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ข้า วถื อ เป็ นทรั พ ยากรที่ มี ส่ วนส าคัญอย่า งยิ่ ง ในการก าหนดพฤติ ก รรมและแบบแผนวัฒนธรรมของมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะในฐานะที่ เป็ นพื ชอาหารให้ค นได้บ ริ โภคมาช้านาน จนข้าวกลายเป็ นสิ่ ง ที่ ก่อให้เกิ ดลัก ษณะต่ าง ๆ ทาง
เศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม และเป็ นพื้นฐานรองรับให้สิ่งเหล่านี้ พฒั นาการสู่ ปัจจุบนั กระบวนการในการผลิ ตข้าวจะ
แตกต่างกันไปตามแต่ละสภาพภูมิศาสตร์ และวัฒนธรรม เป็ นปฏิบตั ิการหนึ่ งของมนุ ษย์ที่มี ต่อข้าว ซึ่ งแสดงให้เห็นถึ ง
วิวฒั นาการทางพฤติกรรมของมนุษย์ในส่ วนที่เกิดการแสวงหาอาหารเพื่อความอยูร่ อดของชี วติ
กองโภชนาการ ได้กาหนดข้อปฏิบตั ิการรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดีของคนไทยขึ้น 9 ข้อ หรื อที่เรี ยกว่า
“9 ข้อ เพื่อการกินดี มีสุข” และ 1 ใน 9 ข้อนั้นได้กาหนดไว้วา่ กินข้าวเป็ นอาหารหลักและสลับกับอาหารประเภทแป้ ง
เป็ นบางมื้ อ ที่ เป็ นเช่ นนี้ ก็เพราะต้องการให้ค นไทยเราได้เห็ นความส าคัญของข้า ว เพราะปั จจุ บ นั คนไทยเริ่ ม หันไป
รับประทานอาหารอื่นแทนข้าวกันมากขึ้น
ข้าวที่เรารับประทานหรื อที่เห็ นกันทุกวันนี้ หลายคนคงรู ้ ว่าเป็ นข้าวเจ้าหรื อข้าวเหนี ยว แต่จะมีคนที่รู้จกั อย่าง
ถ่องแท้วา่ ข้าวนั้นมีพนั ธุ์ชื่อว่าอะไร ในประเทศไทยมีหลายพื้นที่ที่ปลูกข้าว โดยแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศแตกต่างกัน
แต่ละพื้นที่มีขา้ วหลากหลายสายพันธุ์ แต่ละพันธุ์มีขอ้ แตกต่างกันโดยสิ้ นเชิ ง อย่างทางพื้นที่ภาคเหนื อเป็ นพื้นที่สูง สภาพ
อากาศค่อนข้างหนาวเย็น ส่ วนใหญ่จะนิยมปลูกข้าวไร่
การปลูกข้าวไร่ พ้ืนเมืองโดยทัว่ ไปจะพบในสภาพอาศัยน้ าฝนในพื้นที่สูงจากระดับน้ าทะเล บางแห่ งเป็ นพื้นที่
ภูเขาสู ง ส่ วนใหญ่ปลูกโดยชนเผ่าต่าง ๆ เพื่อการยังชี พและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยข้าวเจ้าจะปลูกไว้เพื่อการ
บริ โภค ส่ วนข้าวเหนี ยวจะใช้เป็ นส่ วนประกอบในพิธีกรรม มีรายงานวิจยั จากสมาคมโภชนาการคลิ นิกแห่ งเอเชี ยและ
แปซิ ฟิกว่า ข้าวไร่ มีความหลากหลายทั้งในพันธุ กรรมและสี ของเยื่อหุ ้ม ข้าวที่มีเยื่อหุ ้มเมล็ดสี แดงและสี ม่วงเข้ม มีคุณค่า
ทางโภชนาการสู งกว่าข้าวที่มีเยื่อหุ ้มเมล็ดสี ปกติ เนื่ องจากพบสารอาหารอยู่ในสารสี แดง สี ม่วงเข้ม ที่ทาให้เมล็ดมีสีน้ นั
และในเยื่อหุ ้มเมล็ดและจมูกข้าวมีสารแอนโทไซยานิ นในกลุ่มฟลาโวนอยด์ และสารประกอบโพลีฟีนอลซึ่ งมีคุณสมบัติ
ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอความเสื่ อมของเซลล์ร่างกาย ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงและช่วยลดไขมันในเลือดสู ง
ข้าวไร่ พนั ธุ์ พ้ืนเมื องไทยมี อยู่หลายสายพันธุ์ ที่ปลูกในเขตภาคเหนื อตอนบน และหนึ่ งในนั้น คื อ ข้าวไร่ พนั ธุ์
หนอนแคบ หลายคนคงยังไม่เคยได้ยินชื่ อ ข้าวไร่ พนั ธุ์หนอนแคบเป็ นข้าวเหนี ยว ได้จากการรวบรวมพันธุ์จากชาวบ้าน
