เพื่อผูบริโภค

ขและข
าวกล
อ
งดอย
าวดอยซอมมือ
เยาวดี คุปตะพันธ
สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เ

นื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา บทความเพื่อผูบริโภคฉบับนี้ขอ
อัญเชิญพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในการกอตั้งโครงการหลวงวา “เรื่องที่จะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานั้น
มีประโยชนโดยตรงกับชาวเขา เพื่อที่จะสงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขามีความเปนอยูดีขึ้น สามารถที่จะเพาะปลูกสิ่งที่เปนประโยชน
และเปนรายไดกับเขาเอง ที่มีโครงการนี้ จุดประสงคอยางหนึ่งก็คือ มนุษยธรรม หมายถึงใหผูที่อยูในถิ่นทุรกันดารสามารถที่จะมีความรู
และพยุงตัวมีความเจริญได อีกอยางหนึง่ ก็เปนเรือ่ งทีช่ ว ยในทางทีท่ กุ คนเห็นวาควรจะชวยเพราะเปนปญหาใหญกค็ อื ปญหาเรือ่ งยาเสพติด
ถาสามารถชวยชาวเขาปลูกพืชที่เปนประโยชนบาง เขาจะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝน ทำใหนโยบายการระงับการปราบปราบการสูฝนและ
การคาฝนไดผลดี อันนี้ก็เปนผลอยางหนึ่ง ผลอีกอยางหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือ ชาวเขาตามที่รูเปนผูที่ทำการเพาะปลูก โดยวิธีที่จะทำใหบาน
เมืองของเราไปสูหายนะได โดยที่ถางปาและปลูกโดยวิธีที่ไมถูกตอง ถาพวกเราทุกคนไปชวยเขา ก็เทากับชวยบานเมืองใหมีความอยูดีกินดี
และปลอดภัยไดอีกทั่วประเทศ เพราะถาสามารถทำโครงการนี้ไดสำเร็จ ใหชาวเขาอยูเปนหลักเปนแหลงสามารถที่จะมีความอยูดีกินดีพอ
สมควรและสนับสนุนนโยบายที่จะรักษาปาไม รักษาดินใหเปนประโยชนตอไป ประโยชนอันนี้จะยั่งยืนมาก”

โครงการหลวงไดเริ่มตนขึ้นเมื่อ ป พ.ศ.2512 เนื่องจาก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ ทรงเล็งเห็นถึงปญหาการปลูกฝน
ของชาวเขา จึงทรงมีพระราชดำรัสวา “ถาจะใหชาวเขาเลิกปลูกฝน
ก็ตองหาพืชอื่นที่ขายไดราคาดีกวาและมีความเหมาะสมที่จะปลูก
ในทีส่ งู มาใหชาวเขาปลูกทดแทนเปนรายไดเสียกอน จึงจะสามารถ
เลิกปลูกฝนได”
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นับจนถึงปจจุบัน โครงการหลวงมีผลผลิตตางๆ มากมาย
ประกอบดวย ผักปลอดสารพิษ สมุนไพร ถั่วและธัญพืช ผลไม เห็ด
ดอกไมเมืองหนาว ผลิตผลปศุสัตว ผลิตผลประมง ผลิตผลปาไม
ดอกไมแหง ผลิตภัณฑจากแฝก ไมกระถาง และผลิตภัณฑแปรรูป
ในชื่อการคา โครงการหลวงและดอยคำ แตผลิตภัณฑที่จะแนะนำ
ใหผูบริโภคไดรูจัก คือ ขาวกลองดอย และขาวดอยซอมมือ ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพที่นาสนใจ
ขาวกลองดอยคืออะไร
ขาวกลองดอย คือ ขาวที่กะเทาะเปลือก (แกลบ) ออกเพียง
อยางเดียวเทานั้น ไมผานการขัดสี เมล็ดขาวจะมีสีขุน เปนขาวที่มี
จมูกขาวและเยือ่ หุม เมล็ดขาวอยูม าก ซึง่ เปนสวนทีม่ คี ณ
