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บทที่  1 

บทนํา 

 

ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

วิถีชีวิตการกินอาหารในชีวิตประจําวันของคนกลุมหน่ึงสามารถสะทอนใหเห็นถึงพืช สัตว 

สิ่งมีชีวิตที่ปลูกเลี้ยง หรือสามารถจะหาไดในบริเวณที่อยูอาศัยของคนกลุมน้ัน ซึ่งวิถีชีวิตการกินของ

คนในภาคอีสานมีความนาสนใจที่คนตางถ่ินมองวานิยมบริโภคอาหารแปลก ซึ่งในสังคมคนอีสานเอง

น้ันกลับมองวาอาหารที่ตนบริโภคมิไดมีความแปลก เน่ืองจากไดรับการสืบทอดรูปแบบอาหารและภูมิ

ปญญาทองถ่ินเกี่ยวกับการกินมาจากบรรพบุรุษจนกอเกิดเปนวิถีชีวิตการกินอาหารอีสาน 

การกินอาหารในภาคอีสานมีความสัมพันธกับฤดูกาลและลักษณะการต้ังถ่ินฐานของคน

อีสานในแตละทองถ่ิน ซึ่งภาคอีสานเปนพื้นที่ราบสูง ประกอบดวยเทือกเขาและที่ราบลุมแมนํ้าในฤดู

ฝน หากปริมาณนํ้าฝนมีมากจะเปนชวงที่ทั้งพืชและสัตวมีความอุดมสมบูรณ สามารถหาอาหารไดจาก

ทุงนา ปา และแหลงนํ้าตามธรรมชาติ โดยฤดูฝนน้ันปลาชุมหากชาวบานจับไดในปริมาณมากจะนิยม

นํามาตากแหง หรือหมักทําปลาราเก็บไวกินนอกจากน้ันจึงนําไปขาย เมื่อเขาสูปลายฝนตนหนาวเห็ด

จะเริ่มงอกผลิดอกใหไดเก็บนํามาบริโภค ชาวบานจึงมักเขาปาเพื่อไปหาเห็ดหลากหลายชนิดที่ข้ึนตาม

ฤดูกาล ดังน้ันปาจึงเปนแหลงอาหารที่สําคัญ กระทั่งยางเขาฤดูหนาวซึ่งเปนฤดูแหงการเก็บเกี่ยวขาว 

อาหารการกินของคนอีสานจึงมักหาไดตามทองทุงนาและอาหารที่ผานการถนอมอาหารเก็บไวต้ังแต

ชวงฤดูฝนที่อาหารอุดมสมบูรณที่สุด เชน ปลารา หนังควายเค็มยาง หนูทองขาว หรือหอยเด่ือที่จําศีล

ในโพรงไมซึ่งในหนาหนาวจะเปนชวงที่หอยเด่ือมีขนาดตัวโตเก็บสะสมไขมัน  

ฤดูรอนหรือชวงหนาแลง วัตถุดิบในการทําอาหารจากแหลงธรรมชาติที่คนอีสานสามารถ

หาไดสวนใหญมาจากปา ทุงนาและแหลงนํ้าธรรมชาติตามหวย หนอง คลอง บึง หนาแลงน้ีมีแมลง

และสัตวหลากหลายชนิดใหรับประทาน เชน ไขมดแดงที่มดจะออกไขหนาแลง เติบโตเปนแมเปง 

(นางพญามด) ใหไดกินในหนาฝน กิ้งกาหรือกะปอมที่ชาวบานหรือแมกระทั่งเด็กในชุมชนที่เริ่มรู

วิธีการลาตางมีวิธีการจับหลายรูปแบบ ทั้งยิงหนังสต๊ิก ใชไมคลอง เปนตน 

นอกจากน้ีอาหารตามธรรมชาติแตละชนิดทีค่นอีสานนิยมกินมีคุณคาทางโภชนาการโดย

ที่คนอีสานจํานวนนอยเทาน้ันที่รู เพราะกินตามกันมาต้ังแตบรรพบุรุษที่เรียนรูไดตามประสบการณ

ของตน บางไดลิ้มลองก็ติดใจจึงกินตอ ดังเชนมีการวิจัยและศึกษาหลายช้ินจากนักวิทยาศาสตร พบวา

ผักพื้นบานในภาคอีสานหลายชนิดมีสรรพคุณทางยา และแมลงอุดมไปดวยคุณคาทางอาหารไมตาง

จากแหลงโปรตีนที่ไดจากเน้ือสัตว แมลงมีโปรตีนและไฟเบอรสูงแตไขมันตํ่า ซึ่งเปนผลดีตอสุขภาพ 
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ของผูบริโภค ชวยลดอัตราการเจ็บปวยดวยโรคตางๆ 

ทั้งน้ีจากการสํารวจเบื้องตนพบวาหนังสือที่เกี่ยวกับอาหารอีสานสวนมากจะเนนการ

นําเสนอในรูปแบบตําราวิธีการทําอาหารที่พบเห็นไดทั่วไป และคนนอกพื้นที่อีสานจะรูจักอาหาร

พื้นบานเพียงบางชนิด เชน สมตํา ลาบหมู กอยเน้ือวัว ตมแซบ เปนตน หากแตวิถีชีวิตกับการกินใน

ชีวิตประจําวันของคนอีสานยังมีความหลากหลาย ทั้งความเช่ือในเรื่องของอาหารการกิน สรรพคุณ

ทางยาของวัตถุดิบในการประกอบอาหารตางๆ อาหารตามฤดูกาลที่หารับประทานไดยากที่เริ่มมีราคา

คอนขางสูงข้ึนเรื่อยๆ เน่ืองจากปริมาณที่ลดนอยลง วิธีการหาและการลาจึงเปนไปไดยาก ตองใช

ระยะเวลาพอสมควรกวาจะไดปริมาณจํานวนมากเพียงพอตอการนํามาซื้อขาย  

นอกจากน้ีคนอีสานมีวิถีการดํารงชีวิตแบบปรับตัวใหสอดคลองและพึ่งพาธรรมชาติที่มี

ความหลากหลายของวัตถุดิบในการประกอบอาหาร รูจักแสวงหาสิ่งตางๆ รอบตัวที่สามารถนํามา

รับประทานไดในทองถ่ิน เชน การหาของปาตามภูเขาอยางเห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดระโงก การกินแมลง 

ปลาไหล กิ้งกา นองวัว เปนตน 

ผูศึกษาจึงมีความมุงหมายจะศึกษาและนําเสนอวิถีชีวิตการกินของคนอีสาน การหา

วัตถุดิบในทองถ่ินเพื่อนํามาทําอาหารของคนอีสาน เรื่องราววิธีการลา การหาอาหาร อาหารที่คนตาง

ถ่ินมองวาแปลก แตเปนการดํารงชีพของคนอีสานที่เรียนรูมีประสบการณและสืบทอดตอกันมา ไมวา

จะเปนการเรียนรูการคิดกับดัก เครื่องมือ วิธีจับสัตวหรือการหาพืชผัก อาหารปาที่สามารถกินไดจาก

พื้นที่อยูอาศัย เพื่อใหวิถีชีวิตการกินอาหารอีสานเปนที่รูจักแพรหลายแกบุคคลทั่วไป 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตการหาและการกินอาหารพื้นบานตามฤดูกาลของภาคอีสาน  

2. เพื่อจัดทําเปนสื่อสิ่งพิมพที่นาอาน นําเสนอวิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานของคนอีสาน 

ประสบการณวิธีการลา การหาอาหาร การปรุงรส และการกินอาหารของคนภาคอีสานในรูปแบบงาน

เขียน 

 

ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ 

เปนงานเขียนในรูปแบบพ็อกเก็ตบุค ศึกษา รวบรวมขอมูล และนําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิต

การกินอาหารพื้นบานตามฤดูกาลของคนอีสานที่เช่ือมโยงความสัมพันธระหวางชีวิตและสิ่งแวดลอม

รอบตัว โดยอาศัยวิธีการเก็บขอมูลดวยการสังเกต จดจํา และสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตอง โดย

ที่มุงเนนไปที่วิธีการลาสัตว การหาพืชผักตามแหลงธรรมชาติที่สามารถนํามารับประทานไดในทองถ่ิน 

ภูมิปญญาในการเลือกอาหาร ฤดูการที่พบ วิธีการจับ และวิธีการกินของคนอีสาน รวมถึงความเช่ือ

เรื่องการกินดวยตนเองซึ่งเปนคนอีสานโดยกําเนิด และประสบการณคําบอกเลาเกี่ยวกับการหาอาหาร
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ของผูคนที่อาศัยอยูในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อใหผูอานไดรูจักวิถีชีวิตการกินอาหารตามฤดูกาลของคน

อีสาน อาหารที่คนอีสานกินในชีวิตประจําวัน ประสบการณการลาสัตว การหาอาหารภาคอีสานให

ผูอานไดรูจักมากข้ึน 

วิธีการเขียนที่จะใชคือการนําเสนอมุมมองของบุคคลที่ 1 เพื่อใหผูอานมีความรูสึกใกลชิด

กับสถานการณน้ันๆ โดยแบงบทอาหารแปลกภาคอีสานดวยฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดู

รอน (แลง) และอาหารที่กินตามโอกาส (ไมมีฤดูกาลที่แนนอน) 

โดยมีกลุมเปาหมายเปนผูอานบุคคลทั่วไป ใหไดรูจักวิถีชีวิตการหาและการกินอาหาร

พื้นบานของคนอีสาน 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

1. ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลทางเอกสาร เพื่อเปนแหลงอางอิง 

2. ติดตอลงสัมภาษณคนอีสานที่เปนผูลา ผูประกอบอาหาร พอคาแมคา และนัก

โภชนาการเพื่อรวบรวมเปนขอมูล 

3. ลงพื้นที่เก็บขอมูลดวยตนเอง เพื่อนําประสบการณจริงที่ไดเรียนรูและคําบอกเลาจะ

การสัมภาษณบุคคลในพื้นที่ภาคอีสานและนักโภชนาการมานําเสนอ 

4. นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงใหเกิดความนาสนใจ และเน้ือหาครบถวน 

5. ตรวจสอบขอผิดพลาดทางดานตัวสะกด และจัดทํารูปเลม 

6. ตรวจขอผิดพลาดอีกครั้งแลวจึงตีพิมพ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหผูอานไดรูจักวิถีชีวิตการหาและการกินอาหารพื้นบานของคนอีสานที่หาไดจาก

แหลงธรรมชาติรอบๆ ตัวดวยภูมิปญญามากย่ิงข้ึน  

2. ไดรูถึงความเช่ือในเรื่องการกินของคนอีสานและคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบใน

การประกอบอาหารบางชนิด 

3.  สามารถถายทอดประสบการณการหาอาหารและกินอาหารแดนอีสานดวยตนเอง

ซึ่งเปนคนอีสานโดยกําเนิดและผูคนในพื้นที่ภาคอีสานใหเปนที่รูจักในรูปแบบงานเขียน 

4. สามารถผลิตหนังสือที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตการหาอาหารและการกินอาหาร

พื้นบานในชีวิตประจําวันของคนอีสาน ซึ่งเปนการดํารงชีพที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมของคนอีสาน

ใหแกผูอานโดยเฉพาะในกลุมเยาวชนในรูปแบบที่นาสนใจ 
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นิยามศัพท  

1. อาหารพื้นบาน หมายถึง อาหารที่ประชาชนบริโภคอยูในชีวิตประจําวันและบริโภคใน

โอกาสตางๆ โดยอาศัยเครื่องปรุง วัสดุที่นํามาประกอบอาหารจากแหลงตางๆ ทั้งจากแหลงธรรมชาติ

ที่แวดลอมอยู ดวยการเก็บของปา การลาสัตว การจับสัตวนํ้า และจากการผลิตข้ึนมาเอง เชน การ

เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว หรือจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดยมีกรรมวิธีทําเปนเอกลักษณ รวมทั้ง

รสชาติที่เปนเฉพาะถ่ินแตกตางกันไป  

2. อาหารพื้นบานอีสาน ในจุลนิพนธน้ี หมายถึง สิ่งที่คนอีสานบริโภคโดยไดมาจากการ

ลาและเก็บเกี่ยวพืชพันธุจากแหลงธรรมชาติในพื้นที่ภาคอีสานที่คนทั่วไปไมนิยมบริโภคหรือไมเปนที่

รูจักแพรหลาย นํามาปรุงรสดวยกรรมวิธีตางๆ ที่เปนเอกลักษณ มีรสชาติที่เปนเฉพาะถ่ินอีสาน  

3. พ็อกเก็ตบุค หมายถึง หนังสือเลมขนาด A5 หรือเล็กกวา 

 

แผนการดําเนินงาน 

ตอไปน้ีเปนการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเปนตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตารางที่ 1 – 1    แสดงแผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

รวบรวมขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของ       

ลงพื้นที่เก็บขอมูลและถายภาพประกอบ 
      

ออกแบบสัมภาษณสําหรับเก็บขอมูล       

เรียบเรียงขอมูลที่ไดเปนงานเขียน 
      

สรางสรรคงานดานการออกแบบและ 

ผลิตชิ้นงานเปนรูปเลม 

      

นําผลงานใหกลุมผูอานและผูเชี่ยวชาญประเมินความพึง

พอใจ 

      

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ       

การจัดทําเอกสารวิจัย 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

โครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุควิถีชีวิตการกินอาหารภาคอีสาน เปนการทําพ็อกเก็ตบุคที่

นําเสนอวิถีชีวิตการหาและการกินอาหารของคนอีสาน เนนนําเสนอวิธีการลาสัตว การหาพืชผักตาม

แหลงธรรมชาติที่สามารถนํามารับประทานไดในทองถ่ิน ภูมิปญญาในการเลือกอาหาร ฤดูการที่พบ 

วิธีการจับ และวิธีการกินของคนอีสาน รวมถึงความเช่ือเรื่องการกินและคุณคาทางโภชนาการของ

อาหารเพื่อใหเปนที่รูจัก 

ดังน้ัน การจัดทําพ็อกเก็ตบุคเลมน้ี จึงไดนําทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยบางสวนมาใช 

เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการจัดทํา โดยมแีนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังน้ี  

1. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวอีสาน  

2. แนวคิดการเขียนสารคดี  

3. แนวคิดการออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพ 

4. แนวคิดการพิมพ 

5. แนวคิดวาดภาพประกอบ 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมการบริโภคของชาวอีสาน 

   1.1 แหลงอาหารและการหาอาหาร 

แหลงอาหาร แบงเปน 5 แหลงตามธรรมชาติและที่มนุษยสรางข้ึนดังน้ี 

        1.1.1 ปาธรรมชาติ มีความแตกตางตามลักษณะภูมิศาสตรและการใชประโยชน หากแบงตาม

ลักษณะภูมิศาสตรจะพบวา รอยละ 75 เปนพื้นที่ปาเต็งรัง ที่มีกระจายอยูทั่วภูมิภาค มีความสมบูรณ

ของธาตุอาหารนอย ลักษณะเปนปาโปรง มีไมสําคัญ เชน ไมเต็งรัง ไมพวง ไมเหียง หรือแบงตามการ

ใชสอยเรียกวาปาวัฒนธรรม จรูญศักด์ิ พงษเภตรา (2551: 22, 129) กลาววาปาวัฒนธรรมที่มีความ

เกี่ยวของกับการบริโภคอาหารแบงออกไดเปน 3 ชนิด คือ 

- ปาปูตา หรือที่เรียกวา ดอนปูตา ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับผีบรรพบุรุษที่คอยปองกัน

รักษาลูกหลานและสัตวเลี้ยงใหไดรับความปลอดภัย ชาวบานจะสรางศาลสําหรับเปนที่อยูของผีปูตา

ในพื้นที่ที่ปารกทึบและมีทรัพยากรอุดมสมบูรณที่สุด นํ้าทวมไมถึง ไมมีการใชประโยชนจากสัตวตนไม

ยกเวนซอมแซมวัด หากใครฝาฝนตองมีอันเปนไป แตใชสําหรับเปนแหลงอาหารเก็บของปา เชน เห็ด 
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หนอไม และผัก 

- ปาทําเลเลี้ยงสัตว เปนพื้นที่ปาที่ชาวบานใชประโยชนรวมกันสําหรับสัตวเลี้ยงและหา

อาหาร แตพบวาในปจจุบันปริมาณอาหารลดจํานวนลง ปาทรุดโทรมเปนผลมาจากการบุกรุกทําลาย

ปาเพื่อทําการเกษตร หาของปาเพื่อการขาย ความเช่ือและประเพณีเกี่ยวกับปาถูกลดความสําคัญลง 

(วิมล เรงศึก 2552: 8) 

- ปาดง หรือ ปาละเมาะ เปนพื้นที่ปาที่อยูใกลกับพื้นที่เพาะปลูก ทั้งพื้นที่ไรและพื้นที่นา 

มีลําหวยไหลผาน นอกจากอาหารที่มีตามธรรมชาติเชนเดียวกับปาที่มีความหลากหลายของทรัพยากร

แลว ยังมีการปลูกพืชอายุสั้นโตเร็วทดแทนพืชที่มีอยูเดิม แตในปจจุบันปริมาณและชนิดของผักและ

สัตวตามปาละเมาะลดลง เปนผลมาจากการขยายพื้นที่การเกษตรเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจและการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําการเกษตรที่ไมเอื้อตอการเจริญเติบโตของพืชที่ใชเปนอาหาร  

(รนิดา อุยมา 2550: 41) 

        1.1.2 แหลงนํ้า แบงออกเปน 3 แหลง ทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษยสรางข้ึน 

- ลําหวย (รนิดา อุยมา 2550: 42) มีลักษณะเปนแมนํ้าสายสั้นๆ ขนาดไมลึกมาก ทําให

ไมมีนํ้าในฤดูแลง อาหารที่หาได เชน อาหารจําพวกสัตวที่หาไดเกือบตลอดทั้งปอยาง กบ เขียด ที่

ออกมาหาอาหาร ผสมพันธุชวงฤดูฝน และฝงตัวอยูในดินในฤดูแลง หรือพืชผัก เชน ผักแวน ผัก

กระเฉด สายบัว สาหราย แหน และหนอไมริมหวย ปจจุบันพบวาหวยมีลักษณะต้ืนเขินเปนผลมาจาก

การพังทลายของหนาดินจากการตัดไมทําลายปาบริเวณเนินดิน ทําใหขาดแคลนนํ้าใชและปริมาณสตัว

นํ้าลดลง 

- หนองนํ้าธรรมชาติ หรือ กุด เกิดจากลําหวยที่เปลี่ยนทิศ มีลักษณะใหญและลึกกวา

หวย ปริมาณนํ้ามากกวาหวย ทําใหมีนํ้าขังตลอดทัง้ป มีชนิดของอาหารที่สามารถหาไดเชนเดียวกับลํา

หวย อาจแตกตางกันที่ระยะเวลาที่หาจับสัตวนํ้าและผักที่นานกวา เพราะมีปริมาณนํ้าที่มากกวา แต

ปจจุบันอาหารจากหนองนํ้าลดลงเน่ืองจากหนองนํ้าต้ืนเขินจนบางแหงกลายเปนที่ราบใชสาํหรบัทาํนา 

- อางเก็บนํ้า เปนแหลงนํ้าที่ถูกพัฒนาข้ึนจากภาครัฐเปนผลมาจากแนวทางการแกไข

ปญหาการขาดแคลนนํ้า ที่เกิดจากแหลงนํ้าต้ืนเขิน ทําใหประสบปญหาขาดแคลนนํ้าในฤดูแลง อาง

เก็บนํ้ายังเปนแหลงอาศัยของสัตวนํ้าหลายชนิด ทําใหสามารถจับสัตวนํ้าไดตลอดทั้งป 

        1.1.3 ไรนาและสวน เปนแหลงหาอาหารนอกเหนือจากขาวและพืชไรที่ปลูกไวขายแลวยัง

สามารถหาพืชและสัตวที่อยูในนา ตามดินหรือปาที่อยูติดกับที่นาไดอีกดวย เชน กิ้งกา อึ่งอาง แย งู 

หนู แมลง ที่หาไดตลอดทั้งปต้ังแตชวงการปกดํา จนถึงชวงเกี่ยวขาวและชวงที่เวนวางจากการทํานา 

พืชผักตางๆ มีจํานวนนอยลงเปนผลมาจากการรูปแบบการทํานาที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การไถนาดวย

รถไถซึ่งไถไดลึกกวาการไถดวยวัวควาย ทําใหพื้นหนาดินถูกทําลาย หรือการใชยาฆาแมลงปราบ

ศัตรพูืช ปุยเคมี การถางไรและเผาไฟแลวแตสงผลกระทบกับระบบนิเวศของพืชและสัตวทั้งสิ้น 
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        1.1.4 แหลงอาหารที่ไดจากการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว เปนแหลงอาหารที่ทําข้ึนเพื่อ

ทดแทนอาหารที่นอยลงในบางชวง เชน การปลูกพื้นไวใกลบาน หัวไรปลายนา สวนใหญเปนพืชผัก

สวนครัว ทําใหสะดวกตอการนํามาปรุงอาหาร โดยเฉพาะในฤดูหนาวที่ผักปาหาไดนอย หรือขุดบอ

สําหรับเลี้ยงปา ไก เปด ซึ่งในปจจุบันมีแนวโนมการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตวในปริมาณที่มากข้ึน 

เน่ืองจากทรัพยากรอาหารจากแหลงธรรมชาติลดลง คนไมมีเวลาในการหาอาหารจากแหลงธรรมชาติ 

และนิยมปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อการจําหนายเปนรายไดมากข้ึน  

        1.1.5 แหลงอาหารจากการซื้ออาหาร ในตลาดและรานคาในตัวเมือง หรือจากพอคาที่นํามาเร

ขายในหมูบานสวนมากเปนอาหารที่ไมสามารถผลิตเองไดในครัวเรือน เชน เรื่องปรุง อาหารสําเร็จรูป 

อาหารกระปอง และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการปรุงอาหารเอง เชน อาหารปรุงสําเร็จ แกงถุง 

ขนม อาหารแปรรูป เชน ปลารา หม่ํา หนอไมดอง แหนม หรือของสดอยางผักและเน้ือสัตวตางๆ ทํา

ใหมีการกระจายอาหารในตลาดทุกระดับ 

   1.2 การหาอาหาร 

การหาอาหารของชาวอีสาน เปนกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับวิถีความเปนชาวนา 

ต้ังแตเริ่มหวานขาว เตรียมไถ ดูแลขาวหลังการปกดํา และหลังเกีย่วขาวเสร็จ อาจหาอาหารเปนกลุม

และแบงปนกัน เปนการใชเวลาวางในระหวางการทํานาไปพรอมกับการหาอาหาร 

การจับสัตวมาเปนอาหาร 

การจับสัตวที่นอกเหนือมาจากจับสัตวนํ้าดวยเครื่องมือการจับที่ประดิษฐข้ึนไดเองแลว 

ฤดูหนาวและฤดูรอนที่มีความแหงแลง สัตวนํ้ามีปริมาณนอยจึงหาจับสัตวอื่นมาบริโภคเปนอาหาร

แทน เชน กิ้งกา แย หนู อึ่งอาง ปูนาและแมลง โดยมีวิธีการจับสัตวแตละชนิดแตกตางกันไป อาจใช

จอบ เสียบ หนังสต๊ิก การทอดแห วางไซ สวิง หรือการจับดวยมือเปลา จะเห็นวาเครื่องมือที่ใชน้ัน

ลวนหาไดงาย ไมตองหาซื้อ เพราะบางอยางผลิตเองไดจากอุปกรณที่มีอยู การจับสัตวจะจับเทากับ

ความตองการในแตละมื้อเทาน้ัน เปนการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอม ทําใหมีอาหารจําพวกเน้ือสัตว

ที่เปนแหลงโปรตีนสําหรับบริโภคตลอดทั้งป โดยเฉพาะแหลงโปรตีนจากแมลงตางๆ ที่ไดรับการพสิจูน

วิจัยแลววามีคุณคาทางอาหารมาก แตในปจจุบันการจับสัตวทําเพื่อการคามากข้ึน มูลนิธิสาธารณสุข

แหงชาติ (2548: 40) กลาววามีการพัฒนาเครื่องมือจับสัตวที่ซับซอนมากย่ิงข้ึน เชน ตะเกียงสองสัตว

ชนิดแบตเตอรี ตาขายเรดาหดักนก หลอดไฟฟลูออเรสเซนสไวลอแมลงตอนกลางคืน ทําใหสัตวใน

ธรรมชาติลดจํานวนลง 

        1.2.1 การเก็บพืชมาเปนอาหาร 

- การเก็บเห็ด 

การเก็บเห็ดมาเปนอาหารสามารถทําไดตลอดทั้งป ตามแหลงตางๆ เชน ปา ไรนา พื้นที่

ที่มีแดดรําไร มีกากไมผุ ฟาง ข้ีเลื่อยที่ช้ืนเหมาะสําหรับการงอก และเห็ดแตละชนิดจะงอกในชวงเวลา
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ที่ตางกัน เชน เห็ดระโงกหลังจากฝนตก 3-4 วันติดกัน โดยเห็ดที่มีในปาน้ันจะมีทั้งที่กินไดและกิน

ไมได ชาวบานจะตองมีความสามารถในการแยกแยะเห็ดกินไดและกินไมไดดวยการสังเกตกอนการ

เก็บ เชน ตองเปนเห็ดที่รูจักและเคยกิน มีลักษณะที่สังเกตไดชัด  

จากน้ันจึงพิจารณาจากลักษณะของวงแหวน เปลือกหุมโคน กานดอก ผิว เสนแฉกลึกใต

ตน และสีผิว เมื่อแนใจแลววาเปนเห็ดที่กินไดไมเปนอันตรายก็จะเก็บอยางระมัดระวัง โดยจะไมเก็บ

เห็ดที่บานแลว เก็บแลวจะไมวางไว จะใสตะกราที่เตรียมมา เพราะเช่ือวาหากกองไวเห็ดจะไมออก

ดอกบริเวณน้ันอีก หากเปนดอกตูมของเห็ดโคนหรือเห็ดปลวก จะตองใชไมเสียบเสียบลึกลงไปแตตอง

ไมลึกจนถึงรังปลวก เมื่อไดเห็ดแลวก็จะกลบดินบริเวณน้ันแลวเหยียบใหแนนเพื่อไมใหนํ้าซึมเขาไปใน

รังปลวกเมื่อฝนตก ซึ่งจะทําใหรังปลวกเนาและเห็ดจะไมงอกบริเวณน้ันอีก 

จากวิธีการที่ไดกลาวมาขางตนน้ีเอง ทําใหเห็นวาชาวอีสานมีภูมิปญญาในการบริโภคเห็ด 

ต้ังแตรูแหลงที่เห็ดงอก ชวงเวลาที่เห็ดงอก แยกเห็ดพิษออกจากเห็ดกินได จากน้ันเก็บเห็ดอยาง

ระมัดระวังเพื่อใหมีเห็ดกินตลอด นับเปนวิธีการ องคความรูที่ทําใหมีเห็ดบริโภคอยางย่ังยืน  

- การเก็บผัก 

ผักเปนอาหารหลักของชาวอีสาน สามารถหาไดงายจากแหลงธรรมชาติใกลบาน ริมรั้ว 

ไรนา แหลงนํ้า การเก็บผักจะเก็บเฉพาะที่พอบริโภคในแตละมื้อ จะไมเก็บทิ้งไว ดังน้ันในครัวของชาว

อีสานจึงไมมีผักหรืออาหารที่ปรุงทิ้งไว จะมีก็เฉพาะอาหารพวกแจวหรือปลาแหงเล็กๆ นอยๆ เทาน้ัน 

ทําใหคนทั่วไปมักเขาใจวาชาวอีสานขาดแคลนอาหาร นอกจากเก็บเฉพาะที่ตองการบริโภคในแตละ

มื้อแลวยังเลือกเก็บเฉพาะสวน เชน การเก็บดอกกระเจียวจะเก็บเฉพาะดอกเทาน้ัน จะไมเก็บหนอมา

กินเพราะจะทําใหสูญพันธ จึงทําใหชาวอีสานไดกินผักสดที่มีคุณคาทางอาหารสูงและมีกินอยางย่ังยืน 

    แตในปจจุบันกลับพบวาวิธีการเก็บผักดังกลาวจากธรรมชาติกําลังเปลี่ยนแปลง ชาวบาน

หันมาเก็บผักเพื่อนําไปขายมากข้ึน ทําใหพืชผักในปาลดความอุดมสมบูรณลง (วิมน เรงศึก 2552: 

134, 136) 

 จากขอมูลแหลงอาหารและการหาอาหารขางตน สรุปไดวา ชาวอีสานมีการปรับตัว

ทางดานอาหารที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม ภูมิอากาศและภูมิประเทศ มีความผูกพัน เกื้อกูลกับ

ธรรมชาติในทองถ่ิน รูจักใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด รูคุณคาจากการไดรับความรู ประสบการณสืบ

ทอดกันมา แตในปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีและการเกษตรเชิงพาณิชยมากข้ึน ทําใหแหลงอาหารตาม

ธรรมชาติลดความอุดมสมบูรณลง 

   1.3 การปรุงอาหาร 

แยกตามวิธีการปรุง 

วิธีการปรุงอาหารของชาวอีสานสามารถแบงออกไดหลายวิธี เชน ลาบ กอย ค่ัว ออม 

หมก ออ ตม ซุป จี่ แจว ปน เปนตน ซึ่งทําไดในเวลาอันรวดเร็วและใชนํ้านอยเปนสวนมาก มี
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เอกลักษณเฉพาะตัวเหมาะสมกับสภาพแวดลอม ความเปนอยู และการประกอบอาชีพ วิธีการปรุง

