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เรียงความรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ระดับอุดมศึกษา
โดย นางสาว วรรนิสา จุย้ น้อย
“เอมไปเมื้ อนึ ง หล่ า วพ่อเหอ” ทุ ก ครั้ ง ที่ ฉันไปเยี่ย มคุ ณครู ที่สอนวิช าชี ววิท ยา ฉันจะได้ยินประโยคดังกล่ าว ซึ่ ง
หมายถึง “อิ่มไปอีกหนึ่งมื้อ” คุณครู ของฉันจะชี้ชวนให้ฉนั กินข้าวชนิดหนึ่ง ซึ่ งมีสีน้ าตาลแดง ฉันใช้เวลาเคี้ยวนานขึ้นและ
รู ้สึก ณ ตอนนั้นว่า ข้าวนี้ ไม่เหมือนข้าวที่ฉนั เคยกิน รสสัมผัสจากการกินข้าวสี น้ าตาลแดงในครั้งแรกนั้น ทาให้ฉนั จดจา
ได้มิรู้ลืม ขณะที่เคี้ยวฉันสัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมกรุ่ น คุณค่าของข้าวชนิดนี้เป็ นเช่นใด ฉันไม่ได้ให้ความสนใจ ฉันรู ้เพียงว่า
ฉันอิ่มท้องนานขึ้น และเมื่อฉันกลับบ้าน ข้าวที่ครอบครัวของฉันกินคือข้าวหอมปทุมธานีที่พอ่ ปลูกเอง ฉันเพิ่งรู ้ภายหลัง
จากคุณครู ที่สอนวิชาสังคมศึกษาฯ ว่า ข้าวสี น้ าตาลแดงนั้นคือ “ข้าวสังข์หยด”
ข้าวสังข์หยดเป็ นข้าวพื้นเมือง เป็ นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของจังหวัดพัทลุง และเป็ นข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารสู งมาก
ฉันจึงไม่แปลกใจที่คุณครู สอนวิชาชี ววิทยาแนะนาให้ฉันกินข้าวชนิ ดนี้ เมื่อฉันไปตลาดหรื อไปเที่ยวงานประจาปี ต่าง ๆ
ฉันเห็นข้าวสังข์หยดตั้งวางขายเป็ นถุง ๆ ถุ งละไม่กี่กิโลกรัมและมีผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากข้าวสังข์หยดอีกหลายอย่าง เช่ น
ไอศกรี ม คุกกี้ กาแฟ ฯลฯ ไอศกรี มเป็ นผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดที่ฉนั ประทับใจมากที่สุด ย้อนกลับไปในงานเปิ ดโลก
การศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ฉันได้ชิมไอศกรี มข้าวสังข์หยดเป็ นครั้งแรก ไอศกรี มมีสีม่วงคล้ายไอศกรี มเผือก แต่เนื้ อ
ไอศกรี มจะมีสีแดงกว่าไอศกรี มเผือกเล็กน้อย และมีเมล็ดข้าวกรุ บ ๆ ปนอยู่ดว้ ย ช่ วยเพิ่มเนื้ อสัมผัสของไอศกรี มได้เป็ น
อย่างดี ความรู ้สึกของฉันขณะนั้น แม้นฉันจะรู ้ ว่าข้าวสังข์หยดมีคุณค่า แต่บา้ นของฉันก็มีอาชี พทานาและสี ขา้ วกิ นเอง
เราจะต้องไปซื้ อข้าวและปลูกข้าวพันธุ์น้ ี ทาไม หารู ้ ไม่ว่าตอนนั้นฉันได้ละทิ้งและละเลยสิ่ งที่มีคุณค่าและอยู่ใกล้ตวั ฉัน
มากที่สุด
เมื่อฉันเข้าสู่ ร้ ัวมหาวิทยาลัย เป็ นโอกาสดีที่ฉนั ได้เรี ยนวิชาวิถีชุมชน การเรี ยนวิชานี้ มีกิจกรรมพิเศษคือ การให้นิสิต
