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ค้าน้า 

              คู่มือการจัดการความรู้การสกัดน ้ามันรา้ข้าวจากข้าวเพื่อเพิ่ม

มูลค่าข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดปทุมธานีฉบบันี    จัดท้าขึ นเพื่อ

เป็นการนา้องค์ความรู้ที่ไดจ้ากการวิจัยในการสกัดน ้ามนัร้าข้าวมาต่อยอด 

และพัฒนาการสกัดน ้ามนัร้าข้าวจากร้าข้าวของวิสาหกิจชุมชน ตาม

กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน เพื่อผลิตน ้ามนัร้าข้าวทีม่ีมาตรฐาน 

ปลอดภัย และสร้างมูลคา่ต่อข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างยัง่ยืน   

              คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย หวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าคู่มือฉบับนี จะเปน็ประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชน และจังหวดัปทุมธาน ี

ในการจัดท้าการสกัดน ้ามนัร้าขา้ว โดยการนา้น า้มันรา้ข้าวที่มมีาตรฐาน

มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน น้าไปสู่

สัมฤทธิผลในการด้าเนนิงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 
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๑ 

 

บทน้า 

     จังหวัดปทุมธานี มีพื นที่การเกษตรทั งหมด ๓๔๓,๖๐๑ ไร่ 

ครัวเรือนเกษตรกร ๒๓,๓๔๕ ครัวเรือน ท้าการเพาะปลูกข้าวเป็นพื นที่

หลัก รองลงมาคือ การเพาะปลกูพืชผัก แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังประสบ

กับปัญหาตา่งๆ ทั งด้านการผลติและการจ้าหนา่ย อาทิเช่น ต้นทุนการ

ผลิตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ น ราคาผนัผวน การปนเปื้อนของสารเคมี เป็นต้น 

จังหวัดปทุมธานไีด้ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและ

อาหารปลอดภัย แต่ยังขาดความรู้ ทักษะ ในการผลิตอาหารปลอดภัย

และได้มาตรฐาน ซึ่งในปัจจุบนัมีผู้ประกอบการ กลุ่ม OTOP และ

วิสาหกิจชุมชน ตา่งๆ มากมาย ได้ดา้เนินการพัฒนาและแปรรูปเป็น

ผลิตภัณฑ์จากข้าวซึ่งเปน็พืชเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญของจังหวัดปทุมธานี 

เช่น อาหารและขนมขบเคี ยว ผลิตภัณฑ์เครื่องส้าอาง แชมพู สบู่ที่มีสาร

สกัดจากข้าว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจากข้าว และสารสกัด

จากข้าวที่นา้มาใช้กันอย่างแพรห่ลายก็คือน ้ามันรา้ข้าว ซึ่งจังหวัด

ปทุมธานีได้ขอขึ นทะเบียนสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ ต่อกรมทรัพย์สินทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จา้นวน ๒ ค้าขอ ๒ ชนิดสินค้า ได้แก่         

๑) ข้าวหอมปทุมธานี  ๒) กล้วยหอมทองปทุม เพื่อเป็นการยกระดับ

ราคาสินคา้เกษตรของจังหวัดปทุมธานี สร้างชื่อเสียงให้กับตัวสินค้าให้

เป็นที่รู้จักทั งแก่ผู้บรโิภคทั งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และได้ก้าหนด

ประเด็นการพัฒนาที่ ๒. ในการยกระดับการผลิตอาหาร สนิค้าเกษตร 



๒ 

 
อุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูต่ลาดโลก โดยให้ผลิตภัณฑ์

เกษตร อาหารและอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานีมีคณุภาพได้

มาตรฐาน มีศักยภาพเชิงธุรกิจและเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์มวลภาค

การเกษตร ซึ่งข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่ส้าคัญ  

จะเห็นได้ว่าการน้าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในการใช้สาร

สกัดน ้ามันร้าข้าวมาพัฒนาต่อยอดและพัฒนาการสกัดน ้ามันร้าข้าวจาก

ร้าข้าว จะเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจชุมชน และจังหวัดปทุมธานี ในการ

จัดท้าการสกัดน ้ามันร้าข้าวจากข้าว เพื่อได้น ้ามันร้าข้าวที่มีมาตรฐาน

พัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ที่น ้ามันร้าข้าว

ที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย และสร้างมูลค่าต่อข้าวอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 



๓ 

 

บทที่ ๑ 

ประโยชน์ของน ้ามันร้าข้าว 
 

น ้ามันร้าข้าว (Rice Bran Oil)  

