
Agricultural Sci. J. 50 : 1 (Suppl.) : 483-488 (2019)  ว. วิทย. กษ. 50 : 1 (พิเศษ) : 483-488 (2562) 
 

483 

การศึกษากิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียและการต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอก 
The Study of Antibacterial and Antioxidant Activities of Kefir 

from Germinated Brown Rice Milk 
 

ไพรินทร์ หละวนั1 อรุณลักษณ์ โชตนิาครนิทร์2 และ มนตรา ศรีษะแย้ม1* 
Pailin Hlawan1, Arunluk Chodnakarin2 and Montra Srisayam1* 

 

1สาขาจุลชีววิทยา คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
2สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
1Department of Microbiology, Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University 
2Department of Biotechnology, Faculty of Science and Technology, Pibulsongkram Rajabhat University 
*Corresponding author: srisayam_ssy@hotmail.com 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียและการต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์นมข้าวกล้องงอก

ที่ผลิตจากข้าวสี 3 ชนิด คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดงและข้าวหอมนิล ทดสอบฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรีย Salmonella 
Typhimurium Staphylococcus aureus Bacillus cereusและ  Escherichia coli ด้ ว ย วิ ธีAgar well diffusion ห า
ความสามารถในการยับยั้งอนุมูลอิสระด้วยวิธีใช้วิธี DPPH radical scavenging assay ผลที่ได้พบว่าคีเฟอร์นมข้าวกล้องงอก
ทั้ง 3ชนิด สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ทั้ง 4 ชนิด โดยคีเฟอร์นมข้าวกล้องงอกจากข้าวหอมนิลสามารถยับยั้งเชื้อ  S. 
Typhimurium S. aureus B. cereusและ E. coli ได้สูงสุด เท่ากับ 15.00±0.10 , 16.00±0.05 , 17.00±0.05 และ 
14.00±0.11 มิลลิเมตร ตามล าดับ และมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงสุด เท่ากับ 73.39% งานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นว่าคีเฟอร์นมข้าวก
ล้องงอกจากข้าวหอมนิลเป็นตัวแทนที่ดีในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
 
ค าส าคัญ: คีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอก, กิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรีย, กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study is to determine the antibacterial and antioxidant activities of kefir 
from 3 types of germinated brown rice milk including, Riceberry, Hawm Mali Dang rice and Hawm Nil rice . 
Antibacterial activities against S. Typhimurium, S. aureus. B. cereus and E. coli were performed using Agar 
well diffusion method. Antioxidant activities were investigated using DPPH radical scavenging assay. The 
results showed that all of 3 types of kefir from germinated brown rice milk could be inhibited all 4 
pathogens. Germinated brown rice kefir from Hawm Nil rice inhibited S. Typhimurium, S. aureus. B. cereus 
and E. coli to 15.00±0.10, 16.00±0.05, 17.00±0.05 and 14.00±0.11 mm, respectively. Moreover. it was the 
highest antioxidant activity to 73.39%. This research demonstrated that kefir from germinated Hawm Nil rice 
can be a good representative for developing a healthy product. 
 
Keywords: Kefir from germinated brown milk, Antibacterial activity, Antioxidant activity 
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บทน า 
ข้าวเป็นกลุ่มธัญพืชที่ส าคัญรองจากข้าวสาลีและข้าวโพด ผลผลิตข้าวน้ันมีมากในแถบเอเชียและยังเป็นสินค้าหลัก