หลักๆ มีดังน้ี 

- ลาบ เปนอาหารประเภทยํา โดยนําเน้ือมาสับละเอียดหรือหั่นเปนช้ินเล็กๆ บางๆ ปรุง

รสดวยนํ้าปลารา พริก ขาวค่ัว ตนหอม ผักชี รับประทานกับผักพื้นเมือง นิยมใชกับเน้ือปลา หมู วัว 

ควาย และไก 

การปรุงอาหารประเภทลาบเปนวิธีการปรุงอาหารประเภทเน้ือสัตวที่ทําใหไดอาหารที่มี

รสชาติดีและมีประโยชน เพราะมีผักสมุนไพรที่มีรสเผ็ดชวยในการยอย มีวิตามินและเกลือแร ชวยดับ

กลิ่นคาว สงวนคุณคาทางอาหาร เชน การใสผักหลังสุดในข้ันตอนการปรุงสุดทาย หรือการใชนํ้าตม

เน้ือมาต้ังไฟงวดแทนการเทนํ้าทิ้ง แตในบางโอกาสอาจมีการปรุงลาบดิบ เชน ลาบเลือดเพราะถือวา

เปนอาหารที่มีรสชาติดี มีประโยชนตอรางกาย และเปนเครื่องแสดงความเปนผูชาย 

- กอย เปนอาหารประเภทยํา ลักษณะคลายลาบแตจะนําเน้ือยางมาหั่นเปนช้ินๆ ผสม

กับผักพื้นเมือง นิยมใชกับเน้ือสัตวรวมถึงไขและตัวออนของแมลงที่กินได เชน ปลา หมู วัว ควาย ไข

มดแดง กิ้งกา กุงฝอย หอยเชอรี่ กินกับผักสดนานาชนิด  

- แกง เปนอาหารที่ชาวอีสานตอนบนนิยมมากที่สุด บริโภคไดทั้งป มีการเปลี่ยนวัตถุดิบ

แลวแตวัตถุดิบที่มีในแตละฤดูกาล อาจใสเน้ือสัตวหรือไมใสก็ได มีรสชาติหลากหลาย สวนใหญไมใส

กะทิ บางก็ทํานํ้าแกงจากนํ้าใบยานางเพื่อใหนํ้าแกงเขมขนข้ึน นํ้าใบยานางมีฤทธ์ิเย็นชวยคลายพิษ

รอนของวัตถุดิบที่นํามาปรุง อาหารประเภทแกงสามารถแบงยอยไดอีก เชน 

- ออม เปนอาหารประเภทแกงแตมีนํ้านอย มีผักเปนสวนประกอบหลัก เชน เห็ด หวาย 

ผักเสี้ยน อีลอก ยอดบวบ ยอดฝกทอง ฯลฯ นิยมใชกับเน้ือสัตวใหญอยางไก ปลา หรือกบ  

- ออ ลักษณะคลายออม เนนวัตถุดิบเปนหลัก ไมเนนปริมาณผัก นําวัตถุดิบมาปรุงดวย

วิธีน้ีเน่ืองจากวัตถุดิบมีจํานวนนอย ใสเพียงตนหอม ใบมะกรูด ตะไคร ใบแมงลักเพื่อดับกิน ทํานํ้าแกง 

นิยมใชปลาตัวเลก็ กุง ลูกออดหรือไขมดแดง ใสนํ้าพอใหอาหารสุก 

- หมก ใชใบตองหอ นิยมใชกับเน้ือปลา ไก แมลง กบ เขียด ผักและหนอไม หมกหรือหอ

หมกของภาคอีสานจะไมใสกะทิ 

- อู คลายหมกแตไมใชใบตอง นิยมใชกับเน้ือปลา โดยเฉพาะสัตวนํ้าขนาดเล็ก ปลาเล็ก

และลูกออด 

- แจว คือ นํ้าพริกของชาวอีสานนิยมใสปลาราสับหรือนํ้าปลารา บางครั้งใสมะกอก

พื้นบานก็เปนแจวมะกอก รับประทานกับผักสด ผักลวกหรือน่ึง เปนอาหารที่นิยมรับประทานกันทุก

บานในภาคอีสาน เพราะมีข้ันตอนการทําที่ไมยุงยาก  

วัฒนธรรมการบริโภคของชาวอีสาน เปนสิ่งที่กําหนดรูปแบบและพฤติกรรมการ

บริโภค ความเช่ือไดรับการถายทอดมาจากบรรพบุรุษที่อยูบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีอยู ครอบคลุม 
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ต้ังแตแหลงที่มาของอาหาร การปรุง การบริโภค ประเพณีและความเช่ือเกี่ยวกับอาหาร 

 

2. แนวคิดการเขียนสารคดี 

   2.1 ความหมายของสารคดี 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายสารคดี วา เรื่องที่เขียน

ข้ึนจากความจริง ไมใชจากจินตนาการ 

ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ ใหความหมายสารคดีไวในหนังสือ ‘วิเคราะหรสวรรณคดี

ไทย' วา คืองานเขียนที่ไมตัวละครสมมุติถึง แมวาสารคดีจะเปนงานเขียนที่มุงใหความรูผูอานแตก็เพ็ง

เล็งเลือกเฟนการใชถอยคาในภาษาทาใหเกิดอารมณตามสมควร งานเขียนที่เพ็งเล็งเชิงความรู โดยไม

คํานึงถึงอารมณ ไมเปนสารคดี ถือเปนหนังสือความรูหรือวิชาการ  

รื่นฤทัย สัจจพันธุ กลาววา สารคดี หมายถึง เรื่องไมสมมุติ จึงตางจากบันเทิงคดี แตแตง

เปนเรื่องจริง แสดงความถูกตองใหความรูและอาหารสมองแกคนอานเปนสาคัญ  

สายทิพย นุกูลกิจ เห็นวาสารคดีคือวรรณกรรมรอยแกวที่มุงใหผูอานไดสาระความรู 

ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเปนสาคัญ ขณะเดียวกันก็มุงใหผูอานไดรับความเพลิดเพลินจากศิลปะ

การเขียนพรอมกัน  

คําวา สารคดี ตรงกับคําในภาษาอังกฤษคําวา non-fiction หมายความวา ไมใชนวนิยาย 

ไมใชเรื่องโกหก 

สารคดีในทัศนะของนักวรรณกรรม ไดรับการต้ังขอสังเกตของการใหความหมายของ 

'สารคดี' คําวา non-fiction ซึ่งมีหลักสาคัญคือ  

- เกี่ยวกับเรื่องจริง ไมสมมติ  

- มุงใหสาระความรูเปนหลัก เพลิดเพลินเปนรอง  

- นําเสนออยางมีศิลปะ  

หลักสําคัญทั้ง 3 น้ันกวางเกินไปจนแทบไมสามารถกําหนดทางแกงานประเภทน้ีได 

กลาวคืออะไรก็ตามที่เปนเรื่องจริงก็ถือวาเปนสารคดีทั้งสิ้น จึงมีประเด็นใหเกิดการโตแยงข้ึน และ

กลายนิยามตามทัศนะของนักวารสารศาสตรที่กาหนดกรอบความหมายของ ‘สารคดี’ ตรงกับ

ความหมายของ Feature หมายถึง ขอเขียนที่เปนเรื่องจริงมาจากเหตุการณที่กระทบมาเปนขาว 

เปนงานเขียนเนนความสนใจของมนุษย (Human Interest) มากกวาความสดของเหตุการณ มี

วัตถุประสงคตอบสนองความสนใจของผูอานมากกวาเรงรีบใหทันเวลากําหนด คําวา สารคดีใน

ความหมายน้ี จะเนนความแปลก ความเบาสมอง ความคิดสรางสรรคของผูเขียนเปนสําคัญ 

ธัญญา สังขพันธานนท อธิบายความหมายและขอบขายคําวา ‘สารคดี’ ไวในหนังสือการ

เขียนสารคดีภาคปฏิบัติ ความวา สารคดี คือ งานเขียนที่เปนเรื่องเกี่ยวกับขอเท็จจริง เสนอเรื่องราว
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เกี่ยวกับบุคคลที่มีตัวตนจริง เหตุการณที่เกิดข้ึนจริง มีเจตนาเบื้องตนในการใหสาระ ความรู ความคิด 

ทั้งน้ี ตองมีกลวิธีการเขียนใหเกิดความเพลิดเพลินดวย 

ดวยเหตุน้ีสารคดีจึงเปนการนําเสนอความจริงอยางสรางสรรค สารคดีไมใชแบบเรียน แต

เปนสวนหน่ึงของความบันเทิง แตเปนความบันเทิงที่มีสาระ  

   2.2 ลักษณะของสารคดี  

เน้ือเรื่องมีสาระประโยชน เปนงานเขียนที่มุงใหผูอานเกิดความรู ความคิด เน้ือเรื่องไม

จํากัดวาจะเปนเรื่องใด ถาเห็นวาเน้ือหาน้ันมีสาระบันเทิงก็สามารถนํามาเขียนได การใชสํานวนภาษา

สรางความเพลิดเพลินแกผูอาน และผอนคลายความตึงเครียด สารคดีเปนเรื่องราวที่ไมคอยลาสมัย ไม

มีการจํากัดกาลเวลาเหมือนขาว  

ธัญญา สังขพันธานนท กลาวถึงจุดมุงหมายของสารคดีโดยทั่วไปมีดังน้ี  

- เพื่อใหความรู อาจเปนความรูเฉพาะสาขาวิชา เชน วิทยาศาสตร สังคมศาสตร หรือ

ภาษาศาสตร ตัวอยางเชน ความรูเกี่ยวกับการเจียระไนพลอย ความรูเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ 

เปนตน  

- เพื่อใหขอเท็จจริง ซึ่งอาจไดมาจากประสบการณที่ผูเขียนคนควา รวบรวมมา ประสบ

ดวยตนเอง หรือไดรับการบอกเลาโดยมีหลักฐานที่นาเช่ือถือ ซึ่งผูเขียนจะนามาเรียบเรียง หรือเลาใน

รูปสารคดี เชน สารคดีทองเที่ยว สารคดีเกี่ยวกับสัตวปา สารคดีเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดข้ึน เปนตน  

- เพื่อแสดงความเห็น หรือแนวคิด เปนการใหแนวคิดที่เปนประโยชน เพื่อสงเสริมให

ผูอานมีความคิดที่กวางขวางย่ิงข้ึน เชน สารคดีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน สารคดีเกี่ยวกับการ

แกปญหาของสังคม สารคดีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของชาติ เปนตน  

- เพื่อใหความเพลิดเพลิน เพื่อใหเขาถึงกลุมเปาหมายไดมากที่สุด สารคดีบางเรื่องจึง

เขียนใหเปนสารคดีที่ไมมีสาระวิชาการมากเกินไป ทั้งน้ีเพื่อมุงสนองความตองการของผูอาน ใหผูอาน

เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนานไปกับเรื่อง ขณะเดียวกันก็ไดสาระความรู ขอเท็จจริง และความ

คิดเห็นดวย เชน สารคดีเกีย่วกับการทองเที่ยว ผูเขียนจะนําชมสถานที่แปลกใหม สวยงาม โดยมีการ

พรรณนาความงามของธรรมชาติ ดวยถอยคาที่สละสลวย  

(พิมาน แจมจรัส 412) จุดมุงหมายของการเขียนสารคดี อาจกลาวไดวามีอยู 4 ประการ 

คือ 

1. ใหความรู อาจจะเปนความรูเฉพาะสาขา เชน การใชอาวุธปนอยางปลอดภัย การ

เลือกชนิดของไวน หรือความรูประเภท how to 

2. ใหขอมูล เปนการเสนอขอเท็จจริงตางๆ เชน วิธีลงทุนอยางฉลาด การออกกําลังกายที่

ถูกวิธี การครองชีวิตคู เปนตน 

3. ใหความเพลิดเพลิน เกิดความสนุกในการอาน เชน สารคดีทองเที่ยว  
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4. ใหความคิดเห็น สวนใหญสารคดีจะใหขอเท็จจริง ไมมีการเสนอแนะ จึงมีสารคดีอีก

ประเภทหน่ึงทําหนาที่นําเสนอแนวความคิดที่เปนประโยชนแกสังคมและสวนตน เชน สารคดีเกี่ยวกับ

ธรรมะ หรือสารคดีเกี่ยวกับการตอสูในชีวิต 

   2.3 โครงสรางของสารคดี  

ปราณี สุรสิทธ์ิ (2549: 295-300) กลาวถึงสารคดีตามโครงสรางไววา ประกอบดวย  

3 สวน ไดแก  

        2.3.1 ความนํา คือสวนเริ่มตนของจอเขียน เชนเดียวกับอารัมภบทในการพูด ความนําของสาร

คดีมีหนาที่เดียวกับความนําในบทความ และความเรียงทั่วไป คือ สรางความสนใจและดึงดูดใจผูอาน

ใหติดตามเรื่องราวจนจบ ความนําจะแบงออกเปน  

- ความนําแบบสรุปประเด็น  

- ความนําประเภทบรรยาย  

- ความนําประเภทพรรณนาหรืออธิบาย  

- ความนําประเภทคําพูด  

- ความนําประเภทคุยกับผูอานโดยตรง  

- ความนําแบบกระทบความรูสึก  

- ความนําประเภทสรางความฉงนสนเทห  

- ความนําประเภทคําถาม  

- ความนําประเภทย่ัวลอ  

- ความนําประเภทคํากลอน สุภาษิต  

สรุป ศิลปะในการเขียนความนํา เนนไปที่การใชภาษาใหกระชับ สรุปสิ่งที่จะบอกกับ

ผูอานไวในยอหนาสั้น ๆ และควรใชคําศัพทเพื่อใหสื่อความหมายตรงกับที่ผูเขียนตองการมากที่สุด 

การเขียนความนําที่ดี จะสงผลใหเรื่องนาสนใจอยางย่ิง  

     2.3.2 เน้ือเรื่องเปนสวนสําคัญที่สุดของเรื่อง สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําใหสารคดีมีคุณคา นาเช่ือถือและ

นาอานก็คือ ความถูกตองของขอมูลขาวสาร ความรูหรือขอเท็จจริง ในสารคดีจะเปนสวนที่เอาสาระ

ความรู ขอมูล และบรรยากาศ ถายทอดออกมาผานวิธีการเลาเรือ่งซึ่งมาลี บุญศิริพันธุ (2535: 43-50) 

แนะนําการเขียนเน้ือเรื่องสารคดีใหนาสนใจไวดังน้ี 

- ความสมบูรณของเน้ือหา โครงสรางสารคดีเปนเครื่องมือนําไปสูความสมบูรณแหงการ

เลาเรื่อง ทั้งน้ีผูเขียนควรเตรียมโครงรางของเรื่องไวเปนแนวทางกอนการดําเนินการเขียน ความ

สมบูรณของเน้ือหาตองครอบคลุมทุกประเด็นที่สนองตอวัตถุประสงคที่ต้ังไวทั้งหมด จึงจะจบเรื่องได  

- การจัดประเด็นใหชัดเจน ผูเขียนสารคดีที่ดีควรมีเปาหมายในการถายทอดเรื่องราวให

ผูอานอยางชัดเจน ผูเขียนตองตัดสนิใจใหแนนอนวาตองการเนนในแงมุมใดที่สุด ควรเนนประเด็นหลกั 
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ประเด็นเดียวตลอดเรื่อง โดยใหแงมุมอื่นๆ เปนประเด็นยอยประกอบเรื่อง  

- การพรรณนารายละเอียด การพรรณนารายละเอียดของสิ่งที่พบเห็นใหผูอานเกิด

จินตนาการและภาพพจนตามที่เราตองการ รูสึกใกลชิดกับสิ่งที่อานมากย่ิงข้ึน ผูเขียนตองพยายามให

ผูอานเกิดจินตภาพและอารมณรวมไปดวยกัน  

- การอางคําพูด ในการเขียนเน้ือเรื่อง ถามุงแตการเลาเชิงพรรณนาตลอดเรื่องจะทําใหมี

ความเรียบงายจนเกินไป วิธีสรางความหลากหลายในเน้ือหาจึงเปนสิ่งจําเปน คือการอางอิง แทรก

สาระ เนนคําพูดนาสนใจของบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อเปนสวนประกอบในการสะทอนภาพปลีกยอยให

ชัดเจนข้ึน  

- การเสริมเกร็ดที่นาสนใจ เกร็ดยอยต้ังแตมุขตลก สาระเล็ก ๆ นอย ๆ นิทานปรัมปราที่

เลาตอ ๆ กันมา หรือกิริยาอาการของบุคคลในเหตุการณตาง ๆ ซึ่งไมมีสาระสําคัญเกี่ยวของโดยตรง

กับประเด็นหลักของเรื่อง เหลาน้ีมีสวนเสริมใหสารคดีนาอานมากย่ิงข้ึน  

        2.3.4 ความจบ ความจบคือสวนทายของขอเขียน สวนที่ควรคํานึงถึงอยางย่ิงในตอนที่จะจบ

เรื่อง คือจงหยุดเมื่อไดเขียนถึงสิ่งที่ตองการอยางครบถวนแลว น่ันหมายความวา เมื่อเสนอครบทุก

ประเด็นแลว ตองสรุปความเพื่อใหขอเขียนสมบูรณและเปนการขมวดความคิดใหผูอานอีกครั้งหน่ึง  

ปราณี สุรสิทธ์ิ (2549: 302-303) แนะนําวิธีการเขียนความจบไวดังน้ี  

ความจบแบบสรุปความ หมายถึงการจบดวยประเด็นสําคัญของเรื่อง โดยคํานึงถึงความ

นําของตัวเรื่อง แลวขมวดความคิดในตอนทาย เพื่อใหเน้ือเรื่องมีความสมบูรณ  

จบแบบคาดไมถึง เปนการจบแบบสรางความสนเทหใหผูอาน ซึ่งผูอานก็ไมคาดเดามา

กอนวาจะมีการจบแบบน้ี การทิ้งทายเชนน้ีนิยมใชในสารคดีเชิงขาว หรือสารคดีสนองปุถุชนวิสัย 

บางครั้งสามารถนํามาใชกับสารคดีประเภทเรื่องเลาไดเหมือนกัน  

จบแบบใหคิดตอ เปนการจบเรื่องที่ฝากใหผูอานไปคิดตอถึงประเด็นตาง ๆ ที่ผูอานเสนอ 

อาจจะเปนปมที่หาขอยุติไมได  

จบแบบคลี่คลายประเด็น หมายถึงเปนการจบแบบใหความกระจางแกผูอานในประเด็น

ตาง ๆ ที่ผูเขียนไดขมวดทิ้งไวต้ังแตความนําเรื่อง จะตองคลี่คลายใหหมดขอสงสัยในตอนจบ ซึ่งเหมาะ

กับเรื่องซึ่งมีเงื่อนงําที่ผูอานรอคอยคําตอบอยู  

2.4 การต้ังช่ือเรื่องสารคดี 

‘ช่ือเรื่อง’ เปนขอความอันดับแรกที่กระทบสายตาผูอาน เปรียบเสมือนผูที่ไปเดินเลือก

ซื้อผา สิ่งที่จะกระทบหรือสะดุดสายตาความรูสึกของผูซื้อใหสนใจกอน คือสีสันและลวดลาย ตอไปจึง

เปนเน้ือผา โครงสรางรูปแบบเสื้อและราคา การต้ังช่ือเรื่องอาจกระทํากอนที่จะลงมือเขียน หรือเขียน

จนจบแลวจึงจะต้ังช่ือเรื่อง หรือเขียนไปจนใกลจะจบเรื่องจึงนึกช่ือต้ังข้ึนมาไดก็มี รองศาสตราจารย 

มาลี บุญศิริพันธ อธิบายถึงลักษณะช่ือเรื่องที่ดีวาช่ือเรื่องที่ดีควรมีสาระเดนชัด บงบอกถึงลักษณะ
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บรรยากาศของเรื่องอยางชัดเจน สามารถกําหนดทิศทางขอบขายประเด็นสําคัญของเน้ือหาอยาง

แนนอนทันทีควรมีลักษณะสําคัญ 3 ประการคือ  

- ช่ือเรื่องควรเหมาะสม กับสาระและกาลเทศะ  

- ช่ือเรื่องควรมีความแปลกใหม เฉียบคม จํางายและไมเย่ินเยอ  

- ช่ือเรื่องควรครอบคลุมเน้ือหาสําคัญของเรื่อง  

สําหรับสรางสรรคในเรื่องคําและหาใชคําสําหรับการต้ังช่ือเรื่อง นักเขียนควรเปนผูสะสม

คําศัพท เพราะคําศัพทคือสมบัติของนักเขียน นักเขียนรูคําศัพทมากเทาใด ขอบเขตที่จะพูดจะเขียนก็

มากข้ึนตามลําดับ นักเขียนจึงตองเปนนักสะสมคําศัพท ความหมายของคําศัพท ระมัดระวังในการ

เลือกสรรใชคํา รูความหมายของคํา โดยการสะสมคําศัพทเกิดจากการอานมาก และการจดบันทึกคําที่

สะดุดตา สะดุดใจ สะดุดความรูสึก ทั้งน้ีขอควรระวังคือถอยคําในภาษาไทยมีพลังอํานาจ และมีหลาย

ระดับ มีขอควรพิจารณากอนเลือกใชคําศัพทดังน้ี  

- การใชคําสูง เปนคําขลัง เชน อัสสุชล (นา ตา) วิหค (นก)  

- การใชคําตํ่า เปนคําไทยแท แตอาจฟงดูไมสุภาพ เชน ตีน (เทา)  

- การใชคําหยาบ คําระหายหู เชน อาย อี มึง กู  

- การใชคําละเอียด เปนประณีต เชน คําราชาศัพท  

- การใชคําคะนอง คือ คําสแลงใชในกลุมใดกลุมหน่ึงโดยเฉพาะ แบงออกเปนสามระดับ

ยอย คือ  

1) ภาษาปาก ใชในการพูด บทสนทนา เชน จําอวด ปาหี่  

2) ภาษากึ่งแบบแผน เปนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน เชน คุณวุฒ ิวัยวุฒ ิ

3) ภาษาแบบแผน คือภาษาที่ยอมรับโดยทั่วไป เชน ปาฐกถา โอวาทใชในวงราชการ  

สําหรับรูปแบบการต้ังช่ือเรื่องสารคดีมีรูปแบบการเขียนมากมาย ซึ่งสามารถยกเปน

ตัวอยางไดดังน้ี 

- ต้ังช่ือเรื่องใหสัมพันธกับเรื่อง ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีจะตรงแนวเขียนหรือจุดมุงหมายในการ

เขียนมากที่สุด โดยจะสะทอนเน้ือหาหลักของสารคดีออกมา เชน มหาวิทยาลัยแหงความเปนเลิศ 

- ต้ังช่ือเรื่องใหแปลกและเดน ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีจะแตงเติมเสริมสรางช่ือเรื่องใหมี

ลักษณะเฉพาะตัวจนเปนเอกลักษณที่โดดเดนข้ึนมาเพื่อเรียกรองความนาสนใจ เชน คนขังขลัง  

- ต้ังช่ือเรื่องโดยใชภาษางายๆ ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีจะเลือกใชภาษาระดับปกติที่สื่อสารกัน

เพื่อสื่อความหมายใหตรงและงายมากที่สุด เชน ของกินพื้นถ่ิน  

- ต้ังช่ือเรื่องจุดมุงหมายสําคัญ ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีจะบงบอกวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมาย

สําคัญในเน้ือหาของสารคดี ที่ตองการสื่อสารสูผูอาน เชน อานิสงคการสวดมนต  

- ต้ังช่ือเรื่องใหเกิดความสงสัย ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีจะสรางปมปญหา หรือคําถามแกผูอาน 
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เพื่อเชิญชวนใหผูอานสนใจเน้ือเรื่องสารคดีน้ัน เชน คนดีข้ีคุก  

- ต้ังช่ือเรื่องโดยใชวิธีเลนคําเลนอักษร ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีจะมีความไพเราะเน่ืองจากการ

คัดสรรถอยคํา สามารถทําใหผูอานจดจําช่ือเรื่องไดโดยงาย เชน เดินทอดนองทองเมืองนาน  

- ต้ังช่ือเรื่องแบบเราความสนใจ ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีจะเลนกับจิตวิทยาของผูอานเกี่ยวกับ

สิ่งที่มนุษยอยากรูอยากเห็น ความลับตางๆ นานา เชน พยายามฆา  

- ต้ังช่ือเรื่องแบบนามธรรม ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีนิยมใชคําเปรียบเปรยคือ ไมบอกตรงๆ วา

เปนเรื่องราวเกี่ยวอะไร แตจะบอกเปนความนัยใชความเปนนามธรรมเชน นอกกะลา  

- ต้ังช่ือเรื่องตามสถานที่สําคัญ ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีเหมาะกับสารคดีที่แนะนาสถานที่

ทองเที่ยวตางๆ เพื่อเปนการบงบอกผูอานถึงเน้ือหาหลัก เชน รอบสนามหลวง  

- ต้ังช่ือเรื่องตามบุคคลสําคัญ ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีเหมาะกับสารคดีชีวประวัติบุคคลตางๆ 

เพื่อเปนการบงบอกผูอานถึงเน้ือหาหลัก เชน สุนทรภูครูกวี  

- ต้ังช่ือเรื่องตามเหตุการณสําคัญ ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีเหมาะกับกิจกรรมทางประเพณี

วัฒนธรรม หรือวาระสําคัญตางๆ เพื่อเปนการบงบอกผูอานถึงเน้ือหาหลัก เชน 4 รัฐประหาร 4 เดือน

ราชประสงค  

- ต้ังช่ือเรื่องตามประสบการณ ช่ือเรื่องรูปแบบน้ีจะนาประสบการณเฉพาะในสารคดี มา

บอกกลาวเพื่อสรางความสนใจแกผูอาน เชน เมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก  

นอกจากน้ี การต้ังเรื่องประเภทใคร  อะไร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม และอยางไร ก็สามารถทํา

ไดเพื่อเปนการต้ังคําถามแกผูอาน อยางไรก็ตามน้ีช่ือเรื่องที่ต้ังข้ึนตองมีความนาสนใจ ความเดนเฉพาะ

ของสารคดีแตตองไมสั้น ไมยาวเกินไป ช่ือเรื่องที่ดีตองสั้น กะทัดรัดและไดใจความ และที่สําคัญ

จะตองครอบคลุมหรือบงช้ีสาระสําคัญของเรื่องที่เขียนอยางชัดเจน 

2.5 การเขียนสารคดี  

การเขียนสารคดี บางครั้งในการออกแบบและจัดหนา ผูเขียนสารคดีตองเขาใจวาการ

เขียนสารคดีเปนงานเขียนและเลาเรื่องควบคูไปกับภาพประกอบ ดังน้ันขณะที่เขียนสารคดีควรคิดถึง

ดานภาพประกอบเสมอวาภาพสามารถเลาเรื่องอะไรไดบาง ภาพเลาเรื่องไดชัดเจนหรือไม เมื่อเขียน

บทควรยอนกลับไปอานทบทวนเปนระยะ เพื่อเปนการทบทวนการเลาเรื่องมีความตอเน่ืองสละสลวย

ในการเรียบเรียงเรื่อง  

2.5.1 โวหารที่ใชในการเขียนสารคดี  

โวหารที่ใชในหารเขียนสารคดี มีหลายชนิด พระยาอุปกิตศิลปะสาร (2546: 338 - 349) 

ไดแบงโวหารไวในหนังสือหลักภาษาไทย 5 ชนิด คือ บรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร เทศนาโวหาร 

สาธกโวหาร และอุปมาโวหาร มีนักวิชาการภาษาไทย นํามาอธิบายไวหลากหมาย อาทิ สุมาลี นิมมานุ

ภาพ (2524: 41) ที่ไดกลาวไว ดังน้ี  
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- บรรยายโวหาร เปนการเรียบเรียงขอความเพื่อบอกเลาจากประสบการณของผูเขียนให

ผูอานไดรับรูและเขาใจ เหมือนกับผูอานไดประสบเหตุการณน้ันมาดวยตัวเอง วิธีการเรียบเรียงจึงตอง

อธิบายเรื่องราวอยางกระจางแจมแจง เพราะวัตถุประสงคของการใชโวหารชนิดน้ีตองการใหผูอาน

ไดรับความรูจากเรื่องที่อาน ใชกับงานเขียน เชน การเลานิทาน นวนิยาย เรื่องสั้น การเลาประวัติ

บุคคล ประวัติสถานที่ ประวัติเหตุการณ ขาวในหนาหนังสือพิมพ การเลาตํานาน จดหมายเหตุ การ

อธิบายวิธีการตาง ๆ  

- พรรณนาโวหาร เปนการเรียบเรียงขอความเพื่อใหผูอานเกิดความรูสึกซาบซึ้งประทบัใจ 

เกิดจินตนาการ ทําใหผูอานเห็นภาพที่กวาง ไกล ลึก กวาตัวอักษรที่พรรณนา ไดยินเสียงและมี

ความรูสึกเชนเดียวกับผูเขียน โวหารชนิดน้ีผูเขียนจะตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่จะเขียนไมวาจะ

เปนบุคคล สิ่งของ สถานที่ สภาพแวดลอม ธรรมชาติและความรูสึกของผูเขียน วัตถุประสงคของการ

ใชพรรณนาโวหาร นอกจากจะใหรายละเอียดที่เปนจริงอยางตรงไปตรงมาแลว ก็อาจพรรณนาในแง

สื่อสารความคิด ความรูสึกประทับใจเกี่ยวกับสิ่งน้ันวาวิจิตรงดงามมากเทาไหร หรือ อัปลักษณเพียงใด 

การใชภาษาจะประณีต เลือกสรรถอยคําที่ทําใหผูอานมีอารมณคลอยตามกับผูเขียนได มักใชโวหาร

ประเภทน้ีกับงานเขียน เชน รําพันความในใจตามกาลเวลา ชมความงามของบุคคล สิ่งของ ธรรมชาติ 