น ้ามันรา้ข้าว (Rice bran oil) เป็นน ้ามนัพืชชนิดหนึง่ ผลิตมา

จากร้าข้าว ประกอบด้วยสารสา้คัญหลาย ๆ ชนิด เช่น คารโ์บไฮเดรต 

วิตามินเอ วิตามินบี  tocopherol,  tocotrienol, gamma 

aminobutyric acid (GABA) และ gamma oryzanol ซึ่ง Gamma 

oryzanol (แกมมาออไรซานอล) เป็นสาร phytosterol ประกอบด้วย

สารประกอบที่แตกตา่งกัน ๒๐ ชนิด ซึ่งเปน็ ester ของ ferulic acid มี

โครงสร้างคลา้ยคลึงกบั cholesterol ปริมาณ gamma oryzanol ใน

น ้ามันรา้ข้าวทีผ่่านการสกัดให้บริสุทธิ์ มีประมาณร้อยละ ๐.๑ – ๒.๕ 

ของน ้าหนักกว่าร้อยละ ๘๐ ของน ้าหนักโดยรวมเป็นสารประกอบหลัก ๔ 

ชนิด ได้แก่ cycloartenylferulate, ๒๔-methylene-cycloartanyl-

ferulate, campesterylferulate และ sitosterylferulate ซึ่งใน

ปัจจุบนัมีการศึกษาและวิจัยถึงประโยชน์ของสารส้าคัญในน ้ามนัร้าข้าว

ในทางการแพทย์ออกมาเพิ่มมากขึ นเร่ือย ๆ ดังนี  

 

 



๔ 

 
แกมมา ออไรซานอล (Gamma Oryzanol) 

แกมมาออไรซานอล (Gamma Oryzanol) เป็นสาระส้าคัญที่

พบมากในสว่นร้าขา้ว ซึ่งแกมมา ออไรซานอล เป็นสารต้านอนมุูลอิสระที่

มีคุณสมบัติเชน่เดียวกันกับวิตามินอี ในการป้องกันการเกิดออกซิเดชัน

ของกรดไขมันอิ่มตัวได้ดีกว่าวิตามินอี ซึ่งเปน็สารกลุ่มไฟโตสเตอรอลซึ่ง

เป็นสารประกอบเอสเทอร์ที่เกิดจากสเตอรอล และกรดเฟอร์รูริก 

ประกอบด้วยสารอนุพันธ์หลัก ๕ ชนิด สารไฟโตสเตอรอล พบว่าแกมมา 

ออไรซานอลสามารถต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอี ถึง ๖ เท่า 

นอกจากนี จากงานวจิัยพบวา่ สารแกมมาออไรซานอลมปีระโยชน์ในช่วย

ลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลจากอาหารสู่ร่างกาย และการสังเคราะห์

คอเลสเตอรอลในตับ ช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดี (HLD) ช่วยลด

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ เพิ่มการไหลเวียนของโลหิต 

การหลั่งสารกระตุ้นสมองให้หลั่งสารเอ็นดอร์ฟิน (Endorphin 

hormone) ช่วยให้ผ่อนคลายและหลับสบาย กระตุ้นการหลัง่ฮอร์โมน

ส้าหรับการเจริญเติบโต (Growth hormone) ลดการสูญเสียแคลเซียมที่

เป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุน เพิ่มระดับของฮอร์โมนอินซลูนิท้าให้ช่วย

ลดน ้าตาลในเลือดของคนที่เป็นโรคเบาหวาน ช่วยปรบัระดับฮอร์โมนใน

สตรีวัยทอง ลดอาการวูบวาบ (Hot flashes) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 

ป้องกันแสงยูวไีม่ให้นเซลล์ผวิจากการถูกท้าลายด้วยแสงแดด สามารถลด

การเสื่อมสภาพของเซลล์ในร่างกาย 



๕ 

 
วิตามินอี (Vitamin E) 

วิตามินอี พบได้แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ โทโคเฟอรอล 

(Tocopherols) มีอนุพันธ์แบง่เป็น แอลฟา โทโคเฟอรอล เบตา โทโคเฟ

อรอล แกมมา โทโคเฟอรอล และ เดลตาโทโคเฟอรอล และอโทโคไตร

อินอล (Tocotrienol) มีอนุพันธ์แบ่งเป็น แอลฟา โทโคไตรอินอล เบตา 

โทโคไตรอินอล แกมมา โทโคไตรอินอล และ เดลตา โทโคไตรอินอล และ

โทโคเฟอรอลเป็นสารแอนติออกซิแดนท์ สามารถป้องกันการ

เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และปกป้องโมเลกุลและเนื อเยื่อ ที่ส้าคัญที่

