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การแปรรูปข้าวกล้องงอกและน�้าข้าวกล้องงอกจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์

คํานํา
 ข้าว (Rice) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Oryza sativa L. จัดอยู่ในวงศ์ Poaceae           

ข้าวที่ปลูกในประเทศไทยเปนพวก Indica ถ้าแบ่งข้าวตามชนิดของแปงที่สะสมในเมล็ดข้าวจะ

แบ่งได้เปนข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ถ้าแบ่งตามลักษณะของสีเมล็ดข้าวจะแบ่งได้เปนข้าวขาว ข้าว

แดง และข้าวด�า ในด้านโภชนาการเมล็ดข้าวเปนแหล่งสะสมของสารอาหารต่างๆ ได้แก่ คาร์โบ-

ไฮเดรท โปรตีน เส้นใยอาหาร ไขมัน วิตามิน และสารฟีนอลิก (Phenolics) เปนต้น ทั้งนี้ปริมาณ

สารอาหารดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และการขัดสีข้าว นอกจากนี้ยังพบว่าข้าวที่มีสีต่างๆ หรือ

ข้าวกล้องเปนแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด เช่น สารแกมมา-โอไรซานอล (Gamma 

oryzanol) สารเบต้าแคโรทีน (Bata-carotene) กรดไฟติก (Phytic acid) สารแกมมาอะมิโน-

บิวทิริก (Gamma aminobutylic acid; GABA) และสารแอนโทไซยานินส์ (Anthocyanins) 

เปนต้น ซึ่งเปนสารที่ไม่พบในข้าวขัดสีขาวทั่วไป และจากผลการศึกษาในปจจุบันพบว่าข้าวพันธุ์

พื้นเมืองมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์ทั่วไป (จิรวัฒน์ สนิทชน, 2552)

 ด้วยลักษณะเด่นของข้าวพื้นเมือง (Local rice) เปนข้าวที่เกิดจากการเพาะพันธุ์ และ

คัดเลือกพันธุ์ที่ทนต่อแดดและฝน เหมาะสมกับสภาพดินฟาอากาศในท้องถิ่นนั้นๆ โดยข้าวพื้น

เมืองอาจเปนพันธุ์ดั้งเดิมหรือเกิดจากการกลายพันธุ์ของข้าวตามธรรมชาติก็ได้ ปจจุบันนี้มีข้าว

พื้นเมืองหลายสายพันธุ์ ตั้งชื่อแตกต่างกันไปตามสถานที่ ผู้เพาะพันธุ์ ลักษณะของข้าว เช่น สี 

ขนาด เปนต้น และจากการรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว กรมวิชาการเกษตร 

ตั้งแต่ พ.ศ. 2525-2542 พบข้าวพื้นเมือง 5,928 สายพันธุ์ ซึ่งเปนข้าวพื้นเมืองของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ 964 สายพันธุ์ ส่วนข้าวพื้นเมืองที่ยังคงอยู่ในวัฒนธรรมคนกินข้าวของชาวสุรินทร์มี

เหตุปจจัยไม่กี่ข้อ คือ รักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพราะเคยชินกับรสชาติข้าว รักษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง

เพราะคุณสมบัติเฉพาะของพันธุ์ข้าว แต่บางสายพันธุ์ยังคงปลูกเพราะความเชื่อที่สืบเนื่องมานาน 

เช่น ขาวเนียงกวง เปนข้าวมงคล ใช้ประกอบพิธีกรรมของคนเขมรทางอ�าเภอปราสาท จังหวัด

สุรินทร์ โดยค�าว่า “เนียง” นั้นในภาษาเขมรหมายถึง “ผู้หญิง” เมื่อเปนพันธุ์ข้าว จึงหมายถึง
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แม่โพสพ ส่วน “กวง” หมายถึงคงอยู่ ไม่มีวันหมดสิ้น จึงค่านิยมของชาวนาจังหวัดสุรินทร์ที่ต้อง