ภูมิประเทศ ยอเกียรติ ยกยอง สดุดี  

- เทศนาโวหาร เปนการเรียบเรียงขอความเพื่อชักจูงหรือโนมนาวจิตใจ ปลุกใจ ตลอดจน

แนะนํา สั่งสอน ใหผูอานมีความคิดคลอยตามและปฏิบัติตามในสิ่งที่ดี ละเวนในสิ่งที่ตรงขามกัน โดย

การยกเหตุผลและผล หรือหลักฐานมาประกอบ หวานลอมใหผูอานเห็นจริง เช่ือถือ และปฏิบัติตาม

ตาม จึงมักมีตัวอยางแสดงประกอบดวย โวหารชนิดน้ีบางทานเรียกวา โวหารแบบอภิปรายการเขียน 

เทศนาโวหารมีลักษณะคลายบรรยายโวหาร แตแตกตางกันตรงที่เทศนาโวหารเนนใหเกิดผลในทางที่

ผูเขียนตองการโนมนาว ชักจูง ใหเปนไปในทางดีงาม มากกวาจะเลาเรื่อง การเขียนโวหารชนิดน้ีจึง

ตองอธิบายความหมายของขอความใหแจมแจง และคงเหตุและผลใหชัดเจน พิสูจนใหเห็นจริง อธิบาย

ถึงคุณและโทษ พรอมยกตัวอยางประกอบเปนหลักฐานใหเห็น และช้ีแนวทางที่ควรปฏิบัติ      

- สาธกโวหาร เปนขอความที่เปนตัวอยางหรือเรื่องราวที่นํามาสนับสนุนใหขอความใน

เทศนาโวหารหรือในเรื่องใดเรื่องหน่ึงเดนชัดข้ึน โดยยกตัวอยางที่นาสนใจสมเหตุสมผลสอดคลองกับ

เน้ือเรื่อง เชน เรื่องประวัติศาสตร เรื่องราวของบุคคลสําคัญ เหตุการณที่ผูเขียนประสบมา ขาวที่

ปรากฏตามหนาหนังสือพิมพ  

- อุปมาโวหาร เปนขอความเปรียบเทียบเพื่อทําใหลักษณะของเรื่องราวหรือสิ่งของมี

ความเดนชัด เปนที่เขาใจชัดเจนข้ึน เชน การเปรียบเทียบ ความเหมือนของสิ่งของ 2 สิ่ง การ

เปรียบเทียบความขัดแยง (ตรงกันขาม) เปนตน สิ่งที่นํามาเปรียบเทียบควรเปนเรื่องที่เขาใจงายและ

ถูกใจผูอาน โวหารชนิดน้ี มักจะมีคําวา เหมือน เสมือนวา ยอม ดุจ คลาย เชน เปรียบอยาง ดัง  
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- อุปมาอุปไมย เปนคําเช่ือมขอความที่นํามาเปรียบเทียบ  

สรุปความไดวา การเลือกใชโวหารและสํานวนภาษาที่เหมาะสมกับงาน จะทําใหผูเขียน

สามารถสื่อความคิดของตนออกมาเปนถอยคํา ประโยค ความคิด หรือเหตุผล ตามจุดประสงคของ

ผูเขียน 

 

3. แนวคิดการออกแบบจัดหนาสิ่งพิมพ 

หนังสือเลม (book) หมายถึง สื่อสิ่งพิมพที่มีเน้ือหาเฉพาะเรื่อง เปนเรื่องเดียวกันอยาง

ละเอียดทั้งเลม สวนใหญมักเปนเอกสารทางวิชาการ เพื่อการศึกษา เชน ตําราเรียน ตํารา หนังสือ

อางอิง ตลอดจนทางวรรณกรรม เปนตน มีการพับและเย็บเลม มีทั้งที่เปนปกออนและปกแข็ง มีขนาด

และความหนาแตกตางกัน แตสวนใหญมีขนาดไมเกิน 10 x 12 น้ิว โดยเน้ือใน ใชกระดาษบาง ปก

กระดาษแข็ง ซึ่งอาจมีปกนอกหุมอีกช้ันหน่ึง เพื่อใหเหมาะสําหรับเก็บเปนระยะนานๆ มีสัดสวนความ

สูงของหนังสือ ประการสําคัญคือไมมีระยะเวลาในการออกประจํา (ประชิด ทิณบุตร 2539: 15)  

    3.1. ประเภทหนังสือ แบงได 4 แบบ คือ 1) แบงโดยทั่วไป 2) แบงตามลักษณะเน้ือหา 3) แบงตาม

ลักษณะรูปเลม และ 4) แบงตามการเขียนเน้ือหา (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550: 161 - 162)  

3.1.1 แบงโดยทั่วไป ไดแก  

1) ฟกชัน (fiction) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหาที่เนนใหเกิดความสนุก

เพลิดเพลินแกผูอานเปนหลัก อาจจะเปนเน้ือหาที่มีพื้นฐานมาจากความเปนจริง หรือเปนเน้ือหาที่นึก

ฝนข้ึนจากจินตนาการของผูเขียนลวน ๆ ก็ได หนังสือประเภทน้ี ไดแก นวนิยาย เรื่องสั้น หรือโคลง

กลอนตาง ๆ  

2) นอน – ฟกชัน (non-fiction) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหาที่เนนใหเกิดความรู

ความเขาใจในศาสตรหรือเรื่องใดเรื่องหน่ึงแกผูอานเปนหลัก โดยจะตองเปนเน้ือหาที่มีพื้นฐานมาจาก

ความเปนจริง หรือเปนเน้ือหาที่เกิดจากการคนควาวิจัยและวิเคราะหของผูเขียน หนังสือประเภทน้ี 

ไดแก ตํารา วิจัย ประวัติ หรือสารคดีตาง ๆ  

          3.1.2 แบงตามลักษณะเน้ือหา ไดแก  

1) ตําราหรือหนังสือเรียน (textbook) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหาเกี่ยวของกับ

ศาสตรดานใดดานหน่ึง เชน วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ฯลฯ เพื่อใชสําหรับประกอบการเรียน

การสอนศาสตรน้ัน ๆ ในระดับช้ันตาง ๆ มีผูอานที่เฉพาะเจาะจง คือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ

นักวิชาการ  

2) หนังสือจําหนายทั่วไป (trade book) เปนหนังสือที่แตงข้ึนโดยมีเน้ือหาเปนนว-

นิยาย หรือไมใชนวนิยายก็ได แตไมไดมุงเนนไปเพื่อใชในการประกอบการเรียนการสอน มีผูอานไม

เฉพาะเจาะจงเหมือนประเภทแรก  
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        3.1.3 แบงตามลักษณะรูปเลม ไดแก  

1) หนังสือปกแข็ง (hardcover) เปนหนังสือที่มีการรวมเลมและหุมปกดวยกระดาษหรือ

วัสดุอื่นที่หนา เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ปกติมักจะนิยมใชกับการทําหนังสือ ตํารา หนังสืออางอิงหรือนว

นิยายขนาดยาว  

2) หนังสือปกออน (paperback) เปนหนังสือที่มีการรวมเลมและหุมปกดวยกระดาษที่

หนากวาหนาอื่น แตก็ไมใชปกแข็ง ทําใหมีความแข็งแรงทนทานนอยกวา แตก็มีราคาถูกกวาในการ

ผลิต จึงมีความนิยมที่จะพิมพหนังสือประเภทน้ีมาก ซึ่งในปจจุบันรูจักกันในช่ือ พ็อกเก็ตบุค ใน

ตางประเทศจะนิยมพิมพหนังสือเปนปกแข็งกอน เมื่อเริ่มออกขาย จนเมื่อผานไปสักระยะหน่ึงจึงพิมพ

เปนปกออน  

3) อนุสาร (booklet) เปนหนังสือที่มีการรวมเลมและหุมปกดวยกระดาษออนมักมีขนาด

เล็กๆ และมีหนาไมกี่หนา สวนมากไมไดมีไวจําหนายใหสาธารณชน แตมีเพื่อใชในหนวยงานหรือกลุม

สมาคม  

       3.1.4 แบงตามการเขียนเน้ือหา ไดแก  

1) หนังสือรอยแกว (prose) เปนหนังสือที่มีเน้ือหาที่เขียนข้ึนในรูปแบบความเรียงที่ไมมี

การบังคับฉันทลักษณ คือ ไมไดใชแบบแผนในเชิงโคลงกลอนใด ๆ  

2) หนังสือรอยกรอง (poetry, verse) เปนหนังสือที่มีเน้ือหาที่เขียนข้ึนในรูปแบบที่

เปนไปตามการบังคับฉันทลักษณ คือ ใชแบบแผนตางๆ เชน โคลง กลอน กาพย ราย ลิลิต เสภา ฯลฯ 

3) หนังสือการตูน (comic) เปนหนังสือที่มีเน้ือหาที่เขียนข้ึนในรูปแบบภาพวาด หรือ

บางครั้งก็เปนภาพถายในการถายทอดเน้ือหา  

สรุป การจําแนกหนังสือทําไดหลายแบบ โดยอาจจะแยกตามประเภทเน้ือหา ลักษณะ

รูปเลม หรือวิธีการเขียนเน้ือหา แตยังไมมีการสรุปอยางชัดเจน  

   3.2 สวนประกอบหนังสือ นักวิชาการแบงเปน 19 สวน คือ 1) ปกหนา 2) หนาช่ือเรื่อง 3) หนา

ลิขสิทธ์ิ 4) หนาอุทิศ 5) คํานิยม 6) หนาคํานํา 7) หนากิตติกรรมประกาศ 8) หนาสารบัญ 9) สารบัญ

ภาพ 10) บทนํา 11) ช่ือบท 12) หนาเน้ือเรื่อง 13) หนาภาคผนวก 14) หนาบรรณานุกรม 15) หนา

อภิธานศัพท 16) หนาดรรชนี 17) เชิงอรรถทายเลม 18) พิมพนิเทศ 19) ปกหลัง โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี (อารยะ ศรีกัลปยาณบุตร 2550: 163 - 170)  

3.2.1 ปกหนา (front cover) เปนสวนหนาสุดของหนังสือ เปนรูปลักษณภายนอกที่หอหุม

เน้ือหาภายในสวนตาง ๆ ที่จะตองไดรับการออกแบบและจัดวางองคประกอบในปกหนาของหนังสือ 

ไดแก ช่ือหนังสือหรือช่ือเรื่อง (title) ช่ือผูแตงหรือช่ือผูแปล ภาพประกอบปกหนา ขอความประกอบ

ปกหนา ตราสัญลักษณของสํานักพิมพ นอกจากน้ีหนังสือบางเลมโดยเฉพาะหนังสือที่มีขนาดใหญและ

หนา อาจจะมีใบหุมปก (book jacket) ซึ่งเปนกระดาษหรือวัสดุอื่นที่หนาหรือแข็งแรงเพื่อปกปองปก 
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หนาเปนการเพิ่มเติมก็ได  

3.2.2 หนาช่ือเรื่อง (title page) เปนหนาในหนาแรก สวนตาง ๆ ที่จะตองไดรับการออกแบบ

และจัดวางองคประกอบในหนาช่ือเรื่อง ไดแก ช่ือหนังสือหรือช่ือเรื่อง ช่ือผูแตงหรือช่ือผูแปล 

3.2.3 หนาลิขสิทธ์ิ (copyright notice and catalogue number) เปนหนาที่มีรายละเอียด

ตางๆเกี่ยวกับหนังสือ ไดแก ช่ือหนังสือ ช่ือผูแตง ช่ือผูพิมพ สํานักพิมพ ปที่พิมพ จํานวนครั้งที่จัดพิมพ 

จํานวนหนา ขอมูลเกี่ยวกับรายการหองสมุด (ถาม)ี และที่สําคัญน้ันจะตองระบุวาลิขสิทธ์ิในหนังสือน้ี

เปนของผูใด หนาน้ีมักจะอยูที่หนาในของหนังสือ ในปจจุบันมีระบบในการระบุขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ

หนังสือ เรียกวา ขอมูลซีไอพี (CIP ยอมาจาก Cataloging in Publication) ซึ่งมักจะรวมหมายเลขไอ

เอสบีเอ็นเอาไวดวย (ISBN ยอมาจาก International Standard Book Number) หมายเลขไอเอสบี

เอ็นเปนเสมือนหมายเลขประจําตัวของหนังสือเลมน้ัน ๆ ซึ่งจะไมซ้ํากับหนังสือเลมอื่นใดในโลก โดย

หมายเลขน้ีจะประกอบดวยตัวเลข 10 หรือ 13 หลักที่ระบุถึงประเทศหรือภาษา สํานักพิมพ และ

หมายเลขหนังสือ บางครั้งอาจจะมีบารโคด (bar code) กํากับอยูดวย  

3.2.4 หนาอุทิศ (dedication หรือ book dedication) เปนหนาที่อาจเรียกไดวาเปนพื้นที่

สวนตัวของผูเขียน ซึ่งผูเขียนจะใชในการอุทิศหนังสือเลมน้ีใหแกผูใดผูหน่ึง ซึ่งอาจจะเปนผูที่มีบุญคุณ

ในดานตาง ๆ หรือผูที่เปนแรงบันดาลใจ หรือผูที่เปนกําลังใจในการจัดทําหนังสือใหแกผูเขียน  

3.2.5 คํานิยม (forward) เปนหนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพขอใหผูอื่นซึ่งมีช่ือเสียงเปนที่

ยอมรับในดานที่เกี่ยวของกับหนังสือน้ันเขียนข้ึนเพื่อแนะนําหนังสือหรือแนะนําผูเขียนหนังสือบางเลม

อาจจะไมมีสวนประกอบน้ีหรือบางเลมอาจจะมีสวนประกอบน้ีโดยไมมีหนาคํานําก็ได  

3.2.6 หนาคํานํา (preface) เปนหนาที่ใหขอมูลเบื้องตนและแนะนําหนังสือโดยผูเขียนหรือ

สํานักพิมพอาจจะกลาวถึงวัตถุประสงคในการเขียน ที่มาของเน้ือเรื่อง หรือประโยชนที่คาดวานาจะ

เกิดจากหนังสือเลมน้ี  

3.2.7 หนากิตติกรรมประกาศ (acknowledgements หรือ acknowledgement) เปน

หนาที่ผูเขียนหรือสํานักพิมพจะใชในการแสดงความขอบคุณตอผูที่มีสวนในการจัดทําหนังสอื หรอืเปน

ผูอื่นที่เกี่ยวของซึ่งไดใหการสนับสนุนดานตางๆ  

3.2.8 หนาสารบัญ (table of contents) เปนหนาที่บงบอกถึงเน้ือหาที่อยูในหนังสือวา เรื่อง

ใด บทใด หรือตอนใดอยูหนาไหน  

3.2.9 สารบัญภาพ หรือลําดับภาพประกอบ (list of illustrations) เปนหนาที่บงบอกถึง

ภาพประกอบที่อยูในหนังสือวาเปนภาพอะไรและอยูที่หนาไหน นอกจากน้ีในหนังสือบางเลมอาจจะมี 

สารบัญตารางซึ่งระบุวาตารางเรื่องอะไรอยูในหนาใดดวย  

3.2.10 บทนํา (introduction) เปนบทที่หน่ึงของหนังสือ มักเปนการเกริ่นหรือใหขอมูลที่เปน

ภูมิหลังของเน้ือเรื่อง บทนํามักจะมีขนาดสั้น ๆ  
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3.2.11 ช่ือบท (chapter opening หรือ chapter head) เปนหนาที่ทําหนาที่แบง

เน้ือหาในหนังสือออกเปนสวน ๆ โดยระบุวาเน้ือหาที่อยูในหนาตอๆมาเปนเน้ือหาของบทใด นอกจาก

หมายเลขบทแลวหนาช่ือบทยังอาจจะมีขอความที่เปนช่ือบทดวย นอกจากน้ียังอาจจะมีการเพิ่มเติม

ขอความที่ชวนใหติดตาม หรือภาพเพื่อดูใหนาสนใจ  

3.2.12 หนาเน้ือเรื่อง (text) เปนหนาที่เรียบเรียงนําเสนอเน้ือหาของหนังสือ หนาเน้ือ

เรื่องเปนสวนที่มีเน้ือหามากที่สุด โดยทั่วไปแลวจะมีการแบงหนาเน้ือเรื่องออกเปนบทตามลําดับ 

จํานวนบทมากนอยตามแตผูเขียนจะตองการนําเสนอ สวนหนาเน้ือเรื่องน้ีมีสวนประกอบยอย ดังน้ี  

- เน้ือหา (body) เปนสวนประกอบที่เปนตัวพิมพซึ่งเปนสวนประกอบหลักและมีปริมาณ

มากที่สุดของหนังสือ  

- พาดหัวรอง (subhead) เปนสวนประกอบที่เปนตัวพิมพซึ่งทําหนาที่แบงเน้ือหาในบท

ออกเปนสวนยอย และระบุใหทราบวาเน้ือหาที่จะอานตอไปน้ีเกี่ยวกับเรื่องใด  

- เฮดเดอร หรือฟุตเตอร (header or running head/footer) เปนตัวอักษรหรือ

ตัวพิมพที่เปนช่ือหนังสือหรือช่ือบทที่วางไวที่สวนบนหรือสวนลางของทุก ๆ หนา  

- เลขหนา (page number) เปนหมายเลขที่กํากับและระบุหนาหนังสือมักมีอยูในทุก

หนา โดยอาจแบงลักษณะการใช เชน สวนตนใชเลขโรมัน สวนหลักใชเลขอารบิค เปนตน  

5) เชิงอรรถ (footnote) เปนขอความระบุที่มาหรือการอางอิงของขอมูลในเน้ือเรื่องวา

คัดลอกมาจากที่ใด  

6) ช่ือผูแตงบท (byline/credit line/writer’s credit) เปนตัวอักษรระบุช่ือผูแตงในแต

ละบท ในกรณีที่หนังสือน้ันมีผูแตงหลายคน มักใชช่ือตามคําวา “โดย” (by)  

7) สวนประกอบที่เปนภาพหรือองคประกอบอื่นๆ ที่ไมใชตัวอักษร (12.8) คําบรรยาย

ภาพ (caption)  

3.2.13 หนาภาคผนวก (appendix) เปนหนาที่เปนเน้ือหาตาง ๆ ในสวนหรือในเรื่องที่ไมใช

เน้ือเรื่องโดยตรง แตผูเขียนเห็นวาจะเปนเน้ือหาที่เกี่ยวของที่เปนประโยชนแกผูอาน  

3.2.14 หนาบรรณานุกรม (bibliography) เปนหนาที่บงบอกถึงที่มาตางๆ ของขอมูลที่ผูเขียน

ใชในการอางอิงในการเขียนหนังสือ แหลงขอมูลน้ีอาจจะเปนจากหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ หรือ

การสัมภาษณบุคคลก็ได 

3.2.15 หนาอภิธานศัพท (glossary) เปนหนาที่รวบรวมคําศัพทที่มีปรากฏอยูในหนังสือ เพื่อ

อธิบายความหมายของศัพทใหผูอานเขาใจ ศัพทเหลาน้ีอาจจะเปนศัพทเฉพาะทางในสาขาวิชาหรือ

ศัพทที่มีความหมายไดหลายอยาง แตผูเขียนตองการจะใชความหมายอยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน 

3.2.16 หนาดรรชนี (Index) เปนหนาที่ระบุช่ือตาง ๆ และบอกเลขหนาในเน้ือเรื่องที่มีช่ือ

เหลาน้ันปรากฏอยู ช่ือที่วาน้ีอาจจะเปนช่ือคน ช่ือสถานที ่ช่ือสารเคมี ฯลฯ สวนใหญมักจะอยูในสวน 
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ทายของหนังสือ บางครั้งจึงเรียกวา บีโอบี (back-of-back index)  

3.2.17 เชิงอรรถทายเลม (endnote) เปนรูปแบบหน่ึงของเชิงอรรถ คือ เปนขอความที่ระบุ

ที่มาหรือการอางอิงของขอมูลในเน้ือเรื่องวาคัดลอดมาจากที่ใด แตตางกันที่เชิงอรรถทายเลมเปนการ

รวบรวมเชิงอรรถทั้งหมดมาไวที่ทายเลม บางครั้งก็อาจจะเลือกทําเปนเชิงอรรถทายบทก็ได  

3.2.18 พิมพนิเทศ (colophon) เปนหนาที่ระบุขอมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับการออกแบบ รวมทั้งการ

พิมพหรือข้ันตอนตางๆ ในการผลิตหนังสือ 

3.2.19 ปกหลัง (back cover) เปนหนาที่อาจะเวนวางไวหรือใสขอมูลเกี่ยวกับผูเขียนหนังสือ 

เชน ประวัติหรือผลงานในอดีต หรืออาจจะเปนหนาที่ยกเอาคําวิจารณที่เปนคําชมเชยหนังสือมาใส

เอาไว  

สรุป  

การออกแบบ หมายถึง กระบวนการสรางสรรคสิ่งใหม ๆ ที่มีผลมาจากความคิดและ

จินตนาการของนักออกแบบใหปรากฏเปนผลงานตามขอกําหนดในวัตถุประสงค โดยอาศัยลําดับ

ข้ันตอน และการกระบวนการสรางสรรค (จันทนา ทองประยูร 2540: 23)  

ดังน้ันหนังสือพ็อกเก็ตบุควิถีชีวิตการกินอาหารภาคอีสาน จะถูกออกแบบในรูปแบบ

หนังสือ Non-Fiction หรือ สารคดี ซึ่งจะมีรูปเลมแบบพ็อกเก็ตบุค หรือหนังสือปกออนเพื่อใหสะดวก

ตอการอานและพกพา 

 

4.  แนวคิดการพิมพ 

การพิมพดิจิทัล หมายถึง การทําสําเนาของภาพดิจิทัล ลงบนผิวของวัสดุใชพิมพ เชน 

กระดาษพิมพเขียน กระดาษอัดภาพ ฟลม ผา พลาสติกเปนตน การพิมพดิจิทัล เปนการพิมพที่สั่งใหมี

การใชขอมูลดิจิทัลของตัวอักษรขอความ/ภาพในระบบคอมพิวเตอรไปบังคับใหเครื่องพิมพที่ตอพวง

อยู ใหพิมพผลเปนตัวอักษรขระและภาพบนกระดาษหรือวัสดุพิมพบางประเภท เหมาะกับการพิมพ

จํานวนนอย ที่มักเปนการพิมพเอกสารใชงานบุคคล งานเอกสารในสํานักงานสิ่งพิมพเฉพาะกิจ 

เฉพาะงาน และหากเปนการพิมพดิจิทัลเปนบริการเชิงพาณิชยใหผูมาใชบริการแลวมักเรียกวา “การ

พิมพตามความตองการ” 

กระดาษพิมพ  

กระดาษพิมพมีความสําคัญอยางมาก เพราะคาใชจายทางการพิมพประมาณ 40-50% 

สวนใหญคือคากระดาษ ปจจุบันกระดาษที่ใชในการพิมพมีมากหมายหลายชนิด มีเทคโนโลยีที่ทันสมยั

เขามาชวยในการผลิต จึงมีการผลิตออกมาหลายชนิด ซึ่งอาจแบงออกตามลักษณะผิวของกระดาษได

เปน 2 ประเภท ดังน้ี (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 48)  
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- กระดาษไมเคลือบผิว  

เปนกระดาษธรรมดาที่ยังไมผานกรรมวิธีการเคลือบผิวดวยสารใด ๆ ที่จะทําใหกระดาษ

มีความเรียบหรือมันข้ึน กระดาษที่ไมเคลือบผิวน้ี ถาใชกลองขยายสองดู จะเห็นกระดาษมีผิวที่ขรุขระ 

ซึ่งมีผลตอการพิมพภาพสกรีนที่ตองการรายละเอียดของภาพมามาก ๆ เพราะจะไดคุณภาพของงาน

พิมพไมดี แตหากเปนการพิมพภาพลายเสน หรืองานทั่วไปก็จะไมมีผลตอการพิมพมากนัก  

กระดาษไมเคลือบผิวที่มีในทองตลาดทั่วไปมีชนิดตาง ๆ ดังน้ี  

1) กระดาษหนังสือพิมพ หรือที่เรียกกันวากระดาษปรูฟ มีคุณสมบัติในการดูดซึมหมึกได

ดี ความทึบแสงสูง ราคาตํ่า หากทิ้งไวนาน ๆ จะมีสีคล้ําข้ึนจึงเหมาะสําหรับที่จะใชพิมพสิ่งพิมพ

ช่ัวคราว เชน แผนปลิวโฆษณา หนังสือพิมพ หนังสือทั่วไป  

กระดาษปรูฟน้ีถานําไปขัดมันและทําใหเรียบแลวจะเรียกวา กระดาษปรูฟมัน ซึ่งจะมี

ราคาแพงกวากระดาษปรูฟธรรมชาติธรรมดาและใชงานไดดีกวาเชนเดียวกัน  

2) กระดาษปอนด เปนกระดาษเน้ือสีขาวเรียบ เก็บไวนาน ๆ จะไมกรอบงาย สีไมคล้ําลง 

นิยมใชพิมพเอกสารตํารา ที่เนนความสวยงาม เก็บไวไดนาน ราคาสูงกวากระดาษปรูฟ  

3) กระดาษการด มีเน้ือกระดาษเหมือนกระดาษปอนดแตมีความหนาและแข็งกวาปกติ 

มีนํ้าหนักต้ังแต 120 กรัมตอตารางเมตรข้ึนไป เหมาะกับการใชงานที่ตองการความแข็งแรงทนทาน 

ปจจุบันเราใชพิมพปกหนังสือ กลองบรรจุภัณฑ แผนพับ โปสเตอร ยังมีกระดาษการดอีกชนิดหน่ึงที่มี

สีคล้ําทําจากเย่ือที่ไมไดฟอกสี มีนํ้าหนักประมาณ 500-600 กรัมตอตารางเมตร บางทีอาจเรียกวา

กระดาษแข็ง กระดาษการดชนิดน้ีจะนําไปทําไสปกหนังสือโดยมีวัสดุอื่นหอหุมอยูอีกทีหน่ึง  

4) กระดาษแอรเมล หรือกระดาษจดหมายเมลอากาศที่มีนํ้าหนักเบาบาง นํ้าหนัก

โดยทั่วไปประมาณ 28-32 กรัมตอตารางเมตร สวนใหญจะมีสีขาว อาจมีการทําลวดลายตาง ๆ ลงใน

กระดาษดวย กระดาษแอรเมลนอกจากจะใชเปนกระดาษจดหมายเมลอากาศแลว เราอาจพบใน

ใบเสร็จรับเงิน หรือสําเนาตาง ๆ  

5) กระดาษพิมพสิ่งพิมพมีคา คือกระดาษที่ใชพิมพธนบัตร แสตมป หรือสิ่งพิมพที่มีคา

อื่น ๆ กระดาษชนิดน้ีจะเปนกระดาษที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีความเหนียวทนทานตอการฉีกขาด อาจ

มีการสอดแทรกวัสดุบางอยางไวภายในเน้ือกระดาษ เชนเสนโลหะหรือเสนพลาสติกทําใหยากตอการ

ปลอมแปลง  

นอกจากที่กลาวมาแลวยังมีกระดาษไมเคลือบผิวอีกหลายชนิดที่มีอยูในตลาดทั้งทีม่คีวาม

สวยงามและคุณภาพตาง ๆ กัน  

- กระดาษเคลือบผิว (coated paper)  

กระดาษเคลือบผิวคือ กระดาษที่นําไปเคลือบผิวดวยสารเคมีในกรรมวิธีการผลิตกระดาษ

เพื่อใหเกิดความเรียบและมันข้ึน อาจทาเคลือบผิวกระดาษดานเดียวหรือสองดานก็ได เพื่อนําไปพิมพ
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สิ่งพิมพที่ตองการความละเอียดสูง กระดาษเคลือบผิวที่เรารูจักและคุนเคยคือกระดาษอารต กระดาษ

อารตเหมาะสําหรับงานพิมพที่ตองการความสวยงาม การพิมพภาพสี มีการดูดซึมหมึกที่ดี ปจจุบัน

กระดาษยังมีชนิดที่ปมลายตางๆลง เพื่อใหมีลักษณะแปลกตาออกไป เชนกระดาษลายเสน ลายหนัง

ไก กระดาษเคลือบผิวที่ไมขัดมันประเภทอารตเรียกวา “อารตดาน” (mattart) ถาขัดมันเรียกวา 

“อารตมัน” (gloss art)  

หนังสือพ็อกเก็ตบุคบันทึกการเดินทางประเทศฝงขวาแมนํ้าจะใชการพิมพแบบพิมพ

ดิจิทัล เพื่อประหยัดคาใชจายเน่ืองจากจะมีการพิมพในจํานวนนอย ตัวปกจะใชกระดาษเคลือบผิว

ประเภทอารตมัน 250 แกรม เพื่อใหหนาปกมีความแข็งแรง คงทนและสวยงาม เน้ือหาจะใชกระดาษ

ปอนด 80 แกรม เน่ืองจากเปนกระดาษที่มีคุณสมบัติดีมากในการพิมพและเขียน เหมาะแกการพิมพ

ทั้งภาพและเน้ือหา ทั้งยังมีราคาไมแพงเกินไป 

 

5.  แนวคิดภาพประกอบ 

5.1 ความหมายของภาพประกอบ 

คําวา ภาพประกอบ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Illustration พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายไววา ซึ่งมีผูใหคํานิยามไวหลายความหมายดวยกัน ดังน้ี  

5.1.1 ภาพประกอบ หมายถึง รูปที่ลงคูกับเรื่องราวเพื่อใหเห็นเรื่องราวชัดเจนข้ึน (มานิต 

มานิตเจริญ 2520: 994) 