ละลายได้ในไขมัน สามารถปกป้องการถูกท้าลายของผนังเซลล์จากการ

ท้าลายของอนุมูลอิสระตา่ง ๆ เช่น การสัมผัสกบัรังสีอัลตราไวโอเลต 

มลภาวะ และการรับประทานสารพิษทีป่นเปื้อนอยู่ในอาหาร ผนงัเซลล์

ของร่างกายเสียหาย และดีเอ็นเอของเซลล์อาจถูกท้าลาย นอกจากจะทา้

ให้ผนังเซลล์ทั่วร่างกายคงสภาพได้ตามปกติ อัลฟาโทโคเฟอรอลยังช่วย

ป้องกันไขมันที่อยู่ใน Low Density Lipoproteins (LDL) จาก

ขบวนการออกซิเดชัน LDL ที่ถูกออกซิไดซ์จากอนุมูลอิสระเป็นปจัจัย

หนึ่งที่มีส่วนท้าให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ อัลฟาโทโคเฟอรอลยัง

สามารถการยับยั งการทา้งานของ Protein Kinase C ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การท้างานของระบบภูมิคุ้มกันและการเกิดการอักเสบของเซลล์  

 



๖ 

 
โอเมก้า ๓-๖-๙ (Omega ๓-๖-๙) 

กรดไขมันโอเมก้า ๓ เป็นกลุ่มของกรดไขมันชนิดทีไ่ม่อิ่มตัวสูง 

เป็นหนึ่งในกรดไขมนัจ้าเปน็ (Essential fatty acid) ที่ร่างกายมนุษย์

ขาดไม่ได้ มบีทบาทส้าคัญต่อโครงสร้างและการท้างานของสมอง ตับ 

และระบบประสาทเก่ียวกับการพัฒนาเรียนรู้ รวมทั ง เก่ียวข้องกับในการ

มองเห็น นอกจากนี ยังมีบทบาทสา้คัญอย่างมาก เช่น ช่วยลดระดับ

คอเลสเตอรอล และไตรเอธิลกลีเซอรอล (Triethylglycerol) ในพลาสมา 

ควบคุมระดับไลโปโปรตีน(Lipoprotien) และมีผลต่อองค์ประกอบและ

หน้าที่ของเกล็ดเลือด 

  

สารต้านอนุมูลอิสระในน ้ามันร้าข้าว 

น ้ามันรา้ข้าวเปน็แหล่งที่มีสารตา้นอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินอี 

โทโคเฟอรอล แคโรทีนอยด์และ แกมมา ออไรซานอล โดยเฉพาะ

สารส้าคัญ คือ แกมมา ออไรซานอล และโทโคไตรอินอล ซึ่งพบวา่ 

สามารถช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลในเลือด ลดคอเลสเตอรอลชนิดเลว 

(LDL) ลดระดับไตรกลีเซอไรด์ และเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดด ี

(HDL) สามารถช่วยลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้  

 

 

 



๗ 

 
การยับยั งเซลล์มะเร็ง 

 ปัจจุบนัพบวา่มีการศึกษาผลของผลิตภัณฑน์ ้ามนัร้าข้าวมีผล

ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับได้จริงดว้ยวิธี MTT หลัง

การศึกษาเป็นเวลา ๑, ๔ และ ๗ วัน พบวา่ผลิตภัณฑ์น า้มันร้าข้าวจาก ๒ 

แหล่ง ที่ความเข้มข้นระหว่าง๐ – ๐.๖ มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถลด

การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติใน 

ลักษณะที่แปรตามขนาดและเวลาที่เพิ่มขึ นด้วยคา่ความเข้มข้น IC๕๐ 

๐.๒๗๔ + ๐.๐๐๔ และ ๐.๑๒๗ + ๐.๐๐๖ มิลลิกรัมกรัมต่อมิลลิลิตร 

(ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ,์ ๒๕๕๕) 

การวิจัยเร่ืองศักยภาพของน ้ามันร้าข้าวที่มีแกมมาออไรซานอล ๑๘,๐๐๐ 

พีพีเอ็มในการเสริมการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก คณะผู้วิจัยพิสูจน์ได้ว่า

กลไกการต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของสารแกมมาออไรซานอล (จาก

น ้ามันรา้ข้าว) ในเซลล์มะเร็งตอ่มลูกหมากด้วยการลดการแสดงออกของ

ยีนต้านปฏิกิริยาออกซิเดชั่นคือ catalase และ glutathione 

peroxidase และความสามารถในการต้านการสรา้งหลอดเลือดใหม่ที่ท้า

ให้เกิดความมั่นใจว่าน ้ามนัร้าข้าวมีศักยภาพสูงในการน้ามาเสริมการ

รักษามะเร็งเพื่อป้องกันการเกิดขึ นใหม่และแพร่กระจาย แต่จะต้อง

เลือกใช้ชนิดที่มีแกมออไรซานอล ๑๘,๐๐๐ พีพีเอ็ม (ปภาวดี คล่อง

พิทยาพงษ,์ ๒๕๖๐) 



