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คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์
มนต์ เ สน่ ห์ข องแม่ นำ้า น้ อ ย กลั บมาให้ เ ราหายคิ ด ถึ ง อี ก ครั้ง
เรือ่ งราวอบอุน่ และอิม่ อุน่ ของสังคมครอบครัวและญาติมติ รผ่านเรือ่ งเล่า
กะปิ น้ำาปลา เถาผักบุ้ง กุ้ง พริก และพืชพันธุ์พ้ืนบ้านต่างๆ ใน
บรรยากาศของท้องน้าำ อันอุดมไปด้วยชีวติ ชีวา
“หนานคำา” ผูช้ ายทีม่ คี วามหมายอยูใ่ นหลายสถานะ แต่ทแ่ี น่ๆ
สถานะพ่อบ้านนั้นยิ่งยวด เพราะพ่อบ้านคนนี้ขยันทำาครัว แล้วยังเป็น
นักเขียนนักเล่าเรือ่ งจนใครๆ ติดใจ ติดตามกันมาครัง้ ถ่ายทอดลงนิตยสาร
สกุลไทย พ่อครัวตัวอ้วนคนนีย้ งั ได้รบั รางวัลดีเด่นในงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งชาติ จากหนังสือ “พ่อบานทําครัว” เล่มแรกของเขา จนถึงเล่มนี้
สำานักพิมพ์เพื่อนดีพิมพ์เผยแพร่มาตลอดจนถึงเล่มที่ ๘ แล้ว ผู้เขียน
ตัง้ ชือ่ เสียโรแมนติกว่า “สายธารและวารวัน...ทีผ่ นั ผ่าน” ให้เราได้เคลิม้
ในเรื่องเล่า เคล้าสลับกับการเลือกวัตถุดิบดีๆ เด็ดผัก จับปลา มา
ปรุงเป็นอาหารและของว่าง หลากรส ไม่รเู้ บือ่

บันทึกพื้นบ้านของ “หนานคำา” เล่มนี้ยังนับเป็นตำารากับข้าว
ทีใ่ ห้ความรูแ้ ก่ผอู้ า่ นอย่างพร้อมสรรพ หากไม่มใี ครถ่ายทอด นับวันเรือ่ ง
เหล่านี้มีแต่จะเลือนหายไปจากหูของคนไทย อย่างการเรียกใบไม้ท่ใี ช้
รับประทาน โดยใบไม่ออ่ นหรือแก่ไปว่า “ใบเพสลาด” (เพ-สะ-หลาด)
หรือกรรมวิธี “ตบแล้วบิด” ผักบุ้ง เมื่อใช้แกงทำาให้รสชาติเข้าเนื้อขึ้น
รู้ว่าการ “ล้อมซุ้ม” คืออะไร และ “แกงชักส้ม” ต่างจากแกงส้ม
หรือแกงเทโพตรงไหน แม้รายละเอียดของการทำาแกงเขียวหวานให้
รับประทานกับขนมจีนได้อร่อย ต้องทำาให้ข้นกว่าทำาเพื่อรับประทาน
กับข้าวสวย นีก่ เ็ ป็นสิง่ ละอันพันละน้อยซึง่ หลายคนมองข้ามไป กระทัง่
เรือพาดหางอาจมีไม่กค่ี นทราบว่าเป็นคำาประดิษฐ์ของเรือหางยาว
อ่านเพลินได้ความรู้แล้ว ไปตลาดเลือกซื้อเนื้อสัตว์ ผักสด
เครื่องปรุง ปรุงตามตำารับ “หนานคำา” ปรุงเสร็จลงมือรับประทานกัน
ให้ “ชุม่ เขีย้ ว” (สำานวนหนานคำา) อย่ารอช้า
สายน้ำาไหลรี่บ้าง เอื่อยบ้าง ระยะเวลาการรวบรวมต้นฉบับ
ของพ่อครัวคนนี้เร็วบ้าง ช้าบ้าง แต่ “หนานคำา” ก็มีสัญญาใจกับ
เราว่า จะมีตำารับกับข้าวเคล้าสายน้ำาเล่มต่อๆ ไปมอบให้ผ้อู ่านอีก จึง
ดูเหมือนว่าเราจะมีโอกาสเอร็ดอร่อยไปกับพ่อครัวตัวอ้วนคนนี้เป็นที่
แน่นอนแล้ว

จ�กใจผู้เขียน
สำานักพิมพ์เพือ่ นดีตดิ ต่อมาว่ามีทา่ นผูอ้ า่ นถามถึงในงานสัปดาห์
หนังสือแห่งชาติว่า ไม่มีหนังสือในชุด “พ่อบ้านทำาครัว” ของหนานคำา
เล่ ม ใหม่ บ้ า งหรื อ เพราะหลั ง จากรวมเล่ ม ครั้ ง หลั ง สุ ด เล่ ม ที่ ๗
“ทำาครัว...ที่เวียงจันทน์” หนานคำาคล้ายจะถูกอาถรรพ์เลข ๗ ไปกับ
เขาด้วย คอลัมน์ประจำาหายไปพร้อมกับอุทกภัยใหญ่ซึ่งไม่มีใครเอาอยู่
เมื่อปลายปี ๒๕๕๔ จนถึงบัดนี้ก็ยังหาฤกษ์เข้าครัวใหม่ไม่ได้
ผมเกษี ย ณจากการทำ า งานในตำ า แหน่ ง ผู้ จั ด การทั่ ว ไปของ
โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่เวียงจันทน์ สปป.ลาว มาตั้งแต่ตรุษจีนปี
๒๕๕๖ ว่างงานอยูไ่ ม่นานก็ได้รบั ตำาแหน่งคุณปู่ ตอนนีม้ หี ลานสองคนแล้ว
เข้าตำาราอุ้มคนจูงคนของโบราณเลยครับ กำาลังน่าชังคุณปู่เลยจัดเวลา
เขียนหนังสือไม่ได้
ผมตอบทางเพื่อนดีไปว่ายังรวมได้อีกสัก ๒-๓ เล่มนะครับ
