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Abstract 
 This research aimed to investigate types of solvents used in rice bran protein extraction, antioxidant 
capacity (DDPH) and determination of optimal conditions for extracting rice bran with water in 90 minutes. 
extracted with sodium hydroxide (pH8, 9, 10) in 90 minutes and alcalase enzyme at concentration 0.3, 0.5, 0.7 
%v/v digested at 60°C for 30, 60 and 90 minutes. This research was found that the optimum condition for 
protein extraction from rice bran is extracted with alcalase enzyme 0.7 %v/v in 90 minutes. the highest 
protein content was 15.75%. Moreover, the extracted protein has the highest antioxidant capacity of 10.2%, 
making an ideal method for extracting rice bran protein in order to use the resulting protein as an ingredient in 
food and beverage production. 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัดโปรตีนร าข้าวและความสามารถในการต้าน    
อนุมูลอิสระ (DDPH) และหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดร าข้าวด้วยน้ า 90 นาที สกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ (pH8, 9, 10)  
เวลา 90 นาที และเอนไซม์อัลคาเลส ความเข้มข้น 0.3, 0.5, 0.7%v/v ย่อยที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30, 60 และ 
90 นาที พบว่าสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดโปรตีนจากร าข้าว คือ สกัดด้วยเอนไซม์อัลคาเลส ร้อยละ 0.7 %v/v นาน 90 นาที 
โดยได้ปริมาณโปรตีนสูงสุด คือ ร้อยละ 15.75 รวมทั้งโปรตีนที่สกัดได้มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้สูงที่สุด             
ร้อยละ 10.2 จึงเป็นวิธีท่ีเหมาะสมในการสกัดโปรตีนร าข้าวเพื่อที่จะน าโปรตีนที่ได้ไปเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 
ค าส าคัญ: ร าข้าว ไฮโดรไลเซท อัลคาเลส โปรตีน 
 

บทน า* 
 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการผลิตข้าวของประเทศไทยตั้งแต่ปี 2555-2556 ซึ่งรัฐบาลได้ด าเนินการจ าน าข้าวราคาสูงตามที่ได้
เสนอนโยบายไว ้พบว่าปริมาณการผลิตข้าวของประเทศไทยสูงขึ้น ในขณะที่มีแนวโน้มการส่งออกลดลง เนื่องจากราคาข้าวไทยสูง
กว่าคู่แข่งอย่างเวียดนามและอินเดียที่เร่งระบายข้าวที่เก็บไว้ในสต๊อก ปริมาณข้าวที่เดิมมีการผลิตมากเกินกว่าความต้องการ      
โดยส่งออกในสัดส่วนเพียง 45 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณข้าวทั้งหมด (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) เมื่อมีนโยบายดังกล่าวจึง
ท าให้มีข้าวเหลือจากการบริโภคและจ าเป็นต้องเก็บรักษาในปริมาณมากขึ้น ข้าวดังกล่าวจะเกิดการเสื่อมคุณภาพตามระยะเวลาที่
เก็บรักษาการน าข้าวที่เหลือจากการส่งออกและบริโภคโดยตรงในรูปของข้าวสารมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร
ที่มีมูลค่าเพิ่ม จึงนับเป็นทางออกหนึ่งที่ช่วยเพิ่มช่องทางในการใช้ประโยชน์ของข้าวและสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ในอนาคต เมื่อน าข้าวมาผ่านกระบวนการแปรรูปจะท าให้ได้ร าข้าว ซึ่งเป็นผลพลอยได้ในปริมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนัก
ข้าวเปลือก (นิพนธ์, 2556) จากปริมาณผลผลิตข้าวในปี 2559 หากคิดปริมาณร าข้าวที่เกิดขึ้นพบว่า มีปริมาณสูงถึง 988,328 ตัน 
ร าข้าวเป็นแหล่งที่ดีของไขมันและโปรตีน โดยพบว่า มีปริมาณ 13-20 และ 12-14 เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ ซึ่งเป็นโปรตีนที่เหมาะสม
ส าหรับน ามาเพิ่มมูลค่า โดยการน ามาพัฒนาเป็นผลติภณัฑอ์าหารและเครื่องดื่มฟังก์ช่ันท่ีเป็นผลติภณัฑท์ี่มีส่วนที่เสริมสุขภาพไดจ้าก
ปัญหาดังกล่าว ดังนั้นงานวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของอาหารและ
เครื่องดื่มฟังก์ช่ันพร้อมบริโภคที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคค่อนข้างสูง 

