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ค�ำน�ำ
ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 30 - 38 ล้านตันต่อปี มีปริมาณร�ำข้าว ซึ่งเป็น
ผลพลอยได้จากการขัดสีข้าวกล้อง (brown rice) ไปเป็นข้าวขาว (white rice, milled rice)
ประมาณ 1-2 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ประมาณ 15% ของร�ำข้าวทั้งหมดน�ำ
มาใช้สกัดเป็นน�้ำมันเพื่อบริโภค ปกติไม่นิยมบริโภคร�ำข้าว เนื่องจากมีไฟเบอร์สูงและมีส่วนของ
เปลือกข้าวติดมาด้วย (Luh et al., 1991) องค์ประกอบของร�ำข้าวประกอบด้วย เปลือกหุ้มผล
(pericarp) เปลือกหุ้มเมล็ด (seed coat) ชั้นเยื่อโปร่งใส (nucellus tissue) ชั้นแอลิวโรนหรือ
เยื่อหุ้มเนื้อเมล็ด (aleurone cell layer) คัพภะ (germ) และเนื้อเมล็ด (endosperm) ปนอยู่
ด้วยเล็กน้อย (รูปที่ 1) รวมทั้งมีส่วนของแกลบหรือปลายข้าวปะปน ส่วนประกอบของร�ำข้าว
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับทั้งปัจจัยจากเมล็ดข้าว เช่น ขนาด รูปร่าง ความหนาของชั้นต่าง ๆ ที่อยู่
ด้านนอก ความแข็ง ความทนทานของ
เมล็ดข้าวต่อการแตกหักและการขัดสี
รวมถึงปัจจัยทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการผลิต
เช่น วิธกี าร เครือ่ งมือทีใ่ ช้ และสภาวะใน
การขั ด สี ร� ำ ข้ า วเป็ น แหล่ ง ของสาร
อาหารต่าง ๆ ทีส่ ำ� คัญ เช่น โปรตีน ไขมัน
วิ ต ามิ น เส้ น ใยอาหาร และแร่ ธ าตุ
(Juliano, 1985) องค์ประกอบทางเคมี
ของร�ำข้าวแสดงในตารางที่ 1
รูปที่ 1
ที่มา:		

องค์ประกอบของเมล็ดข้าว
ดัดแปลงจาก Britannica and Edwards (1996)
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ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของร�ำข้าว (ที่ความชื้น 14%)
องค์ประกอบทางเคมี
โปรตีน (ร้อยละ)
ไขมัน (ร้อยละ)
เส้นใยหยาบ (ร้อยละ)
คาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ)
เถ้า (ร้อยละ)
แคลเซียม (มิลลิกรัม/กรัม)
แมกนีเซียม (มิลลิกรัม/กรัม)
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/กรัม)
ไฟติน ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม/กรัม)
ซิลิกา (มิลลิกรัม/กรัม)
สังกะสี (ไมโครกรัม/กรัม)
ไทอะมีน (ไมโครกรัม/กรัม)
ไรโบฟลาวิน (ไมโครกรัม/กรัม)
ไนอะซิน (ไมโครกรัม/กรัม)

ปริมาณ
12.0 - 15.6
15.0 - 19.7
7.0 - 11.4
34.1 - 52.3
6.6 - 9.9
0.3 - 1.2
5.0 - 13.0
11.0 - 25.0
9.0 - 22.0
6.0 - 11.0
43.0 - 258.0
12.0 - 24.0
1.8 - 4.3
267.0 - 499.0

ที่มา: ดัดแปลงจาก Juliano (1985)