ุ คาอาหาร
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และเปนประโยชนตอ รางกาย ขาวกลองบางคนเรียกติดปากวาขาว
ซอมมือหรือขาวแดง เนือ่ งจากในสมัยโบราณ ชาวบานใชวธิ ตี ำขาว
กินกันเอง จึงเรียกวา ขาวซอมมือ แตในปจจุบันเกษตรกรใชเครื่อง
จักรสีขาวแทน จึงเรียกขาวที่สีเอาเปลือกออกวาขาวกลอง
ผลผลิตขาวกลองดอยเปนผลิตภัณฑของโครงการหลวงไดมา
จากการปลูกขาวบนดอยกวา 30 ดอย ซึ่งมีชาวเขาเผาตางๆ ไดแก
กะเหรี่ยง มง มูเซอร ฯลฯ ชาวเขาเหลานี้จะปลูกขาวเพื่อบริโภค
ในครัวเรือนและหากมีมากพอก็จะนำมาขายใหทางโครงการหลวง
พันธุขาวที่ใชปลูกมีมากมาย ไดแก ขาวพันธุเจาฮอ พันธุลาซอแดง
พันธุเ หลาทูหยาและพันธุป กาเกอะญอ ซึง่ พันธุข า วเหลานีไ้ ดมกี าร
ปลูกและเก็บรักษาสายพันธุจ ากรุน บรรพบุรษุ จนถึงปจจุบนั จึงนับ
วาเปนภูมิปญญาทองถิ่นที่ควรเก็บรักษาไวเปนอยางยิ่ง
ขาวชาวเขาจะเปนขาวพันธุพิเศษตางจากขาวธรรมดาที่ชาว
บานกินกัน นอกจากพันธุต า งกันแลว วิธปี ลูกก็ตา งกันดวย ขาวชาว
เขาจะเปนขาวที่ปลูกบนดอย ปลูกบนที่แหงๆ ไมปลูกแบบดำน้ำ
การปลูกแบบนีข้ า วจะไดสารอาหาร โดยเฉพาะสารประเภทแรธาตุ
จากพื้นดินมากกวาขาวธรรมดา
ขาวดอยซอมมือ คืออะไร
ขาวดอยซอมมือเปนขาวที่ผานการกะเทาะเปลือกแลวขัดสี
เพียงเล็กนอย ทำใหการหุงตมเร็วขึ้น มีคุณคาทางโภชนาการสูง
อุดมไปดวยสารอาหารและวิตามิน บี1 บี 2 ไนอาซิน ฟอสฟอรัส
แคลเซียม ทองแดง เหล็ก โปรตีน ไขมัน (ทีไ่ มมโี คเรสเตอรอล) คาร
โบไฮเดรตและเสนใย
ลักษณะพิเศษของขาวกลองดอยและขาวดอยซอมมือ
ของโครงการหลวง
ลักษณะพิเศษของขาวกลองดอยและขาวดอยซอมมือของ
โครงการหลวงคือ เปนขาวไรปลูกบนที่สูงของเกษตรกรไทยภูเขา
สวนใหญจะปลูกในสภาพพื้นที่มีความสูง 700-1,200 เมตร จาก
ระดับน้ำทะเล ซึ่งมีความแตกตางตามความสูงและชนเผาของ
เกษตรกรผูปลูก พันธุขาวจึงมีความหลากหลาย มีการผสมผสาน
ชนิดของขาวในการปลูก เปนภูมิปญญาและวิถีการปลูกขาว เพื่อ
ใหมขี า วสำหรับบริโภคอยางเพียงพอตลอดทัง้ ป ลดความเสีย่ งจาก
ความเสียหายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูง
โดยใชพนั ธุข า วทีแ่ ตกตางกันมาผสมผสานในการปลูก ทำใหไดขา ว
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ที่มีความหลากหลายของเมล็ดขาว สีเมล็ดขาวและขนาดความ
สั้น-ยาว ของเมล็ด ในนาขาวที่ปลูกในพื้นที่เดียวกัน ขาวที่ไดมีสี
หลากหลายแตกตางกัน ทั้งความเหนียวนุม รวน ผสมอยูในการ
หุงตม ซึ่งเปนเอกลักษณพิเศษพันธุขาวไรของชาวไทยบนพื้นที่สูง
ขาวกลองดอยและขาวดอยซอมมือ ของมูลนิธโิ ครงการหลวงมีขา ว
หลากหลายสายพันธุ เปนความแตกตาง และหลากหลาย ทีม่ คี วาม
งดงามและจะชวยดำรงไวซงึ่ ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชให
คงอยูและสืบไปในอนาคต
