แบบถอดองคความรูของเกษตรกรตนแบบในพื้นที่
1. เรื่อง การแปรรูปขาวฮาง
2. ชื่อเกษตรกรเจาขององคความรู นายไพศาล ผาจันดา
เกิดวันที่ 5 ตุลาคม 2500หมายเลขบัตรประชาชน 3410101373946
ที่อยู บานเลขที่ 37 ม.7 ต.ใหมนาเพียง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน
3. ความเปนมา
หากจะพูดถึงขาวฮาง หลายคนอาจจะสายหนาไมรูจักและหาคําอธิบายไมได ไมรูความหมายอาจเคย
ไดยินแต “ฮางหมู” ซึ่งเปนภาษาอีสาน หมายถึงภาชนะใสอาหารหมู สวนขาวฮางนั้น.....?
จากการสอบถามผูเฒาผูแก ทําใหพอบอกได คําวา “ฮาง” เปนภาษาอีสาน แปลวา การนึ่งใหสุกขาว
ฮางเปนภูมิปญญาทองถิ่นของชนเผาภูไทในภาคอีสาน ที่เลาขานกันมากกวา 200 ป มาแลวโดยทาวผาอิม
อพยพมาอยูบานยอ ทานมีลูกหลายคน ก็มาทํามาหากินเลี้ยงวัวเลี้ยงควายทําไร ทํานา แตพื้นที่มีนอยขาวไม
พอกินตลอดปเหลือเวลาตั้งหนึ่งเดือนกอนถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เลยเกี่ยวขาวที่ใกลจะสุกคือ ขาวที่แกเกินทํา
ขาวเมา แตยังไมสุกพอที่จะเก็บเกี่ยวมาหมักแลวนํามานึ่งกินไปพลาง กอนที่ขาวใหมจะสุกพอเก็บเกี่ยวจน
กลายเปนตํานานของ “ขาวฮาง” นับแตนั้นเปนตนมา
4. องคความรูในการประกอบอาชีพ และงานที่ภาคภูมิใจ
ขาวฮาง คือ ขาวน้ํานมที่มีระยะแกเกินจะทําขาวเมา แตยังไมสุกพอระยะเก็บเกี่ยวหรือระยะพลับพลึง
(รวงแกประมาณ 80%) นําขาวเปลือกมาแชน้ําและนําขาวเปลือกไปนึ่งกอนที่จะนํามาสีเปนขาวกลอง ขาวฮาง
ทําไดทั้งขาวเจาและขาวเหนียว
ดังนั้นการสีขาวฮางเปนการเอาเปลือกหรือเอาแกลบออกโดยที่จมูกขาวและเยื่อหุมเมล็ดไมแตกหักไป
ไหน เสนใยและโปรตีนที่มีคุณคาจึงอยูในเมล็ดครบเนื่องจากการนึ่งขาวใหสุก เมล็ดขาวจะเหนียวไมมีเมล็ด
แตกราว เมื่อนําไปสีจึงทําใหขาวฮางมีสีเหลือง
ชนิด/ประเภทของขางฮาง3 ชนิด คือ
1. ขางฮางระยะน้ํานม
2. ขางฮางที่นําขาวเปลือกไปแชน้ํา 24 ชั่วโมง แลวนําไปนึ่ง
3. ขางฮางที่นําขาวเปลือกไปแชน้ํา 24 ชั่วโมง นํามาบม 48 ชั่วโมง แลวนําไปนึ่ง หรือเรียกวา
ขาวฮางงอก
ขาวฮางและขาวฮางงอกดีอยางไร ?
การนําขาวเปลือกไปแชน้ํา เพื่อกระตุนใหเกิดการงอก ซึ่งจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีใน
เมล็ดขาว โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของปริมาณสาร “กาบา” GABA (Gamma Amino Butyric Acid) ในเมล็ด
มากเปน 10 เทา ของขาวสาร และเกิดสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกาย เชน แกมมาออริซานอล
วิตามินอี สารฟโนลิคไลซีน และสาร “กาบา” (Gamma aminobutyric acid) ในขาวกลองงอก
สารกาบา เปนสารอะมิโนชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นในกระบวนการการงอกของเมล็ดขาว สารกาบาที่อยูใน
เมล็ดขาวจะเพิ่มขึ้นเมื่อขาวงอกและจะเพิ่มถึง 15 เทาเมื่อขาวงอกมีอายุ 1-2 วัน หลังจากนั้นสารกาบาก็จะ
ลดลงเรื่อยๆ

1. สารกาบา จะทําหนาที่เปนสื่อประสาทสวนกลางและเปนสารสื่อประสาทประเภทยับยั้งทําหนาที่
รักษาสมดุลในสมอง ทําใหผอนคลาย นอนหลับ นอกจากนี้ยังชวยกระตุนตอมไรทอซึ่งทําหนาที่ผลิตฮอรโมนที่
ชวยการเจริญเติบโตและปองกันไขมันชื่อ “ลิโพโทรปด” (Lipotropic)
2. สารกาบายังชวยทําใหระดับฮอรโมนในรางกายสม่ําเสมอชะลอความแกชราควบคุมระดับน้ําตาล
และคลอเลสเตอรอลในกระแสเลือดรวมทั้งขับเอ็นไซมเพื่อขจัดสารพิษออกจากรางกาย กระตุนการขับน้ําดี
เสื่อม ในวงการแพทยมีการใชสารกาบารักษาโรงเกี่ยวกับประสาท เชน โรควิตกกังวล โรคนอนไมหลับ และโรค
ลมชัก นอกจากสารกาบาที่มีในขาวฮางแลว ขาวฮางยังมีสารตางๆ ที่มีประโยชนตอรางกายอีกหลายชนิด เชน
3. โปรตีนในขาวฮาง มี 6 – 12