โปรตีนในร�ำข้าว
ร� ำ ข้ า วมี โ ปรตี น มากรองจากคาร์ โ บ‑
ไฮเดรตและไขมั น จากการศึ ก ษาพบว่ า
โปรตีนจากร�ำข้าวมีคุณค่าทางอาหารสูงเมื่อ
เทียบกับโปรตีนจากธัญพืชอื่น เป็นโปรตีนที่
ไม่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ต่อต้านการเกิดมะเร็ง
(Helm and Burks, 1996; Shoji et al.,
2001) โปรตีนเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในสิ่ง
มีชีวิตท�ำหน้าที่เฉพาะทางชีวภาพ โปรตีนใน
ร�ำข้าวมี 2 ลักษณะ คือ โปรตีนที่ท�ำหน้าที่
ทางชีวภาพ ได้แก่ เอนไซม์ (enzyme) และ
โปรตีนที่ไม่ท�ำหน้าที่ทางชีวภาพ คือ โปรตีน
สะสม (storage protein) เอนไซม์ในร�ำข้าว
ประกอบด้ ว ย เอนไซม์ ไ ลเปส อะไมเลส
คะทาเลส แอสคอบิ ก แอซิ ค ออกซิ เ ดส
ไซโตโครมออกซิ เ ดส ไลพอกซี จิ เ นส
โพลีฟีนอลออกซิเดสดีไฮโดรจิเนส และเอส
เทอเรส (Ramezanzadeh et al., 1999)
ในบทความวิจัยนี้จะกล่าวถึงเฉพาะโปรตีน
สะสมซึ่งเป็นโปรตีนส่วนใหญ่ที่มีในร�ำข้าว
คุณสมบัตทิ างเคมีและกายภาพของโปรตีนนี้
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มีบทบาทความส�ำคัญต่อคุณสมบัตเิ ชิงหน้าที่
ในการน�ำไปใช้ประโยชน์
โปรตี น สะสมจะถู ก เก็ บ ในรู ป ของ
ไนโตรเจน คาร์บอน และซัลเฟอร์ สะสม
ภายในเซลล์ของเมล็ดเรียกว่า โปรตีนบอดี
(protein bodies, PBs) (Shewry and
Casey, 1999) PBs มีรูปร่าง 2 แบบ คือ รูป
ร่างทรงกลม (spherical) และรูปร่างไม่
แน่นอน (irregular) ซึ่งสะสมระหว่างการ
เจริ ญ เป็ น เมล็ ด PBs ทรงกลมอยู ่ ใ น
ไซโตพลาสซึมและเกาะอยู่บริเวณเยื่อหุ้ม
เซลล์ ขณะที่ PBs รูปทรงไม่แน่นอนจะอยู่ใน
แวคคิวโอ (vacuole) PBs เหล่านี้ พบในชั้น
ซับแอลิวโรน (subaleurone) ร�ำข้าวที่ได้
จากการขัดสีขา้ วจะมีองค์ประกอบของชัน้ ซับ
แอลิวโรนแตกต่างกันขึน้ กับระยะเวลาการขัด
สี ร�ำข้าวเป็นแหล่งโปรตีนหลักในเมล็ดข้าว
ถ้าใช้เวลาในการขัดข้าวนานบริเวณชั้นซับ
แอลิวโรน ซึง่ เป็นชัน้ ทีส่ ะสมของโปรตีนจะถูก
ขัดออกมามากขึ้น ท�ำให้ปริมาณโปรตีนใน

เมล็ดข้าว (endosperm) ลดลงเมือ่ เพิม่ ระยะ
เวลาการขัดสีขา้ ว (Schramm et al., 2007)

การจ�ำแนกชนิดโปรตีนในร�ำข้าว
ร�ำข้าวประกอบด้วยโปรตีน 4 ชนิด ได้แก่
อัลบูมิน (albumin) กลอบูลิน (globulin)
กลู เ ตลิ น (glutelin) และโพรลามิ น
(prolamin) โดยแบ่ ง ตามคุ ณ สมบั ติ ก าร
ละลายของโปรตี น อั ล บู มิ น ละลายในน�้ ำ
กลอบูลินละลายในสารละลายเกลือโซเดียม
คลอไรด์ กลูเตลินละลายในสารละลายด่าง
และโพรลามินละลายในอัลกอฮอล์ สัดส่วน
ปริมาณโปรตีนแต่ละชนิดในร�ำข้าวแตกต่าง
กันขึ้นกับพันธุ์ข้าว ดังตารางที่ 2 ปริมาณ
โปรตีนแต่ละชนิดแตกต่างกันนอกจากขึน้ กับ
พันธุ์ข้าวแล้วยังขึ้นกับวิธีในการสกัดอีกด้วย

