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โภชนาการของข้าวและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์
ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ PhD.
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“…ข้าวต้องปลูก เพราะอีก 20 ปี ประชากร
อาจจะ 80 ล้านคน ข้าวจะไม่พอ ถ้าลดการปลูกข้าว
ลงเรื่อยๆ ข้าวจะไม่พอ เราจะต้องซื้อข้าวจากต่าง
ประเทศ เรือ่ งอะไร ประชาชนคนไทยไม่ยอม คนไทยนี้
ต้องมีขา้ ว แม้ขา้ วทีป่ ลูกในเมืองไทยจะสูข้ า้ วทีป่ ลูกใน
ต่างประเทศไม่ได้
เราก็ต้องปลูก…”

พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย่หู วั
รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่ผู้ตามเสด็จและผู้เข้ารับ
เสด็จ โครงการโคกภูแล อ�ำเภอสุไหงโกลก จังหวัด
นราธิวาส ปี พ.ศ. 2536
1. บทน�ำ
ข้าวเป็นอาหารหลักของชาวเอเชียแปซิฟิก
และไทยรวม 17 ประเทศ (Liang et al. 2008) ประเทศ
ในทวีปอเมริกาเหนือและใต้ 9 ประเทศ และประเทศ
ในทวีปแอฟริกาอีก 8 ประเทศ (FAO 2004) มาเป็น
เวลานาน ข้าวมีส่วนประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ในการ
เป็นอาหารให้พลังงานของโลก โดยที่ข้าวสาลีและ
ข้าวโพดมีส่วนประมาณ 19 และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตาม
ล�ำดับ นอกเหนือจากให้พลังงานแล้ว ข้าวยังเป็น
แหล่งที่ดีของไธอามิน ไรโปฟลาวิน และ ไนอาซิน
(FAO 2004) และยังเป็นแหล่งที่ดีของสารอาหาร
รอง (Micronutrients) ในพื้นที่ชนบท (Liang et al.
2008) (ตาราง 1) ประชากรเอเชียประมาณ 3 พันล้าน
คนบริโภคข้าวเพื่อให้พลังงานเป็นสัดส่วน 30-60%
ของปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ได้รับ (Khush 1997)
อย่างไรก็ตาม การบริโภคข้าวของประชากรเอเชีย
มีแนวโน้มลดลง เช่น ประเทศญีป่ นุ่ ไต้หวัน มาเลย์เซีย

และ จีน ซึ่งมีแนวโน้มลดลงมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 ถึง
1970 (Ito and Ishikawa 2004)
ร่องรอยเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบเกี่ยวกับการ
ปลูกข้าวเป็นหลักฐานจากภาชนะที่มีรอยประทับของ
เมล็ดข้าวและแกลบจากแหล่งโบราณคดีโนนนกทา
จังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่ามีอายุไม่ตำ�่ กว่า 4,000 ปี
(Khush 1997) ประเทศในเอเชียปลูกและบริโภคข้าว
ประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ของโลก (Khush 1997, Hossain and Narciso 2004) และ หากพิจารณาประเทศ
ก�ำลังพัฒนานัน้ ปริมาณดังกล่าวคิดเป็น 96 เปอร์เซ็นต์
ของโลก (Hossain and Narciso 2004) พื้นที่ปลูก
ข้าวของโลกคิดเป็นประมาณ 11% ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
ทั่วโลก ซึ่งน้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวสาลีเล็กน้อย แต่
ผลผลิตข้าวสาลีส่วนใหญ่ใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งต่าง
จากข้าวที่ส่วนใหญ่บริโภคโดยมนุษย์ (Khush 1997)
ข้าวเป็นพืชในสกุล (Genus) Oryza ซึ่งอยู่
ในวงศ์ (Family) เดียวกับหญ้า โดยพืชสกุลข้าวมี
ชนิดปลูก (Cultivated species) 2 ชนิด และ ชนิด
ป่า (Wild species) 21 ชนิดและ มีการประมาณว่า
ทั่วโลกมีข้าวอยู่ประมาณ 120,000 สายพันธุ์ (Khush
1997) ข้าวชนิดที่คนไทยบริโภคคือ Oryza sativa L.
ส่วนชนิดทีบ่ ริโภคในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะแอฟริกา
ตะวันตกคือ Oryza glaberrima Steud (สงกรานต์
2531 อ้างโดย เสถียร 2547) ข้าวเอเซียแบ่งย่อยออก
เป็น1) ข้าวเมล็ดสั้นหรือข้าวญี่ปุ่น (Oryza sativa var.
japonica) ที่ปลูกในประเทศแถบเอเชียตะวันออก
เช่น จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลี 2) ข้าวเมล็ดยาว (Oryza
sativa var. indica) ทีป่ ลูกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และอินโดนีเซีย และ 3) ข้าวชวา (Oryza sativa
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var. javanica) ที่ปลูกในอินโดนีเซีย (เสถียร 2547)
ประชากรประเทศไทยประมาณ 64.24 ล้านคนบริโภค
ข้าวเป็นอาหารหลัก โดยข้าวที่ปลูกในประเทศไทย
นั้นใช้บริโภคประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ และ ส่งออก
ประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ โดยประเทศไทยเป็นผูส้ ง่ ออก
ข้าวอันดับของโลกมาเป็นเวลานานกว่า 1 ทศวรรษ ซึง่

