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บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทองแดง และ
สังกะสี ในข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราช ในพื้นที่อําเภอห้วยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา โดยเทคนิคอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี ผลการวิเคราะห์พบว่า  ปริมาณ
แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p≤0.05 ยกเว้น
ปริมาณทองแดง และสังกะสีที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p≤0.05 ระหว่างพันธุ์ปลูก 
ฟอสฟอรัสมีปริมาณธาตุเฉลี่ยสูงสุด (341.71 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) รองลงมาคือ โพแทสเซียม (204.30 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แมกนีเซียม (182.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) สังกะสี (32.47 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และ
ทองแดง (0.84 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบข้าวแต่ละพันธุ์พบว่า ข้าวหอมมะลิดํามี
ปริมาณแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และทองแดงสูงที่สุด ส่วนข้าวสังข์หยดโคราชมีปริมาณสังกะสีสูง
ที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบพันธุ์ของข้าวพบว่า ในข้าวหอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราชมีปริมาณธาตุสูงกว่า
ข้าวหอมมะลิ และยังพบว่า ข้าวหอมมะลิดํามีปริมาณธาตุสูงกว่าข้าวสังข์หยดโคราช การศึกษาครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่าข้าวในพ้ืนที่อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา มีคุณสมบัติที่ดีในด้านของแร่ธาตุ ซึ่งสามารถนําข้อมูล
ไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป จากผลการศึกษาร้อยละการได้กลับคืน
มา พบว่า ร้อยละการได้กลับคืนมาอยู่ในช่วง 98.84 - 100.38 ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับ และผลการศึกษาขีดจํากัด
ของการตรวจวัด พบว่า มีค่าต่ํากว่าปริมาณต่ําที่สุดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ แสดงว่า การวิเคราะห์ปริมาณธาตุ
หลักและธาตุรองด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์มีความถูกต้อง และมีความแม่นยําสูง 

 
ค าส าคัญ: ธาตุ ข้าว อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทร ี
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Abstract 
 

 The aim of this research was to determine of Magnesium, Phosphorus, Potassium, 
Copper and Zinc in Jasmine, black Jasmine and Sungyod Korat rices from Huai Thalaeng 
district, Nakhon Ratchasima province by Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) 
techniques. The results revealed that the content of Magnesium, Phosphorus and Potassium 
showed significant difference (p≤0.05), except the content of Copper and Zinc had no 
significant difference (p≤0.05) among rice cultivars. Studies showed that average Phosphorus 
content was highest (341.71 mg/kg) followed by Potassium (204.30 mg/kg), Magnesium 
(182.24 mg/kg), Zinc (32.47 mg/kg) and Copper (0.84 mg/kg), respectively. Among rice 
cultivars, black Jasmine rice showed the highest content of Magnesium, Phosphorus, 
Potassium and Copper, while the Sungyod Korat rice exhibited the highest content of Zinc. 
Color rice cultivars include; black Jasmine and Sungyod Korat rice contained higher content 
of elements than Jasmine rice. In addition, it was found that black Jasmine rice possessed 
higher content of elements than Sungyod Korat rice. This study indicated that rice cultivars 
in Huai Thalaeng district, Nakhon Ratchasima province contain various mineral elements 
which could be used for rice breeding and further product development. The recoveries 
percentage of elements were in the range of 98.84 - 100.38, which is acceptable. Limit of 
detection of elements were lower than the lowest of amount of elements detected. These 
results showed the accuracy and precision of the determination of major and trace 
elements by using atomic absorption spectrophotometer.  
 
Keywords: elements, rice, Atomic Absorption Spectrophotometry 
 

บทน า 
 

 ข้าวเป็นธัญพืชที่มนุษย์ส่วนใหญ่นิยมบริโภคเป็น
อาหารหลัก และข้าวยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของ
ประเทศไทย เนื่องจากข้าวและผลิตภัณฑ์ของข้าวเป็นสินค้า
ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 
18.55 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรที่สําคัญ 
10 อันดับของประเทศไทย (สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า, 2554) ซึ่งพันธุ์ข้าวที่นิยม
ปลูกมี 2 ชนิด คือ ข้าว Oryza sativa ปลูกในทวีปเอเชีย 
และ Oryza glaberrima ปลูกในทวีปแอฟริกา แต่ข้าวที่
จําหน่ายในตลาดโลกเกือบทั้งหมดเป็นข้าวที่ปลูกจากทวีป
เอเชีย ประเทศต่าง ๆ ในโลกต่างก็มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว
ใหม่ เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกข้าว และวิธีการปลูกข้าวเพื่อให้
ได้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้น สําหรับข้าวที่ปลูกในประเทศไทย
เป็นพันธุ์ข้าวเมล็ดยาว  คือ ข้าวอินดิกา แต่ประกอบด้วย

