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รำขาวเปนผลผลติพลอยได  จากการสขีาวเปลอืก
ที่มีผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาเปน nutraceutical หรือ
สารอาหารที่มีผลตอสุขภาพ โดยเฉพาะการปองกันโรค
เรือ้รงั มงีานวจิยัเกีย่วกบัรำขาวจำนวนมากขึน้ และควรที่
จะไดเผยแพรเนือ่งจากประเทศไทยมกีารผลติขาวสงออกสู
ตลาดโลกจำนวนมาก สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได
พยากรณผลผลิตขาวเปลือก (รวมขาวนาปและนาปรัง)
ป 2547 ของประเทศไทยมปีระมาณ 25 ลานตนั ทำใหคาด
ไดวาจะมรีำขาวไมต่ำกวา 2 ลานตนัตอป รำขาวมลีกัษณะ
เปนผงละเอียดสีน้ำตาลออนซึ่งเปนเยื่อหุมผิวขาวที่ถูกขัด
ออกระหวางกระบวนการสีขาวเปลือก ปจจุบันมีการนำ
รำขาวมาใชประโยชนนอยกวาคณุคาทีม่ ีสวนใหญนำไปใช
เปนอาหารเลีย้งสตัวและเปนวตัถดุบิในการผลติน้ำมนัรำขาว
เพือ่ใชบรโิภคในครวัเรอืน  ผลงานวจิยัทีท่ำในตางประเทศ
โดยศกึษาเปรยีบเทยีบคณุภาพของน้ำมนัรำขาวจากแหลงรำ
ขาว 3 ประเทศ (Marini et al, 2003) พบวารำขาวของ
ประเทศไทยมคีณุภาพและสามารถใชเปนแหลงวตัถดุบิอาง
องิได นอกจากนีย้งัมรีายงานการศกึษาคณุคาของรำขาวเพือ่
ใชบำบดัและรกัษาสขุภาพทีน่าสนใจหลายประการ การรวบ
รวมองคความรเูกีย่วกบัรำขาวจะเปนประโยชนตอผใูสใจใน
สุขภาพและอาจชวยใหเกิดการพัฒนาเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม

จากผลผลิตพลอยไดของการผลิตขาวของประเทศไทยได
อยางมีคุณภาพ

ปญหาสำคญัของการนำรำขาวมาใชประโยชน คอื
เมือ่เกบ็ไวโดยไมมวีธิกีารเกบ็รกัษาทีด่จีะเกดิการหนืและมี
กลิน่ไมชวนดม ทำใหรำขาวเสยีสภาพไป ดงันัน้การนำรำขาว
มาใชประโยชนจงึตองมคีวามรใูนกระบวนการจดัการใหรำ
ขาวมีคุณภาพอยูในสภาพที่คงตัว  และสารอาหารที่มี
คณุคานัน้ไมสลายตวัไปเสยีกอน

รำขาวมีองคประกอบหลายชนิดไดแก โปรตีน
ประมาณ 15% ไขมนัประมาณ 15-30%  เสนใย 6-20%
และคารโบไฮเดรตซึง่อาจมปีรมิาณสงูถงึ 50% องคประกอบ
ของรำขาวตางชนิดจะแตกตางกันขึ้นกับชนิดของขาว
เปลอืก ขาวเปลอืกของขาวชนดิเดยีวกนักอ็าจใหรำขาวแตก
ตางกันตามกระบวนการสีขาว ดังนั้นการทำใหคงสภาพ
(stabilization) และวิธีการเก็บรักษา จึงมีผลตอสวน
ประกอบและคุณคาของรำขาว

บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ทบทวนผลงานการ
ศกึษาทีเ่กีย่วของกบัรำขาวทีม่คีณุภาพ และคณุคาของรำขาว
ตอสุขภาพโดยเนนสารสำคัญที่มีฤทธิ์และผลตอสุขภาพที่
ควรคาแกการสนใจนำไปพัฒนาใชตอไป
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รำขาวนอกจากเปนแหลงของสารชีวโมเลกุล
ที่สำคัญดังกลาวขางตนแลวยังมีสารอาหารที่มีประโยชน
มากมาย อาทเิชน เสนใย แรธาต ุไดแก แคลเซยีม ฟอสฟอรสั
โปตสัเซยีม ไขมนัทีม่คีณุคา  วติามนิซึง่มหีลายชนดิรวมทัง้
ไนอาซนิ วติามนิอ ีนอกจากนีย้งัมไีขมนัทีม่คีณุคา และสาร
ที่ละลายไดในไขมัน (Perretti et al, 2003) ในรำขาว
มปีรมิาณของโอไรซานอล (γ-oryzanols) สงู อกีทัง้ยงัมสีาร
ในกลมุไฟโตสเตอรอล (phytosterols)  กลมุพอลฟินอล
(polyphenols) และวิตามินอี ทั้งชนิด โทโคเฟอรอล
(tocopherols) และโทโคไตรอนิอล (tocotrienol) สารเหลานี้
เปนไขมันที่มีคุณค าตอสุขภาพจากการมีฤทธิ์ต าน
ออกซเิดชนั (Qureshi et al, 2002) สารตานออกซเิดชนัที่
มใีนรำขาวของขาวทกุชนดิชวยลดอนมุลูอสิระในรางกายได
จงึลดภาวะเครยีดออกซเิดชนั (oxidative stress) ทีเ่ปน
สาเหตขุองโรคเรือ้รงัหลายชนดิ เชน โรคหลอดเลอืด โรค
มะเรง็ โรคเบาหวานฯ จงึทำใหรำขาวไดรบัความสนใจศกึษา
วจิยัมากขึน้ นอกจากนีใ้นรำขาวยงัม ีสควาลนี (squalene)
ซึ่งมีประโยชนตอผิวหนัง เมื่อรวมกับสารอาหารและ
nutraceuticals ตาง ๆ  ในรำขาวทำใหเชือ่วารำขาวชวยบำรงุ
ผวิหนงัได ชนดิและปรมิาณสารสำคญัในรำขาวอาจกลาวได
วารำขาวมปีรมิาณสารในกลมุไฟโตสเตอรอลและโอไรซานอล
สูงกวาสารอื่น (ตารางที่ 1) ในที่นี้จะขอเนนกลาวถึงสาร
อาหารในรำขาวที่มีผลตอสุขภาพในรำขาวและกำลังเปนที่
สนใจ คอื ไฟโตสเตอรอล โอไรซานอล (γ-oryzanol) และ
สารกลุมไขมันอื่นๆ

1) ไฟโตสเตอรอล (Phytosterols)
คำวา "ไฟโตสเตอรอล" เปนคำที่ใชเรียกกลุม

สเตอรอลที่พบในพืช อาหารจากพืชหลายชนิดมีไฟโตส
เตอรอล รำขาวมไีฟโตสเตอรอลในปรมิาณสงู ถงึ 2,230-
4,450 ppm  และเมือ่ผานกระบวนการทำใหคงสภาพแลว

ตารางที่ 2 ความเขมขนของไฟโตสเตอรอลที่พบไดใน
อาหารบางชนดิ (Abidi, 2001)

ตารางที ่ 1 สารอาหารทีม่ผีลตอสขุภาพ(nutraceuticals)
ในรำขาว (Qureshi et al, 2002)

Nutraceutical        ปรมิาณ
Phytosterols 2,230-4,400 ppm
γ-Oryzanol 2,200-3,000 ppm
Tocopherols, 210-440 ppm
Tocotrienol
Polyphenols 305-309 ppm
Squalene 4,000 ppm

ชนิดของอาหาร ปรมิาณของไฟโตสเตอรอล (mg/100g)
มันฝรั่ง 5
มะเขือ 7
แครอท 12
แอปเปล 12
หวัหอมใหญ 15
กลวย 16
ถัว่แดง 127
ถัว่เหลอืง 161
เม็ดมะมวงหิมพานต 158
ถัว่ลสิง 220
เมลด็งา 714
น้ำมนัถัว่ลสิง 207
น้ำมนัมะกอก 221
น้ำมนัถัว่เหลอืง 250
น้ำมนัดอกคำฝอย 444
น้ำมนังา 865
น้ำมนัขาวโพด 968
น้ำมนัรำขาว 1190

นำมาสกัดเปนน้ำมันรำขาวก็ยังมีความเขมขนของไฟโตส
เตอรอลสงูถงึ 1,190 mg/100 กรมัหรอื 11,900 ppm และ
สูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารและน้ำมันพืชสำหรับ
บรโิภคตารางที ่2
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2) โอไรซานอล ( γγγγγ-oryzanols)
โอไรซานอลหรือที่เรียกใหเต็มวาแกมมาโอไร