สร้างรายได้ประมาณ 1,700 ถึง 1,900 ล้านเหรียญ
สหรัฐอเมริกาต่อปี (Vanichanont 2004) ประเทศหลัก
ที่น�ำเข้าข้าวจากประเทศไทยคือ อินโดนีเซีย ไนจีเรีย
อิหร่าน สหรัฐอเมริกา และ สิงคโปร์ (Asia BioBusiness 2006)

ตาราง 1 สารอาหารของข้าวต่างๆ (FAO 2004)
ข้าว
ข้าวขาวขัดสี
ข้าวสีน�้ำตาล
ข้าวสีแดง
ข้าวสีม่วง
ข้าวสีด�ำ

โปรตี น (กรั ม /100
กรัม)
6.8
7.9
7.0
8.3
8.5

เหล็ก (มิลลิกรัม/100
กรัม)
1.2
2.2
5.5
3.9
3.5

2. ข้าวกล้อง (Brown Rice)
ในปัจจุบัน ข้าวสีน�้ำตาล หรือ ข้าวกล้อง หรือ
เกนมัย (Genmai) ในภาษาญี่ปุ่น หรือ ข้าวหยาบใน
ภาษาจีน ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ข้าวขาวขัดสี
และข้าวกล้องให้พลังงาน คาร์โบไฮเดรต และ โปรตีน
ในปริมาณเท่าๆกัน ข้าวกล้องเป็นข้าวที่ไม่มีเปลือก
ส่วนข้าวขาวเป็นข้าวทีแ่ ยกร�ำข้าวและจมูกข้าวออกไป
ด้วยซึง่ ส่วนทีเ่ หลืออยูน่ นั้ มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
แป้ง (Wikipedia 2009) กระบวนการขัดสีข้าวท�ำให้
เกิดการสูญเสียวิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ซึ่งผู้ผลิต
บางรายได้เติมสารอาหารบางอย่างเข้าไปภายหลัง
เช่น วิตามินบีหนึง่ วิตามินบีสาม และ เหล็ก ข้าวกล้อง
ดิบชนิดเมล็ดยาว 100 กรัมประกอบด้วยสารอาหาร
หลักๆ คือ คาร์โบไฮเดรต 77.24 กรัม น�ำ้ ตาล 0.85 กรัม
กากใยอาหาร 3.5 กรัม ไขมัน 2.92 กรัม โปรตีน 7.94
กรัม และ น�ำ้ 10.37 กรัม (Wikipedia 2009) ข้าวกล้อง
มีสารอาหารต่างๆ ได้แก่ โปรตีน ไขมัน กากอาหาร และ
สารอาหารทีจ่ ำ� เป็น เช่น วิตามินบีและอี เบต้าแคโรทีน