อัลบูมิน
อัลบูมนิ ในเมล็ดข้าวมี 2-6% และร�ำข้าว
มี 24 - 39% ของโปรตีนทั้งหมด มีลักษณะ
เหมือนอัลบูมนิ จากแหล่งอืน่ ละลายในน�ำ้ ได้
เนื่องจากมีประจุรวมเพียงพอและขาดการ
เชื่อมกันของพันธะไดซัลไฟด์ (disulfide
cross-linking) ท�ำให้ไม่เกิดการรวมกลุ่ม
(aggregation) แต่จะเกิดการรวมกลุม่ เมือ่ ได้
รับความร้อน น�้ำหนักโมเลกุลของอัลบูมิน
จากเมล็ดข้าวเท่ากับ 10-200 kDa ส่วน
อัลบูมินจากร�ำข้าวมีน�้ำหนักโมเลกุล 100
kDa หรือน้อยกว่า ในกลุ่มโปรตีนสะสมใน
ข้าว อัลบูมนิ เป็นโปรตีนทีม่ สี มบัตทิ างชีวภาพ
สูงที่สุด โดยสามารถดูดซึมและใช้ประโยชน์
ในร่างกายได้สูงที่สุด (Mawal et al., 1987)
และจากการวิจัยพบว่า อัลบูมิน จากร�ำข้าว
มี ส มบั ติ ต ้ า นอนุ มู ล อิ ส ระสู ง กว่ า โปรตี น
กลอบูลินและกลูเตลิน (Wattanasiritham
et al., 2016)

ตารางที่ 2 ปริมาณโปรตีนร�ำข้าวแต่ละชนิด (%) ในข้าวพันธุ์ต่าง ๆ
Cultivar
Spanish
Bengal
Cypress
Della
Mars
Maybelle
Toro-2
Hitimebore (Japanese rice bran)
By different extraction methods:

Albumin

Globulin

Prolamine

Glutelin

26.5
34.7
33.0
32.2
39.5
33.4
30.2

13.6
17.4
13.7
13.5
17.0
12.8
14.3

1.8
6.7
7.8
5.7
5.3
5.9
5.3

24.0
11.9
9.7
10.4
12.1
14.7
6.6

24-39

27-30

1-3

33-42

ที่มา: Betschart et al. (1977), Hamada (1997), Adebiyi et al. (2009)

กลอบูลิน
ร�ำข้าวมีกลอบูลิน 13-30% ของโปรตีน
สะสมทั้ ง หมด เป็ น โปรตี น ที่ มี ซั ล เฟอร์ สู ง
ซีสตีนและเมทไทโอนีนสูงปานกลาง ไม่มี
ไลซี น ละลายได้ ดี ใ นสารละลายโซเดี ย ม

คลอไรด์ ประกอบด้วยสายโพลีเปปไทด์น�้ำ
หนักโมเลกุล 25 และ 16 kDa กลอบูลินจาก
ร� ำ ข้ า วเมื่ อ ย่ อ ยด้ ว ยเอนไซม์ เ ปปซิ น จะได้
เปปไทด์ 19 เปปไทด์มสี มบัตติ า้ นอนุมลู อิสระ
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และมี น�้ ำ หนั ก โมเลกุ ล อยู ่ ร ะหว่ า ง 0.673.6 kDa เปปไทด์ที่มีสมบัติต้านอนุมูลอิสระ
สูงสุดมีไทโรซีนอยูต่ ำ� แหน่งปลายด้าน N-terminal (Adebiyi et al., 2009)

