โครงการประกวดเรี ยงความ “เรื่ องเล่ าข้ าวพืน้ เมือง เพื่อสุขภาพ”

เรียงความรางวัลชมเชย
ระดับประชาชนทัว่ ไป
โดย นายวชิรวิทย์ เอี่ยมวิลยั
ทุกครั้งที่ผมได้มองท้องนามันทาให้หัวใจของผมเบิกบานและชุ่ มฉ่ าหัวใจอย่างบอกไม่ถูก ไม่ว่าจะอยู่ท่ามกลาง
ทุ่งนาอันเขียวขจีในช่วงที่ขา้ วกาลังเติบโต หรื ออยู่ท่ามกลางทุ่งนาอันเหลื องอร่ ามในช่ วงที่ขา้ วรอเกี่ยว ล้วนทาให้จิตใจ
ของผมมีความสุ ขจนเกิ นพรรณนาได้ ผมเคยไปช่วยคุณยายทานาตั้งแต่เล็กจนโต ครั้งหนึ่ งคุ ณยายได้ถามผมว่า “ไอ้หนู
รู ้จกั อัญมณี แห่ งท้องทุ่งไหม อัญมณี ที่ได้หล่อเลี้ ยงครอบครัวของเรามาหลายชัว่ อายุคน” “ยายครับ คืออะไรหรื อครับ”
ผมถามกลับด้วยความสงสัย คุณยายชี้ นิ้วไปที่ทอ้ งทุ่งกว้างข้างหน้าของผมแล้วตอบกลับมาว่า “ก็นนั่ ไงล่ะหลาน ข้าวลืมผัว
ยอดนักสู ้ อัญมณี แห่ งท้องทุ่ง” จากคาพูดของคุณยาย หลายคนก็อาจจะเกิ ดความสงสัยเฉกเช่ นเดี ยวกันกับผมว่า เหตุใด
ข้าวเหนียวที่มีสีดาคล้ าเช่นนั้นถึงถูกยกยอให้เป็ นอัญมณี แห่งท้องทุ่ง เรามาลองทาความรู ้จกั ข้าวชนิดนี้กนั ดีกว่า
“ข้าวลื มผัว” เป็ นข้าวเหนี ยวดาพื้นเมื อง ลักษณะต้นสี เขี ยว คอรวงสี เขี ยว ต้นเตี้ ย ระยะน้ านมมี เม็ดมีสีม่วงแดง
สาแหรกสี เขียว มีกลิ่ นหอมตั้งแต่แตกกอจนถึงออกรวง เป็ นข้าวเหนียวนาปี สายพันธุ์ขา้ วไร่ โบราณชนิ ดหนึ่ ง นิ ยมปลูก
ในพื้นที่ สูงซึ่ งมี อากาศเย็นตลอดทั้งปี ในปั จจุ บนั พื้นที่ ที่นิยมปลู กข้าวลื มผัวมากที่ สุ ดคื อ อาเภอพบพระ จังหวัดตาก
คุ ณยายของผมได้เล่าที่มาของชื่ อที่เล่าขานสื บต่อกันมาว่า มีสามี ภรรยาชาวม้งคู่หนึ่ ง เมื่อสามีชาวม้งได้ออกไปทาธุ ระ
นอกบ้าน โดยให้ภรรยาหุ งข้าวไว้ แต่ระหว่างที่รอสามีกลับบ้าน ภรรยาได้หยิบข้าวที่สุกแล้วมาปั้ นกินเล่น ด้วยความที่ขา้ ว
ดังกล่าวมีกลิ่นหอม รสชาติอร่ อย เคี้ยวเพลิน ภรรยาจึงกิ นข้าวหมดโดยไม่รู้ตวั ไม่เหลือเก็บไว้ให้สามี เรี ยกได้วา่ “อร่ อย
จนลืมผัว”
บนพื้นดินที่ผมเติบโตมาตั้งแต่เล็กจนโต อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็ นอีกหนึ่งพื้นที่เลื่องชื่ อว่าเป็ นดินแดน
ที่ เหมาะสมแก่ ก ารปลู ก ข้า วลื ม ผัว ความอุ ดมสมบู รณ์ ข องดิ นดี อากาศที่ เย็น และระดับ ความสู ง จากระดับ น้ า ทะเล
