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ข้าวพื้นเมืองเปรี ยบเสมือนยาวิเศษช่ วยป้ องกันและรักษาโรคต่างๆ เนื่ องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสู ง เหมาะ
สาหรับผูส้ ู งอายุที่ตอ้ งดูแลและใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพเป็ นสาคัญ ซึ่ งข้าวพื้นเมืองประจาจังหวัดชุ มพรก็คือ “ข้าวเหลืองปะทิว”
ถื อได้ว่า เป็ นมรดกทางธรรมชาติ ที่ เราควรอนุ รัก ษ์และนามาเผยแพร่ ใ ห้ป ระชาชนได้ท ราบถึ ง คุ ณประโยชน์ ต่า ง ๆ
ในฐานะที่ฉันเป็ นชาวชุ มพรจึงขอเป็ นสื่ อกลาง โดยการถ่ายทอดเรื่ องราวเกี่ยวกับข้าวพื้นเมืองพันธุ์น้ ี เพื่อจุดประกาย
ความคิดในเรื่ องการกินข้าวเพื่อสุ ขภาพให้เกิดขึ้นแก่คนทัว่ ไป โดยเฉพาะผูท้ ี่อยูใ่ นวัยสู งอายุ
“เราไม่จาเป็ นต้องกินยาราคาแพงเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง เพราะข้าวคือยาที่ดีที่สุดสาหรับมนุ ษย์” ข้อความที่กล่าว
มานี้ คือคาพูดที่ยายของฉันคอยย้าเตือนมาตั้งแต่เล็กจนโต ในอดีตยายมีอาชี พทานา อยูใ่ นหมู่บา้ นหัวกรู ด ตาบลปากน้ า
จังหวัดชุ มพร ยายเป็ นคนที่ สอนให้ฉนั เห็นความสาคัญของข้าว และมักจะเล่าถึ งวิถีชีวิตแบบเกษตรกรรมให้ฉนั ฟั งอยู่
เสมอ ยายบอกว่าพันธุ์ขา้ วที่ชาวหัวกรู ดปลูกกันอย่างแพร่ หลายคือ “พันธุ์ขา้ วเหลืองปะทิว” เป็ นข้าวพื้นเมืองเก่าแก่ที่มี
สรรพคุณเป็ นยา กินแล้วช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ลดความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคต่าง ๆ ยายบอกอีกว่าในระยะหลังเกษตรกร
ในหมู่บา้ นได้เลิ กทานาอย่างถาวรเพราะประสบปั ญหาด้านศัตรู พืช มีหนู จานวนมากเข้ามากัดกิ นต้นข้าวจนเกิ ดความ
เสี ยหาย ซึ่ งในสมัยนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีหรื อวิธีการที่ จะแก้ไขกับปั ญหาเหล่านี้ ได้ กลุ่มชาวนาจึ งหันมาปลู กปาล์ม
น้ ามันแทน ส่ งผลให้คนในหมู่บา้ นไม่มีขา้ วสาหรับบริ โภคเหมือนเก่า ต้องซื้ อข้าวที่วางขายตามร้านค้าเท่านั้น ฉันได้ฟัง
เรื่ องราวที่ยายเล่าแล้วก็รู้สึกเสี ยดาย ถ้าหากชาวหัวกรู ดยังไม่เลิกปลูกข้าว ตอนนี้ ฉนั คงมีขา้ วเหลืองปะทิวไว้กินเองโดย
ไม่ตอ้ งซื้ อ และปั จจุบนั จังหวัดชุ มพรมีเกษตรกรที่ปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ น้ ี อยู่เพียงกลุ่ มเดี ยว เป็ นชาวตาบลบางสน
อาเภอปะทิว โดยมีโรงสี ขา้ วของชุมชนเพื่อผลิตข้าวสารเหลืองปะทิวไว้จาหน่าย
แม้ว่าตอนนี้ หมู่บา้ นของฉันจะไม่มีใครทานาหรื อปลูกข้าวเหลื องปะทิวแล้ว แต่ทุกคนในครอบครัวก็ยงั คงกิ น
ข้าวพันธุ์น้ ี อยู่ ยายเป็ นต้นแบบในการดูแลสุ ขภาพ ท่านปลูกฝั งให้ฉนั ตระหนักรู ้ ถึงคุ ณค่าของข้าวเหลืองปะทิว เพราะ
ข้าวพันธุ์ น้ ี มี ประโยชน์หลากหลาย กล่ าวคื อเป็ นข้าวที่ หุงสุ กแล้วจะร่ วนขึ้ นหม้อ ไม่จบั ตัวเป็ นก้อน กิ นแล้วอยู่ทอ้ ง
เหมาะสาหรับทาข้า วราดแกง และจากข้อมู ลทางโภชนาการพบว่าข้าวพันธุ์ น้ ี มี “กรดแกมมาอะมิโนบิวทิ ริก ” หรื อ
ที่เรี ยกว่า “สารกาบา” ทาหน้าที่ช่วยรักษาสภาวะสมดุลในสมอง ทาให้นอนหลับ สุ ขภาพจิตดี อารมณ์แจ่มใส อีกทั้งยัง
ช่วยรักษาความดันในเลือด ส่ งผลให้ร่างกายสะสมไขมันได้นอ้ ยลง นอกจากนี้ ขา้ วเหลืองปะทิวประเภทข้าวกล้องยังมี
“สารไนอะซิ น” หรื อ “วิตามินบี 3” ที่มีประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนโลหิ ตอีกด้วย เราจะเห็นได้วา่ สารอาหารต่าง ๆ ที่
กล่าวมานี้ ลว้ นมีความจาเป็ นต่อมนุ ษย์ทุกคนโดยเฉพาะในหมู่ผสู ้ ู งอายุ เนื่ องจากเป็ นวัยที่มกั ประสบปั ญหาด้านสุ ขภาพ
มี ความเสี่ ยงต่อการเป็ นโรคสู ง ดัง นั้นเม็ดข้าวเหลื องปะทิ วจึ งเปรี ย บเสมื อนเม็ดยาที่ มีส รรพคุ ณในการป้ องกันหรื อ
รักษาโรค และยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือมีรสชาติดี กินง่ายกว่ายาทัว่ ไป

ฉันเชื่ อว่าการมียาดี ย่อมมีชัยไปกว่าครึ่ ง และจะดี ยิ่งขึ้ นถ้าหากยานั้นเป็ นอาหารที่ มาจากธรรมชาติ หากิ นง่ าย
ราคาย่อมเยา ด้วยเหตุน้ ี “ข้าวพื้นเมืองพันธุ์เหลืองปะทิว ” จึงเป็ นตัวเลือกสาหรับผูท้ ี่ใส่ ใจในเรื่ องของการดูแลสุ ขภาพ
ฉันหวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า ถ้าหากประชาชนได้รู้จกั และเข้าใจในคุณประโยชน์ต่าง ๆ ของข้าวพันธุ์น้ ี อย่างแจ่มชัดแล้ว จะทาให้
เกิดแรงผลักดันในการบริ โภคข้าวเหลืองปะทิวมากขึ้น ซึ่ งนับว่าเป็ นการช่วยสนับสนุ นชาวนาในจังหวัดบ้านเกิดของฉัน
และยังจะส่ ง ผลให้ค นไทยมี สุข ภาพกายสุ ขภาพใจที่ ส มบู รณ์ พร้ อมที่ จะสร้ า งสรรค์สิ่ง ดี ง ามให้แก่ ประเทศชาติ ไ ด้
อย่างยัง่ ยืน