5.1.2 Illustration หมายถึง การแสดงใหเห็น การอธิบาย ประกอบดวย ตัวอยางหรือภาพ 

การเขียนภาพประกอบ ภาพประกอบ (สอ เสถบุตร ม.ป.ป.: 360) 

5.1.3 Illustration หมายถึง ภาพที่ใชเพิ่มเติมในหนังสือเพื่ออธิบายเรื่องราวใหชัดเจนและเพื่อ

ตกแตงใหสวยงาม มีทั้งชนิดภาพขาวดําและภาพสี (Landau (ed.). 1966: 213 ) 

คําวา ภาพประกอบ หรือ Illustration จึงมีความหมายกวางมาก อาจเปนภาพลายเสน 

ภาพเขียน ภาพถาย ภาพเทคนิคตางๆ ที่นํามาประกอบนวนิยาย เรื่องสั้น สารคดี บทความ โปสเตอร 

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับงานประพันธและงานโฆษณาตาง เพื่อขยายความตัวอักษรใหเกิดจินตนาการ

ตามคอลัมนของเน้ือเรื่อง กลาวไดวา ภาพประกอบเปนผลงานซึ่งถูกสรางข้ึนเพื่อการคาหรือเพื่อ

เงื่อนไขทางสังคมหรือเศรษฐกิจ ใหเกิดเปนภาพประกอบของเน้ือหาวิจิตรศิลป (Fine Art) เมื่อถูก

เจาะจงใชเปนสื่อตามขอมูลที่กําหนดจะเรียกวา 'ภาพประกอบ'  

   

 5.2 ความสําคัญของภาพประกอบ  

ภาพประกอบเปนหัวใจของหนังสือและงานโฆษณาทุกประเภท เพราะเปนสิ่งที่จูงใจให

ผูอานและผูบริโภคเกิดความสนใจและเขาใจเรื่องราวและถอยคําที่บรรยายในเรื่องและจุดขายของ

   ส
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สินคาไดอยางรวดเร็ว ภาพประกอบทําใหผูอาน ผูดู เกิดจินตนาการ กระตุนใหต่ืนตัว เพราะ

ภาพประกอบสามารถอธิบายความคิดและเรื่องราวไดดี ลําพังการนําเสนอเรื่องราวดวยตัวอักษรเพียง

อยางเดียว แมจะแตงไดดีเพียงใดก็ยอมมีเสนหดึงดูดใจไดนอยกวาหนังสือหรืองานโฆษณาที่มี

ภาพประกอบ 

คุณสมบัติที่สําคัญของภาพประกอบคือ ตองเปนภาพที่ใหความรูสึกมีชีวิตชีวา มีความ

เคลื่อนไหว ใหความสนุกสนาน เพลิดเพลิน สอดคลองกับเน้ือเรื่องและใชอธิบายเรื่องไดเปนอยาง

ชัดเจน 

ภาพประกอบสามารถจําแนกไดตามลักษณะของภาพไดเปน 2 ชนิด ดังน้ี  

5.2.1 ภาพเขียน หมายถึง ภาพที่เขียนข้ึนดวยดินสอ ดินสอสี ปากกาสี หมึกสีตางๆ แอรบรัช 

(Air Brush) เปนตน เกิดเปนภาพตามที่ผูเขียนภาพตองการออกแบบ อาจเปนภาพเหมือน ภาพ

จินตนาการ ภาพสเก็ตซ ภาพการตูน ภาพลอ แผนภาพ แผนภูมิ แผนสถิติหรือกราฟ แผนที่ ฯลฯ ใช

สําหรับนําลงตีพิมพประกอบใหสวยงาม หรือเพื่อขยายความเพื่อกระตุนใหผูอานหนังสือ ผูบริโภค

โฆษณาสนใจเรื่องหรือสินคาน้ันๆ เพิ่มมากข้ึน 

5.2.2 ภาพถาย หมายถึง ภาพที่ผลิตข้ึนดวยการใชฟลมบันทึก อาจเปนภาพขาวดําหรือภาพสี 

เพื่อทําใหขอความหรือเรื่องราวตอนน้ันเปนที่เขาใจแจมแจงย่ิงข้ึน การถายภาพมาลงประกอบไวใน

หนังสือก็เพื่อชวยบรรยายและอธิบายใหตัวอักษรสรางความหมายใหแกผูอานไดมากย่ิงข้ึน ความจริง

แลวสิ่งที่ปรากฏในภาพถายทุกภาพลวนมีคุณสมบัติชวยตกแตงภาพน้ันใหสวยงามอยูในตัว แตถาจะ

ใหดีข้ึนไปกวาน้ันอีก ภาพถายที่จะนํามาลงตีพิมพประกอบตัวอักษรควรมีองคประกอบภาพที่ดีดวย 

โดยใชศิลปะของผูถายภาพ อันประกอบไปดวย การต้ังมุมมองกลองถายที่ถูกตอง การใหแสงและเงา 

ตลอดจนการจัดกรอบภาพที่ดี อันจะทําใหไดภาพถายที่มีทั้งคุณลักษณะที่อธิบายเรื่องราวและ

คุณลักษณะที่จะชวยตกแตงสิ่งพิมพใหสวยงามชวนดูย่ิงข้ึน 

จําแนกภาพประกอบตามลักษณะการใชได 4 ชนิด คือ  

1) ภาพที่ใชประกอบเรื่อง (Illustration of Text) หมายถึงภาพประกอบที่ใชตกแตง

หนังสือใหดูสวยงาม เรียกรองความสนใจจากผูอาน 

2) ภาพที่สัมพันธกับเรื่อง (Picture-Text Combination) หมายถึง ภาพเหตุการณที่

เกิดข้ึนในเรื่องที่นํามาประกอบเรื่องใหผูอานไดเขาใจเรื่องไดชัดเจนข้ึน ภาพประกอบชนิดน้ีตองใช

ความรวมมือระหวางผูเขียนเรื่อง ผูสรางภาพ และผูวางหนาหนังสือ 

3) ภาพชุดเสนอเรื่องราวตอเน่ืองกัน (Pure Picture Stories) หมายถึง ภาพที่สรางเรื่อง 

ติดตอกันไป มีตัวหนังสือประกอบเล็กนอย ภาพประกอบชนิดน้ีตองใชความรวมมือระหวางผูเขียน

เรื่อง ผูเขียนภาพหรือชางภาพ และผูวางหนาหนังสือ 

4) ภาพชุดเสนอเรื่องราวผสมกบัเน้ือเรื่อง (Picture Stories within Text Stories) 

   ส
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หมายถึง ภาพประกอบที่มีหลายภาพติดตอกันไป พรอมทั้งมีเน้ือเรื่องประกอบ  

 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาการบริโภคอาหารของชาวอีสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ปทมา

ภรณ รัตนบุรี 2555) 

จากการศึกษาการบริโภคอาหารของชาวอีสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมี

วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) การศึกษาวัฒนธรรมการบริโภคของชาวอีสาน 2) ศึกษาการบริโภค

อาหารของชาวอีสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาดังกลาวสรุปไดดังน้ี  

6.1 วัฒนธรรมการบริโภคของชาวอีสาน 

วัฒนธรรมที่สืบทอดมาต้ังแตสมัยบรรพบุรุษ ในอดีตเปนอาหารตามธรรมชาติและที่ผลิต

ข้ึนเอง มีวิธีการปรุงที่เรียบงายไมซับซอน มีกินตลอดทั้งป มีคุณคาทางอาหารที่ดี แตอาจมีอาหารบาง

ชนิดที่มีวิธีการปรุงที่ไมถูกสุขลักษณะแตก็เพียงสวนนอย ทั้งน้ีเกิดจากการปรับตัวใหเขากับภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ ฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลง มีประเพณี พิธีกรรม ความเช่ือ ที่มีสวนชวยในการอนุรักษทรัพยากร

และชวยดูแลสุขภาพของชาวอีสาน แตในปจจุบันวัฒนธรรมการบริโภคของชาวอีสานเปลี่ยนแปลงไป 

สวนหน่ึงเปนผลมาจากการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาใช ทําใหทรัพยากรอาหารลดความ

สมบูรณลง วิถีชีวิตคนเปลี่ยนแปลงไปพึ่งพาแหลงอาหารและเทคโนโลยีจากภายนอกมากข้ึน 

พึ่งตนเองนอยลง วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือถูกลดความสําคัญลง โดยถูกมองเปนเรื่องไสยศาสตร 

6.2 การบริโภคอาหารของชาวอีสานตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

วัฒนธรรมการบริโภคของชาวอีสานในอดีตที่สอดคลองกับแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จากการศึกษาสามารถสรุปตามหลักการและเงื่อนไขของแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไดดังน้ี 

พอประมาณ เพราะมีปริมาณอาหารพอเพียง คุณคาทางอาหารที่ครบถวน เหมาะสมกับ

สภาพชีวิตความเปนอยู และวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่ตกทอดกันมาทําใหอยูอยางไมเดือดรอน

และสังคมเปนสุข 

มีเหตุมีผล ที่พิจารณาจากเหตุปจจัยรอบดาน และคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึน เชน อาหาร

ตามฤดูกาลจากแหลงอาหารใกลตัว ดวยวิธีการที่เรียบงาย คุณคาทางอาหาร ความตองการทาง

รางกาย ความปลอดภัย การมีใชอยางย่ังยืนดวยการมีประเพณี พิธีกรรมความเช่ือที่ทําใหคนเคารพ

ธรรมชาติและชวยกันดูแลรักษา 

มีภูมิคุมกันที่ดี รูเทาทันและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง เชน สภาพดินฟาอากาศที่มีผลกับ 

ความอุดมสมบูรณของอาหาร ทําใหมีการเตรียมการขาดแคลนอาหาร และเมื่อชวงดังกลาวมาถึงก็

บริโภคอาหารเทาที่หาไดในขณะน้ัน หรือในกรณีที่อาหารเปนพิษก็มีวิธีการสังเกตหรือการปรุงที่ทําให

ปลอดภัยเสียกอน หรือการกินอาหารเพื่อปองกันโรคที่จะมากับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล หรือการ 
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ทํางานหนัก 

ความรู มีความรูทางภูมิสังคมที่ไดรับจากบรรพบุรุษและความรูที่เกิดจากการลงมอืปฏิบติั

ดวยตนเอง ซึ่งเหมาะสมกับสภาพชีวิตความเปนอยู การประกอบอาชีพและทรัพยากรที่มีอยู 

คุณธรรม คือ มีความสามัคคี ความกตัญู ระลึกถึงบุญคุณบรรพบุรุษ ปาซึ่งเปนแหลง

อาหาร ขาวซึ่งเปนอาหารหลัก มีความอดทน ขยันไมเฉ่ือยชาตอการดํารงชีพ การเลี้ยงปากเลี้ยงทอง

ในสภาพภูมิอาการและภูมิประเทศที่ไมเอื้ออํานวย อดออมและใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ไม

เบียดเบียนธรรมชาติและยังมีหลักธรรมที่ชวยสงเสริม 

    ส
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บทที่  3 

การเกบ็ขอมูล 

 

โครงการจัดทําหนังสือพ็อกเก็ตบุควิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน มีวิธีการเก็บ

ขอมูลดังน้ี  

 

แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 

ขอมูลที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมี 3 ประเภท ไดแก  

1. ขอมูลเอกสารศึกษาคนควาจากเอกสารที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตของคนอีสาน และ

อาหารภาคอีสาน โดยอาศัยขอมูลที่เกี่ยวของกับอาหารอีสาน เครื่องมือการหาอาหารของชาวอีสาน 

รวมไปถึงงานวิจัย และหนังสือที่เกี่ยวของกับอาหาร สัตวที่เปนวัตถุดิบอาหารของชาวอีสาน ซึ่งการ

คนควาขอมูลจากเอกสารจะนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการต้ังคําถามกับแหลงขอมูลและเปนขอมูล

ความรูเสริมสําหรับการเขียน 

2. ขอมูลจากการสังเกตการณ จากการลงพื้นที่จริง เน่ืองจากในหนังสือเปนเรื่องราวสาร

คดีวิถีชีวิตการกินอาหาร สิ่งที่พบและสังเกตเห็นจะมีสวนอยางมากในการนําเรื่องราวที่นาสนใจมาสู

ผูอาน  

3. ขอมูลประเภทบุคคล เพื่อใหเขาใจและไดขอมูลที่ครบถวน เปนขอเท็จจริง จึงตองมี

การสัมภาษณผูที่อยูในพื้นที่ ผูมีความรูเฉพาะหรือนักโภชนาการ โดยอาจจะไดมุมมอง ประสบการณที่

แตกตาง รวมถึงความรูทางวิชาการ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

เก็บขอมูลจากการสังเกตการณ เพื่อมาใชเขียนในรูปแบบของบันทึก ศึกษาและรวบรวม

ขอมูลจากหนังสือ บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใชในการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากการสัมภาษณ

แหลงขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูล การนําเสนอขอมูล และการสรุปผลขอมูล  

โครงการจัดทําหนังสือพ็อกเก็ตบุควิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสานเปนหนังสือ

สารคดีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่จัดทําข้ึนเพื่อนําเสนอวิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน โดยจะ

เนนไปที่วัตถุดิบอาหารที่หาไดตามฤดูกาล เชน การลา การหาอาหาร การปรุง คุณคาทางโภชนาการ 
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ความเช่ือเกี่ยวกับอาหารของคนอีสาน ผญา และความนาต่ืนใจของเหตุการณเกี่ยวกับการลาสัตว และ

จะใชภาษาที่เขาใจงาย สนุกสนาน และเปนกันเองเพื่อใหเขาถึงผูอานไดทั่วไปไดเขาใจไดงายข้ึน  

โดยในพ็อกเก็ตบุคจะนําเสนอเรื่องราววิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสานอยาง

ครอบคลุม ซึ่งจะแบงเน้ือหาเปน ตอนหลัก ๆ คือ ตอนที่ 1) อาหารที่หาไดในฤดูรอน 2) ฤดูฝน 3) ฤดู

หนาว 4) รายการอาหารพิเศษ (ไมมีกําหนดตามฤดูกาลชัดเจน) 

 

แนวคิดเน้ือหา 

การนําเสนอเน้ือหาในโครงการจุลนิพนธน้ี จะเปนการนําขอมูลที่รวบรวมมาทั้งหมด มา

เขียนเปนสารคดี ซึ่งเน้ือหาของสารคดีเลมน้ีจะประกอบไปดวยขอมูลวิถีชิวิตการกินอาหารแปลก

พื้นบานภาคอีสาน ซึ่งผูวิจัยจะนําเอาขอมูลทั้งหมด มารวบรวมเปนสารคดีเปนบท ๆ ไป โดยประเด็น

ของแตละบทจะเปนวัตถุดิบอาหารตามฤดูกาล 3 ฤดูที่คนอีสานนํามาปรุงอาหาร โดยมีแนวคิดดาน

เน้ือหาดังน้ี  

1. บทนํา การเกริ่นเรื่อง โดยใชเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารอีสาน วิธีการปรุง เพื่อปรับ

อารมณของผูอานใหเขาสูเน้ือเรื่อง  

2. เน้ือเรื่อง ในบทหน่ึง ๆ จะประกอบดวยวิธีการลา การหาอาหาร การปรุง ความเช่ือ 

คุณคาทางโภชนาการอาหาร เหตุการณตางๆ ที่ผูจัดทําไดไปพบเจอมาแลวเลาตอและขอมูลจากผูมา

ประสบการณในทองถ่ินภาคอีสาน ซึ่งผูจัดทําจะทําการเลาเรื่องตามฤดูกาล  

3. สรุป เลาถึงวิถีชีวิตและความเปลี่ยนแปลงไปของการกินอาหารพื้นบานของคนภาค

อีสาน เสมือนเปนการขมวดปมใหผูอาน 

 

วิธีการออกแบบ 

แนวคิดดานรูปเลม 

โครงการจัดทําหนังสือพ็อกเก็ตบุควิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน มีแนวคิดดานรูปเลมดังน้ี 

1. สี หนังสอืใชภาพ 4 ส ี

2. ภาพประกอบ ใชภาพเขียนและภาพถายประกอบการเขียนสารคดี 

3. ตัวอักษร 

3.1 แบบตัวอักษร 

3.1.1 หัวเรื่องหนาเปดใช RaiNgan เพราะเปนตัวอักษรลายมือ ไมเปนทางการ 

ใหความรูสกึเหมือนการเขียนบันทึก 

3.1.2 ช่ือบทใช Circular เพราะเปนตัวอักษรทีม่ีลักษณะพิเศษ งดงามเหมาะสม

ที่จะทําใหเกิดความนาสนใจ  
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3.1.3 เน้ือหาขอความใช TH Sarabun PSK เพื่อใหอานงายเพราะเปนตัวอักษร

ที่มีลักษณะสวยงามและเปนทางการอยูในตัว 

 

 

ภาพที่ 3 - 1    ตัวอักษรที่ใชในการออกแบบ 

3.2 ขนาดตัวอักษร 

3.2.1 หัวเรื่องใชขนาด 72 พอยท 

3.2.2 ขอความเน้ือหาในเรื่องใชขนาด 16 พอยท 

4. การจัดหนาและคอลัมน 

หนาเปดจะเปดดวยรูปภาพในหนาซาย และหนาขวาจะเปนขอความ โดยมีช่ือบทอยูตรง

กลางหนา ดานบนเวนวาง เพื่อใหเปนจุดพักสายตากอนเริ่มบท 

5. รูปเลม  

ใชรูปเลมขนาด A5 ซึ่งเปนขนาดที่นิยมในการพิมพพ็อกเก็ตบุค หนาปกใชกระดาษอารต

ดาน 250 แกรม เน้ือในใชกระดาษปอนด 80 แกรม ใชการเย็บเลมแบบไสกาว  

มีการกําหนดรายละเอียดการทําหนังสือครั้งน้ีดังตอไปน้ี  

5.1 รูปเลมพ็อกเก็ตบุคขนาด A5 (21 x 14.85 ซม.)  

5.2 กระดาษ หนาปกใชกระดาษอารตดาน  

5.3 เน้ือหาใชกระดาษปอนด  

5.4 พิมพสี่สี 5.5 จํานวน 128 หนา 

5.6 เขาเลมไสกาว 

5.7 ภาพประกอบนํามาจากการถายภาพจากการลงพื้นที่และการเขียนภาพ 
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5.8 แตละบทจะมีภาพเปด 4 สี่ ที่เขากับเน้ือหาน้ันๆ อยูหนาดานซายมือกับช่ือบท  

และหนาขวาจะเปนสวนเน้ือหา  

5.9 ช่ือบทแบงออกเปน เครื่องปรุงอีสาน วิธีการปรุงแบบอีสาน และวัตถุหลักตาม

ฤดูกาล 3 ฤดูกาล รวมเมนูพิเศษ ตามลําดับ 

5.10 บทวัตถุดิบอาหาร แบงเปนฤดูกาลละ 3 วัตถุดิบ รวมเปน 9 วัตถุดิบ และอีก 2 

วัตถุดิบพิเศษที่หายาก ไมกําหนดตามฤดูกาล 

5.11 สอดแทรกผญาที่เขาใจไดงาย แสดงถึงภูมิปญญาอีสาน เปนคําคมอีสานในหนา

พักสายตา ซึ่งผญาที่ใชมีความคลองจองกับเน้ือหาในบทน้ันๆ กอนจะเขาสูเรื่องตอไป 

 

 

 

ภาพที่ 3 – 2    Dummy 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 

 

โครงการการผลิตหนังสือพ็อกเก็ตบุควิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน ได

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งขอมูลจากเอกสารและการลงพื้นที่เก็บขอมูลเชิงลึก และการ

สัมภาษณ พูดคุยกับคนในทองถ่ินภาคอีสานไดผลการศึกษาซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ตอนที่ 1 วิเคราะหเน้ือหา 

ตอนที่ 2 วิเคราะหงานออกแบบ 

ตอนที่ 3 ขอมูล 

 

ตอนท่ี 1 วิเคราะหเน้ือหา 

เน้ือหาภายในเลมเปนงานเขียนประเภทรอยแกว ซึ่งเปนเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตการหา

และกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน ซึ่งจะนําเสนอในรูปแบบของการเขียนสารคดีวิถีชีวิต เลาถึงวิธีการ

ลา การหาอาหาร การกินและการปรุงวัตถุตางๆ ประกอบเปนอาหารเพื่อรับประทานของคนอีสาน 

บรรยากาศในเหตุการณที่ผูเขียนไดมีสวนรวม รวมถึงการสัมภาษณบุคคลเพิ่มเติม ในขณะเดียวกันก็

สอดแทรกขอมูลเรื่องคุณคาทางโภชนาการอาหาร ความเช่ือในเรื่องการกินของคนอีสาน และ

วัฒนธรรมอีสานเชน ผญา ภาษิต คําศัพทภาษาอีสาน ซึ่งภายในเลมแบงเน้ือหาตอนหลักๆ ออกเปน 5 

ตอน โดยใชโอกาส ฤดูกาลและการทําอาหารเปนตัวแบงเน้ือหา ดังตอไปน้ี  

1. บทนํา  

เน้ือหาสวนน้ีจะเลาถึงวิถีชีวิตการหา การกินของคนอีสานที่สอดคลองกับความรูจาก

บรรพบุรุษ ธรรมชาติ และฤดูกาล เพื่อเกริ่นถึงวิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานของคนอีสาน และวัตถุดิบ

ที่นํามาบริโภคในแตละฤดูกาล ดังตอไปน้ี 

- คนอีสาน อาหาร และฤดูกาล 

- เครื่องปรุงในครัวอีสาน 

- รูปแบบวิธีการประกอบอาหารของคนอีสาน 

2. ตอนท่ี 1 “ฤดูรอน”  

เปนเรื่องราวของการหาวัตถุดิบอาหารที่หาไดในฤดูรอน การปรุงอาหาร และการกิน จะ

ประกอบดวยบทยอย ดังน้ี 

- กะปอมหรือกิ้งกา 
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- กุดจี่ ข้ีเบา 

3. ตอนท่ี 2 “ฤดูฝน”  

เปนเรื่องราวของการหาวัตถุดิบอาหารที่หาไดในฤดูฝน การปรุงอาหาร การกิน 

จะประกอบดวยบทยอย ดังน้ี 

- นางตอ 

- จิ้งหรีด 

- เห็ดเผาะ 

- เห็ดไค 

- แมลงแคง 

- ฮวกหรือลูกออด 

- เครือหมานอย 

4. ตอนท่ี 3 “ฤดูหนาว”  

เปนเรื่องราวของการหาวัตถุดิบอาหารที่หาไดในฤดูหนาว การปรุงอาหาร และการกิน 

จะประกอบดวยบทยอย ดังน้ี 

- หอยเด่ือ 

- หนูพุก 

- ตุน 

5. ตอนท่ี 4 “เฉพาะกิจ”  

เปนเรื่องราวของการหาวัตถุดิบอาหารที่นานครั้งจะไดกินเชนปละครั้ง ไมมีฤดูกาลชัดเจน 

หรือมีความพิเศษในการหาแตกตางจากวัตถุดิบโดยทั่วไป การปรุงอาหาร และการกิน จะ

ประกอบดวยบทยอย ดังน้ี 

- นองวัวหรือรกวัว 

โดยในแตละตอนจะมีบทสัมภาษณเรื่องประสบณการลา การหาอาหาร และการ

ประกอบอาหารแบบพื้นบานอีสานของคนอีสานในทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือของบรรพบุรุษ และบท

สัมภาษณจากนักโภชนาการที่จะใหความรูในเรื่องคุณคาทางโภชนาการของวัตถุดิบที่คนอีสานนํามา

ปรุงอาหารรับประทาน 

 

ตอนท่ี 2 วิเคราะหงานออกแบบ 

ในการผลิตพ็อกเก็ตบุควิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน มีงานออกแบบที่

เกี่ยวของ ดังน้ี 
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1. ชื่อและชนิดของผลงานท่ีออกแบบ 

หนังสือพ็อกเก็ตบุควิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน “แซบ” 

2. ลักษณะเน้ือหา  

เน้ือหาภายในเลมจะประกอบไปดวยเรื่องราววิถีชีวิตการกินอาหารของคนอีสาน ซึ่ ง

ผูเขียนเคยมีประสบการณและมีสวนรวมในการลา หาและประกอบอาหารพื้นบานอีสาน รวมไปถึง

ประสบการณความรูเรื่องอาหารการกินของคนในทองถ่ินอีสาน และมุมมองของนักโภชนาการ โดย 

ถายทอดออกมาในรูปแบบงานเขียนและมีภาพประกอบ 

3. กลุมเปาหมาย 

บุคคลทั่วไปสามารถอานได 

4. วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาวิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน การหาอาหารของคนอีสานถายทอด

ในรูปแบบงานเขียนในแกบุคคลทั่วไปไดรูจักในวงกวาง ใหไดเรียนรูวิถีชีวิตการกินของคนในภาคอีสาน 

ซึ่งเปนภูมิภาคหน่ึงของประเทศไทยดวย 

5. ความคิดรวบยอด 

เผยแพรเรื่องราววิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน 

6. Mood & Tone 

ในสวนของภาพประกอบใชภาพวาดเพื่อลดความรุนแรงของบางภาพ ผสมกับภาพจริง

เพื่อใหเห็นรายละเอียดชัดเจน เน่ืองจากอาหารอีสานหลายชนิดเปนาหารพื้นบานที่คนนอกพื้นที่ คน

ทั่วไปไมนิยมรับประทาน และมีความรูสึกไมชวนรับประทานจึงเลือกใชภาพวาดทดแทนภาพจริงใน

บางสวน โทนสีจะใชคละโทนเย็นและโทนรอน ใหเหมาะกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับอาหาร ใหชวนนา

รับประทานมากข้ึน สบายตามากข้ึน โดยจะคุมโทนดวยปกสีขาวเหลืองและภาพวาดวิถีชีวิตการกิน 

หลังจากการวิเคราะหขอมูลดานเน้ือหาและงานออกแบบ ไดนําขอมูลเหลาน้ีมาศึกษา

และจัดทําเปนหนังสือ โดยมีการกําหนดขนาดและรูปแบบหนังสือ ดังน้ี 

- ขนาดรูปเลม A5 

- ปกใชกระดาษอารตดาน 250 แกรม 

- เน้ือหาใชกระดาษปอนด 80 แกรม 

- พิมพ 4 สี 

- เขาเลมไสกาว 
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ตอนท่ี 3 ขอมูล  

1. วัตถุดิบอาหารในฤดูรอน 

1.1 กะปอมหรือกิ้งกา  

วิธีการลา  

1) คลองดวยบวง ใชไมที่ทําบวงเชือกผูกติดปลายไมไผยาวๆ หรือตนปอ เมื่อไปตาม

คลองกะปอมวิธีการมองหาลายคลึงกับการหาแยคือ มองไปตามตนไม ยอดไมสูงๆ เน่ืองจากเมื่อ

กะปอมต่ืนคน จะว่ิงข้ึนที่สูงเพื่อหลบหนี ใหผิวปากขณะเดินเขาใกลมันจะทําใหกะปอมไมตกใจ พอ

เคลิ้มก็เอาบวงคลองคอแลวดึง กะปอมจะติดบวงลงมา เมื่อไดแลวก็จับคอกะปอมเอาใสของไว 

2) ยิงหนังสต๊ิก หรือเปาพลุ ขอดีของวิธียิงคือสามารถยิงไดระยะไกลและรวดเร็ว แมวา

กะปอมจะหนีข้ึนยอดไม แตกะปอมที่ไดจะไมสดเทาวิธีคลอง เมื่อเห็นกะปอมก็สามารถยิงไดเลย ควร

ยิงที่หัว หากยิงตัวจะทําใหเนางายนํามากอยไมอรอย  

*พลุ อาวุธทําจากไมไผมีลูกดอกใชสําหรับเปา นํากระบอกไมไผเล็กๆ มาตัดตามความ

ยาวที่ตองการ อาจจะประมาณ 1-3 เมตร ข้ึนอยูกับแรงของผูเปา ซึ่งถาหากไมมีแรงเปาลูกพลุใหยิง

เขาไปในตัวสัตวเพื่อสรางความเจ็บปวด ก็จะจับสัตวไมได เมื่อไดไมไผที่เลือกแลวใหนํามาลนไฟดัดให

ตรง จากน้ันเจาะปลองไผใหทะลุเปนรู เพื่อใหเปนปลองสําหรับยิงลูกดอก 

สวนตัวลูกดอกหรือลูกพลุ ทําจากไมไผนํามาเหลาใหเรียวเล็ก อีกดานตัดเปนปลายแหลมและทําเปน

เดือยเล็กๆ ไว สัตวจะไดไมหลุดงาย จากน้ันนํานุนมาพันรอบปลายดานเรียวไปตามทางยาวไม แลวจึง

นําดายมาพันเพื่อไมใหนุนหลุดออกไป กะขนาดใหพอดีกับรูของปลองพลุ 

3) ไต เปนวิธีการลาตอนกลางคืน การไตคือการใชไฟสอง ตอนกลางวันกะปอมจะอยูบน

ตนไมหรือที่สูง แตเมื่อตกกลางคืนจะนอนอยูบนกิ่งไมที่ตํ่าลงมา ทําใหใตไดงายๆ บางครั้งก็จะได

