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บ่ อ ยครั้ งที่ นั่ง รถผ่า นทุ่ ง ข้า วสี เ ขี ย วและสี เ หลื อ งอร่ า ม ใจมัก ประหวัด ไปถึ ง อดี ต ครั้ งยัง เป็ นเด็ ก ประถมและ
มัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย เป็ นภาพที่ฉนั บางทีก็มีพี่ ๆ และน้อง บางครั้งก็แม่ดว้ ย เดินฝ่ าต้นข้าวที่ออกรวงเขียวไม่แก่
ไม่อ่อนไปตามคันนาเพื่อเลือกเด็ดรวงข้าวที่สมบูรณ์และรวงใหญ่ที่สุดติดมือกลับบ้าน แล้วไปนัง่ แทะเมล็ดดิบ ๆ ที่ภาษา
คาเมืองเชี ยงใหม่ว่า “เดาะข้าว” เราจะเดาะข้าวอย่างชานาญ ไม่ให้เปลื อกสาก ๆ ติดคอ อมไว้จนเมล็ดเต็มปากเหมือน
อย่างลิงเก็บอาหารไว้ที่แก้ม แล้วก็เคี้ยวมันอย่างเอร็ ดอร่ อยด้วยรสชาติมนั ๆ นึ กทีไรยังสัมผัสรสน้ านมข้าวที่แตกออก
จนบางครั้งจะมีน้ าขาว ๆ ไหลย้อยออกมาที่มุมปาก เวลานั้นเราไม่เคยรับรู ้วา่ สิ่ งที่กินเข้าไปมันคืออาหารวิเศษ เป็ นของกิน
ชั้นเลิศ เราแทะเมล็ดข้าวเพราะไม่มีของกินอื่นให้ขบเคี้ยวเล่นเหมือนปั จจุบนั
ฉันมีพี่นอ้ งร่ วมท้องเดียวกันถึง ๑๑ คน มีพี่สาวคนโตเท่านั้นที่เสี ยชี วิตตอนยังเป็ นทารกน้อย ลูกมากขนาดนี้ ต่อให้
พ่อแม่เคยฐานะดีก็จนลงได้ เงิ นจากการขายข้าวพืชผักผลไม้ที่ควรจะมาเป็ นค่าอาหารดี ๆ ให้อิ่มปากอิ่มท้องกลับต้อง
หมดไปกับการศึกษาของลูก ๆ เพราะไม่มีสวัสดิการของรัฐใด ๆ ช่วยเหมือนปั จจุบนั อาหารที่ประทังชี วิตแบบไม่ตอ้ ง
เสี ยเงิ นซื้ อจึงมีแต่ขา้ วเหนี ยวปลูกเอง หน่ อไม้ ขนุ น ผักริ มรั้ว ผักสวนครัวและกบเขียด ปลาเล็กปลาน้อยตามท้องทุ่ง
จาได้วา่ เราพี่นอ้ งอยากจะเป็ นคนป่ วยไข้ เพื่อที่พ่อแม่จะได้ซ้ื ออาหารพิเศษพวกไข่ตม้ หรื อหมูทอดให้กิน แต่พวกเราก็ไม่
ค่อยจะเจ็บป่ วย ฉันนึกแปลกใจว่าเหตุใดลูกทั้งสิ บของพ่อแม่และตัวพ่อแม่เองจึงมีสุขภาพแข็งแรง พ่อทานาหลังขดหลัง
แข็ง มีพี่ชายคนโตช่วยบ้าง ฉันจาได้วา่ แต่ละปี ถ้าน้ าไม่ท่วมหนัก พ่อต้องจ้างเกวียนถึง ๑๓-๑๔ ลา ขนข้าวที่เหลือจากการ
ขายเข้าไปเก็บในยุง้ ฉาง ตัวแม่เลี้ ยงลูก ๑๐ คน บางเวลาไปช่ วยพ่อปลูกและรดน้ าผักในสวน ทั้งยังต้องหาบไปขาย
ในตลาด แม่ก็ยงั แข็งแรง มีอายุยืนยาวไปถึง ๙๓ ปี ตอนอายุ ๙๒ ยังกวาดลานบ้านกว้างถึงวันละ ๒ รอบและผมก็ยงั
หงอกไม่หมด เช่นเดียวกับพี่ ๆ อายุหกสิ บกว่าแล้วผมยังดาขลับ ตกมาถึงรุ่ นหลานเหลน หลายคนเข้าออกโรงพยาบาล
เป็ นว่าเล่นตั้งแต่อายุนอ้ ย ๆ เดี๋ยวก็ทอ้ งเสี ย เดี๋ยวก็เป็ นหวัดเป็ นไข้ และผมก็เริ่ มหงอกกันแต่หนุ่มสาว ทั้งที่กินอาหารอย่าง