สั ง กะสี (มิ ล ลิ ก รั ม /
100 กรัม)
0.5
0.5
3.3
2.2
-

เส้นใย (กรัม/100 กรัม)
0.6
2.8
2.0
1.4
4.9

และ แกมม่า-โอไรซานอล (gamma-oryzanol) (Mori
et al. 1999) ข้าวกล้องมีความหยาบและสีสันที่ไม่น่า
รับประทานส�ำหรับผูบ้ ริโภคบางกลุม่ ในประเทศญีป่ นุ่
ข้างกล้องมักใช้ในผลิตภัณฑ์หมัก เช่น ข้าวกล้องหมัก
ส�ำหรับท�ำซุป น�้ำส้มสายชู ข้าวที่เติมในชา (Ohtsubo
et al. 2005)
3. GABA Rice (g-aminobutyric acid) และ คุณค่า
ทางอาหารของเมล็ดธัญพืชงอก
g-aminobutyric acid เป็นกรดอะมิโนที่พบ
ในธรรมชาติทั้งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลังรวมทัง้ พืช ซึง่ สิง่ มีชวี ติ สังเคราะห์ GABA
จากกลูตาเมท (Maeda et al. 2007) จากโดยถูกค้นพบ
ครั้งแรกในสมองของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในปี ค.ศ.
1950 ต่อมาได้มีการค้นพบว่ามีความเข้มข้นสูงมาก
ในสมองส่วน Encephalon และ Medulla oblongata
โดยท�ำหน้าที่เป็น Inhibitory nerve transmitter และ
มีประโยชน์ในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดใน
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สมอง นักวิทยาศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่นได้รายงาน
ถึง GABA ในร�ำข้าว (รวมจมูกข้าว) มาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1994 ซึ่งน�ำมาสู่การการพัฒนาสารที่มี GABA สูง
ทีไ่ ด้จากจมูกข้าว จากนัน้ ได้มกี ารพัฒนาอาหารต่างๆ
โดยการเติม GABA เช่น ข้าว และ ชา การท�ำงาน
ของ GABA ตามที่ได้มีการรายงานมาได้แก่ การช่วย
การไหลเวียนเลือดในสมองส่วนซีรีบลัม การลดการ
เพิ่มของความดันเลือด การกล่อมประสาท กระตุ้น
renal and hepatic functions และ การเร่งการ
เผาผลาญแอลกอฮอล์ ทั้งนี้คาดว่ายังมีฤทธิ์ระงับ
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ด้วย (Japan Functional Food Research Association 2009)
Kayahara and Tsukahara (2000) (ตาราง 2)
รายงานว่าข้าวกล้องงอกมี GABA มากกว่าข้าวขัดสี
ถึง 10 เท่า มีใยอาหาร วิตามินอี (สารต้านอนุมูล
อิสระ) ไนอะซิน และ ไลซีน มากกว่า 4 เท่า และมี
วิตามินบี 1 บี 6 และ แมกนีเซียมมากกว่า 3 เท่า
ไลซีนช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของ
ร่างกาย (สุภาณี และ คณะ 2551) ข้าวมีสารต้าน
อนุมลู อิสระ (Anti-oxidants) มากกว่า 100 ชนิด ได้แก่
1) แกมม่า-โอไรซานอล(พบมากในน�้ำมันร�ำข้าว) 2)
กรดแอลฟาไลโปอิก (ปกป้องร่างกายจากการท�ำลาย
ของอนุมลู อิสระเกือบทุกตัว) 3) กูลตาไธโอน (มีมากใน
ปอด ตับ และ เลนส์แก้วตา โดยช่วยก�ำจัดอนุมลู อิสระ
พวกไฮดรอกซีส ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งโดยเฉพาะตับ) 4)
โคคิว 10 (สารเร่งปฏิกิริยาเคมีที่ส�ำคัญของร่างกาย)
และ 5) วิตามินซี (ช่วยชะลอความแก่ บ�ำรุงเส้นผม
ใบหน้า และ ผิวหนัง) (ลัดดาวัลย์ 2551)
Finney (1978) รายงานเป็นครั้งแรกๆว่าการ
แช่เมล็ดพืช เช่น ข้าวสาลี และ ถั่วเหลืองในน�้ำท�ำให้
คุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้น เช่นเดียวกับ Tkachuk
(1979) ที่รายงานผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกันในข้าว
สาลี Saikusa et al. (1994a) รายงานว่าการแช่แป้ง
ข้าวในน�้ำท�ำให้ปริมาณ GABA เพิ่มมากขึ้นอย่าง