๘ 

 
งานวิจยัเร่ืองการพัฒนาเภสชัภณัฑ์จากน า้มันรา้ข้าวเพื่อสุขภาพ 

เป็นการศึกษาการออกฤทธิ์ในการยับยั งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง

ผิวหนัง (A ๓๗๕) ของน ้ามัน ร้าข้าวที่มีสารแกมม่าออไรซานอลในความ

เข้มข้นต่าง ๆ กัน จากการทดลองพบว่าน ้ามนัร้าข้าวที่มสีารแกมม่าออไร

ซานอล ๑๘,๐๐๐ พีพีเอ็ม ให้ผลที่เป็นพิษต่อเซลล์ ตอ่ต้านการ

แพร่กระจายของเซลล์ ต้านการบุกรุกของเซลล์ ต้านการเกาะติดของ

เซลล์ และท้าลายหลอดเลือดทีไ่ปเลี ยงเซลล์ ดังนั นจึงใชน้ ้ามนัร้าข้าวที่มี

สารแกมม่าออไรซานอล ๑๘,๐๐๐ พีพีเอ็มความเข้มข้น ๑๐% ๑๕% 

และ ๒๐% โดยน ้าหนักในการตั งสูตรต้ารับโลชั่น แล้วน้ามาศกึษาความ

คงตัว สี กลิ่น ความหนืด และ ค่าพีเอชที่อุณหภูมิห้อง (๒๗-๓๐ องศาซล

เซียส) เป็นเวลา ๔ สปัดาห์ และวงรอบในการทดสอบทีส่ภาวะเร่ง

ระหว่างอุณหภูมิความร้อน และความเย็น -๕ องศาเซลเซียส ถึง ๕๐ 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา ๔๘ ชัว่โมง จา้นวน ๖ ครั ง ผลการศึกษาความ 

คงตัวทางกายภาพพบว่า โลชัน่ที่ได้ มีความคงตัวดี สามารถป้องกัน

ผิวหนังแห้ง ป้องกันมะเร็งผิวหนัง และป้องกันการ เกิดออกซิเดชั่นจาก

แสงยูวีได้ (ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์, ๒๕๖๒) 

 



๙ 

 

บทที่ ๒ 

การเก็บและเตรียมร้าข้าว 
 

การเตรียมร้าข้าวก่อนการบีบสกัดน ้ามันร้าข้าว 

๑. วิสาหกิจชุมชนเก็บร้าข้าวละเอียดที่ได้หลังจากการขัดสีครั งที่ ๑-๒ 

(ไม่ เกิน ๒๔ ชั่วโมง)  ไปบรรจุ ในกระสอบพลาสติก 

(polypropylene plastic) หรือถุงอลูมิ เนียมฟอยล์ 

(aluminium foil) เตรียมน้าส่งเพื่อเข้าสู่กระบวนการบีบสกัด

น ้ามันร้าข้าว (รูปที่ ๑) 

 

 
รูปที่ ๑ ร้าข้าวที่บรรจุในถุงอลูมเินียมฟอยล์ 



๑๐ 

 
๒. น้าร้าข้าวละเอียดที่ได้รบัจากวิสาหกิจชุมชนไปตรวจวัดปริมาณ

ความชื นของร้าขา้วด้วยเครื่องตรวจวัดความชื น (moisture 

analyzer) (รูปที่ ๒) 

 

 
 

รูปที่ ๒ เครื่องตรวจวัดความชื นของร้าข้าว 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 
๓. น้าไปอบโดยใช้ตู้อบลมร้อนแบบถาด (hot air oven) (รูปที่ ๓) ที่

อุณหภูมิ ๖๐ องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง เพื่อลด

ความชื นของร้าข้าวจากประมาณ ๑๒-๑๔% ให้เหลือความชื น

ประมาณ ๓-๖% จากนั นท้าการตรวจวัดปริมาณความชื นของร้า

ข้าวหลังการอบ 

  

 
 

รูปที่ ๓ การอบไล่ความชื นของร้าข้าวด้วยตู้อบลมร้อนแบบถาด 

 

 



๑๒ 

 
๔. น้าร้าข้าวที่อบแล้วไปบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ (รูปที่ ๔) และ

เก็บไว้ที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส (เก็บไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง) เพื่อ

เข้าสู่กระบวนการบีบสกัดน ้ามันร้าข้าวต่อไป  

 

 
 

รูปที่ ๔ ร้าข้าวอบแล้วที่บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยด์และเก็บไวอุ้ณหภูมิ ๔ 

องศาเซลเซียส 

 

 

 

 

 



๑๓ 

 

บทที่ ๓ 

วิธีการสกัดน ้ามันร้าข้าว 

 

การบีบสกัดน ้ามันร้าข้าว 

๑. น้าร้าข้าวที่บรรจุในถุงอลูมิเนียมฟอยด์ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ ๔ องศา