ปานกลาง แต่ดว้ ยความอ่อนแอของข้าวชนิ ดนี้ ก็นาพามาซึ่ งปั ญหาครั้งใหญ่หลวงของครอบครัวชาวนาอย่างผม คุณยาย
เล่าให้ฟังทั้งน้ าตาว่า ครั้งหนึ่ งเมื่อผมยังไม่เกิด วิวฒั นาการยังไม่กา้ วหน้าเท่าที่ทุกวันนี้ ข้าวติดโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง
รวมถึ ง มี ศ ัต รู พื ช เช่ น เพลี้ ย กระโดดสี น้ า ตาลและเพลี้ ย กระโดดหลัง ขาว กัดกิ น พันธุ์ ข ้า วที่ ป ลู ก จนแทบหมดทั้ง นา
การทานาในครั้งนั้นขาดทุนย่อยยับ เมื่อผมได้ฟัง ก็ได้เห็ นภาพในอีกมุมหนึ่ง ก่อนที่จะเกิดความสวยงามบนท้องนานั้น
ชาวนาต้องลาบากเพียงใด แทบไม่มีใ ครมองเห็ นกับสิ่ งนี้ ท้องนาอันสวยงาม ที่มองแล้วทาให้ผมเกิ ดความสุ ขได้น้ ัน
บางครั้งมันก็แฝงไปด้วยคราบน้ าตาและความทุกข์ทนของใครบางคนก็ได้
ฟ้ าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ ปี พ.ศ. 2550 ศูนย์วิจยั ข้าวพิษณุ โลกและศูนย์วิจยั ข้าวแพร่ จึงได้เริ่ มทาการคัดเลือก
พันธุ์ขา้ วลืมผัวบริ สุทธิ์ และคัดเลื อกรวงในปี พ.ศ. 2551 เพื่อนามาทาพันธุ์บริ สุทธิ์ โดยปลูกแบบรวงต่อแถว แล้วนาไป
เปรี ยบเทียบผลผลิตเบื้องต้นที่ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเกษตร จ.ตาก โดยทดสอบการปรับตัวในแปลงเกษตรกรที่ อ.เขาค้อ

จ.เพชรบูรณ์ ซึ่ งปลู กเปรี ยบเที ยบผลผลิ ตระหว่างสถานี รวมถึ งเปรี ย บเที ยบกับการปลู กในนาของราษฎร จนกระทัง่
ภายหลังจึ ง ได้มีก ารวิเคราะห์ คุ ณค่ าเมล็ดทางโภชนาการ พร้ อมทั้งทดสอบปฏิ กิริยาการตอบสนองต่อปุ๋ ยไนโตรเจน
ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรู ขา้ วที่สาคัญ รวมทั้งวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดทางกายภาพเพื่อการหุ งต้มรับประทาน
จนกระทัง่ มีการทาลายพิมพ์เอกลักษณ์ของพันธุ์ขา้ ว ส่ งผลให้ให้ขา้ วลืมผัวไม่เป็ นพืชที่อ่อนแอต่อโรคเช่นในอดีต
“อร่ อยจังเลยครับคุณยาย” นี่คือความรู้สึกแรกที่ผมได้กินข้าวเหนี ยวลืมผัวเมื่อหุ งสุ ก ซึ่ งมีกลิ่นหอม ลักษณะสัมผัส
เมื่อแรกเคี้ยวจะกรุ บหนึบ ภายในนุ่มเหนียว และหอมกรุ่ นในปาก ยายจะชอบเอาข้าวลืมผัวไปผสมกับข้าวทาเป็ นข้าวต้ม
หรื อข้าวเหนี ยวเปี ยก ซึ่ งมี รสชาติอร่ อยและมีสีสันสวยงามน่ารับประทานเป็ นอย่างมาก แต่ปัจจุบนั วิถีชีวิตของผูค้ นได้