กะปอมตัวใหญ 

กอยกะปอม 

สวนผสม 

1. กะปอม 

2. มะมวงดิบ 

3. ตนหอมซอย 

4. หอมแดง 

5. สะระแหน 

6. ผักชี 

7. ตะไคร 

8. นํ้าปลา 
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9. เกลือ 

10. ผงชูรส 

11. ปลารา 

12. พริกสด , พริกปน 

13. ขาวค่ัว 

วิธีการปรุง 

กอยกะปอม สําคัญที่ตองกอยใสมะมวงดิบรสเปรี้ยว  

1. นํากะปอมมาเผา ขอดเกล็ดดวยการถลกหนัง และเอาเครื่องในออกใหหมด  

2. สับกะปอมที่ปงจนเหลืองสุกแลวใหละเอียด  

3. สับมะมวงดิบไวใสใหรสเปรี้ยว 

4. นํากะปอมที่สับมาตําใหละเอียด แลวใสมะมวงที่สับไว ตําใหเขากัน 

5. ปรุงรสดวยนํ้าปลา ผงชูรส และนํ้าปลารา 

6. เพิ่มรสชาติและความหอมดวยพริกปน ขาวค่ัว 

7. ใสตนหอมซอย ตะไครซอย ผักชี หอมแดง สะระแหนลงไป คลุกใหเขากัน  

8. พริกสดซอยโรยหนา พรอมรับประทาน 

1.2 กุดจี่ - ข้ีเบา 

แมงกุดจี่เบาพบมากในทางภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งปจจุบันเริ่มหาไดยาก ใกลสญูพนัธ 

หาไดทั่วไปตามกองมูลวัวควายในทุงนา กุดจี่ตัวผูจะมีหนาที่ขนมูลความและอาหารที่จะนํามาปนลูก

เบาเพื่อใหตัวเมียวางไข ซึ่งจะพบตัวผูต้ังแตปลายเดือนเมษายน-เดือนธันวาคม สวนตัวเมียมีหนาที่

วางไขและดูแลตัวออน ตัวเมียจะเริ่มปนลูกเบาจากมูลควายและวางไขใสในลูกเบาขนาดเทาลูกเปตอง

ลูกละ 1 ฟอง หลังจากน้ันจะปนลูกเบาพอกใหญข้ึนเพื่อเปนอาหารของตัวออนที่จะใชในการ

เจริญเติบโตอยูในลูกเบาและพอกปดทับดวยดินทรายในโพรงดินตามคันนา โดบปกติสามารถขุดพบ

ลูกเบากุดจี่อยูในโพรงมีจํานวนค่ีต้ังแต 5 ลูกตอโพรงข้ึนไป 

เมื่อเขาสูชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ  ชาวบานจะพกเสียมพรอมตะกราหรือถัง

นํ้า ไปขุดขุยกุดจี่ตามคันนา บริเวณที่เปนดินทราย หรือเนินปา แตกุดจี่ในฤดูหนาวจะตัวเล็กกวากุดจี่

เบาในฤดูรอนที่จะตัวโตเต็มเบาและมีรสหวานอรอยกวา  

ในการประกอบอาหาร กอนนํากุดจี่มารับประทานควรแชนํ้าสะอาดเพื่อลางสิ่งสกปรก

อยางมูลควายไวสัก 2-3 คืน แลวจึงนํามาประกอบอาหาร สวนข้ีเบาหรือตัวออนแมงกุดจี่ที่อยูในเบา

ใหกระเทาะดินออกแลวนําข้ีเบามาลางทําความสะอาด สะเด็ดนํ้ากอนปรุง 

ประโยชนของแมลงกุดจี่ แมลงกุดจี่จะเก็บมูลควายกินเปนอาหาร ทําใหชวยกําจัดมูล

ควายใหไมเกิดการทับทมของมูลสัตวจนสงกลิ่นเหม็น และในระหวางการสรางเบาดวยมูลและดินน้ัน 
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แมลงกุดจี่จะกินมูลควายและยอยสลายขับถายออกมาทําใหดินรวนซุยอุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูก

พืชเกษตร  

ชาวภาคอีสานและภาคเหนือนิยมบริโภคกันมาก เน่ืองจากลําตัวใหญ มีเน้ือมาก สามารถ

ประกอบอาหารไดหลายอยาง เชน จี่ ยาง ตม ออม แกงปา นํ้าพริก หอหมก แกงใสผักหวาน เปนตน 

โดยมีคุณคาทางอาหารดังน้ี กุดจี่สด 100 ใหพลังงาน 108.3 กิโลแคลอรี ประกอบไปดวย โปรตีน 

17.2 กรัม เสนใย 7.0 กรัม นอกจากน้ี ยังมีแรธาตุแคลเซียม 30.9. มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส  157. 9 

มิลลิกรัม โปรตัสเซียม 287.6 มิลลิกรัม วิตามินบ1ี บี2 และไนอาซีน 3.44 มิลิกรัม 

 

การประกอบอาหาร สามารถนํากุดจี่และข้ีเบามาจี่หรือค่ัวใสเกลือ แตที่แนะนําคือ 

หมกกุดจี่ 

สวนผสม  

1. กุดจี่เบา (ตัวออน) 

2. ไขไก 

3. ตะไคร 

4. พริกข้ีหนูสด 

5. ใบแมงลัก 

6. ใบมะกรูด 

7. หอมแดง 

วิธีทํา คือ นํากุดจี่เบาผสมกับไขไกสัก 1-2 ฟอง ตีใหเขากันแลวใสตะไคร หอมแดงซอย 

พริกข้ีหนู ใบแมงลัก ใบมะกรูด ปรุงรสดวยนํ้าปลา ผงชูรสเล็กนอย หอใบตองแลวนําไปยางไฟใหหอม 

 

2. วัตถุดิบอาหารในฤดูฝน 

2.1 ฮวกหรือลูกออด 

ลูกออดจะมีมากในชวงตนฤดูฝน ระหวางที่ชาวนาเริ่มลงตนกลาขาวและมีนํ้าในทุงนา ซึ่ง

เปนชวงที่กบจะเริ่มวางไขดวย ลูกออดถือวาเปนวัตถุดิบอาหารของชาวนาเพราะเมื่อทํานาก็จะหาได

งายและนํามาปรุงเปนอาหารรับประทานเปนอาหารกลางวัน นําไปขายหากหาไดมากหรือนํากลับไป

ประกอบอาหารที่บาน  

ในชวงตนฝน คนอสีานก็ออกหาปลาหรือสัตวนํ้ามารับประทานเพราะมีจํานวนมากและมี

รสชาติมัน อรอย ทั้งผูสูงอายุ เด็กและผูใหญตางก็นําอุปกรณจับสัตวพกติดตัวไปหาอาหาร ถามีแรง

มากก็จะตกสะดุงหาปลาตามหนองนํ้า ลําคลอง ซึ่งบางครั้งก็จะไดกุงฝอยตัวเล็กติดมาดวย แตเด็กๆ 
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จะนิยมพกสวิงไปกับพอแมหรือยาย เพื่อสอนลูกออดและลูกแมลงที่เปนสัตวนํ้าตัวเล็กๆ เน่ืองจาก

ระดับนํ้าในทุงเพียงแคเขา สูงไมเกินระดับเอว ทําใหเด็กๆ สามารถสอนสวิงไดเอง 

การสอนลูกออดดวยสวิงไมเพียงแตไดลูกออด แตยังจะสอนไดสัตวนํ้าอยางแมงกองแขน 

(ตัวออนแมลงปอ) แมงระงํา (แมลงขอทาน) แมลงตับเตา หรือแมลงนํ้าฝนอีกดวย 

วิธีสอนสวิงที่ถูกตองที่ปูยาตายายสอนมาคือใหสอนสวิงเขาหาตัว จะไดไมติดโคลนตมใน

ทองตอนสอน และใหระวังเหยียมตนหนามไมยราบใตนํ้า 

คนอีสานนิยมนําลูกออดมาทําแกงออมหรือหอหมก ราคาในตลาดทองถ่ินขายกิโลกรมัละ 

250 - 300 บาท 

 

หมกฮวก 

สวนผสม  

1. ลูกออด  

2. ผักอิตูหรือใบแมงลัก 

3. ใบอีเลิดหรือใบชะพลู 

4. ใบตอง 

5. ผักขะแยงหรือผักกระออม 

6. ตะไคร 

7. พริกสด 

8. หอมแดง 

9. ตนหอม 

10. นํ้าปลารา 

วิธีปรุง  

1. นําลูกออดมาลางใหสะอาด แลวเอาเครื่องในของเสียออกใหหมด ลางทําความสะอาด

อีกครั้ง  

2. นําลูกออดที่ลางสะอาดแลวใสหมอเล็กๆ หรือชาม 

3. โขลกตะไคร 2-3 หัว หอมแดง และพริกใหละเอียดเทลงหมอเมื่อนํ้าเดือด 

4. ตามดวยเด็ดใบแมงลัก ยอดผักแขยง และหั่นใบชะพลูหยาบๆ ลงไปในหมอ 

5. ปรุงรสดวยนํ้าปลารา คนสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน 

6. จากน้ันนําพริกสดออนลงไปสัก 3 - 4 เม็ด 

7. นําใบตองไปลนไฟจะไดหอทําหมกไดงาย แลวตักสวนผสมทั้งหมดที่ปรุงรสไวลงบน

ใบตอง แลวนําไมจิ้มฟนสะอาดหรือไมไผเหลาแหลมๆ มากลัดทําเปนหอหมก 
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8. นําหอหมกลูกออดที่เตรียมไวมาปงบนเตาถาน หรือน่ึงใหสุก 

ออมฮวกจะใสใบมะกรูดและผักชีลาวลงไปเสริมใบชะพลู ผักขะแยง ออมเหมาะ

ทําอาหารเมื่อไดวัตถุดิบมาไดจึงเนนใสผักจํานวนมากๆ และจะใสนํ้าพอใหไดจิ้มกินกับขาวเหนียว สวน

หมกจะเปนการทําแบบแหงไดกลิ่นหอมของใบตองดวย สวนวิธีปรุงรสคลายกัน 

2.2 เห็ด 

เห็ดไค เห็ดปลวก เห็ดนํ้าหมาก เห็ดเผาะ  

ถาฝนตกปริมาณมากจะออกดอกเดือนพฤษภาคม ถานํ้าฝนตกปริมาณนอยเห็ดจะเกิดชา

ข้ึนเลื่อนไปชวงมิถุนายน-กรกฎาคม ซึ่งเห็ดเผาะจะออกดอกใหไดเก็บแนนอนในชวงเดือนดังกลาว ใน

แตละปปริมาณเห็ดชนิดตางๆ ที่จะออกดอกและพบเห็นไดข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าฝนและความชุมช้ืน

ของดิน สวนเห็ดดินจะเก็บงายเพราะจะออกดอกข้ึนบนพื้นดิน สามารถตัดขาเห็ดออกมาไดเลย ไม

ตองขูดดินหาหรือใชเสียมขุด 

สําหรับภูมิปญญาชาวบานในแถบอีสานมักปองกันสารพิษดวยการแกงเห็ดผสมนํ้าค้ันใบ

ยานาง โดยเช่ือตามคําบอกเลาตอกันมาจากบรรพบุรุษวาการค้ันนํ้าใบยานางผสมกับการประกอบ

อาหารจากเห็ดจะชวยดูดซับพิษไดเบื้องตนเชนไมใหเกิดอาการเมาและเวียนหัว 

วิธีการปรุงเห็ดแตละชนิดมีความแตกตางกัน  

1. เห็ดปลวกหรือเห็ดโคน เห็ดปลวกใหญจะออกดอกในชวงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

สวนเห็ดขาวดอ ซึ่งเปนเห็ดปลวกดอกเล็ก ออกชวงระหวางการทํานาครั้งสุดทายของป จึงเรียกวาเห็ด

ขาวดอ โดยปกติจะออกดอกชวงเดือนกันยายน หรือชวงที่ฝนหมดฤดู เปนดอกเล็กๆ แตจะออกดอก

ใกลๆ กันจํานวนมาก มีเครื่องปรุงในการแกงเหมือนกับเห็ดทั่วไป ชาวอีสานนิยมแกงแบบไมใส ‘สม’ 

คือการไมใสเครื่องปรุง หรือผักรสเปรี้ยวใดๆ โดยจะใสเพียงผักอีตู (ใบแมงลัก)  

2. เห็ดกอ ชาวบานนิยมแกงใสผักอีตูพรอมกับผักรสเปรี้ยวอยางผักต้ิวหรือที่ภาษากลาง

เรียกวาผักแตว ผักต้ิวเปนผักใหรสสมเปรี้ยวแกงเขากันกับเห็ดกอไดรสชาติดีมากกวาเห็ดชนิดอื่น และ

เห็ดกอแดงมีรสอรอยมากกวาเห็ดกอสีขาวธรรมดา ปรุงรสดวยปลารา พริกสด เกลือ ผงชูรส นํ้า

สะอาดเล็กนอยพอทวมเห็ดเน่ืองจากมีนํ้าปริมาณมากอยูในดอกเห็ดอยูแลว 

3. เห็ดเผาะจะเติบโตไดดีตามดินบริเวณซากไมพุ ตนจิก ตนฮัง ปาโคก และปาที่เคยถูก

ไฟไหม ตองใชชอนหรืออุปกรณสําหรับขุดดินหา เน่ืองจากเห็ดเผาะจะเกิดในดิน ไมเห็นข้ึนเปนดอก

ชัดเจน สวนวิธีการปรุงก็เหมือนเห็ดทั่วไป ไมใสรสเปรี้ยว 

4. เห็ดระโงกมี 2 สี คือระโวกแดงและระโงกเหลือง ออกดอกเดือนมิถุนายน โดยระโงก

เหลืองสามารถรับประทานได ปลอดภัยกวาระโงกขาว หากเขาปาไปหาเห็ดแนะนําใหเก็บเฉพาะเห็ด

ระโงกสีเหลืองมารับประทาน 
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วิธีการเก็บเห็ดบางชนิดก็แตกตางกัน เชน เห็ดเผาะ ชาวบานจะหาเห็ดเผาะโดยใชชอน 

ตะหลิว เสียบหรือพลั่วขูดหนาดิน เน่ืองจากเห็ดเผาะมีลักษณะทรงกลม เมื่อฝนตกดินก็กลบเห็ดเผาะ

ไวใตดิน ทําใหตองเดินหาเย่ือเช้ือเห็ดสีขาว  

เห็ดเผาะมักข้ึนตามปาไฟไหมบนภูเขา โดยเฉพาะใตตนไมอยางตนตะเคียน ตนสน ตาม

เชิงเขาในปาสนและปาเต็งรังที่มีมากในภาคอีสาน ไมเหมือนเห็ดปลวกที่จะข้ึนดอกใหเห็นไดงายกวา

บนพื้นดิน โคนเห็ดปลวกจะยาวตองใชเสียบคอยๆ เซาะดินเพื่อใหไดโคนเห็ดดวย  

เห็ดปลวกไกนอยจะมีลักษณะเปนดอกสีขาวเล็ก ข้ึนใกลๆ กันเปนกลุมเหมือนฝูงลูกไก 

นํามาแกงอรอย แมแตตามกองฟางกองหญา ดินที่ช้ืนๆ หลังบานก็สามารถพบเห็ดปลวกไกนอยได 

เห็ดเผาะที่มีสีออกนํ้าตาลชาวบานเรียกเห็ดเผาะหนัง เน้ือเห็ดจะหนา สวนเห็ดเผาะสีขาว

จะเรียกเห็ดเผาะฝาย เน้ือเห็ดจะออนบาง นุมกวาเห็ดเผาะหนัง นิยมเก็บและรับประทานเห็ดเผาะ

ออนๆ มากกวาเห็ดแก เพราะเน้ือขางในของเห็ดออนจะมีสีขาว อรอยกวาเน้ือในเห็ดเผาะแกสีดํา

นํ้าตาล วิธีแกงก็แกงเหมือนเห็ดชนิดอื่นๆ คือแกงใสนํ้าปลาราและผักต้ิว แตคนอีสานไมนิยมแกงเห็ด

เผาะรวมกับเห็ดชนิดอื่น เพราะจะเสียรสชาติ 

การปรุงอาหารประเภทเห็ด มีหลายวิธี ไดแก น่ึง ตําแจว ปน กอนนําเห็ดมาประกอบ

อาหารจะตองนําเห็ดไปแชและลางนํ้าสะอาดใสเกลือ เกลือจะชวยกัดชําระลางดินทําใหขูดดินออก

จากเห็ดไดงายข้ึน ที่สําคัญแกงเห็ดของคนอีสานจะขาดนํ้าปลาราไมได 

แกงเห็ดรวมมิตร 

สวนผสม  

1. เห็ดชนิดตางๆ เชน เห็ดผึ้ง เห็ดไค เห็ดระโงก เห็ดขอนขาว ฯลฯ 

2. หอมแดง 

3. พริกสด 

4. หัวสิงไค (ตะไคร) 

5. ใบอิตู (ใบแมงลัก) 

6. ผักต้ิวหรือใบมะขามออน 

7. นํ้าปลา 

8. นํ้าปลารา 

9. ผงชูรส 

วิธีปรุง  

1. ลางเห็ดใหสะอาด เทนํ้าปริมาณประมาณสามขอน้ิว (ปริมาณนํ้าข้ึนอยูกับปริมาณเห็ด 

ใหใสนํ้าพอทวมเห็ด) เหยาะเกลือลงแลวต้ังหมอตมใหเดือด  

2. เมื่อนํ้าเดือดตักพริก ตะไคร หอมแดงที่โขลกเขาดวยกันลงหมอ 

   ส
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3. นําเห็ดที่ลางสะอาดเทลงหมอ เมื่อเห็ดเริ่มสุกจึงคอยๆ กรองนํ้าปลาราลงไปความเค็ม

ตามชอบ (ใสนํ้าปลาราตอนที่นํ้าตมเดือดจะทําใหไมเหม็นคาว) 

4. ปรุงรสดวยนํ้าปลา ผงชูรส 

5. ใสใบแมงลักเพื่อใหกลิ่นหอมและผักต้ิวใหรสเปรี้ยว จากน้ันปดฝาพักไว พอใหผักออน

ตัวลงก็พรอมตักรับประทาน 

6. บางครั้งอาจแกงใสนํ้ายานางเพิ่มความเขมขนและเปนยาเย็น และสามารถเติมผักตาม

ชอบได เชน ผักหวาน ฟกทอง หรือบวบ 

ทั้งน้ีคนอีสานนิยมใสใบมะระลงไปในแกงเห็ดปลวกดวย เน่ืองจากรสชาติกลมกลอมเขา

กันมากกวาการใสใบมะระในแกงเห็ดชนิดอื่น 

 

ปนเห็ดไค 

สวนผสม  

1. เห็ดไค 

2. พริกสดสีเขียวหรือแดง 

3. หอมแดง 

4. ตนหอม 

5. นํ้าปลารา 

6. นํ้าปลา 

7. ผงชูรส 

วิธีปรุง  

1. นําเห็ดไคลางนํ้าเกลือสะอาด พริกสดและหอมแดงมายางไฟ พอใหหอม 

2. โขลกพริกสดและหอมแดงที่ยางไฟใหละเอียด ตามดวยเห็ดไค 

3. ปรุงรสดวยนํ้าปลาราเล็กนอย นํ้าปลา และผงชูรส ใหนัว 

4. หากมีแมลงดาก็สามรถนํามาโขลกรวมกันได เพิ่มกลิ่นหอมและรสชาติมากข้ึน แตเห็ด

ไคยางก็มีกลิ่นหอมอยูแลว 

5. ใสตนหอมซอยลงไป แลวโขลกใหเขากัน ไดนํ้าพริกปนเห็ดไค รับประทานพรอมขาว

เหนียวรอนๆ มะเขือออน กระถิน และผักสดอื่นๆ 

2.3 หมานอย  

หมานอยเปนพืชประเภทเครือเถาวัลย มักข้ึนตามรั้วหรือตนไมในปา หาไดงายในฤดูฝน 

คนเฒาคนแกของภาคอีสานเช่ือวาเปนยาเย็น เน่ืองจากมีฤทธ์ิเย็น นิยมนํามาค้ันใสนํ้าใบยานางที่มา
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ฤทธ์ิเย็นเชนเดียวกัน โดยนํามาประกอบอาหารดวยไมตองปรุงสุกดวยความรอน เมื่อนํ้าใบหมานอยที่

ค้ันไวแลวนํามาปรุงรสจับตัวเปนวุนสามารถรับประทานไดทันที 

ลาบหมานอย 

สวนผสม  

1. ใบหมานอย  

2. ใบยางนาง 

3. ตนหอยซอย 

4. พริกปน 

5. นํ้าปลา 

6. ผงชูรส 

7. ขาวค่ัว 

วิธีปรุง  

1. ลางใบหมานอยและใบยานางใหสะอาดกอนนํามาขย้ีเขาดวยกันในนํ้าสะอาด จนไดนํ้า

สีเขียวเขม  

2. ใสปนปลาหรือปนจิ้งหรีดลงไปในนํ้าใบหมานอยและใบยานาง เพื่อเพิ่มรสชาติ (ถามี

ปนปลาเปนสวนผสมจํานวนมากก็ไมจําเปนตองปรุงรสเพิ่ม เพราะปนมีรสชาติอยูแลว) 

3. ปรุงรสดวยนํ้าปลา ผงชูรส พริกปน และขาวค่ัว 

4. ใสหอมซอย แลวต้ังพักทิ้งไวหรือใสตูเย็น เพื่อใหปนหมานอยแข็งเปนตัว (วุน) 

5. เมื่อปนหมานอยเปนวุน ตักใสชามหรือจาน พรอมรับประทาน 

2.4 แมลงแคง 

แมลงแคงหรือแมงแคง มีหลากหลายชนิด เชน แมงแคงจิก (เกาะอยูตามตนจิก) แมงแมง

คอ (อาศัยอยูตามตนคอ) หรือแมงแคงขาโป เปตตน แมงแคงจะมีกลิ่นฉุนเหมือนแมงดาหาไดตามตน

คอ ตนจิก ตนฮัง ปาเต็งรัง ปกติจะพบมากตามตนคอที่กําลังผลิใบใหม แตทางภาคอีสานและ

ภาคเหนือมักพบตามตนลําไย โดยชวงที่พบไดงายคือชวงเดือน เมษายน–มิถุนายน ซึ่งตนไมกําลังผลิ

ใบออน โดยชาวอีสานจะนิยมเก็บแมงแคงชวงวัยตัวออนที่ยังไมมีปกมารับประทาน 

ขอควรระวังในการเก็บแมงแคงคือควรใสถุงมือ เน่ืองจากแมงแคงมีฉ่ีเปนกรด ทําให

ผิวหนังแสบรอน ไหมเปนเหลืองสีนํ้าตาลลางออกยาก และควรระวังดวงตาเปนพิเศษ 

แมงแคงขาโป มีขาใหญตัวเล็ก สีดําลายๆ กลิ่นไมฉุนเทาแมงแคงใหญ สามารถจับไดดวย

มือเปลา ฤทธ์ิแสบรอนไมเทาแมงแคงใหญรวมถึงถึงความอรอยก็ไมสู จะอาศัยอยูตามตนมูก โดยจะ

เกาะกับเปนกลุมสีดําจนเต็มกิ่งมูก บางครั้งก็จะใชไมหรือรองเทาชวางไปบนกิ่งไมใหแมงแคงตกลงมา 

วิธีการจับแมงแคง  
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1. การตบ ใชกระปองเปลาหอยหรอืถุงพลาสติดผูกไวกับปลายไมยาวๆ แลวเขยาเอาแมง

แคงที่เกาะอยูตามกิ่งใบตนไมใหหลนลงในกระปองที่หอยไว  

2. หน่ึงคนเขยาหรือขยมตนไมแลวคนขางลางเก็บเอาแมงแคงที่ตกลงมาใสของ ถาไมใส

ถุงมือก็ใชที่คีบไมใหมือถูกฉ่ีแมงแคง เพราะตองใชเวลาเปนสปัดาหกวาแผลไหมรอยนํ้าตาลจะหาย 

วิธีปรุง  

1. การกินดิบ เด็ดปกทิ้ง (ตัวเต็มวัยจะมีปก) และบีบตรงสวนทองเพื่อใหฉ่ีที่มีกลิ่นฉุนออก

กอนรับประทาน โดยเพิ่มความอรอยดวยการกินกับขาวเหนียว พริกสดออนและนํ้าพริกปลารา  

2. ค่ัวหรือเสียบไมยางไฟ (จาม) นําแมงแคงไปค่ัวไฟออนๆ โรยเกลือเล็กนอย เปน

กับแกลมทานเลนช้ันดี  

3. แจวแมงแคง นําแมงแคงไปลางแลวค่ัวไฟออนๆ พอสุก จี่พริก หอมแดงใหหอมแลว

นํามาโขลกรวมกัน ปรุงรสดวยนํ้าปลารา ผงชูรสเล็กนอย แจวแมงแคงจะสงกลิ่นหอมคลายแจวแมงดา 

รับประทานคูกับขาวเหนียวรอนๆ ผักสดหรือผักลวกแนม 

4. หมกแมงแคง นําแมงแคงลางนํ้าสะอาดหอใสใบตองทําเปนหอหมกไปยางในข้ีเถาใต

เตาถาน (บางก็วาใหหมกใสกับกะปอม) สับปรุงรสดวยนํ้าปลาราและพริกยางไฟจนสงกลิ่นหอม 

2.5 นางตอ  

นางตอเปนตัวออนของตัวตอ จากตัวหนอนดักแดสนํ้ีาตาลที่มีรสเปรี้ยวเน่ืองจากตัวออน

กินใบไมเปนอาหาร กลายเปนตัวหนอนสีขาวเหลือง จากน้ันเติบโตเปนตัวออนนางตอข้ึนตัวเปนตัวตอ

มีสีนําตาลแลวจึงดําข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งจะไมนิยมนํามารับประทานแลวหากใกลโตเต็มวัย รังตอหน่ึงรัง

สามารถเก็บนางตอมาขายไดราคาถึง 500 - 1,000 บาท ข้ึนอยูกับขนาดของรัง  

วิธีการหารังตอสามารถทําไดดวยโดยการจับต๊ักแตนตามทุงนามาผูกถุงหรือกระดาษสี

ขาวไวที่ขาของมัน เมื่อพบตัวตอ และต๊ักแตนบิน ตัวตอจะบินมาจับต๊ักแตนเปนอาหารแลวนํากลับไป

ยังรัง จึงสามารถตามตัวตอไปยังรังใหญของมันไดเน่ืองจากเห็นกระดาษสีขาวที่ผูกไวกับขาต๊ักแตน 

แลวจึงเผาหรือที่ภาษาอีสานเรียกวาวิธีการจูดรังไลตัวตอเพื่อเอาตัวออน นิยมจูดชวงกลางคืน และผูที่

จะไปจูดควรเปนผูที่มีประสบการณและไมประมาทเทาน้ัน เพื่อเปนการปองกันใหแตงตัวมิดชิดหรือ

พกผาหมไปดวยเพราะหากถูกตอตอยจะมีอันตรายถึงชีวิต เมื่อเผาตรงทางเขารังตอและไลตัวตอ

ออกไปไดหมดแลว ใหคัดเอาแตนางตอและตัวหนอนดักแดเพื่อมาประกอบอาหาร 

นางตอสามารถนํามากอย แกง แกงใสหนอไมดอก น่ึง ค่ัว และทําออมนางตอ เปน

ตน อยางไรก็ตาม นางตอถือเปนอาหารที่หากินไดยาก หากกินถือวาโชคดี  โดยเฉพาะหมกนางตอของ

ชาวสกลนคร นครพนมหรือหนองคาย สวนทางจังหวัดรอยเอ็ด มุกดาหาร นิยมเอามากอยแกลมสุรา 

เปนยาชูกําลัง เสริมสมรรถภาพทางเพศ 

หมกนางตอ 
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สวนผสม  

1. นางตอ 

2. ไขไก 

3. ใบแมงลัก 

4. ตะไคร 

5. ตนหอม 

6. ใบมะกรูดหั่นฝอย 

7. พริกสดออน 

8. นํ้าปลารา 

วิธีปรุง 

นํานางตอไปลางทําความสะอาด จัดการตีไขไก ซอยตนหอมและใบมะกรูด จากน้ันหั่น 

ตะไครทุบใหหอม เสร็จแลวนําสวนผสมทุกอยางรวมถึงใบแมงลักและพริกสดออนเทใสหมอปรุงรส

ดวยนํ้าปลารา คนใหเขากัน ตักใสใบตองทําเปนหอหมกแลวทําไปน่ึงหรือยางไฟ หากไมมีใบตองก็

สามารถปรุงสุกในหมอไดเชนกัน 

2.6 แมงอีชอน หรือแมงกระชอน  

แมงกระขอนจะขุดรูอาศัยอยูใตดิน มีขาหนาใหญเปนหนามแข็งใชสําหรับขุดดิน กินสัตว

ตางๆ ในดินเปนอาหารและอาจทําลายรากพืช โดยจะออกมาเลนไฟตอนกลางคืนเฉพาะเวลาผสม

พันธุเทาน้ัน ในปจจุบันจึงสามารถจับแมลงกระชอนไดดวยการเปดหลอดไฟฟลูออเรสเซนตแลวนํา

กะละมังใสนํ้าครึ่งกะละมังใหแมลงตกลงไปในนํ้าไมสามารถบินหนีได สามารถหาแมงกระชอนบริเวณ

ทุงนาไดตามริมหนองนํ้า ดินชุมๆ โคลน เวลาไปดํานาสามารถเดินหาเก็บไดหนักหลายกิโลกรัมจนเต็ม

กระบุง นิยมนํามาค่ัวใสเกลือหรือผงปรุงรส 

 

3. วัตถุดิบฤดูหนาว 

3.1 หอยเด่ือ 

หอยเด่ือเปนหอยฝาเดียวชนิดหน่ึง อาศัยอยูบนบก ถาในฤดูหนาวจะจําศีลอยูในตามโคก

โกนไม โพรงดินที่มีความช้ืน หรือจอมปลวกเกาๆ จะตองขุดหา และอยูไดดวยไขมันที่มันสะสมไว จึงมี

รสอรอยที่สุด  

พบไดทั่วไปบริเวณปาเต็งรัง ชาวชนบทอีสานเหนือนิยมนํามาบริโภค โดยการเผา ยาง 

จิ้มแจวกินกับผักสด มีรสขม บางคนก็เอามากอย 

3.2 ตุน  
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ตุนถือเปนศัตรูพืชของชาวไรชาวสวนจะอาศัยอยูบริเวณหญาคา แฝก ไรขาวโพด ไรมัน