เซลเซียส (เก็บไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง) ประมาณ ๑๐ กิโลกรัม มาท้า

การบีบสกัดน ้ามันร้าข้าวโดยใช้เครื่องสกรูเพลส (screw press) 

ขนาดเล็ก  (รูปที่ ๕)  จะได้น ้ามันร้าข้าวดิบ (crude bran oil) 

ปนร้าข้าวออกมา (รูปที่ ๖) 

 

 
 

รูปที่ ๕ เครื่องบีบสกัดน ้ามนัร้าข้าวแบบสกรูเพลสขนาดเล็ก 



๑๔ 

 
 

 
 

รูปที่ ๖ น ้ามันรา้ข้าวดบิปนร้าขา้วที่บบีสกัดได้โดยเคร่ืองสกรูเพลส 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 
๒. น้าน ้ามันร้าข้าวดิบปนร้าข้าวไปกรองเพื่อแยกร้าข้าวและสิ่ง

ปนเปื้อนอื่นๆ ออกจากน ้ามัน โดยการกรอง น ้ามันร้าข้าวดิบด้วย

กระดาษกรอง whatman เบอร์ ๔ (ขนาดรูพรุน ๒๐-๒๕ µm) 

โดยใช้ปั๊มสุญญากาศช่วยจะได้น ้ามันร้าข้าวดิบออกมา (รูปที่ ๗) 

 

 

 
 

รูปที่ ๗ การกรองน ้ามันร้าข้าวดบิด้วยเครื่องกรองปั๊มสุญญากาศ 



๑๖ 

 
๓. น้าน ้ามันร้าข้าวดิบที่ผ่านการกรองแล้วไปวัดปริมาณผลผลิตของ

น ้ามันที่บีบสกัดได้ โดยน้าน ้ามันร้าข้าวที่บีบสกัดได้ไปชั่งน ้าหนัก

และวัดปริมาตร (รูปที่ ๘) 

 

 
 

รูปที่ ๘ การกรองน ้ามันร้าข้าวดบิด้วยเครื่องกรองปั๊มสุญญากาศ 

 

 

 

 



๑๗ 

 
๔. น้าน ้ามันร้าข้าวดิบไปบรรจุไว้ในขวดอลูมิเนียม (รูปที่ ๙) และเก็บ

ไว้ที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ

ของน ้ามันร้าข้าวที่บีบสกัดได้ ได้แก่ ค่าสี (L*a*b*), ค่าเพอร์

ออกไซด์ (peroxide value; P.V.) ค่าความเป็นกรด (acid 

value; A.V.) หรือร้อยละกรดไขมันอิสระ (free fatty acid; 

%FFA) และปริมาณสารแกมมาโอไรซานอลที่อยู่ในน ้ามันร้าข้าว 

 

 
 

รูปที่ ๙ น ้ามันรา้ข้าวทีบ่รรจุในขวดอลูมิเนียม 



๑๘ 

 

บทที่ ๔ 

การท้าให้น ้ามันร้าข้าวบริสุทธิ์ 

 

กระบวนการที่ท้าให้น ้ามันร้าข้าวดิบที่สกัดได้มีความบริสุทธิ์เพิ่ม

มากขึ น จะต้องเลือกใช้กระบวนการที่ไม่ใช้สารเคมี และต้องเป็น

กระบวนการที่ง่าย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสามารถน้าไปปรับใช้ได้ ดังนั น

จากการทบทวนเอกสารรวมถึงการทดลองเบื องต้นในห้องปฏิบัติการ จึง

เลือกวิธีการที่เหมาะสมที่จะท้าให้น ้ามันร้าข้าวดิบมีความบริสุทธิ์เพิ่มมาก

ขึ น ดังนี  

๑. น้าน ้ามันร้าข้าวดิบที่บีบได้ไปกรองด้วยเครื่องกรองโดยใช้

กระดาษกรองที่มีรูพรุนของกระดาษกรองเท่ากับ ๑๐ ไมครอน (ใช้กรอง

เบื องต้น) และ ๓ ไมครอน (ใช้กรองละเอียดเบื องต้น) 

๒. น้าน ้ามันร้าข้าวที่ได้จากข้อ ๑ มาตกตะกอนด้วยเบนโทไนต์ 

(bentonite) ๔% w/v โดยการน้าเบนโทไนต์ใส่ลงในน ้ามันร้าข้าว กวน

ให้เข้ากัน ทิ งไว้ประมาณ ๓๐ นาที จนเกิดการตกตะกอน แล้วท้าการ

กรองเอาตะกอนออก  

๓. น้าส่วนของน ้ามันร้าข้าวที่กรองเอาตะกอนออกแล้วไปเก็บไว้

ในตู้เย็นอุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส จนเกิดการตกตะกอน แล้วท้าการ



๑๙ 

 
กรองเอาตะกอนออกทันทีอีกครั งในขณะที่น ้ามันยังเย็นอยู่เพื่อป้องกัน

ตะกอนที่ตกลงมาละลายเมื่ออุณหภูมิสูงขึ น  

๔. น้าน ้ามันที่กรองได้ไปดูดซับสีและกลิ่นด้วยถ่านกัมมันต์ โดยให้

น ้ามันร้าข้าวไหลผ่านคอลัมน์ที่มีถ่านกัมมันต์อยู่ โดยใช้ปั๊มสุญญากาศ

ช่วยเพื่อให้การกรองน ้ามันเร็วขึ น  

๕. น้าน า้มันร้าขา้วที่ได้จากข้อ ๔ ไปชัง่น า้หนักและวัดปริมาตร

ผลผลติของน ้ามนัร้าข้าวที่ได้ภายหลังการท้าให้บริสุทธิ์ จากนั นน้าไป

บรรจุไว้ในขวดอลูมิเนียมและเก็บไว้ที่อุณหภูมิ ๔ องศาเซลเซียส เพื่อใช้

ในการตรวจสอบคุณภาพของน า้มันร้าข้าวที่ได้เปรียบเทียบกบัน ้ามันรา้

ข้าวดิบต่อไป 

 

 

 

 



๒๐ 

 

บทที่ ๕ 

การทดสอบคุณภาพมาตรฐานของน ้ามันร้าข้าว 

 

น้าน ้ามันร้าข้าวดิบและน ้ามันร้าข้าวที่ผ่านกระบวนการท้าให้

บริสุทธิ์มาท้าการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะต่างๆ ได้แก่ ค่าสี , ค่าเพอร์

ออกไซด์  ค่าความเป็นกรด (acid value; A.V.) หรือร้อยละกรดไขมัน

อิสระ (free fatty acid; %FFA) และปริมาณสารแกมมาโอไรซานอลที่

อยู่ในน ้ามันร้าข้าว ซึ่งแสดงรายละเอียดในการตรวจวิเคราะห์คุณลักษณะ

ต่างๆ ของน้ามันร้าข้าวดิบหลังการบีบสกัด ดังนี  

๑. ค่าสี  
ท้าการวิ เคราะห์ค่าสีของน ้ามันร้าข้าวโดยใช้ เครื่องวัดสี 

(portable colorimeter) ยี่ห้อ ๓NH รุ่น NH ๓๐๐ วัดค่าสีในระบบ CIE 
L*a*b และท้าการอ่านค่าที่วัดได้ 

 
๒. ค่าเพอร์ออกไซด์ (Peroxide Value; P.V.)  

ท้าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีมาตรฐาน AOAC (๑๙๙๘) ซึ่งมี
ขั นตอนการวิเคราะห์ ดังนี   

๒.๑ ชั่งตัวอย่างน ้ามันร้าข้าว ๑ กรัม ใส่ในฟลาสก์ขนาด ๒๕๐ 
มิลลิลิตร 



๒๑ 

 
๒.๒ เติมสารละลายกรดอะซิติก ๓๐ มิลลิลิตร และสารละลาย

ไอโซ-ออกเทน ๒๐ มิลลิลิตร เขย่าฟลาสก์ จนตัวอย่างละลาย 
๒.๓ เติมสารละลายอิ่มตัวโปรแตสเซียมไอโอไดซ์ ๑ มิลลิลิตร 

และเขย่าแรงๆ ๑ นาที 
๒.๔ เติมน ้ากลั่น ๓๐ มิลลิลิตร และเขย่าให้เข้ากัน 
๒.๕ น้าไปไตเตรทกับสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟส ๐.๐๑ 

นอร์มอล จนสารละลายสีเหลืองจางลง 
๒.๖ เติมน ้าแป้ง ๒-๓ หยด จนได้สารละลายสีน ้าเงิน 
๒.๗ น้าไปไตเตรทต่อจนสนี ้าเงินจางหายไป และบันทึกปริมาตร

ของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช้ 
๒.๘ ท้าการวิเคราะห์อีกครั งโดยใช้ blank ท้าเช่นเดียวกับ

ตัวอย่างโดยใช้น ้ากลั่นแทน 
๒.๙ ท้าการค้านวณหาค่าเปอร์ออกไซด์ ดังสมการ 

ค่าเปอร์ออกไซด์ (P.V.)  =    ๑๐๐๐ x (S-B) x N 

                                 น ้าหนักของน ้ามันตัวอย่างที่ใช้ (กรัม) 

โดยที่  S = ปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต ๐.๐๑ 

นอร์มอล ที่ใช้กับตัวอย่าง 

B = ปริมาตรสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต ๐.๐๑ 

นอร์มอล ที่ใช้กับ blank  

 N = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต

เป็นนอร์มอล 

 



