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ค าน า 

สารสีมวงดําที่อยูในรําของขาวสีมวงเขมหรือดํา
เรียกวา “แอนโทไซยานิน” เปนกลุมสารที่มีประโยชนตอสุขภาพ 

อยางมากเพราะมีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ที่เปนสาเหตุของความเสื่อม 
ของรางกาย และเปนตนเหตุอันนําไปสูการกอตัวของ

โรครายแรงหลายชนิด
โรครา้ยแรงหลายชนิด

นอกจากแอนโทไซยานินแลวยังมีสารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
อื่นๆ เชน สารประกอบฟนอลิกอยางงาย และสารพอลิฟนอล 

ซึ่งลวนมีประโยชนตอรางกาย 

สารเหลานี้ละลายนํา้ไดดีจึงสามารถทําใหหลุดออกมาจาก
รําของขาวที่มีสีเขมออกมาละลายอยูในนํ้า ซึ่งเรียกวิธีการนี้วา

“การสกัด” ไดสารละลายที่เรียกวา “สารสกัด” 
เมื่อทําใหนํ้าแหงไป จะเหลือสารสีมวงเขม สารตานอนุมูลอิสระ 

และสารอื่นๆ ปรากฏอยูในรูป “ผงสารสกัดแหง”
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   การเลือกขา้วท่ีมีปริมาณแอนโทไซยานินสูง 

       ขาวสีมวงดาํที่ไดมาจากแหลงตางๆ หรือขาวตางสายพันธุกัน 
จะมีปริมาณสารสีมวง หรือสารกลุมแอนโทไซยานินไมเทากนั หรือ
บางครั้งขาวสองพันธุอาจมีปริมาณสารเทากัน แตโครงสรางของชั้น
รําที่ตางกนัก็ทําใหสารสแีละสารสําคัญเหลานั้น ถูกละลายออกมาได
ไมเทากัน จึงควรทดสอบแบบงายโดย

ใส่เมล็ดข้าวทั้งเมล็ดในปริมาณเท่ากันประมาณ 1 ช้อนชา ลง
ในแก้วทนความร้อน 

ตั้งน้ าเปล่าจนเดือด ทั้งไว้ 2 นาที แล้วเทน้ าร้อนจัดปริมาตร
เท่ากันลงในแล้วที่มีเมล็ดข้าว  

คนอย่างสม่ าเสมอ แล้วทิ้งไว้เพื่อสังเกตสีม่วงเข้มที่ละลาย
ออกมา  
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       หากได้น้ าสีม่วงเข้มจนมองไม่เห็นเมล็ดข้าวที่อยู่ก้นแก้ว
ภายในเวลา 5 นาที ถือว่าข้าวนั้นเหมาะสมที่จะน ามาสกัดสาร 

การเตรียมร าขา้ว 

       การรักษาคุณภาพข้าวสีม่วงด า วิธีหนึ่งคือ การเก็บข้าวในรูป
ข้าวเปลือก เนื่องจากเปลือกของข้าวช่วยเก็บรักษาไม่ให้เกิดการ
สลายตัวของสารส าคัญต่างๆ ซึ่งมีสะสมอยู่มากในส่วนที่เป็นเยื่อ
ห่อหุ้มเมล็ดแป้งข้างใน หรือ “ร าข้าว” นั่นเอง 

       การที่สารออกฤทธิ์เชิงส่งเสริมสุขภาพสะสมอยู่ในร าเป็นส่วน
ใหญ่ จึงควรใช้ “ร า” เป็นวัตถุดิบน ามาสกัดสาร ไม่ควรใช้ทั้งเมล็ด
ข้าวเพราะจะท าให้ได้แป้งละลายออกมาด้วย 
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 เม่ือขัดร าออกจากเมล็ดข้าวกล้องด้วยเครื่องขัดร า 
ควรเลือกระดับการขัดโดยให้มีส่วนในร าที่เป็นแป้งปน
ออกมาน้อยท่ีสุด 

 หากสังเกตแป้งสีขาวผสมออกมามากเกินไปให้ร่อนร า
ด้วยตะแกรงร่อน จนได้เฉพาะร าสีม่วงเข้ม 
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อุปกรณ์ท่ีใช้ในการสกัด 

1. เครื่องชั่ง

2. เตาใหความรอนพรอมหมออลูมิ
เนียมขนาด 10-15 ลิตร แบบมีหู

3. เครื่องกวนสารแบบใบพัด
หรือเครื่องผสมอาหาร
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4. ผ้าขาวบางส าหรับกรองร าที่ถูกสกัดแล้ว เลือกให้มีขนาด
ใหญ่ กลาง จนถึงเล็กมาก

5. ถาดอลูมิเนียม

6. แผ่นซิลิโคนชนิดที่ใช้ส าหรับ
รองอาหารในเตาอบ เกรด
ส าหรับใช้อบอาหาร

7. ตู้อบลมร้อนหรือตู้ตาข่ายกันแมลงหากใช้วิธีตากแดด
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ขัน้ตอนการสกัดสารจากร าขา้วด้วยน ้า 

1. ชั่งร าข้าวหนัก 500 กรัม (ครึ่งกิโลกรัม)

2. ตั้งน้ าเปล่าที่สะอาดปริมาตร 2 ลิตร บนเตาจนเดือด
ทิ้งไว้ 3 นาที แล้วเทร าข้าวใส่หม้ออลูมิเนียม
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3. วางหม้อใต้เครื่องกวนสาร ปรับระดับการหมุนของใบพัด
แบบปานกลาง คนต่อเนื่องจนครบ 3 ชั่วโมง จึงเอาเครื่อง
กวนสารออก