โพรลามิน
โพรลามิ น เป็ น โปรตี น ที่ ล ะลายใน
เอทธานอลความเข้มข้น 60-70% ไม่ละลาย
ในน�ำ้ หรือละลายได้นอ้ ยมาก แต่ละลายได้ใน
สารละลายกรดหรือด่าง ร�ำข้าวมีโพรลามิน
1-8% ของโปรตีนทัง้ หมด เป็นโปรตีนทีม่ นี อ้ ย
ที่สุดในร�ำข้าว มีน�้ำหนักโมเลกุล 12-17 kDa
กรดอะมิโนทีพ่ บในปริมาณสูง ได้แก่ กลูตามิก
กลูตามีน อะลานีน และอาร์จนิ นี มีไลซีนและ
ฮิสติดีนอยู่ในปริมาณต�่ำ

กลูเตลิน
กลูเตลินเป็นโปรตีนหลักในข้าว ละลาย
ในสารละลายด่าง ในร�ำข้าวมี 10 – 42% ของ
โปรตีนทัง้ หมด เป็นโปรตีนทีเ่ กิดการรวมกลุม่
ได้ ง ่ า ยเพราะมี พั น ธะไดซั ล ไฟด์ ท� ำ ให้ ไ ม่
ละลายน�้ำ กลูเตลินเป็น PBs ที่มีรูปร่างไม่
แน่นอน น�ำ้ หนักโมเลกุลอยูร่ ะหว่าง 45-150
kDa ด้ ว ยโมเลกุ ล ที่ มี ข นาดใหญ่ เ ชื่ อ ว่ า
กลู เ ตลิ น ถู ก ย่ อ ยได้ ย าก สกั ด แยกด้ ว ย
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ความเข้มข้น
0.1 M แต่อย่างไรก็ดีการใช้ด่างที่ความเข้ม
ข้นสูงสามารถสกัดแยกและย่อยกลูเตลินได้
แต่ไม่แนะน�ำเพราะมีผลต่อคุณภาพโปรตีน
ที่ได้