ดีครบห้าหมู่ตามที่นกั โภชนาการแนะนา ตามด้วยอาหารเสริ มแพง ๆ อีกหลายชนิด
ฉันนึกทบทวนวิถีชีวติ ตอนเป็ นเด็ก อาหารมื้อแรกของเราพี่นอ้ งคือข้าวเหนี ยวปั้ นเปล่า ๆ พ่อจะปั้ นข้าวแจกคนละ
ก้อนใหญ่ให้รองท้องก่อนที่แม่จะกลับจากตลาด ถึงมื้ออาหารแต่ละมื้อก็ป้ ั นข้าวจิ้มน้ าแกงที่ไม่มีหมูมีไก่แม้แต่ไข่สักฟอง
จะมีก็แต่ปลาเล็กปลาน้อยที่พอจะมีโปรตีนแคลเซี ยมบ้าง ระหว่างวันในฤดูขา้ วออกรวงใกล้แก่ ยังเด็ดรวงมาแทะเมล็ดกิน
แทนขนมอีก หน้าหนาวตอนกลางคืนก็ลอ้ มวงเผาข้าวหลามเปล่า ไม่ใส่ ถวั่ กะทิน้ าตาลใด ๆ กินจนท้องแน่น สรุ ปแล้ววัน
หนึ่ง ๆ ท้องพวกเราเต็มไปด้วยข้าวเหนี ยว หรื อจะพูดว่าชี วิตอยูไ่ ด้และมีสีสันเพราะข้าวจากทุ่งนาของเรา จึงอดคิดไม่ได้

ว่า เพราะข้าวนี้ กระมังที่ทาให้พวกเราในบ้านทุกคนมีภูมิตา้ นทานที่ดี ไม่เจ็บป่ วยง่าย แถมยังเรี ยนถึงปริ ญญาตรี -โทและ
ทาราชการ หลายคนเป็ นรองศาสตราจารย์ เป็ นนักออกแบบ มัคคุเทศก์ ครู ก็มี ทั้งที่พ่อจบเพียงชั้น ป. ๒ และแม่ไม่จบชั้น
อะไรเลยแต่อ่านออกเขียนได้ เช่นนี้ แล้วจึงสงสัยว่าเหตุใดหมอสมัยใหม่จึงแนะนาไม่ให้กินข้าวซึ่ งเป็ นอาหารพวกแป้ ง
มาก โดยเฉพาะคนเป็ นเบาหวาน ผูส้ ู งอายุ คนหนุ่มสาวที่ตอ้ งการควบคุมน้ าหนักหรื อแม้แต่คนสุ ขภาพดีทวั่ ไป เนื่องจาก
ข้าวเฉพาะอย่างยิ่งข้าวเหนี ยวและข้าวขัดขาว เมื่อกิ นเข้าไปแล้วจะแปรสภาพเป็ นน้ าตาล แสดงว่าคนที่กินแป้ งจากข้าว
ขาวมากจะมีโอกาสเป็ นโรคได้สูง แต่พวกเราและชาวบ้านโดยทัว่ ไปก็ติดนิ สัยกินข้าวมากกิ นกับน้อยมาแต่ไหนแต่ไร
คนในหมู่บา้ นของฉันมีคนแก่อายุเลย ๙๐ ปี กันหลายคน หรื อมันจะขึ้นอยูก่ บั ชนิ ดของข้าว คุณภาพของพันธุ์ขา้ วพื้นเมือง
สมัยเมื่อ ๔๐-๖๐ ปี ก่อนอาจมีส่วนประกอบที่มีสรรพคุ ณทางยา และคงจะทนต่อสภาพดินฟ้ าอากาศได้ดีมีภูมิคุม้ กันโรค
จึงไม่ตอ้ งใช้ยาฆ่าแมลงและปุ๋ ยมาก สังเกตว่าพ่อไม่เคยมีหนี้สินจากการทานาซื้ อยาซื้ อปุ๋ ย นอกจากหนี้จากการส่ งลูกเรี ยน
หนังสื อ บางทีน้ าท่วมข้าวช่วงต้นหนาวใกล้ฤดูเก็บเกี่ยว พอน้ าแห้งต้นและรวงข้าวก็ยงั ใช้การได้ไม่เสี ยหาย
ฉันไม่มีความรู ้ เรื่ องพันธุ์ขา้ ว แต่ได้ยินพ่อแม่เรี ยกข้าวเหนี ยวที่กินกันตอนเด็กว่า “ข้าวคาผาย” ต้นของมันจะสู ง
ท่วมหัวแม่ที่สูง ๑๕๐ เซนติ เมตร ฉันไปถามคนสมัยนี้ หลายคนบอกไม่รู้จกั แต่พี่ชายคนโตที่ เคยช่ วยพ่อทานาบอกว่า
เดี๋ยวนี้ มีปลูกบ้างแต่เอาไว้เลี้ยงไก่ชนเพราะเมล็ดใหญ่สมบูรณ์ ถามนักวิชาการข้าวคนหนึ่ งว่าเหตุใดจึงไม่มีการส่ งเสริ ม
