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บทนํา 
 ขาว (rice) คือ เมล็ดของพืชพวกหญาในวงศ 
Gramineae สามารถบริโภคเมล็ดได (อรอนงค, 
2547) เปนพืชเศรษฐกิจ  ซ่ึงในป ค.ศ. 2007 
สถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (International Rice 
Research Institute; IRRI) ที่ประเทศฟลิปปนส 
ไดรายงานการผลิตขาวเปลือกทั่วโลกมีประมาณ 
645 ลานตันตอป  และในประเทศไทยผลิตไดไม
ต่ํากวา  26 ลานตันตอป (สํานักงานการคาขาว
ตางประเทศ, 2545 อางถึงใน อรอนงค, 2547) 
ซ่ึงภายในเมล็ดขาวมีรําเปนองคประกอบถึงรอย
ละ 8 รําขาวจึงเปนผลพลอยไดที่มีปริมาณสูงถึง  
40  ลานตันตอป ในรําขาวมีปริมาณน้ํามันสูงถึง
รอยละ 15-20 (Arumughan et al., 2004; 
Danielski et al., 2005) แตปจจุบันการนํารําขาว
มาใชประโยชนยังไมเต็มศักยภาพ สวนใหญ
นําไปใชเล้ียงสัตว และมีบางสวนที่นําไปผลิต
เปนน้ํามันรําขาว (Balachandran et al., 2007) 
สําหรับแนวโนมการผลิตน้ํามันรําขาวมีปริมาณ
เพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากในน้ํามันรําขาวมีกรด
ไขมันไมอ่ิมตัวเชิงเดี่ยว (monounsaturated fatty 
acid; MUFA) คอนขางสูง และมีองคประกอบที่

เปนสารออกฤทธิ์ชีวภาพสําคัญหลายชนิด เชน 
สารแกมมา-ออริซานอล (γ-oryzanol)  แอลฟา-
โทโคฟรอล (α-tocopherols) และโทโคไตรอี-
นอล (tocotrienols)  (Reshma et al., 2008)  
อยางไรก็ตาม รําขาวที่ไดจากการขัดสีสวนใหญ
จะเกิดการเสื่อมเสียคอนขางเร็ว  เนื่องจาก
เอนไซมไลเพส (lipase) และลิพ็อกซีจีเนส 
(lipoxygenase) ยอยไขมันในรําขาว สงผลให
คุณภาพรําขาวลดลงกอนที่จะนําไปสกัดเปน
น้ํามันรําขาว (Zullaikah et al., 2005) ดังนั้นจึง
จํา เปนตองมีการยับยั้งหรือทําลายเอนไซม
ดังกลาวนี้ใหเร็วที่สุด เรียกกระบวนการนี้วา  
การคงสภาพ (stabilization)  
 