4. ธาตุแมงกานีส ชวยตานอนุมูลอิสระ
5. วิตามินชวยเผาผลาญพลังงานไดอยางหมดทําใหไมอวน
6. แรธาตุไนอะซีน ชวยใหผิวหนังยืดหยุน (ทําใหเปนหนุมเปนสาว) และระบบประสาทไว
7. เสนใยสูงกวาขาวขาวอยางนอย 3 – 8 เทา มีประโยชนตอระบบขับถาย
8. ชวยปองกันโรคเบาหวาน ตับออนจะมีการผลิตอินซูลีนในระดับที่สมดุลระหวางการกินกับการใช
น้ําตาลของรางกาย การกินขาวฮางจึงเหมาะสําหรับผูปวยเบาหวาน
9. ในขาวฮางยังมีวิตามินอี แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ซีเลเนียม ชวยเสริมสรางกระดูกและฟน ธาตุ
เหล็กสรางเม็ดเลือดแดงปองกันโลหิตจาง ซึ่งธาตุอาหารเหลานี้จะมีมากกวาขาวขาว
“เห็นประโยชนของขาวฮางมากขนาดนี้ถึงเวลาแลวหรือยังที่จะเปลี่ยนมากินขาวฮาง เพื่อสุขภาพ อนามัยที่
แข็งแรง”
5. สรุปองคความรูที่ใช
5.1 การผลิต
วิธีการทําขาวฮาง
1. นําขาวเปลือกที่จะผลิตขาวฮางลงแชน้ําในภาชนะ ใหน้ําทวมขาว ในขณะที่แชเมล็ดขาว ขาวที่ไม
สมบูรณ เมล็ดลีบจะลอยขึ้นมาบนผิวน้ําใหใชกระชอนตักออก แชไว 12 ชั่วโมง
2. นําขาวที่แชครบ 12 ชั่วโมง นึ่ง (อาจใสสมุนไพรหรือใบเตยดวย) ระหวางนึ่งถาขาวแหงใหพรมน้ํา
2 – 3 ครั้ง เมื่อเมล็ดขาวแตก แสดงวาขาวสุกแลว ซึ่งใชเวลาประมาณ 30 – 40 นาที
3. นําขาวที่สุกตากแดด หรือผึ่งลม ควรหมั่นกลับขาวเพื่อใหขาวแหงสม่ําเสมอ
4. นําขาวที่แหงสนิทดีแลวไปสีเปนขาวกลอง
วิธีทําขางฮางงอก
1. นําขาวเปลือกมาแชน้ํา 12 ชั่วโมง
2. นําขาวที่แชน้ํามาบมในภาชนะที่มีอากาศถายเทไดบาง เชน บมในกระสอบ รดน้ําเชา – เย็น บมไว
ประมาณ 48 ชัว่ โมง จะงอกประมาณ 0.5 มม. หรือเทาปลาเข็ม
3. นําขาวที่งอกไปนึ่งใหสุก
4. ตากแดดหรือผึ่งลมใหแหง (ระหวางตากควรมีการกลับขาวบาง)
5. สีเปนขาวกลอง
6. แยกสิ่งเจือปนและเก็บในภาชนะที่แหงสนิท หรือบรรจุในถุงสุญญากาศ
การเก็บรักษาขาวฮาง
1. เก็บในภาชนะที่สะอาดและแหงมีฝาปดมิดชิด

2. เก็บบรรจุแบบถุงธรรมดา
3. เก็บบรรจุแบบสุญญากาศ จะเก็บไดนานประมาณ 1 ป
วิธีหุงขาวฮาง
1. ลางขาวฮางลางดวยน้ําสะอาด ซาวน้ําเร็วๆ ครั้งเดียว (ถาเปนขาวใหมไมตองซาวก็ได)
2. ขาวฮาง1 สวน น้ํา 1.5 ถึง 2 สวน ในการหุงขาวฮางจะใชน้ํามากกวาการหุงขาวขาว
3. ทิ้งไวประมาณ 5 นาที จะไดขาวฮางที่หอม นุน มีสีน้ําตาลทอง นารับประทาน ถาเจาไหนใส
สมุนไพรก็จะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรซึ่งเปนการเพิ่มคุณคาของขาวฮางดวย
ขาวฮางและขาวฮางงอก แตกตางกันอยางไร
ขาวฮางงอกจะมีปริมาณสารกาบาในปริมาณมากกวาขาวฮางชนิดไมงอกเนื่องจากขาวฮางงอกมีการ
บมใหเกิดรากกอนนําไปนึ่ง
5.2 การตลาด
สงเสริมใหกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวชุมชน โดยการเพิ่มมูลคาขาวดวยการแปรรูปผลผลิตในรูปของ
ขาวฮาง และขาวฮางงอก จําหนายในชุมชน และจําหนายในงานตางๆ เชน เมืองทองธานี กาชาดจังหวัด
งานบุญกุมขาวใหญของอําเภอ
6. ปจจัยแหงความสําเร็จ
การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑที่ไมหยุดนิ่ง การสรางเครือขายความรวมมือ ชวยเหลือ
ระหวางกลุม และการใหการสนับสนุนชวยเหลือของภาคราชการและองคกรอื่นๆ
7. แนวคิดในการทํางาน
เนนคุณภาพ การมีสวนรวม รับผิดชอบและรับผลประโยชนรวมกัน
8. หลักคิดในการประกอบอาชีพการเกษตร
การทํากิจกรรมที่หลากหลาย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความเสี่ยงและสรางงาน
ใหมีในชุมชนตลอดป
9. ที่มาของขอมูล (ผูถอดองคความรู)
ชื่อ นางสาวณัฐชานันท ผาสุข ตําแหนง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สํานักงานเกษตรอําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน

