โครงการประกวดเรี ยงความ “เรื่ องเล่ าข้ าวพืน้ เมือง เพื่อสุขภาพ”

เรียงความรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับอุดมศึกษา
โดย นายธรรมรัตน์ ไชยมงคล
จังหวัดพะเยาเป็ นแหล่งปลูกข้าวใหญ่ของภาคเหนื อ มีความหลากหลายทางพันธุ กรรมข้าวปลูกมากมาย รวมทั้ง
ข้าวก่า พืชเศรษฐกิจมากคุณค่าของจังหวัดพะเยา มีตานานบันทึกในบทกลอนพื้นบ้าน ศิลปะการค่าวหงส์ หินว่ามีการปลูก
ข้าวก่ าในบริ เวณที่ เรี ยกว่า ห้วยข้าวก่ า ซึ่ งปั จจุบนั เป็ นตาบลหนึ่ งของอาเภอจุ นและยังพบการเพาะปลู ก กระจายไปทัว่
ทั้งจังหวัดพะเยา เพื่อรักษาพันธุ์ขา้ วของจังหวัดให้คงอยูต่ ่อไป
ข้าวก่ าหรื อข้าวเหนี ยวดา มีถิ่นกาเนิ ดในแถบประเทศเอเชี ย พบแพร่ กระจายทัว่ เอเชี ย ทั้งในประเทศไทย ลาว
เมี ยนมา เวี ย ดนาม อิ นเดี ย ญี่ ปุ่ น แล ะจี น ส่ วนประเทศไทย ข้ า วเหนี ยวด า พบปลู ก มากในภาคเหนื อ
และภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ข้า วเหนี ย วด ามี ห ลายชื่ อ ภาคกลางเรี ย ก คื อ ข้า วเหนี ย วด า ภาคใต้เ รี ย ก เหนี ย วด า
ส่ วนภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือและภาคเหนือเรี ยก ข้าวก่า ซึ่ งคาว่า ก่า มีความหมาย คือ สุ กใส แก่ จัด มักใช้กบั สี แดงหรื อ
ทองสี สุก เมล็ดข้าวก่ามีลกั ษณะเป็ นเมล็ดข้าวเหนียวดามีลกั ษณะคล้ายกับเมล็ดพันธุ์ขา้ วอื่นๆ แต่จะต่างจากพันธุ์ขา้ วอื่นๆ
ที่เปลือกเมล็ดและส่ วนอื่นในเมล็ดมีสีม่วงแดงหรื อสี ม่วงดา สาหรับพันธุ์ขา้ วเหนี ยวดาหรื อข้าวก่ าพะเยาของอาเภอจุนที่
นิยมปลูกจะเป็ นพันธุ์ขา้ วเหนียวดาท้องถิ่นของจังหวัดพะเยา และเป็ นข้าวเหนียวไวแสงหรื อข้าวนาปี เปลือกข้าวด้านนอก
มีสีออกม่วงดา เยือ่ หุ ม้ เมล็ดมีสีม่วงอมแดง จุดเด่นของเมล็ดค่อนข้างสั้นและป้ อมกว่าข้าวเหนียวดาพันธุ์อื่น
ข้าพเจ้ามีโอกาสชิ มลิ้มลองรสชาติของข้าวก่ าหรื อข้าวเหนี ยวดาท้องถิ่ นของข้าพเจ้า ตอนที่แม่ของข้าพเจ้าได้นา
เมล็ดข้าวก่ามาผสมกับข้าวเหนียวตามสัดส่ วน 1 ต่อ 1 แช่น้ าพักไว้ 1 คืน เพื่อทาให้เมล็ดข้าวชุ่มน้ าแล้วนาขึ้นสะเด็ดน้ าใส่
หวดนึ่งในเช้าวันรุ่ งขึ้น ระหว่างนึ่งข้าวเหนียวที่ผสมกับข้าวก่ า ไอน้ าที่ลอยออกจากหวดข้าวได้นากลิ่นหอมกรุ่ นของข้าว
ก่ามาสัมผัสกับจมูกของข้าพเจ้า ทาให้ขา้ พเจ้าอยากลองชิ มขึ้นมาทันที พอนึ่งเสร็ จเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ข้าวเหนียวที่ผสม
กับข้าวก่ ามีสีม่วง เมล็ดสวย น่ ารับประทาน เมื่อเคี้ยวถูกเมล็ดข้าวก่ าจะรู ้ สึกว่าแข็งกว่าข้าวเหนี ยวเล็กน้อย แม่บอกกับ