สําปะหลัง พืชชนิดหัวตางๆ รากไม หรือตามปาไผ ตองสังเกตขุยที่ดิน ซึ่งจะมีลักษณะแตกตางจากรู

หนู  เพราะตุนจะอาศัยอยูในโพรงดินตลอดเวลาไมข้ึนมาบนพื้นดิน พวกมันจะปดปากรูอยางสนิท  

ตุนมักขุดโพรงทําลายดินและกินพืชไรของชาวบาน ทําความเดือดรอนใหแกชาวไรเปน

อยางมาก การดักตุนมักไมคอยจะไดผลเหมือนสัตวอื่นๆ ดวยขุยตุนน้ันแตกอนมักพบเห็นไดงายอยูทั่ว

สวน ไร ปา แตมักมีหลายโพรง การติดตามขุดจึงเปนไปไดยากหากไมใชผูที่มีประสบการณในการหา

และจับ ใชเวลาทั้งวันก็ไมสามารถจับตุนไปทําอาหารได        

การกําจัดตัวตุนของชาวบานจะใชเบ็ดราว หรือที่เรียกวาเบ็ดดักตุน นําไปวางไวในรู โดย

ทําการขุดเปดรูไวกอน เรียกวาการบอง ทิ้งไวประมาณครึ่งวันแลวกลับไปดู หากมีการสรางขุยใหม

ข้ึนมากลบรูที่ขุดไวแสดงวาตุนยังใชรูน้ีเขาออก หลังจากน้ันจึงจัดการวางเบ็ดโดยนําเบ็ดสอดเขาไปในร ู

เมื่อตุนจะออกมานอกรูเพื่อทําการปดรูก็จะโดนเบ็ดเกี่ยว   

การลาตุน 

1. การขุด เมื่อเห็นรองรอยขุยตุน ชาวบานจะขุดเปดทางเพื่อหารูตุนใตดิน ซึ่งตองใชแรง

มากในการขุด รูอาจจะลึก 1 - 3 เมตร  

2. การดักดวยเบ็ด ผูกเบ็ดดวยตะไคร หรือพืชหัวสมุนไพรกลิ่นหอมหยอนคางไวในปาก

โพรงดินขุยตุน เพื่อลอใหตุนมากัดกิน เน่ืองจากตุนไมชอบความสวางและไมอยูน่ิงมันจึงตองคอยมา

กลบดินหนาปากทางเขาโพรงของมันแนนอน ทําใหการวางกับดักไวจึงมีโอกาสจะไดตุน 

3. การใชดวงดัก* 

4. การทุบ หากมีหลายขุยใกลๆ กัน ใหนําไมไลทุบดินไปรอบบริเวณขุยวนไลไปปากขุยที่

ตองการจะขุด ตุนจะตกใจว่ิงเขามาหาปากขุย 

หากใชวิธีการวางกับดักใหวางดักไวตอนเชาแลวทิ้งไวประมาณหน่ึงช่ัวโมง ครึ่งวันหรือจะ

ตอนเชามืดของอีกวันแลวจึงไปเก็บดักก็ได นอกจากน้ีบางคนเช่ือวาตุนเปนยา เพราะตุนกินรากไมและ

สมุนไพร สวนเน้ือน้ันใหโปรตีนสูง 

* ดวงเปนเครื่องดักสัตวชนิดหน่ึง ใชสําหรับดักสัตวสี่เทาขนาดเล็ก เชน หนู ตุน แย ดวง

มีสวนประที่สําคัญ คือ กระบอกดวงคันไมไผสายบวงและลิ้น การทํางานของดวงอาศัยคันไมไผที่มี

ลักษณะคันเบ็ดออกแรงตวัดสายและบวงใหคลองรัดคอ หรือตัวสัตวในใหติดคากระบอกดวงน้ัน

ในทันทีที่สัตวมุดกระบอกเขาไปกระทบลิ้นในกระบอกดวง  

ดวงที่ชาวบานทําข้ึนดักสัตวมีอยู 2 แบบดวยกัน คือดวงดักหนูดักตุน และดวงดักแย ตัว

ดวงที่ใชดักหนูหรือดักตุนจะทําดวยกระบอกไมไผตัดใหยาวประมาณ 1 คืบ โดยตัดของขอไวขางหน่ึง 

ยาวกวาอีกขางหน่ึงมีขอไมค่ันอยูคอนไปทางขางสั้นสอด โคนคันไมไผซึ่งใชไมไผผาซีกเหลาใหปลาย
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เรียวเล็ก สวนโคนเมื่อสอดขัดลงในชองทายกระบอกแลวตองใหย่ืนยาวออกไปทางดานตรงกันขาม

ประมาณ 1 คืบ เสี้ยมโคนไมใหแหลม สําหรับปกยึดลงในดิน  

ปลายคันไมไผผูกเชือกทําเปนสายบวงลามลงมา ที่ใกลสายบวงประมาณ 1 คืบ ผูกกาน

ลิ้นซึ้งใชไมไผตรงขอผาซีกเหลาเปนรูปคลายพายดามสั้น โดยกลางลิ้นเหลือเน้ือไมที่เปนขอไมไผทํา

เปนขอขวาง กลางตัวลิ้นไวดวยปลายเชือกที่เหลือจากผูกกานลิ้นควรเผื่อไวใหยาวเล็กนอย สวน

กระบอกดวงน้ัน ดานบนถัดปากกระบอกเขาไปเล็กนอยเจาะรูขนาดพอใหสายยบวงรอดไดสะดวก 2 

รูคูกันถัดรูทั้งคูเขาไป เจาะหลังกระบอกเปนชองแบบปากหอยโขงสําหรับสอดลิ้นขัดไว  

เมื่อจะติดต้ังดวงดักหนูหรือดักตุน ก็นําเอาโคนคันไมไผปกลงบนดินใหตัวกระบอกดวง

ทอดยาวไปกับพื้นดิน จึงโนมคันไมไผใหปลายโคงลงมาเอาตะขอตรงกลางสิ้นสอดลงในชองที่อยูหลัง

หระบอก เกี่ยวติดไวกับริมชองเพื่อเหน่ียวคันใหกงตึง สวนปลายเชือกซึ่งเผื่อตอออกมาจากลิ้นกร็อยลง

ในรูที่เจาะไวริมปากกระบอกทําเปนวงวนตามรูปชองกระบอกแลวสอดข้ึนมาทางรูอีกรูหน่ึงที่อยูใกล

กัน จัดการขมวดใหเปนปมเพื่อมิใหหลุดกลับลงไปตามรูได นําเอาเหย่ือใสไวที่ขาง ในกนกระบอกเพื่อ

ลาสัตวใหมากินก็สําเร็จการติดต้ังดวง รอใหสัตวเดินมาที่ปากกระบอกดวง เมื่อสัตวไดกลิ่น เหย่ือก็จะ

มุดหัวเชาไปพอไปกระทบลิ้นซึ่งขวางอยูขางหนา ลิ้นหลุดจากที่เกาะ คันไมไผซึ่งกาตึงอยูก็ดีดตวัดข้ึน

ไป บวงซึ่งวางดักอยูตรงปากกระบอกดวงก็ถูกกระตุกอยางแรงรัดคอสัตว ที่เขาไปคาอยูในบวงติดอยูที่

น้ันทันที (http://kpspstaff.awardspace.com/doythaiweb/tool4.html) 

วิธีการประกอบอาหาร นิยมนํามาปงยาง ค่ัวแหง หรือแกง  

1. นําตุนมาลวกนํ้ารอน ถอนขน แลวยางไฟพอสุก หั่นเปนช้ิน โดยนําเครื่องในออก  

2. โขลกเครื่องแกง พริก ตระไคร กระเทียม ใบมะ กรูด แลวนําทุกอยางลงไปผัดรวมกั 

3. นอกจากน้ียังสามารถนําตุนมาสับใหละเอียดแลวหมกใบตองก็อรอยเชนกัน 

 

4. วัตถุดิบเฉพาะกิจ ไมมีฤดูกาลแนนอน 

4.1 นองวัว หรือรกวัว  

คนอีสานสวนหน่ึงมีความเช่ือบางอยางเกี่ยวกับรกวาเปนอาหารช้ันดี เมื่อวัวคลอดลูกจึง

จะไดกิน ราคาตกอยูประมาณกิโลกรัมละ 150 - 300 บาท เปนที่นิยมในภาคอีสานโดยเฉพาะผูสูงอายุ

และมีความเช่ือแตโบราณวา รกสามารถทําใหผมดกดํา อายุยืนยาว 

วิธีการหา 

นองวัวเปนวัตถุดิบอาหารที่ไดหลังจากแมวัวคลอดลูกแลวจะขับรกออกมา โดยปกติแลว

แมวัวจะกินรกของตัวเองเพื่อฟนฟูรางกายหลังคลอด ใหสุขภาพฟนตัวเร็วข้ึน สามารถผลิตนํ้านม

ปริมาณมากแกลูกวัว แตชาวบานไดลองนํามาประกอบอาหารแลวเกิดความช่ืนชอบ นัองวัวน้ันตอง

เฝารอเวลาแมวัวขับรกใชเวลาอยางนอยประมาณ 6 - 7 ช่ัวโมง จึงจะไดกิน  
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การเฝารกวัวถือเปนกุศโลบายอยางหน่ึง เน่ืองจากครั้งในอดีตมีสัตวนักลาเชนพวกหมา

ปา หรือสุนัข ที่ไดกลิ่นเลือดหรือนํ้าคร่ําของแมวัว จะตามมากัดกินลูกวัว ชาวบานจึงตองเฝาคอยระวัง

ภัย ระหวางชวงที่เฝาน้ัน กวาแมวัวจะขับรกออกมา ลูกวัวก็จะสามารถเดินไดเองพอดี  

คนอีสานนิยมนํานองวัวมาออมหรือตมซั่ว โดยนํานองวัวมาประกอบอาหารดวยวิธีการ

ตางๆ แบบไมลางนํ้าสะอาด เช่ือวามีความอรอยมากกวานองวัวที่ลางนํ้าแลวมาปรุงรส กอนแมวัว

คลอด ชาวบานจึงนําฟางมารองไว เพื่อใหรกวัวตกลงบนฟางแทนที่จะเปอนดิน 

ทั้งน้ีผูที่เคยลิ้มรสนองวัวตางเผยวาสวนของนองวัวที่อรอยที่สุดคือ หมากกะสา ซึ่งเปน

พวงแหลงอาหารแกลูกวัวที่อยูใกลผนังมดลูกแมวัว  

หลังจากที่ไดนองวัวมาแลวตองนํามาทําใหสุกทันที โดยไมตองลางนํ้า ข้ันตอนแรกกอน

นํานองวัวมาปรุงรสทําอาหารประเภทตางๆ ใหต้ังไฟตมนองวัวใสนํ้าแตพอสุก เพราะนองวัวมีนํ้าเยอะ

อยูแลว ตมใสเกลือ ตะไคร ใบมะกรูด ใบสมโฮกเพื่อดับกลิ่นคาว เน่ืองจากใสนํ้านอยจึงตองคอยคนตม

นองวัว ไมใหจับตัวเปนกอนและติดหมอ 

ตมซั่วนองวัว 

สวนผสม  

1. นองวัวตมสุก  

2. นํ้าตมนองวัว 

3. ผักแพว 

4. ตนหอม 

5. ผักชีฝรั่ง 

6. พริกปน 

7. ขาวค่ัว 

8. ผงชูรส 

9. นํ้าปลา 

10. มะนาว 

วิธีปรุง  

1. นําหมอต้ังไฟใสนํ้าตมนองวัวที่ตมในตอนแรก ทําเปนนํ้าซุป 

2. นํานองวัวที่ตมสุกแลวมาหั่นเปนช้ินเล็กๆ พอดีคําเทลงหมอ  

3. เมื่อนํ้าเดือดใหยกหมอลงแลวทําการปรุงรสดวยนํ้าปลา มะนาว เหยาะผงชูรส พริก

ปน ขาวค่ัว ปรุงรสตามชอบ 

4. นําผักแพว ตนหอม ผักชีฝรั่งมาซอยลงไป คนใหเขากัน 

5. ตักใสชาม พรอมรับประทาน 
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ออมนองวัว 

สวนผสม  

1. นองวัวตมสุก  

2. นํ้าตมนองวัว 

3. พริกสด 4 - 5 ลูก 

4. หอมแดง 5 ลูก 

5. ตะไครซอย 2 - 3 หัว 

6. ผักชีลาว 

7. ใบชะพลู 

วิธีปรุง  

1. โขลกเครื่องแกง พริก หอมแดง และตะไครซอยเขาดวยกันละเอียด 

2. ต้ังหมอตมนํ้าตมนองวัว เมื่อนํ้าเดือดเทเครื่องแกงที่โขลกไว ใสนองวัวตมสุกที่หั่นเปน 

ช้ินพอดีคําลงไป 

3. ใสใบชะพลูซอยหยาบๆ ปริมาณตามชอบ คนอีสานชอบใสเยอะๆ ตามดวยผักชีลาว 

4. ยกหมอลง ปรุงรสดวยนํ้าปลา และผงชูรสตามชอบ 

5. ตักใสชาม พรอมรับประทาน 

 

พืชผักสมุนไพรที่เปนสวนผสมในการประกอบอาหารอีสาน  

1.1 ชะพลู  

ชะพลูเปนไมพุมขนาดเล็ก ใหใบดกหนา ปลูกงาย มีช่ือเรียกตางๆ กัน ภาคเหนือเรียกวา 

ผักแค ผักปูนา ภาคใตเรียกวา ผักนมวา ภาคอีสานเรียกวา ผักอีเลิด ผักอีเล็ก  

ภาคอีสานนิยมใสในแกงออมตางๆ แกงปลาชอน ออมฮวก ออมนางวัว เปนตน  

ในใบชะพลูมีสารอาหารที่สําคัญตอ ไดแก แคลเซียม และวิตามินเอ นอกจากน้ียังมี

ฟอสฟอรัส  เหล็ก  เสนใย  และสารคลอโรฟล  สวนสรรพคุณทางยาน้ันชวยบํารุงธาตุ  แกจุก

เสียด แตหากรับประทานฝนปริมาณที่มากอาจสะสมกลายเปนน่ิวในไตได  

1.2 ผักต้ิว 

แตว หรือ ผักต้ิว ในภาคอีสาน (จังหวัดอุบลราชธานี) แตที่จังหวัดเลย (อีสานตอนบน) 

เรียกวา ผักเตา เปนผักที่มีรสเปรี้ยว ยอดออนและใบออนผลิในฤดูฝนแลหนาว สวนดอกออกสะพรั่ง

ในชวงปลายฤดูหนาว ฤดูรอน ถึงตนฤดูฝน  

ผักต้ิวที่ข้ึนตามปาเต็งรังทางภาคอีสาน โดยเฉพาะที่จังหวัดมหาสารคามจะมีสองชนิดคือ 

ชนิดที่ยอดออนมีสีแดง เรียกวา ผักต้ิวเลือด ไมนิยมนํามาบริโภคเพราะใบจะมีรสฝาดออกขม สวนอีก
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ชนิดหน่ึงยอดออนจะมีสีเขียวออนออกขาว รสชาติดีกวาชนิดแรก สามารถนํามารับประทานไดทั้งยอด

ออนและดอก 

ตามภูมิปญญาของคนสมัยกอนไดมีการนําสวนตางๆ ของผักต้ิวมาใชประโยชนมากมาย 

เชน ยอดออนผักต้ิวนํามาใสแกง ตม หรือรับประทานสดๆ กับลาบหรือสมตํา โดยเฉพาะในแกงเห็ดปา 

จะชวยเพิ่มรสชาติใหกลมกลอมมากย่ิงข้ึน ดอกนํามาใสตมปลาหรือทําซุบ โดยตมในนํ้าเดือดเพื่อใหรส

เปรี้ยวออกหมดเสียกอนประมาณ 1-2 น้ิว สวนวิธีการทําก็เชนเดียวกันกับการทําซุบหนอไมหรือซุบ

มะเขือ ตนนํามาใชทําดามมีด หรือทําฟน สวนยางของตนต้ิวซึ่งจะมีสีนํ้าตาลออนๆ นํ้ายางเหนียวขน 

ชาวบานจะนํามาทาผิวหนังเพื่อสมานแผล รักษาอาการริมฝปากแตกจากลมหนาว หรือสนเทาแตก  

นอกจากน้ัน จากการศึกษาทางวิชาการยังพบวาในผักต้ิว มีปริมาณเบตาแคโรทีนสูง ซึ่ง

สารดังกลาวน้ีรางกายคนเราสามารถเปลี่ยนใหอยูในรูปวิตามินเอไดงาย โดยเฉพาะในเด็กที่ตองการ

วิตามินชนิดน้ีสูงกวาวัยอื่นๆ (หนังสือผัก 108 มหาวิทยาลัยมหิดล)  

ชาวไทยภาคกลางและชาวอีสานนิยมรับประทานผักต้ิว โดยชาวไทยภาคกลางกินยอดต้ิว 

เปนผักสดแกลมกับนํ้าพริกปลารา สวนชาวอีสานรับประทานยอดออน ใบออนและชอดอกเปนผักสด

แกลมลาบ กอย นํ้าพริก ซุบ หมี่กะทิ หรือนําไปแกง เพื่อใหอาหารออกรสเปรี้ยว (เปนเครื่องปรุงรส) 

สวนดอกนําไปตม แกง บางครั้งแกงรวมกันทั้งยอดออนและดอกออนเปนผักที่ชาวอีสานนิยม

รับประทานมากชนิดหน่ึง  

ผักต้ิว 100 กรัม ใหพลังงานตอรางกาย 58 กิโลแคลอรี ประกอบดวยเสนใย 1.5 กรัม 

แคลเซี่ยม 67 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 19 มิลลิกรัม เหล็ก 2.5 มิลลิกรัม เบตา-แคโรทีน 4500 

ไมโครกรัม วิตามินเอ 750 ไมโครกรัมของเรตินอล วิตามินบีหน่ึง 0.04 มิลลิกรัม วิตามินบีสอง 0.67 

มิลลิกรัม  

1.3 ผักแขยง  

คนอีสานแตละทองถ่ินเรียกตางกันไป เชน กะออม กะแยง ผักแขยงเปนเปนวัชพืชในนา

ขาว มีรสเผ็ดรอน กลิ่นหอมฉุน ชวยเจริญอาหาร เปนยาขับนํ้านม ขับลม และเปนยาระบายทอง ชาว

อีสานใชใสในแกงตมปลา แกงหนอไม ออมตางๆ เพื่อใหกลิ่นหอม ชวยดับกลิ่นคาว และเปนพืช

สมุนไพร ทางภาคอีสานใชนํ้าค้ันจากตนแกไข แกคันฝ และกลาก แกอาการบวม เปนยาระบายออนๆ 

ตนแหงที่เก็บไวนาน 1 ป ตมนํ้าด่ืม สามารถแกพิษเบื่อเมา แตชาวอีสานเช่ือวาหากหญิงมีครรภ

รับประทานผักแขยงแลวจะเกิดอาการผิดสําแดงจึงหามรับประทาน 

1.4 ผักแพว  

ผักแพวมีใบยาวรปีลายแหลมเหมือนใบไผ นิยมกินเปนผักแกลมอาหารรสจัดทุกชนิด มี

รสชาติเฉพาะตัว มีกลิ่นหอมฉุน รสรอนแรง นิยมนําไปคลุกเปนเครื่องปรุงสดในอาหารประเภท

ลาบ โดยเฉพาะกอยกุงเตน (กุงฝอยนํ้าจืดดิบ) นอกจากน้ียังใสแกงประเภทปลารสจัดเพื่อตัดกลิ่นคาว
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ปลา นํามาใสปรุงรสอาหารประเภทหอยขม หรือแกงประเภทซั่ว ทางภาคเหนือนิยมนํามาใสตมยํา 

โดยเฉพาะลาบ นอกจากน้ัน ผักแพวเปนผักพื้นบานที่มีคุณสมบัติทางยาสมุนไพร มีรสเผ็ดรอน จึงมี

สรรพคุณในการขับลม แกทองอืด ทองเฟอ มีฟอสฟอรัสสูง มีวิตามินเอสูงมาก นอกจากน้ียังมี

แคลเซียมและวิตามินซีอีกดวย 

 

ตารางคุณคาทางอาหาร 

ปริมาณสารอาหารของวัตถุดิบตอนํ้าหนัก คิดเปนรอยละของนํ้าหนัก (100 กรัม) 

วัตถุดิบ โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน เถา พลังงาน (กิโลแคลอร)ี 

กิ้งกา 24.7 0 2.48 5.07 121.12 

แย 52.6 0.7 4.5 30.6 254 

หอยเด่ือ 19.18 9.29 0.22 2.67 - 

เทา 20.60 31.25 6.14 14.20 262.70 

ลูกออด 8.96 0 1.53 1.37 46.6 

จิ้งหรีด 12.9 5.1 5.5 2.1 121.5 

นํ้าปลารา 3.2 0.6 0 0 18.2 

เน้ือปลารา 1.75 14.5 6.0 0 117.5 

ใบชะพลู 5.4 18.5 2.5 3.8 119 

ใบยานาง 5.6 24.0 0.9 1.9 127 

ผักแพว 1.6 7.0 0.8 1.2 42 

ผักปลัง (ผักปง) 2.0 3.5 0.2 0.9 24 

ตารางที่ 4 – 1 แสดงคุณคาทางอาหารของวัตถุดิบตางๆ ที่ใชในการประกอบอาหารอีสาน 
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บทที่  5 

การผลิตช้ินงาน 

 

โครงการจัดทําพ็อกเก็ตบุควิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน แบงข้ันตอนการผลิต

ช้ินงานออกเปน 3 สวน คือ 1) เน้ือหา 2) การจัดหนา  

 

สวนท่ี 1 เน้ือหา  

1. บทนํา 

1.1 รูปแบบวิธีการปรุงอาหารของคนอีสาน 

- ออม เปนแกงสําหรับเน้ือสัตว เชน เน้ือวัว นองวัว หมู ไก กบ และเครื่องในสัตว เปน

ตน สวนเครื่องแกงนอกจากพริก หัวหอม ตะไคร ใบมะกรูดแลว เนนใสผักปริมาณมาก โดยเฉพาะใบ

ชะพลู หรือที่คนอีสานเรียกวา อีเลิด (ถาจะใหเพราะก็...นางเลิดหรือคุณเลิด ไดเชนกัน) นอกจากน้ียัง

นิยมทําออมผักลวน เชน ออมหวายนํ้ายานาง ออมผักรวมมิตร เปนตน 

การทําแกงออมจะใสนํ้าใหทวมผักและเน้ือ เผื่อซดพรอมปนขาวเหนียวจิ้มได  

หากอยากเพิ่มความเขมขนของนํ้าแกง สามารถตําขาวเบือลงผสมได โดยนําขาวสาร

เหนียวแชนํ้าทิ้งไวสัก 2 ช่ัวโมง แลวนํามาโขลกละเอียด  

- ออหรืออู เปนแกงลักษณะการปรุงคลายแกงออม แตจะเนนวัตถุดิบที่เปนเน้ือสัตวเปน

สวนประกอบหลัก เติมเครื่องแกงเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอม เหมาะกับการปรุงสําหรับวัตถุดิบที่มี

ปริมาณนอยหรือสัตวขนาดเล็ก เชน กุงฝอย ปูนา ลูกออด หรือไขมดแดง  

เครื่องแกงที่ขาดไมไดคือ ตะไคร ตนหอม ใบแมงลัก และพริกสดออนเม็ดสีเขียว บางครั้ง

อาจใสผักรสเปรี้ยวอยางใบมะขามออนหรือใบผักแตว (อีสานเรียกผักต้ิว)  

- หมก การหมกจะใชวัตถุดิบและเครื่องปรุงคลายกับการออหรืออู ซึ่งการหมกน้ันจะมี

หลายวิธีการนําไปปรุงสุก ไดแก การนําไปน่ึงใสซึ้งหรือหวด ปงใสไมหีบ และการตมในหมอใบเล็ก  

โดยทั่วไปจะนิยมหมกดวยการหอใบตองกลัดไม เมื่อนําไปปรุงสุกจะไดกลิ่นหอมออนๆ 

ของใบตอง ใหนําใบตองมาลนไฟเสียกอน เพื่อใหงายตอการพับหอ  

ที่สําคัญคือ หอหมกแบบคนอีสานตอง ‘ไมใสกะทิ’ หมักสวนผสมที่คลุกเคลาเครื่องปรุง 

พรอมเหยาะนํ้าปลาราใหรสนัว  

สวนเน้ือสัตวที่นิยมนํามาทําหมก ไดแก ไก ปลา กบ ปลาซิว และลูกออด เปนตน และ 

หากอยากทําหมกไก ใหใสคูหัวปลี เพราะเขากันไดดี รสชาติกลมกลอมถูกใจ 
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- ตมซั่ว ตมซั่วมีลักษณะคลายการทําตมแซบ ดวยรสจัดจานเผ็ดรอน แตตมซั่วอีสานมี

จุดเดนที่การใส 'ผักแพว' ผักใบเรียวเล็ก รสเปรี้ยวปราในปาก (คลายกับอาการคันลิ้น) กลิ่นหอมฉุนทํา

ใหเจริญอาหารมากข้ึน 

คนอีสานมักนํา ไก เปด นองวัว เครื่องในสัตว หรือกระดูกหมูมาซั่ว โดยจะหั่น ซอย หรือ

ฉีกเน้ือเปนช้ินพอดีคําเสียกอน เพื่อใหนํ้าตมซั่วรสเปรี้ยวจี๊ดจัดจานซึมเขาเน้ือ สิ่งที่ขาดไมได คือ การ

เพิ่มความหอมตบทายดวยมะนาวและขาวค่ัว น่ึงขาวเหนียวรอทาและเก็บผักสดนานาชนิดมากิน

แกลมก็เขาที 

- แจว แจวเปนนํ้าพริกอีสาน เครื่องปรุงรสที่สําคัญคือ 'ปลารา' ใสเปนตอนเปนตัวย่ิงนัว

นัก เพิ่มรสเปรี้ยวดวยมะกอก 

สวนประกอบอยาง พริกสด รากผักชี และหอมแดง นําไปจี่หรือยางไฟใหหอม กอนนํามา

ตํา หากตองการเพิ่มความหอม สามารถเติมเห็ดไคหรือแมลงดานาตัวผูลงไปตําผสมไดเชนกัน  

- ปน คําวา ‘ปน’ คือการทําใหแหลกละเอียด สําหรับการปรุงอาหารพื้นบานภาคอีสาน 

ปนเปนการปรุงที่ตางจากการตําแจวเล็กนอย โดยมเีน้ือสัตวเปนสวนประกอบหลัก นํามาโขลกในครก

ดินปรุงรสดวยนํ้าปลาราตม โรยดวยหอมซอยและขาวค่ัวเพิ่มกลิ่นหอมตามลงไป 

เน้ือสัตวที่นิยมนําเอามาปน ไดแก จิ้งหรีด (จิหลอ) ปลาทู และเห็ดไค นําเห็ดไคไปยางไฟ

ออนๆ พอใหสงกลิ่นหอม กอนนํามาปน  

- ลาบ เปนการปรุงอาหารประเภทยํา โดยนําเน้ือสัตวมาสับใหละเอียด หรือหั่นเปนช้ิน

เล็กๆ นิยมปรุงกับเน้ือปลาทู หมู ไก วัว ควาย หรือจะลาบสาหรายนํ้าจืดเชน เทา ก็ได ปรุงรสดวย

นํ้าปลา ปลารา มะนาว พริกปน หรือพริกสด ตามดวยใบสะระแหน ตนหอม และหอมแดง โรยขาวค่ัว 

กินคูกับผักพื้นบาน เชน ถ่ัวฝกยาว แตงกวา มะเขือ ยอดกระถิน สะเดา ลานฟาหรือลิ้นไม เปนตน 

- กอย มีทั้งดิบและปรุงสุก เปนการนําเน้ือสัตวแลเปนช้ินบางๆ บางก็สับละเอียด 

เน้ือสัตวที่นิยมนํามากอย ไดแก เน้ือวัว ควาย เน้ือสัตวเล็กอยางกิ้งกา หอยปง หอยเชอรี่ ตัวออนและ

ไขแมลง เปนตน  

การปรุงกอยคลายการลาบ แตจะเพิ่มรสเปรี้ยวนอกจากบีบมะนาว ดวยการใสผลไมรส

เปรี้ยวอื่นๆ ดวย เชน มะกอก หรือมะมวงดิบใสในกอยกะปอม เติมผักชีฝรั่ง ใบมะกรูดลงไปดวย 

โดยทั่วไปคนอีสานโดยเฉพาะกลุมผูชายจะนิยมรับประทานกอยดิบ โดยนําเน้ือสัตวมา

ปรุงรส แตไมปรุงสุก สวนชนิดของกอยที่นาจะเปนที่รูจักกันทั่วไป ไดแก กอยกุงฝอยดิบ หรือวา 

'กุงเตน' กอยหอย และกอยเน้ือ 

1.2 คนอีสาน อาหาร และฤดูกาล (แซบตามฤดู) 

ฤดูรอนน้ี อีสานแลงกวาฤดูอื่น ดินแหงแตกระแหง ปปูลาหาไดนอยกวาที่เคย ฉันหวนนึก 

ถึงความแซบของแมงแคงสีแดงเขียวรสชาติมันหอมในปากเมื่อเค้ียว ฉันคิดไดดังน้ันจึงบอกยาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

"อีหลาอยากกินแมงแคง"  

"มันบแมนยาม" ยายตอบกลับมา 

ฤดูรอนน้ี...ฉันอดกินแมงแคง เหลาแมลงตัวเล็กสแีสบสัน ฉ่ีน้ันมีฤทธ์ิกัดมือ 

เมื่อฤดูรอนพนผาน ชาวนาลงกลาดํานาชวงระหวางเดือนหาเดือนหก พอหาซื้อปลามา

เปนวัตถุดิบหลัก นําปลาเอามาเผา หมก ตม ทําสม น่ึงกับผักจิ้มแจว  

ถาหากชาวบานหาปลามาไดมากและอยากเก็บไวใหไดกินหลายวัน ชาวบานจะนําปลา

เหลาน้ันมาขอดเกล็ด ผาทองเอาเครื่องในออก และลางทําความสะอาด คนอีสานเรียกวา ‘คัวปลา’ 

จากน้ันจะนําไปหมักเกลือใสรําขาวและบรรจุลงไห ทิ้งไวกลายเปน ‘ปลารา’ เครื่องปรุงอาหารรสชาติ

นัว  

แตฉันไมอยากกินปลาในหนาฝนเสียน่ี ฉันจึงถามหาไขมดแดง 

"อีพออีแม ขอยอยากกอยไขมดแดงกินแลงกับไขเจียว" ฉันเอยปากขอเมนูไขมดแดงเปน

อาหารเย็นกับพอแม 

"มันบแมนยาม มีแตแมเปงเอาบ" พอแมบอก  

ไขมดแดงสีขาวนวลที่เคยกิน ฤดูฝนน้ีไขใบนอยเติบโตเปนตัวนางพญาเสียแลว 

ฤดูฝนน้ีแมฉันจะอดกินไขมดแดง…แตกลับไดกินแมของมดแดงตัวเปงรสชาติเปรี้ยวมัน

เปนการทดแทน  

ลมหนาวพัดมา ฤดูกาลหมุนเวียนเปลี่ยนผัน ขาวที่ชาวนาไดลงตนกลาเมื่อหนาฝนที่แลว

ตางต้ังทองและสุกสีทองอรามเต็มทุงพรอมใหเก็บเกี่ยว ชาวบานจึงรีบเรงออกจากบานแตเชาตรู 

พรอมขนเอาเสบียงอาหารและอุปกรณเกี่ยวขาวเต็มสองมือ เพื่อเดินทางไปยังผืนนาของตน 

เมื่อถึงชวงพักกลางวันหลังจากหลังขดหลังแข็งลงเกี่ยวขาว ชาวบานมักจะน่ังจับกลุมกัน

ใตรมไมใหญ บางก็เดินกลับไปพักตามเถียงนาที่พักอาศัยหลังนอยริมคันนา แลวนําอาหารที่เอามาจาก

บานออกมาตระเตรียมสํารับและแบงปนน่ังกินดวยกัน 

ครั้งหน่ึงที่ฉันมีโอกาสไดไปชวยยายเกี่ยวขาว แมกับขาวมื้อกลางวันตรงหนาฉันจะ

หลากหลาย แตฉันก็อดที่จะอยากปนขาวเหนียวจิ้มหมกลูกออดไมได ฉันจึงบอกกับยายและถามถึง

ลูกออด 

“ยาย มื้อน้ีมีฮวกบ อีหลาอยากสิจ้ําหมกฮวก”  

“ฮวกคือสิมี มันพากันใหญเปนกบเมิดแลว” ยายตอบกลับมาทันใดวาลูกออดน้ันได

เติบโตตัวใหญกลายเปนกบกันไปหมดแลว 

เหลาลูกออดตัวนอยจะงอกแขนและขา สวนหางจะคอยๆ หดหายไปตามกาลเวลา แลว

เติบใหญกลายเปนกบ 

ฤดูหนาวน้ี ฉันจึงอดกินหมกลูกออด และเกิดความสงสัยวาสัตวแตละชนิดและพืชผัก 
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พื้นบานตางๆ ที่ฉันอยากจะกินและเคยไดกินน้ัน สามารถหาไดในชวงฤดูใด 

“แลวบาดได (เมื่อไหร) หนอสิฮอดยามไดกิน” 

ภาคอีสานบานฉันมี 3 ฤดูดวยกัน ไดแก ฤดูรอน ฝนและหนาว โดยคนเฒาคนแกมักจะ

นับการผันเปลี่ยนของฤดูกาลดวยการนับเดือน เชน เมื่อเขาสูเดือนที่หา ฝนเริ่มตกพร่ําๆ บงบอกถึง

การเริ่มตนฤดูฝน เหมาะแกการออกไปหาอาหารปาอยางเห็ดมาทําแกงซดนํ้ารอนๆ  

ความรูและประสบการณในการดําเนินชีวิตของคนอีสานเองก็มาจากคําบอกเลาของเหลา

บรรพบุรุษที่ถายทอดสูลูกหลาน ต้ังแตการฟอนรํา ภาษาทองถ่ิน ความเช่ือ วิธีการทํานา หาอาหาร 

จวบจนวิธีการประกอบอาหารในรูปแบบตางๆ 

สัตวและพืชพันธุนานาชนิดเองก็มีวงจรชีวิตเพื่อเติบโตในชวงเวลาที่เหมาะสมแตกตางกัน

ออกไป จากความคุนเคยในพื้นที่อาศัยของตนและการเรียนรูจากสิ่งแวดลอมใกลตัว ชาวบานจึงเกิด

การคิดคนและกอเกิดภูมิปญญา ประดิษฐเครื่องไมเครื่องมือหลากหลายแบบเพื่อใชในการลา หา ดัก

สัตว และเพาะปลูกพืชใหเหมาะสมกับแตละชนิด 

นอกจากน้ีชาวบานจะมีการเรียนรูโดยธรรมชาติถึงแหลงอาหาร วัตถุดิบตางๆ ที่สามารถ

นํามากินได วิธีการเลือกใชเครื่องมือที่เหมาะตอการลาจับสัตวแตละชนิด รวมถึงการนําวัตถุดิบที่หา

ไดมาประกอบอาหาร ปรุงรสในรูปแบบของตนเองใหถูกปาก 

เมื่อถึงชวงเขาสูฤดูแรกของปในเดือนมนีาคม หรือ ‘ฤดูรอน’ ภาคอีสานมักมีอากาศรอน

จนผืนดินที่ทํากินแหงแลงเน่ืองจากขาดนํ้ามากกวาภูมิภาคอื่น แตเน่ืองดวยความแหงแลงขาดแคลน

นําไปสูการด้ินรนเพื่อที่จะมีชีวิตอยูตอไป ชาวบานจึงหันมาพึ่งพาธรรมชาติในทองถ่ิน เขาปาเพื่อหา

แหลงนํ้าธรรมชาติ แสวงหาทรัพยากรและอาหารมาประทังชีวิต  

ฤดูกาลผันเปลี่ยน สิ่งตางๆ ก็เปลี่ยนผันตาม ยางเขาสูฤดูรอน หรือที่คนอีสานบานฉันพูด

วายาม ‘ฮอน’ ใช ฮ. นกฮูก แทน ร. เรือ ในภาษาถ่ิน เน่ืองจากอากาศรอนและแลงมาก พอนํ้านอย

แหลงอาหารมีนอยลงตามไปดวย เราจึงหาพืชผักจับสัตวและแมลงอื่นมากินเปนอาหารแทน อากาศ

รอนระอุเหมาะแกการพกเสียมพรอมหนังสต๊ิกออกไปรับลมแถวที่โลงเปนที่สุด เด็กๆ ในชนบทมักจับ

กลุมกันไปหายิงกิ้งกา แย ตามตนไมใหญใกลทุงนาและชวยกันขุดหากอนดินกลมๆ ของกุดจี่  

ฤดูรอนหมดไปเขาสูเดือนหาเดือนหก ฝนก็ตกพร่ําๆ หนาน้ีถาฝนดี มีนํ้ามาก อาหารบาน

เราก็มีมาก คนเฒาคนแกเริ่มเขาปาไปหาเห็ดและเก็บแมลงบางชนิด ถัดไปอีกไมนานก็เหมาะแกการ

ลงกลาดํานา กอนน้ันจะมีนํ้าขังในทุงนาพอใหหาปลาและสัตวนํ้าอยางลูกออด ตัวออนแมลงปอ แมลง

ดานา แมลงตับเตา แมงนํ้าฝนหรือแมงงวง ต๊ักแตนตัวสีเขียวเริ่มสงเสียงกองกังวานปา เขียดจะนาก็

ประกาศศักดาหาคูดวยเสียงรองกองทุง เปนการทํานายฝน บงบอกวาฝนคงเทลงมาเร็วๆ น้ี  

พอฝนตกลงมา สัตวปาก็มีมาก พืชผักก็หาไดงาย ข้ึนภูเขาเก็บผักหวานปาและตัดหวาย 

ไปแกงใสนํ้าใบยานาง ระหวางทางก็สามารถเก็บใบหมานอยกลับมาลาบกิน 
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จบฝนก็พบหนาว ขาวปลาอาหารบานฉันก็หาไดงายในทุงนา เกี่ยวขาว ตีขาว เมล็ดขาว

รวงลงสูผืนดิน หนูนา หนูพุก และตุนตางพากันขุดโพรงดินเพื่อสรางรังพักอาศัยใกลแหลงอาหารขาง

คันนา ชาวบานจึงหากับดักมาลอไวปากหลุม เมื่อหนูออกมาจากโพรงปุบก็จะติดกับดักปบ รอให

ชาวบานมาหิ้วนําไปปรุงรสกินเปนอาหาร และถาเขาปาก็สามารถเดินเก็บหอยมาทาหารได ไมวาจะ

หอยเด่ือ หรือหอยขม 

นอกจากน้ี ยังมีรายการอาหารพิเศษที่การหาวัตถุดิบไมไดข้ึนอยูกับฤดูกาลอยางเดียว 

ความพิเศษอยูที่เมื่อมีเราจึงไดกินอยางนองวัวหรือรกวัว หากวัวผสมพันธุเมื่อไหรก็นับเดือนที่จะคลอด

ไป ครบกําหนดจึงจะไดชิมรายการอาหารจากรกวัว เรียกไดวาวัวหน่ึงตัวเราจะไดกินวัตถุดิบพิเศษน้ี

เพียงครั้งเดียวในหน่ึงป  

เด๋ียวน้ีทรัพยากรตางๆ เริ่มลดลง พืชผักตามปาเขาหาไดยาก สัตวบางชนิดก็มีจํานวน

ลดลง จนราคาวัตถุดิบบางชนิดในตลาดสดอีสานบานฉันสูงจนนาตกใจ ราคาข้ันตํ่าของเห็ดปาตกอยูที่

กองละ 50 บาทข้ึนไป รวมถึงสัตวบางชนิดก็มีราคาตัวละหลายรอยบาท เพราะมีปริมาณนอยลง หา

ไดยาก เด็กๆ ลูกหลานรุนใหมที่รูวิธีหาวิธีกินแบบพอแมอีสานมีนอยลง  

ราคาอาหารพื้นบานบางชนิดที่คุนเคยจึงสูงข้ึน แลวคนอีสานกินอะไรบาง มีวิธีหาอยางไร 

วัตถุดิบหลักตางๆ เหลาน้ีหาไดยากจริงหรือ?  

 

2. เน้ือหาในแตละบท 

2.1 แซบฤดูรอน กะฮอนคัก ฮอนแน (หนารอนก็รอนมาก) 

2.1.1 กะปอม 

กะปอม ข้ีกะปอม หรือกิ้งกา สัตวเลื้อยคลานหลากสี ดูทาทีละมายคลายจิ้งจกใหญมี

เครา ตามลําตัวมีเกล็ดแข็ง แตสีสันลวดลายบนตัวสวยงามและไมนากลัว (สําหรับบางคน) บางสาย

พันธุถึงข้ันเอามาเลี้ยงดูเพื่อความสวยงามได  

แครูปลักษณภายนอกบางคนถึงกับรองย้ีแถมสายหนา แตคนอีสานน้ันใจกลา นํากิ้งกามา

ทําเปนอาหาร… 

ผูชํานาญในการลากะปอมกลาวกันวานิยมหากะปอมมาทําเปนอาหารในชวงเดือนสาม

เดือนสี่ เน่ืองจากหนาแลงเหมาะแกการวางไขของกะปอม ในทองของกะปอมจึงมีไข ชาวบานเอามา

ยางไฟไขกะปอมจะย่ิงเพิ่มความมันอรอย นอกจากน้ียังเช่ือวากะปอมในฤดูรอนจะมีพยาธินอยกวาใน

ฤดูฝน เพราะมันจะกินแมลงที่เปนเหย่ือตามหวงโซอาหารที่อาจมีไขพยาธิอยูนอยลง เมื่อใกลจะวางไข 

กะปอมมีหลายสีหลายช่ือเรียกดวยกัน พันธุที่คนอีสานนิยมนํามาทําเปนอาหารไดแก 

กะปอมหัวมีเกล็ดสีครีมและจะเปลี่ยนเปนสีแดงถึงกลางลําตัวเมื่ออาบแสงตะวัน เรียกวา ‘กะปอม

คอแดง’ กะปอมที่มีขนาดใหญข้ึนมาหัวสีเขียวฟาไลเฉดสีนํ้าทะเล แตมสีนํ้าตาลบนเกล็ดตามลําตัว 
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จรดหาง เรียกวา ‘กะปอมกา’ และพันธุที่ไมนิยมนํามากินคือ กะปอมบินได 

ในชวงเชาเจากิ้งกาอีสานมักจะเกาะอยูบนกิ่งตนไมสูง และจะลงมาหาอาหารบางเวลา 

พอตกกลางคืนมันจะลงมาเกาะบนกิ่งไมที่ตํ่าลงมาเพื่อนิทรา เปนที่ขบขันแกมสงสัยวาเจากิ้งกาคงจะ

กลัวตกตนไม ถึงไดลงมานอนกิ่งตํ่าๆ ตกแลวจะไดไมเจ็บนัก 

ความเร็วของกะปอมตัวจอยก็ไมใชเลน ตกใจเมื่อไหรเปนไดว่ิงจนขาหนาขาหลังทํางานไม

ประสานกัน ใครอยากมีประสบการณลากะปอม จึงตองมีทั้งฝมือและสายตาที่ดีเย่ียม 

หวนนึกถึงชวงเวลาแตกอน ชวงปดเทอมฤดูรอนเดือนเมษาที่อีสานบานฉัน เด็กชายตัว

ใหญตัวเล็กทั้งหลายต้ังแตวัย 7-8 ป เอาแคพอเขาประถมหน่ึงไดเรียกวาวัยแกนเซี้ยว อยากรูอยาก

ลองอยากทําตามผูใหญไปเสียหมด ก็จะเริ่มหัดเรียนรูวิธีการหาอาหารแบบบานๆ จากผูใหญแลว  

เด็กชนบทที่น่ีสวนใหญมีวิถีชีวิตผูกพันกับทองทุง 

เมื่อเด็กๆ วางจากการเรียนและชวยงานพอแม ก็มักจะนัดแนะจับกลุมกันสัก 3-5 คน ไป

ลาตามหากะปอมมาไวทําอาหารกินกันเอง บางก็เอาไปขายถาหาไดเยอะ 

สถานที่ไมใกลไมไกลแถว ‘ทุงนา’ ระหวางไปหากะปอมก็เก็บมะมวงเปรี้ยวๆ 

อาวุธคูกายเด็กชายวัยซุกซนบางก็เอามาคาดหัว คลองคอ บางก็เหน็บไวกับกางเกงคือ 

‘หนังสต๊ิก’ 

หนังสต๊ิกที่วาเด็กๆ ก็หาไมมาเหลา ใหสวนโคงเวาจับพอดีมือ แลวหาซื้อสายหนัง

สี่เหลี่ยมผืนผาเจาะรูสองขางพรอมเสนหนังยาวสองเสน หรือนําเอาหนังยางเสนสีแดง เหลือง เขียวผูก

ปมสลับสีสันตอกันที่มีขายตามรานในหมูบานมามัดเขากับไมงามทําเปนรังลูกกระสุนเอง ไมก็แอบตัด

หนังลูกฟุตบอลหรือรองเทาสักคนก็ไดหากเขาไมวาเอา สวนใครไมเกงมีวิชาประดิษฐอาวุธก็ออดออน

พอหรือตาใหทําไมหนังสต๊ิกให แตเด๋ียวน้ีทําขายก็ม ี 

ไมที่นิยมนํามาทําไมงามไดแก ไมมะขาม ไมฝรั่งเพราะเน้ือไมเหนียวดี อีกทั้งยังหางาย 

สวนลูกกระสุนเดินเก็บหินมาใชก็ไดเหมือนกัน หากไมอยากใชหินก็ปนดินเหนียวเปน

กอนกลมนํ้าหนักพอดีเอาไปตากแหงพกใสถุงผูกติดเอวก็เทไมหยอก 

เมื่ออาวุธพรอมและพบเปาหมาย ใหจับฐานไมงามใหมั่นดวยแรงจากน้ิวโปงกดไวแลวใช

น้ิวช้ีกับน้ิวโปงอีกมือออกแรงดึงรังกระสุนหนังใหยางยืด ถากะปอมอยูใกลก็ไมตองดึงเสนหนังยาง

ออกมามาก หลับตาหน่ึงขางเล็งเปาหมายพรอมยิง แลวปลอยรังกระสุนไดเลย 

วิธีการจับกะปอมดวยการยิงอีกรูปแบบหน่ึง สามารถทําไดดวยการเปาพลุ ซึ่งเปนอาวุธที่

ทําจากกระบอกไมไผเล็กๆ ความยาวประมาณ 1-3 เมตร เอามาลนไฟดัดใหกระบอกตรงเวลาเปาพลุ

วิถีการยิงจะไดไมผิดเพี้ยน ผูใหญแรงเปามากก็จะใชกระบอกยาวประมาณสามเมตร สําหรับเด็กน้ันมี

แรงเปาลมนอย จึงเหมาะกับกระบอกยาวสักหน่ึงเมตร 

ลูกพลุนําไมไผมาเหลาใหเรียวพันดวยนุนเพื่อถวงนํ้าหนักตรงปลายลูกดอก อีกดานเสี้ยม 
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ปลายแหลมทําเปนเดือยเล็กๆ ไว เมื่อเปาลูกดอกใสกะปอมเดือยของลูกดอกจะทําใหกะปอมไมหลุด

งาย 

หากฝมือความแมนยําในการยิงมีนอย ไมอยากพกอาวุธหนักอยางหนังสต๊ิกและถนัดจู

โจมแบบเกือบประชิดตัว สามารถถือไมแฮว ภาษากลางเรียกวา “แรว” ไมไผเหลายาวสักเมตรสอง

เมตร ถาข้ีเกียจก็หาไมลําปอลอกเปลือก แลวผูกเชือกบวงตรงปลายไมไวคลองกะปอมแทนการยิง 

พอตกกลางคืนก็เปนเวลาของผูใหญ โดยเฉพาะเหลาคนคาขาย ไดเวลาก็คาดไฟฉายไว

บนหนาผากถือบวงคลองสะพายของเดินหากะปอมตามตนไม วิธีการแบบน้ีเรียกวา การไต ใชไฟสอง

หาแลวจับหรือคลองเอากะปอมตอนหลับสบายอุราไมทันระวังตัว ทําใหจับ ไดเยอะ แตใน

ขณะเดียวกันก็เสี่ยงตอการสูญพันธุของกะปอม เพราะเปนชวงฤดูวางไข ดังน้ันจึงควรชวยกันอนุรักษ

ไว เมื่อเวลาผานไปจะไดออกลูกหลานกะปอมตัวนอยใหเด็กไดดู ใหคนอีสานบานเรามีกินอยาง

ยาวนาน คลองเอาแคหน่ึงตัวกพ็ออิ่มทอง 

นอกจากน้ีคนเฒาคนแกบอกตอกันมาวา เมื่อจะทําการกะปอมกะปอม ใหเดินไปผิวปาก

ไปดวย สงเสียงทํานองจังหวะตามใจใหกะปอมไมทันระวังตัว และอาศัยชวงเวลาที่เจากะปอมตัวจอย

ฟงเสียงผิวปากจนเคลิ้มหลับ เริ่มสัปหงกไมทันไดยินเสียง รีบยองเขาหา ย่ืนบวงคลองคอ แลวกระตุก

ใหรัดแนน เทาน้ีก็สามารถแกะบวงแลวยัดเขายามหรือของ เอากลับบานไปทําอาหารเลี้ยงครอบครัว 

วิธีการกอยกะปอมให ‘สับหมุนๆ’ 

เมื่อไดกะปอมแลวใหเอาเครื่องในออกใหหมด แตถาหากมีไขก็ใหนําออกมาแยกไวเพื่อ

เผาตางหาก จากน้ันลางไสลางทองกะปอมดวยนํ้าสะอาดแลวกอไฟใสถานรอจนไฟกลาใกลจะมอดดับ

รีบเอาตะแกงหรือเหล็กปงต้ังบนเตาเอากะปอมมาเผาโรยเกลือนิดหนอย พลิกกลับดานไปมาใหหนัง

แหงและไหมบางจุดเพื่อจะไดถลกหนังแข็งๆ ออกงายข้ึน  

นํากะปอมที่เผาจนเหลืองสุกมาสับใหละเอียด คนอีสานเรียกวา การนํามาฟกใหหมุนๆ  

เมื่อตอนที่คุณตาของฉันยังมีชีวิตอยูทานก็ฟกกะปอมที่ยิงมาไดจากสวนผลไมหลังบานของเราเองดวย

สองมือที่จับกระชับมีดในมืออยางละเลมสับลงบนเขียงไมอยางสม่ําเสมอดังกึกกอง สายตาของฉันเมื่อ

ครั้งน้ัน มองเห็นภาพสะทอนที่เททรงเสนหของคุณตาประหน่ึงพอครัวใหญหรือจอมยุทธในภาพยนตร

จีนเลยทีเดียว สับแลวไมละเอียดพอตองนําเน้ือกะปอมที่สับแลวมาลงครกตําดวย 

ตาเคยบอกฉันวา กอยกะปอมจะอรอย ตองใสมะมวงออนลูกเล็กๆ ใหรสเปรี้ยวแทน

มะนาวเขากันไดดี ลดกลิ่นคาวอีกดวย และฤดูรอนเปนชวงที่มะมวงออกดอกออกผลจํานวนมาก คน

อีสานจึงนํามาประยุกตใสในกอยกะปอม หากทํากอยกะปอมกินเปนอาหารกลางวันแถวทุงนา ก็เดิน

หาตนมะมวงสอยมาสักลูกสองลูกมาใสได แถมจิ้มนํ้าพริกใสปลาราก็นัวไดใจ 

หลังจากตํากะปอมสับละเอียด แลวใสมะมวงดิบปอกเปลือกที่สับไวตามลงไป ปรุงรส 

ดวยนํ้าปลา นํ้าปลาราสักชอน และเหยาะผงชูรสใหรสกลมกลอม จึงตําใหเขากัน 
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เพิ่มรสชาติและความหอมของกอยกะปอมดวยพริกปนขาว โรยตนหอม หอมแดงซอย 

ตะไคร ผักชี และใบสะระแหนลงไปคลุกเคลาใหเขากัน ตักใสจานซอยพริกโรยหนาพรอมรับประทาน 

การกินกอยกะปอมใหอรอยย่ิงข้ึน ชาวบานจะกินกับผักเคียงอยาง ยอดผักต้ิว ใบกระโดน

ออนรสเปรี้ยวปนฝาด หรือแตงกวาจะย่ิงเพิ่มรสชาติมากข้ึนตัดกับเน้ือกะปอม ย่ิงกินย่ิงนํ้าลายไหล 

นอกจากน้ีคนอีสานยังนิยมกินกระโดนนํ้าหรือยอดสีเขียวออนของกระโดนบก เพราะฝาดนอยและใบ

ยังมีสรรพคุณแกทองรวง แตหากกินในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะเปนน่ิวได 

ทุกวันน้ีการออกไปลากะปอมยังคงมีใหเห็นแถวชนบทอีสาน ชาวบานสวนใหญบอกวาที่

ยังคงกินอยูเพราะติดใจในรสชาติ แตจํานวนกะปอมก็มีลดนอยลงทุกวันเน่ืองจากปาไมที่อยูอาศัยมี

ปริมาณนอยลงดวย คนที่ลากะปอมเพื่อนํามาขายก็ยังมี หากเปนเชนน้ีตอไปกะปอมหรือกิ้งกาที่คน

อีสานบานเราเคยไดลิ้มลองนํามาทําเปนอาหารเพื่อประทังชีวิตก็คงสูญพันธุไป คนลาเมื่อรูจักลาก็ตอง

รูจักที่จะอนุรักษ ในชวงฤดูวางไขก็งดจับกะปอมหรือจับในปริมาณที่พอกินพออิ่มทอง ลูกหลานอีสาน

และคนทั่วไปจะไดรูจักไดเห็นและจะไดมีโอกาสลิ้มรสวัตถุดิบอาหารใกลบานรสชาติแซบอยางเน้ือ

กะปอมตอไป 

2.1.2 กุดจี่ข้ีเบา 

กุดจี่ ดวงข้ีควายตัวเล็กแสนขยันหมุนปนกอนมูลสัตว ราชาแหงทองทุงเปนอาหารอัน

โอชะของคนอีสานมาแตนานนม พบไดตามกองข้ีควายในทุงนาชนบท เมื่อเขาสูเดือนพฤศจิกายนถึง

กุมภาพันธ ชาวบานจะออกจากบานแตเชามืดพกเสียมพรอมตะกราหรือถังนํ้าไปขุดขุยหรือขวยแหลง

อาศัยของกุดจี่ใตดินตามคันนา พลิกกองข้ีวัวข้ีควายที่เริ่มแหง  

แตกุดจี่เบาในฤดูรอนน้ันจะตัวโตมีรสหวานอรอยกวากุดจี่ในฤดูหนาว 

กุดจี่ตัวผูจะมีหนาที่ขนข้ีควายและอาหารที่จะนํามาปนลูกเบาเพื่อเปนที่อาศัยเติบโตของ

ตัวออน เมื่ออากาศรอนอบอาวเหมาะแกการเจริญเติบโตของตัวออนต้ังแตปลายเดือนเมษายนถึง

ธันวาคม จากน้ันตัวเมียจะทําหนาทีว่างไขและดูแลตัวออน กุดจี่ตัวเมียจะปนเบาจากข้ีควายดวยการ

เดินถอยหลังตรงไปเรื่องๆ และวางไขใสในลูกเบาลูกละ 1 ฟอง จนกระทั่งปนดินผสมข้ีควายพอกลูก

เบาใหมีขนาดใหญเทาลูกเปตอง โดยตัวออนจะเติบโตข้ึนเมื่อผลัดฤดูจนถึงหนารอนอีกครั้ง 

ลูกเบาจะเปนเกราะปองกันอันตรายตัวออนกุดจี่จากสัตวชนิดอื่นและยังเปนแหลงสะสม

อาหารใหแกตัวออนในการเจริญเติบโตภายในลูกเบา หลังจากน้ันกุดจี่จะกลิ้งลูกเบาทั้งหมดลงไปไวใน

โพรงดินตามคันนาบริเวณที่เปนดินทรายหรือดินช้ืนๆ ตามเนินปาเต็งรัง ปดปากหลุมดวยดินทราย ซึ่ง

โดยปกติหน่ึงโพรงจะขุดพบลูกเบาจํานวนค่ีต้ังแต 5 ลูกตอโพรงข้ึนไป 

โดยประโยชนของกุดจี่คือ ชวยขจัดมูลวัวควาย ไมใหเกิดการทับถมจนสงกลิ่นเหม็น และ

ระหวางที่กุดจี่กําลังปนลูกเบามันจะกินข้ีควาย และขับถายทําใหดินรวนซุยมีสารอาหารเหมาะสําหรับ

กุดจี่ขับถายข้ีควายที่กินเขาไปคลายกลิ่นโคลนสาบควาย และเพื่อปองกันพยาธิหรือพาหะนําโรคตางๆ 
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สวนข้ีเบาที่เปนตัวออนในลูกเบา สามารถใชมีดผากะเทาะลูกเบานําข้ีเบาออกมาลางทําความสะอาด 

และสะเด็ดนํ้ากอนทําอาหาร 

กุดจี่ข้ีเบาน้ันจะตัวใหญ มีเน้ือมาก จึงสามารถนํามาประกอบอาหารไดหลายอยางค่ัว

เกลือก็ได จี่ ตม ทําแกงออมก็ดี ตํานํ้าพริก หมกกับหยวกกลวย หรือจะใสกุดจี้เบาเปนสวนประกอบ

ของอาหารจานหลักอยางแกงหนอไมหรือแกงผักหวานปาก็ไดอีกเชนกัน 

แมจะนิยมกินกุดจี่และแมลงชนิดอื่นๆ เปนอาหารมื้อหลักและอาหารขบเค้ียวแลว 

อยางไรก็ตามควรกินเฉพาะแมลงที่ผานการปรุงสุกแลว ใชความรอนในการชวยฆาเช้ือโรคที่อาจจะมา

กับแมลงซึ่งเปนพาหะนําพยาธิ  

2.2 แซบฤดูฝน 

2.2.1 เห็ดเผาะ  

ในชวงหัวคํ่าระหวางวันปดเทอมเล็กเดือนพฤษภาคมของเด็กนักเรียน ตนฤดูฝนฤดูแหง

ดอกเห็ดนานาชนิดๆ ตางแขงกันออกดอกเพราะฝนดีเอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโต แผงรานคาตาม

ตลาดสดจึงเต็มไปดวยกองเห็ดหลากหลายชนิดหลายราคาใหไดเลือกซื้อไปประกอบอาหาร ซึง่เปนเหด็

