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งานวิจยั นี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของระดับของการเติมสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทจากรําข้าวเมล็ดฝ้ าย
(Maled Fai rice bran hydrolysate, RBH-MF) (0% 1% และ 2%) ต่อปริ มาณฟี นอลิกทังหมด (TPC) ปริ มาณแอนโทไซ
ยานิ น ทังหมด (TAC) ปริ ม าณพอลิเมอร์ แอนโทไซยานิ น (PC) คุ ณ ภาพด้านสี และกิ จ กรรมต้านออกซิ เดชัน ของ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข ้าวไร่ พ ร้ อ มรั บ ประทาน ผลการศึ ก ษาพบว่า การเติ ม RBH-MF มี ผ ลให้ป ริ ม าณ TPC PC TAC และ
กิจกรรมการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) และ ABTS radical scavenging activity
เพิมขึนแต่มีค่าความสว่างลดลง อย่างมี นยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยตัวอย่างข้าวไร่ พร้อมรับประทานทีเติม RBHMF 1% และ 2% มีค่า TAC สู งกว่าตัวอย่างควบคุม 25% และ 67% ตามลําดับ นอกจากนี การเติม RBH-MF 2% ส่งผล
ให้มสี มบัติการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP และ ABTS สูงกว่าตัวอย่างควบคุมประมาณ 11 เท่า และ 3 เท่า ตามลําดับ
ABSTRACT
This research aimed to determine the effect of Maled Fai rice bran hydrolysate (RBH-MF) (0% , 1% and
2% ) added to ready-to-eat upland rice product on total phenolic content (TPC), total anthocyanin content (TAC),
polymeric anthocyanin ( PC) , color parameters and antioxidant activities. The results showed that the addition of
RBH-MF increased the TPC, TAC, PC and antioxidant activities assayed by Ferric reducing antioxidant power
(FRAP) and ABTS radical scavenging activity but decreased the lightness (L*), Chroma, and Hue values of ready-toeat upland rice significantly (p <0.0 5). The ready-to-eat upland rice added with 1% and 2% RBH-MF contained
25% and 67% higher TAC than the control (0 %), respectively. Moreover, FRAP and ABTS values of 2% RBHMF were greater than the control by about 11 and 3 folds, respectively.

คําสําคัญ: สารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซท ผลิตภัณฑ์ขา้ วไร่ พร้อมรับประทาน สมบัติการต้านออกซิเดชัน
Keywords: Rice bran hydrolysate, Ready-to-eat upland rice product, antioxidant activity
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บทนํา
ข้าวเป็ นแหล่งอาหารทีให้พลังงานหลักสําหรับประชากรเกือบครึ งหนึ งของโลก ซึงปัจจุบนั นี ผูบ้ ริ โภคได้หัน
มาใส่ ใจสุ ขภาพมากขึนโดยเลือกรับประทานอาหารทีนอกจากจะเป็ นแหล่งให้พลังงานแก่ร่างกายแล้ว ยังเป็ นแหล่งของ
สารป้ องกันอนุ มูลอิสระหรื อสารออกฤทธิ ทางชีวภาพต่างๆได้ อย่างเช่น ข้าวสีต่างๆ (ข้าวสิน เหล็ก ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าว
สังข์หยด ข้าวเหนียวดําพันธุ์ลืมผัว ฯลฯ) ข้าวจ้าวเมล็ดฝ้าย เป็ นข้าวไร่ พนั ธุ์พืนเมืองสี ดาํ ทีมีการปรับปรุ งสายพันธุ์โดย