ร าข้าวเป็นเหล่งโปรตีนหลกัในเมล็ดข้าว ถ้าใช้เวลาในการขัดข้าวนาน บริเวณชั้นซับแอลิวโรนซึ่งเป็นช้ันท่ีสะสมของโปรตีน
จะถูกขัดออกมามากขึ้นท าให้ปริมาณโปรตีนในเมล็ดข้าวลดลง เมื่อเพิ่มระยะเวลาการขัดสีข้าว (Schramm และคณะ, 2007)      
ร าข้าวมีโปรตีนมากรองจากคาร์โบไฮเดรตเละไขมนั โปรตีนร าข้าวมีคุณค่าทางอาหารสงูเมื่อเทียบกับโปรตีนธัญพืชอื่น เป็นโปรตีนไม่
ก่อให้เกิดภูมิแพ้ ต่อต้านการเกิดมะเร็ง (Helm and Burks, 1996; Shoji et al.,2001) โปรตีนร าข้าวเป็นโปรตีนคุณภาพดีย่อยง่าย
ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้เละมีคุณค่าทางโภชนาการสูง (Wang et al,1999; Helm Burks, 1996) มีกรดอะมิโนที่จ าเป็น เช่น          
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ไลซีนและทรีโอนีนในปริมาณที่สูงซึ่งโดยทั่วไปแล้วธัญพืชอื่นไม่มีกรดอะมิโนชนิดนี้ (Juliano,1985; Mawal และคณะ, 1987)
งานวิจัยนี้จึงมุ่งท่ีจะสกัดสกัดโปรตีนจากร าข้าวเพื่อที่จะมาเป็นส่วนประกอบในเครื่องดื่ม ในการสกัดโปรตีนร าข้าวเพื่อให้ได้ผลผลิต
สูง (%yield) คือการท าให้โปรตีนที่อยู่ในเซลล์ออกมามากที่สุดเเละอยู่ในสารละลาย การท าลายผนังเซลล์มีทั้งวิธีทางเคมีเละ
กายภาพ เช่น การใช้สารเคมี การใช้เอนไซม์ การบด การปั่น การใช้คลื่นความถี่สูง วิธีการสกัดโปรตีนร าข้าวให้ออกมามากที่สุดจะ
ใช้วิธีการร่วมกันทั้งทางเคมีและกายภาพ งานวิจัยนี้เราเลือกใช้เอนไซม์อัลคาเลสซึ่งเป็นโปรติเอส ประเภทเอ็นโดเปปติเดสและ
โซเดียมไฮดรอกไซด์ร่วมกัน 
 

อุปกรณ์และวิธีการ* 
การศึกษาค่าทางกายภาพและทางเคมีของร าข้าวและโปรตีนร าข้าว 
 โดยการน าร าข้าวเริ่มต้นและผงโปรตีนร าข้าวที่ได้จากการสกัดมาวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าสี ค่าปริมาณของแข็งที่
ละลาย (ºBrix) และ ค่าความชื้น 

เนื่องจากท่ีต้องวัดค่าความเป็นกรดด่างของร าข้าวเพราะค่าความความเป็นกรดด่าง (pH) ของร าข้าวมีผลต่อการเลือกสาร
และเอนไซม์ที่มาใช้ในการสกัดโปรตีน 
การศึกษาความเข้มข้นและระยะเวลาในการย่อยที่เหมาะสมของเอนไซม์อัลคาเลส 

ผสมร าข้าวต่อน้ ากลั่นในสัดส่วน 1:5 (น้ าหนักต่อปริมาตรและ ปรับ pH ให้เท่ากับ 8 โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ จากนั้นน าไปเขย่าด้วยเครื่องเช็กและให้ความร้อนด้วยอ่างควบคุมอุณหภูมิ  60 องศาเซลเซียส       
เติมเอนไซม์อัลคาเลส 0.7(V/V) ปริมาตร 1 ml เป็นเวลา90 นาที แล้วยับยั้งเอนไซม์โดยการต้มที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส        
3 นาท ีตั้งท้ิงไว้ให้เย็น ปรับ pH เท่ากับ 7 ด้วยสารละลายไฮโดรคลอลิก ความเข้มข้น 6 โมลาร์ แล้วน าไปหมุนเหวี่ยงแยกตะกอน
3,000 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แยกส่วนท่ีเป็นตะกอนน าไปวิเคราะห์โปรตีนโดยใช้วิธี Kjeldahl 
method  

