูดสารละลายสกัดกรดแอมิโนจากตัวอย่างข้าวกล้องงอกจากข้อ 6 ปริมาตร 1 ml และสารละลาย 

FOMC ปริมาตร 1 ml ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 5 ml แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 5 ml ด้วยสารละลาย

บัฟเฟอร์โซเดียมบอเรต (sodium borate buffer)  เขย่าขวด ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 15 min  จากนั้นกรองผ่าน 

syringe nylon membrane filter ขนาด 0.2 μm (ไมโครเมตร) ลงในหลอดตัวอย่าง (vial) ของเครื่อง 

HPLC แล้วท าการฉีดสารที่ผ่านการกรอง จ านวน 10 ml เข้าเครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์หาชนิดและ

ปริมาณกรดแอมิโน โดยเปรียบเทียบกับกราฟสารละลายมาตรฐานกรดแอมิโนแต่ละชนิด 

ข.3.3  การวิเคราะห์หาปริมาณกรดแอมิโนอิสระ โดยวิธี HPLC 

ข.3.3.1 สารเคมีและวัสดุอุปกรณ์ 

(1)  สารละลายเมทิลแอลกอฮอล์ 

(2)  สารละลายแอซีโตไนทริล  

(3)  สารละลายกรดไทรฟลูออโรแอซีติก  ความเข้มข้น 0.05%  

(4)  สารละลายบัฟเฟอร์ไดโซเดียมเททระบอเรต 0.1 M ปรับ pH 10 ด้วยสารละลาย 8 M sodium hydroxide 

(5)  สารละลาย 9-ฟลูออรีนิลเมทิลคลอโรฟอร์เมต ความเข้มข้น 1,000 mg/l ในสารละลายแอซีโตไนทริล 
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(6)  กรดแอมิโนมาตรฐาน เช่น ฮิสทิดีน อาร์จินีน กลูตามีน ซีรีน กรดกลูตามิค กาบา อะลานีน โพรลีน 

วาลีน และลิวซีน 

(7)  ไมโครปิเปต ขนาด 50 ml 100 ml 200 ml และ 1,000 ml 

(8)  ขวดปรับปริมาตร ขนาด 5 ml 50 ml 100 ml 1,000 ml และ 2,000 ml 

(9)  หลอดตัวอย่าง และฝาปิด ส าหรับเครื่อง HPLC 

(10)  Syringe Nylon Membrane Filter ขนาดรูผ่าน 0.2 μm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 mm  

(11) Nylon Membrane Filter ขนาดรูผ่าน 0.2 μm ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 mm  

(12)  กระบอกฉีดยาพลาสติก (Syringe) ขนาด 5 mm 

(13)  ขวดปรับปริมาตร  5 ml 50 ml 100 ml 500 ml 1,000 ml และ 2,000 ml 

(14)  ชุดกรองสารละลาย Mobile phase เครื่อง HPLC 

(15)  เครื่องชั่งส าหรับการวิเคราะห์ 

(16)  เครื่อง HPLC  

(17)  เครื่องฟลูออเรเซนต์ดีเทคเตอร์ (Fluorescence detector)  

ข.3.3.2 สภาวะการตั้งเครื่อง HPLC 

(1)   คอลัมม์ symmetry Reverse-phase C18 (5 m ; 3.9 x 150 mm) 

(2)  ควบคุมอุณหภูมิของคอลัมม์ 40 
o
C   

(3)  ใช้ฟลูออเรเซนต์ดีเทคเตอร์ ความยาวคล่ืนกระตุ้น ( excited)  270 nm และความยาวคล่ืน

กระจาย ( emission) 315 นาโนเมตร (nm)  

(4)  ฉีดสารละลายในการวิเคราะห์ (inject sample) ปริมาณ 10  μl   

(5)  สภาวะในการวิเคราะห์มีการปรับเปลี่ยนปริมาณของสารตัวพาตลอดเวลา (Gradient elution) โดย

ใช้สารตัวพา 3 ชนิด อัตราการไหลของสารตัวพา 1 ml/min ดังตาราง ข.1 

ตารางที่ ข.1 สภาวะในการวิเคราะห์สารมาตรฐาน GABA ในข้าวกล้องงอก 

Time (min) Flow rate 0.05% TFA (%) Acetonitril (%) Methanol (%) 

0 1.0 65 35 0 

1.5 1.0 65 35 0 

3.0 1.0 80 15 5 

10 1.0 55 20 25 

15 1.0 55 20 25 
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21 1.0 35 30 35 

23 1.0 40 30 30 

27 1.0 0 75 25 

33 1.0 65 35 0 

ข.3.4   การเตรียมสารละลายผสมกรดแอมิโนและสร้างกราฟมาตรฐาน 

ข.3.4.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานกรดแอมิโนผสม 10 ชนิด คือ กรดแอมิโน ฮิสทิดีน อาร์จินีน  กลูตามีน 
ซีรีน กรดกลูตามิค กาบา อะลานีน โพรลีน วาลีน และลิวซีน ความเข้มข้น 2 mg/l  5 mg/l  10 mg/l  