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น เพือเป็ นการอนุ รักษ์สายพัน ธุ์ขา้ วพืนเมืองและเพิมศักยภาพผลผลิตให้แก่
เกษตรกร นอกจากนียังเป็ นการเพิมคุณค่าสารอาหารและสาระสําคัญทีเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย เนื องจากมีปริ มาณสาร
แอนโทไซยานินทีสู งขึน สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค (Somsana et al., 2013)
การใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็ นทางเลือกทีน่าสนใจ เนื องจากสารสังเคราะห์ต่าง ๆ อาจจะส่ งผลกระทบต่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคได้ ในปั จจุบ นั จึงมีงานวิจยั คิดค้น สกัดสารจากธรรมชาติเพิมมากขึน เช่นสารสกัดไฮโดรไลเซท
จากกากรําข้าวทีผ่านการบีบนํามัน แล้วโดยสกัดด้วยนําสภาวะด่างกึงวิก ฤตร่ วมกับการย่อยด้วยเอนไซม์โปรติเอสเชิ ง
การค้าทีมีฤทธิ ต้านอนุ มูลอิสระและยังสามารถยับยังเอนไซม์ทีก่อให้เกิดความดันเลือดสู งได้ (angiotensin I converting
enzymes; ACE) (Kaewjumpol et al., 2018) ซึ งจากข้อมู ล ที กล่ าวมานี สารสกัด รํ าข้าวไฮโดรไลเซทจากกากรํ าข้าว
นอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการและสารออกฤทธิ ทางชีวภาพ รวมถึงคุณสมบัติดา้ นต่างๆทีน่ าสนใจแล้ว ยังเป็ นการ
เพิมมูลค่าเศษเหลือจากกระบวนการแปรรู ปข้าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย งานวิจยั นี จึงสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารสุ ขภาพจากข้าวเมล็ดฝ้ายในรู ปของผลิตภัณฑ์ขา้ วหุ งสุกพร้อมรับประทาน ทีสามารถเก็บในอุณหภูมิห้องและอุ่น
โดยใช้ไมโครเวฟเพียงไม่นานก็สามารถรับประทานได้ทนั ที ด้วยสังคมในปัจจุบนั เป็ นวิถีสงั คมเมืองทีมีชีวิตแบบรี บเร่ ง
แต่ ยงั สนใจและห่ ว งใยสุ ข ภาพมากขึ น และนําส่ วนของกากรําข้าวเมล็ด ฝ้ ายมาสกัดรํ าข้าวไฮโดรไลเซทเติ ม ลงใน
ผลิตภัณฑ์ขา้ วหุงสุกเพือเพิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และกากรําข้าว
วัตถุประสงค์การวิจัย
การศึกษานี มีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาผลของการเติมสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทต่อปริ มาณสารสําคัญ ได้แก่
สารฟี นอลิก แอนโทไซยานิ น และกิ จกรรมการต้านออกซิ เดชัน รวมถึงคุณ ภาพด้านสี ข องผลิต ภัณ ฑ์ข้าวไร่ พ ร้อม
รับประทานทีเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซท
วิธีการวิจยั
วัตถุดบิ
ข้าวสําหรับใช้ผลิตข้าวพร้อมรับประทาน 2 สายพันธุ์ ได้แก่ ข้าวไร่ สายพันธุ์เมล็ดฝ้าย (Maled Fai rice) ทีได้มา
จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เก็บเกี ยวเดือนพฤษภาคม 2560 นําไปสี เอาเปลือกออกด้วยเครื องสี ขา้ ว
(Thongtavee rice mill Co., Ltd., Thailand) โดยระดับการสี 50 % และข้าวหอมมะลิอิน ทรี ย์ (KDML 105) จากบ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น (เก็บเกียวเดือนมกราคม 2560)
กากรําข้าว (Defatted rice bran; DRB) ทีผ่านการบีบนํามันแล้ว ได้แก่ กากรําข้าวเมล็ดฝ้าย (DRB from Maled