4. เตรียมผ้าขาวบางวางบนปากของขวดปากกว้าง
(หรือภาชนะท่ีมีปากสามารถเทน้ าออกมาได้ง่าย)
เทสารละลายลงตรงผ้าขาวบางเพื่อกรองร าออก
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5. กรองแยกร าออกจากน้ าสีม่วงหลายๆ ครั้งและเปลี่ยนผ้าขาว
บางที่มีรูเส้นใยถี่ขึ้นเรื่อยๆ จนได้น้ าสีม่วงใส มองไม่เห็น
ฝุ่นผงร า

กากรําขาวนําไปอบแหง

และนํามาใชประโยชนได
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6. เตรียมแผ่นซิลิโคน (ที่ใช้ส าหรับวางคุกกี้ในเตาอบ) พับมุม
ทั้งสี่ด้านให้เป็นรูปถาด วางซ้อนบนถาดอลูมิเนียม แล้ว
เทน้ าสารสกัดสีม่วงเข้มที่ได้ ลงในถาดอลูมิเนียมที่ปูพื้น
แผ่นซิลิโคน ให้มีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร
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7. น าเข้าวางในชั้นของตู้อบลมร้อน ปรับอุณหภูมิเท่ากับ  
 50 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงจนแห้งสนิท    
 จึงน าถาดออกจากตู้อบ ทิ้งไว้ให้เย็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.  ใชช้้อนขูดสารสกัดสีม่วงเข้มท่ีแห้งสนิทออก จะได้แผ่นสาร  

 สกัดที่มีแอนโทไซยานินและสารต้านอนุมูลอิสระเข้มข้น  
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9. เมื่อไดปริมาณมากพอ นําไปปนละเอียดดวยเครื่องบดเมล็ด
กาแฟ จะไดผงสารสกัดละเอียดสีมวงเขมอมแดง ควรเก็บสาร
สกัดในขวดสีชาปดใหสนิท วางไวที่อุณหภูมิหองปกติหรือที่ที่มี
ความชื้นตํา่
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ตัวอย่างการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพระดับพรเีม่ียม 

เครื่องด่ืมสกัดจากขา้วสีเขม้พร้อมชง

ด้วยคุณประโยชน์ของสารสกัดจากร าข้าวสีเข้มที่อุดมไปด้วย 
สารต้านอนุมูลอิสระและสารออกฤทธิ์ส่งเสริมสุขภาพ ท าให้
เครื่องดื่มพร้อมชงนี้มีคุณค่าสูงเชิงโภชนาการ 

ผลิตโดยใช้ส่วนประกอบดังนี้ 
- ผงสารสกัดเขมขน 10% ประกอบดวยแอนโทไซยานินรวม  

  (cyanidin-3-O-glucoside และ peonidin-3-O-glucoside) 

  มากกวา 4 มิลลิกรัม คิดเปน 50% ของปริมาณที่ควรบริโภคตอวัน 
- ผงมอลโตเดกตริน 90%

วิธีชงดื่ม: เทผงสารสกัดลงในแกว เติมนํ้ารอนหรืออุน 200 mL คนจน
ละลาย ไดเครื่องดื่มรอน (1) และเพิ่มรสดวย นํ้ามะนาว นํ้าตาล หรือ
นํ้าผึ้ง ดื่มไดทั้งรอน (2) และเย็น (3)
* สารแอนโทไซยานินจะเปลี่ยนเปนสีแดงเมื่ออยูในกรด

ชงดื่มได 3 รูปแบบ

1
2

3
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 อาหารเสริมสุขภาพน ้ามันร าขา้วผสมสารสกัด 

น้ ามันร าข้าวมักถูกกล่าวอ้างถึงคุณประโยชน์ต่อโรคต่าง ๆ มากมาย เช่น 
โรคเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง โรคอ้วน ป้องกันมะเร็ง เสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ อาการแพ้ของผิวหนัง และอื่น ๆ 
โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาประโยชน์ของน้ ามันร าข้าวต่อ
สุขภาพไว้พอสมควร 

สารออกฤทธิ์ส่งเสริมสุขภาพในน้ ามันร าข้าวส่วนใหญ่ คือสารที่ละลายได้ดี
ในน้ ามัน ดังนั้นจึงขาดสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟีนอลิก โดยเฉพาะแอนโท
ไซยานินที่ละลายได้ดีในน้ า 

ผงสารสกัดแอนโทไซยานินเข้มข้น สามารถชดเชยสารส าคัญส่วนที่หายไป
นี้ได้เมื่อผสมเพ่ิมลงไปในน้ ามันร าข้าว จึงก่อให้เกิดคุณประโยชน์ครบถ้วน 

สัดส่วนที่ควรใช้คือ สารสกัด 2 mg ต่อแคปซูลเจลน้ ามันร าข้าว 1 เม็ด 
ดังนั้นหากผลิตน้ ามันร าข้าว 10000 เม็ด ให้ผสมสารสกัด 20 กรัม 
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เอกสารผลิตโดย 
ห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีของข้าวและธัญพืช 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โครงการกิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย
ในโครงการจัดการความรูการวิจัยเพื่อการใชประโยชนเชิงชุมชน สังคม

เรื่อง

นวัตกรรมผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพระดับพรีเมี่ยมที่พัฒนาจากขาวสีเขมอินทรีย
สนับสนุนโดย

สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประจาปงบประมาณ 2562
 