ว่าแล้วก็หันไปรวบรวมต้นฉบับสมบัติเก่าสำาหรับหนังสือชุดพ่อบ้าน

ทำาครัว เล่มที่ ๘ (แหมดีใจ พ้นเลข ๗ มาเสียได้) เพื่อนดีขอ
ต่อไปอีกว่า “ขอชื่อหนังสือขลังๆ แบบกินข้าวแกล้มมงคล ด้วยนะ”
ตรงนี้ละครับที่มึน
ระหว่ า งที่ ต รวจต้ น ฉบั บ รวบรวมกั บ ข้ า วในยุ ค ใกล้ เ คี ย งกั น
แก้เนื้อความให้ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ เท่าที่จะทำาได้ พบว่ามี
กับข้าวพื้นบ้านชาวทุ่งริมแม่นา้ำ น้อยพอรวมเล่ม วิญญาณนักกลอนเก่า
ชมรมวรรณศิลป์สำานักท่าพระจันทร์ก็กลับมาเข้าสิง จึงตั้งชื่อหนังสือ
เล่มนี้ว่า “สายธารและวารวัน...ที่ผันผ่าน”
สายธารในที่นี้ก็คือแม่น้ำาน้อย สายน้ำาแห่งชีวิตของหนานคำา
วารวันที่ผัน ผ่านก็คือวันเวลาที่ผ่านเลยไป กับข้าวของกินหลายชนิด
ในหนังสือเล่มนี้ก็ยากจะหวนคืนมาอยู่บนโต๊ะอาหารของคนไทยยุค
ปัจจุบันอาทิเช่น กับข้าวจานที่ชื่อ “พริกกะเกลือ” เป็นต้น
ในหนังสือเล่มนี้มีอาหารอยู่ ๓๑ อย่าง มีทั้งต้มยำาทำาแกง
ผัดกับทอด ยำาและเครื่องจิ้ม ขนม-ของว่าง แถมด้วยบรรยากาศของ
แม่น้ำาน้อยให้สมกับชื่อหนังสือ และคงไม่นานนักที่ผมจะกลับไปเขียน
ให้สกุลไทย อีก คนรักเดียวใจเดียวอย่างผมไม่หนีไปที่อื่นดอกครับ
กราบขอบพระคุณ คุณครู “รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง
วินิตา ดิถียนต์” ที่ท่านกรุณารับผมเป็นศิษย์นอกชั้นเรียนของท่าน
ท่านมอบให้ทั้งโอกาส คำาแนะนำาและช่วยขัดเกลา จน “หนานคำา”
พอจะเป็นที่รู้จักบ้างในแวดวงนักอ่าน
เมื่อต้องเข้าครัวทำากับข้าวเพื่อถ่ายภาพประกอบคอลัมน์ที่ครัว
บ้านปากเกร็ด ผมได้รับความกรุณาจาก คุณมยุรี วิศาลสวัสดิ์ กับ
คุณสุบรรณรัตน์ พงษ์ภักดี พี่สาวที่แสนดีทั้งสองคนกรุณาลงมือช่วย
จนเหน็ดเหนื่อยด้วยทุกครั้งงานจึงสำาเร็จ กราบขอบพระคุณครับ

ขอบคุ ณ คุ ณ บุ ษ ยา จี ร ะวุ ฒิ เจ้ า ของครั ว บ้ า นปากเกร็ ด
ที่แท้จริง คุณสราวุธ-คุณจารุนันท์ จีระวุฒิ เจ้าของครัวบ้านอุดรธานี
ป้าใหญ่-คุณปราณี โชคอุปถัมภ์ และศรีวรรณ ผู้ช่วยพ่อครัวผู้เข้มแข็ง
พี่อั้มและน้องอั๋น ลูกชายทั้งสองคน คนหนึ่งบริการจัดซื้อและขนส่ง
อีกคนหนึ่งช่วยปรุง จัดจานและถ่ายภาพอาหารบางจาน
ขอบคุณ คุณหมี-ทวีทรัพย์ ศรีวโล ช่างภาพของสกุลไทย
คู่ทุกข์คู่ยากของผม ขอบคุณ อาจารย์สุขุมาล เล็กสวัสดิ์ ที่กรุณา
ออกแบบปกหนั ง สื อ ซึ่ ง ถู ก ใจคนเขี ย นให้ ทุ ก เล่ ม แม้ เ ล่ ม นี้ จ ะทราบ
ล่วงหน้าแล้วว่าคงไม่ใช่ฝีมืออาจารย์เพราะปัญหาด้านสุขภาพก็ตาม
ขอบคุณสกุลไทย และสำานักพิมพ์เพื่อนดี รวมทั้งทุกคนในกองบรรณาธิการทั้งสองแห่ง
กราบขอบพระคุณท่านผู้อ่านที่กรุณาติดตามอ่าน “พ่อบ้าน
ทำาครัว” มาโดยตลอดครับผม
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อุทิศ

ให้
น้�สมบัติ-แม่น้�บุหง� โคกพูน
พ่อและแม่คู่ที่สองแห่งบ้�นวงเวียนใหญ่
ไม่มีน้�ทั้งสอง ไม่มีพวกเร�อย่�งวันนี้

๑๒

“ส�ยธ�รและว�รวัน...ที่ผันผ่�น”

๑
แกงส้มผักบุ้งใส่ใบมะดัน
กั บ ข้ า วถ้ ว ยนี้ ใ นสมั ย ที่ ผ มยั ง อยู่ ใ นวั ย เด็ ก จั ด ว่ า เป็ น กั บ ข้ า ว
ตามฤดู ก าล มะดั น ออกผลในช่ ว งฤดู น้ำ า หลาก พอน้ำ า ลดมะดั น ก็
แตกใบอ่อนพอดีกับปลาช่อนตามแหล่งน้ำาธรรมชาติโตได้ขนาดและ
มี ป ริ ม าณมาก ส่ ว นผั ก บุ้ ง น้ำ า นั้ น ไม่ ต้ อ งพู ด ถึ ง เพราะมี อ ยู่ ม ากมาย
ในแม่น้ำาน้อยสมัยนั้นแทบจะทั้งปี
ผมไปจ่ายตลาดเตรียมทำากับข้าวทีต่ ลาดนัดกระทรวงสาธารณสุข
แม่ค้าผู้เฒ่าชาวสวนเก็บใบมะดันมัดเป็นกำานำามาวางขาย พอเห็นแล้ว
นึกถึงแกงส้มถ้วยนี้ข้นึ มาติดหมัดจึงเหมามาทั้งหมด คิดว่าเหี่ยวบ้าง
แก่ไปบ้างก็คงจะเหลือแกงสักหม้อหนึ่ง
เมื่อคาดการณ์ผิดใบมะดันเหี่ยวเร็วกว่าที่คิดจนต้องตัดสินใจ
แกงหมูกับใบมะดัน ผมจึงสั่งความไปกับน้องอั๋นลูกชายคนเล็กที่จะ
ขับรถไปรับกุ้งแม่น้ำาที่บ้านริมแม่นำา้ น้อยว่า “ลูกบอกอาอ้อยด้วย พ่อ
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อยากได้ใบมะดันมาแกงส้ม หากยังมีผลหลงอยู่พอเอื้อมถึงก็เก็บมาให้
หมด”
ที่ บ้ า นเดิ ม ของผมนั้ น แม้ ว่ า มะดั น ต้ น เก่ า แก่ คู่ บ้ า น (อายุ
มากกว่าผมอีกครับ) จะล้มเพราะปลวกกินหลังจากแม่ถึงแก่กรรม
ได้ไม่นาน มะดันรุ่นหลังก็ยังมีอยู่อีกหลายต้นแม้ว่าผลจะไม่ดกเท่า
ต้นเดิมก็ตาม คุณสราวุธเคยหยอกผมว่า “หนานคำาควรไปเปิดร้าน
อาหารที่บ้านริมแม่นา้ำ น้อย ตั้งชื่อว่าร้านดงมะดันน่าจะดี”
บอกไปเท่านี้คุณพัชรีน้องสาวคนที่ ๔ ก็เก็บใบมะดันขนาด
กำาลังแกงมาให้หอบใหญ่ แกงส้มถ้วยนีพ้ วกเราเด็กๆ บ้านริมแม่นาำ้ น้อย
กินเป็นกันทุกคน ทราบดีว่าต้องใช้ใบมะดันที่ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป
ที่เรียกกันว่า “ใบเพสลาด” จึงจะเปื่อยง่ายกินอร่อย ส่วนผลมะดัน
นั้นช้ำาง่ายต้องอาศัยความสูงที่เกินมาตรฐานชายไทยของน้องอั๋นเอื้อม
ปลิดเอา
ผักบุ้งน้ำานั่นสิครับไม่กล้าขอน้อง ล่องเรือสำารวจแม่น้ำาน้อย
เมื่อต้นปี ๒๕๕๔ อาชีพ “ล้อมซุ้ม” คือนำากิ่งไม้มาทิ้งไว้ในแม่น้ำา
ผูกแพผักบุ้งไว้โดยรอบรอให้กุ้งปลามาอาศัย พอถึงหน้าน้ำาลดก็ใช้
อวนล้ อ มจั บ ปลามากิ น มาขายนั้ น หายสู ญ ไปแล้ ว มี ก ารเลี้ ย งปลา
ในกระชังเข้ามาแทนที่ หาซื้อเอาง่ายกว่าแม้ว่าจะมีแต่ลำาต้น ก้าน
และใบอัตคัดเหลือเกินก็ตามที
น่าเสียดายแพผักบุ้งซึ่งเคยมีอยู่มากมายสองฝั่งแม่น้ำ าน้อย
สมัยก่อนมีอยู่แทบทุกหน้าบ้านก็ว่าได้ ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ทำา
อาหารได้หลายชนิด
ทบทวนความรู้ชาวทุ่งไว้สักหน่อยว่า “ผักบุ้งน้ำา” มีอยู่สอง
ชนิด ชนิดแรกต้นและก้านใบมีสีแดงอมม่วง ส่วนอีกชนิดหนึ่งต้นและ
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ก้านใบมีสขี าวอมเขียว รับประทานได้ทง้ั สองชนิดแต่ทน่ี ยิ มคือชนิดหลัง
อาหารที่ใช้ผักบุ้งชนิดนี้ก็คือเย็นตาโฟ แกงส้ม แกงเทโพ ยำาผักบุ้ง
ฯลฯ นอกจากนั้นก็ยังมี “ผักบุ้งนา” และ “ผักบุ้งจีน”
สำ า หรั บ ผั ก บุ้ ง นาต้ น จะเล็ ก กรอบ ต้ น และก้ า นใบสี แ ดง
อมม่วงขึ้นอยู่บนดินที่เคยมีน้ำาท่วมถึง ขอให้ท่านผู้อ่านนึกถึงผักบุ้ง
ที่เรารับประทานแกล้มกับลาบ ยำา ส้มตำา จำาได้ไหมครับนั่นแหละ
ผักบุ้งนา
ผักบุง้ จีนนัน้ ต้องยกร่องใช้เมล็ดปลูก ต้นและก้านใบสีเขียวอ่อน
ร้านอาหารใช้ผัดผักบุ้งไฟแดงกับมีเย็นตาโฟบางเจ้าที่ใช้ผักบุ้งชนิดนี้
“ผักบุ้งจีน” ต้นเล็กกว่าผักบุ้งน้ำาแต่ปล้องยาวกว่าเนื้อก็บางกว่าและ
ไม่อมน้ำาแกง ในความรู้สึกของผม “ผักบุ้งน้ำา” มีรสชาติอร่อยที่สุด
แม้แต่การนำามาผัดเป็นผักบุ้งไฟแดงก็เถอะ
ตกลงว่าเครื่องปรุงครบถ้วน ได้แกงและได้กินแกงส้ม ผักบุ้ง
ใส่ใบมะดันสมใจ หากทำาครัวทีอ่ ดุ รธานีกค็ งต้องใช้ใบส้มโมง (ชะมวง)
แทนตามเคย เข้าครัวกันเถิดครับ
>> เครื่องปรุง
พริกแห้งเม็ดใหญ่อย่างทีค่ นโบราณเรียกกันว่าพริกแห้งบางช้าง
๕ เม็ด พริกขี้หนูแห้งตามชอบ กะปิ ๑ ช้อนกาแฟพูน หอมแดง
ขนาดเท่ากับหัวแม่มือ ๓ หัว กระชายอวบๆ ๕ ราก เกลือป่น
สัก ๑ ช้อนกาแฟ ปลาช่อนขนาด ๔ ขีด ๑ ตัว ผักบุ้งน้ำาหรือ
ผักบุ้งไทยตามแต่จะเรียก ๒ กำา
ใบมะดันเลือกเอาแต่ใบอ่อนกับใบขนาดกำาลังกิน (ชาวทุ่ง
เรียกว่าใบเพสลาดคือยังไม่ใช่ใบแก่) ใบอ่อนใช้ทั้งใบส่วนใบเพสลาด
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ฉีกเอาก้านทิ้งไปสัก ๑ ถ้วยแกงขนาดใหญ่ ผลมะดัน น้ำาตาลปีบ
น้ำาส้มมะขามเปียก น้าำ ปลาดี น้าำ สะอาด
>> วิธีทาำ
๑) ผ่ า พริ ก แห้ ง เม็ ด ใหญ่ ขู ด เมล็ ด ทิ้ ง ใส่ ถ้ ว ยแช่ น้ำ า รวมกั บ
พริกขีห้ นูแห้งทีป่ ลิดก้านแล้ว (ไม่ชอบเผ็ดก็ใช้แต่พริกแห้ง) ปอกหอมแดง
ขูดผิวรากกระชายล้างให้สะอาดซอยหยาบๆ
๒) ปลาช่อนขอดเกล็ดตัดครีบตัดหางล้างด้วยน้ำาผสมเกลือ
หรือน้ำาส้มสายชูจนสะอาดหมดเมือกคาวแบ่งเป็น ๒ ส่วน หัวปลา
สับปลายปากที่มีฟันคมๆ ทิ้งไปผ่าตามยาวเป็น ๒ ซีก ท่อนกลาง
หั่นตามขวางเป็นแว่น ๔ - ๕ ชิ้น ผึ่งลมเอาไว้ให้สะเด็ดน้ำา
๓) ตัง้ หม้อใส่นาำ้ พอประมาณต้มให้เดือด ใส่ปลาช่อนท่อนหาง
ที่เหลืออยู่ลงไปต้มโดยเหยาะน้ำาปลานิดหน่อย คอยช้อนฟองทิ้งด้วย
นะครับ พอปลาสุกช้อนขึ้นทิ้งไว้ให้เย็นแกะเอาแต่เนื้อพักไว้ น้ำาต้ม
ปลาอย่าทิ้งพักเอาไว้ในหม้ออย่างนั้น ใช้หม้ออีกใบหนึ่งต้มมะดัน ผล
เขื่องสัก ๒ ผลให้เปื่อยยีให้เนื้อแตกตักเมล็ดทิ้ง
๔) พริ ก แห้ ง ทั้ง เม็ ด ใหญ่ แ ละพริ ก ขี้ห นู ท่ีแ ช่ นำ้า ไว้ น่า ยพอดี
สงขึ้นใส่ครกหินพร้อมกับเกลือ ๑ ช้อนกาแฟโขลกจนพริกแหลก
๕) ใส่หอมแดงและรากกระชายที่ซอยเตรียมไว้ลงไปโขลก
ให้เข้ากันตามด้วยกะปิ โขลกจนน้ำาพริกแกงเข้ากันดีแล้ว ใส่เนื้อปลาช่อนต้มสุกที่แกะไว้ลงไปโขลกจนเข้ากันอีกครั้ง
๖) ผักบุ้งล้างให้สะอาดตัดโคนทิ้งเสียบ้างใบที่เสียก็ปลิดทิ้งไป
หยิบผักบุ้งมาทีละ ๓ - ๕ ต้น กำาด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดให้ทางโคนโผล่
ออกมาระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือสัก ๒ - ๓ องคุลี ตบด้วยมืออีก
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ข้างหนึ่งเข้าหามือที่กำาไว้แล้วบิดผักบุ้งที่ตบแล้วแช่น้ำาผสมเกลือจน
หมดผักบุ้ง ผมเรียกกรรมวิธีนี้ว่า “ตบแล้วบิด”
๗) เปิดไฟต้มน้ำาต้มปลาที่ค้างเตาไว้ให้เดือด น้ำาน้อยไปจะ
เติมน้ำาอีกหน่อยก็ได้ พอน้ำาเดือดตักน้ำาพริกแกงที่โขลกไว้ลงละลาย
น้าำ แกงเดือดอีกครัง้ จึงใส่ผกั บุง้ กับใบมะดันทีเ่ ตรียมไว้ลงไปเคีย่ วจนเปือ่ ย
ลองชิมน้ำาแกงดูเป็นระยะๆ ว่าเปรีย้ วพอหรือไม่ ถ้าเปรีย้ วไม่พอจะเพิ่ม
ใบมะดันหรือรอปรุงด้วยน้ำาส้มมะขาม น้าำ มะดันทีหลังก็ได้
๘) รอจนน้ำ า แกงเดื อ ดอี ก ครั้ ง ใส่ เ นื้ อ ปลากั บ หั ว ปลาที่ หั่ น
เป็นชิน้ เตรียมไว้ลงไป โรยน้าำ ปลาตามลงไปบางๆ (อย่าเพิง่ คนจนกว่า
น้ำาแกงจะเดือดอีกครั้งหนึ่ง) พอปลาสุกปรุงรสด้วยน้ำาส้มมะขามเปียก
น้าำ ปลาดี ใส่นาำ้ ตาลปีบตัดรสสักเท่าปลายก้อย ชิมรสดูนะครับ เปรีย้ ว
เค็ม เผ็ด แต่ไม่หวานนะครับ แกงส้มเป็นกับข้าวไม่ใช่ของหวาน
๙) ปล่อยให้แกงเดือดอีกครั้งยกลงตักใส่ถ้วยจัดสำารับทันที
กินกับข้าวสวยร้อนๆ แนมด้วยปลาสลิดแดดเดียวหรือไข่เจียวเกรียมฟู
มื้อเย็นมื้อนี้กินแล้วได้บรรยากาศบ้านทุ่งริมแม่น้ำาน้อยครับ
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หม�ยเหตุและทีเด็ดเคล็ดไม่ลับ
๑) แกงส้มหม้อนี้อาศัยรสเปรี้ยวจากใบมะดันอย่างเดียวก็ได้