Fai; DRB-MF) จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึงกากรําข้าวเมล็ดฝ้ายผ่านการยับยังเอนไซม์ไลเปส ด้วย
วิธีการนึ งความดันสู งทีอุณหภูมิ 121°C นาน 15 นาที และนําไปบีบนํามันแบบเย็นด้วยเครื องบีบนํามันแบบสกรู เพรส
และลดขนาดด้วยเครื องบดแบบใช้คอ้ น แล้วจึงร่ อนผ่านตะแกรงขนาด 50 เมช และเก็บรักษากากรําข้าวไว้ทีอุณหภูมิ
5°C จนกว่าจะทดลอง
เอนไซม์เชิ ง การค้า 2 ชนิ ด ได้แ ก่ Protease G เป็ น Bacterial alkaline serine protease ที ผลิ ต จาก Bacillus
licheniformis ( Genencor, USA) แ ล ะ Protease GN เ ป็ น Bacterial neutral enzymes ที ผ ลิ ต จ า ก Bacillus
amyloliquefaciens, (Genencor, USA) ซือจากบริ ษทั สยามวิคตอรี เคมิคลั ประเทศไทย จํากัด

697

BMP16-3
การผลิตสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซท
ผลิ ต สารสกัด รําข้า วไฮโดรไลเซท (Rice bran hydrolysate; RBH) ด้ว ยวิ ธี ก ารใช้ น ําด่ างสภาวะกึ งวิ ก ฤต
(Subcritical alkaline water; SAW) (ดัด แปลงจาก Kaewjumpol et al.,
) ร่ ว มกับ กระบวนการย่ อ ยโปรตี น ด้ว ย
เอนไซม์เชิ งการค้า (Protease G6 และ Protease GN) (ดัด แปลงจาก สรญา 2554) โดยนํากากรําข้าวผสมกับ นํากลัน
จากนันปรับค่ าพีเอชให้เท่ากับ 8 และนําเข้าเครื องนึ งความดัน ไอ (autoclave) โดยใช้สภาวะอุณหภู มิ 110°C นาน 60
นาที จากนันย่อยด้วยเอนไซม์โปรติเอส 2 ชนิด ทีสภาวะอุณหภูมิ 55°C ค่าพีเอชเท่ากับ 8 โดยเริ มเติมเอนไซม์โปรติเอส
จี6 (Protease G6) ทีความเข้มข้น 0.5 % (โดยนําหนักกากรําเริ มต้น ) นาน 4 ชัวโมง แล้วจึงเติมเอนไซม์โปรติเอสจีเอ็น
(Protease GN) ทีเข้มข้นเท่ากัน ย่อยต่อเนื องอีก 2 ชัวโมง และยับยังเอนไซม์ดว้ ยการให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 95°C เป็ น
เวลา 10 นาที แล้วทําให้เย็นด้วยการหล่อนําเย็น ก่อนนําไปปั นเหวียงทีความเร็ วรอบ 10,000xg เป็ นเวลา 15 นาที แยก
เก็บส่ วนละลายใส (supernatant) ไปทําแห้งแบบระเหิ ดและบรรจุตวั อย่างผงแห้งในถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ภายใต้สภาวะ
สุญญากาศ ก่อนเก็บรักษาไว้ทีอุณหภูมิ -18 °C จนกว่าจะทําการทดลองต่อไป
การศึกษาระดับการเสริมสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทในผลิตภัณฑ์ข้าวไร่ พร้ อมรับประทาน
นําข้าวเมล็ดฝ้ายและข้าวหอมมะลิอินทรี ยล์ า้ งด้วยนํากลัน 1 รอบ แช่ข้าวเมล็ดฝ้ายด้วยนํากลัน 1.05:1 นาน 2
ชัวโมง และเติมข้าวหอมมะลิอินทรี ยล์ งไปด้วยอัตรา 1:1 โดยนําหนัก จากนันจึงเติมสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทจาก
กากรําข้าวเมล็ดฝ้าย (Rice bran hydrolysate from Maled Fai: RBH-MF) ทีระดับ ความเข้มข้น 0 % 1 % และ 2 % โดย
นําหนั ก ของข้าวสารทังหมด (คัด เลื อกจากผลการทดลองเบื องต้น และ Wongthahan, Thawornchinsombut (2015))
จากนันบรรจุในภาชนะปิ ดสนิ ทชนิ ดอ่อนตัวก่อนนําไปให้ความร้อนทีอุณหภูมิ 121°C ด้วยเครื องฆ่าเชือแบบสเปรย์นาํ
ร้อน และนําตัวอย่างข้าวหุงสุ กพร้อมรับประทานไปทําแห้งแบบระเหิ ด ก่อนมาบดผ่านด้วยเครื อง sample milling และ
เก็บตัวอย่างผงไว้ในถุงอลูมิเนี ยมฟอยล์ภายใต้สภาวะสุ ญญากาศ (เก็บรักษาทีอุณหภูมิ -18 °C) นําตัวอย่างไปวิเคราะห์
