โครงการประกวดเรี ยงความ “เรื่ องเล่ าข้ าวพืน้ เมือง เพื่อสุขภาพ”

เรียงความรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ระดับมัธยมศึกษา
โดย นางสาวชนม์พศิน แก้วปราง
ข้า วพันธุ์ พ้ื นเมื อง เป็ นทรั พ ยากรพันธุ์ พื ชที่ เป็ นมรดก ได้ถ่า ยทอดกันมาหลายชั่วอายุค นจากบรรพบุ รุษชาวนา
ประเทศไทยเป็ นศู นย์ก ลางความหลากหลายทางพัน ธุ ก รรมของพัน ธุ์ ข้าว ปั จจุ บ ันได้มี ก ารเสื่ อมพัน ธุ์ หรื อสู ญพัน ธุ์
ไปเป็ นจานวนมาก การอนุรักษ์พนั ธุ กรรมข้าวพื้นเมืองเป็ นทางเลือกหนึ่งของการพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน ข้าวพื้นเมือง
เป็ นแหล่ งของธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ เป็ นสุ ดยอดอาหารที่อุดมไปด้วยคุ ณค่าทางโภชนาการซึ่ งกาลังเป็ น
กระแสความนิยมของผูบ้ ริ โภคในปัจจุบนั
พ่อของฉันมี พ้ืนเพเป็ นคนจังหวัดพัทลุ ง เมื่ อฉันยังเยาว์วยั พ่อได้พาฉันและแม่เดิ นทางไปเยี่ยมบ้านเกิ ดของท่าน
ฉันยังจาได้วา่ เมื่อพ่อขับรถใกล้จะถึงบ้านเกิด พ่อได้หยุดรถที่ผืนนาแห่ งหนึ่ งและบอกฉันกับแม่วา่ “นี่แหละคือผืนนาของ
ปู่ ย่าที่ทาให้พอ่ ได้เรี ยนหนังสื อและมีทุกวันนี้ได้” ในยามที่มองท้องทุ่งนาอันเขียวขจี มันทาให้ฉนั เบิกบานและชุ่มฉ่ าหัวใจ
อย่า งบอกไม่ ถู ก ซึ่ งฉัน ยัง ประทับ ใจอย่า งไม่ มี วนั ลื ม เลื อ น เมื่ อ มาถึ ง บ้า นปู่ ย่า ก็ พ ลบค่ า พอดี ได้เ วลาอาหารมื้ อเย็น
ที่ โต๊ะอาหารมื้ อนั้นฉันรู ้ สึกแปลกใจว่า ข้าวที่ อยู่ในจานทาไมจึ งมี สีแดงซึ่ งฉันไม่เคยเห็ นและไม่เคยกิ นมาก่ อน ย่าได้
อธิ บายว่า “ข้าวในจานนี้ เขาเรี ยกว่า ข้าวพันธุ์ สังข์หยด ย่ากิ นข้าวชนิ ดนี้ ต้ งั แต่ย่ายังสาว ๆ แล้ว หลานกิ นเยอะๆ นะ มันมี
ประโยชน์มาก” พ่อเคยเล่ าให้ฉันฟั ง แล้วว่า ที่ บ ้า นปู่ ย่า กิ นข้า วสัง ข์หยด แต่ตอนนั้นฉันไม่ ส นใจ หลัง จากนั้นทุ ก ๆ ปี
ที่พ่อพาฉันไปเยี่ยมปู่ ย่า ฉันก็จะได้กินข้าวสังข์หยดทุ กมื้ อ ฉันเริ่ มสนใจในข้าวพันธุ์ น้ ี เสี ยแล้วสิ จึ งได้เริ่ มศึ กษาค้นคว้า
หาข้อมูลเกี่ยวกับข้าวสังข์หยด พร้อมทั้งสอบถามจากปู่ ย่าและคนใกล้ชิด
ข้าวพันธุ์สังข์หยดเป็ นข้าวพื้นเมืองของจังหวัดพัทลุง เมล็ดข้าวมีลกั ษณะแตกต่างจากข้าวพันธุ์อื่น ในเมล็ดเดียวกัน
จะมี เยื่อ หุ ้ม เมล็ ด สี ข าวปนสี แ ดงจาง ๆ จนถึ ง สี แ ดงเข้ม เมื่ อหุ ง สุ ก เมล็ ดข้า วจะนุ่ ม มาก มี ก ลิ่ น หอม และหุ ง ขึ้ น หม้อ
แม้กระทัง่ ตั้งจนเย็น ข้าวก็ยงั คงนุ่มอยู่ มีความคงตัวของเมล็ดข้าวสู ง นอกจากความอร่ อยและมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง
แล้ว ยัง ย่อยง่ า ย อิ่ ม ท้อ งนาน เหมาะส าหรั บ ผูส้ ู ง อายุแ ละผูท้ ี่ ไ ม่ ใ ช้แรงงานหนัก มี ก ากใยสู ง กว่า ข้า วพันธุ์ อื่ น ๆ จึ ง มี
ประโยชน์ในการชะลอความแก่ มี โปรตี น ธาตุ เหล็ก และฟอสฟอรั สซึ่ งมี ประโยชน์ ในการบารุ งโลหิ ต บารุ งร่ างกาย
ป้ องกันโรคความจาเสื่ อมและยังมีสารแอนตี้ออกซิ แดนท์พวก oryzanol และมี Gamma Amino Botyric Acid