ปลูกเอาไว้ในนาเสมอ และมีความเชื่อว่ากินแล้วท�าให้ร่างกายแข็งแรง ต้านทานโรคและช่วยให้

กระดูกแข็งแรง ขาวปะกาอําปล หรือ ข้าวดอกมะขาม เปนข้าวสองแผ่นดิน ปลูกตามตะเข็บ

ชายแดนไทยด้านจังหวัดสุรินทร์ และ จังหวัดอุดรมีชัย ของกัมพูชา ทนแล้ง หากปลูกแล้วฝน

ไม่ตก เพียงมีน้�าค้างก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ ข้าวพันธุ์นี้มีความหอมไม่น้อยกว่าข้าวหอมมะลิ 105 

และ  ขาวมะลิแดง หรือ ข้าวหอมแดง เปนพันธุ์ข้าวที่กลายพันธุ์ของข้าวเจ้าขาวดอกมะลิ 105 ที่

ศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสุรินทร์ ในปี 2527 มีลักษณะกึ่งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า มีเปลือกหุ้มเมล็ด มีสี

แดงเรื่อๆ และมีการคัดเลือกพันธุ์ จนมีการรับรองพันธุ์ในปี 2542

 อย่างไรก็ตามพันธุ์ข้าวพื้นเมืองก�าลังสูญหายไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากผลผลิตต่อไร่ ราคา

ข้าว และลักษณะเนื้อสัมผัสของข้าวด้อยกว่าข้าวพันธุ์เศรษฐกิจ แต่ด้วยกระแสการบริโภคอาหาร

ธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อสุขภาพของผู้บริโภคก�าลังได้รับความนิยม และการตระหนักถึงคุณค่าของ

ข้าวพื้นเมืองซึ่งมีความส�าคัญต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จึงเกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

พื้นเมืองในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าวกล้อง ข้าวกล้องงอก และผลิตภัณฑ์จากข้าวกล้องงอก 

ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุนการใช้ประโยชน์และช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าว การขยายตลาดสินค้าข้าว 

และส่งผลไปถึงเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวด้วย
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มีอะไรในข้าวกล้องงอก
 จากกระแสการบริโภคข้าวกล้องก�าลังได้รับความนิยมและสนับสนุนให้มีการบริโภค  

เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเปนการช่วยประหยัดพลังงาน เพราะข้าวกล้องผ่านกระบวนการขัดสีหนึ่ง

ครั้ง จึงใช้พลังงานน้อยกว่าการขัดสีข้าวให้เปนข้าวขาว และเหตุผลที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ          

การตระหนักถึงคุณค่าทางอาหารของข้าวกล้อง แต่คนไทยส่วนใหญ่ยังคงนิยมบริโภคข้าวขัดสีมาก 

กว่า เนื่องจากปญหาความแข็งของเมล็ดข้าวกล้อง และใช้เวลาในการหุงนาน จึงได้มีการศึกษาวิจัย

การน�าข้าวกล้องมาเพาะงอก (สุนันทา วงศ์ปิยชน และคณะ, 2554 ปาริชาติ หิรัญพงษ์, 2552 

และ วรรณวิไล ฤทธิเดช, 2550) พบว่า ข้าวกล้องที่ผ่านกระบวนการเพาะงอกสามารถหุงสุกได้ง่าย

ขึ้นและมีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งข้าวกล้องงอก (Germinated brown rice)  เปนข้าวกล้องที่

ผ่านการแช่น�้า ท�าให้งอกโดยมีส่วนของต้นอ่อนงอกออกจากส่วนที่เปนคัพภะยาวประมาณ 0.5-

1.0 มิลลิเมตร Tian et al., 2004 และ วรรณา และคณะ, 2549 พบว่า ข้าวกล้องงอกมีการเพิ่ม
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ขึ้นของสารประกอบชีวภาพ เช่น สารกาบา สารประกอบฟินอลิก (Phenolic compound)           

สารแกมมาออริซานอล กรดเฟอร์รูลิก (Ferrulic acid) ใยอาหารอินโนซิทอล (Inositol) กรด            

ไฟติก โทโคไตรอีนอล (Tocotrienols) แมกนีเซียม โพแทสเซียม และสังกะสี  ซึ่งมีคุณค่าทาง

อาหารสูงกว่าในข้าวกล้องปกติ โดยเฉพาะปริมาณสารกาบา พบว่า มีมากกว่าในข้าวกล้องถึง 15 

เท่า ซึ่งสารกาบาเปนกรด อะมิโนชนิดหนึ่งที่ผลิตจากกระบวนการ decarboxylation ของ         

กรดกลูตามิก สารกาบามีบทบาทส�าคัญในการเปนสารสื่อประสาท (Neurotransmitter) ในระบบ

ประสาทส่วนกลาง และยังเปนสารสื่อประสาทประเภทสารยับยั้ง (Inhibitor) โดยจะท�าหน้าที่

รักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้น ช่วยท�าให้สมองผ่อนคลายและนอนหลับสบาย และยังช่วย

ปองกันการท�าลายสมอง ซึ่งจะท�าให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ (อากาศสมองเสื่อม) อีกด้วย นอกจากนี้

สารกาบายังท�าหน้าที่ช่วยกระตุ้นต่อมไร้ท่อ ซึ่งท�าหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต 

ท�าให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อ ท�าให้กล้ามเนื้อกระชับ และเกิดสาร Lipotropic ปองกันการสะสม   

ไขมัน และยังมีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิต ช่วยให้การท�างานของไตดีขึ้น นอกจากนี้       

ข้าวกล้องงอกยังมีกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์หรือสร้างได้ในปริมาณน้อย คือ ไน-

อะซีน (Niacin) และไลซีน (Lysine) เพิ่มขึ้น 4 เท่า ซึ่งกรดอะมิโนนี้ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซม 

ส่วนที่สึกหรอของร่างกาย รวมทั้งมีใยอาหาร (Dietary fiber) เพิ่มขึ้นมากกว่าข้าวกล้องปกติ    

(Bahadur, 2003) แม้ว่าข้าวกล้องงอกจะให้สารที่มีประโยชน์มากมาย ก็มีข้อยกเว้นส�าหรับผู้ปวย  

โรคเกาต์ เพราะยอดผักที่ก�าลังงอกจะมีสารยูริกอยู่จ�านวนมาก ไม่เหมาะกับผู้ปวยโรคเกาต์ที่มี 

สารยูริกสะสมอยู่ตามข้อจนเกิดอาการอักเสบ และการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกาบาอาจมี

ผลข้างเคียงเล็กน้อย โดยพบว่าอาจท�าให้เกิดการชาและหัวใจเต้นเร็วได้

ขึ้นของสารประกอบชีวภาพ เช่น สารกาบา สารประกอบฟินอลิก (Phenolic compound)           ขึ้นของสารประกอบชีวภาพ เช่น สารกาบา สารประกอบฟินอลิก (Phenolic compound)           
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การแปรรูปข้าวกล้องงอกพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร

วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ 

 ข้าวกล้องพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์

 กะละมังสแตนเลส

 ผ้าขาวบาง

 ตู้บ่มเพาะ

 กระบอกฉีดน�้า

 หม้อสแตนเลส

 เทอร์โมมิเตอร์

 ถาดอะลูมิเนียม

 ถุงพลาสติกส�าหรับบรรจุ

 เครื่องตรวจวัดความชื้น

 เครื่องบรรจุถุง

 เครื่องอบแห้ง 
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วิธีการทําข้าวกล้องงอก

 1. น�าเมล็ดข้าวกล้องที่ได้มากะเทาะเปลือกไม่เกิน 2 อาทิตย์ มาคัดแยกสิ่งแปลกปลอม 

เมล็ดหักและเสียออก 

 2. น�าข้าวกล้องที่พร้อมจะเพาะงอก มาล้างน�้าสะอาด(น�้าประปา)  2 ครั้ง 

 3. น�าข้าวกล้องแช่ในกะละมังโดยให้น�้าท่วมข้าวกล้องประมาณ 2 นิ้ว แช่ที่อุณหภูมิห้อง 

เปนเวลา 12 ชั่วโมง 

 4. หลังจากแช่น�้าแล้วให้ล้างด้วยน�้าสะอาด 2 ครั้ง 

 5. น�าข้าวกล้องที่ได้มาใส่ภาชนะเพาะงอก ห่อด้วยผ้าขาวบาง เพื่อรักษาความชื้น 

 6. น�าข้าวกล้องไปเพาะในตู้บ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง     

ข้าวกล้องจะมีความยาวของยอดอ่อนประมาณ 1 และ 2 มิลลิเมตร 

 7. น�าข้าวกล้องที่ผ่านการเพาะงอกแล้วมาหยุดการงอกด้วยการล้างด้วยน�้าร้อน

อุณหภูมิ 60±5 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที เพื่อหยุดกระบวนการงอกและยับยั้งการท�างาน

ของเอนไซม์ 

 8. น�าข้าวกล้องที่ผ่านการหยุดการงอกแล้วมาตากแดดหรืออบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศา

เซลเซียส ให้เหลือความชื้นร้อยละ 14 

 9. เก็บรักษาโดยการบรรจุถุงปิดสนิท เพื่อปองกัน

มอด แมลงเข้าไปท�าลาย และเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา

ให้ นานขึ้น 

 วิธีการหุงข้าวกล้องงอก    

ตวงข้าวกล้องงอก 1 ส่วน ต่อ น�้า 2 ส่วน 

ไม่ต้องซาวน�้า และหุงด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟา

ทั่วไป 

 9. เก็บรักษาโดยการบรรจุถุงปิดสนิท เพื่อปองกัน 9. เก็บรักษาโดยการบรรจุถุงปิดสนิท เพื่อปองกัน

มอด แมลงเข้าไปท�าลาย และเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามอด แมลงเข้าไปท�าลาย และเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
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ปญหา อุปสรรค ที่พบในกระบวนการผลิตและแนวทางแก้ไข 

 1. ข้าวกล้องที่น�ามาเพาะงอกต้องเปนข้าวกะเทาะเปลือกใหม่ ไม่เกิน 2 อาทิตย์

และเมล็ดสมบรูณ์มาเพาะ เนื่องจากจะสามารถงอกได้ดี 

 2. ข้าวกล้องที่ผ่านการกะเทาะเปลือกแล้วควรท�าการคัดเมล็ดหักและเสียออก ให้เหลือ

เมล็ดหักน้อยกว่าร้อยละ 7 เพื่อปองกันการเน่าเสียระหว่างกระบวนการเพาะงอก ซึ่งจะท�าให้    

มีกลิ่นเหม็น 

 3. ขั้นตอนการล้างน้าควรท�าการล้างข้าวกล้องให้สะอาด ก�าจัดสิ่งแปลกปลอม เศษฝุน

หรือสิ่งสกปรกติดอยู่ ออกให้หมด และกระบวนการเพาะงอกต้องสะอาดทุกขั้นตอน 

 4. อุณหภูมิที่ใช้ในการเพาะงอกที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เปนอุณหภูมิที่เหมาะสม 

ถ้าอุณหภูมิมากหรือน้อยกว่านี้จะท�าให้ข้าวกล้องมีกลิ่นเหม็น และเกิดเชื้อราได้ 

 5. ถ้าไม่มีตู้บ่มให้น�าข้าวกล้องที่ห่อด้วยผ้าขาวบางเก็บที่อุณหภูมิห้อง ไม่ต้องการแสง

และพรมน�้าทุกๆ 6 ชั่วโมง เพื่อรักษาความชื้นในกระบวนการงอกของยอดอ่อน 

 6. ระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะงอกประมาณ 18-24 ชั่วโมง ข้าวกล้องจะมีความยาวของ

ยอดอ่อนประมาณ 1 หรือ 2 มิลลิเมตร บางพันธุ์งอกเร็ว บางพันธุ์งอกช้า ไม่ควรให้มีความยาว

มากกว่านี้ เพราะจะท�าให้ยอดอ่อนหลุดออกจากจมูกข้าวหลังจากแห้งแล้ว และอีกประการหนึ่ง

คือ เมล็ดข้าวจะลีบเล็กลงหลังการท�าแห้ง เสียน�้าหนัก 

 7. การตากแดดหรืออบแห้งให้เหลือความชื้นร้อยละ 14 (เปนระดับความชื้นเช่นเดียว

กับ ที่เก็บรักษาข้าวสารทั่วไป) ถ้าข้าวกล้องงอกไม่แห้งจะส่งผลต่อการเหม็นหืนและไม่สามารถ

เก็บรักษาไว้ได้นาน แต่ถ้าแห้งมาก เกินไปเมล็ดจะแตกร้าว 

 8. กระบวนการเพาะงอกข้าวกล้องต้องมีการควบคุมปจจัยในการเพาะงอกอย่าง

สม�่าเสมอ ข้าวที่เพาะจึง จะมีการเจริญเติบโตที่สม�่าเสมอ และสามารถงอกได้อย่างรวดเร็ว 

 9. กรรมวิธีการผลิตข้าวกล้องงอกควรมีการจัดการให้ถูกสุขลักษณะ รวมถึงขั้นตอนการ

เพาะและอุปกรณ์การเพาะข้าวกล้องที่สะอาดจะสามารถช่วยลดการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรีย์ลง

ได้ 
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ลักษณะเมล็ดข้าวกล้องพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร

ขั้นตอนการเพาะงอกข้าวกล้อง

น�าเมล็ดข้าวกล้องที่ผ่านการกะเทาะ
เปลือกออก คัดเมล็ดหักและสิ่งแปลกปลอม

ล้างข้าวกล้องด้วยน�้าสะอาด และแช่น�้าเปนเวลา 12 
ชั่วโมง

ลักษณะเมล็ดข้าวกล้องพื้นเมืองจังหวัดสุรินทรลักษณะเมล็ดข้าวกล้องพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร
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รินน�้าออกแล้วล้างด้วยน�้าสะอาด 2 ครั้ง ห่อด้วย     
ผ้าขาวบาง

เพาะบ่มในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 35 องศาเซลเซียส
ลักษณะเมล็ดข้าวกล้องงอกพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์

ลักษณะเมล็ดข้าวกล้องงอกพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร
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ขั้นตอนการหยุดการงอกของเมล็ดข้าว

ปริมาณสารประกอบชีวภาพของข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร (ภัทราภรณ แก้วกูล 
และคณะ, 2555)

*มิลลิกรมตอ 100 กรัม

น�าข้าวกล้องเพาะงอกใส่ในน้�าร้อนอุณหภูมิ 60±5 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที  (ข้าวกล้องงอกสด)

น�าออกตากแดดหรืออบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส ให้เหลือความชื้นร้อยละ 14

บรรจุถุงปิดสนิท

ขั้นตอนการหยุดการงอกของเมล็ดข้าว

ปริมาณสารประกอบชีวภาพของข้าวกล้องงอกพื้นเมืองสุรินทร (ภัทราภรณ แก้วกูล 
และคณะ, 2555)

*มิลลิกรมตอ 100 กรัม

น�าข้าวกล้องเพาะงอกใส่ในน้�าร้อนอุณหภูมิ 60±5 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที  (ข้าวกล้องงอกสด)

น�าออกตากแดดหรืออบแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศา
เซลเซียส ให้เหลือความชื้นร้อยละ 14