เห็นได้ชัด ต่อเนื่องจากรายงานนี้ ในประเทศญี่ปุ่นได้
มีการน�ำข้าวกล้องมาแช่น�้ำจนกระทั่งรากงอกออก
มายาวประมาณ 0.5 – 1.0 มิลลิเมตรมารับประทาน
เป็นธัญพืชเนื่องจากมี GABA ในปริมาณมาก และ
ได้มีความพยายามปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้มีGABA ใน
ปริมาณที่สูงขึ้น (Maeda et al. 2007)
Ohtsubo et al. (2005) รายงานว่าการแช่
เมล็ดข้าวกล้องก่อนงอกในน�้ำที่อุณหภูมิ 30 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 72 ชัว่ โมง ตามด้วยการลดความชืน้
จนถึงประมาณ 13-15 เปอร์เซ็นต์ที่อุณหภูมิ 15 องศา
เซลเซียสในห้องควบคุมที่มีความชื้นต�่ำ ท�ำให้ข้าว
กล้องดังกล่าวมีใยอาหารรวม กรดเฟอร์รูริกรวม และ
GABA สูงกว่าข้าวกล้องทัว่ ไปและข้าวขัดสี “ข้าวกล้องงอก
มีสารอาหารต่างๆ เช่น วิตามินต่างๆ ใยอาหาร และ
กรดไฟติก (Hunt et al. 2002) และ กรดเฟอร์รูลิก”
(Tian et al. 2004) Maeda et al. (2007) รายงานว่า
ข้างกล้องงอกมีปริมาณ GABA มากกว่า ข้าวกล้อง
ปกติ 2 ถึง 7 เท่า ซึ่งแสดงว่าการสังเคราะห์ GABA
เกิดขึน้ จากกระบวนการดีคาร์บอกซิเลชัน่ (Decarboxylation) ของกรดอะมิโน แอล-กลูตาเมท ในระหว่าง
การงอก (Komatsuzaki et al. 2007) ด้วยเอนไซม์
กลูตาเมทดีคาร์บอกซิเลส (Komatsuzaki et al. 2007)
นอกจากนี้ เมือ่ เทียบระหว่างพันธุข์ า้ วทีข่ ดั สีแล้ว ข้าว
อินดิกายังมี GABA สูงกว่า ข้าวญีป่ นุ่ ประมาณสองเท่า
(Maeda et al. 2007) Maeda et al. (2007) ยังอ้าง
รายงานอืน่ ๆด้วยว่า GABA ช่วยบรรเทา (Ameliorating)
โรคตับและไต ลดน�ำ้ หนักส�ำหรับเมล็ดธัญพืชก�ำลังงอก
เอนไซม์ได้รับการกระตุ้นให้ย่อยสลายแป้ง น�้ำตาล
โมเลกุลใหญ่ที่ไม่ใช่แป้ง และ โปรตีน ท�ำให้มีปริมาณ
น�้ำตาลโมเลกุลเล็ก และ กรดอะมิโนเพิ่มขึ้นในข้าว
บาร์เลย์ ข้าวสาลี
อย่างไรก็ตาม เกลือแร่บางตัวในข้าว เช่น
สังกะสี เหล็ก แคลเซียม และ แมกนีเซียม มีอยู่ใน
ปริมาณน้อยเนือ่ งจากอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่ละลายน�ำ้ ผสม
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ตาราง 2 สารอาหารต่างๆในข้าวและประโยชน์
สาร

ประโยชน์
(Kayahara and Tsukahara 2000)

ประโยชน์
(Asia BioBusiness 2006)

แกมม่า อะมิโนบิวทีริกแอซิด
(Gamma-Aminobutyric Acid, GABA)

เร่งกระบวนการเมตาบอริซึมในสมอง

-

ใยอาหาร

บรรเทาอาการท้องผูก ป้องกันมะเร็งล�ำไส้ใหญ่
ควบคุมปริมาณน�้ำตาลในเลือด

อินโนซิทอล (Inositols)

เร่งการเผาผลาญไขมัน ป้องกันตับมีไขมัน

กรดเฟอร์รูริก (Ferulic acid)
- กำ�จัดอนุมูลอิสระ (Superoxides)
(พบมากในน�้ำมันร�ำข้าว และ มีโครงสร้างทาง - ระงับกระบวนการสร้างเม็ดสีผิว
(Melanogenesis)
เคมีคล้าย Curcumin ที่เป็นสารจากขมิ้น)

- เป็นสารจ�ำเป็นในการสร้างเลซิธิน
และ ท�ำงานอย่างใกล้ชิดกับวิตามิน
บี ร วม อิ น โนซิ ท อลเป็ น สารหลั ก ของ
เยื่อหุ้มเซลล์จึงจ�ำเป็นต้องการท�ำงาน
ของระบบประสาท สมอง และ กล้ามเนือ้
อินโนซิทอลท�ำงานร่วมกับสารอื่นๆใน
การป้องกันการสะสมของไขมันที่ตับ
- การประยุกต์ใช้โรคเบาหวาน มะเร็ง
การเสื่อมของกระดูก ภาวการณ์หมด
ประจำ�เดือน และ ความผิดปกติของ
ระบบภูมิคุ้มกัน

กรดไฟติก (Phytic acid)

ต่อต้านอนุมูลอิสระ ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ
ป้องกันการแข็งตัวของเลือด

โทโคทีรนอล (Tocotorienols)

ปกป้องผิวหนังจากรังสียูวี

-

แมกนีเซียม

ป้องกันโรคหัวใจ

-

โพแตสเซียม

ลดความดันโลหิต

-

สังกะสี

กระตุ้นระบบสืบพันธุ์

-

แกมม่า-โอไรซานอล

- Antioxidative effects
- ป้องกันการแก่ตัวของผิวหนัง

- ลดปริมาณคอเลสเตอรอล ซึ่งมีการ
ค้นพบว่าลดปฏิกิริยาอ็อกซิเดชั่นของ
คอเลสเตอรอลได้ดีกว่าวิตามินอี
- สารโอไรซานอลในข้าวมีฤทธิล์ ดภาวะ
กระดูกพรุนในหนูทดลอง ซึ่งเป็นที่น่า
สนใจว่าสารโอไรซานอลบริสุทธิ์มีฤทธิ์
ดังกล่าวน้อยกว่าสารธรรมชาติทไี่ ด้จาก
น�้ำมันร�ำข้าว