การคงสภาพรําขาว (rice bran stabiliza- 
tion) 
 หลังจากแยกชั้นของรําขาวออกมาระหวาง
กระบวนการขัดสีใหม ๆ คุณภาพของรําจะลดลง
เนื่องจากไขมันในรําขาวเกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิ-
ซิสจากเอนไซมไลเพส สงผลทําใหเกิดเปนกรด
ไขมันอิสระ (free fatty acid) จึงไมเหมาะสม
สําหรับทําเปนผลิตภัณฑและสกัดเปนน้ํามันเพื่อ
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บริโภค (Malekian et al., 2000) ดังนั้นจึง
จําเปนตองยับยั้งหรือทําลายใหเอนไซมดังกลาว
ให เ ร็วที่ สุด  เพื่อรักษาคุณภาพและปริมาณ
สารอาหารสําคัญของรําขาว และในรําขาวมี
ป ริ ม าณ ไ ข มั น เ ป น อ ง ค ป ร ะ ก อบสู ง จึ ง
เกิดปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสจากเอนไซมไลเพส 
และปฏิกิริยาออกซิเดชันจากเอนไซมลิพ็อกซี-
จีเนสไดงาย สงผลใหปริมาณกรดไขมันอิสระ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วหลังจากผานกระบวนการ
ขัดสีไดช้ันรําขาวออกมา (Zullaikah et al., 
2005) น อ ก จ า ก นี้ ก า ร เ ก็ บ รํ า ข า ว ไ ว ที่
อุณหภูมิหองนานๆ จะสงผลใหรําขาวเกิดกลิ่น
หืน (rancidity) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางของไขมันจากปฏิกิ ริยาดังกลาว
ขางตน (Ramarathnam et al., 1989) การเสื่อม
เสียของไขมันในเมล็ดขาวโอต สามารถปองกัน
ไดโดยใชความรอนเพื่อยับยั้งเอนไซมและ
ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากเอนไซมไลเพส 
(Lehtinent et al., 2003) หากไมคงสภาพหรือ
ยับยั้งเอนไซมกอน ไขมันจะถูกไฮโดรไลซและ
ส ง ผ ล ให ป ริ ม าณน้ํ า มั นที่ ส กั ด ไ ด ล ด ล ง 
(O’Connor et al., 1992) ดังนั้นวิธีคงสภาพรํา
ขาวสวนใหญจึงมุงเนนการทําลายเอนไซมในรํา
ขาวที่ขัดสีเสร็จใหม ๆ  เพื่อรักษาองคประกอบ
กรดไขมันและปริมาณสารสําคัญ การคงสภาพ
ทําไดหลายวิธี ในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะวิธีที่ทํา
ไดสะดวกและมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการ
เสื่อมเสียไดดี ดังนี้ 
 1. การใชลมรอน (dry heat) 
     เปนวิธีการคงสภาพรําขาวโดยอาศัยลม
รอนที่มีอุณหภูมิระหวาง 100-110°C เปน
เวลานาน  20-30 นาที  เพื่อยับยั้งหรือทําลาย

เอนไซมไลเพสและลิพ็อกซีจีเนส วิธีการใชลม
รอนที่นิยมใช ไดแก ฟลูอิไดเซชัน (fluidization) 
การอบดวยลมรอน (hot-air drying) การอบ
ภายใตสูญญากาศ (vacuum drying) รําขาวที่ผาน
การคงสภาพโดยวิธีอบดวยลมรอนในสภาพ 
สูญญากาศ ที่อุณหภูมิ 95°C นาน 1 ช่ัวโมง มีผล
ยับยั้งเอนไซมไลเพสและชะลอการเพิ่มของ
ปริมาณกรดไขมันอิสระหลังเก็บนาน 1 สัปดาห 
(Zullaikah et al., 2005) จากรายงานของ 
Amarasinghe และ Gangodavilage (2004) ใน
การอบลมรอนที่อุณหภูมิ 100°C นาน 1 ช่ัวโมง 
ดวยตูอบลมรอนเพื่อคงสภาพเอนไซมในรําขาว
สายพันธุ Bw 335 (ศรีลังกา) พบวารําขาวมี
ปริมาณกรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นรอยละ 10.98 
หลังเก็บนาน 70 วัน แตขอเสียของการใชลม
รอนคงสภาพ คือ ใชเวลานาน เนื่องจากคาการ
นําความรอนของรําขาวต่ํา ทําใหความรอน
ทํ าลาย เอนไซมไมสมบูรณ  สงผลทํ าใหมี
กิจกรรมของเอนไซมไลเพสเหลืออยู (Juliano, 
1985) 
 2. การใหความรอนโดยใชไอน้ํารอน (wet 
heat) 
      เปนการใชความรอนชื้นของไอน้ําชวง
อุณหภูมิระหวาง 100-120°C นาน 5-15 นาที 
สําหรับคงสภาพรําขาว การใหความรอนแบบนี้
มีหลายวิธี เชน การใชลูกกลิ้ง (rolling mill) การ
นึ่งดวยไอน้ํา (steaming) และการใชแรงอัดที่
อุณหภูมิสูง (extrudtion) (Sayre et al.,  1982)  
Poovarodom (1982) พบวา สภาวะที่เหมาะสม
ของการใหความรอนโดยใชไอน้ําที่อุณหภูมิ 
100°C  เปนเวลา 15 นาที หรืออุณหภูมิ 110°C  
นาน  5 นาที  ทําให รําขาวคงคุณภาพ  และมี
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ประสิทธิ ภ าพในการยั บยั้ ง กิ จกรรมของ
เอนไซมไลเพสในรําขาวได ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Amarasinghe และ Gangodavilage 
(2004) ที่ใชไอน้ํารอนอุณหภูมิ 100°C นาน 30 
นาที เพื่อคงสภาพรําขาว โดยชวยชะลอการ
เพิ่มขึ้นของกรดไขมันอิสระไดถึงรอยละ 9.01 
หลังเก็บนาน  70 วัน  และการคงสภาพดวย
วิธีการนี้ชวยใหปริมาณน้ํามันรําขาวที่สกัดได
เพิ่มขึ้น และงานวิจัยของ  Srimani และคณะ
(1977) พบวา การใหความรอนโดยใชไอน้ํามี
ประสิทธิภาพมากกวาการใชลมรอน แตมีขอ
ควรระวังในการใหความรอนดวยวิธีการนี้ คือ 
หากไมนํารําขาวไปทําแหงกอน หลังจากผาน
กระบวนการคงสภาพ จะทําใหเอนไซมไลเพสที่
ถูกยับยั้งกลับมามีกิจกรรมในรําขาวไดอีกครั้ง 
(Juliano, 1985) 
 3. การใหความรอนแบบคลื่นไมโครเวฟ 
(microwave heating) 
            เ ป น ก า ร ใ ช พ ลั ง ง า น จ า ก ค ลื่ น
แมเหล็กไฟฟาที่ความถี่ 2,450 คร้ัง/วินาที หรือ 
915 เมกะเฮิรทซ เพื่อทําใหโมเลกุลน้ําที่ เปน
องคประกอบสวนใหญในอาหารแตกตัว เมื่อนํา
อาหารมาวางไวในสนามไฟฟา โมเลกุลของน้ํา
และสารอื่นที่มีขั้วจะจัดเรียงตัวใหสอดคลองกับ
ทิศทางของสนามไฟฟา และเกิดการสั่นสะเทือน
เสียดสีกันภายในโมเลกุลของอาหารประมาณ 
2 ,450 คร้ัง /วินาที  ซ่ึงพลังงานที่ เกิดขึ้นจะ
เคลื่ อนย ายไปสู อะตอมหรือโมเลกุลที่ อยู
ใ ก ล เ คี ย ง ทํ า ใ ห เ กิ ด ค ว า ม ร อ น จ า ก ก า ร
ส่ันสะเทือนตอกันของโมเลกุลได (วิไล รังสาด-
ทอง , 2546) ในงานวิจัยของ   Ramezanzadeh 
และคณะ (2000)  พบวาการประยุกตใชความ