แต่ผักจะมากเกินไป น้ำามะขามเปียกให้รสเปรี้ยวที่มีหวานแกมและ
หากขยักเปรี้ยวไว้นิดหน่อยแล้วใช้น้ำามะดันช่วย รสเปรี้ยวจะแหลม
ฉูดฉาดขึ้นและเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น
๒) แกงพื้ น บ้ า นชาวทุ่ ง ทุ ก ชนิ ด แกงเสร็ จ ยกลงมาจากเตา
ใหม่ๆ กินอร่อยแบบหนึ่ง ทิ้งไว้ค้างคืนรุ่งขึ้นอุ่นซ้ำาน้ำาแกงกำาซาบเข้า
เนื้อสัตว์และผักจะกินอร่อยไปอีกแบบหนึ่ง ท่านผู้อ่านลองดูสิครับ
เป็นรสวิเศษที่ค้นพบจากการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของชาวทุ่ง
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บันทึก
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๒
แกงชักส้ม
ในบรรดาแกงทีม่ นี าำ้ แกงสีแดงของชาวทุง่ แยกออกได้หลายชนิด
ตามเครื่องปรุงน้ำาพริกแกง รสชาติและวิธีปรุงที่แตกต่างกันออกไป
แกงเผ็ด แกงพะแนง แกงฉู่ฉี่ แกงส้ม อย่างสุดท้ายคือแกงคั่ว
แกงคั่วเป็นชื่อรวมแกงอีกหลากหลายชนิดครับมีท้งั แกงเทโพ
แกงอ่อม แกงบอน แกงคั่วส้ม แกงชักส้ม ฯลฯ รสชาติก็แตกต่าง
กันไป บางอย่างมีแค่เค็มกับเผ็ด บางอย่างมีสามรสคือ เปรี้ยว เค็ม
หวาน แม่ครัวสมัยโบราณไม่ว่า ยาย แม่ หรือแม่น้าบุหงา ล้วนแต่
เป็นผู้เชี่ยวชาญในแกงสารพัดประเภทเหล่านี้
หนานคำาสิครับจนปัญญาเมือ่ นึกถึงแกงชักส้มขึน้ มาได้ เคยกิน
บ่อยๆ ในวัยเด็ก เคยเข้าครัวเป็นลูกมือขูดมะพร้าว โขลกน้ำาพริกแกง
แต่เคยแกงเองหรือไม่ก็จาำ ไม่ได้ และที่สาำ คัญคือเคยกินเป็นครั้งสุดท้าย
เมื่อสี่สิบกว่าปีมาแล้วสมัยยังเรียนชั้นมัธยมต้นอยู่เลยครับ
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แต่ เ มื่อ นึ ก ขึ้น มาได้ ก็ต้อ งเขี ย น เพราะนั บ วั น แกงพื้น บ้ า น
ชาวทุ่งเหล่ า นี้ ก็ จ ะหายสู ญ ไป ครู ก ารเรื อ นคนสุ ด ท้ า ยที่ ยั ง เหลื อ อยู่
จึงถูกรบกวน
ผมโทรศัพท์ไปถามแม่น้าบุหงาถึงบ้านวงเวียนใหญ่ ท่านบอก
ว่าหาน้ำ า พริ ก แกงคั่ ว เข้ า สิ แกงด้ ว ยหางกะทิ ของแท้ ต้ อ งแกงด้ ว ย
ปลาช่อนกับผักบุ้งน้ำาและใบมะดัน เคี่ยวนานจนผักบุ้งและใบมะดัน
นิ่มเปื่อยไปพร้อมกัน รสเปรี้ยวที่ได้ก็มาจากใบมะดันนั่นแหละไม่ใช่
เปรี้ยวอื่น ตัดหวานนิดเดียวนะลูก หวานนั้นไม่ต้องถึงแกงเทโพ
แม่ น้ าบอกลายแทงเสร็จก็วางสายไป ลองถามคุณสราวุธ
น้ อ งชายคนที่ ๓ ดู ว่ า ยั ง พอจะจำ า รสชาติ ข องแกงชั ก ส้ ม ได้ ห รื อ ไม่
เขาตอบว่าพอจำาได้แต่เลือนไปมากแล้ว ไม่เป็นไรลองแกงชิมกันดูก่อน
ก็แล้วกัน มีถึงสองลิ้นช่วยกันชิม ไม่น่าจะเกินสติปัญญาของเราไปได้
ในบรรดาสรรพเครื่ อ งปรุ ง ทั้ ง หลาย สิ่ ง ที่ ห ายากที่ สุ ด นั้ น
ชาวทุง่ ริมแม่นาำ้ น้อยอ่านพบเข้าคงขำากลิง้ นัน่ คือใบมะดันครับ ผมเคย
พบว่ามีผลมะดันวางขายอยู่ที่ตลาดสดเทศบาลแต่ไม่ทราบว่าภาษาถิ่น
เขาเรียกมะดันว่าหมากอะไร ลองไปเดินเมียงมองถามซื้อแล้วไม่มีขาย
ทำาท่าจะตกม้าตายเสียดื้อๆ
นึกไปนึกมาลองใช้ใบชะมวงหรือที่คนอีสานเขาเรียกว่า “ใบ
ส้มโมง” ที่เปรี้ยวพอฟัดพอเหวี่ยงกันแทนดูทีหรือจะเป็นอย่างไรบ้าง
ผลที่ออกมาผ่านความรู้สึกจากปลายลิ้นของคนแกงและคนชิมทั้งสอง
คนว่าถ้าไม่ใช่ก็ใกล้เคียง แต่ขอย้ำาว่าถ้าหาใบมะดันได้ต้องใช้ใบมะดัน
นะครับ
เขี ย นถึ ง แกงชั ก ส้ ม คราวนี้ เ พื่ อ เป็ น การเติ ม ช่ อ งที่ ยั ง ว่ า งอยู่
อีกมากในเมนูกับข้าวพื้นบ้านและกับข้าววัยเด็กให้ค่อยๆ เต็มขึ้นเป็น