ซานอลเปนสารทีพ่บไดในรำขาวทกุชนดิ ขอมลูทางชวีเคมี
ของสารนี้แสดงในตารางที่ 3

ตารางที ่3 ชวีเคมขีองโอไรซานอล

สตูรโมเลกลุ C40H58O4
มวลโมเลกลุ 602.9
สี ขาวหรือขาวเหลือง
ลกัษณะ โปรงใส คลายผงแปง
กลิน่ ไมมี
การละลาย ละลายไดในน้ำมนั ละลายไดบาง

ในตวัทำละลายอนิทรยี ไมละลายน้ำ

โอไรซานอลเปนสารผสมทีท่ราบสตูรโครงสรางทางเคมแีลว
10 ตวัซึง่ลวนเปนอนพุนัธของ ferulic acid ในจำนวนนีม้ี
3 ตวัทีม่คีวามสำคญัในแงของการออกฤทธิต์านออกซเิดชนั
และปจจบุนัเปนทีส่นใจในแงของการนำมาใชในผลติภณัฑ
เพื่อสุขภาพ แกมมาโอไรซานอลมีโครงสรางดังแสดงใน
รปูที ่1

รปูที ่1 โครงสรางของแกมมาโอไรซานอล  γ-oryzanol1

 *Optima Specialty Chemical LLC.Retrieved March 13,2005,
from http://www.optimaspecialty.com/itm00002.htm

ปจจุบันมีการนำโอไรซานอลไปใชเปนสวน
ประกอบของผลติภณัฑเพือ่สขุภาพและเครือ่งสำอาง โดย
เชื่อวามีสรรพคุณที่สามารถปกปองผิวหนังจากแสงแดด
ชวยปองกันการเกิดริ้วรอยเหี่ยวยนของผิวหนัง (Graf,
1992)  นอกจากนีย้งัปองกนัโรคเรือ้รงัทีเ่กดิจากการมรีะดบั
โคเลสเตอรอลสงู (Seetharamaiah and Chandrasekhara,
1989; Qureshi et al, 2001a)  เนือ่งจากปรมิาณของโอไร
ซานอลทีพ่บในรำขาวนัน้สงูกวาสารอืน่ ๆ  (เทยีบแลวสงูกวา
วติามนิอถีงึ 10 เทา) จงึอาจกลาวไดวาโอไรซานอลเปนสาร
ตานออกซิเดชันหลักของรำขาว

3) สารกลุมไขมันอื่นๆ นอกจากไฟโตสเตอ
รอลและโอไรซานอลแลว รำขาวยังมีสารกลุมไขมันอื่นๆ
ที่มีประโยชนตอสุขภาพคือมีไตรกลีเซอไรดชนิดที่มีกรด
ไขมนัไมอิม่ตวัซึง่มปีระมาณ 96% โดยน้ำหนกั มกีรดไขมนั
จำเปนทีร่างกายไมสามารถสงัเคราะหไดคอื กรดลโินเลอกิ
กรดลิโนเลนิก และมีสควาลีนซึ่งชวยใหความชุมชื้นบำรุง
ผิวหนังไดดี และยังมีวิตามินอีที่ละลายในไขมัน ที่สำคัญ
2 ตัว คือ แกมมาโทโคเฟอรอล ( γ-tocopherol) และ
โทโคไตรอนิอล  ซึง่เปนสารทีม่ฤีทธิต์านออกซเิดชนัเสรมิ
กบัฤทธิข์องโอไรซานอล  ชวยลดอนมุลูอสิระทีม่ใีนรางกาย
อันเปนสาเหตุของโรคเรื้อรังตาง ๆ เชน ความดันโลหิต
หลอดเลือดอุดตันเนื่องจากระดับโคเลสเตอรอลสูง
เบาหวาน มะเรง็ เปนตน


รำขาวมผีลตอรางกายหลายประการ ไดแก
1. ผลตอไขมันและคอเลสเตอรอล
รำขาวใชปองกันโรคหลอดเลือดอุดตันที่เกิด