หลายพันธุ์ทั้งที่เป็นข้าวป่า ข้าวที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ และ
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,500 พันธุ์ แต่ข้าวพันธุ์
ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากที่สุด คือ ข้าวหอมมะลิ 
(ทรงเชาว์, 2545) คนไทยบริโภคข้าวกันอย่างแพร่หลาย ซึ่ง
เกณฑ์ในการแบ่งประเภทของข้าวมีหลายเกณฑ์ แต่ถ้าแบ่ง
ตามชนิดของแป้งจะแบ่งข้าวออกเป็น 2 ชนิด คือ ข้าวเจ้า 
และข้าวเหนียว (จรัญจิต และสุวัฒน์, 2552) นอกจากการ
บริโภคโดยตรงแล้วยังมีการนําข้าวมาแปรรูปเป็นแป้ง เส้น
ก๋วยเตี๋ยว ของหวานชนิดต่าง ๆ  และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
เวชสําอางต่าง ๆ เช่น ครีม เจล และโลชั่น เป็นต้น ในข้าว
จะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต 
โปรตีน วิตามิน ใยอาหาร ไขมัน วิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ 
ในปริมาณแตกต่างกันออกไปอันเป็นผลมาจากพันธุ์ข้าว 
สภาวะการปลูก การเก็บเกี่ยว และกระบวนการแปรรูปจาก
ข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้อง และข้าวสาร (อรอนงค์, 2550)  
แร่ธาตุ คือ สารประกอบ อนินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของ
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อาหารส่วนที่เหลือเป็นเถ้าหลังจากการเผาไหม้สารอินทรีย์
ทั้งหมดในเนื้อเยื่อพืช และสัตว์ ร่างกายมนุษย์ต้องการแร่
ธาตุแต่ละชนิดแตกต่างกันแร่ธาตุแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
แร่ธาตุหลัก คือ แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณมากโดย
ที่ร่างกายมีความต้องการ ในหนึ่งวันมากกว่า 100 มิลลิกรัม
ขึ้นไป ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
และแร่ธาตุรอง คือ แร่ธาตุที่ร่างกายต้องการในปริมาณน้อย
โดยที่ร่างกายมีความต้องการในหนึ่งวันน้อยกว่า 100 
มิลลิกรัมต่อวัน แต่ถึงแม้ร่างกายจะต้องการแร่ธาตุประเภท
นี้ในปริมาณน้อยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีความสําคัญ ซึ่งแร่ธาตุใน
กลุ่มนี้ได้แก่ ทองแดง เหล็ก แมงกานีส ซีลีเนียม และสังกะสี 
(วรนันท์, 2538) โดยที่แร่ธาตุดังกล่าวมีความสําคัญต่อ
ร่างกายของมนุษย์ดังนี้ แมกนีเซียมควบคุมการทํางานของ
ระบบประสาท และกล้ามเนื้อ ฟอสฟอรัสร่วมกับแคลเซียม
ในการสร้างกระดูกและฟัน (สมศักดิ์, 2547) โพแทสเซียม
ช่วยควบคุมสมดุลของน้ําในร่างกายและช่วยทําให้หัวใจเต้น
เป็นปกติ ทองแดงช่วยเปลี่ยนเหล็กให้เป็นฮีโมโกลบินซึ่งเป็น
องค์ประกอบของเม็ดเลือดแดง และสังกะสีช่วยยับยั้งการ
เจริญ ของเซลล์มะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น ในปัจจุบัน
กระแสความนิยมการบริโภคข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
เพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะข้าวมีสี จากรายงานการ
วิจัยพบว่า ในข้าวที่มีสีจะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ
สูงกว่าข้าวขาว (ประสิทธิ์, 2553)  ข้าวมีสีส่วนใหญ่จะเป็น
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและมีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวหอม
มะลิดํา (สีม่วง) และข้าวสังข์หยดโคราช (สีน้ําตาล) ซึ่ง ใน
ข้าวแต่ละสายพันธุ์ก็จะเป็นแหล่งของแร่ธาตุหลักแร่ธาตุรอง 
และสารอาหารอื่น ๆ ที่มีปริมาณมากน้อยแตกต่างกัน
ออกไปตามสายพันธุ์ของข้าว 
 