ออกไปสัมผัสชุมชน ฉันได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับพันธุ์ขา้ วพื้นเมืองที่คนในชุมชนดอนประดู่ อาเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ปลูก ได้
เรี ยนรู ้ คุณประโยชน์ของข้าวพันธุ์ น้ นั ฉันได้ดานา เห็ นต้นข้าวเจริ ญเติ บโต ออกรวง และสุ กเหลื องอร่ ามเต็มท้องทุ่ง
กระทัง่ ได้เกี่ยวข้าว ฉันรับรู ้วา่ กว่าข้าวจะมาเป็ นข้าวสวยให้เรากินนั้น ชาวนาต้องผ่านความยากลาบากใดบ้าง อาจารย์และ
ชาวบ้านในชุมชนนาข้าวที่ทุกคนช่วยกันเก็บเกี่ยวมาสี และจัดแบ่งถุงแจกจ่ายนิ สิตในรายวิชา นี่ เป็ นครั้งแรกที่ฉนั หุ งข้าวที่
ฉันปลูกเอง ขณะที่ขา้ วเดือดคลัก่ ๆ กลิ่นหอมของข้าวก็ฟุ้งไปทัว่ ทั้งบ้าน และฉันได้กินข้าวข้าวสังข์หยด “ข้าวที่ฉนั ปลูกเอง”
ด้วยความรู้สึกเปี่ ยมสุ ข
สองปี หลังจากนั้น แม่ของฉันเริ่ มมีอาการปลายประสาทชา มีอาการคันตามผิวหนัง ส่ วนพ่อของฉันเป็ นโรคเส้น
เลือดในสมองตีบ โชคดีที่ไปหาหมอได้ทนั เวลาทาให้พอ่ สามารถใช้ชีวิตได้เกือบเป็ นปกติ แต่จะมีอาการหน้ามืดและเวียน
ศี ร ษะ บ้า นหมุ น เป็ นระยะ ๆ ฉัน เห็ นพ่ อ และแม่ กิ น ยาทุ ก วัน วันละหลายเม็ด ฉัน คิ ดว่า ต้องท าอะไรสั ก อย่า งหนึ่ ง

ฉัน จ าได้ว่า คุ ณ ครู แ ละอาจารย์ เคยพู ด ถึ ง ข้า วสั ง ข์ห ยด ข้า วที่ มี คุ ณ ค่ า ทางอาหารสู ง ฉัน หาความรู ้ เ พิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ
คุณประโยชน์ของข้าวสังข์หยด พบว่าข้าวสังข์หยดมีกากใยอาหารสู งกว่าข้าวพันธุ์อื่น ๆ ช่วยบารุ งโลหิ ต บารุ งร่ างกาย มี
วิตามินบี 1 บี 2 ช่วยบารุ งระบบประสาท ป้ องกันโรคความจาเสื่ อม ฯลฯ ฉันจึงปรึ กษากับพ่อแม่วา่ “เราลองเปลี่ยนมากิน
ข้าวสังข์หยดกันไหม แม้วา่ จะไม่เปลี่ ยนมากิ นแบบร้ อยเปอร์ เซ็นต์ แต่เราจะเปลี่ ยนแบบค่อยเป็ นค่อยไป ผสมข้าวสังข์หยด
กับข้าวที่เราหุ งอยูเ่ ดิมและเมื่อเริ่ มคุน้ ชินรสชาติขา้ วก็ค่อยเพิ่มสัดส่ วนของข้าวสังข์หยด” พ่อกับแม่ของฉันเห็นด้วย
ณ ตอนนี้ พ่อของฉันอายุ 67 ปี แม่ของฉันอายุ 63 ปี และตัวฉันเองอายุ 24 ปี ครอบครัวของฉันซื้ อข้าวสังข์หยดจาก
ร้านวิสาหกิจชุ มชน ทุกวันนี้ ครอบครัวของฉันยังไม่กินข้าวสังข์หยดแบบเต็มรู ปแบบ แต่สิ่งหนึ่ งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็น
ได้ชดั คือ แม่ของฉันหายจากอาการปลายประสาทชา และอาการคันตามผิวหนังลดน้อยลง ส่ วนพ่อของฉันมีการขับถ่าย
เป็ นปกติ อาการเวียนศีรษะแม้จะเกิดขึ้นบ้าง แต่ความถี่ในการแสดงอาการลดน้อยลง
“ข้าวสังข์หยด” เป็ นข้าวที่ทาให้สุขภาพของคนในครอบครัวฉันดีข้ ึน “ข้าวสังข์หยด” จึงเป็ นข้าวที่อยูใ่ นใจของพวก
เราตลอดมา และจะคงอยูใ่ นใจของพวกเราตลอดไป