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ลำาดับ ผมเขียนทั้งที่ทราบว่าเป็นแกงที่ปรุงยากชนิดหนึ่ง แต่ถ้าท่าน
ผู้อ่านนึกสนุกและหาใบมะดันได้ อยากแกงกินเป็นมื้อเย็นบ้างก็ตาม
ผมเข้าครัวสิครับ
>> เครื่องปรุง
ผักบุ้งน้ำา ๒ กำา ใบมะดันหรือใบชะมวงเลือกเอาที่ไม่อ่อน
หรือแก่เกินไป (ใบเพสลาด) ฉีกเป็นชิน้ หยาบๆ ๑ ถ้วยแกง ปลาช่อน
๑ ตัว (ประมาณ ๕ - ๖ ขีด) กะทิสำาเร็จรูป ๑ กล่อง (ขนาด
๕๐๐ มิลลิลิตร)
เครื่องแกงประกอบด้วยพริกแห้งเม็ดใหญ่ ๗ - ๑๐ เม็ด ปลิด
ก้าน ผ่ากลางตามความยาวของเม็ดแคะเอาเมล็ดออกให้หมด แช่นำา้
ให้นา่ ย กระเทียมปอกเปลือกให้เกลีย้ ง ๕ - ๗ กลีบ หอมแดงปอกเปลือก
๓-๕ หัว กะปิใช้อย่างดีครึ่งช้อนคาว ข่าซอยละเอียด ๑ ช้อนกาแฟ
ผิวมะกรูด ๑ องคุลี ซอยละเอียด ตะไคร้ซอยละเอียด ๑ ช้อนคาว
พริกไทย ๕ เม็ด เกลือ ๑ หยิบมือ
>> วิธีทาำ
๑) หงายครกโขลกเกลือ ผิวมะกรูด ข่า ตะไคร้ พริกไทย
ใส่หอม กระเทียมลงไปบุบพอแหลก ต่อไปให้ตักเครื่องแกงจากครก
ทั้งหมดไปใส่เครื่องปั่น (ที่ต้องโขลกบ้างพอสังเขปเพื่อเรียกความหอม
จากสมุนไพรทั้งหลายครับ)
๒) สงพริกแห้งขึ้นจากน้ำาใช้มือบีบให้สะเด็ดน้ำา หั่นหยาบๆ
ใส่ ล งในเครื่ อ งปั่ น เติ ม กะทิ สำ า เร็ จรู ป ตามลงไป ๑ ทั พ พี น้ำ า สุ ก
๒-๓ ทัพพี แล้วเปิดเครื่องปั่นให้ละเอียดเข้ากัน ได้น้ำาพริกแกงแล้ว
หน�นคำ�
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พักไว้ก่อนครับ
๓) ผักบุ้งล้างให้สะอาดตัดโคนทิ้งเสียบ้างใบที่เสียก็ปลิดทิ้ง
ไปเสียบ้าง หยิบผักบุ้งมาทีละ ๔-๕ ต้น กำาด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด
ให้ ท างโคนโผล่ อ อกมาระหว่ า งนิ้ ว ชี้ กั บ นิ้ ว หั ว แม่ มื อ สั ก ๒ องคุ ลี
ตบด้วยมืออีกข้างหนึ่งเข้าหามือที่กำาไว้แล้วบิดผักบุ้งที่ตบแล้วแช่น้ำา
ผสมเกลือจนหมดผักบุ้ง
๔) เทกะทิที่เหลือในกล่องใส่หม้อ เปิดปากกล่องให้กว้าง
ตวงน้ำาสะอาดด้วยกล่องนี้ ๓ กล่อง ตั้งไฟพอเดือดใส่ผักบุ้งกับใบ
มะดันหรือใบชะมวงที่เตรียมไว้ลงไปเคี่ยวจนเปื่อย ลองชิมน้ำาแกงดู
เป็นระยะๆ ว่าเปรี้ยวพอหรือไม่ ถ้าเปรี้ยวไม่พอก็เพิ่มใบมะดันหรือใบ
ชะมวงลงไปอีก
๕) ระหว่างทีเ่ คีย่ วผัก นำาปลาช่อนทีซ่ อ้ื มา ขอดเกล็ด ผ่าท้อง
ควักไส้ ล้างด้วยน้ำาผสมน้ำาส้มสายชูจนหมดเมือกคาว หั่นตามขวาง
ลำาตัวเป็นแว่นๆ หัวปลาตัดปลายปากทิ้งแล้วผ่าเป็น ๒ ซีก พุงปลา
ตัดเอาดีทิ้งผ่ากระเพาะและไส้ปลาใช้คมมีดขูดให้สะอาด ล้างด้วยน้ำา
ผสมน้าำ เกลืออีกครั้งหนึ่ง เทผ่านกระชอนทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้าำ
๖) ผักเปื่อยได้ที่แล้วยกหม้อลง ตั้งกระทะให้ร้อนโดยใช้ไฟ
กลาง เทน้ำาพริกแกงจากเครื่องปั่นลงในกระทะผัดให้หอม ถ้าน้ำาพริก
แกงทำาท่าจะไหม้ตกั น้าำ กะทิทเ่ี คีย่ วผักไว้โรยลงไปรอบๆ กระทะเป็นระยะ
เพื่อไม่ให้น้ำาพริกแกงไหม้
๗) เมื่อผัดน้ำาพริกแกงจนหอมได้ที่ใส่ปลาช่อนที่หั่นเป็นชิ้นไว้
แล้วลงไปโรยด้วยน้าำ ปลาดีนดิ หน่อย แล้วจึงผัดปลากับน้าำ พริกแกงจนสุก
เทน้ำากะทิและผักบุ้ง ใบมะดันที่เคี่ยวไว้ในหม้อลงกระทะคนให้เข้ากัน
๘) ปรุงรสด้วยน้ำาปลา น้ำาตาลปีบนิดหน่อย ชิมดูให้ได้รส
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เปรีย้ ว เค็ม หวานนิดเดียวแทบจะไม่รสู้ กึ หากชอบเปรีย้ วนำามากหน่อย
เพิ่มน้ำาส้มมะขามเปียกลงไปด้วยก็ได้ ตักใส่หม้อตั้งไฟให้เดือดอีกครั้ง
ยกลงพร้อมเสิร์ฟ

หม�ยเหตุและทีเด็ดเคล็ดไม่ลับ