วัตถุประสงค์ 
 

 เพื่อวิ เคราะห์ปริมาณแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม ทองแดง และสังกะสีในข้าวหอมมะลิ ข้าวหอม
มะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราช ในพื้นที่อําเภอห้วยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 
 

วิธีการวิจัย 
 

1. การเก็บตัวอย่าง 
 ทําการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวหอมมะลิ  ข้าวหอม
มะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราช จากกลุ่มเกษตรกรบ้านหัว
สะพาน ตําบลหินดาด อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

2. การเตรียมตัวอย่าง  
 บดตัวอย่างข้าวให้ละเอียด ร่อนข้าวด้วยตะแกรง
ขนาด 150 ไมโครเมตร และนําไปอบในตู้อบลมร้อนที่
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส จนกระทั่งน้ําหนักคงที่ จากนั้น
ชั่งน้ําหนักและทําการย่อยด้วยกรดผสมระหว่างกรดไนตริก
เข้มข้นต่อกรดเปอร์คลอริก เข้มข้นในอัตราส่วน (9 : 4) จะได้
สารละลายตัวอย่างข้าว  
 
3.การวิ เ ค ร า ะห์ ป ริ ม าณ แมกนี เ ซี ยม  ฟอสฟอรั ส 
โพแทสเซียม ทองแดง และสังกะสีในสารละลายตัวอย่าง
ข้าว โดยใช้เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโต
มิเตอร์ 

3.1เตรียมสารละลายมาตรฐานแมกนีเซียมเข้มข้น 
0.00  0.05  0.10  0.50  1.00  5.00 และ 10.00 มิลลิกรัม
ต่อลิตร ความเข้มข้นละ 25.00 มิลลิลิตร นําสารละลาย
มาตรฐานไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 285.2 
นาโนเมตร ด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พ-ชันสเปกโทร
โฟโตมิเตอร ์และเขียนกราฟมาตรฐานของแมกนีเซียม 

3.2นําสารละลายตัวอย่างข้าวไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงที่ความยาวคลื่น 285.2 นาโนเมตร ด้วยเครื่องอะตอมมิ
กแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และนําค่าการดูดกลืน
แสงของสารละลายตัวอย่างข้ าวไปเที ยบหาปริมาณ
แมกนีเซียมจากกราฟมาตรฐาน 
หมายเหต ุ  
ก. แต่ละตัวอย่างทําการทดลองซ้ํา 3 ซ้ํา 
ข. สําหรับการวิเคราะห์ธาตุชนิดอื่น ๆ ก็ทําได้ในทํานอง
เดียวกัน โดยเปลี่ยนความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน 
และความยาวคลื่นที่ใช้วัดค่าการดูดกลืนแสง ซึ่งแสดง
รายละเอียดในตารางที ่1 
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ตารางที่ 1 ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน              
และความยาวคลื่นที ่ใช้วัดค่าการดูดกลืน
แสง 

 
ธาตุ ความเข้มข้นของ 

สารละลายมาตรฐาน 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ความยาว
คลื่น 

(นาโนเมตร) 
ฟอสฟอรัส 0.00  0.05  0.10  0.50  

1.00  5.00 และ 10.00 
213.6 

โพแทสเซียม 0.00  0.40  0.60  0.80  
1.00  3.00  5.00 และ 
10.00  

766.5 

ทองแดง 0.00  0.01  0.02  0.05  
0.10  0.50 และ 1.00 

324.8 

สังกะสี 0.00  0.10  0.20  0.40  
0.60  0.80  1.00 และ 
1.20 

213.9 

 
4. การตรวจสอบความถูกต้องของวิธีที่ใช้ในการวิเคราะห์
โดยการศึกษาร้อยละการได้กลับคืน (%Recovery) และ
ขีดจ ากัดของการตรวจวัด (Limit of detection) 