ผสมร าข้าวต่อน้ ากลั่นในสัดส่วน 1:5 (น้ าหนักต่อปริมาตร) และ ปรับpH ให้เท่ากับ 8 โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ ความเข้มข้น 0.1 โมลาร์ จากนั้นน าไปเขย่าด้วยเครื่องเช็กและให้ความร้อนด้วยอ่างควบคุมอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส       
เติมเอนไซม์อัลคาเลสความเข้มข้น ร้อยละ 0.7(%V/V) ปริมาตร 1 ml เป็นเวลา 90 นาทีแล้วยับยั้งเอนไซม์ด้วยการต้มให้ความร้อน
ด้วยอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส 3นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็น ปรับ pH เท่ากับ 7 ด้วยสารละลาย
ไฮโดรคลอลิก ความเข้มข้น 6 โมลาร์ แล้วน าไปหมุนเหวี่ยงแยกตะกอน 3,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
10 นาที แยกส่วนท่ีเป็นตะกอนน าไปวิเคราะห์โปรตีนโดยใช้วิธี Kjeldahl method (AOAC,2000) 
มีสูตรการค านวณโปรตีน ดังนี ้

ปริมาณโปรตีน (ร้อยละ) = (A-B)×N×1.4×F 
 
 

A คือ ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการไทเทรตกับตัวอย่าง (มิลลลิิตร)  
B คือ ปริมาตรของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้ในการไทเทรตกับ blank (มิลลลิิตร)  
Wt คือ น้ าหนักของตัวอย่าง  
N คือ ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก (N)  

    F คือ ค่าแฟคเตอร์ 
การวิเคราะห์หาฤทธิ์ของสารส าคัญในการต้านอนุมูลอิสระ 
 ปิเปตตัวอย่างปริมาตร 50 ไมโครลิตร และสารละลาย DPPH ที่ความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 100 ไมโครลิตร 
ผสมให้เข้ากันในไมโครเพลทนาน 1 นาที จากนั้นตั้งท้ิงไว้ในท่ีมืดที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีช่วงความ
ยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบไมโครเพลท โดยใช้กรดแอสคอร์บิกเป็นตัวควบคุมบวก (สุจิตรา และ
คณะ, 2563) ปิเปตตัวอย่างปริมาตร 50 ไมโครลิตร และสารละลาย DPPH ที่ความเข้มข้น 0.2 มิลลิโมลาร์ ปริมาตร 100 
ไมโครลิตร ผสมให้เข้ากันในไมโครเพลท นาน 1 นาที จากนั้นตั้งทิ้งไว้ในที่มืดที่อุณหภูมิห้อง 30 นาที แล้วน าไปวัดค่าการดูดกลืน
แสงท่ีช่วงความยาวคลื่น 517 นาโนเมตร ด้วยเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงแบบไมโครเพลท โดยใช้กรดแอสคอร์บิก เป็นตัวควบคุม
บวก (Nanasombat และTeckchuen) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง* 
การศึกษาค่าทางกายภาพและทางเคมีของร าข้าว 
 การวิเคราะห์หาค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าสี และปริมาณความช้ืนของร าข้าวก่อนน าไปสกัด
ด้วยเอนไซม์อัลคาเลส (ดังแสดงใน Table 1)     
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การศึกษาความเข้มข้นและระยะเวลาที่เหมาะสมของเอนไซม์อัลคาเลส 
 จากการศึกษา พบว่า สภาวะที่ใช้ในการสกัดโปรตีนร าข้าวด้วยน้ า สกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ปรับ  pH เท่ากับ 8, 9 
และ 10 พบว่ามีปริมาณโปรตีน เท่ากับ ร้อยละ 2.92 , 4.65 ,7.24, 6.51 ตามล าดับ และท าการสกัดด้วยเอนไซม์ที่ความเข้มข้น 
0.3,0.5,0.7 (V/V) เติมเอนไซม์อัลคาเลสปริมาตร 1ml ย่อยที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30, 60 และ 90 นาที พบว่า
ปริมาณโปรตีนที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์อัลคาเลสที่ความเข้มข้น ร้อยละ 0.3 และ0.5 (%v/v) เวลา 90 นาที มีค่าโปรตีน เท่ากับ 
ร้อยละ 13.21 และ ร้อยละ 14.11 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าโปรตีนที่ได้น้อยกว่าเอนไซม์อัลคาเลสร้อยละ 0.7(v/v) ซึ่งมีปริมาณโปรตีน
เท่ากับร้อยละ 15.75 (ดังแสดงใน Table 2) จึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดโปรตีนจากร าข้าว  