Prolylendopepsidase inhibitor

มีแนวโน้มป้องกันโรคอัลไซเมอร์

-

Squalene

-

- มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง เนื้ อ งอกในปอด และ
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ของสัตว์ทดลอง

-

- จากการทดลองพบว่า Phtosterols
สามารถลดคอเลสเตอรอล ระงับการ
สังเคราะห์ LDL-C ลดการเติบโของ
เซลล์มะเร็งเต้านม ระงับเซลล์มะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่ และ ปรับปรุงระบภูมิคุ้มกัน

-

- ร่างกายไม่สามารถย่อย oligosaccharides ได้แต่สารนี้มีประโยชน์ต่อ
ร่างกายเมื่อเกิดการหมักและถูกใช้โดย
แบคทีเรียในล�ำไส้ที่เป็นประโยชน์

Phytosterols

Oligosaccharides
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อยู่กับสารอาหารอื่น เช่น กรดไฟติก การวิจัยที่ส�ำคัญ
ด้านหนึง่ เกีย่ วกับข้าวคือการท�ำให้ขา้ วมีเกลือแร่ในรูป
ที่ร่างกายใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น เช่น การแช่น�้ำ การ
หมัก เป็นต้น (Liang et al. 2008) อย่างไรก็ตาม เมื่อ
เทียบกับข้าวขาว การบริโภคข้าวกล้องท�ำให้ร่างกาย
ได้รับสังกะสีและธาตุเหล็กมากกว่า 3 และ 1.7 เท่า
ตามล�ำดับ (Liang et al. 2008)
ปาริชาต และ วรรณา (2551) รายงานว่า
เมล็ดข้าวพันธุข์ าวดอกมะลิ 105, กข. 23 และ ชัยนาท
1 ที่แช่น�้ำไว้ 24 ชั่วโมงมีปริมาณ GABA เป็น 76,
77 และ 186 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัมจมูกข้าวตาม
ล�ำดับ สุภาณี และ คณะ (2551) รายงานว่าการเพาะ
ข้าวกล้องในที่มืดเป็นเวลา 26 ชั่วโมงท�ำให้ปริมาณ
สารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นสูงสุดใน
ข้าวพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และ ปทุมธานี 1 มีกรด
อะมิโนทัง้ หมดมากกว่าข้าวสารประมาณ 60 เท่า และ
มีปริมาณน�้ำตาลเชิงเดี่ยว (ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็น
แหล่งพลังงานได้ทนั ที ข้าวกล้องจึงมีรสหวาน (สุภาณี
และ คณะ 2551) มากกว่าในข้าวสารประมาณ 4 ถึง
6 เท่า โจ๊กกึ่งส�ำเร็จรูปที่ท�ำจากข้าวกล้องงอกบรรจุถุง
อลูมินั่มฟอยล์สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน 5 เดือนที่
อุณหภูมิห้อง (สุภาณี และ คณะ 2551)
ส�ำหรับพืชอื่นๆนั้น GABA มีปริมาณสูงขึ้น
ด้วยการทดลองต่างๆ เช่น ชาที่ผ่านการบ่มแบบไม่ใช้
ก๊าซออกซิเจน ถัว่ งอกต่างๆ (เช่น ถัว่ เหลือง) ทีผ่ า่ นก๊าซ
คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ รวมถึงข้าวกล้องทีผ่ า่ นความดันสูง
(Komatsuzaki et al. 2007) การแช่น�้ำ 3 ชั่วโมงและ
รมด้วยก๊าซที่อุณหภูมิ 21 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 21
ชั่วโมงท�ำให้ปริมาณ GABA เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่าสอง
เท่าเมื่อเทียบกับการแช่น�้ำตามปกติ (Komatsuzaki
et al. 2007) ข้อด้อยของการแช่น�้ำคือท�ำให้ผิวของ
ข้าวมีจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น แต่การนึ่งเป็นเวลา 20 นาที
และการผ่านแอลกอฮอล์เป็นเวลา 3 นาทีสามารถฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ได้และไม่ท�ำให้ปริมาณ GABA ลดลง

(Komatsuzaki et al. 2007)
4. บทส่งท้าย
ถึงแม้ว่า คนไทยปลูก บริโภคข้าว และใช้
ประโยชน์จากเกือบทุกส่วนของข้าวรวมทัง้ ส่งออกข้าว
มาเป็นเวลานาน แต่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ตาราง
3) และนวัตกรรมใหม่ๆ (ตาราง 4 และ 5) ยังคงมี
ไม่มาก ซึ่งท�ำให้ประเทศขาดรายได้จากสินค้าเพิ่ม
มูลค่า (Value-added goods)ตัวอย่างการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากประเทศจีนได้แก่ Red Yeast Rice
(RYR) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เกิดจากการหมักข้าวด้วย
ยีสต์แดง (Monascus purpureus) โดยชาวจีนใช้ใน
การถนอมอาหาร เป็นสีผสมอาหาร (เช่นสีแดงของ
เป็ดปักกิ่ง) เครื่องเทศ และ ส่วนผสมของไวน์ข้าว
มาเป็นเวลาหลายศตวรรษ RYR ยังมีประโยชน์ทาง
ยาส�ำหรับชาวจีนมากว่า 1000 ปี ต�ำรายาจีนโบราณ
ระบุสรรพคุณว่าสามารถช่วยการไหลเวียนของโลหิต
บรรเทาอาการอาหารไม่ย่อย และ ท้องเสีย เร็วๆนี้
นักวิทยาศาสตร์จนี และอเมริกนั ก�ำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์
จาก RYR เพือ่ ใช้ในการลดไขมัน (คอเลสเตอรอล และ
ไตรกลีเซอไรด์) ในเลือด (Asia Biobusiness 2006)
อย่างไรก็ตาม Asia BioBusiness (2006)
รายงานล่าสุดเกีย่ วกับนวัตกรรมเกีย่ วกับข้าวไว้หลาย
รายการ เช่น ผลของวัสดุเคลือบผิวต่อคุณภาพของ
ข้าวกล้องหุงส�ำเร็จแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ขา้ วปรุงรสแช่แข็ง
การใช้ประโยชน์ข้าวคุณภาพต�่ำในอุตสาหกรรมซอส
ถั่วเหลืองหมัก และ เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์และไม่มี
แอลกอฮอล์จากข้าว นอกจากนี้ รศ. นพ.สิทธิพร
บุณยนิตย์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยี
ดีเด่นประเภทบุคคลประจ�ำปี 2552 จากมูลนิธสิ ง่ เสริม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยผลงานวัสดุห้ามเลือดจากแป้งข้าวเจ้า และ วัสดุ
เย็บแผลผ่าตัดชนิดย่อยสลายได้ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า

วารสารคลินิกอาหารและโภชนาการ (วคอภ) พ.ศ. 2553 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 			

Thai Journal of Clinical Nutrition (TJCN) 2010;4(1)

37

(งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552) เกี่ยวกับข้าวเพิ่มขึ้นจากนักวิจัยไทย
ซึ่งในอนาคตน่าจะมีผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอื่นๆ
ตาราง 3 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากส่วนประกอบของข้าวและเศษวัตถุดิบจากข้าว (Asia BioBusiness 2006)
ส่วนของข้าว

การใช้ประโยชน์

ฟางข้าว

- ประเทศจีน (มณฑลอันฮุย) ผลิตกล่องอาหารจากฟางข้าวผสมแกลบ ซึ่ง
ทนความร้อน ความเป็นกรดและด่างได้ดีกว่ากล่องอาหารที่ท�ำจากโฟม
- ฟางข้าวใช้เป็นวัสดุคลุมดินที่ดี เนื่องจากมีน�้ำหนักเบา และ ยืดหยุ่น ซึ่ง
ท�ำให้ประหยัดค่าขนส่ง
- ฟางข้าวสามารถใช้เป็นเชือ้ เพลิงในโรงสีขา้ วได้ เถ้าฟางข้าวมีสารซิลกิ า้ ใน
ปริมาณมากซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นฉนวนในอุตสาหกรรมเหล็กได้ ขณะนี้
ก�ำลังมีการทดลองเพื่อแยกซิลิก้าไดอ๊อกไซด์บริสุทธิ์จากขี้เถ้าฟางเพื่อใช้
ท�ำคอมพิวเตอร์ชิป
- นักวิจยั วิศวกรรมของ RMIT (Royal Melbourne Institute of Technology)
ประเทศออสเตรเลียร่วมกับสหกรณ์ผู้ปลูกข้าวได้พัฒนาเสาริมถนน และ
วัสดุก่อสร้างจากฟางข้าว

แกลบ

- ส่ ว นประกอบหลั ก ของแกลบคื อ เซลลู โ ลส เถ้ า (ซิ ลิ ก ้ า ) เพนโตซาล
(Pentosans) ลิกนิน และ โปรตีนกับไขมันเล็กน้อย โรงสีข้าวส่วนใหญ่ใน
ประเทศไทยใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง
- บริษทั แห่งหนึง่ ในประเทสมาเลย์เซียผลิตปุย๋ โดยผสมแกลบกับกากน�ำ้ ตาล
และสารอินทรีย์กระตุ้นปฏิกิริยา นอกจากนี้ ยังมีการเติมร�ำข้าว อาหารปลา
ถั่วเหลือง และ อื่นๆ
- บริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งผสมแกลบกับเรซิ่น(Rice Bran Ceramic, RBC) ที่
ผสมยางในรถจักรยาน ซึ่งท�ำให้ยางเกาะถนนได้ดี และ มีอายุการใช้งาน
นานกว่ายางปกติ