ค่าต่างๆ ดังนี ปริ มาณแอนโทไซยานิ นทังหมด (Total anthocyanin content; TAC) (Lee et al., 2005) ปริ มาณพอลิเมอร์
แอนโทไซยานิ น (Polymeric anthocyanin; PC) (Giusti, Wrolstad, 2001) ปริ มาณสารฟี นอลิก ทังหมด (Total phenolic
content; TPC) (Hossain, Shah, 2015) กิ จ กรรมการต้ า นออกซิ เดชั น (Antioxidant activity) ด้ ว ยวิ ธี Ferric reducing
antioxidant power (FRAP) (Thaipong et al., 2006) และ ABTS radical scavenging activity (Re et al., 1999) คุ ณ ภาพ
ด้านสีดว้ ยเครื อง Hunter Lab (Sareepuang et al., 2008)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มโดยสมบูรณ์ (Completely randomized design; CRD) ทําการทดลองจํานวน 2 ชุด
(Replication) และวิเคราะห์การทดลอง 2 ซํา ด้วยวิธีวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance; ANOVA) และ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลียของแต่ละทรี ทเมนท์โดยวิธี Duncan’s new multiple range test (DRMT) ที
ระดับความเชือมันร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS Statistics (Version 19.0)
สถานทีและระยะเวลาในทําการทดลอง
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ทําการทดลองในช่วงเดือน พฤษภาคม –
กันยายน พ.ศ. 2561
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ปริมาณฟี นอลิกทังหมด ปริมาณแอนโทไซยานินทังหมด ปริมาณพอลิเมอร์ แอนโทไซยานิน และค่าสี
ปริ ม าณฟี นอลิก ทังหมด ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น ทังหมด และปริ ม าณพอลิ เมอร์ แ อนโทไซยานิ น ของ
ผลิตภัณฑ์ขา้ วไร่ พร้อมรับประทานเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทหลังการหุ งสุก (ตารางที 1) พบว่า การเสริ มสกัด-
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รําข้าวไฮโดรไลเซททีระดับความเข้มข้น 2% ส่ งผลให้ตวั อย่างมีปริ มาณฟี นอลิกสู งทีสุ ด (243.01 µg GAE/g) (p<0.05)
เนืองจากสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทจากรําข้าวเมล็ดฝ้าย (RBH-MF) ทีใช้เสริ มในข้าวไร่ พร้อมรับประทานผลิตมาจาก
กากรําข้าวที มีสีม่วง ซึ งมีรงควัตถุที มีส่วนประกอบของสารฟี นอลิก และแอนโทไซยานิ น ตัวอย่างทีมีการเสริ มสาร
สกัด RBH-MF ทีความเข้มข้น 1% และ 2% มีป ริ มาณแอนโทไซยานิ นเพิมขึนจากตัวอย่างควบคุม (0% RBH-MF) ถึง
25% และ 67% ตามลําดับ และปริ มาณพอลิเมอร์ แอนโทไซยานิ น (Polymerized anthocyanin, PC) พบว่า เมือเพิมระดับ
ความเข้มข้นของสารสกัด RBH-MF ในตัวอย่างข้าวไร่ พร้อมรับประทานทําให้ PC เพิมขึน และเพิมขึนสู งสุ ดในตัวอย่าง
ข้าวหุ งสุ กทีมีการเสริ มสารสกัด RBH-MF ทีความเข้มข้น 2% (PC = 78.26%) (p<0.05) ขณะที ลักษณะปรากฏ พบว่า
เมือมีการเพิมระดับความเข้มข้น ของสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซท จะทําให้ตวั อย่างข้าวไร่ พร้อมรับประทานมีสีเข้มขึน
ซึ งสอดคล้องกับค่าสี ทงั 3 พารามิเตอร์ L* Hue angle และ Chroma ทีมีค่าลดลง (ตารางที 2) โดยการลดลงของ ค่า L*