จากการศึกษาพบว่า การย่อยโปรตีนร าข้าวด้วยเอนไซม์กลุ่มโปรติเอสท าให้โมเลกุลของโปรตีนเล็กลง ซึ่งจะมีส่วนส่งเสริม
คุณสมบัติการละลาย (Hmmada, 2000) โปรตีนร าข้าวที่สกัดด้วยสารละลายด่างมีสมบัติต้านการเกิดมะเร็งและโปรตีนร าข้าวที่
ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์อัลคาเลสจะได้เพนตะเพปไทด์ที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็งเต้านม ปอด ตับ และล าไส้ใหญ่
(Kannan et al.,2010) การใช้เอนไซม์ในระบบย่อยอาหารย่อยโปรตีนร าข้าวได้เพปไทดที่มีสมบัติการต้านอนมูลอิสระ (Chanput 
et al, 2007; Wattanasiritham et al.,2016) เละโปรตีนร าข้าวท่ีผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์อัลคาเลสจะได้เพปไทด์ที่มีสมบัติยับยั้ง
แองจิโอคอนเวอร์สติงเอนไซม์ซึ่งเป็นเอไซม์ทีส่งผลให้ความดันในเลือดสูง (Uraipong และ Zhao, 2015)* การทดลองนี้จึงเลือกใช้
เอนไซม์อัลคาเลสในการสกัดโปรตีนร าข้าวโดยศึกษาดังนี้ 

สภาวะที่ใช้ในการสกัดโปรตีนร าข้าวด้วยน้ า สกัดด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ปรับ pH เท่ากับ 8, 9 และ 10 พบว่า มีปริมาณ
โปรตีนท่ากับ ร้อยละ 2.92 , 4.65 , 7.24 , 6.51 ตามล าดับ และท าการสกัดด้วยเอนไซม์อัลคาเลสที่ความเข้มข้น 0.3 , 0.5 ,0.7 
(%V/V) 1ml  ย่อยที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 , 60 และ 90 นาที พบว่า ปริมาณโปรตีนที่ย่อยสลายด้วยเอนไซม์ 
อัลคาเลสที่ความเข้มข้น ร้อยละ 0.3 และ 0.5 (%v/v) เวลา 90 นาที มีค่าโปรตีน เท่ากับ ร้อยละ 13.21 และ ร้อยละ 14.11 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่าโปรตีนท่ีได้น้อยกว่า เอนไซม์อัลคาเลสร้อยละ 0.7 (%v/v) ซึ่งมีปริมาณโปรตีน เท่ากับร้อยละ 15.75 (ดังแสดงใน
Table 2) จึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการสกัดโปรตีนจากร าข้าว  
การวิเคราะห์หาฤทธิ์ของสาระส าคัญในการต้านอนุมูลอิสระ 
 จากการทดสอบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH (Table 3) พบว่า โปรตีนร าข้าวที่ผ่านการย่อยด้วย
เอนไซม์อัลคาเลส 0.7(%V/V) เวลา 90 นาที (Table 3) มีปริมาณการต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุด คือ ร้อยละ 10.2 และรองลงมาคือ 
ร าข้าวที่ผ่านการย่อยด้วยเอนไซม์อัลคาเลส 0.5 และ 0.3(%V/V) เวลา 90 นาที เท่ากับ ร้อยละ 9.17 และ 8.89 
การศึกษาค่าทางกายภาพและทางเคมีของโปรตีนร าข้าว 
 การวิเคราะห์ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้ ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าสี และปริมาณความช้ืนของร าข้าวหลังจากน าไปสกัดด้วย
เอนไซม์ (Table 4) 