(GABA) ช่วยลดอัตราความเสี่ ยงของการเป็ นโรคมะเร็ ง ข้าวสังข์หยดเป็ นข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีคุณค่าทางอาหารสู ง จึงได้
ชื่อว่า ข้าวสังข์หยด ราชิ นีขา้ วแห่ งภาคใต้ เป็ นข้าว GI “สิ นค้าบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ” พันธุ์แรกของประเทศไทย มีชื่อเรี ยกว่า
“ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง”

ฉันจึงไม่แปลกใจ ถึงแม้วา่ เวลาจะผ่านไปกี่ปี ฉันไม่เคยได้ยินข่าวเลยว่าปู่ ย่าเจ็บไข้ไม่สบาย ซึ่ งฉันเชื่ อว่าส่ วนหนึ่ ง
เป็ นเพราะท่านได้บริ โภคข้าวสังข์หยดมาตลอดระยะเวลาสี่ สิบกว่าปี ข้าวพื้นเมืองไม่มียาฆ่าแมลงและสารเคมี ปู่ ย่าตาทวด
จึงได้มีอายุยืนยาว สุ ขภาพแข็งแรง จากนี้ ไปฉันจะพยายามกิ นข้าวพื้นเมื องให้บ่อยมากขึ้ น ด้วยหวังว่าจะมี อายุยืนยาว
ไม่เจ็บไม่ไข้เป็ นภาระใครตามแบบอย่างปู่ ย่าตาทวดท่านบ้าง
ฉะนั้น วัน นี้ ถึ ง เวลาแล้ว ที่ เ ราทุ ก คนจะต้อ งตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า และความส าคัญ ของข้า วพื้ น เมื อ งให้ ม ากกว่ า
ความเป็ นธัญพืช หรื ออาหารหลักเพื่อการบริ โภค การตระหนักในคุ ณค่าของข้าวพื้นเมือง หันมาบริ โภคข้าวพื้นเมืองจะ
ช่วยส่ งเสริ มชาวนาให้หันมาปลูกข้าวหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่ งมีความสาคัญต่อสุ ขภาพ สิ่ งแวดล้อม และจะทาให้ทุกฝ่ าย
หันมาร่ วมมือกันเพื่ออนุรักษ์พฒั นาสายพันธุ์ขา้ วพื้นเมืองให้คงอยูค่ ู่สังคมไทยสื บไป

