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บทคัดย่อ
การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดหญ้าเปีย ด้วยวิธีการ AOAC ประกอบด้วย โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใย
อาหารและเถ้า พบว่า เมล็ดหญ้าเปียมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงที่สุดที่ 74.64 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง และยังพบว่ามี
ปริมาณโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร และเถ้า 7.3, 1.56, 3.53 และ 2.19 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง ตามล้าดับ นอกจากนี้
เมล็ดหญ้าเปียสามารถให้พลังงาน 3,741 แคลลอรี่ต่อกรัม จากการวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเมล็ด
หญ้าเปีย พบร้อยละของการยับยั้งอนุมูลอิสระเท่ากับ 94.33 ที่ความเข้มข้นของสารสกัด 100 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร
Abstract
The nutrition analysis of Eleusine coracana (L.) Gaertn seeds by AOAC method composed of protein,
fat, carbohydrate, fiber and ash. The result revealed that E. coracana (L.) Gaertn seeds provided the
highest carbohydrate composition of 74.64 gram per 100 gram dry weight and also contained protein,
fat, fiber and ash composition of 7.3, 1.56, 3.53 and 2.19 gram per 100 gram dry weight, respectively.
Moreover, it presented 3,741 calories per gram of energy. The analysis of antioxidant activity of E.
coracana (L.) Gaertn seeds found 94.33 percent of DPPH scavenging activity at concentration of 100
milligram per milliliter.
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บทนา
จังหวัดเชียงราย ตั้งอยู่ติดพรมแดนหลากหลายประเทศ
รวมไปถึ งมี กลุ่ มชาติพั นธุ์ ที่ห ลากหลาย ซึ่ งมี ประเพณี
วัฒนธรรม หรือภูมิปัญญาที่น่าสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า
เพื่ อ การพั ฒ นาศั ก ยภาพของชุ ม ชนและประชากรบน
พื้นที่สูงให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติในของชุมชนได้อย่าง
ยั่งยื น นอกจากนี้ การศึ ก ษาวิ จั ย ด้ านความมั่งคงทาง
อาหารก็เป็นที่น่าสนใจ ซึ่งควรมีการจัดการทรัพยากรใน
ท้ อ งถิ่ น ให้ ที ค วามมั่ น คงด้ า นอาหารอย่ า งยั่ ง ยื น และ
บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรเพื่ อ การผลิ ต อาหารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ จากงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาคุณค่า

ทางโภชนาการและการต้านอนุมูลอิสระจากพื้นฐานทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติ อาทิเช่น งา
ขาว (โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และเถ้า
20.9, 57.1, 15.0, 4.6 และ 3.1 กรัมต่อ 100 กรัม
น้้าหนักแห้ง ) งาด้า (โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใย
อาหาร และเถ้า 20.6, 48.2, 21.8, 9.9 และ 5.2 กรัม
ต่อ 100 กรั ม น้้า หนั ก แห้ง ) งาขี้ ม้ อ น (โปรตีน ไขมั น
คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร และเถ้า 16.7, 46.5, 28.6,
16.7 และ 1.0 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง ) และถั่ว
ด้า (โปรตีน ไขมัน คาร์ โบไฮเดรต ใยอาหาร และเถ้ า
23.8, 16.0, 61.8, 4.6 และ 3.5 กรัมต่อ 100 กรัม
น้้ า หนั ก แห้ ง ) เป็ น ต้ น (แสงโสม, 2544) นอกจาก
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การศึกษาด้านคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ในพืชพื้นบ้าน
บางชนิดยังได้มีการศึกษาวิจัยทางด้านปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระซึ่งมีคุณสมบัติทางเภสัชสามารถช่วยป้องกัน
โรคต่างๆ ได้ สารต้านอนุมูลอิสระเป็นสารต้านปฏิกิริยา
ออกซิเดชันสามารถก้าจัดอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย
ได้ ซึ่งอนุมูลอิสระนี้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิด
เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิต และ โรคภูมิแพ้ เป็น
ต้น (บุหรัน, 2556) ซึ่งในพืชหลายชนิดพบคุณสมบัติใน
การต้านอนุมูลอิสระยกตัวอย่างเช่น ข้าวกล้องสังข์หยด
พั ท ลุ ง มี ร้ อ ยละของการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระเท่ า กั บ
79.25±0.44 (อุไรวรรณ และคณะ, 2556) นอกจากนี้ยัง
พบสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระในเมล็ ด บั ว หลวง (จิ ร ศั ก ดิ์ ,
2559) มะม่วงหิมพานต์ (รัชฎาภรณ์ และคณะ, 2556)
และเมล็ดองุ่น (ชลธิรา, 2558) อีกด้วย