๑) อย่าลืมคาถาของแม่น้าบุหงานะครับ “ตัดหวานนิดเดียว
น้อยกว่าแกงเทโพ” แกงชักส้มมีความหวานของกะทิอยู่บ้างแล้ว แถม
ความเปรีย้ วทีไ่ ด้เกิดขึน้ จากใบไม้ซง่ึ ไม่มากเหมือนมะนาวหรือส้มมะขาม
ต้องใจเย็นๆ ปรุงรสเค็มให้พอดีด้วย
๒) เพือ่ เอาใจแม่บา้ นประเภท “เปลก็ไกว ดาบก็แกว่ง” ทำางาน
นอกบ้านด้วย ทำางานบ้านด้วย ทัง้ ยังไม่มพี อ่ บ้านทีช่ อบทำาครัว ผมจึงใช้
เครื่องปั่นแทนการโขลกที่ต้องใช้แรงและเวลานาน ผมใช้กะทิกล่อง
แทนกะทิสดเพราะซือ้ มาแล้วเก็บได้นาน (จนกว่าจะหาฤกษ์เข้าครัวแกง
ชักส้มได้)
๓) แกงชั ก ส้ ม เป็ น แกงคั่ว ที่ไ ม่ มัน มากจนมี นำ้า มั น ลอยหน้ า
เป็นฝาเหมือนกับแกงเทโพ แต่ก็มันอยู่ดีแหละครับเพราะแกงด้วยกะทิ
ท่านที่กลัวไขมันในเลือดสูงก็ขอให้ “อ่านอร่อย” แทน “กินอร่อย”
นะครับ
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๓
แกงป่�กุ้ง
แกงป่าคือแกงเผ็ดชนิดหนึ่งแต่ไม่ใช่แกงพื้นบ้านชาวทุ่งนะครับ
แกงของพวกบ้านทุ่งริมแม่นำา้ น้อยนั้นต้อง “เข้ากะทิ” โดยผัดน้ำาพริกแกงกับกะทิทเ่ี คีย่ วจนแตกมันให้หอม ใส่เนือ้ สัตว์ลงผัดจนสุก ใส่ผกั ผัด
เคล้าให้เข้ากันแล้วจึงตักใส่หม้อกะทิส่วนที่เหลือหรือใช้กะทิเป็นน้ำาแกง
นัน่ เอง
ส่วนแกงป่านัน้ ผัดน้าำ พริกแกงกับน้าำ มันหมูหรือน้าำ มันพืชจนหอม
นำาเนื้อสัตว์ใส่ลงไปผัดจนสุกแล้วจึงเติมน้ำาสะอาดลงไปทีละน้อยพอให้
มีนาำ้ ขลุกขลิก ปรุงและชิมรสจนได้ทแ่ี ล้วจึงใส่ผกั หรือจะเรียกอีกอย่าง
หนึง่ ว่าเป็นแกงทีไ่ ม่ใส่กะทิกไ็ ด้
ธรรมชาติของน้ำากับน้ำามันนั้นเข้ากันไม่ได้อยู่แล้ว ดังนั้นแกงป่า
บางเจ้าที่ใส่นำา้ มากเกินไปน้ำาแกงจึงใสแจ๋ว (แม่ผมมีคำาเรียกเฉพาะว่า
“ใสโจ๋งโจ้ง”) มีนาำ้ มันลอยเป็นฝาอยูด่ า้ นบนต่างไปจากต้นตำารับของผม
หน�นคำ�
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“บ้านสะพานขาว” ซึ่งผมเคยไปอาศัยเรียนหนังสือชั้นมัธยมปลายในช่วงทีเ่ ข้ากรุงเทพฯ ใหม่ๆ เป็นต้นตำารับกับข้าวนอกตำาราของยาย
และแม่ทผ่ี มโปรดปรานมากหลายอย่าง
อย่างเช่นผัดไอ้โลดกับน้ำาพริกนรก ฝีมอื น้าอ้วนน้องสาวคนรอง
จากแม่นา้ บุหงา แล้วยังมีแกงเผ็ด แกงขีเ้ หล็ก น้าำ พริกกะปิ ของบ้านนีท้ ่ี
อร่อยมากอีกด้วย
เอกลักษณ์ของบ้านสะพานขาวคือกับข้าวทุกชนิดเผ็ดสะบัด
รสชาติจดั จ้านถึงใจพระเดชพระคุณ น้าำ พริก ผัดเผ็ดและแกงเผ็ดนัน้ ถึง
ขนาดกินไปเช็ดเหงือ่ ไป ต้มโคล้งต้มยำาซดเข้าไปแล้วตาสว่าง แม้กระทัง่
แกงขี้เหล็กก็เผ็ด ยังดีท่นี ้าอ้วนเจียวไข่จานใหญ่เผื่อเอาไว้ให้คนที่ไม่กิน
เผ็ดด้วยเสมอ
หากคนไม่กนิ เผ็ดอยากได้นาำ้ ปลามะนาวก็ตอ้ งเข้าครัวไปทำาเองใหม่
อย่าเผลอไปตักน้ำาปลาผสมพริกป่นในสำารับเป็นอันขาด พริกป่นบ้านนี้
น้าอ้วนคั่วและป่นเอง พริกขี้หนูแห้งล้วนๆ ครับ
ผมเพิ่งเข้าใจเมื่อไม่นานมานี้เองครับว่า เวลาที่น้าอ้วนกลับไป
เยีย่ มยายทีบ่ า้ นริมแม่นาำ้ น้อยทำาไมจึงไม่ยอมเข้าครัวเว้นแต่เป็นกับแกล้ม
ของวงเหล้า อย่างแรกน้าอ้วนคงอยากชิมกับข้าวฝีมือแม่ซ่งึ เคยคุ้นลิ้น
มาตัง้ แต่เป็นเด็ก อีกอย่างคงเป็นเพราะน้าอ้วนเกรงว่าคนอืน่ จะกินกับข้าว
ที่ “อร่อยแต่เผ็ด” ของน้าอ้วนไม่ได้
“ทาง” หรือรสมือของน้าอ้วนทีผ่ ดิ ไปจากครัวบ้านริมแม่นาำ้ น้อยนัน้
น่าจะมาจากความชอบหรือไม่ชอบของคนในครอบครัวโดยเฉพาะสามี
ของท่านนัน่ เอง ทำาให้ผมซึง่ ไปอาศัยอยูด่ ว้ ยพลอยติดใจกับข้าวรสเผ็ดจัด
ไปด้วยอย่างไม่รตู้ วั
