โครงการประกวดเรี ยงความ “เรื่ องเล่ าข้ าวพืน้ เมือง เพื่อสุขภาพ”

เรียงความรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ระดับประชาชนทัว่ ไป
โดย นางพิชญา สุ วรรณโน
พัทลุงรุ่ งเรื องเมืองด้ามขวาน
สารพัดพันธุ์ขา้ วเหนียวเจ้ามี
อู่นาข้าวหลายสายพันธุ์น้ นั ปรากฏ
เป็ นข้าวดีศรี เมืองลุงบารุ งไทย

สื บตานานเกษตรกรรมนาวิถี
ชุบชีวชี าติชนคนใกล้ไกล
ข้าวสังข์หยดพันธุ์พ้นื เมืองเรื องไสว
ต้านโรคภัยสารพันทุกข์บรรเทา

งานรวมญาติรดน้ าดาหัวขอพรผูส้ ู งอายุของตระกูลคุณย่าช่วงสงกรานต์ปีนี้ เจ้าภาพบอกว่ามีของดีแจกให้ลูกหลาน
ก่อนกลับ สร้างความแปลกใจใคร่ รู้ยิ่งนัก เมื่อถึงเวลาบรรดาลูกหลานที่มาร่ วมงานได้ของที่ระลึกกลับบ้านเป็ นข้าวสังข์
หยดถุงละหนึ่งกิโลกรัมจากน้าชายเจ้าของโรงสี สุ ขใจกันถ้วนหน้าทั้งผูใ้ ห้และผูร้ ับ ข้าพเจ้าถึงกับต้องนัง่ ร่ ายกลอนราลึก
วิถีไทยที่ผกู พันอยูก่ บั เกษตรกรรมของเกษตรกรหลายยุคสมัย ย้อนรอยอารยะไทยเมืองอู่ขา้ วอู่น้ านามพัทลุง
พัทลุงเป็ นเมือง “หนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ าตก แหล่งนกน้ า ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ าพุร้อน” เมืองเล็ก ๆ
แห่ งนี้ โอบล้อมด้วยธรรมชาติอนั งดงามตามคาขวัญที่กล่าวมา ลูกหลานชาวนาเกิ ดท่ามกลางอู่นาข้าว เติบโตท่ามกลาง
บรรยากาศของท้องทุ่ง จึงคุ น้ ชิ นกับผืนนา คุ น้ ตากับกอข้าวที่ชูรวงเหลื องอร่ ามเรื องรองดัง่ ทะเลทองคา ทุกเช้าค่ าได้
สัมผัสวิถีชาวนาที่ตอ้ งตื่นก่อนตะวัน แบกคันไถไปนา ไถหว่าน ประสานแรงวัวกับแรงคน ถอนกล้า ดานา เกี่ยวข้าวตาม
ฤดู ก าล กลับ ถึ ง บ้า นเมื่ อ ตะวัน ลับ ขอบฟ้ า ภาพเหล่ า นี้ ย งั แจ่ ม ชัด อยู่ใ นความทรงจ าของลู ก หลานชาวนา เหมื อ น
หนังกลางแปลงที่ฉายซ้ า ย้อนย้าความหลังว่าอย่าลืมรากเหง้าบรรพบุรุษชาวนาผูม้ ีคุณอนันต์ต่อชาวโลก
ชาวพัทลุงบริ โภคข้าวเจ้าเป็ นอาหารหลัก พื้นที่นาส่ วนใหญ่จึงนิ ยมปลูกข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนี ยว และข้าวสังข์หยด
ก็เป็ นหนึ่งในพันธุ์ขา้ วเจ้านาปี ที่นิยมปลูกไว้กินเองและเผื่อขายบ้าง โดยมากชาวนามักแบ่งผืนนาของตนสาหรับปลูกข้าว
สังข์หยดประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ ส่ วนที่เหลือไว้ปลูกข้าวเจ้าพันธุ์อื่น ๆ และมักจะปลูกข้าวเหนียวไว้มุมนาอีกเล็กน้อย
เพื่อใช้ในโอกาสสาคัญเฉพาะกิจตามเทศกาลงานบุญ
กลับ จากงานรวมญาติ ที่ พ ทั ลุ งวันนั้นได้แวะที่ ร้า นขายของฝากสองสามแห่ ง ทุ ก แห่ ง ล้วนมี ข ้าวสั ง ข์หยดวาง