แสดงให้เห็ นว่าตัวอย่างข้าวไร่ พร้ อมรั บประทานมีความสว่างลดลง และการลดลงของค่า Hue angle แสดงให้เห็น ว่า
ตัวอย่างข้าวไร่ พ ร้ อมรั บ ประทานมีองศาของเฉดสี เปลียนไป โดยตัวอย่างควบคุ ม (0% RBH-MF) มี ค่า Hue angle
เท่ ากับ 35.30 เป็ นเฉดสี แดง-ส้ม และเมื อเพิ มความเข้มข้น ของสารสกัด RBH-MF เป็ น 1% และ 2% มี ค่า Hue angle
เท่ากับ 31.03 และ 24.92 ตามลําดับ ซึงผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะปรากฏเป็ นเฉดสี แดง-ม่วง ซึ งมีความสอดคล้องกับค่าสี พอลิ
เมอร์แอนโทไซยานิ น (PC) แสดงให้เห็นว่าการเสริ มสารสกัด RBH-MF ช่วยทําให้สีของผลิตภัณฑ์มีสีม่วงและมีสีเข้ม
กว่าตัวอย่างควบคุม ดังนันสารสกัด RBH-MF สามารถทําหน้าทีเป็ นสารให้สีจากธรรมชาติได้
ตารางที 1 ปริ ม าณแอนโทไซยานิ น ทังหมด พอลิ เมอร์ แ อนโทไซยานิ น และฟี นอลิ ก ทังหมดของข้าวไร่ พ ร้ อ ม
รับประทานทีเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซททีความเข้มข้นต่างๆ
ปริมาณแอนโทไซยานินทังหมด ปริมาณพอลิเมอร์ แอนโท- ปริมาณฟี นอลิกทังหมด
ตัวอย่ าง1
ไซยานิน (%)
(µg GAE/g)
(mg/100g)
a
c
0% RBH-MF
0.31 ± 0.15
42.09 ± 2.61
96.24 ± 3.70c
1% RBH-MF
0.39 ± 0.06a
74.51 ± 6.84b
159.92 ± 8.80b
2% RBH-MF
0.52 ± 0.16a
94.12 ± 4.76a
243.01 ± 9.19a
1
0% RBH-MF คือ ข้าวไร่ พร้อมรับประทานทีเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซททีความเข้มข้น 0%, 1% RBH-MF คือ
ข้าวไร่ พ ร้ อมรั บ ประทานที เสริ ม สารสกัด รําข้าวไฮโดรไลเซทที ความเข้ม ข้น 1%, 2% RBH-MF คื อ ข้าวไร่ พ ร้อ ม
รับประทานทีเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซททีความเข้มข้น 2%
a,b,c
ค่าเฉลียทีอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
ตารางที 2 ค่าสี L* Hue angle และ Chroma ของข้าวไร่ พร้อมรับประทานทีเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซททีความ
เข้มข้นต่างๆ
L*
ตัวอย่ าง1
Hue angle (º)
Chroma
a
a
0% RBH-MF
40.27 ± 1.03
35.30 ± 2.00
10.47 ± 0.49a
1% RBH-MF
36.21 ± 1.28b
31.03 ± 0.67b
7.63 ± 0.41b
2% RBH-MF
34.66 ± 0.87c
24.92 ± 3.92c
5.05 ± 0.53c
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0% RBH-MF คือ ข้าวไร่ พร้อมรับประทานทีเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซททีความเข้มข้น 0%, 1% RBH-MF คือ
ข้าวไร่ พ ร้ อมรั บ ประทานที เสริ ม สารสกัด รําข้าวไฮโดรไลเซทที ความเข้ม ข้น 1%, 2% RBH-MF คื อ ข้าวไร่ พ ร้อ ม
รับประทานทีเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซททีความเข้มข้น 2%
a,b,c
ค่าเฉลียทีอักษรต่างกันในคอลัมน์เดียวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
1

สารแอนโทไซยานิ น เป็ นสารที ให้สี จากธรรมชาติ (Chung et al., 2017) จึ ง ทําให้ ผ ลิต ภัณ ฑ์ข ้าวไร่ พ ร้ อม
รับประทานมีสีทีเข้มขึน มีการรายงานว่าสารเหล่านี นอกจากจะสามารถยับยังการเกิดปฏิกิริยาออกซิ เดชัน แล้ว ยังช่วย
การหมุ น เวียนของกระแสโลหิ ตและชะลอความเสื อมของเซลล์ร่างกายได้อีก ด้ว ย (Ichikawa et al., 2001; Hu et al.,