“น้าตุ”๊ (นาวาอากาศโทศักดิ์ ตรีโอสถ) เป็นนายทหารทีเ่ ติบโต
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ก้าวหน้ามาจากพลทหารเกณฑ์ เป็นทหารเหล่าแพทย์ (ชาวทุง่ ชอบเรียก
ว่าทหารเสนารักษ์) ที่สมัครไปปฏิบัติราชการสนามเป็นประจำา เป็น
ทัง้ นักโดดร่มของกองทัพและผ่านหลักสูตรการรบแบบจูโ่ จม (สัญลักษณ์
เป็นเข็มรูปเสือคาบดาบ)
น้าตุ๊ชอบกินอาหารรสเผ็ดจัดและเป็นพ่อครัวฝีมือดีคนหนึ่ง
การไปทำางานต่างถิน่ เป็นประจำาทำาให้มอี าหารใหม่ๆ มาถ่ายทอดให้นา้ อ้วน
เสมอ แกงเหลื อ ง น้ำา พริ ก หนุ่ม ลาบ น้ำา ตก ซุ บ หน่ อ ไม้ ฯลฯ
รสชาติเผ็ดจัดตามทางของน้าอ้วนผมก็ได้กินเป็นครั้งแรกๆ จากบ้านนี้
ไม่ทราบว่าแกงป่าสูตรดั้งเดิมที่น้าตุ๊นำามาถ่ายทอดมีท่ีมาจาก
แหล่งใด สันนิษฐานว่าคงมาจากฐานซึ่งท่านออกไปทำางานสนามสัก
แห่งหนึง่ ทีม่ กี ารส่งกำาลังบำารุงดีพอควรเพราะมีทง้ั น้าำ มันหมู น้าำ พริกแกง
ไม่นา่ จะมาจากพรานป่า คนอยูไ่ กลบ้านกินผัดเผ็ดมานานแล้วอยากกิน
แกงบ้างแต่ไม่มกี ะทิกเ็ ติมน้าำ ลงไปเท่านัน้ เอง
จริงอยู่เนื้อสัตว์น้นั ล่าได้ แต่พรานที่ไหนจะหอบหิ้วเครื่องแกง
และน้ำามันหมู น้ำามันพืช เข้าป่าไปด้วยให้เป็นภาระ การทำาครัวใช้
เวลานาน กลิน่ อาหารกระจายไปไกลมาก เป็นเรือ่ งยุง่ ยากและอุปสรรค
ในการล่าสัตว์ เว้นแต่จะเป็นขบวนของนักนิยมไพรหรือพรานบรรดาศักดิ์
ซึง่ มีอยูม่ ากในสมัยนัน้
ไม่วา่ จะมีแหล่งทีม่ าอย่างไร เมือ่ มาถึงมือน้าอ้วนแกงป่าตำารับ
บ้านสะพานขาวกลายเป็นแกงทีม่ นี าำ้ ข้นใส่ใบกะเพราแดงหอมฉุน ไม่ใช่
แกงน้าำ ใสทีม่ นี าำ้ มันลอยหน้าเป็นฝาอีกต่อไปแล้ว
เมื่อผมหาซื้อกุ้งตัวโตจากแม่นำ้าน้อยได้เป็นจำานวนมากทำาให้
คิดถึงน้าอ้วน แม้ว่าท่านจะถึงแก่กรรมไปนานแล้วแต่รสชาติแกงป่ากุ้ง
แสนอร่อยฝีมอื น้าอ้วนยังติดตรึงอยูใ่ นความทรงจำาเสมอ หากท่านผูอ้ า่ น
หน�นคำ�

๒๙

อยากลองชิมบ้างก็ตามผมมา เข้าครัวกันดีกว่าครับ
>> เครือ่ งปรุง
กุ้ง (ไม่ต้องเป็นกุ้งแม่นำา้ ก็ได้) ปอกเปลือกชักเส้นดำาออกแล้ว
๕ ขีด พริกแห้งเม็ดใหญ่ ๗ เม็ด พริกขีห้ นูสวน ๑๐ - ๓๐ เม็ด (แล้ว
แต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อย ไม่ชอบเผ็ดเลยก็ไม่ตอ้ งใส่) กะปิดี ๑ ช้อนกาแฟพูนๆ หอมแดง ๕ หัว กระเทียม ๗ กลีบ ข่ากับผิวมะกรูด
ซอยละเอียดอย่างละครึ่งช้อนกาแฟ ตะไคร้ซอยละเอียด ๑ ช้อนคาว
พูนๆ พริกไทย ๑๐ เม็ด เกลือป่น ลูกผักชีกับยี่หร่าอย่างละ ๑
ช้อนกาแฟ ข้าวสารเจ้า ๑ ช้อนคาว
ส่ ว นผั ก ที่นิย มใส่ ใ นแกงป่ า ประกอบด้ ว ย มะเขื อ พวงปลิ ด
มะเขือเปราะ ถัว่ ฝักยาว ถัว่ พู กระชาย พริกไทยอ่อน ใบกะเพราแดง
ใบมะกรูดฉีก พริกชีฟ้ า้ สีเขียว-แดง พริกเหลือง น้ำาปลาดี น้ำาตาลปีบ
น้าำ มันพืช น้าำ สะอาด พริกไทยป่น
>> วิธที าำ
๑) เอาข้ า วสารใส่ ถ้ว ยแช่ นำ้า พอท่ ว มก่ อ นอย่ า งอื่น ทั้ง หมด
ผ่าพริกแห้งแคะเอาเมล็ดออกแช่นำ้าเอาไว้เช่นกัน ปลิดก้านพริกขี้หนู
กับพริกชีฟ้ า้ ปอกหอมกับกระเทียม ล้างรวมกับผักทุกอย่างให้สะอาด
คัว่ ลูกผักชียห่ี ร่าจนหอมแล้วตักขึน้ พักไว้จนเย็นแล้วป่นให้ละเอียด
๒) ปลิดมะเขือพวงให้ได้สัก ๑ กำามือ มะเขือเปราะ ๔ - ๕
ผลปลิดก้านทิง้ ผ่าสี่ ถัว่ ฝักยาวและถัว่ พูอย่างละ ๔ - ๕ ฝักหัน่ เป็นท่อน
สัน้ ๆ ขนาดองคุลี กระชาย ๓ - ๕ รากขูดผิวหัน่ ฝอย
๓) พริกไทยอ่อน ๔ - ๕ ช่อหั่นเป็นท่อนสั้นๆ หรือปลิดเป็น
๓๐

“ส�ยธ�รและว�รวัน...ที่ผันผ่�น”