การสกัดโปรตีนจากร�ำข้าว
โปรตี น ในร� ำ ข้ า วเป็ น สารประกอบ
ธรรมชาติเชิงซ้อน ประกอบด้วยโปรตีน 4
ชนิดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งโปรตีนแต่ละชนิดมี
ความสามารถในการละลายในสารละลายที่
แตกต่ า งกั น การที่ โ ปรตี น ร� ำ ข้ า วมี ค วาม
สามารถในการละลายต�่ำเนื่องจากเกิดการ
เกาะกลุ ่ ม (aggregation) และมี พั น ธะ
ไดซัลไฟด์เชือ่ มต่อระหว่างโมเลกุล นอกจากนี้
34
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ในร�ำข้าวประกอบด้วยกรดไฟติค (1.7%) ซึง่ มีหมูฟ่ งั ก์ชนั กลุม่ ฟอสเฟต
ประจุลบ จะจับกับฟังก์ชันกลุ่มประจุบวกของโปรตีนที่ pH ต�่ำกว่าค่า
PI ของโปรตีน ซึ่งมีผลต่อการละลายและท�ำให้แยกโปรตีนได้ยาก ที่
pH สูงกว่า 10 กรดไฟติคไม่ละลาย ดังนั้น pH ของสารละลายมีความ
ส�ำคัญต่อการสกัดแยกโปรตีนร�ำข้าว
โปรตีนร�ำข้าวสะสมอยู่ในเซลล์พืชที่มีเยื่อหุ้มเซลล์ ในการสกัด
โปรตีนจ�ำเป็นต้องท�ำลายเยื่อหุ้มเซลล์เพื่อปลดปล่อยโปรตีนให้อยู่ใน
สารละลาย เนื่องจากโปรตีนร�ำข้าวเกิดการเกาะกลุ่มและมีพันธะ
ไดซัลไฟด์ทำ� ให้ความสามารถในการละลายน�ำ้ ค่อนข้างต�ำ่ สิง่ ทีท่ า้ ทาย
ในการสกัดโปรตีนร�ำข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง (% yield) คือท�ำอย่างไร
ให้โปรตีนที่อยู่ในเซลล์ออกมาให้มากที่สุดและสามารถละลายอยู่ใน
สารละลาย เทคนิคการท�ำลายผนังเซลล์มีทั้งวิธีทางเคมีและกายภาพ
เช่น การใช้สารเคมี การใช้เอนไซม์ การแช่แข็งแล้วละลาย (freezing
and thawing) การบด (grinding) การปั่น (blending) การใช้คลื่น
ความถี่สูง (ultrasonic) และคลื่นไมโครเวฟ (microwave) วิธีสกัด
โปรตีนจากร�ำข้าวที่ธรรมดาที่สุดคือการใช้สารละลายด่าง วิธีการสกัด
โปรตี น ให้ อ อกมาได้ ม ากที่ สุ ด จะใช้ วิ ธี ก ารร่ ว มกั น ทั้ ง ทางเคมี แ ละ
กายภาพ ตารางที่ 3 สรุปวิธกี ารสกัดโปรตีนจากร�ำข้าวและประสิทธิภาพ
ของการสกัดในแต่ละวิธีตามที่ได้มีการศึกษาวิจัย
การสกัดโปรตีนร�ำข้าวดัวยเอนไซม์ปาเปน (papain) และวิสโคไซม์
(viscozyme) มีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ ได้ผลผลิตสูงทีส่ ดุ 82.6% แสดง
ว่าการใช้เอนไซม์กลุ่มโปรติเอสร่วมกับเอนไซม์กลุ่มคาร์โบไฮเดรส แต่
อย่างไรก็ดี การใช้วิธีทางกายภาพ เช่น การปั่น การใช้ความดันสูง ร่วม
กับเอนไซม์ การใช้คลื่นไมโครเวฟ หรือคอลลอยด์มิลลิง ร่วมกับการ
โฮโมจิไนซ์ สามารถสกัดโปรตีนร�ำข้าวได้ผลผลิต 66 -70% ดังนั้น การ
ใช้วธิ กี ารท�ำลายเยือ่ หุม้ เซลล์โดยวิธที างกายภาพร่วมกับการใช้เอนไซม์
กลุม่ โปรติเอส เอนไซม์กลุม่ คาร์โบไฮเดรส น่าจะเป็นวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เอนไซม์ให้เหมาะสม นอกจากนี้ควรต้อง
พิจารณาคุณสมบัติของโปรตีนที่สกัดได้ด้วยว่ามีคุณภาพเป็นอย่างไร
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้

คุณสมบัติโปรตีนร�ำข้าว

โปรตีนร�ำข้าวเป็นโปรตีนทีม่ คี ณ
ุ ภาพดียอ่ ยง่าย ไม่กอ่ ให้เกิดอาการ
แพ้ (hypoallergnic) และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง (Wang et al.,
1999; Helm and Burks, 1996) เมือ่ เปรียบเทียบกับธัญพืชอืน่ โปรตีน
ร�ำข้าวมีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูงสุดเพราะมีกรดอะมิโนทีจ่ ำ� เป็น เช่น ไลซีน
และทรีโอนีนในปริมาณสูง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วธัญพืชอื่นไม่มีกรดอะมิโน
ชนิดนี้ (Juliano, 1985; Mawal et al., 1987) โปรตีนร�ำข้าวประกอบ
ด้วยกรดอะมิโนที่จ�ำเป็นอื่นด้วยเช่นกัน (ฮิสติดีน ซีสตีน วอลลีน
เมทไธโอนีน ไอโซลิวซีน ลิวซีน ไทโรซีน และฟีนิลอะลานีน) ตารางที่
4 และ 5