ข้าพเจ้าว่าเมล็ดข้าวก่ า ผูค้ นนิ ยมนาไปประกอบเป็ นขนมหวานมากกว่าการบริ โภคโดยตรง นัน่ ก็เพราะว่าลักษณะเมล็ด
ของข้าวก่าจะแข็งกว่า เมล็ดข้าวเหนียว ผูค้ นจึงนิยมนาไปประกอบอาหารหวาน เช่น ข้าวหลาม ขนมเทียน ข้าวก่ าน้ ากะทิ
ข้าวก่าสังขยา เป็ นต้น ข้าพเจ้าได้สอบถามกับคุณยายของข้าพเจ้า ปัจจุบนั มีอายุ 85 ปี ภูมิลาเนาอยูจ่ งั หวัดชัยภูมิและได้ยา้ ย
ถิ่นฐานมาอาศัยอยูป่ ั จจุบนั ที่จงั หวัดพะเยา ได้เล่าข้อมูลการบริ โภคข้าวก่ าให้ขา้ พเจ้าฟังว่า ในอดี ตนิ ยมบริ โภคข้าวก่ าที่
ผ่านการสี ดว้ ยวิธีโบราณ ใช้ครกไม้ตาข้าวก่า จะได้ขา้ วสารก่าที่มีสีม่วงเข้มธรรมชาติ มีจมูกข้าวที่ให้สารอาหารจาเป็ นต่อ
ร่ างกาย คุณยายยังบอกกับข้าพเจ้าว่า ข้าวก่ ายังเป็ นสุ ดยอดพันธุ์ขา้ วที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่จาเป็ นต่อร่ างกาย สามารถ
รับประทานเพื่อบารุ งสายตา ช่ วยเสริ มภูมิตา้ นทานแก่ ร่างกาย อี กทั้งยังช่ วยรักษาการตกเลื อดหลังคลอดลูก โดยใช้ตน้
ข้าวก่ามาต้มดื่มแก้อาการตกเลือดได้อีกด้วย

ข้าวก่ ายังถูกใช้ประกอบในพิธีแรกนาขวัญแบบล้านนาหรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่ งว่าแฮกนาขวัญ จากคาสัมภาษณ์
ของนักปราชญ์คนเฒ่าคนแก่ลา้ นนาในพื้นที่อาเภอจุนได้เล่าให้ขา้ พเจ้าฟั งว่า ในอดีตชาวนาได้ปลูกข้าวก่ าไว้เป็ นพญาข้าว
ที่สามารถสังเคราะห์แสงและปล่อยสารที่ช่วยป้ องกันโรคและแมลงในแปลงนาข้าวพันธุ์อื่นๆ ที่ปลูกใกล้เคียง แต่ไม่ได้
ปลูกข้าวก่าเป็ นพืชเศรษฐกิจ เมื่อเก็บเกี่ยวแล้วเก็บไว้เป็ นข้าวประกอบพิธีกรรมในการบาบัดรักษา นาไปเป็ นยารั กษาโรค
และทาอาหารไว้ตอ้ นรับแขกผูม้ าเยือน
ข้าพเจ้าเคยศึ กษาและร่ วมสื บสาน อนุ รักษ์วฒั นธรรม ประเพณี อนั ดี งามของท้องถิ่ นโดยร่ วมกับโรงเรี ยนจุ น
วิทยาคมและชุ มชนอีกหลายหมู่บา้ นในเขตอาเภอจุน คุณครู ได้แจกเมล็ดพันธุ์ขา้ วก่ าพะเยาซึ่ งเป็ นพืชประจาโรงเรี ยนใน
สวนพฤกษศาสตร์ โรงเรี ยนตามโครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จานวน 5 กิโลกรัม ให้นกั เรี ยนแต่ละกลุ่มในเขตพื้นที่อาเภอจุน แยกตามเขตตาบลในพื้นที่อาเภอจุน
จานวน 7 ตาบล โดยให้นกั เรี ยนนาเมล็ดพันธุ์ขา้ วก่ าพะเยาที่ได้จากคุณครู ไปช่ วยกันปลูกข้าวแบบอินทรี ยป์ ลอดสารเคมี
ในพื้นที่ตาบลของตนเอง โดยใช้แปลงนาข้าวของชาวนา ตั้งแต่การทาพิธีแรกนาขวัญ หว่านเมล็ดพันธุ์ ปลูกข้าว ดูแลโดย
การพ่นฮอร์ โมนชี วภาพซึ่ งนักเรี ยนเป็ นผูผ้ ลิ ตขึ้นเองจากพืชธรรมชาติ ในท้องถิ่ น เมื่ อถึ งเวลาเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตก็นาไป