2003; Kim et al., 2007 อ้างอิงใน Hiemori et al., 2009) Hiemori et al. (2009) รายงานว่าข้าวสี ม่วงให้ผลที ดีต่อสุ ขภาพ
เนืองจากมีแอนโทไซยานินและสารประกอบฟี นอลิกเป็ นองค์ประกอบ
ดังนันการเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทในผลิตภัณฑ์ขา้ วไร่ พร้อมรับประทาน ทําให้มีปริ มาณฟี นอลิก
ทังหมด ปริ มาณแอนโทไซยานิน ทังหมด และปริ มาณพอลิเมอร์ แอนโทไซยานินเพิมขึน ซึงส่งผลทําให้ตวั อย่างข้าวไร่
พร้อมรับประทานมีสารสําคัญทีสามารถออกฤทธิทางชีวภาพเพิมขึน เป็ นการเพิมคุณค่าทางโภชนาการให้แก่ผลิตภัณฑ์
และได้ผลิตภัณฑ์ทีดีต่อสุ ขภาพอีกด้วย
กิจกรรมการต้ านออกซิเดชัน
กิ จ กรรมการต้านออกซิ เดชัน ด้ว ยวิ ธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP assay) และ ABTS radical
scavenging activity (ABTS assay) ของข้าวไร่ พ ร้ อมรั บ ประทานที เสริ มสารสกัด รําข้าวไฮโดรไลเซทที ระดับ ความ
เข้ม ข้น ต่าง ๆ แสดงในตารางที 3 พบว่าระดับ ของการเสริ ม สารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทมี ผลต่อกิ จกรรมการต้าน
ออกซิ เดชัน ทัง 2 วิธี (p<0.05) กิ จกรรมการต้านออกซิ เดชัน ด้วยวิธี FRAP assay ในข้าวไร่ พร้อมรั บ ประทาน พบว่า
ตัวอย่างทีมีการเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทมีค่ากิจกรรมการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP เพิมขึน และเพิมสู ง
ทีสุ ดในตัวอย่างทีเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซททีระดับ 2% (3182.89 µg TE/g ) ในขณะทีตัวอย่างทีไม่ได้เสริ มการ
สกัดรําข้าวไฮโดรไลเซท (0% RBH-MF) มีกิจกรรมการต้านออกซิเดชันด้วยวิธี FRAP ตําทีสุด (p<0.05) ซึ งมีแนวโน้ม
เช่นเดียวกับกิจกรรมการต้านออกซิ เดชันด้วยวิธี ABTS assay พบว่าระดับการเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทส่งผล
ให้ค่ากิจกรรมการต้านออกซิ เดชันเพิมขึนและการเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซททีระดับ 2% มีค่ากิจกรรมการต้าน
ออกซิเดชันด้วยวิธี ABTS สู งกว่าตัวอย่างอืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เนื องจากสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทจากรําข้าวเมล็ดฝ้ าย (RBH-MF) ทีใช้เสริ มในข้าวไร่ พร้ อมรับประทานผลิตมาจากกากรําข้าวทีมีสีม่วง ทีผ่านกระบวนการ
SAW ส่ งผลให้เกิดการทําลายโครงสร้างของกากรําข้าว และผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์โปรตีเอส เป็ นการตัด
พัน ธะเพปไทด์ เกิดเป็ นสารออกฤทธิ ทางชีวภาพทีมากขึน เช่น เพปไทด์สายสัน และสารประกอบฟี นอล เป็ นต้น ซึ ง
สารเหล่านี มีฤทธิในการเป็ น สารต้านออกซิเดชัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Kaewjumpol et al. (2018) ศึกษาการผลิต
สารสกัดไฮโดรไลเซทจากกากรําข้าวทีผ่านการบีบนํามันแล้วด้วยนําด่างกึงวิกฤตทีสภาวะไม่รุนแรง (Mild subcritical
alkaline water extraction; mild-SAW) ทีสภาวะอุณหภูมิ 130°C พีเอช 9.5 นาน 120 นาที ร่ วมกับการย่อยด้วยเอนไซม์