จาหน่าย บางแห่งเรี ยกลูกค้าด้วยเงื่อนไขง่าย ๆ ซื้ อครบตามราคาที่กาหนดแจกฟรี ขา้ วสังข์หยดผสมข้าวพื้นเมือง และดูเหมือน
จะเรี ยกลูกค้าได้ดีเป็ นพิเศษ ทาให้นึกย้อนถึง ช่วงแรก ๆ ที่แม่นาข้าวพันธุ์น้ ี มาปลูก โดยที่ท่านไม่ได้ทราบเรื่ องสรรพคุณ
ของข้าวสังข์หยดมากมายไปกว่าเป็ นข้าวสารสี แดงสวย เมื่อหุ งสุ กมีรสชาติอร่ อย กลิ่นหอมกรุ่ นจรุ งใจ จึงขอเมล็ดพันธุ์
จากเพื่อนบ้านมาทดลองปลูกบ้าง เมื่อเห็นว่าปลูกได้ผลดีมีรสชาติอร่ อยจริ งตามคาร่ าลือก็ปลูกเรื่ อยมาเป็ นประจาทุกปี
ครั้นต่อมาชาวบ้านต่างทราบดีวา่ นอกจากรสชาติอร่ อยแล้ว ข้าวสังข์หยดยังดีต่อสุ ขภาพยิ่งนัก มีสรรพคุณทางยาที่
ช่ วยเจริ ญอาหาร สาหรับคนที่เป็ นโรคเบื่ออาหาร เมื่อได้รับประทานข้าวสังข์หยดแล้วจะช่ วยให้ทานข้าวได้มากขึ้ น

บ้านใดมีคนป่ วยไข้ก็มกั จะนาข้าวสังข์หยดมาทาข้าวต้มให้ทานเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงกระฉับกระเฉง ฟื้ นตัวจากพิษ
ไข้ได้เร็ วขึ้น
ทุกปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็ จแล้ว ชาวนาจะนาข้าวสารใหม่ไปฝากผูห้ ลักผูใ้ หญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อแสดงความ
นอบน้อมและเสริ มสิ ริมงคลแก่ตน ยิง่ เป็ นข้าวสังข์หยดด้วยแล้วก็ยงิ่ เพิ่มความอิ่มเอมใจแก่ผรู ้ ับ เพราะสรรพคุณของข้าวที่
ดีต่อสุ ขภาพมากมาย สื่ อความหมายว่าปรารถนาให้ผรู้ ับมีสุขภาพดี ประกอบกับปั จจุบนั นี้ มีผลการวิจยั จากหลายสถาบัน
สนับสนุ นว่าข้าวสังข์หยดมีคุณค่าทางโภชนาการสู งมาก มีกากใยอาหารสู งลิ่ ว อุดมด้วยโปรตีน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส
วิตามินบี เป็ นต้น ซึ่งล้วนเป็ นประโยชน์ต่อร่ างกาย ทั้งช่วยชะลอความแก่ บารุ งโลหิ ต บารุ งร่ างกาย และที่น่าจะถูกใจใคร
ต่อใครหลายคน คือ ช่วยป้ องกันโรคความจาเสื่ อม อีกทั้งยังมีสารแอนตี้ออกซิ แดนท์ที่ช่วยลดภาวะเสี่ ยงของโรคมะเร็ ง
ด้วย จึงมัน่ ใจได้วา่ หากได้ทานข้าวสังข์หยดเป็ นประจาแล้วเสมือนได้ทานยาบารุ งร่ างกาย การมอบข้าวสังข์หยดให้แก่
กันตามความคิดของข้าพเจ้า จึงเปรี ยบเสมือนคาอวยพรว่ามอบข้าวสังข์หยดแทนใจ ปลดเปลื้องโรคภัย ห่วงใยสุ ขภาพ
หลายคนอาจรู ้ สึก ว่าความนิ ย มในการให้ข้าวสารใหม่ แก่ ผูส้ ู งอายุหรื อผูห้ ลักผูใ้ หญ่ ที่เคารพนับถื อ ของชาวนา
กลายเป็ นอดีตที่เริ่ มห่างหายจากวิถีชีวติ ไทย ทั้งนี้เพราะชาวบ้านหลายพื้นที่แล้วเลิกทานา แต่เมื่อได้เห็นภาพการมอบข้าว
สังข์หยดให้แก่กนั ในโอกาสสาคัญต่าง ๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปี ใหม่ หรื อให้เพราะอยากจะให้แล้วนั้น ทาให้รู้สึก