4.1การศึกษาร้อยละการได้กลับคืนมา ใน
การศึกษาร้อยละการได้กลับคืนมาจะแบ่งการทดลอง
ออกเป็น 3 ชุด คือ ชุด A สารละลายตัวอย่างข้าว ชุด B 
สารละลายตัวอย่างข้าว และสารละลายมาตรฐาน และชุด C 
สารละลายมาตรฐาน วิเคราะห์สารละลายทั้ง 3 ชุดด้วยเครื่อง
อะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ นําค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ได้ไปเทียบหาปริมาณธาตุจากกราฟมาตรฐาน 
และคํานวณร้อยละการได้กลับคืนมา  
หมายเหต ุแต่ละตัวอย่างทําการทดลองซ้ํา 3 ซ้ํา 

4.2การศึกษาขีดจํากัดของการตรวจวัด โดยเตรียม
สารละลายกรดไนตริกเข้มข้นร้อยละ 4.00 โดยปริมาตร 
จํานวน 10 ขวด นําไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ที่ความยาว
คลื่นของแต่ละธาตุด้ วยเครื่ องอะตอมมิกแอบซอร์พ
ชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ และคํานวณขีดจํากัดของการ
ตรวจวัดจากค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation, SD)  
 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 วิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้ โดยผลการวิเคราะห์
ทางสถิติแสดงเป็นค่าเฉลี่ย (Mean) ±ค่าเบี่ยงเบน      
มาตรฐาน (Standard deviation) ในหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัมข้าวดิบ และใช้ Analysis of variance (ANOVA) 
วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และ 
ความแตกต่างระหว่างสองกลุ่มโดยใช้ one way ANOVA 
ในการวิเคราะห์ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติกําหนดที่ p≤0.05  
 

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการวิเคราะห์ปริมาณแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม ทองแดง และสังกะสีในตัวอย่างข้าว  
 ปริมาณแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
ทองแดง และสังกะสีของข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิดํา และ
ข้าวสังข์หยดโคราช แสดงดังภาพที ่1 - 3  
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ธาตุ

ภาพท่ี 1 ปริมาณธาตุเฉลี่ยของข้าวหอมมะลิ 
 

จากภาพที่ 1 พบว่า ในข้าวหอมมะลิมีปริมาณ
โพแทสเซียมสูงที่สุดคือ 116.62 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วน
ทองแดงมีปริมาณต่ําที่สุดคือ 0.82 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
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ภาพท่ี 2 ปริมาณธาตุเฉลี่ยของข้าวหอมมะลิดํา 
 

จากภาพที่ 2 พบว่า ในข้าวหอมมะลิดํามีปริมาณ
ฟอสฟอรัสสูงที่สุดคือ 341.71 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วน
ทองแดงมีปริมาณต่ําที่สุดคือ 0.87 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
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ภาพท่ี 3 ปริมาณธาตุเฉลี่ยของข้าวสังข์หยดโคราช 
 

จากภาพที่ 3 พบว่า ในข้าวสังข์หยดโคราชมี
ปริมาณฟอสฟอรัสสูงที่สุดคือ 321.42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ส่วนทองแดงมีปริมาณต่ําที่สุดคือ 0.76 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

เมื่อนําปริมาณเฉลี่ยของแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม ทองแดง และสังกะสีของข้าวหอมมะลิ ข้าว
หอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราชมาเปรียบเทียบกัน ดัง
แสดงในตารางที ่2 และภาพที ่4 
ตาราง ท่ี 2 ปริมาณธาตุ เฉลี่ ยของข้าวหอมมะลิ  ข้าว 
              หอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราช 
 