เปลี่ ยนไป ได้เรี ยนรู ้ ถึงประโยชน์ของข้าวก่ าลื มผัวมากขึ้น คนในหมู่บา้ นจึงเอาไปแปรรู ปเป็ นรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น การ
นาไปทาเป็ นเครื่ องดื่มจาพวกชาข้าวซึ่ งมีกลิ่นและรสแตกต่างจากใบชาทัว่ ไป นอกจากรสชาติถูกปากชวนให้ติดใจแล้ว
ข้าวเหนี ยวพันธุ์น้ ี ยงั มีสารอาหารนานาชนิ ดที่เป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย เรี ยกได้วา่ คุณสมบัติครบเครื่ อง เป็ นทั้งข้าวและ
สมุนไพรไทยไปในตัว
ข้าวลืมผัวเป็ นข้าวที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารเป็ นอย่างมากชนิดหนึ่ง โดยอุดมไปด้วยสารต้านอนุ มูลอิสระ ซึ่ งมี
ส่ วนช่ วยลดความเสี่ ยงในการเกิ ดโรคมะเร็ ง รวมทั้งอุ ดมไปด้วยสารอาหารต่าง ๆ มากมาย ได้แก่ โปรตี น วิตามิ นบี 1
วิตามินบี 2 วิตามินอี สารแกมมาโอไรซานอล กรดไขมัน แอนโทไซยานิน โอเมก้า 3 โอเมก้า 6 และสังกะสี ธาตุเหล็ก
แมงกานี ส และแคลเซี ยม ซึ่ งมี ส่วนช่ วยในการบารุ งร่ างกาย บารุ งสมอง และบารุ งผิวพรรณให้เปล่ งปลัง่ รวมถึ งช่ วย
ป้ องกันโรคหัวใจ โรคสมองเสื่ อม โรคเบาหวาน โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศทั้งในเพศชายและเพศหญิง อีกทั้งยังช่วย
ลดระดับคอเลสเตอรอล และช่ วยลดความอ้วนได้ดี จึงเป็ นข้าวที่เหมาะสาหรับคนที่ลดน้ าหนักและรักสุ ขภาพเป็ นอย่าง
มาก นี่แหละข้าวแห่งความเป็ นนักสู ้เพื่อมวลประชาอย่างแท้จริ ง
หากเปรี ยบนิ ลดาเป็ นอัญมณี ที่หายาก มี วิธีการทาที่ จะกลายเป็ นหนึ่ งในอัญมณี ที่ใช้เพื่อเพิ่ม ความสวยงามของ
รายการเครื่ องประดับ ประกอบกับความงามที่ลึกลับชวนค้นหา ข้าวลื มผัวก็คงเป็ นไปเช่นนั้น พันธุ์ขา้ วที่เป็ นดัง่ อัญมณี
สี ดาสง่ างามกลางท้องทุ่ง ข้าวที่ เป็ นยอดนักสู ้ ต่อสู ้ กบั โรคภัยไข้เจ็บ เสริ มสร้ างคุ ณภาพชี วิตให้กบั ผูค้ นอย่างไม่รู้จบ
ทุกครั้งที่ผมได้เดินไปตามท้องนา สายลมที่พดั พลิ้วรวงอัญมณี แห่งท้องทุ่ง ทาให้เกิดความรู ้สึกดีๆ ขึ้นมาภายในจิตใจของ
ผมเสมอ ทุ่งนาสี ดาคล้ าแห่ งนี้ สร้างคุณค่าให้โลกใบนี้ สมกับฉายานามที่คุณยายผมได้ต้ งั ให้ “ข้าวลืมผัวยอดนักสู้ อัญมณี
แห่งท้องทุ่ง” อย่างแท้จริ ง
“ขอบคุณนะครับคุณยาย”