แจกจ่ายแบ่งปั นให้กบั ชาวบ้านในเขตพื้นที่ของตนเอง นาไปรับประทาน เก็บไว้ขยายพันธุ์และอนุรักษ์พนั ธุ์ไว้
ข้าพเจ้าและเพื่อนๆ ได้เล็งเห็ นถึ งความสาคัญของพันธุ์ ขา้ วก่ าพะเยาในท้องถิ่ นของตนเอง จึงได้ร่วมกันศึกษา
ค้นคว้าหาข้อมูล ที่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู ้ ใหม่ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิ ดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กบั เมล็ดพันธุ์ ขา้ วก่ าพะเยาในท้องถิ่ นของตนเอง จาก
การศึกษาค้นคว้า หาข้อมูลทางวิชาการ พบว่า ข้าวก่ ามีสารแกมมาโอไรซานอล ช่วยลดการดูดซึ มคอเลสเตอรอล ป้ องกัน
โรคหัว ใจและโรคของหลอดเลื อ ด นอกจากนี้ ยัง พบสารสี ม่ ว งที่ เ รี ย กว่า แอนโทไซยานิ น มี คุ ณ สมบัติ ย บั ยั้ง การ
เจริ ญเติบโตของเซลล์มะเร็ ง และยังช่ วยป้ องกันผิวหนังจากรังสี ยวู ี ช่วยลดเลื อนริ้ วรอยของผิวหนัง และทาให้ผิวพรรณ
ผ่องใส จึงทาให้ขา้ พเจ้าและเพื่อนๆ เกิดความสนใจและไปปรึ กษาการจัดทาโครงงานผลิตภัณฑ์สบู่จากข้าวก่ ากับคุณครู ที่
โรงเรี ยน และศึกษาทดลองการทาสบู่โดยใช้ขา้ วก่ าที่ผา่ นการบดให้ละเอียดผสมลงไปในสารตั้งต้นสบู่ เปรี ยบเทียบและ
ปรับปรุ งจนได้สูตรมาตรฐาน จึงได้ผลิ ตแจกจ่ายและนาความรู ้ ไปถ่ายทอดให้กบั เด็กนักเรี ยน ชาวบ้านในท้องถิ่น ได้นาไป
ต่อยอดองค์ความรู ้ ส่ งเสริ มรายได้ให้กบั ครอบครัวและส่ งเสริ มการใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในท้องถิ่นของตนเอง จึงทาให้
โครงงานผลิตภัณฑ์สบู่จากข้าวก่ าได้เข้าร่ วมแสดงผลงานและเผยแพร่ ขอ้ มูลในสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์ สาหรับโครงงาน
วิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา ประเภทการประยุกต์ใช้พืชในท้องถิ่น
ปั จ จุ บ ัน ผูค้ นหัน มาใส่ ใ จกับ เรื่ อ งสุ ข ภาพมากขึ้ น ข้า วก่ า พะเยาเป็ นทางเลื อ กหนึ่ ง ส าหรั บ ผูท้ ี่ ใ ส่ ใ จสุ ข ภาพ
ด้วยสรรพคุ ณ ทางโภชนาการและการน ามาใช้เ ป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ดูแลผิว กาย จึ ง ท าให้ข ้า วก่ า พะเยาทั้ง ผลผลิ ต ข้า วสาร
ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปและผลิ ตภัณฑ์ดูแลผิวกาย เป็ นที่ นิ ยมเลื อกซื้ อเป็ นของฝากและเป็ นสิ นค้า ขึ้ นชื่ อของจังหวัดพะเยา
สามารถหาซื้ อได้ตามร้ านค้าสหกรณ์การเกษตร กลุ่มบ้านชาวนาข้าวก่ าพะเยา หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด
พะเยา