15 mg/l  20 mg/l  25 mg/l  และ 30 mg/l  

ข.3.4.2 ดูดสารละลายมาตรฐานกรดแอมิโนผสมจากข้อ 1 จ านวน 1 ml และสารละลาย FOMC จ านวน 

1 ml ลงในขวดปรับปริมาตรขนาด 5 ml แล้วปรับปริมาตรให้ครบ 5 ml ด้วยสารละลายบัฟเฟอร์โซเดียม

บอเรต เขย่าขวด ตั้งทิ้งไว้เป็นเวลา 15 min จากนั้นท าการกรองผ่าน syringe nylon membrane filter 

ขนาด 0.2 μm ลงในหลอดตัวอย่างของเครื่อง HPLC แล้วฉีดเข้าเครื่อง HPLC เพื่อสร้างกราฟสารละลาย

มาตรฐานกรดแอมิโนแต่ละชนิดระหว่างความเข้มข้นของกรดแอมิโน แต่ละชนิดกับพื้นที่ใต้กราฟของกรด

แอมิโนชนิดนั้นๆ ดังรูปภาพที่ ข.1 

 

 

รูปภาพที่ ข.1 ระยะเวลาที่สารคงอยู่ ( Retention Time, RT) ของ GABA มาตรฐาน และกรดแอมิโน อิสระ

ชนิดอื่นๆ 

จากรูปภาพที ่ข.1 เมื่อฉีดสารละลายมาตรฐานของกรดแอมิโนชนิดอื่นๆ ร่วมกับการวิเคราะห์ GABA 

พบว่ามี RT แตกต่างกัน โดยเรียงตามล าดับดังนี้ 

  ฮีสทิดีน   2.219  min 
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  อาร์จินีน  2.644  min 

  กลูตามีน   5.978  min 

  เซอร์ลีน   9.520  min 

  กลูตาเมต   10.622  min 

  FMOC   17.023  min 

GABA    22.022  min 

  อะลานีน  22.474  min 

  โพรลีน    24.061  min 

  วาลีน    26.754  min 

  ลิวซีน    29.779  min 

ข.3.4.3 กรดแอมิโนที่วิเคราะห์ได้จาก HPLC น ามาเปรียบค่า RT (retention time) และพื้นที่ใต้กราฟที่

ระดับความ เข้มข้นต่างๆ กับสารมาตรฐาน เพื่อค านวณปริมาณกรดแอมิโนในตัวอย่างที่วิเคราะห์ ซึ่ง

ปริมาณพื้นที่ใต้กราฟของสารมาตรฐาน GABA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ แสดงในตารางที่ ข.2 และ

น ามาแสดงเป็นกราฟมาตรฐาน (standard curve) ดังรูปภาพที ่ข. 2 

ตารางท่ี ข.2 พื้นที่ใต้กราฟของ GABA มาตรฐานที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ 

(ข้อ ข.3.4.3) 

ความเข้มข้น  

(mg/l) 

พื นที่ใต้กราฟ (peak area) 

5 1,817,094.00 

10 4,759,386.20 

15 8,532,576.70 

20 140,417,115.58 

30 200,970,697.00 

40 800,338,636.00 

50 1,200,017,351.00 

60 1,400,300,548.00 

70 1,700,592,202.00 
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รูปภาพที่ ข. 3 กราฟมาตรฐานของ GABA ที่ระดับความเข้มข้น 2 mg/l 5 mg/l 10 mg/l 15 mg/l 20 mg/l 

25 mg/l และ 30 mg/l ที่วิเคราะห์ด้วย HPLC ค่าความสัมพันธ์ของข้อมูล (R
2
 = 0.9993) 

 

 
รูปภาพที ่ข. 2  กราฟมาตรฐานของ GABA ที่ระดับความเข้มข้นต่างๆ ที่วิเคราะห์ด้วย HPLC ค่า

ความสัมพันธ์ของข้อมูล (R
2
 = 0.953) 
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ภาคผนวก ค 

 หน่วย  

หน่วยและสัญลักษณ์ที่ใช้ในมาตรฐานนี้ และหน่วยที่ SI (International System of Units หรือ  

Le Systéme International d’ Unités) ยอมให้ใช้ได้ มีดังนี้ 

รายการ ชื่อหน่วย สัญลักษณ์หน่วย 

ความยาว 

นาโนเมตร (nanometer) nm 

ไมโครเมตร (micrometer) μm 

มิลลิเมตร (millimeter) mm 

เซนติเมตร (centimeter) cm 

ปริมาตร 
มิลลิลิตร (milliliter) ml 

ไมโครลิตร (microliter) μl 

ความเข้มข้น 
มิลลิลิตรต่อลิตร 

(milliliter per liter) 
ml/l 

มวล 

มิลลิกรัม (milligram) mg 

กรัม (gram) g 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree celius) 
๐
C 

เวลา 
นาที (minute) min 

ชั่งโมง (hour) h 
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