ทางการเกษตรของไทยที่มีปัญหาด้านการแข่งขันในตลาดค้าข้าว ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงแนวทางพัฒนาข้าวตั้งแต่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพ การแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง จึงเป็นทางเลือกหน่ึงให้กับผู้บริโภค ปัจจุบัน
ผู้บริโภคหันมาใส่ใจด้านสุขภาพและบริโภคข้าวสีมากขึ้นเน่ืองจากข้าวสีมีความโดดเด่นด้านสีและคุณค่าทางโภชนาการอุดมไป
ด้วยคุณค่าทางอาหารสูง มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้ ดังเช่น การศึกษาข้าวหอมนิลที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีปริมาณ
สารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidation) สูงประมาณ 293 ไมโครโมลต่อกรัม ประกอบไปด้วยสารแอนโทไซยานิน 
(anthocyanin) สารโปรแอนโทไซยานิน (proanthocyanidin) และสารโปรไซยานิดิน (procyanidin) ซ่ึงสารเหล่าน้ีผสมกัน
เป็นสารประกอบกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) ที่มีฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระ (Thirasarot and Thanomwong, 2015) มี
รายงานการน าข้าวไรซ์เบอร์รี่มาเป็นเครื่องดื่มและศึกษาผลในการลดระดับน้ าตาลในเลือดพบว่า เครื่องดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่สูตรที่
ผ่านการพัฒนาแปรรูปให้มีอัตราส่วนที่เหมาะสมได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่มีรสสัมผัสและรสชาติเป็นที่ยอมรับ สามารถใช้
เป็นเครื่องดื่มสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ควบคู่กับการรับประทานยาทางการแพทย์ รวมทั้งเป็นเครื่องดื่มที่
ให้พลังงานมีสารแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสร (Arunrungsawatet al.,2013) มีการศึกษาการน าข้าวหอมมะลิแดง
มาท าการหมักกับคีเฟอร์และหาปริมาณสารประกอบฟีนอลซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นสารต้านออกซิเดชัน (antioxidant) ยับยั้งปฏิกิริยา
ออกซิเดชันและเป็นสารต้านการกลายพันธ์ุ (antimutagens) สามารถป้องกันโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด 
โรคมะเร็ง และมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ (John and Deeseenthum, 2014) 

ในการพัฒนาข้าวหรือแปรรูปข้าวมีหลายรูปแบบมากขึ้นในปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวสี น้ ามันร าข้าว กะทิ
จากข้าว แต่ยังไม่พบการใช้ข้าวกล้องงอกจากข้าวสีมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คีเฟอร์เพื่อจ าหน่ายตามท้องตลาด งานวิจัยน้ีจึงมี
แนวคิดศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์คีเฟอร์ที่ท าจากข้าวสี มีรายงานว่าคีเฟอร์สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคได้ เน่ืองจาก
ความเป็นกรด และมีการผลิตแบคเทอริโอซิน (bacteriocin) จากกลุ่มแบคทีเรียกรดแลคติก (lactic acid bacteria) ซ่ึงมี
ความปลอดภัยและเป็นประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมอาหารเพื่อใช้ในการถนอมอาหาร และใช้แทนสารปฏิชีวนะในผลิตภัณฑ์
อาหารบางประเภทได้ (Cleveland et al.,2001; da Silva Malheiros et al.,2010) และยังมีรายงานว่าจุลินทรีย์ในคีเฟอร์
ช่วยเพิ่มฤทธ์ิในการต้านอนุมูลอิสระให้กับนมหมักทั้งที่มาจากสัตว์และจากพืชได้ (Wang et al.,2006 ; Rekha and 
Vijayalakshmi, 2008) ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงศึกษาการแปรรูปข้าวสีเป็นผลิตภัณฑ์คีเฟอร์โดยท าการศึกษาฤทธ์ิยับยั้งแบคทีเรีย
และต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์นมข้าวกล้องงอกที่เป็นข้าวสี 3 ชนิด คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดงและข้าวหอมนิล เพื่อ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบ  

แบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบมี 4 ชนิด ดังน้ี คือ S. Typhimurium DMST 562, S. aureus DMST 8013, B. cereus 
DMST 5040 และ E. coli DMST 4212 
หัวเชื้อคีเฟอร์ 

หัวเชื้อคีเฟอร์ (Kefir cultures DC 1000 l (Danisco, Poland) 
สายพันธุ์ข้าวสี 

ข้าวสีที่ใช้ในการทดสอบมี 3 ชนิด ดังน้ี คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่, ข้าวหอมมะลิแดงและข้าวหอมนิล  
การเตรียมนมข้าวกล้องงอกจากข้าวสี 3 สายพันธุ์ 
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 ชั่งเมล็ดข้าวกล้องงอกแต่ละชนิด ชนิดละ 250 กรัม จากน้ันเติมน้ ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร น าไปต้มที่อุณหภูมิ 80 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที กรองแยกเมล็ดข้าวออก น าน้ านมข้าวกล้องงอกไปใช้ในการทดสอบและการหมักกับหัวเชื้อคี
เฟอร์ต่อไป 
การเตรียมตัวอย่างคีเฟอร์จากนมข้าวสี 3 สายพันธุ์ 