ตารางที่ 3 วิธีการสกัดโปรตีนจากร�ำข้าวและประสิทธิภาพในการสกัด

ที่มา: Phongthai et al., (2017)

ตารางที่ 4 องค์ประกอบของกรดอะมิโนในโปรตีนร�ำข้าว
Amino Acid
Lysine
Histidine
Arginine
Aspartic acid
Threonine
Serine
Glutamic acid
Proline
Glycine
Alanine
Cystine
Valine
Methionine
Isoleucine
Leucine
Tyrosine
Phenylalanine
Tryptophan
Asparagine
Glutamine

g amino acid/g protein
Houston et al. (1969)
Juliano (1985)
4.81
2..71
8.28
9.09
3.78
4.68
13.58
4.23
5.47
6.15
2.32
6.00
2.32
3.94
6.91
3.13
4.43
not detected
not reported
not reported

5.5
3.0
9.0
10.5
4.4
5.3
15.3
not reported
6.1
6.8
2.6
5.7
2.0
3.0
8.0
3.7
5.1
0.7
not reported
not reported

Wang et al. (1999)

Tang et al. (2003)

4.7
2.9
8.9
8.0
3.7
4.1
12.5
not reported
5.4
6.1
1.6
6.3
2..2
3.9
7.4
3.3
4.6
1.2
not reported
not reported

5.4
3.3
10.2
11.2
3.7
4.5
18.1
not reported
6.2
7.3
not reported
7.0
not reported
4.5
8.0
3.7
5.1
not reported
not reported
not reported
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ตารางที่ 5 องค์ประกอบของกรดอะมิโนในโปรตีนร�ำข้าว
Amino acid
Lysine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Threonine
Tryptophan
Valine

g amino acid/g protein
Rice bran proteinaa Soybean proteinb
5.1
3.0
3.8
7.6
4.1
1.0
6.2

6.1
2.5
4.7
7.9
3.7
1.2
4.8

isolateb Caseinbb
8.5
3.2
5.4
9.5
4.2
1.4
6.3

Average values from Table 4.
Data from the Standard Tables of Amino Acid Composition of Food in Japan
ที่มา: Morita and Kiriyama (1993)
a