 
สรุปผล 

จากการทดลองนี้จึงเลือกสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการสกัดโปรตีนจากร าข้าว  ที่ร้อยละความเข้มข้นเอนไซม์อัลคาเลส 
0.7 (%v/v) ค านวณมีเอนไซม์ในสัดส่วนเอนไซม์ต่อร าข้าว เป็น 0.002 (%v/w) เวลาย่อยที่ 90 นาที อุณหภูมิ ซึ่งมีค่าโปรตีน 
เท่ากับ ร้อยละ15.75 และมีค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ เท่ากับ ร้อยละ10.2  และจากการศึกษาการสกัดโปรตีนร าข้าว
โดยการเปรียบเทียบเทคนิคเละวิธีการสกัดร าข้าว โดยการเลือกใช้น้ าในการสกัดปริมาณโปรตีนที่สกัดได้น้อยมาก เนื่องจากโปรตีน
ในร าข้าวเป็นสารประกอบเชิงซ้อน การที่โปรตีนร าข้าวมีความสามารถในการละลายต่ าเนื่องจากเกิดการเกาะกลุ่มเละมีพันธะได
ซัลไฟด์เชื่อมต่อระหว่างโมเลกุล ในร าข้าวประกอบด้วยกรดไฟติค ซึ่งมีหมู่ฟังก์ชันกลุ่มฟอสเฟตประจุลบจะจับกับฟังก์ชันกลุ่มประจุ
บวกของโปรตีนที ่pH ต่ ากว่าค่าของ PI ของโปรตีน จึงมีผลต่อการละลายและท าให้แยกโปรตีนได้ยากที่ pH สูงกว่า 10 กรดไฟติค
ไม่ละลาย pH ของสารละลายมีความส าคัญต่อการสกัดแยกโปรตีนร าข้าวโซเดียมไฮดรอกไซด์และเอนไซม์อัลคาเลส ควบคุม
อุณหภูมิและระยะเวลาเดียวกัน วิธีการสกัดร าข้าวที่เหมาะสมเละได้ปริมาณผลผลิตของโปรตีนร าข้าวมากที่สุด คือ การสกัดด้วย
เอนไซม์อัลคาเลสร่วมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.7 (%V/V) อัลคาเลสย่อยได้ดีที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 90 นาที ได้
โปรตีนเท่ากับร้อยละ 15.75 เพราะโปรตีนร าข้าวข้าวสะสมอยู่ในผนังเซลล์พืชที่มีเยื้อหุ้มเซลล์ในการสกัดจ าเป็นต้องท าลายเยื่อหุ้ม
เซลล์เพื่อปลดปล่อยโปรตีนให้อยู่ในสารละลายการสกัดโปรตีนร าข้าว จึงไม่สามารถใช้น้ าหรือกรด-ด่างได้เพียงอย่างเดียวและต้องมี
เอนไซม์เข้ามาช่วยย่อยโปรตีนและเหมาะสมที่ท่ีจะน าโปรตีนท่ีได้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมโปรตีนต่อไป 
 
Table 1  The physical and chemical values of rice bran  

sample pH 
 

Soluble solid 
content (ºBrix) 

 

Moisture (%) 
 

Color value 
 

L* a* b* 
Rice bran 6.8 0.1 18.10 69.32 3.74 17.22 
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Table 2  The comparison of times. Percentage concentration of alkalase enzyme with protein content  
Rice bran  

 
time(minute) Protein content percentage 

 
water 90 2.92 
pH8(NaoH) 90 4.65c±0.02 
pH9(NaoH) 90 7.24a±0.025 
pH10(NaoH) 90 6.51b±0.03 
0.3% alcalase 90 13.21c±0.025 
0.5% alcalase 90 14.11b±0.025 
0.7% alcalase 90 15.75a±0.03 
 
Table 3  Anti-oxidative value of rice bran protein. 

 
Table 4 The physical and chemical values of protein hydrolysate from rice bran oil 
sample pH 

 
Soluble solid 
content (ºBrix)  

Moisture 
(%) 

Color value 
L* a* B* 

Rice bran protein 7.4 5.0 5.68 81.06 3.98 21.34 
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Rice bran protein extracted DPPH IC50  (mg/ml) 
0.3% alcalase 8.89c±0.025 
0.5% alcalse 9.17b±0.025 
0.7% alcalase 10.2a±0.026 
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