๒๒ 

 
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

เรื่อง น ้ามันและไขมัน ก้าหนดให้น ้ามันพืชที่ผลิตโดยวิธีธรรมชาติ (การ
บีบอัดโดยใช้ความร้อนหรือวิธีธรรมชาติอื่นตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ส้านักงานคณะกรรมการอาหารและยา และน้ามาท้าให้สะอาดโดยการ
ล้าง การตั งไวให้ตกตะกอน การกรอง หรือการหมุนเหวี่ยง) ต้องมีค่าของ
เพอรออกไซด์ไม่เกิน ๑๐ มิลลิกรัมสมมูลเพอร์ออกไซด์ออกซิเจนตอน ้า
มัน ๑ กิโลกรัม  

 
๓. ค่าความเป็นกรด (Acid Value; A.V.) หรือร้อยละกรด

ไขมันอิสระ (Free Fatty Acid; %FFA)  
ท้าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีมาตรฐาน AOAC (๑๙๙๘) ซึ่งมี

ขั นตอนการวิเคราะห์ ดังนี   
๓.๑ ชั่งตัวอย่างน ้ามันร้าข้าว ๑ กรัม ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 

๒๕๐ มิลลิลิตร 
๓.๒ เติม ๙๕% เอทิลแอลกอฮอร์ (ethyl alcohol) ๕๐ 

มิลลิลิตร  
๓.๓ เติมสารละลายผสมที่เป็นกลาง (Isopropyl alcohol : 

Toluene อัตราส่วน ๑:๑) ๑๐๐ มิลลิลิตร และเขย่าเบาๆ 
๓.๔ หยดสารละลาย ๑% ฟีนอฟทาลีน (phenolphthalein) 

ลงไป ๒-๓ หยด 
๓.๕ ไทเทรตด้วยสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์

ความเข้มข้น ๆ ๐.๑ โมลาร์ จนกระทั่งได้สารละลายสีชมพู ซึ่งคงตัวนาน 
๑๕ วินาที ท้าการทดลองซ ้า ๓ ครั ง พร้อมทั งท้า blank โดยใช้ตัวอย่างที่



๒๓ 

 
ไม่เติมน ้ามันร้าข้าวและน้าไปไทเทรตเช่นเดียวกับข้างต้นที่กล่าวมา แล้ว
น้ามาค้านวณหาปริมาณกรดไขมันอิสระ ดังสมการ 

 
ค่ากรด (A.V.) =   ๕๖.๑ x V  

   น ้าหนักของน ้ามันที่ใช้ (กรัม) 
 
โดยที่ V = จ้านวนมิลลิลิตรของสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมไฮ

ดรอกไซด์ความเข้มข้น ๐.๑ โมลาร์ที่ใช้เมื่อค้านวณได้ค่า A.V. แล้ว ให้ท้า
การเปลี่ยนค่า A.V. เป็น % FFA โดยค้านวณดังสมการ 
 
ร้อยละกรดไขมันอิสระ (as oleic acid)  = A.V.  
          ๑.๙๙ 

ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เรื่อง น ้ามันและไขมัน ก้าหนดให้น ้ามันพืชที่ผลิตโดยวิธีธรรมชาติ มีค่า
ของกรดไขมันอิสระไม่เกิน ๔.๐ มิลลิกรัม โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ต่อ
น ้ามัน ๑ กรัม 

 
๔. การวิเคราะห์หาปริมาณสารแกมมาโอไรซานอลในน ้ามันร้าข้าว  

การวิเคราะห์หาปริมาณสารแกมมาโอไรซานอลในน ้ามันร้าข้าว
ดิบดัดแปลงจากวิธีของ krishna et al (๒๐๐๖) ซึ่งมีขั นตอนการ
วิเคราะห์ ดังนี  

 
 



๒๔ 

 
๔.๑ การเตรียมสารละลายมาตรฐานแกมมาโอไรซานอล 
๔.๑.๑ เตรียมสารละลายมาตรฐานแกมมาโอไรซานอลที่ความ

เข้มข้น ๐ -๓๐ ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ด้วยตัวท้าละลายเฮปเทน 
(heptane) 

๔.๑.๒ น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น ๓๑๕ นาโน
เมตรโดยใช้เครื่อง UV-Vis spectrophotometer ยี่ห้อ Shimudzu รุ่น 
UV-๑๘๐๐ และบันทึกค่าการดูดกลืนคลื่นแสง 

๔.๑.๓ น้าค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานที่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานแกมมา
โอไรซานอลกับค่าการดูดกลืนคลื่นแสงที่ความเข้มข้นต่างๆ 

๔.๒ การเตรียมตัวอย่างน ้ามันร้าข้าว 
๔ .๒ .๑ เตรียมตัวอย่างน ้ ามันร้าข้าวที่มีความเข้มข้น ๑ 

มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในตัวท้าละลายเฮปเทน  
๔.๒.๒ น้าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น ๓๑๕ นาโน

เมตรโดยใช้เครื่อง UV-Vis spectrophotometer และบันทึกค่าการ
ดูดกลืนคลื่นแสง 
๔.๒.๓ น้าผลที่ได้มาค้านวณหาปริมาณแกมมาโอไรซานอลจากกราฟ

มาตรฐาน แล้วรายงานผลเป็นปริมาณแกมมาโอไรซานอลต่อน ้าหนัก

น ้ามันรา้ข้าว ๑ กรัม 

 

 



๒๕ 

 

ภาคผนวก 

 
๑ วัตถุดิบ อุปกรณ์เครื่องมือ และสารเคมีที่ใช้ 
 

๑.๑ วัตถุดิบ 
๑.๑.๑ ร้าข้าวละเอียด (ข้าวพันธุ์ปทุมธานี ๑) จากวิสาหกิจ

ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นร้าข้าวที่ได้จาก
การขัดสีในครั งที่ ๑ และ ๒ ระยะเวลาไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง  

๑.๑.๒ น ้ามันร้าข้าว (Medical food) ที่ได้จากโรงงานเภสัช
อุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จ้ากัด (มหาชน) 

 
๑.๒ อุปกรณ์เครื่องมือ 

๑.๒.๑ เครื่องบีบอัดแบบสกรูเพลส ซึ ่งเป็นแบบสกรูเดี ่ยว
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ขนาด ¼  แรงม้า ใช้ไฟ ๑ เฟส 
๒๒๐ โวลท์ 

๑.๒.๒ ตู้อบลมร้อนแบบถาด ควบคุมอุณหภูมิได้ ใช้ไฟฟ้า ๑ 
เฟส ๒๒๐ โวลล์ 

๑ .๒.๓ เครื ่องวัดความชื  น (moisture analyzer) ยี ่ห้อ 
Ohaus รุ่น MB ๔๕  

๑.๒.๔ เครื่องกรองสุญญากาศ 
๑.๒.๕ เครื่องวัดอุณหภูมิ (infrared thermometer) ยี่ห้อ 

Benetech รุ่น GM ๓๐๐ 



๒๖ 

 
๑.๒.๖ เครื่องวัดสี (portable colorimeter) ยี่ห้อ ๓NH รุ่น 

NH ๓๐๐ 
๑ .๒.๗ เครื ่อง UV-Vis spectrophotometer ยี ่ห้อ 

Shimudzu รุ่น UV-๑๘๐๐ 
๑.๒.๘ ตู้แช่เย็น 2 ประตู (Pattana Intercool) 
๑.๒.๙ เครื่องชั่งไฟฟ้า 
๑.๒.๑๐ ขวดอะลูมิเนียมแบบมีฝาปิด (aluminum bottle) 
๑.๒.๑๑ ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ (aluminum foil bag)  
๑.๒.๑๒ กระดาษกรอง whatman เบอร์ ๔ และกระดาษ

กรอง Rover เบอร์ ๔ และ ๘ 
๑.๒.๑๓ กระชอน 
๑.๒.๑๔ แร่ง (mesh) เบอร์ ๓๐  
๑.๒.๑๕ เครื่องแก้วชนิดต่างๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  

 
๑.๓ สารเคมีที่ใช้ 

สารเคมีที ่ใช้ในการวิจัยเป็นสารเคมี analytical grade 
ทั งหมด ได้แก่ 

๑.๓.๑ กรดอะซีติก (acetic acid)    
๑.๓.๒ คลอโรฟอร์ม (chloroform)    
๑.๓.๓ เอทิลแอลกอฮอร์ ๙๕% (ethyl alcohol)  
๑.๓.๔ ฟีนอฟทาลีน (phenolphthalene)   
๑.๓.๕ โพแทสเซียมไอโอไดด์ (potassium iodide)  
๑.๓.๖ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (potassium hydro  



๒๗ 

 
๑.๓.๗ โซเดียมไทโอซัลเฟต (sodium thiosulfate)  
๑.๓.๘ ถ่านกัมมันต์ (activated carbon)   
๑.๓.๙ เบนโทไนต์ (bentonite)    
๑.๓.๑๐ น ้าแป้ง (starch solution)   
๑ .๓ .๑๑ สารมาตรฐานแกมมา โอไรซานอล (gamma-

oryzanol)    
๑.๓.๑๒ ไอโซ-ออกเทน (iso-octane)   
๑.๓.๑๓ โทลูอีน (toluene) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

เอกสารอ้างอิง 

๑. ฉลวย ทับศรี ม่วงพรวน.การศึกษาผลการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
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