ขาวกลองดอยและขาวดอยซอมมือตางกันอยางไร
ทัง้ ขาวกลองดอยและขาวดอยซอมมือคือ ขาวเจา แตแตกตาง
กันตรงวิธีการหรือกระบวนการกะเทาะเปลือกและสีขาวกอนนำ
มารับประทาน กลาวคือ ขาวกลอง (Brown rice) เปนขาวที่ผาน
กรรมวิธีการสีขาวในขั้นตนเทานั้น คือ ผานขาวเปลือกเขาไปใน
เครื่องสีขาว เปลือกขาวจะถูกกะเทาะแตกออกและหลุดไป เมื่อ
แยกเปลือกขาวออกจะไดขา วกลองซึง่ มีเมล็ดขาวยังสมบูรณ โดยมี
จมูกขาวและเยื้อหุมเมล็ดขาวติดอยู ซึ่งทำใหผิวของเมล็ดขาวมีสี
น้ำตาลออน
ขาวซอมมือ มีลักษณะและคุณคาทางโภชนาการเชนเดียว
กับขาวกลอง บางคนเรียกวา ขาวกลอง ขาวซอมมือ ตางกับขาวกลอง
ตรงวิธีการกะเทาะเปลือก ที่ทำโดยการตำขาวเปลือกในครก
ปจจุบันมีทำกันนอยลงมาก
ประโยชนมากมายของการกินขาวกลอง
y ไดวิตามินบีรวมชวยปองกันและบรรเทาอาการออนเพลีย
แขน ขา ไมมีแรง ปวดกลามเนื้อ โรคผิวหนังบางชนิด บำรุง
สมองทำใหเจริญอาหาร
y ไดวิตามินบี 1 ซึ่งถากินเปนประจำจะชวยปองโรคเหน็บชาได
ขาวกลองดอยมีวิตามินบี 1 มากกวาขาวขัดขาวถึง 371 เทา
y ไดวิตามินบี 2 ปองกันโรคปากนกกระจอก
y ไดฟอสฟอรัส ชวยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟน
y ไดแคลเซียม ทำใหกระดูกแข็งแรง ชวยปองกันไมใหเปนตะคริว
y ไดทองแดง สรางเมล็ดโลหิต และฮีโมโกลบิน
y ไดโปรตีน ชวยเสริมสรางสวนที่สึกหรอของรางกาย
y ไดไขมัน ใหพลังงานแกรา งกาย ไขมันในขาวกลองเปนไขมันทีด่ ี
ไมมีโคเลสเตอรอล

y ไดไนอะซิน ชวยระบบผิวหนังและเสนประสาทและปองกัน
โรคเพลลากรา (โรคที่เกิดจากการขาดไนอะซิน จะมีอาการ
ทองเสีย ประสาทไหว และโรคผิวหนัง)
y ไดคารโบไฮเดรต ใหพลังงานแกรางกาย
y ไดกากอาหาร ขาวกลองมีกากอาหารมาก ซึง่ จะทำใหทอ งไมผกู
และชวยปองกันมะเร็งในลำไสอีกดวย
y วิตามินและเกลือแรตางๆ ในขาวกลองจะชวยใหสวนตางๆ
ของรางกายทำงานอยางมีประสิทธิภาพ
ขาวกลองมีอะไรดีกวาขาวขาว
ขาวกลองมีสารอาหารตางๆ มากมาย ซึง่ มากกวาขาวขาว เชน
ธาตุเหล็ก มีมากเปน 2 เทา ชวยปองกันโลหิตจาง
y ขาวกลองมีวติ ามินบี 1 มากกวาขาวขาวประมาณ 4 เทา ถากิน
เปนประจำ จะปองกันโรคเหน็บชา
y วิตามินบี 2 มีมากจะปองกันโรคปากนกกระจอก
y วิตามินบี 2 มีมากจะปองกัน และบรรเทาอาการออนเพลีย
และขาไมมแี รง อาการปวดแสบและเสียวในขา ปวดนอง ปวด
กลามเนื้อ ลิ้นแตก หรือมีแผล ริมฝมากเจ็บหรือมีแผล โรค
ผิวหนังบางชนิด โรคปลายประสาทอักเสบและโรคเกี่ยวกับ
ระบบประสาทบางชนิด
y แคลเซียม มีมากกวา จะทำใหกระดูกแข็งแรง ชวยปองกันไมให
เปนตะคริว
y ไขมัน มีมากกวาใหพลังงานแกรางกาย
y กากอาหาร มีมากกวาจะชวยปองกันทองผูก และมะเร็งลำไส
ใหญ
y เกลือแรและวิตามินตางๆ ในขาวกลอง มีรวมกัน 20 กวาชนิด
มีหนาที่ทำใหการทำงานของสวนตางๆ ของรางกายทำงาน
อยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางสวนที่สึกหรอ
