
 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของงานวิจัย 
 

รําขาวไดจากการสีขาว  ซ่ึงจะไดประมาณ  8-10% ของน้ําหนักขาวเปลือกท้ังหมด       
(นัยนา และเรวดี, 2545) องคประกอบของรําขาวข้ึนอยูกับแหลงท่ีมาของขาว เทคนิคการสีขาว 
และวิธีการทําใหเกิดความเสถียร (stabilization) ของขาว รําขาวเปนแหลงของแอนติออกซิแดนท
ธรรมชาติ (natural antioxidant) ท่ีสําคัญ ไดแก โทโคเฟอรอล (tocopherols) โทโคไตรอีนอล 
(tocotrienols) และโอรีซานอล (oryzanols) รําขาวสามารถลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได
โดยเฉพาะในสวนของ low-density lipoprotein (LDL) ทําใหลดความเส่ียงของโรคหัวใจ 
นอกจากนี้ ยังสามารถลดการเกิดของนิ่วในรางกายได  (Iqbal และคณะ, 2005)  

ประเทศไทยสามารถผลิตน้ํามันรําขาวไดเฉล่ีย 15% ของนํ้าหนักรําขาวท้ังหมด ซ่ึงจะได
น้ํามันรําขาวมากถึง 0.3  ลานตัน/ป (นัยนา และเรวดี, 2545)  การผลิตน้ํามันรําขาว จะมุงผลิตเพื่อ
เปนน้ํามันบริโภคเปนหลัก สวนผลพลอยไดจากการแปรรูปน้ํามัน ไดแก สเตียริน (stearine)     
กรดไขมันอิสระ (free fatty acid)   กัม (gum) และดิสทิลเลต (distillate) ไดถูกนําไปทําเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาไมมากนัก เชน สเตียรินนําไปผลิตเนยขาว และจาระบี กรดไขมันอิสระนําไป
ผลิตอาหารสัตว และสบู  ดิสทิลเลตนําไปขายเปนอาหารสัตว เปนตน 

ดิสทิลเลตจากนํ้ามันรําขาวดบิ เปนสวนท่ีไดจากกระบวนการกําจดักล่ิน (deodorization) 
ซ่ึงเปนกระบวนการกําจดัสารท่ีใหกล่ิน และรสชาติในน้ํามันรําขาว ดิสทิลเลตประกอบดวย        
สเตอรอล (sterol) กรดไขมันอิสระ (free fatty acid) สควอลีน (squaline) และวิตามินอีท้ัง      
โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล (Verleyen และคณะ, 2001) โดยพบแอลฟา-โทโคเฟอรอล 
(alpha-tocopherol) และแกมมา-โทโคเฟอรอล (gamma-tocopherol) ประมาณ  2,001 และ  
3,414% ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณในน้ํามันรําขาวดิบ (crude rice bran oil) 100% 
(วราพร, 2543)  

การท่ีดิสทิลเลตจากนํ้ามันรําขาวมีวิตามินอีในปริมาณคอนขางสูง (วราพร, 2543) จึงมี
ผูผลิตในตางประเทศไดนําน้าํมันรําขาวมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตวิตามินอี  ปจจุบันประเทศไทย
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วิตามินอีท้ังโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล เปนสารแอนติออกซิแดนทธรรมชาติท่ีมี
บทบาทสําคัญในการเก็บรักษาอาหาร และการปองกันโรค ซ่ึงโทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล
สามารถยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของเอซิลกลีเซอรอล (acylglycerol peroxidation)   
โดยการจับกับอนุมูลอิสระ สามารถยับยั้งการสังเคราะหคอเลสเตอรอลในตับ มีฤทธ์ิเปนสาร     
ตานมะเร็ง เพิ่มระบบภูมิคุมกันของรางกาย และลดการเส่ือมสภาพของเซลล (Chu และคณะ, 

2003) นอกจากนี้  โทโคเฟอรอล และโทโคไตรอีนอล ยังทําหนาท่ีเปนสารตอตานการจับตัวแข็ง
ของเลือด มีประสิทธิภาพในการฟนฟูสภาพผิวหนัง และสามารถปองกันการเกิดโรคอัลไซเมอรใน
ผูสูงอายุได (ศักดิ,์ 2536) 

การแยกวิตามินอี สามารถแยกไดจากวัตถุดิบหลายชนดิ และแยกโดยวธีิการตางๆ เชน การ
สกัดโดยใชตัวทําละลาย (solvent extraction) (Chen และ Bergman 2005; Delgado-

Zamaneno และคณะ, 2004; Almeida และคณะ, 2001) การไฮโดรไลซิสดวยดาง 
(saponification) (Kim 2005; Park และคณะ, 2004; Ryynanen และคณะ, 2004; Almeida 

และคณะ, 2001) วิธี enzymatic hydrolysis neutralization (Chu และคณะ, 2002) โมเลคิวลาร 
ดิสทิลเลชัน (molecular distillation) (Qureshi และคณะ, 1997) และวิธีซูเปอรคริทิคอลฟลูอิด 
โครมาโทรกราฟฟ (supercritical fluid chromatography) (Mendes และคณะ, 2005; 

Szulczewska-Remi และคณะ, 2004; Mendes และคณะ, 2002; Carlucci และคณะ, 2001; 

Hadolin และคณะ, 2001)  
วิตามินอีสามารถแยกไดจากวัตถุดิบหลายชนิด และแยกโดยวิธีการตางๆหลายวิธี แตวิธีท่ี

แยกไดดี ไดแก วิธีซูเปอรคริทิคอลฟลูอิด โครมาโทรกราฟฟ (Mendes และคณะ, 2005; 

Szulczewska-Remi และคณะ, 2004; Mendes และคณะ, 2002; Carlucci และคณะ, 2001; 

Hadolin และคณะ, 2001)  และโมเลคิวลาร ดิสทิลเลชัน (Chen และคณะ, 2006) แตวิธีดังกลาว
ตองใชอุปกรณราคาแพง เนื่องจากเปนเทคโนโลยท่ีีมีความซับซอน และยังเปนนวัตกรรมของ
ตางประเทศ ซ่ึงเทคโนโลยีการผลิตวิตามินอีท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทยควรเปนเทคโนโลยีท่ีมี
ความเปนไปไดในการนําไปประยุกตใชในอุตสาหกรรมระดับกลาง  เปนเทคโนโลยีท่ีไมมีความ
ซับซอนมากนัก มีตนทุนของอุปกรณ และมีคาใชจายในการผลิตไมสูงเกินไป เชน วธีิการสกัดโดย
ใชตัวทําละลาย เปนตน  ตัวทําละลายท่ีเปนท่ีรูจัก และใชกันอยูแลว ไดแก เฮกเซน ขอดีของเฮกเซน
คือ สามารถหาซ้ือไดงาย สามารถผลิตไดภายในประเทศ ราคาไมแพง มีความปลอดภัยเนื่องจากมี
ใชในอุตสาหกรรมผลิตอาหารประเภทน้ํามันอยูแลว และท่ีสําคัญคือสามารถนํากลับมาใชใหมได 

http://www.cropscience.org.au/icsc2004/poster/5/1/1/654_park.htm)%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5enzymatic
http://www.cropscience.org.au/icsc2004/poster/5/1/1/654_park.htm)%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5enzymatic
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แมวาวิตามินอีจะสามารถแยกไดจากวตัถุดบิหลายชนิดแตดิสทิลเลตท่ีไดจากกระบวนการ
กําจัดกล่ินในการผลิตนํ้ามันรําขาวของไทยควรที่จะไดมีการศึกษาตอไป เนื่องจากประเทศไทยมี
การผลิตน้ํามันรําขาวในปริมาณมาก จึงมีดิสทิลเลตท่ีไดจากการผลิตน้ํามันรําขาวในปริมาณมาก
ดวย  ซ่ึงปจจุบันดิสทิลเลตไดถูกนําไปจําหนายในราคาถูกประมาณกิโลกรัมละ 20 บาท 
(Alibaba.com Corporation, 2006) ดังนั้นการแยกวิตามินอีจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว      
จึงเปนการเพิ่มมูลคาของการผลิตน้ํามันรําขาว และยังสามารถทดแทนการนําเขาวิตามินอีจาก
ตางประเทศดวย  

การศึกษานี้ ไดทําการสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตของนํ้ามันรําขาว โดยใชตัวทําละลายท่ี
อุณหภูมิต่ํา ซ่ึงเปนเทคนิคท่ีใชหลักการที่วาองคประกอบตางๆในน้ํามันรําขาวจะแข็งตัวท่ีอุณหภูมิ
ต่ํา แตองคประกอบแตละชนิดจะแข็งตัวท่ีชวงอุณหภูมิแตกตางกัน ซ่ึงในการศึกษาไดมีการทดลอง
หาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีจะไดผลผลิตสูง และมีความคุมทุนในการผลิต   แลวทําการวิเคราะหหา
ปริมาณวิตามินอีโดยใช High performance liquid chromatography (HPLC) (AOCS, 1997)  