ตาบลห้วยโก๋ น อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ลักษณะของข้าวไร่ พนั ธุ์หนอนแคบ มีความสู งประมาณ 150 เซนติเมตร

ลาต้นตรงสี เขียว ค่อนข้างไม่ลม้ ง่าย ทรงกอค่อนข้างแน่ น แตกกอดี ใบยาว แผ่นใบสี เขียวกว้างปานกลางค่อนข้างตรง มีขน
เล็กน้อย กาบใบสี เขียว ลิ้นใบสี ขาว ระแง้ถี่ คอรวงยาวปานกลาง มีเมล็ดร่ วงปานกลาง ส่ วนใหญ่ไม่มีหาง แต่เมล็ดปลาย
ระแง้ อาจจะมีหางสั้น ๆ เมล็ดข้าวเปลือกสี ฟาง มีขนาดป้ อม ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 1 สัปดาห์ สามารถปรับตัว
ได้ดีใ นพื้ นที่ อากาศหนาวและบนที่ สู ง เพราะมี ล ักษณะที่ ตรงกับสภาพอากาศและพื้ นที่ เป็ นพันธุ์ ที่ไ วต่อช่ วงแสง
อายุเบา ปลูกในระดับความสู ง 900 – 1,100 เมตรจากระดับน้ าทะเล จะเก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี
เมื่อ 3 ปี ที่ผา่ นมา ได้มีการนาเอาเมล็ดข้าวไร่ พนั ธุ์หนอนแคบมาทดลองปลูกในพื้นที่จงั หวัดลาปางโดยนายสมนึ ก
พรมชัย เกษตรกรบ้านต้นต้อง ตาบลพิชยั อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง จากการสอบถามพบว่าได้นาเมล็ดพันธุ์มาจากสานัก
วิชาทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดน่าน นายสมนึก พรมชัย ยังบอกอีกว่า การเจริ ญเติบโตของข้าว
ไร่ พนั ธุ์หนอนแคบนั้นมีลกั ษณะทางกายภาพและผลผลิตใกล้เคียงกันกับในพื้นที่ตาบลห้วยโก๋ น อาเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดน่าน แต่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณปลายเดือนตุลาคม
นางคา พรมชัย มารดาของนายสมนึ ก พรมชัย กล่าวว่า ตนได้นาข้าวไร่ พนั ธุ์หนอนแคบมาหุ งเพื่อรับประทาน
ซึ่ งก่อนหน้านี้ นางคา พรมชัย มี อาการภาวะไขมันในเลื อดสู ง หลังจากได้รับประทาน ข้าวไร่ พนั ธุ์หนอนแคบมาเป็ น
ระยะเวลานานกว่า 3 ปี ปรากฏว่า อาการภาวะไขมันในเลือดดีข้ ึน กล่าวคือ ระดับคอเลสเตอรอล (LDL) อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ
ระดับไขมันดี (HDL) มีมากขึ้น จากผลการตรวจวัดระดับไขมันในเลือดที่ดีข้ ึนนี้ ทาให้นางคา พรมใจ บอกกล่าวกันใน
หมู่เครื อญาติให้หนั มาทดลองบริ โภคข้าวไร่ พันธุ์หนอนแคบเพื่อสุ ขภาพที่ดี
“ข้าวยังคงความสาคัญในชี วิตของคนไทยทุกคน ทั้งในเรื่ องคติ ความเชื่ อและวิถีชาวบ้าน” ในฐานะเยาวชนไทย
อาจกล่าวได้วา่ พันธุ กรรมข้าวพื้นเมืองไทยที่มีอยูม่ ากมายและจัดอยูใ่ นประเภทข้าว โภชนาการสู ง เป็ นแหล่งสาคัญของ
ฐานพันธุ กรรมที่นาไปใช้หรื อพัฒนาให้ไ ด้ประโยชน์สูงยิ่งขึ้น และควรค่า แก่การอนุ รักษ์ไว้ไม่ให้สูญหาย ด้วยเหตุน้ ี
กระผมคิดว่าการอนุ รักษ์ขา้ วไร่ พนั ธุ์หนอนแคบเป็ นสิ่ งจาเป็ นเพราะเป็ นข้าวที่มีโภชนาการสู ง และเมื่อหุ งสุ กแล้วมีกลิ่ น
หอม เนื้อสัมผัสกรุ บ ภายในนุ่มเหนี ยว รถชาติอร่ อยและสามารถนาไปทาเป็ นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ข้าวและยัง
สร้างรายได้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวได้อีกด้วย

