“น้ําขาวกลองงอก” ดื่มอยางไร??? ใหปลอดภัยและสุขภาพดี

เวลานี้อาหารสุขภาพยอดฮิตที่ถูกถามหากันมากที่สุด คงหนีไมพน “น้ําขาวกลองงอก” เปนแน
เพราะตั้งแตผานพนชวงปใหมมา “น้ําขาวกลองงอก” ก็ไดรับความสนใจและเปนที่ตองการเปนพิเศษ
เนื่องจากในน้ําขาวกลองงอก มีสารกาบา เสนใยอาหาร สารตานอนุมูลอิสระ และวิตามินอื่นๆ อีกหลายชนิด
ที่เปนประโยชนตอสุขภาพ
กอนจะไปรูจักกับประโยชนของน้ําขาวกลองงอกใหมากกวานี้ เรามาเริ่มจากการผลิตน้ําขาว
กลองงอกกันกอนดีกวานะคะเริ่มจากขาวกลองที่ถือวาเปนเมนูยอดฮิตของคนรักสุขภาพเลยทีเดียว โดยขาว
กลองนั้น ก็คือขาวที่ผานกรรมวิธีการสีเพียงครั้งเดียว เพื่อใหเปลือก (แกลบ) หลุดออกไป ดังนั้นจึงยังมีจมูก
ขาว และเยื่อหุมเมล็ดขาวที่เปนสีน้ําตาลและสีแดง (รํา) เหลืออยู ตางจากขาวประเภทอื่นๆที่เรารับประทาน
กันอยูทุกวัน ซึ่งจมูกขาวและเยื่อหุมเมล็ดขาวหลุดลอกออกไปหมดแลวจมูกขาวและเยื่อหุมเมล็ดขาว (รํา) นี่
แหละคะที่เปนแหลงอุดมไปดวยกรดไฟติก (Phytic acid) วิตามินบี 1 บี 2 บี 6 บี 12 วิตามินซี วิตามินอี
สารกาบา (Gamma amino butyric acid) เสนใยอาหาร และสารตานอนุมูลอิสระ ที่ลวนแตเปนประโยชนตอ
รางกาย วิธีทําน้ําขาวกลองงอกอยางงายๆ มีขั้นตอนดังนี้คะ เริ่มจากนําเอาเมล็ดขาวกลองใหม 100 กรัม
หรือ 1 ขีด มาซาวน้ําลางเอากรวดทรายออกกอนหนึ่งครั้ง แลวนําไปแชน้ําประมาณ 1 ลิตร ทิ้งไวประมาณ
5-6 ชั่วโมง ก็จะเกิดเปนตุมงอกสีขาวขึ้นมาที่เมล็ดขาวพอมองเห็น จากนั้นก็เอาขึ้นมาผึ่งใหแหง แลวนําไป
ตมใชไฟปานกลางใหเดือด แตอยาใหเดือดมาก เพราะถารอนมากเกินไป สารกาบาจะถูกทําลายมาก หาก
เดือดพอดีใหเคี่ยวไปสัก 15-20 นาที สารกาบาจะยังอยูในขาวถึง 70 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนปริมาณเพียงพอตอ
รางกาย จากนั้นกรองน้ําออกมาดื่ม
ตอไปก็มาทําความรูจักกับสารที่มีอยูในน้ําขาวกลองงอกกันบางนะคะ ซึ่งสารนั้นก็คือสารกาบา
นั่นเอง สารกาบา หรือ Gamma amino butyric acid เปนกรดอะมิโนจากกระบวนการ Decarboxylation
ของ กรดกลูตามิก ( Gutamic acid) กรดนี้มีความสําคัญในการทําหนาที่สารสื่อประสาท (Neurotransmitter)
ในระบบประสาทสวนกลาง และสารกาบายังเปนสารสื่อประสาทประเภทสารยับยั้ง (Inhibitor) โดยจะทํา
หนาที่รักษาสมดุลในสมอง ชวยทําใหสมองผอนคลายและนอนหลับสบาย อีกทั้งยังทําหนาที่ชวยกระตุนตอม
ไรทอ (Anterior Pituitary) ซึ่งทําหนาที่ผลิตฮอรโมนที่ชวยในการเจริญเติบโต (HGH) ทําใหเกิดการสราง