ให้ปลูก เขาบอกว่าอาจมีปัญหาตรงเครื่ องสี ขา้ วรุ่ นใหม่ที่ไม่รองรับการสี ขา้ วเมล็ดใหญ่อย่างข้าวคาผาย ฉันจึงคิดว่าหาก
การนาข้าวคาผายไปเลี้ยงไก่ชนราคาเป็ นหมื่นหรื ออาจถึงหลักแสนเป็ นเรื่ องจริ งอย่างที่พี่ชายบอก ก็น่าจะเป็ นข้อพิสูจน์
ได้วา่ ข้าวชนิ ดนี้ เป็ นอาหารชั้นดี มีคุณสมบัติพิเศษบารุ งร่ างกายให้แข็งแรงต้านทานโรคและมีกาลังวังชา ต่างจากข้าว
เหนียวพันธุ์ใหม่ที่กินแล้วง่วงนอน น้ าตาลมากทาให้เป็ นโรคตามที่หมออธิบาย
คงน่ าเสี ยดายหากชาวนาไทยจะลดคุ ณค่าข้าวคุ ณภาพดี ให้มีประโยชน์เพียงเป็ นอาหารของสัตว์เดรัจฉานอย่าง
ไก่ชน ทั้งที่อดีตมันเคยได้รับเกียรติสูงส่ งให้เป็ นผลผลิตมีราคาของชาวนา และเคยเลี้ยงปากท้องประชากรไทยภาคเหนื อ
โดยเฉพาะเชี ยงใหม่บา้ นเกิ ดของฉันมานับแต่รุ่นปู่ ย่า ซึ่ งไม่รู้ว่าจะกี่ ชวั่ อายุคน ฉันไม่รู้ว่าการที่ขา้ วพันธุ์พ้ืนเมืองอย่าง
คาผายหายไปจากท้องนาคนเมืองเชี ยงใหม่เป็ นความผิดพลาดของใคร หรื อเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้ าอากาศ
และรสนิ ยมการกิ นของผูค้ น แต่ก็ช่างเป็ นความโชคดี ที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรั ชกาลที่ ๙ ของเราทรงใส่
พระทัยในทุกข์สุขและวิถีชีวติ เกษตรกร ทรงส่ งเสริ มการปลูกข้าว พระองค์ทรงเป็ นแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาศึกษา
เรื่ องข้าว การที่มูลนิ ธิขา้ วไทยในพระบรมราชู ปถัมภ์ส่งเสริ มให้มีการเล่าเรื่ องข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเพื่อสุ ขภาพของแต่ละ
จังหวัด ก็เป็ นสิ่ งที่น่าปลาบปลื้มยิ่ง เท่ากับเป็ นสัญญาณบอกว่าข้าวพื้นเมืองไทยที่เคยเลี้ยงปากท้องบรรพบุรุษและผูค้ น
เมื่อหลายสิ บปี ก่อน หรื อแม้แต่ขา้ วพันธุ์ใหม่ ๆ ที่ถูกละเลย จะได้ฟ้ื นคืนชี พมาบารุ งผูค้ นให้มีสุขภาพแข็งแรงเฉกเช่นคน
พื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นที่ห่างไกลหมอแต่ก็มีชีวติ ยืนยาว
ฉันมีความสุ ขและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เขียนและเอ่ยชื่ อ “ข้าวคาผาย” มันคือ “ข้าวเป๋ นเจ้า” ที่พ่อแม่สอนนักหนาว่า
ไม่ให้เหยียบย่าหรื อแม้แต่ใช้ไม้กวาดกวาดเมล็ดทิ้ง หากร่ วงหล่นต้องใช้มือกอบหรื อเก็บเท่านั้น แม้แต่จะโปรยให้ไก่กิน
ยังต้องบอกขอขมาว่า “สู มาเต๊อะ ข้าวเป๋ นเจ้า” เพราะมันเป็ นผลผลิตอันวิเศษสุ ดจากท้องทุ่งมรดกของปู่ ย่าตายายและจาก
เรี่ ยวแรงหยาดเหงื่อของพ่อแม่กบั พี่ชายคนโต ที่ให้ชีวติ และสุ ขภาพที่ดีแก่ครอบครัวของเรา