เศษวัสดุจากข้าว

- นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นน�ำเศษวัสดุจากข้าวใช้เป็นพื้นผิวถนนซึ่งสามารถ
ดูดซับเสียงระบายน�้ำได้เร็ว และทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
ได้ดีกว่าพื้นผิวแบบเดิมร�ำข้าวที่ผสมกับเรซิ่นมีน�้ำหนักเบา มีแรงต้านทาน
สูง และ มีรูพรุนซึ่งสามารถน�ำไปผสมกับยางมะตอยลาดถนนซึ่งท�ำให้ได้
ผิวถนนที่มีอายุการใช้งานนาน

ร�ำข้าว และ น�้ำมันร�ำข้าว

- ร�ำข้าวประมาณ 40% ในประเทศไทยใช้ผลิตน�้ำมันร�ำข้าว ส่วนอีกประมาณ
60% ใช้เป็นอาหารสัตว์

ข้าวหัก

- ข้าวหักประมาณ 70% ในประเทศไทยใช้ผลิตอาหารสัตว์ หรือ บะหมี่กึ่ง
ส�ำเร็จรูป และ ขนมขบเคี้ยว

แป้งข้าวเจ้า

- ข้าวหักประมาณ 30% ในประเทศไทยใช้ผลิตแป้งข้าวซึง่ เป็นวัตถุดบิ ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เส้นพาสต้า และ ซีเรียล และใช้แทนแป้งข้าวสาลี

ส่วนอื่นๆ

- ปุ ๋ ย อิ น ทรี ย ์ เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ อิ ฐ ส� ำ หรั บ การก่ อ สร้ า ง การสกั ด เป็ น
แอลกอฮอล์ สารตั้งต้นในการผลิตโพลิเมอร์ เป็นต้น
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ตาราง 4 นวัตกรรมการใช้ประโยชน์ข้าว (Asia BioBusiness 2006)
นวัตกรรม
ข้าวกระป๋อง (Canned rice)
ข้าวหุงส�ำเร็จ (Pre-cooked rice package)

Pre-washed rice (rinse-free rice)

ข้าวกึ่งส�ำเร็จรูป (Instant rice)
ข้าวเพิ่มสารอาหาร (Nutrient-enriched rice)

Embryoed rice

Gamma rice หรือ GABA rice

ข้าวมุก (Pearl rice)
ข้าวอินทรีย์ห้าชนิด (Organic five-grain rice blend)
Slim rice