ภาพ 1 ต้นหญ้าเปีย
หญ้าเปีย หรือ ข้าวป้างสามง่าม (Eleusine coracana
(L.) Gaertn.) มีชื่อสามัญ คือ African millet หรือ
Finger millet (ภาพ 1) เป็นพืชในวงศ์ Poaceae มี
ความสูงประมาณ 60 – 80 เซนติเมตร นับแต่อดีตเป็น
ธัญพืชที่ส้าคัญอีกชนิดหนึ่งของชาวม้ง เป็นธัญญาหารที่
ชาวม้งนิยมปลูกร่วมกับข้าวไร่เพื่อเป็นหลักประกันใน
ด้านความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยมีการใช้ประโยชน์
ตามภูมิปัญญา เช่น น้ามาหุงร่วมกับข้าวใช้รับประทาน
น้า มาท้ า ขนมในงานประเพณี ต่ างๆ เป็ น ต้น จึ งเป็ น ที่
น่าสนใจในการวิเคราะห์หาคุณค่าโภชนาการ รวมไปถึง
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดหญ้าเปีย
เพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นน้าไปสู่การพัฒนาต่อยอด
ต่อไปในอนาคต
จุ ด ประสงค์ ข องงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ พื่ อ ศึ ก ษาคุ ณ ค่ า
โภชนาการและสารต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดหญ้าเปีย

งานวิจัยนีเ้ ป็นงานสนองพระราชด้าริในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริฯ
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
1. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดหญ้าเปีย
เก็บตัวอย่างเมล็ดหญ้าเปียในจังหวัดเชียงรายมาอบแห้ง
(ภาพ 2) ท้าการสกัดและน้ามาวิเคราะห์ องค์ประกอบ
ทางเคมี โ ดยประมาณ ประกอบด้ ว ย โปรตี น
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เถ้า ใยอาหาร และพลังงาน โดยใช้
วิธีการ AOAC (AOAC, 2000)