ซ่ึงคาดวาวิตามินอีท่ีผลิตไดจะมีคุณภาพดี เนื่องจากใชอุณหภูมิต่ําในการสกัด และสามารถนําไปใช
ในอุตสาหกรรมอาหาร หรือ อุตสาหกรรมเคร่ืองสําอางไดดี นอกจากนี้ ยังไดทําการศึกษาสมบัติใน
การจับอนุมูลอิสระ    (scavenging activity) และสมบัติตานการเกิดออกซิเดชัน (antioxidant 

activity) ของวิตามินอีท่ีสกัดได โดยทําการเปรียบเทียบกับสารแอนติออกซิแดนทสังเคราะห 
(synthetic antioxidant) ไดแก butylated hydroxyanisole (BHA), butylated 

hydroxytoluene (BHT), propyl gallate. (PG), tert-butylhydroquinone (TBHQ) และ
แอลฟา-โทโคเฟอรอลสังเคราะห นอกจากนี้ยังไดศึกษาความคงตัวตอความรอนท่ีอุณหภูมิ 95 และ 
180oC ตลอดจนศึกษาอายุการเก็บรักษาของวิตามินอีท่ีเก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ  30oC เปนระยะเวลา 
120 วัน 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 
 1.2.1  เพื่อศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการสกัดวิตามินอีจากดิสทิลเลตจากกระบวนการ
ผลิตน้ํามันรําขาวโดยใชเฮกเซนท่ีอุณหภูมิต่ํา    
 1.2.2  เพื่อศึกษาสมบัติในการจับอนุมูลอิสระ และสมบัติตานการเกดิออกซิเดชัน ของ
วิตามินอีท่ีสกดัได เปรียบเทียบกับสารแอนติออกซิแดนทสังเคราะห  

1.2.3   เพื่อศึกษาความคงตัวตอความรอน และอายกุารเกบ็รักษาของวิตามินอีท่ีสกัดได  
 

http://www.alibaba.com/catalog/11027475/Rice_Bran_Distillated_Fatty_Acid.html)%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99
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1.3 ขอบเขตของงานวิจัย 
 

1.3.1    ศึกษาอัตราสวนระหวางดิสทิลเลตกับเฮกเซน อัตราเร็วของใบกวน และอุณหภูมิ
ของเฮกเซนท่ีเหมาะสมในการสกัดวิตามินอี 

         1.3.2   ศึกษาสมบัตขิองวิตามินอีท่ีสกัดจากดิสทิลเลตจากกระบวนการผลิตน้ํามันรําขาว
โดยใชเฮกเซนท่ีอุณหภูมิต่ํา ดังนี ้ 
  1) ศึกษาสมบัติการจับอนุมูลอิสระ และสมบัติตานการเกิดออกซิเดชันของ  
วิตามินอีท่ีสกดัได  
   2) เปรียบเทียบสมบัติตานการเกิดออกซิเดชันของวิตามินอีท่ีสกัดไดกบัสาร     
แอนติออกซิแดนทสังเคราะห  

3) ศึกษาความคงตัวตอความรอน และอายกุารเก็บของวติามินอีท่ีสกัดได 
 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 

1.4.1 ไดกรรมวิธีท่ีเหมาะสมในการสกัดวติามินอีจากดิสทิลเลตโดยใชเฮกเซนท่ีอุณหภูมิ
ต่ํา  

1.4.2 ไดขอมูลสมบัติในการจับอนุมูลอิสระ และสมบัตติานการเกดิออกซิเดชันของ
วิตามินอีท่ีสกดัได เปรียบเทียบกับสารแอนติออกซิแดนทสังเคราะห  
   1.4.3 ทราบความคงตัวตอความรอน และอายุการเก็บรักษาของวิตามินอีท่ีสกัดได ซ่ึงจะ
เปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในทางอุตสาหกรรมตอไป  
 1.4.4 สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการสกัดวิตามินอีจากวัตถุดิบประเภท
อ่ืนได 
 
 
1.5 นิยามศัพท 

 
วิตามินอี คือ สารตานอนุมูลอิสระธรรมชาติท่ีประกอบดวย อนุพันธของโทโคเฟอรอล 

และโทโคไตรอีนอล (Eitenmiller และ Lee, 2004) 