อุ่นใจว่าความจริ งแล้วสิ่ งเหล่านี้ ไม่ได้หายไปไหนหรอก ยังคงอยูใ่ นจิตใจที่นอบน้อมเคารพผูใ้ หญ่จนเป็ นนิ สัยของคน
ไทยนี่แหละ เพียงแต่วา่ ผูใ้ ห้ในวันนี้อาจไม่ได้เป็ นแค่ชาวนาที่ปลูกข้าวเองเหมือนในวันนั้น แต่เป็ นชาวไทยทุกคนที่ยงั คง
ส่ งความรัก ห่วงใย และปรารถนาดีต่อกันไม่เปลี่ยนแปลง ด้วยการมอบข้าวสังข์หยดหรื อข้าวดีเพื่อสุ ขภาพนานาพันธุ์ เป็ น
สิ่ งยืนยัน
ข้ า วสั ง ข์ ห ยดยิ่ ง มี ชื่ อ เสี ยงเป็ นที่ รู้ จ ั ก มากขึ้ นด้ ว ยพระมหากรุ ณาธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในจังหวัดพัทลุ ง ได้ทอดพระเนตรข้าวสังข์หยดแล้วทรงสนพระทัยมาก
มีพระราชดาริ ให้ศูนย์วิจยั ข้าวพัทลุงคัดเมล็ดพันธุ์ขา้ วสังข์หยด มาปลูกในโครงการฟาร์ มตัวอย่างตามพระราชดาริ เมื่อ
พระองค์เสด็จมาอีกครั้งและได้เสวยข้าวสังข์หยดที่ปลูกไว้ก็ทรงพอพระทัยมาก รับสั่งให้เร่ งขยายพันธุ์และส่ งเสริ มให้
ชาวบ้านปลูกเพิ่มเติมอีกหลายพื้นที่
ปัจจุบนั ชาวบ้านมีผลผลิตข้าวสังข์หยดเพิม่ มากขึ้น และได้รับการส่ งเสริ มจากทางราชการและส่ วนท้องถิ่นให้มีการ
พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ติดฉลากสิ นค้าข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุ งของชุ มชนต่าง ๆ หลายรู ปแบบ มีท้ งั ข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ
ข้าวสารบรรจุขวด บรรจุถุง และแปรรู ปสิ นค้าเป็ นขนมนมเนยหลายชนิด นาไปจัดแสดงในงานต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ พร้อม
ทั้งจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการขายจนกลายเป็ นที่รู้จกั ทัว่ ไปในกลุ่มสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพ ที่มีวางจาหน่ายตั้งแต่ตลาดชุ มชนจนถึง
ห้างสรรพสิ นค้าชั้นนาทัว่ ประเทศและในอีกหลายประเทศทัว่ โลก
วันนี้ “ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ” กลายเป็ นสิ นค้าเพื่อสุ ขภาพที่สร้างอาชี พและรายได้มหาศาล อีกทั้งยังได้รับการ
รับรองเป็ นสิ นค้าบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ หรื อ ข้าว GI (Geographical Indications) พันธุ์แรกของประไทยที่น่าภาคภูมิใจ
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าตราบใดที่ขา้ วสังข์หยดยังชู รวงงามไสว ชาวไทยยังห่ วงใยสุ ขภาพ ตราบนั้นข้าวสังข์หยดก็จะยังคงคุ ณค่าดัง่
ราชิ นีแห่ งข้าว หล่อเลี้ ยงชี พชาวไทยให้ห่างไกลโรคา เป็ นตานานการทานข้าวแทนยาที่ยิ่งใหญ่ ปรากฏในเรื่ องเล่าข้าว
พื้นเมืองเพื่อสุ ขภาพ ตลอดไป