 
ธาตุ 

พันธุ์ข้าว 
ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอม 

มะลิด า 
ข้าวสังข์หยด

โคราช 
แมกนีเซียม 18.63±0.25c 182.24±0.12a 161.44±0.31b 
ฟอสฟอรัส 50.13±1.07c 341.71±0.27a 321.42±0.30b 
โพแทสเซียม 116.62±3.45c 204.30±3.80a 152.47±2.61b 
ทองแดง 0.82±0.03 0.87±0.02 0.76±0.02 
สังกะสี 28.07±0.70 32.43±0.99 32.47±0.07 
หมายเหตุ ปริมาณธาตุเฉลี่ย (ค่าเฉลี่ย±SD)   

a - c บ่งบอกถึงความแตกต่างกันของปริมาณธาตุเฉลี่ยในตัวอย่างข้าวมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ p=0.05 
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ข้าวหอมมะลิ
ข้าวหอมมะลิดํา
ข้าวสังข์หยดโคราช

ภาพท่ี 4 ปริมาณธาตุเฉลี่ยของข้าวหอมมะลิข้าว หอมมะล-ิ 
            ดํา และข้าวสังข์หยดโคราช 
 

จากผลการวิ เ ค ร าะห์ ป ริ ม าณ แมกนี เ ซี ย ม 
ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทองแดง และสังกะสีในข้าวหอม
มะลิ ข้าวหอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราช ในพื้นที่
อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้เทคนิคอะตอม
มิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโตเมทรี พบว่า ข้าวหอมมะลิ
ดํามีปริมาณแมกนีเซียม (182.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 
ฟอสฟอรัส (341.71 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) โพแทสเซียม 
(204.30 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) และทองแดง (0.87 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม) สูงที่สุด ส่วนข้าวสังข์หยดโคราชมีปริมาณ
สังกะสี (32.47มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) สูงที่สุด ในข้าวหอม
มะลิ ข้าวหอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราชมีปริมาณ
แมกนีเซียม 18.63  182.24 และ 161.44 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามลําดับ ฟอสฟอรัส 50.13  341.71 และ 
321.42 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ โพแทสเซียม 
116.62  204.30 และ 152.47 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ตามลําดับ ทองแดง 0.82  0.87 และ 0.76 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามลําดับ และสังกะสี 28.07  32.43 และ 32.47 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในข้าว
อุดมไปด้วยแร่ธาตุ เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสถิติโดยใช้
การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปริมาณแมกนีเซียม 
ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในตัวอย่างข้าวหอมมะลิ ข้าว
หอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราชมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p≤0.05 ยกเว้นปริมาณ
ทองแดง และสังกะสีที่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ และ
เมื่อเปรียบเทียบพันธุ์ของข้าวพบว่า ในข้าวหอมมะลิดํา และ
ข้าวสังข์หยดโคราชมีปริมาณธาตุสูงกว่าข้าวหอมมะลิ และ
ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะพันธุ์ของข้าวที่มีสีพบว่า ข้าวหอมมะลิ 
ดําจะมีปริมาณธาตุเฉลี่ยสูงกว่าข้าวสังข์หยดโคราช 
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2. ผลการศึกษาร้อยละการได้กลับคืนมา  
 ผลการศึกษาร้อยละการได้กลับคืนมาของ
แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทองแดง และสังกะสี
ของข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราช 
พบว่า ร้อยละการได้กลับคืนมาของแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม ทองแดง และสังกะสีของข้าวหอมมะลิ คือ 
99.97  99.44  99.39  99.62 และ 99.33 ตามลําดับ ของ
ข้าวหอมมะลิดํา คือ 99.80  99.81  100.01  98.84 และ 
99.98 ตามลําดับ และข้าวสังข์หยดโคราช คือ 99.34  
99.88  99.29  100.38 และ 99.84 ตามลําดับ ซึ่งเป็นค่าที่
ยอมรับได้ เพราะมีร้อยละการได้กลับคืนเฉลี่ยมาอยู่ในช่วง 
100  10 (ดวงกมล และคณะ. 2550) 
 
3. ผลการศึกษาขีดจ ากัดของการตรวจวัด  

ผลการศึกษาขีดจํากัดของการตรวจวัดของ
แมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทองแดง และสังกะสี 
พบว่า ขีดจํากัดของการตรวจวัดธาตุที่ทําการวิเคราะห์ด้วย
เครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโตมิเตอร์มีค่าอยู่
ในช่วง 0.0001 - 0.0033 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งมีค่าต่ํากว่า
ปริมาณต่ําที่สุดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ แสดงว่า การวิเคราะห์
ปริมาณแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทองแดง และ
สังกะสีด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชัน สเปกโทรโฟโต
มิเตอร์มีความถูกต้อง และมีความแม่นยําสูง 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 

 ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยด 
โคราช ในพื้นที่อําเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา อุดม
ไปด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ ซึ่งจะมีปริมาณของแร่ธาตุแตกต่างกัน
ออกไปตามสายพันธุ์ของข้าว โดยจากผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย พบว่า ปริมาณแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส 
และโพแทสเซียมในตัวอย่างข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิดํา 
และข้าวสังข์หยดโคราชมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ p≤0.05 ยกเว้นปริมาณทองแดง และ
สังกะสีที่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
p≤0.05 และเมื่อเปรียบเทียบพันธุ์ของข้าวพบว่า ในข้าว
หอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราชมีปริมาณธาตุสูงกว่า
ข้าวหอมมะลิซึ่งสอดคล้องรายงาน การวิจัยที่ว่า ในข้าวที่มีสี
จะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวขาว ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธิ์  (2553) ที่ศึกษา
โภชนาการของข้าวและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์พบว่า ใน
ข้าวมีสี (สีแดงและสีม่วง) มีปริมาณสังกะสีสูงกว่าข้าวขาวขัด

สี และถ้าเปรียบเทียบเฉพาะพันธุ์ของข้าวที่มีสีพบว่า ข้าว
หอมมะลิดําจะมีปริมาณธาตุเฉลี่ยสูงกว่า ข้าวสังข์หยด
โคราช ปัจจัยที่มีผลทําให้ข้าวแต่ละสายพันธุ์มีปริมาณแร่ธาตุ
แตกต่างกันออกไปได้แก่ พันธุ์ข้าว สภาวะการเพาะปลูก 
การเก็บเกี่ยว และกระบวนการแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็น
ข้าวกล้องและข้าวสาร (อรอนงค์ , 2550) โดยปริมาณของ
แคลเซียม โซเดียม และโพแทสเซียมได้รับผลกระทบจาก
สายพันธุ์ ส่วนปริมาณของทองแดง เหล็ก และสังกะสีได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม  (Huang et al., 2016; Jiang 
et al., 2007) และอาจมีผลกระทบมาจากกระบวนการ
ขนส่งของแร่ธาตุ (Clemens, 2001; Ghandilyan et al., 
2009) และสภาพภูมิอากาศ (Du et al., 2013) เป็นต้น 
จากผลการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นว่าข้าวพื้นเมืองมี
คุณสมบัติที่ดีในด้านของแร่ธาตุ จึงน่าจะเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนหันมาบริโภคข้าวที่มีสีเพื่อ
สุขภาพที่ดีในอนาคต หรือพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ
เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน และประเทศต่อไป และ
สามารถใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าว เพื่อ
ปรับปรุงให้ได้ข้าวที่มีปริมาณแร่ธาตุสูง 

จากผลการศึกษาร้อยละการได้กลับคืนมา พบว่า 
ร้อยละการได้กลับคืนมาอยู่ในช่วง 98.84 - 100.38 ซึ่งเป็น
ค่าที่ยอมรับได้ เพราะมีร้อยละการได้กลับคืนเฉลี่ยมาอยู่
ในช่วง 100  10 (ดวงกมล และคณะ, 2550) และผล
การศึกษาขีดจํากัดของการตรวจวัด พบว่า มีค่าต่ํากว่า
ปริมาณต่ําที่สุดของธาตุที่วิเคราะห์ได้ แสดงว่า การวิเคราะห์
ปริมาณแมกนีเซียม ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ทองแดง และ
สังกะสีด้วยเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรโฟโต
มิเตอร์มีความถูกต้อง และมีความแม่นยําสูง 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาปริมาณแร่ธาตุชนิดอื่น ๆ ใน
ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิดํา และข้าวสังข์หยดโคราช  
 2. ควรมีการศึกษาปริมาณแร่ธาตุในข้าวพื้นเมือง
ของจังหวัดอื่น ๆ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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วิจัยครั้งนี้ 
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