บรรจุถุงปิดสนิท
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การแปรรูปนํ้าข้าวกล้องงอกพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร
ผสมธัญพืช

 น�้าข้าวกล้องงอกเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ผลิตจากข้าวกล้องงอกพื้นเมืองจังหวัด

สุรินทร์ 3 ชนิด คือ ข้าวกล้องงอกสดของข้าวเนียงกวง ข้าวปะกาอ�าปล และข้าวมะลิแดง

นอกจากนี้ผสมธัญพืชอื่นๆ คือ ถั่วเหลืองและงา เพื่อเปนการช่วยในเรื่องกลิ่นและรส และยังช่วย

เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการอีกด้วย

วัสดุ อุปกรณและเครื่องมือ

 ข้าวกล้องงอกสด

 น�้าตาลทราย

 เกลือ

 ถั่วเหลือง

 งา

 เครื่องปน

 หม้อสแตนเลส

คุณคาทางโภชนาการ

น�้าข้าวกล้องงอกพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ผสมธัญพืชมีคุณค่าทางโภชนาการ ดังนี้

 โปรตีน   4.49  กรัม

 ไขมัน   2.05  กรัม   

 คาร์โบไฮเดรท  5.98  กรัม

 ใยอาหาร   0.68  กรัม  

 โซเดียม   2.34  มิลลิกรัม

สูตรนํ้าข้าวกล้องผสมธัญพืช

        1. ข้าวกล้องเนียงกวงงอกสด  40 กรัม 

        2. ข้าวกล้องปะกาอ�าปลงอกสด  30 กรัม

        3. ข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอกสด  30 กรัม

        4. ถั่วเหลืองแช่น�้า   50 กรัม

5. งาขาวคั่ว 20 กรัม

6. น�้าสะอาด 1,200 มิลลิลิตร

7. น�้าตาลทราย 36 กรัม

8. เกลือ  0.8 กรัม

กะละมังสแตนเลส

ผ้าขาวบาง

เครื่องชั่ง

ถ้วยตวง

เตาแกส

ขวดส�าหรับบรรจุ

แคลเซียม   5.85  มิลลิกรัม

วิตามินบี 1  0.08  มิลลิกรัม 

วิตามินอี   0.11  มิลลิกรัม 

ไนอะซีน   0.33  มิลลิกรัม

สารกาบา  4.62  มิลลิกรัม
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วิธีการทํานํ้าข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช
     1. น�าข้าวกล้องงอกสด ถั่วเหลือง งาขาว และน�้าสะอาดปนผสมกัน ด้วยเครื่องปน 

     2. เทผ่านกระชอนใส่หม้อสแตนเลส น�าตั้งไฟให้ความร้อนถึง 70-80 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที หรือ        

         จนกระทั่งสุก

     3. กรองผ่านผ้าขาวบาง เติมน�้าตาล และเกลือ คนให้ละลาย

     4. ท�าการฆ่าเชื้อด้วยระบบพาสเจอร์ไรส์ ต้มที่อุณหภูมิ 70 ± 5 องศาเซลเซียส นาน 20 นาที

     5. บรรจุใส่ขวดที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว ปิดฝาและท�าให้เย็นทันที

ปญหา อุปสรรค ที่พบในกระบวนการผลิตและแนวทางแก้ไข
 การผลิตระดับชาวบ้านที่ท�าขายในชุมชนท้องถิ่นแนะน�าให้ท�าตามขั้นตอนข้างบนจนถึง ขั้นตอนการ

บรรจุขวด ให้บรรจุลงขวดพลาสติก ขนาด 250 มิลลิลิตร ปิดฝา แล้วท�าให้เย็นทันที ผลิตภัณฑ์มีอายุการวางตลาด

ประมาณ 5-7 วัน ที่อุณหภูมิตู้แช่เย็นตลอดเวลา (2-6 องศาเซลเซียส)

น�้าข้าวกล้องงอกพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ผสมธัญพืช
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