จากไขมนัสะสม ทำใหหลอดเลอืดตบีตนัเปนอปุสรรคของ
การไหลเวยีนเลอืด ตวัอยางงานวจิยัทีย่นืยนัในเรือ่งนี ้เชน
Marini et al (2003)  พบวารำขาวลดระดบัโคเลสเตอรอลใน
เลือดของหนูแฮมสเตอรที่มีโคเลสเตอรอลสูง (hyper
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cholesterolemia) ได Fukushima (1999) ทดลองการ
ใหรำขาวเปรยีบเทยีบกบัการใหเสนใยเซลลโูลส พบวารำขาว
ลดคเลสเตอรอลไดดกีวาเสนใย  Qureshi et al (2001b)
ศกึษาผลของสารสกดัจากรำขาวตอระดบัโคเลสเตอรอลใน
คน เปรียบเทียบกับยาลดโคเลสเตอรอลชื่อ lovastatin
ในอาสาสมคัร 28 คนทีม่รีะดบัโคเลสเตอรอลในเลอืดสงูเปน
เวลา 6 เดอืน พบวาการใชสารสกดัจากรำขาวมปีระสทิธภิาพ
ดใีนการลดระดบัโคเลสเตอรอลและเปลีย่นระดบัไขมนัอืน่ๆ
ในกระแสเลอืดใหอยใูนสดัสวนทีด่ ี Gerhardt and Gallo
(1998) ทำการศึกษาในอาสาสมัครโดยแบงเปน 2 กลุม
ระหวางกลุมที่กินรำขาวเจากับกลุมที่กินรำขาวโอต
เปรยีบเทยีบกนั เมือ่ครบ 6 สปัดาหพบวา รำขาวเจาและรำ
ขาวโอตชวยลดระดับโคเลสเตอรอลและเพิ่มไลโปโปรตีน
ชนิดความหนาแนนสูง (High Density Lipoprotein)
ทำใหลดความเสี่ยงตออาการของโรคได จึงแนะนำใหผูที่
เสี่ยงตอภาวะไขมันในเลือดสูงบริโภครำขาวรวมกับอาหาร
งานวิจัยสวนใหญใหขอสังเกตที่สำคัญวาการลดไขมันและ
โคเลสเตอรอลจากการบรโิภครำขาวเกดิจากผลรวม (Syn-
ergistic effect) ของสารสำคัญในรำขาวซึ่งเปนสารตาน
อนุมูลอิสระหลายตัว เสนใยและกรดไขมันไมอิ่มตัวที่
พบมากในรำขาว

2. ผลตอระดับน้ำตาลในเลือด
โทโคไตรอนิอล เปนสารสำคญัอกีตวัหนึง่ใน

รำขาวทีไ่ดรบัความสนใจในการศกึษาเกีย่วกบัผลตอระดบั
น้ำตาลในเลือด โดยในป พ.ศ. 2542 ในสหรัฐอเมริกามี
สทิธบิตัรคมุครองความคดิเกีย่วกบัการใชรำขาวเปนอาหาร
เลี้ยงไกพบวาสามารถลดระดับน้ำตาลในเลือดของไกได
18 % ซึง่ตอมาเมือ่นำมาทดลองในคนกพ็บวาไดผลด ีโดย
เชื่อวาเปนผลรวมกันจากสารตางๆที่พบในรำขาว ไดแก
วติามนิอชีนดิโทโคไตรอนิอล โอไรซานอล โพลฟินอล ทีเ่ปน
กรดชนิดตางๆ (Ferulic acids, α-lipoic acid,
σ-sinapic acid) โดยมผีลตอการดดูซมึ และการใชน้ำตาล
(Qureshi et al, 2002) ปจจบุนัมสีารสกดัรำขาวทีล่ะลาย

ในไขมันขึ้นทะเบียนการคาในชื่อ Ricetrienol® ระบุวา
ประกอบดวยแอลฟาโทโคเฟอรอล โทโคไตรอินอล และ
ไฟโตสเตอรอล ซึ่งผานการทดลองวาตานภาวะเครียด
ออกซเิดชนั ในหนทูีเ่ปนเบาหวานได

3. ผลตอผิวหนัง
ปจจุบันมีผลิตภัณฑเครื่องสำอางในตาง

ประเทศจำนวนมากทีเ่ลอืกใชน้ำมนัรำขาวเปนสวนประกอบ
เนื่องจากคุณคาที่ผสมผสานทั้งจากสวนประกอบที่มีสาร
สำคญัหลายตวัซึง่มปีระโยชนตอการบำรงุผวิ โอไรซานอลมี
คณุสมบตัใินการดดูแสง (Graf, 1992) ซึง่เปนกลไกการตาน
ออกซิเดชันที่สำคัญของสารนี้ จึงทำใหมีการใชสารนี้ใน
ผลติภณัฑเครือ่งสำอางปองกนัแสงแดดชนดิตางๆดวย ใน
ประเทศญี่ปุนและสหรัฐอเมริกามีการใชสารนี้ผสมใน
ผลิตภัณฑสิ่งทอเพื่อใหดูดแสง UV ทำใหเสื้อผาสามารถ
ปองกันแสงแดดดวย