รอนแบบไมโครเวฟระดับความถ่ี  2,450 คร้ัง/
วินาที และใชกําลังไฟฟา 250 วัตต นาน 3 นาที 
เพื่อคงสภาพรําข าว  (ความชื้นรอยละ  21) 
จากนั้นบรรจุ ในบรรจุภัณฑและ เก็บไวที่
อุณหภูมิ 4, 5 และ 25°C พบวาองคประกอบทาง
เคมีและปริมาณกรดไขมันของรําขาวที่ผานการ
คงสภาพเกิดการเปลี่ยนแปลงนอยมากเมื่อเทียบ
กับรําขาวที่ไมผานการคงสภาพ ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ Lakkakula และคณะ (2004) ที่
ใชความรอนแบบคลื่นไมโครเวฟคงสภาพรํา
ขาว (ความชื้นรอยละ 21) ที่อุณหภูมิ 109°C เปน
เวลา 3 นาที  ทําใหปริมาณกรดไขมันอิสระ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.80 เปนรอยละ 3.89 
สําหรับรําขาวที่ไมผานการคงสภาพมีปริมาณ
กรดไขมันอิสระเพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.96 เปน
รอยละ 18.03 หลังจากเก็บรักษาไวนาน 6 เดือน 
ปริมาณกรดไขมันอิสระในรําขาวที่ไมผานการ
คงสภาพมีคาเกินรอยละ  10 ทําใหไมเปนที่
ยอมรับของผูบริโภค (Enochain et al., 1980) 
และการใหความรอนแบบคลื่นไมโครเวฟที่
กําลังไฟฟาสูงสุดนาน 5 นาที ชวยใหเพิ่ม
ปริมาณน้ํามันที่สกัดไดจากรําขาว (Zigoneanu 
et al., 2007) 
 4 .  การใหความรอนแบบโอหมมิก 
(ohmic heating) 
              เปนวิ ธีการทําใหอาหารรอนขึ้น
อยางรวดเร็ว เนื่องจากความตานทานการไหล
ของกระแส ไฟฟาของอาหารเอง (วิไล รังสาด
ทอง, 2546) Lakkakula และคณะ (2004) พบวา 
การคงสภาพรําขาว (ความชื้นรอยละ 21) ดวย
การใหความรอนแบบโอหมมิกดวยความถี่ 60 
เฮิรทซ สงผลทําใหปริมาณกรดไขมันอิสระ
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เพิ่มขึ้นชากวารําขาวที่ไมผานการคงสภาพ รํา
ขาวที่ผานวิธีการนี้มีปริมาณกรดไขมันอิสระ
เพิ่มจากรอยละ 3.25 เปนรอยละ 5.47 แตรําขาว
ที่ไมผานการคงสภาพมีปริมาณกรดไขมันอิสระ
เพิ่มขึ้นจากรอยละ  3.96  เปนรอยละ  18.03 
เนื่องจากไฟฟากระแสสลับของการใหความ
รอนดวยวิ ธีนี้  มีประสิทธิภาพในการยับยั้ ง
กิจกรรมของเอนไซมไลเพส ที่เปนสาเหตุหลัก
ของการเกิดกรดไขมันอิสระในรําขาว และมีผล
ชวยทําใหปริมาณน้ํามันที่สกัดไดสูงถึงรอยละ 
92 ซ่ึงรําขาวที่ไมผานการคงสภาพสกัดไดเพียง
รอยละ 53 เทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับรายงานของ 