โปรตี เอสเชิ งการค้า (Protease G6) พบว่า สารสกัดดัง กล่าวมี ปริ ม าณฟี นอลิก สู ง กว่าในรําข้าวเริ มต้น อีกทังยังมีค่ า
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระสู งเมือวิเคราะห์ดว้ ยวิธี ABTS และ FRAP มีค่าเท่ากับ 294.22 ไมโครโมลโทรลอกซ์/กรัม
และ 57.72 ไมโครโมลเฟอรัสซัลเฟต/กรัม ตามลําดับ และมีการศึกษาเกียวกับปริ มาณพอลิเมอร์ แอนโทไซยานิน พบว่า
การเพิมขึนของปริ มาณพอลิเมอร์ แอนโทไซยานิน สามารถเพิมสมบัติการต้านออกซิเดชันได้ (Brownmiller et al., 2008)
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ดังนันการเสริ ม RBH-MF ลงในผลิ ตภัณ ฑ์ข ้าวไร่ พ ร้ อมรับ ประทานจึง ทําให้ ตวั อย่างข้าวไร่ พ ร้อมรั บ ประทานมีค่ า
กิจกรรมการต้านออกซิเดชันทัง 2 วิธีเพิมขึนอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05)
ตารางที 3 กิ จ กรรมการต้ า นออกซิ เ ดชั น ด้ ว ยวิ ธี Ferric reducing antioxidant power (FRAP) และ ABTS radical
scavenging activity ของข้าวไร่ พร้อมรับประทานทีเสริ มสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซททีความเข้มข้นต่างๆ
ตัวอย่ าง1

FRAP assay (µg TE/g)

ABTS assay (µg TE/g)

0% RBH-MF
1% RBH-MF
2% RBH-MF

270.99 ± 11.22c
1315.43± 346.25b
3182.89 ± 36.13a

1263.97 ± 11.61c
3688.70 ± 52.57b
4851.94 ± 32.67a

0% RBH-MF คื อ ข้า วไร่ พ ร้ อ มรั บ ประทานที เสริ ม สารสกัด รํ า ข้า วไฮโดรไลเซทที ความเข้ม ข้น 0% , 1% RBH-MF คื อ ข้า วไร่ พ ร้ อ ม
รับ ประทานที เสริ ม สารสกัด รําข้าวไฮโดรไลเซทที ความเข้ม ข้น 1% , 2% RBH-MF คื อ ข้าวไร่ พ ร้อ มรับ ประทานที เสริ ม สารสกัด รําข้า ว
ไฮโดรไลเซททีความเข้มข้น 2%
a,b,c
ค่าเฉลียทีอักษรต่างกันในคอลัมน์เดี ยวกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05)
1

สรุปผลการวิจัย
จากการศึก ษาผลของการเสริ มสารสกัด รําข้าวไฮโดรไลเซทจากรําข้าวเมล็ดฝ้ าย (RBH-MF) ที ระดับ ความ
เข้มข้น 0% 1% และ 2% ต่อคุณภาพด้านสี ปริ มาณฟี นอลิกทังหมด ปริ มาณแอนโทไซยานินทังหมด ปริ มาณพอลิเมอร์
แอนโทไซยานิน และกิจกรรมต้านออกซิ เดชัน ของข้าวไร่ พร้ อมรับประทานทีผ่านกระบวนการให้ความร้อนที 121ºC
นาน 48 นาที พบว่าตัวอย่างข้าวไร่ พร้อมรับประทานทีมีการเสริ มสารสกัด RBH-MF ทีระดับความเข้มข้น 1% และ 2%
มีปริ มาณแอนโทไซยานิ นทังหมดสู งกว่าตัวอย่างควบคุม (RBH-MF 0%) 25% และ 67% ตามลําดับ และมีปริ มาณพอลิเมอร์ แอนโทไซยานินเพิมขึนเป็ น 74.51% และ 94.12 % ตามลําดับ นอกจากนี การเสริ ม RBH-MF ทีระดับความเข้มข้น
2% ทําให้ สมบัติการต้านออกซิ เดชัน ด้วยวิธี FRAP และ ABTS สู งกว่าตัวอย่างควบคุ มประมาณ 11 เท่า และ 3 เท่า
ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าสารสกัดรําข้าวไฮโดรไลเซทจากรําข้าวมีสีทีสกัดด้วยวิธี SAW ร่ วมกับการย่อมด้วยเอนไซม์
สามารถทําหน้าทีเป็ นสารต้านออกซิเดชันในผลิตภัณฑ์อาหารและสารให้สีจากธรรมชาติได้ และมีศกั ยภาพในการเพิม
มูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ขา้ วไร่ พร้อมรับประทานเพือสุขภาพ
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