4. ผลตอระบบทางเดินอาหาร
การบริโภคอาหารที่มีกากใยละลายน้ำไดมี

สวนชวยลดการดูดซึมไขมันทำใหลดระดับโคเลสเตอรอล
ในรางกายได รำขาวมปีรมิาณกากใยไมเกนิ 15 กรมัตอ 100
กรมั (Gerhardt and Gallo, 1998) ซึง่ถาเทยีบกบัธญัพชื
อื่นพบวามีปริมาณกากใยต่ำกวา แตมีไขมันที่มีสารตาน
ออกซิเดชันละลายอยูหลายชนิด คุณคาที่ผสมผสานกัน
เหลานี้ ประกอบกับรำขาวมีความหนืดในทางเดินอาหาร
พอเหมาะในลำไส ทำใหไขมนัถกูเปลีย่นเปนกรดไขมนัชนดิ
สายสัน้ ซึง่ลดการดดูซมึโคเลสเตอรอล (Fukushima et al,
1999) นอกจากนีย้งัไดมกีารพสิจูนวาแบคทเีรยีทีม่ปีระโยชน
ตอสขุภาพในทางเดนิอาหารกลมุ แลคโตบาซลิสั (Lacto-
bacillus Spp.) สามารถเจรญิเตบิโตในสภาวะดงักลาวได
ดีกวาจุลชีพที่มีโทษตอสุขภาพดวย ขอมูลนี้เปนประโยชน
ตอการเลือกบริโภคอาหารที่มีกากใยและมีสารสำคัญแบบ
รำขาว นอกจากนี ้สารในรำขาวยงัมคีณุคาตอสขุภาพอืน่ ๆ
ดวย เชน สามารถชวยยบัยัง้การเกดิและลดการสะสมของ
เกลด็เลอืด (Seetharamaiah et al, 1990)
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แมวารำขาวจะมคีณุคาสงูแตกย็งัไมมกีารนำมาใช

ประโยชนอยางแพรหลาย เพราะจะตองผานกระบวนการ
ทำใหคงสภาพเพือ่รกัษาคณุคาของสารสำคญัในรำขาวอยาง
ถกูตองเสยีกอน  มฉิะนัน้คณุภาพของรำขาวจะลดลงไปได
อยางรวดเรว็ และเกบ็รกัษาไวในบรรยากาศทัว่ไปไดไมนาน
นัก สารสำคัญของรำขาวสามารถสลายตัวอยางรวดเร็ว
เนือ่งจากเอนไซม ไลเปส (Lipase) ซึง่มอียใูนเมลด็ขาวจะ
ทำงานเมือ่รำขาวถกูขดัสอีอกจากเปลอืก  ไลเปสจะทำใหเกดิ
การสลายกรดไขมันไมอิ่มตัวออกมาจากเมล็ดขาวเปลือก
ซึง่สวนใหญจะอยใูนรำขาว (ในรำขาวมปีรมิาณไขมนัสงูทีส่ดุ
เมือ่เทยีบกบัขาวเปลอืกทัง้เมลด็) (Perretti et al, 2003)
การศึกษาเพื่อคงสภาพของรำขาวจึงมุงเนนการทำลาย
เอนไซมไลเปสในรำขาวที่สีเสร็จใหมๆ โดยไมทำลายสาร
สำคญั  เทคโนโลยทีีบ่รษิทัผผูลติน้ำมนัรำขาวตองการคอื
ผลติน้ำมนัรำขาวคณุภาพสงูซึง่มปีรมิาณโอไรซานอล และ
โทโคไตรอนิอลสงู เทคนคินีเ้รยีกวา Stabilization Extru-
sion ของ รำขาวอิม่ไขมนั โดยอาศยัหลกัการ ทำลายเอนไซม
ไลเปส  มฉิะนัน้จะเกดิการหนืและการเปลีย่นแปลงกลิน่ของ
รำขาวได