y โปรตีน มีมากกวาชวยเสริมสรางสวนที่สึกหรอ
y แปง (คารโบไฮเดรต) มีนอยกวาขาวขาว ชวยลดความอวน
สวนคนที่ผอมจะสมบูรณขึ้น เนื่องจากไดรับสารอาหารตางๆ
ที่มีประโยชนเพิ่มขึ้น
y ประหยัดเงินทอง เพราะเจ็บปวยนอยกวา ขาวกลองจะมีราคา
ถูกวา เพราะตนทุนในการผลิตต่ำกวา
y มีผลทำใหสุขภาพจิตและสติปญญาดีขึ้น เพราะสุขภาพกาย
ดีขึ้น
ผลเสียของการกินขาวขาว
โรคและอาการตางๆ ตอไปนี้ จะลดลงมากหรือปองกันไดถา
กินขาวกลอง เปนประจำและกินอาหารเพียงพอและถูกหลัก
y โรคเหน็บชา เพราะขาดวิตามินบี 1 ขาวกลองมีวิตามินบี 1
มากกวาขาวขาว 385% (พบมากในประเทศทีก่ นิ ขาวขาวเปน
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อาหารหลัก)
โรคปากนกกระจอก เพราะขาดวิตามินบี 2 ขาวกลองมีวติ ามิน
บี 2 มากกวาขาวขาว 66% (ตามชนบทมีเด็กเปนโรคปากนก
กระจอก 60%)
โรคโลหิตจางเพราะขาดธาตุเหล็ก เนื่องจากขาวกลองมีธาตุ
เหล็กมากกวาขาวขาว 2 เทา (ประชากรไทยเปนโรคโลหิตจาง
40%)
โรคนิ่วในกระเพาะปสสาวะ (พบมากทางภาคเหนือและภาค
อีสาน โดยเฉพาะในเด็กอายุต่ำกวา 6 ป) เกี่ยวเนื่องจากมา
จากการขาดธาตุฟอสฟอรัสและอื่นๆ ซึ่งมีในขาวกลอง นอก
จากนั้นฟอสฟอรัสยังชวยในการเจริญเติบโตของกระดูกและ
ฟนอีกดวย
โรคทองผูก เพราะมีกากอาหารนอย ขาวกลองมีกากอาหาร
มากกวา 133% (ขาวกลองชวยปองกันทองผูกและมะเร็ง
ลำไสใหญ)
โรคทางระบบประสาทบางชนิดและโรคปลายประสาทอักเสบ
เพราะขาดวิตามินบีรวม ซึง่ มีมากในขาวกลอง (วิตามินบีรวม
ชวยบำรุงสมอง ทำใหเรียนเกงขึ้นและเจริญอาหาร)
อารมณเสียงายกวา หงุดหงิดเพราะขาดวิตามินบีรวม ซึ่งเปน
วิตามินที่เสริมสรางระบบประสาทของรางกายและถาระบบ
ประสาทของเราไมดี ทำใหเราควบคุมอารมณไดไมดีนัก
เบื่ออาหาร เพราะขาดวิตามินบีรวม ซึ่งขาวกลองมีมากกวา
ขาวขาว
โรคขาดโปรตีน ขาวกลองมีโปรตีน รอยละ 7-12 (เด็กไทย
ประมาณรอยละ 40-60 เปนโรคขาดโปรตีนและพลังงาน)
ขาวกลองมีโปรตีนมากกวาขาวขาว 20-30%
โรคผิวหนังบางชนิดเนื่องจากขาดวิตามินบีบางตัว
ออนเพลีย รูสึกเหนื่อยกวาปกติ ปวดเมื่อยตามตัวและขา
เพราะขาดวิตามินบีรวม
โรคชัก เนื่องจากขาดวิตามิน บี 6 ซึ่งมีมากในขาวกลอง
ขาวขาวมีแปง (คารโบไฮเดรต) พอๆ กับขาวกลองแตมีเกลือ
แรและวิตามินตางๆ นอยกวาขาวกลอง (ในขาวกลองจะมี
วิตามินรวมกัน 20 กวาชนิด) ที่ทำใหสวนตางๆ ของรางกาย
ทำงานอยางมีประสิทธิภาพและเสริมสรางรางกายใหสมบูรณ

จากประโยชนที่มีมากมายของขาวกลองดอยและขาวดอย
ซอมมือของโครงการหลวง ผูบริโภคจึงไมควรละเลยในการเลือก
ซือ้ หาผลิตภัณฑดงั กลาวเพือ่ นำไปรับประทาน ซึง่ นอกจากทานจะ
ไดรับประโยชนมากมายตอสุขภาพแลว ยังชวยสงเสริมเกษตรกร
ชาวเขาใหมีรายได และมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นอีกดวย
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