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บฑค้ดฮ่อ
งานวิจัยนี้สืกษาผลของการสกัดรำข้าวโดยใช้นี้ามันพืชบรโภคได้ ได้แก่ นี้ามันถั่วเหลือง 'นามันมะพร้าว ■ นามัน 

คาโนลานี้ามันเมล็ดดอกทานตะกัน นี้ามันข้าวโพดและ'นามันปาล์ม เป็นตัวทำละลายต่อคุณภาพทางเคมีกายภาพปรมาณ 
สารออกฤทธิ้ชีวภาพและฤทธิ๋การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดนี้ามันที่ได้ พบวาการสกัดด้วยนี้ามันพืชบรโภคได้ไม่ส,งผลต่อ 
ปรมาณกรดไขมันอิสระ แต่ส,งผลต่อค่าเพอร์ออกไซด์ (PV) และค่าทิปีเอ (TBA) และค่า A e (p <0.05) การสกัดด้วยนี้ามัน 
ถั่วเหลืองและนํ้ามันดอกทานตะวัน มีค่า A e สูงสุด ( 3.25 ± 0.91 และ 3.19 ± 0.63 ตามลำดับ) นอกจากนี้รำข้าวที่สกัดด้วย 
นี้ามันถั่วเหลืองสกัดได้ปรมาณแกมม่าออรซานอล (549 ± 62.1 pg/g) สูงสุด ในขณะที่นี้ามันเมล็ดดอกทานตะกัน มี!]รัมาณ 
แอลฟาโทโคทีเรอล (40.7 ± 5.52 pg/g) สูงสุด ซึ่งสารสกัดนี้งสองชนิดนี้มีฤทธิ๋การต้านอนุมูลอิสระสูงสุด งานวิจัยนี้ชีให้เห็นว่า 
การใช้นี้ามันถั่วเหลืองห้รํอนี้ามันเมล็ดดอกทานตะกันเป็นตัวทำละลายชีวภาพทางเลือก มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มปรมาณสาร 
ออกฤทธิ้ทางชีวภาพและฤทธิ้การต้านอนุมูลอิสระจากรำข้าวลำหรับการผลิตเป็นส,วนผสมในผลิตกัณฑ์อาหารห้รํอนี้ามัน 
บรโภค,ได้เพ่ือสุขภาพ
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Abstract
This research investigated the effect of rice bran extraction using selected edible vegetable oils including 

soy bean, coconut, canola, sunflower, corn and palm oils as solvents on physicochemical quality, bioactive 
compound and antioxidant activity of the oil extracts. Results showed that the extraction using edible oils did not 
affect free fatty acid content, but they had a significant effect on PV, TBA and A e values (p<0.05). The highest A e 
values were observed forthe extract using soybean and sunfloweroils as the solvent (3.25 ± 0.91 and 3.19 ± 0.63, 
respectively). Additionally, the rice bran extracted by soybean oil gave the highest concentration of y-oryzanol (549 
±6.21 |jg/ g ). On the other hand, the highest a- tocopherol content was found in that of the extract extracted by 
sunflower oils. Both oil samples showed the strongest antioxidant activity compared with others tested. This result 
suggests that the application of soybean or sunflower oils as an alternative bio- solvent were effective to improve 
bioactive compound and antioxidant activity from rice bran for producing as an oil ingredient in a food product or 
functional edible oil.
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บทนำ
ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งบ่รโภคทั่ง,ในประเทศและส่งออกสิตลาดโลก โดยทั่วไปก่อนการ 

บรโภคหรอแปรรูปข้าว การนำเมล็ดข้าวมาผ่านกระบวนการขัดลีเพื่อให้ได้ข้าวขาว (ข้าวสาร) รำข้าวเป็นผลพลอยได้จากการ 
ขัดสิ ซึ่งมีปรมาณสูงถึง 8-10 เปอร์เซ็นต์ขององค์ประกอบทั่งหมด (Loypimai et at., 2015) มีรายงานว่ารำข้าวนอกจาก 
มีคุณค่าทางโภชนาการแล้ว ยังมีสารออกฤทธิ้ทางชีวภาพที่สำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะแกมม่าออรซานอล (y-oryzanol) 
โทโคพืรอล (tocopherols) โทโคไตรอีนอล (tocotrienols) ซึงพบในปรมาณสูงในขันรำ (Ryynanen et at., 2004; Loypimai 
et at., 2009: 2015) สารออกฤทธิ้ทางชีวภาพเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารเสใ'มสุขภาพและโภชนเภสัช (nutraceuticals) อาทิ 
เช่น ลดคลอเลสเตอรอลชนิดแอสดีแอล (LDL) ช่วยลดปใมาณนาตาล,ในเลือด มีฤทธิ้ในการต้านอนุมูลอิสระ ปองกัน 
โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งเป็นต้น (Hyun & Chung, 2004; Nam et at., 2006; Philpott et at., 2006) ในบัจจุบันกระบวนการ 
สก ัดสารออกฤทธ ิ๋ทางช ีวภาพต ังกล ่าวจากรำข ้าว ม ักใช ้ต ัวทำละลายอินท'ร ็ย ์ เช่น เฮกเซน ป ีโตรเล ียมอ ีเทอร ์ 
เมทานอล ห้ร็อตัวทำละลายอินทร็ยัเหล่านี้ร่วมกับเทคนิคอื่น  ๆ เช่น การให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ (microwave heating) 
คลื่นอัลตราชาวตั (ultrasound) เป็นต้น (Li et at., 2010; Lucchesi et at., 2014) กระบวนการเหล่านี้ยังคงมีข้อจำกัดบาง 
ประการ อาทิ เช่น ความเป็นพิษของตัวทำละลาย ระยะเวลาในการสกัดนาน (ทั่นตอนระเหยตัวทำละลายและทำให้สารสกัด 
บร็สุทธ้ิ) และสารสกัดท่ีได้ปนเปีอนตัวทำละลายที่ตกด้าง การสกัดสารโดยใช้นี้ามันพืชบร็โภคได้เป็นกระบวนการสกัดทางเลือก 
หนึ่งที่เป็นมิตรกับล่ืงแวดล้อม (environmentally friendly solvents) มีความปลอดภัย (safety aspect) ราคาถูก หาได้ง่าย และ 
มีความสามารถในการละลายกลุ่มสารไม่มีทั่ว (lipophilic substances) (Chemat et at., 2012) นอกจากนี้นามันพืชยังมี
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