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ไรซ์เบอร์รี่ ขา้วด ีมีประโยชน ์
เรียบเรียงโดย   ช่ืนจิต สีพญา 

บรรณารักษ์ช านาญการ 
จอย ผิวสะอาด 

บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
ค าส าคัญ : ข้าวไรซ์เบอร์รี่   ข้าวต้านเบาหวาน   Riceberry 

 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นข้าวท่ีได้รับการคัดเลือกและพัฒนาจากข้าวเจ้าหอมนิล ม. เกษตรศาสตร์ (พันธุ์พ่อ) 
กับข้าวขาวดอกมะลิ 105 สถาบันวิจัยข้าว (พันธุ์แม)่ ลักษณะประจ าพันธุ์ ความสูงประมาณ 106 ซม. อายุการเก็บ
เกี่ยวประมาณ 130 วัน เมล็ดเรียวยาว สีม่วงด า  

                                      
  
 
 
 
ข้าวไรซ์เบอร์รี่มีธาตุเหล็กและสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีใยอาหารท่ีอยู่ในร าข้าวสูงจึงช่วยชะลอการดูดซึม

น้ าตาล ท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดขึ้นช้ากว่าการบริโภคข้าวกล้องและข้าวขาวขัดท่ัวไป จึงเหมาะกับผู้ป่วยเบาหวาน 
มีสรรพคุณช่วยลดระดับไขมันและคอเลสเตอรอล ช่วยท าให้ระบบขับถ่ายท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดลได้ร่วมกันศึกษาผลของการรับประทานข้าวไรซ์เบอร์รี่
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่าสามารถช่วยควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดีขึ้น เนื่องจากข้าวไรซ์เบอร์รี่มีดัชนีน้ าตาล
ต่ ากว่าข้าวขัดสีพันธุ์ เดียวกัน  การทานอาหารท่ีมีค่าดัชนีน้ าตาลต่ าจะช่วยให้เซลล์ร่างกายใช้อินซูลินได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นเซลล์จะรับน้ าตาลในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้มากขึ้นท าให้ระดับน้ าตาลในเลือดลด
ต่ าลง ข้าวไรซ์เบอร์รี่จึงจัดเป็นทางเลือกใหม่เพื่อสุขภาพท่ีดีในระยะยาว ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ท่ีต้องการ
ควบคุมน้ าหนัก คุณสมบัติทางโภชนาการของข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ มีดังนี้ 

ปริมาณอะไมโลส (amylose)  15.6 % 
อุณหภูมิแป้งสุก  < 70 องศาเซลเซียส 
ธาตุเหล็ก 13-18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ธาตุสังกะสี 31.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
โอเมก้า 3 25.51 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 
วิตามิน อี 678 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม 
โฟเลต 48.1 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม 
เบต้า-แคโรทีน 63 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม 

                  ภาพที่ 2 เมล็ดข้าวไรซ์เบอร์รี่                  
ที่มา : http://www.nanagarden.com/product/229267 

 

 

ภาพที่ 1 ต้นข้าวไรซ์เบอร์รี ่                                                                   
ที่มา : http://www.welovefarmers.com 
/wp-content/uploads/2015/09/2.jpg 

http://www.welovefarmers.com/wp-content/
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โพลีฟีนอล 113.5 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 
แทนนิน 89.33 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม 
แกมมาโอไรซานอล 462 ไมโครกรัมต่อ 100 กรัม 
ค่าดัชนีน้ าตาล 62  

 
นอกจากนี้ร าข้าวและน้ ามันร าข้าวไรซ์เบอร์รี่ยังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระท่ีดี เหมาะส าหรับใช้ท า

ผลิตภัณฑ์อาหารเชิงบ าบัดอีกด้วย เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไฮเบอร์รี่ เป็นสารสกัดจากร าข้าวไรซ์เบอร์รี่ท่ีวิจัยและ
พัฒนาโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยโภชนาการ และคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยใช้ร าข้าวไรซ์เบอร์รี่ผ่านการหีบน้ ามันด้วยกระบวนการสกัดเย็น (Cold Press) ผสมกับ
ส่วนประกอบอื่น และผลิตออกมาให้อยู่ในรูปร าข้าวอัดเม็ด ซึ่งผลิตภัณฑ์ไฮเบอร์รี่นี้มีคุณสมบัติช่วยชะลอการเพิ่ม
ของระดับน้ าตาลในเลือด ลดระดับคอเลสเตอรอล ช่วยรักษาสภาวะหลอดเลือดแข็งจากการพอกพูนของกรดไขมัน
อิ่มตัว และยังมีโปรตีน ไขมันไม่อิ่มตัว ใยอาหาร วิตามินบี1 สารต้านอนุมูลอิสระชนิดต่างๆ ท่ีช่วยลดโอกาสเกิด
มะเร็งล าไส้ มะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งเต้านม 

ส านักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ ในฐานะท่ีเป็นแหล่ง
ให้บริการสารสนเทศ ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องข้าวไรซ์เบอร์รี่ท้ังในแง่ของการปลูก โภชนาการ ผลิตภัณฑ์ การน าไปใช้
ประโยชน์ เพื่อใหบ้ริการแก่นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ประกอบการ รวมถึงประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจศึกษาค้นคว้าเรื่องข้าว
ไรซ์เบอร์รี่ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ส านักหอสมุด http://siweb.dss.go.th/ 
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