ภาพ 2 ตัวอย่างแห้งของเมล็ดหญ้าเปีย
2. การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดหญ้าเปีย
น้าตัวอย่างเมล็ดหญ้าเปียมาอบแห้งและชั่งน้้าหนักแห้ง
ของเมล็ดหญ้าเปียปริมาณ 50 กรัม จากนั้นบดตัวอย่าง
แห้งและน้ามาสกัดด้วย 95% เอทานอล จ้านวนสามครั้ง
กรองสารสกั ด ด้ ว ยกระดาษกรอง น้า สารสกั ด ที่ ไ ด้ ไ ป
ระเหยแห้งด้วยเครื่อง rotary evaporator จนได้สาร
ส กั ด ห ย า บ แ ล ะ น้ า ส า ร ส กั ด ที่ ไ ด้ ม า วิ เ ค ร า ะ ห์
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระโดยใช้วิธี DPPH
scavenging activity (Lee and Shibamoto, 2002)
โดยเตรียมตัวอย่างสารสกัดปริ มาตร 0.3 mL เติมลงใน
DPPH ความเข้มข้น 0.1 mM ปริมาตร 0.5 mL ผสมให้
เข้ากันด้วยเครื่อง Vortex mixer เป็นเวลา 10 นาที ตั้ง
พักไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที แล้ววัดค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 517 nm โดยใช้เครื่อง UVVis spectrophotometer โดยใช้ BHT เป็นสาร
มาตรฐาน ค้านวณหาร้อยละของการต้านอนุมูลอิสระ
(% DPPH scavenging activity) โดยใช้สูตร
เมื่อก้าหนดให้ control OD คือ ค่าการดูดกลืนแสงของ
สารมาตรฐาน และ sample OD คือ ค่าการดูดกลืนแสง
ของตัวอย่างสารสกัด
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
วรรณ และคณะ, 2556) นอกจากนี้ สัดส่วนของคุณค่า
1. การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดหญ้าเปีย
โภชนาการที่พบในข้าว ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสารอาหาร
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีโดยประมาณของ
ประเภทคาร์โบไฮเดรต จากผลการวิจัยพบว่าเมล็ดหญ้า
เมล็ดหญ้าเปีย พบว่ามีปริมาณโปรตีน 7.3 กรัมต่อ 100
เปียมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากที่สุด คือ 74.64 กรัมต่อ
กรัมน้้าหนักแห้ง ไขมัน 1.56 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนัก
100
กรั ม น้้ า หนั ก แห้ ง ซึ่ ง ใกล้ เ คี ย งกั บ ปริ ม าณ
แห้ง คาร์โบไฮเดรต 74.64 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนัก
คาร์ โบไฮเดรตที่พ บในข้า วชนิดต่ างๆ ยกตั วอย่ างเช่ น
แห้ง ใยอาหาร 3.53 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง และ
ข้าวเหนียวด้า (76.1 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง) ข้าว
เถ้า 2.19 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง นอกจากนี้ยัง
มันปู (77 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง) ข้าวเจ้าหอม
พบว่ามีพลังงาน 3,741 แคลลอรี่ต่อกรัม (ตาราง 1) ซึ่ง
มะลิ (80.4 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง) เป็นต้น
สามารถเป็นแหล่งพลังงานส้าหรับการบริโภคได้ จากภูมิ
นอกจากนี้ ยังมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตมากกว่าธัญพื ช
ปั ญ ญาพื้ น บ้ า นได้ มี ก ารน้ า เมล็ ด หญ้ า เปี ย มาหุ ง รวม
ชนิดอื่นๆ เช่น ถั่วเขียว (60.3 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนัก
กับข้าวเพื่อบริโภค เป็นพืชทดแทนในกรณีที่ข้าวไม่พอ
แห้ง) ถั่วแดง (58.0 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง) ถั่ว
ส้าหรับการบริโภคในครัวเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จาก
แดง ลูกเดือย (71.0 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง)
ผลการวิเคราะห์พบคุณค่าทางโภชนาการต่างๆ ของ
(แสงโสม, 2544) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมล็ดหญ้าเปียนั้นมี
เมล็ดหญ้าเปียแสดงให้เห็นว่า เมล็ดหญ้าเปียมีคุณค่าทาง
คุณค่าทางอาหาร สามารถบริโภคทดแทนสารอาหารที่
โภชนาการเทียบเคียงกับข้าวหลายสายพันธุ์เช่นกัน โดย
ได้จากข้าวตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งควรมีการอนุรัก ษ์
ปริมาณโปรตีนและไขมันที่พบในเมล็ดหญ้าเปียใกล้เคียง
และศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
กั บ ปริ ม าณที่ พ บในข้ า วสั ง ข์ ห ยด ซึ่ ง พบว่ า มี ป ริ ม าณ
โปรตีน 8.88 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง และมี
ปริมาณไขมัน 1.98 กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง (อุไร
ตาราง 1 คุณค่าทางโภชนาการของเมล็ดหญ้าเปียเปรียบเทียบกับเมล็ดธัญพืชอื่นๆ
ปริมาณสารอาหารที่พบ
เมล็ดหญ้าเปีย
ข้าวเหนียวดา
ถั่วแดง
โปรตีน (กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง)
7.30±0.20
8.2
22.4
ไขมัน (กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง)
1.56±0.04
3.0
1.2
คาร์โบไฮเดรต (กรัมต่อ 100 กรัม
74.64±0.50
76.1
58.0
น้้าหนักแห้ง)
ใยอาหาร (กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนัก
3.53±0.05
4.9
4.3
แห้ง)
เถ้า (กรัมต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง)
2.19±0.04
0.9
4.2
พลังงาน (แคลลอรี่ต่อกรัม)
3,741±10.26
2. การวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดหญ้าเปีย
จากผลการทดลองการต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดหญ้า
เปี ย พบว่ า มี ฤ ทธิ์ ใ นการต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ โดยความ
เข้มข้นของสารสกัดจากเมล็ดหญ้าเปีย 100 มิลลิกรัม/
มิลลิลิตร มีร้อยละการยับยั้งที่ 94.33 ในขณะที่ ความ
เข้มข้นของสารมาตรฐาน BHT 0.1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
พบว่ามีร้อยละการยับยั้งที่ 96.09 และมีค่า IC50 (ค่า
ความเข้ ม ข้ น ของสารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการยั บ ยั้ ง ที่
50%) เท่ากับ 20.18±2.11 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากผล
การทดลองแสดงให้เห็นว่าเมล็ดหญ้าเปียมีฤทธิ์ในการ
ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ แต่ พ บในปริ ม าณที่ ไ ม่ ม ากนั ก เมื่ อ