ชั่งเมล็ดข้าวกล้องงอกแต่ละชนิด ชนิดละ 250 กรัม จากน้ันเติมน้ ากลั่น 1,000 มิลลิลิตร น าไปต้มที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที พักให้เย็นที่อุณหภูมิ 40-45 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันกรองด้วยผ้าขาวบางเอาแต่ส่วนน้ า จากน้ัน
น านมข้าวที่ได้ไปใส่ในโหลแก้วขนาด 250 มิลลิลิตร โหลละ 200 มิลลิลิตร ชนิดละ 3 โหล เติมหัวเชื้อคีเฟอร์ในอัตราส่วน 5% 
(w/v) ผสมให้เข้ากัน ท าการบ่มที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชั่วโมง หลังจากน้ันน าไปกรองแยกหัวเชื้อคีเฟอร์
ออกด้วยผ้าขาวบาง และน าคีเฟอร์ที่ได้ไปใช้ในการทดสอบการต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งแบคทีเรีย 
การทดสอบกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 

การทดสอบการต้านอนุมูลอิสระอ้างอิงจากวิธีของ Srisayam and Chantawannakul (2010) โดยเตรียมสารละลาย 
DPPH (2,2-diphenyl-1-picryl-hydrazyl) ด้วยการใช้เมทานอลเป็นตัวท าละลายให้อยู่ในรูปของอนุมูลอิสระ DPPH ที่ความ
เข้มข้นเท่ากับ 0.02 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ท าการทดสอบโดยการดูดตัวอย่างคีเฟอร์ปริมาตร 0.75 มิลลิลิตร ใส่ลงในสารละลาย 
DPPH ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันด้วย vortex ทิ้งไว้ 15 นาที ในที่มืด น าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ 517 นาโนเมตร 
ท าการทดลอง 3 น าค่าที่ได้มาค านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง (% inhibition)  
การทดสอบการยับย้ังแบคทีเรียโดยวิธี Agar well diffusion 

การทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียอ้างอิงจากวิธีของ Srisayam and Chantawannakul (2010) ท าการเพาะเลี้ยงเชื้อ 
S. typhimurium, S. aureus, B. cereus และ E. coli ในอาหารเหลว nutrient broth (NB) บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันปรับความขุ่นของเชื้อทดสอบให้ได้ เท่ากับความขุ่นมาตรฐาน McFarland No.0.5 (1.5 × 
108CFU/ml) ท าการเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าอาหาร nutrient agar (NA) จากน้ันเจาะหลุมโดยใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ใช้   ปิเปตดูดตัวอย่างคีเฟอร์นมข้าวกล้องงอกที่ผ่านการหมักและตัวอย่างนมที่ไม่ผ่านการหมักด้วยคี
เฟอร์ลงในหลุมที่เจาะไว้ปริมาตร 50 ไมโครลิตร บ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยมียาปฏิชีวนะแอมพิ
ซิลลิน (ampicillin) ที่ระดับความเข้มข้น 50 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร เป็นตัวอย่างควบคุมบวก (positive control) และน้ ากลั่น
ฆ่าเชื้อเป็นตัวอย่างควบคุมลบ (negative control) เม่ือครบ 24 ชั่วโมง ท าการบันทึกผลการทดสอบโดยวัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของโซนยับยั้งมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ท าการทดลอง 3 ซ้ า  
การวิเคราะห์ทางสถิติ 

ผลการทดลองแสดงข้อมูลในรูปของค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการท าการทดลอง 3ซ้ า การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) และ Tukey’s test ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% 
(P<0.05) 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระ 

การทดสอบกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวสี 3 ชนิด คือ ข้าวไรซ์เบอร์รี่     
ข้าวหอมมะลิแดงและข้าวหอมนิล พบว่า คีเฟอร์จากนมข้าวหอมนิลกล้องงอกมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงสุด 
รองลงมาเป็นคีเฟอร์จากนมข้าวไรซ์เบอร์รี่กล้องงอกและคีเฟอร์จากนมข้าวหอมมะลิแดงกล้องงอก มีความสามารถในการ
ยับยั้งเท่ากับ 73.39±0.02, 63.78±0.01 และ 42.62±0.00 % ตามล าดับ (Table 1) 
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จากผลการทดสอบกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอก 3 ชนิด พบว่าคีเฟอร์จากนมข้าวหอม
นิลกล้องงอกมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่ผ่านมาจากการน าข้าวสีชนิดต่าง ๆ มา
เปรียบเทียบกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ โดยพบว่า ข้าวหอมนิลมีกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH เท่ากับ 40.14 
เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงมากกว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่และข้าวหอมมะลิแดง (Pimratch, 2015) เน่ืองมาจากข้าวหอมนิลเป็นข้าวเมล็ดสีด าที่มี
ปริมาณแอนไทโซยานินในปริมาณสูง โดยจากการทดลองพบว่าเม่ือผ่านกระบวนการหมักแล้วคีเฟอร์ที่ได้ยังคงมีสีแดงแสดงให้
เห็นว่าฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระส่วนหน่ึงมาจากปริมาณแอนไทไซยานินที่ละลายอยู่ในคีเฟอร์ จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าข้าวกล้อง
หอมนิลมีสารแกมม่าโอรีซานอลซ่ึงมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระโดยพบในปริมาณสูงที่สุด รองลงมาคือ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้อง
หอมมะลิข้าวกล้อง สินเหล็ก และข้าวกล้องหอมมะลิแดง ตามล าดับ (Ruen-ngam et al., 2018) นอกจากน้ีมีรายงานว่า
จุลินทรีย์ในคีเฟอร์ช่วยเพิ่มฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระโดยการย่อยสลายโปรตีนจากการท างานของเอนไซม์ในกระบวนการไฮโดรไล
ซิส (hydrolysis) ได้โปรตีนไฮโดรไลเซทที่มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระจึงท าให้มีค่ากิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสูงขึ้นเม่ือผ่ านการ
หมักกับหัวเชื้อคีเฟอร์ (John and Deeseenthum, 2014; De Oliveira et al., 2015) โดยมีรายงานว่าข้าวหอมนิลมีโปรตีน
เป็นองค์ประกอบสูงสุด (11.34 %) รองลงมาเป็น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (9.70 %) และข้าวหอมมะลิแดง (7.17 %) ตามล าดับ 
(Ruen-ngam et al.,2018) ซ่ึงอาจเป็นไปได้ว่าการที่มีโปรตีนสูงท าให้ได้โปรตีนไฮโดรไลเซทในปริมาณที่สูงและการออกฤทธ์ิที่
แตกต่างกัน 
การทดสอบการยับย้ังแบคทีเรียโดยวิธี Agar well diffusion 

การทดสอบคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอกทั้ง 3 ชนิด ในการยับยั้งแบคทีเรีย ได้แก่ S. Typhimurium, S. aureus, B. 
cereus และ E.coli โดยใช้ยาปฏิชีวนะแอมพิซิลลิน (ampicillin) เป็นตัวอย่างควบคุมบวก (positive control) และ
เปรียบเทียบกับนมข้าวกล้องงอกที่ไม่ผ่านการหมัก ผลที่ได้พบว่านมข้าวกล้องงอกทั้ง 3 ชนิดที่ไม่ผ่านการหมัก  ไม่สามารถ
ยับยั้งเชื้อก่อโรคทั้ง 4 ชนิดได้ ส่วนคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอกทั้ง 3 ชนิด สามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคได้ทั้ง 4 ชนิด โดยคีเฟอร์
จากนมข้าวหอมนิลกล้องงอกสามารถยับยั้งเชื้อ S. Typhimurium, S. aureus,   B. cereus และ E. coli ได้สูงสุด เท่ากับ 
15.00±0.10, 16.00±0.05, 17.00±0.05 และ 14.00±0.11 มิลลิเมตร ตามล าดับ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าคีเฟอร์จากนมข้าวกล้อง
งอกทั้ง 3 ชนิด มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียแกรมลบ และแบคทีเรียแกรมบวก (Table 2) 
 ในการทดสอบกิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรีย พบว่า นมข้าวกล้องงอกที่ไม่ผ่านการหมักซ่ึงมีองค์ประกอบของสาร
แอนโทไซยานิน (Zhang et al., 2007) ที่มีรายงานว่าสามารถยับยั้งจุลินทรีย์ เช่น E. coliและ S. aureus (Assatarakul and 
Himasuttidach, 2017) ได้ ในขณะที่คีเฟอร์นมข้าวกล้องงอกมีความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียที่ใช้ในการทดสอบทั้ง 4 
ชนิด อาจเน่ืองมาจากในข้าวกล้องงอกโดยเฉพาะข้าวสี ประกอบไปด้วยสารในกลุ่ม ฟลาโวนอยด์ และฟีนอลิกที่สามารถยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียได้ (Arash et al., 2015) และการที่คีเฟอร์มีการผลิตไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ อะซีตัลดีไฮด์ คาร์บอนไดออกไซด์ 
คีเฟอร์แรน (kefiran) และ แบคเทอริโอซิน (bacteriocins) (Powell et al., 2007) รวมทั้งโปรตีนไฮโดรไลเซท (Das et al., 
2012; Joo et al., 2004) ที่สามารถยับยั้งแบคทีเรียได้ จากผลการทดลองน้ีพบว่าคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าว
หอมนิลมีฤทธ์ิในการยับยั้งแบคทีเรียทั้ง 4 ชนิด ได้ดีที่สุด อาจเน่ืองมาจากมีความแตกต่างกันในชนิดและปริมาณสารออกฤทธ์ิ
ดังกล่าว 
 

สรุป 
จากงานวิจัยน้ีแสดงให้เห็นความสามารถในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดินอาหารทั้ง 4 ชนิด และ

กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระของคีเฟอร์จากนมข้าวกล้องงอกที่ผลิตจากข้าวสี 3 ชนิด คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมแดงและข้าว
หอมนิลโดยคีเฟอร์จากนมข้าวหอมนิลกล้องงอกเป็นกิจกรรมการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารและการต้านอนุมูล
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อิสระสูงที่สุดซ่ึงผลที่ได้จากงานวิจัยน้ีสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพได้แต่อย่างไรก็ตามการทดสอบ
ความเป็นพิษเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องค านึงถึงและทดสอบ 
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Table 1 Antioxidant activity of germinated brown rice kefir.  

Samples % Inhibition  (Unit) 
Kefir from germinated Riceberry brown rice. 63.78±0.01b 
Kefir from germinated Hawm Mali Dang rice brown rice. 42.62±0.00a 
Kefir from germinated Hawm Nil rice brown rice. 73.39±0.02c 

Remark Lower caseletters (a,b.c) in the same column indicate significant difference (p<0.05) of a mean values 
of % inhibition. 
 
Table 2 Antibacterial activity of kefir from germinated brown rice. 

Samples 
Inhibition zone (mean ± SD) (mm) 

S. 
Typhimurium 

S. aureus B. cereus E. coli 

Distilled water NA NA NA NA 
Ampicillin (50 µg/ml) 43.50±0.21 24.00±0.00 19.95±0.70  31.50±0.70 

Germinated Riceberry brown rice. NA NA NA NA 
Kefir from germinated Riceberry brown rice. 11.00±0.11a 13.00±0.05a 13.00±0.00a 11.00±0.00a 

Germinated Hawm Mali Dang rice brown rice. NA NA NA NA 
Kefir from germinated Hawm Mali Dang rice brown rice. 11.00±0.11a 13.00±0.00a 13.00±0.05a 13.00±0.11a 

Germinated Hawm Nil rice brown rice. NA NA NA NA 
Kefir from germinated Hawm Nil rice brown rice. 15.00±0.10b 16.00±0.05b 17.00±0.05b 14.00±0.11b 

Remark Lower case letters (a,b) in the same column indicate significant difference (p<0.05) of a mean values 
of inhibition zone. NA: no activity. 