O-rice

Modified rice starch with slower-digesting properties

Stabilized rice bran

รายละเอียด
- ข้าวกระป๋องมีแบบเปียกและแห้ง โดยแบบเปียกเตรียมโดยการนึ่ง บรรจุ
กระป๋อง และ ฆ่าเชื้อ ข้าวกระป๋องแบบเปียกในประเทศไต้หวันมีการเติม
รสหวาน และ ผสมล�ำไยแห้ง ถั่วแดง ถั่วลิสง และ ข้าวโอ๊ท
- ข้าวทีม่ ลี กั ษณะคล้ายโจ๊กแบบกวางตุง้ นีเ้ ป็นทีน่ ยิ มมากในประเทศไต้หวัน
โดยมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ผัก เกลือ ผงชูรส และ สารปรุงแต่งรสอื่นๆ
- ผูบ้ ริโภคข้าวบางคนนิยมหุงข้าวโดยไม่ซาวน�ำ้ เนือ่ งจากคิดว่า การซาวข้าว
ท�ำให้สูญเสียสารอาหารโดยเฉพาะวิตามินบีรวม ข้าวชนิดนี้เตรียมได้โดย
การพ่นหมอกน�้ำที่มีขนาดอนุภาคน�้ำประมาณ 20 ไมครอน ซึ่งท�ำให้ร�ำข้าว
และความสกปรกหลุดออก ท�ำให้ข้าวสะอาดขึ้นและมีเนื้อค่อนข้างใส
- ข้าวชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่า Quick-cooking rice โดยสามารถท�ำให้สุกได้
ในเวลาประมาณ 5 นาที ข้าวกึ่งส�ำเร็จรูปที่มีส่วนผสมที่รสชาติดีอื่นๆ เป็นที่
นิยมมากในประเทศสหรัฐอเมริกา
- ข้าวประเภทนี้มีการเติมวิตามินและเกลือแร่ต่างๆที่สูญเสียไปกับการขัดสี
ซึ่งยากกว่าการเติมสารอาหารในแป้งข้าวสาลี
- ข้าวชนิดนี้เรียกอีกอย่างว่า Germ rice ที่ผลิตโดยการบดอย่างเบาๆ ภาย
ใต้แรงดันต�่ำซึ่งท�ำให้ต้นอ่อนของข้าวยังคงติดอยู่ ข้าวชนิดนี้มีไธอามิน ไร
โบฟลาวิน โทโคฟีรอล แคลเซียม และ กรดไลโนเลอิกในปริมาณสูง อย่างไร
ก็ตาม ข้าวชนิดนี้มักมีปัญหาการเป็นหืนของไขมันในต้นอ่อนของข้าว การ
ผลิตที่ดีควรบรรจุข้างดังกล่าวในซองขนาดเล็ก เพื่อได้ใช้หมดอย่างรวดเร็ว
- ข้าวนี้ปรับปรุงได้รับการปรับปรุงพันธุ์เป็นพิเศษเพื่อให้มีปริมาณ GABA
มากกว่าข้าวพันธุ์ทั่วไปประมาณ 50 ถึง 100 เท่า ในประเทศจีนมีรายงาน
ว่าข้าวแกมม่าสามารถลดความดันโลหิตได้
- ข้าวมุกเตรียมได้จากการผสมข้าวกล้องกับข้าวบาร์เลย์ในอัตราส่วน 2 ต่อ 1
จากนัน้ จึงน�ำไปแช่ในสารละลายทีป่ ระกอบด้วยกรดอะมิโนหลายชนิด หัวหอม
ขิง และ ผงชูรส
- ข้าวชนิดนี้ประกอบด้วยข้าวอินทรีย์ ข้าวฟ่าง (Millet) ลูกเดือย (Coix lachryma- jobi) งา และ หญ้าข้าวนก (Echinochloa crus-galli)
- ข้าวชนิดนี้ประกอบด้วยข้าวสีม่วง (มีสารแอนโธไซยานิน) ชาเขียว และ
Salacia reticulata
- ข้าวชนิดนี้เตรียมโดยการแช่ข้าวที่ลอกเปลือกออกในน�้ำอุ่นก่อนน�ำไปนึ่ง
ซึง่ ท�ำให้มนั่ ใจว่าาสารอาหารทัง้ หมดถูกเก็บไว้ในเมล็ดข้าว สารอาหารดังกล่าว
จะไม่สูญเสียไปถึงแม้ว่าน�ำไปขัดสี นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานว่าข้าวนีส้ ารอาหารมากกว่าข้าวขัดสีปกติประมาณ 10 เท่า มีวติ ามิน
บี 1 และ บี 6 ในปริมาณมาก และ มีแมกนีเซียมมากกว่าข้าวขาว 3 เท่า
- กรมการเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกาได้พัฒนากระบวนการเปลี่ยนแปลง
แป้งข้าวเจ้า (ด้วยความร้อนและเอนไซม์) ที่ท�ำให้ย่อยได้ช้าลง ซึ่งท�ำให้
ส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานมีปัญหาเกี่ยวกับภาวะน�้ำตาลต�่ำในเวลากลาง
คืนได้
- ร� ำ ข้ า วมี เ ฮมิ เ ซลลู โ ลสที่ มี คุ ณ สมบั ติ ล ดการดู ด ซึ ม คอเลสเตอรอลใน
ล�ำไส้เล็กได้ อย่างไรก็ตาม ไขมันในร�ำข้าวมักเกิดการหืนได้งา่ ย กระบวนการ
ลดการท�ำงานของเอนไซม์ไลเปสในร�ำข้าวท�ำให้ปัญหาลดลง
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ตาราง 5 เครื่องสำ�อางและเวชสำ�อางจากข้าว (Asia BioBusiness 2006)
กลุ่มผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง

เครื่องส�ำอางจากข้าว

บริษัทอเมริกันแห่งหนึ่งมีผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางจากข้าวได้แก่
ครีมบ�ำรุงผิว แชมพู ครีมล้างหน้า ครีมอาบน�้ำ ครีมทาเท้า
นอกจากนี้ น�้ำมันร�ำข้าว โปรตีนร�ำข้าว แป้ง และ เอนไซม์ที่สกัด
จากการหมักข้าวรวมทั้งข้าวบดได้ถูกน�ำไปใช้ผสมกับวัตถุดิบ
อื่นๆ เช่น โสม

เวชส�ำอาง

- กรดโกจิค (Kojic acid) เป็นผลิตภัณฑ์เหลือจากการผลิตสาเก
ญี่ปุ่น ซึ่งมีงานวิจัยที่ค่อนข้างน่าเชื่อถือว่ากรดดังกล่าวยับยั้ง
การสร้างเมลานินได้ทั้งในห้องปฏิบัติการและสิ่งมีชีวิต
- มีการกล่าวกันว่าเปปไทด์ข้าว (Rice peptides) สามารถลด
ผลกระทบของเอนไซม์คอลลาจีเนส (Collagenase) ซึ่งสลาย
คอลลาเจน
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