Loypimai และคณะ (2009) การใหความรอน
แบบโอหมมิกคงสภาพรําขาวที่ปรับความชื้น
รอยละ 30 กับแรงเคลื่อนไฟฟา 150 Vcm-1 มี
ประสิทธิภาพในการยับยั้งเอนไซมไลเพส ชวย
ลดปริมาณกรดไขมันอิสระ  และชะลอการ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน โดยมีคาสารไทโอบาร-
บิทูริกรีแอ็กทีฟ (Thiobarbituric reactive subs-
tance; TBARS) ต่ําที่สุด หลังเก็บนาน 21 วัน 
และมีประสิทธิภาพชวยคงปริมาณสารแอลฟา-
โทโคฟรอล และแกมมา-ออริซานอล ในรําขาว 
(ตาราง 1) 

 
ตารางที่ 1 ผลของวิธีการใหความรอนคงสภาพตอคุณภาพของรําขาว 
 

วิธีคงสภาพรําขาว สภาวะที่ใช ผลท่ีได งานวิจัย 
ลมรอนสูญญากาศ 95°C,  1 ช่ัวโมง - ยับยั้งเอนไซมไลเพส 

- ชะลอการเพิ่มขึ้นของ FFA หลังเก็บนาน  
1 สัปดาห 

Zullaikah et al. (2005) 

ไอน้ํารอน 100°C นาน  30 นาที  - FFA เพิ่มขึ้นรอยละ 9.01 หลังเก็บนาน  
70 วัน 

Amarasinghe and  
Gangodavilage (2004) 

คลื่นไมโครเวฟ ความชื้นรอยละ 21  
100°C นาน 3 นาที  

- FFA เพิ่มขึ้นรอยละ 2.80 เปนรอยละ 3.89 
(รําไมคงสภาพ FFA เพิ่มขึ้นรอยละ 3.96 เปน
รอยละ 18.03) หลังเก็บนาน 6 เดือน 

Lakkakula et al. (2004) 

การใหความรอน 
แบบโอหมมิก 

ความชื้นรอยละ 30 
แรงเคลื่อนไฟฟา 
150 Vcm-1 

- ยับยั้งเอนไซมไลเปสและลดการเกิดปฏิกิริยา
ออกซิเดชัน หลังเก็บนาน 21 วัน 
- ชวยคงปริมาณสารแอลฟา-โทโคฟรอล 
และแกมมา-ออรซิานอลดีกวารําขาวที่ผาน
การคงสภาพ 

Loypimai et al. (2009) 
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