เนื้อเยื่อ ทําใหกลามเนื้อกระชับ และเกิดสาร Lipotropic ปองกันการสะสมไขมัน
ถึงแมวาขาวกลองงอกมีประโยชนตอรางกาย แตก็พบวาผูปวยที่เปนโรคเกาตซึ่งเปนโรคเกิด
จากการที่มีสารยูริคจํานวนมากสะสมอยูตามขอจนเกิดการอักเสบนั่นเองไมควรดื่ม เนื่องจากเมล็ดขาวกลอง
ที่กําลังจะงอก จะมีสารยูริคจํานวนมาก เมื่อดื่มน้ําขาวกลองงอก จะทําใหเพิ่มปริมาณสะสมของกรดยูริคมาก
ขึ้น

น้ําขาวกลองงอกจัดอยูในอาหารประเภทเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ผลิตภัณฑน้ําขาว
กลองงอกจึงตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 214) พ.ศ.2543 เรื่อง
เครื่ อ งดื่ ม ในภาชนะบรรจุ ที่ ป ด สนิ ท มี ก ารแสดงเลขสารบบอาหารตามที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตไว และแสดง
รายละเอียดของฉลากถูกตอง นอกจากนี้สถานที่ผลิตและการควบคุมกระบวนการผลิตน้ําขาวกลองงอกยัง
ตองเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice ; GMP) อีกดวย
ซึ่งตองไดรับการอนุญาตให ผลิต จากสํานั กงานคณะกรรมการอาหารและยากอนจึงจะสามารถนํามาจัด
จําหนายได ขอควรสังเกตงายๆ สําหรับผูบริโภคในการเลือกซื้อน้ําขาวกลองงอกมารับประทาน มีดังนี้คือ
1. สั ง เกตลั ก ษณะของน้ํ า ข า วกล อ งงอกต อ งไม มี ก ลิ่ น รส ตะกอน หรื อ สิ่ ง แปลกปลอมอื่ น
นอกจากลักษณะเฉพาะของน้ําขาวกลองงอก และปราศจากเชื้อโรคที่เปนพิษตอรางกาย โดยสังเกตจากกลิ่น
และลักษณะที่ปรากฏ หากมีกลิ่นบูดเนาไมควรรับประทาน
2. บรรจุในภาชนะที่สะอาด ไมรั่วหรือบุบบวม ฝาขวดตองปดแนนเพื่อปองกันการปนเปอน
3. ฉลากระบุวัน เดือน ปที่ผลิต หมดอายุ หรือควรบริโภคกอน ชื่อและที่อยูของผูผลิต เลข
สารบบอาหารหรือเลข อย. 13 หลักนั่นเอง แตหากซื้อโดยตรงจากผูผลิต ใหสอบถามขอมูลจากผูผลิตหรือผู
จําหนาย
4. การเก็บรักษาน้ําขาวกลองงอกขณะรอการจําหนาย ตองเก็บรักษาในตูเย็นที่อุณหภูมิไมสูง
กวา 8 องศาเซลเซียส หรือในถังที่มีน้ําแข็งสะอาดในปริมาณมากพอ
คราวนี้เราก็ไดทราบขอมูลที่จําเปนเพื่อใชในการเลือกซื้อน้ําขาวกลองงอกมารับประทานเพื่อให
ไดประโยชนจากน้ําขาวกลองงอกอยางเต็มที่ และปลอดภัยจากเชื้อโรคที่อาจปนเปอนมากับน้ําขาวกลอง
งอกไดแลว ก็ไมจําเปนตองไปหาซื้ออาหารเสริมมารับประทานใหเปลืองเงินเลย และไมตองเสียเวลาสกัด
สารอาหาร ออกมาใหยุงยากเหมือนกับอาหารเสริม หรือเครื่องดื่มบํารุงรางกายบางตัวที่โฆษณาสรรพคุณ
จนเปนยาครอบจักรวาล
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