เทคโนโลยีอีกประเภทหนึ่งที่มีการศึกษากันมาก
คือ Supercritical Fluid Extraction (SFE) หรือ
Supercritical Carbon dioxide (SCC หรอื SC-CO2)
(Kim et al, 1999; Dunford et al, 2003; Perretti et al,
2003) เปนเทคนคิทีเ่นนเทคโนโลยทีีต่องการเครือ่งมอืและ
เหมาะสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรมแตสามารถ
เพิ่มคุณภาพของน้ำมันรำขาวดวยการสกัดใหไดปริมาณ
สารสำคญั (เชน โอไรซานอล) สงูขึน้

วิธีการงายๆอีกวิธีหนึ่งคือ การใชความรอน
Lehtinen et al, (2003) ศกึษาผลของการใชความรอนตอ
คุณภาพของไขมันของขาวโอตและเปลือกขาวโอต โดย
พบวารำจากขาวโอตทีผ่านการใหความรอนระดบัพอเหมาะ
เพือ่ทำลายเอนไซมไลเปส  แมจะเกบ็ไวนานเปนเวลา 1 ป

ก็ยังคงคุณภาพของกรดไขมันไมอิ่มตัวไดมากกวารำขาว
โอตทีไ่มไดผานการใหความรอนดงักลาว Lakkakula et al
(2004) แสดงใหเหน็ผลของการใชความรอนจากไฟฟาและ
คลืน่ไมโครเวฟชวยในกระบวนการทำใหคงสภาพ โดยการ
ทำลายเอนไซมไลเปส  ซึง่เปนวธิทีีส่ะดวก ทำไดรวดเรว็ และ
อุปกรณไมยุงยาก พบวาวิธีนี้นอกจากจะทำใหรำขาว
คงสภาพไดแลว ยงัคงประสทิธภิาพในการสกดัไขมนัทีต่อง
การได  แตมขีอกำหนดวาอณุหภมูติองสงูเกนิกวา 100o C
ในชวงเวลาสั้นๆ


รำขาวที่มีคุณภาพตองไดมาจากขาวเปลือกที่

ผานกระบวนการทีด่ ีมกีรรมวธิคีวบคมุความชืน้ สขีาวและ
แยกรำขาวอยางเหมาะสม เมือ่ไดรำขาวมาแลวกต็องทำให
รำขาวคงสภาพดวยการทำลายเอนไซมไลเปสเพื่อปองกัน
การสลายไขมนัไมอิม่ตวัออกมาทำใหรำขาวมกีลิน่หนื และ
สงผลใหสารสำคญัของรำขาวเสยีสภาพไปเมือ่เกบ็ไว รำขาว
ที่มีคุณภาพจะมีกากใยปานกลางถึงนอย มีปริมาณไขมัน
ปานกลาง ไมมกีลิน่และรส  สารอาหารทีม่ผีลตอสขุภาพ ใน
รำขาวสวนใหญละลายในไขมันและมีฤทธิ์ตานออกซิเดชัน
จึงมีประโยชนตอรางกายในการลดอนุมูลอิสระและคอเล
สเตอรอล ปองกนัโรคเรือ้รงัทีอ่าจเกดิตอระบบหลอดเลอืด
และหวัใจ และยงัชวยตานมะเรง็ ประเทศไทยมรีำขาวเหลอื
ใชมากมาย หากไดนำมาใชใหเกดิประโยชนตอสขุภาพ ทัง้
ในแงของการเสรมิอาหารสตัว และเสรมิสขุภาพของคนกจ็ะ
เปนการเพิ่มมูลคาของรำขาวไดไมมากก็นอย การจะทำให
ไดประโยชนสูงสุดก็ตองอาศัยการศึกษาและการจัดการ
ทีด่ตีัง้แตการเกบ็เกีย่ว ตากขาวเปลอืกใหแหง สขีาว คดัแยก
และทำใหรำขาวคงสภาพอยางถกูหลกัวธิแีละดวยกระบวน
การทีม่มีาตรฐาน  กลาวไดวารำขาวมศีกัยภาพทีจ่ะศกึษา
วิจัยเพื่อพัฒนาใหสามารถนำคุณคาดังกลาวมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด แทนที่จะรอคอยจนกระทั่งมีการนำเขา
ผลิตภัณฑจากตางประเทศที่ทำจากรำขาวมาใชในประเทศ
ในอนาคต
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