b

คุ ณ สมบั ติ เ ชิ ง หน้ า ที่ (functional
properties) ของโปรตีน เช่น สมบัติการ
ละลาย (solubility) การเกิดฟอง (foaming
properties) และการเกิ ด อิ มั ล ชั น
(emulsifying properties) มีบทบาทส�ำคัญ
ต่อการน�ำโปรตีนไปใช้เป็นส่วนประกอบใน
ผลิตภัณฑ์อาหาร โปรตีนร�ำข้าวละลายได้ดี
มากกว่า 75% ที่ pH 9.0-10.5 และละลาย
ได้น้อยมากที่ pH 4.5-5.5 (~13%) การย่อย
โปรตี น ร� ำ ข้ า วด้ ว ยเอนไซม์ ก ลุ ่ ม โปรติ เ อส
ท�ำให้โมเลกุลของโปรตีนเล็กลงซึ่งจะมีส่วน
ส่ ง เสริ ม คุ ณ สมบั ติ ก ารละลาย Hamada
(2000) รายงานว่าการใช้เอนไซม์ฟลาโวไซม์
(flavozyme) และเอนไซม์ อั ล คาเลส
(alcalase) ย่อยโปรตีนร�ำข้าว ท�ำให้ความ
สามารถในการละลายที่ pH 5.0 และ 9.0
เพิ่มขึ้น โปรตีนร�ำข้าวมีสมบัติท�ำให้เกิดฟอง
(foaming capacity) เหมือนกับโปรตีนไข่
ขาว (Wang et al., 1999) และจากการ
ศึกษาของ Chandi and Sogi (2007) พบว่า
โปรตีนร�ำข้าวช่วยรักษาเสถียรภาพของการ
เกิ ด ฟอง (foaming stability) ได้ ดี ใ น
สารละลายน�้ำตาล 15% ในระบบอิมัลชัน
โปรตี น ร� ำ ข้ า วน� ำ มาใช้ เ ป็ น สารอิ มั ล ชั น
(emulsifying agent) ได้ดีเทียบเคียงได้กับ
โปรตีนนม (casein)
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นอกจากคุณสมบัติเชิงหน้าที่ โปรตีนร�ำข้าวยัง
มีสมบัติโภชนเภสัช (nutraceutical properties)
Kawamura and Muramoto (1993) พบว่า
โปรตีนร�ำข้าวทีส่ กัดด้วยสารละลายด่างมีสมบัตติ า้ น
การเกิดมะเร็ง (anti-cancer activity) มีงานวิจัย
ศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนร�ำข้าวที่ผ่านการย่อยด้วย
เอนไซม์เพือ่ เพิม่ สมบัตโิ ภชนเภสัชค่อนข้างมาก เช่น
โปรตีนร�ำข้าวที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์อัลคาเลส
ได้เพนตะเปปไทด์ที่มีฤทธ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์
มะเร็งเต้านม ปอด ตับ และล�ำไส้ใหญ่ (Kannan et
al., 2010) การใช้เอนไซม์ในระบบย่อยอาหารย่อย
โปรตีนร�ำข้าวได้เปปไทด์ที่มีสมบัติการต้านอนุมูล
อิสระ (Chanput et al., 2007; Wattanasiritham
et al., 2016) และโปรตีนร�ำข้าวทีผ่ า่ นการย่อยด้วย
เอนไซม์อลั คาเลส หรือ โปรตาแมก (protamax) จะ
ได้เปปไทด์ที่มีสมบัติยับยั้งแองจิโอคอนเวอร์สติง
เอนไซม์ (angiotensin-I-converting enzyme) ซึง่
เป็ น เอนไซม์ ที่ ส ่ ง ผลให้ ค วามดั น ในเลื อ ดสู ง
(Uraipong and Zhao, 2015)

บทสรุป
ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจแหล่งอาหาร
โปรตีนที่มาจากพืชมากขึ้น ความต้องการโปรตีน
จากข้าวน่าจะเพิม่ มากขึน้ เช่นกัน โปรตีนร�ำข้าวเป็น
โปรตีนทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการสูงและมีสมบัตทิ าง
โภชนเภสัช ร�ำข้าวสามารถหาได้ง่ายและราคาถูก

คําสําคัญ:
โปรตีน ร�ำข้าว คุณสมบัติเชิงหน้าที่
คุณสมบัติโภชนเภสัช
Keywords:
protein, rice bran, functional
properties, nutraceutical
properties

โปรตี นร� ำ ข้ า วน่ า จะมี บทบาทส� ำ คั ญ ต่ อ อุ ตสากรรมอาหารและยา
อย่างไรก็ดี การศึกษาเบื้องต้นพบว่าการสกัดโปรตีนจากร�ำข้าวสกัด
ค่อนข้างยากเนื่องจากธรรมชาติที่ซับซ้อน ไม่สามารถใช้สารละลาย
อย่างเดียวในการสกัด (ละลายน�้ำ 37% ละลายในสารละลายเกลือ
32% ละลายในอัลกอฮอล์ 2% และละลายในสารละลายด่าง 27%)
การใช้เอนไซม์รว่ มกับวิธที างกายภาพช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการสกัด
อย่างไรก็ดีเอนไซม์มีราคาค่อนข้างแพง การวิจัยในอนาคตจ�ำเป็นต้อง
ศึกษาวิธีการสกัดที่มีประสิทธิภาพและต้นทุนต�่ำ เพื่อให้สามารถน�ำ
โปรตีนร�ำข้าวมาใช้ประโยชน์เป็นส่วนประกอบในอาหารและยา
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