เปรียบเทียบกับพืชชนิดอื่น ยกตัวอย่างเช่น ข้าวทับทิม
ชุ ม แพ มี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระมาก โดยมี ค่ า IC50
เท่ากับ 2.68 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร) (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ,
2558) ข้าวพื้นเมืองในหมู่บ้านทิพุเย อ้า เภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี จ้านวน 11 ชนิด มีค่า EC50 อยู่
ในช่วง 0.0313 ถึง 0.0633 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (ปิ่นธิดา
และคณะ, 2560) Lantana camara มี ค่ า IC50
เท่ากับ 0.927 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (Kumar et al.,
2014) และ Teucrium chamaerdys L. var.
glanduliferum Haussk มีค่า IC50 เท่ากับ 1.165
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (Stankovic et al., 2010) เป็นต้น
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อย่ างไรก็ ตามพืชชนิ ด ต่า งๆ ข้า งต้น มีค่ า สูงกว่ า เมล็ ด
2560) และข้าวที่มีสีชนิ ดต่างๆ (นิพัทธา และวริพัสย,
หญ้ า เปี ย เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณสารสกั ด ที่ ใ ช้
2553) ซึ่งในหญ้าเปียอาจพบรงควัตถุชนิดนี้ปริมาณไม่
ทดสอบ ซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม
มากนั ก จึ ง ส่ งผลต่ อ ความสามารถในการยั บ ยั้ ง อนุ มู ล
ที่ออกฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินซี วิตามิน
อิสระ ซึ่งจากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมล็ดหญ้าเปีย
อี สารประกอบฟีนอลิค รวมไปถึงรงควัตถุต่างๆ ที่พบใน
พบสารต้านอนุมูลอิสระแต่มีปริมาณค่อนข้างน้อย แต่จะ
ธัญพืชที่มีสีแดง ม่วงและด้า เช่น แอนโทไซยานิน หรือ
เป็ น ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การศึ ก ษาคุ ณ สมบั ติ ท าง
เบต้าแคโรทีน (Pasjanant, 2015) โดยการมีปริมาณ
โภชนเภสัชของเมล็ดหญ้าเปียในด้านอื่นๆ ต่อไป
ของสารประกอบต่างๆ เหล่านี้ส่งผลสัมพันธ์กับฤทธิ์ใน
การต้านอนุมูลอิสระ เช่น ข้าวก่้า (วชิระ และ ปิยะพร,
ตาราง 2 ร้อยละของการต้านอนุมูลอิสระ (%DPPH scavenging activity) ของเมล็ดหญ้าเปีย
ความเข้มข้น (มิลลิกรัม/มิลลิลติ ร)

% DPPH scavenging activity ±SD

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

94.33±0.24
93.32±0.07
92.64±0.13
91.62±0.14
89.06±0.44
86.39±0.71
84.65±6.74
69.49±5.20
52.88±3.80
28.99±2.29

สรุปผลการทดลอง
จากการวิเคราะห์คณ
ุ ค่าทางโภชนาการของเมล็ดหญ้า
เปีย พบทั้ง โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต ใยอาหารและ
เถ้า โดยพบปริมาณคาร์โบไฮเดรตสูงที่สุด 74.64 กรัม
ต่อ 100 กรัมน้้าหนักแห้ง และยังให้พลังงานมากถึง
3,741 แคลลอรี่ต่อกรัม นอกจากนี้จากการวิเคราะห์
ความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระของเมล็ดหญ้าเปีย
พบว่า ความเข้มข้นของสารสกัดจากเมล็ดหญ้าเปีย 100
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร สามารถยับยั้งอนุมูลอิสระที่ร้อยละ
94.33
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