ที่ชาวบานไปเก็บจากในปามาขายและนํามาทําอาหารกินเอง 

ฉันเองก็ไดมีโอกาสใชเวลาในวันหยุดดวยการตามยายออกไปหาเห็ดเผาะสักครั้ง หลงัจาก

ที่เคยไดแตกนิแกงเห็ดที่แมและยายทําใหกินมาโดยตลอด 

เย็นวันศุกรเวลาหลังเลิกงาน นาวีที่อาศัยอยูในหมูบานเดียวกันกับยายของฉันไดมาชวน

ยายไปเก็บเห็ดเผาะบนภูเขาบริเวณเขตวัดที่อําเภอใกลๆ โดยชวยกันลงขันออกเงินคานํ้ามันรถยนตสัก

คนละย่ีสิบบาท พรอมนัดแนะเวลาที่รถจะมารับประมาณหกโมงเชา 

เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบมีช่ือเรียกวาจากการที่เมื่อขบแลว จะมีเสียงดังเผาะเปนการแตก

ของเห็ดกอนกลมๆ  

เห็ดเผาะมีลักษณะทรงกลมคลายลูกช้ิน เปลือกหุมสีนํ้าตาลเน้ือในสีขาวปุยฝาย หากเน้ือ

ในกลายเปนสีดําแลว น่ันคือ เห็ดเผาะแกเค้ียวกินแลวเหมือนกินดินทราย หากฝนดีปริมาณนํ้าฝนมี

มาก ในเดือนพฤษภาคมเห็ดเผาะก็จะโผลแนนอน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับปริมาณนํ้าฝนในแตป ถาฝนนอยก็จะ

ออกชวงเดือน 6-7 

เห็ดเผาะที่มีสีออกนํ้าตาลชาวบานเรียกวาเห็ดเผาะหนัง หนังหรือเปลือกที่หุมเน้ือเห็ดไว

จะหนาเหนียวเค้ียวลําบาก สวนเห็ดเผาะสีขาวจะเรียกเห็ดเผาะฝาย เน้ือและหนังเห็ดจะออนนุมกวา

เห็ดเผาะหนัง ชาวบานจึงนิยมเก็บมากินมากกวาเห็ดเผาะหนัง 

ยายต่ืนมาน่ึงขาวเตรียมเสบียงต้ังแตตีสาม สวนฉันสะพายเปที่มีถุงสําหรับใสเห็ด ชอน

หน่ึงคัน นํ้าเปลาและเสบียงอาหารที่ยายเตรียมไวใหเผื่อกินเปนอาหารกลางวัน นอกจากน้ียายยังให

ฉันใสหมวกไวกันแดดและฝุน ตองสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเพื่อปองกันแสงแดด ยุง และแมลง 
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เดินออกมาน่ังรอรถมารับที่ถนนใหญจนกระทั่งเวลาหกโมงเชารถกระบะคันงามก็มาถึง 

ลุงๆ ปาๆ น่ังเกือบเต็มคันรถ ฉันยกมือสวัสดีตาเสริฐ ยายยุและยายคนอื่นๆ ที่น่ังอยูหลังกระบะกอน

เราสองยายหลานจะข้ึนไปน่ังบาง ทุกคนตางขยับขยายที่น่ังใหกัน เพราะยังตองแวะไปรับปาชมดวย 

ระหวางการเดินทางดวยรถกระบะ เพื่อไปหาเห็ดเผาะที่ข้ึนแถววัดบนภู ยายก็ไดเลาถึง

แหลงที่จะสามารถหาเห็ดแตละชนิดใหฉันฟง โดยเห็ดเผาะจะเติบโตไดดีตามบริเวณที่ดินมีซากไมผุ 

โดยเฉพาะใตตนจิก ฮัง ตะเคียน สน ในปาโคก ปาเต็งรังและปาที่เคยเกิดไฟไหม ชาวบานตองใชชอน

หรืออุปกรณอยางทัพพี พลั่วหรือเสียมสําหรับขูดหนาดินหาตามบริเวณที่เห็นเช้ือเห็ดสีขาว เน่ืองจาก

ดินจะกลบเห็ดเผาะไวใตดินเมื่อฝนตก ซึ่งตางกันกับเห็ดดินที่จะออกดอกโผลเหนือดิน ทําใหหาและ

เก็บไดงายกวา สามารถใชเสียมขุดเอาโคนรากหรือตัดขาเห็ดไดเลย เห็ดดินที่ชาวบานนิยมนํา

ทําอาหาร ไดแก 

เห็ดปลวกหรือเห็ดโคน ดอกสีขาวครีมครีบเห็ดสีขาว โดยปกติจะพบไดมากชวงเดือน 9 

เดือน 10 ซึ่งเปนชวงปลายฝนตนหนาว สวนเห็ดที่เกิดในชวงฝนหมดฤดูเรียกวา เห็ดขาวดอ มีขนาด

เล็ก เน่ืองจากเปนเห็ดที่เกิดพรอมขาวรุนแรกที่สุกกอนขาวนาปที่ปลูกตามปกติ สวนเห็ดปลวกดอก

เล็กจะเกิดใกลกันเปนกลุมๆ จึงมี ช่ือวา เห็ดปลวกไกนอย และเห็ดปลวกใหญเดือนมิถุนายน-

กรกฎาคมถึงจะมีใหเก็บ  

เห็ดกอ มีอีกช่ือเรียกวา เห็ดนํ้าหมาก ดอกทรงกระทะควํ่าแข็งกรอบ เห็ดกอธรรมดามีสี

ขาวไมอรอยเทาเห็ดกอแดงที่มีดอกสีแดง ชมพูไลไปจนถึงแดงปนมวง 

เห็ดไค ภาษากลางเรียกวา เห็ดตะไคร ลักษณะคลายเห็ดกอ ดอกใหญสีขาวปนเทาแข็ง

กรอบมีกลิ่นหอมเฉพาะ ย่ิงถูกความรอนดวยการเผาย่ิงหอมนัก 

จากน้ันประมาณครึ่งช่ัวโมง รถกระบะที่ฉันน่ังมาก็จอดสนิทเมื่อถึงที่หมาย ฉันและเหลา

ลุงๆ ปาๆ ทั้งหลาย จึงหยิบเอาอุปกรณในการหาเห็ดเผาะของตนเองลงจากรถ แลวเดินเลาะภูเขาเขา

ไปตามแนวปา  

ระหวางที่ฉันมองหาเห็ดเผาะ ยายก็พูดข้ึนวา สายตาที่ดีของเด็กวัยรุนนาจะมองเห็นเร็ว

กวาแทๆ แตเพราะขาดความชํานาญจึงมองหาเห็ดยากเชนกัน  

ฉันน่ังลง กมๆ เงยๆ จนปวดขาปวดหลังไปหมด กวาจะไดเห็ดสักดอก แพความแข็งขัน 

และสายตาของเหลาตายายทั้งหลาย ที่กําลังขูดดินหาเห็ดเผาะกันอยางชํานาญ เพียงแคเริ่มตนก็เก็บ

เห็ดเผาะไปไดคนละสิบ ย่ีสิบดอกไปแลว 

หลังจากฉันกมๆ เงยๆ พยายามมองหาตามพื้นดินหาเห็ดเผาะมานานจนเหงื่อโทรมกาย

แลวไดมาแคประมาณหาดอก ตาเสริฐจึงเรียกใหไปขุดดินตามซอกหิน เพราะเช้ือเห็ดเผาะมักจะเติบโต

ไดดีบริเวณดินช้ืนๆ หรือหาตามรอยขูดเกาของคนอื่นก็เจอ บางครั้งตาเสริฐก็ใจดีขูดดินหาบริเวณที่

เห็ดเผาะเกิดใหเก็บ กอนจะเดินไปขูดดินเก็บเห็ดเผาะของตนบาง 
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เรากระจายตัวกันเดินขูดหาขามหินขามเนินสูงไปมาจนบายจึงน่ังกินขาวกลางวันดวยกัน

กับยายยุ ปาชมและนาวีที่หาเห็ดบริเวณเดียวกัน เสบียงที่เตรียมมาไดแกปลาตะเพียนเผา ไกยางและ

แจวปลารา เทใสจานใบไม และพูดคุยวาในชวงเชาแตละคนเก็บเห็ดเผาะไดเทาไหรแลวบาง ผล

ออกมาวาฉันและยายสองคนรวมกันยังเก็บไดนอยที่สุด เพราะไมมีความชํานาญเทาคนอื่น เราจึงขอ

เดินตามนาวีที่มีประสบการณการหาเห็ดปามากที่สุดในกลุม และยังมีสายตาที่ดีอีกดวย 

นาวีน่ังลงขูดหนาดินใตตนจิกหลังจากมองเห็นเช้ือเห็ดสีขาว ฉันและยายจึงน่ังลงขูดดิน

บริเวณใกลๆ เผื่อจะพบเจอเห็ดเผาะสักกลุมบาง ยายบอกวาถาหากวาเจอเช้ือเห็ดใหลองขูดบริเวณ

ใกลเคียงดูกอนอยาขูดเช้ือทิ้งหมด เพราะหากทิ้งเช้ือไวสักสองสามวันเห็ดเผาะก็จะโตใหเรามาเก็บได

อีกครั้ง 

ผานไปสองช่ัวโมงฉันก็ไดยินเสียงโหรองและผิวปากเปนสัญญาณของคนในกลุมที่ฉันน่ัง

รถกระบะมาหาเห็ดเผาะดวย เพื่อเรียกหาตําแหนงของแตละคน ยายจึงสงเสียงตะโกนกลับไปและคิด

ไดวาคงจะถึงเวลากลับแลวคนในกลุมจึงสงเสียงเรียกกัน จากน้ันพวกเราจึงเดินลงเนินขามโขดหิน

ขนาดใหญเพื่อกลับไปสูทางขางลางที่รถกระบะจอดอยู ระหวางทางไดเจอกับหญิงผูไท (หรือภูไทเปน

คนไทยเผาหน่ึง) สองคนที่มาจากอําเภอใกลๆ แบกกระบุงกําลังหาเห็ดอยู ยายจึงเขาไปแวะเวียนถาม

วาไดเห็ดหรือไม ยายคุยกับหญิงผูไททั้งคูดวยภาษาอีสาน สวนผูไทพูดภาษาผูไทเหนออีสานที่เรา

พอจะเขาใจกันได 

หญิงผูไทเปดกระบุงที่เธอสะพายอยูใหยายดู ฉันถึงกลับรองโอ เพราะมีเห็ดเผาะเกือบ

เต็มกระบุง ทั้งที่กอนหนาพวกเธอบอกวาเพิ่งจะมาหาเห็ดเมื่อบาย เพราะเห็ดเผาะที่ฉันและยายหามา

น้ันมีนอย (เทากนถุง…) เราจึงขอซื้อตอสักหน่ึงกิโลกรัม ซึ่งเธอยินดีในราคาสองรอยบาท หลังจากซื้อ

ขายกันเรียบรอย กลุมของฉันและยายจึงรีบเดินลงไปตากลุมที่รุดหนาลงไปกอน 

น่ังพักด่ืมนํ้าเย็นที่เจาของรถกระบะแชนํ้าแข็งมาใหไดสักครู ฉัน ยาย ยายยุ ตาเสริฐ ปา

ชม นาวีและยายอีกสามคนก็น่ังหลังรถกระบะกลับบานกัน 

กลับถึงบานก็อาบนํ้าลางตัวใหสะอาดหลังจากคลุกฝุนขูดดินมาเกือบทั้งวัน จากน้ันฉัน

และยายก็เขาครัวทํามื้อเย็นที่หามาไดวันน้ี น่ันก็คือแกงเห็ดเผาะ 

เริ่มแรกลางเห็ดเผาะดวยนํ้าสะอาดละลายเกลือเล็กนอยเพื่อใหลางดินออกจากเห็ดได

งายข้ึน ต้ังหมอตมนํ้าปริมาณสามขอน้ิวใหเดือด เพราะในดอกเห็ดมีนํ้าอยูแลว โขลกพริก ตะไคร 

หอมแดงตักลงหมอตามดวยเห็ดเผาะลางสะอาด ปดฝาสักครูจึงคอยกรองนํ้าปลาราลงไปตอนที่นํ้า

เดือดไดทีจึงจะลดกลิ่นคาว ปรุงรสดวยนํ้าปลาและผงชูรสเล็กนอย ใสใบแมงลักเพื่อใหกลิ่นหอมและ

ผักต้ิวหรือใบมะขามออนเติมรสเปรี้ยว 

บางสูตรก็แกงเห็ดเผาะใสหนอไมสม (หนอไมดอง) ยายยังบอกอีกวาแตถาเปนแกงเห็ด

ปลวกคนอีสานมักจะใสใบมะระลงไปดวย เพราะรสชาติกลมกลอมเขากับเห็ดปลวกมากกวาเห็ดอื่น 
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2.2.2 เห็ดไค 

หาเลาะภูต้ังแตเซา เอาเห็ดไคมายางจี ่

จุไฟออนไหพอดี หอมไปต๊ีฮอดทายบาน 

บไดคานดอกทางหา หมากพริกออนมาจี่ถา 

เพิ่นวาหอมบตองใส กลิ่นเห็ดไคกะพอแลว 

แนวน้ีแมนแซบหลาย อีสานบวายมายามเบิ้ง....พี่นองเอย 

(ผญา: เพจผญาอสีานบานเฮา) 

ชาวบานออกไปภูเขาต้ังแตเชาเพื่อหาเห็ดไคมายาง เพียงแคกอไฟถานออนๆ เห็ดไคยางก็

สงกลิ่นหอมตลบอบอวนไปจนถึงทายหมูบาน ชาวบานจึงนิยมเก็บนํามาทําอาหาร นําพริกสดมาเผารอ

แตไมตองใสตนหอมหรือหอมแดงเพราะกลิ่นเห็ดไคก็เพียงพอ เทาน้ีก็อรอยมาก หากมีโอกาสแนะนํา

ใหมาทองเที่ยวอีสานและลองชิมดูสักครั้ง 

เห็ดไคหรือเห็ดตะไคร เห็ดปาดอกใหญสีขาวอมเทาเปนเห็ดที่นํามาประกอบอาหารได

อรอยอีกชนิดหน่ึงที่คนอีสานช่ือชอบ เรียกไดวาเปนดาวเดนแนวหนาของวงการตระกูลเห็ด ไมวาจะ

แกง ปนหรือซุบ เพราะมีกลิ่นหอมเฉพาะชวนนํ้าลายไหล 

วิธีการทําปนเห็ดไค เมื่อไดเห็ดไคมาแลว นําเห็ดไคมาลางนํ้าละลายเกลือเอาดินออกให

สะอาดสักสองนํ้า จากน้ันกอไฟเตาถานเพื่อเผาพริกสด หอมแดง และเห็ดไคเสียบไมยางพอใหสงกลิ่น 

เมื่อไดทีโขลกพริกสดและหอมแดงเผาใหละเอียด ตามดวยเห็ดไค ปรุงรสดวยนํ้าปลารา นํ้าปลา และ

ผงชูรสใหรสกลมกลอม หากมีแมลงดานาก็สามารถนํามาโขลกรวมกันได กลิน่หอมฉุนย่ิงทบทวีทําเอา

เจริญอาหารแนนอน แตเพียงแคเห็ดไคก็หอมมากพอแลว เพื่อไมใหเสียรสชาติ หากไมใสแมลงดาก็จะ

ไดกลิ่นหอมและรสชาติแทๆ ของเห็ดไคมากกวา จากน้ันใสตนหอมซอย แลวจึงโขลกใหเขากัน  

เมื่อโขลกและปรุงรสไดที่ ก็จะไดนํ้าพริกปนเห็ดไคไวปนขาวเหนียวจิ้ม เปนแจวเคียงกับ

มะเขือออน ยอดกระถิน หรือจะน่ึงปลาลวกผักเพิ่มก็เขาที 

2.2.3 ฮวก 

ฝนเทลงมา เทลงมา เทลงมา 

ใหนาตูฮง นาตูฮง นาตูฮง 

ใหซงตูเปยก ซงตูเปยก ซงตูเปยก 

ใหเสือ้ตูเปยก เสื้อตูเปยก เสื้อตูเปยก 

แมงตับเตาออกลูกขางหลงั...มันเปนแมงอันหยัง 

โอ แมงอีฮุม แมงอีฮุม แมงอีฮุม 

ใตตนบักเขียบ ตนบกัเขียบ ตนบกัเขียบ 

ฉันอดไมไดที่จะรองเพลงพรอมกับเตนประกอบเพลงสมัยเด็กครั้งยังเรียนช้ันประถมขณะ 
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ว่ิงไปบนคันนาตามหลังแมและปาคนอื่นๆ ในวันฝนพร่ํา เพลงขอใหฝนตกจนทวมทุงนาทําเอากางเกง

และเสื้อเปยกพรอมกับรองถึงแมลงตับเตาใตตนนอยหนาที่จะพบมากในชวงปลายฝนตนหนาว เปน

เพลงที่นึกถึงแทบทุกครั้งสมัยเด็กเหมาะกับตอนฝนตกที่สุด โดยเฉพาะรองตอนจะไปทุงนาเพื่อออกไป

หาจับสัตวนํ้าชนิดตางๆ มาทําอาหาร 

กิจกรรมหลังฝนหยุดตกชวงบายคลอยแดดรมลมตกที่เหมาะที่สุดคือ การออกไปสอน-

ฮวก หรือก็คือการชอนจับลูกออดดวยสวิงในทุงนา ในชวงตนฝนแบบน้ี แมมักจะบนวาอยากกินออม 

ฮวกเสมอ และสิ่งที่สนุกก็คือการที่แมไดลองออกไปสอนฮวกดวยตนเองที่นา บริเวณหลังสวนผลไม

ของเราพรอมกับแมเฮาและเหลาปาผูชํานาญในการสอนฮวก โดยมีฉันขอน่ังซอนทายรถมอเตอรไซค

ไปดวยเสมอ 

แมเฮา คือ ยายคนหน่ึงที่ปลูกบานอยูขางหลังบานพักเจาหนาที่หลังเดิมของครอบครัวฉัน

บริเวณสถานีอนามัยที่แมเคยทํางานอยูที่น่ัน ยายและตาคอยเลี้ยงดูฉันมาต้ังแตเด็กเวลาแมตองทํางาน

จนฉันและนองที่เปนลูกของคุณหมออนามัยอีกสองคนเรียกตากับยายวาพอเฮาแมเฮา (เฮา เปนคํา

สรรพนามแทนผูพูด หมายถึง ฉัน และใหอีกความหมายหน่ึง คือ พวกเรา) แทนความรักที่พวกทานให

ประหน่ึงพอแมของพวกเรา 

การออกไปนาในแตละครั้งแมเฮาจะเตรียมสวิงและถังนํ้าพลาวสติกสีดําใบเล็กๆ ใหฉัน

ถือ พรอมสวมรองเทาบูทที่ฉันก็มักจะถอดมันออกแทบทุกครั้งกอนลงไปเดินเทาเปลาเหยียบยํ่าโคลน

ตมบนผืนนาที่นํ้าทวม 

การสอนฮวกน้ันทําไดงายแตตองรูจักวิธีหาวาวาผืนนาไรไหนที่กบจะวางไขใหโต

กลายเปนลูกออดใหเราไดสอนเอาไปทําอาหาร ในการหานาเพื่อลงไปสอนฮวกน้ันมักจะมาจากคําปาก

เลาปากตอปากของคนในหมูบาน เมื่อมีคนออกไปสอนฮวกมาไดเพื่อนบานคนอื่นๆ ก็จะไปพูดคุยถาม

วาไปหามาจากนาบริเวณใดถึงไดมาเยอะตนจะไดไปบาง แตทุกวันน้ีมีฮวกเลี้ยงขายตามตลาดสดใหได

ซื้อนอกฤดูกาลอีกดวย ขายในราคาหลายรอยบาทตอกิโลกรัม ราคาคอนขางสูงเชนน้ีก็เพราะวาฮวกมี

รสชาติมนัอรอยและหาไดยากมากข้ึน 

สวมกางเกงขายาวหรือผาถุงพรอมอุปกรณในการสอนฮวกไดก็พากันออกไปนา เดินลัด

คันนาไปลึกพอสมควรหางจากถนนที่คนใชสัญจรไปมาหาที่นาเหมาะๆ นํ้าทวมพอครึ่งหนาแขง แล

เห็นวงนํ้าเล็กๆ กระเพื่อมหลายจุดก็คิดใหไวเลยวามีสัตวนํ้าอาศัยอยูเปนแน น่ีเปนวิธีที่แมเฮาและปา 

คนอื่นๆ ใชดูนาที่จะลงสอนฮวก 

เมื่อไดที่เหมาะจะลงสอน แมและแมเฮาก็วางหมอกับถังไวบนคันนาแลวกระชับสวิงลงลยุ 

นํ้าและโคลนทันที สวนฉันตองขอถอดรองเทาบูทเสียกอนเพราะนํ้ามักจะเขารองเทาและทําเอายํ่า

โคลนลําบากทุกที แตการเดินเทาเปลาก็ตองระวังจะเหยียบตนไมยราบใหหนามตําเทาได 

หลังจากน้ันก็พรอมลงสูแองนํ้านอยๆ ในทุงนา ฉันลองสอนฮวกดวยตัวเองโดยการจับ 
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ปากสวิงหันไปขางหนาแลวออกเดิน เปนการสอนฮวกที่ทุลักทุเลทามกลางโคลนตมที่เอาแตดูดเทา 

การจะกาวยางแตละครั้งตองออกแรงยกขายํ่าโคลนไปมา นอกจากน้ันมือและแขนยังตองออกแรงดัน

สวิงไปขางหนา และพอยกสวิงข้ึนมากลับพบวาตนสอนไดแตกอนดินตมขนาดหนักเปนของตางหนา 

ทําเอาหมดแรงขาวตมสะดุดลมกนจ้ําเบาลงโคลนเสื้อผาหนาผมเปยกปอน  

แมเฮาเห็นอยางน้ันจึงเดินยํ่าโคลนมาสอนวิธีการใชสวิงที่ถูกตองแกฉันและใหลองดู

วิธีการสอนของแมและคนอื่นๆ ที่เริ่มทยอยเดินลงนาหาจุดเหมาะๆ แกการสอนสวิงสําหรับตนเอง  

ฉันเริ่มสอนอีกครั้งตามวิธีที่เห็นจากคนอื่นๆ ฉันออกแรงแตพอดีจับสวิงเขาหาตัวเหนือ

ดินแลวขยับโยกมือและแขนทั้งสองขางไปซายทีขวาที ขณะเดินถอยหลัง แลวยกสวิงข้ึนใหแหถัก

ลักษณะเปนถุงที่มีโคลนตมอยูเหนือนํ้าเล็กนอย ใชมือขยํ้าใหนํ้าชวยชะลางดินโคลนออกไป คราวน้ี

พบวาฉันสอนตัวออนแมลงและฮวกไดหลายชนิด จึงรีบหยิบแยกฮวกและตัวออนแมลงสัตวนํ้าอื่นๆ ที่

สามารถนํามากินไดออกมาใสถังนํ้าที่คนอีสานเรียกวา “กะคุ”  

การสอนแตละครั้ง ไมเพียงแตไดลูกออด ยังมีตัวออนแมลงตางๆ อยางแมงกองแขนที่

เปนตัวออนแมลงปอสายพันธุนักลา แมงเหน่ียวหรือแมงเหน่ียงตวออนแมลงปอเข็ม แมงระงําลักษณะ

มีกระบังหนาสามารถยืดออกมาชวยในการกินอาหารที่เด็กๆ ชอบเรียกวาแมงขอทานซึ่งเปนตัวออน

แมลงปอทั่วไป แมลงดาและแมลงตับเตา เปนตน 

ใกลคํ่าฉันกับแมและคนอื่นๆ จึงข้ึนมาจากนํ้า เพื่อเตรียมตัวกลับบานหลังจากพวกเรายํ่า

โคลนตมใตนํ้า เดินข้ึนๆ ลงๆ เพื่อหานาผืนใหมในการสอนสวิงจนเหน่ือยออน 

พอถึงบานหลังจากที่ไดฮวกมาแลว ก็ตองลางโคลนและทําการบีบทองฮวก เพื่อเอา

เครื่องในออกใหหมด ทางอีสานเรียกวา “การไสข้ี” เพราะฮวกกินโคลนตมเปนอาหาร เราจึงตองเอา

ออกใหหมด แมจึงมอบหนาที่ไสข้ีฮวกใหฉันทํา ฉันจึงตองน่ังบีบทองฮวกจนมือเปอย กวาฮวกที่หามา

ไดจะหมดหมอ 

หมกฮวก 

หลังจากไสข้ีทําความสะอาดฮวกแลว แมก็นําไปใสในหมอเล็กกอนจะใหฉันโขลกตะไคร 

2-3 หัว หอมแดง และพริกเขาดวยกันใหละเอียดเปนเครื่องแกง เสร็จแลวตักใสฮวกที่เตรียมไวและตัว

ออนแมลงตางๆ ปรุงรสดวยนํ้าปลารา เด็ดใบแมงลัก ตามดวยยอดผักขะแยงที่เก็บมาจากคันนา คลุก

คลาสวนผสมจากน้ันนําพริกสดออนใสลงไปสัก 4-5 เม็ดเพื่อเพิ่มรสเผ็ดตามชอบ 

เตรียมใบตองสําหรับหอหมกไปลนไฟแลวตักสวนผสมทั้งหมดที่ปรุงรสไวลงบนใบตอง 

พับปดใบตองเปนหมก กลัดดวยไมไผเล็กๆ เหลาแหลมหรือไมจิ้มฟน จากน้ันนําหอหมกฮวกมาปงบน 

เตาถานเพื่อใหไดกลิ่นหอมออนๆ ของใบตอง หรือจะนําไปน่ึงก็ได  

แมยังบอกดวยวาหากหาใบตองไมได ก็ใหตมนํ้าปริมาณสูงจากกนหมอสักหน่ึงขอน้ิว

ข้ึนอยูกับปริมาณฮวกที่มีพอใหนํ้าขลุกขลิก จากน้ันรอจนนํ้าเดือดตักเครื่องแกงตามดวยผักตางๆ 
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ขางตนลงไปคนเล็กนอยปรุงรสดวยนํ้าปลาราและผงชูรส ปดฝาหมอ รอสักครูใหใบแมงลักและผักขะ

แยงสงกลิ่นหอม ปดไฟใสพริกสดออนลงไปพรอมตักรับประทาน 

อีกหมอทําออมฮวกโดยการตมนํ้าสูงครึ่งหมอขนาดเล็กใหเดือด ใสใบมะกรูดและ

เครื่องแกงพริก หอมแดง ตะไคร พอเรื่องแกงสงกลิ่นหอมใหใสฮวกลงไปตามดวยผักชีลาว ใบชะพลู

ซอยหยาบ และผักขะแยง หากไมมีผักขะแยงก็สามารถใสใบแมงลักแทนได  

จากน้ัน สิ่งที่ขาดไมได ตองปรุงรสดวยนํ้าปลารารอจนสุกก็พรอมรับประทานกับขาว

เหนียวปนรอนๆ คอยๆ จิ้มเหมือนเปนแจว จิ้มเอาผักเยอะๆ ฮวกนอยๆ คอยๆ กินละเลียดถนอมฮวก

ไว หากใครเคยไดชิมรสชาติก็คลายหมกปลาซิวปลาสรอยตัวนอยๆ น้ันแล แตรสแซบกวามันกวา 

เค้ียวกินเน้ือออนๆ ไมมีกาง ของดีมีนอยตองคอยแบงปนกัน ใหไดกินทั่วถึง จะใหแซบก็กัดพริกสด

ออนตามแซบอีหลีเดอพี่นอง 

2.2.4 นางตอ 

เมื่อเขาสูฤดูฝน ตามตลาดสดในชุมชนภาคอีสาน บรรดาพอคาแมขายตางวางแมลง

หลากหลายชนิดมาขายเปนกองๆ บนใบตอง หากอยากไดพืชผักสดๆ และอาหารปากลับไปประกอบ

อาหารก็สามารถหาซื้อไดที่ตลาดสด วัตถุดิบชวงเชามืดและชวงเย็นก็จะตางกันออกไป พอของฉันก็

เปนอีกคนหน่ึงที่ชอบกินอาหารปา และซื้อของตามตลาดสดกลับไปทําอาหารเอง ฉันเองก็คุนชิน

รสชาติอาหารแบบบานๆ ปาๆ อยางแกงผักใสนํ้าปลาราก็อิ่มอรอยงายๆ  

หลังเลิกงาน พอจึงมักจะขับรถไปตลาดสดในตัวเมือง ฉันเคยไดมีโอกาสไปเลือกซื้อหา

วัตถุดิบกับพอบางบางครั้ง บนแผงของบรรดาแมคาในตลาดลวนเต็มไปดวยแมลงนานาชนิด หอยเด่ือ

และเห็ดปาที่มีมากในชวงน้ี แมลงตกราคาเฉลี่ยกองละ 80 บาท มีครั้งหน่ึง พอเลือกซื้อนางตอที่เปน

ตัวออนตัวตอมาทําหมกใหฉันลองชิม กับเห็ดกอแดงกองละ 50 บาท สองกองสุดทาย ใหพอไดชวย

อุดหนุนแมคาใหไดกลับบานอยางเร็วไว 

นางตอที่วาน้ี เปนตัวออนของตัวตอ ซึ่งจะเติมโตเปนเหลานางพญาตอไป วงจรชีวิตผัน

เปลี่ยนจากหนอนดักแดสีนํ้าตาลรสเปรี้ยวจากการที่หนอนดักแดกินใบไมเปนอาหาร กลายเปนตัว

หนอนสีขาวอมเหลืองนวลอวบอวนด้ินดุกดิก กอนจะเติบโตเปนตัวออนนางตอที่สีลําตัวเปลี่ยนเปน

แถบดําเหลืองและแข็งแกรงข้ึนเรื่อยๆ ซึ่งชาวบานจะนิยมกินตัวออนและหนอนเทาน้ัน กอนตัวตอจะ

โตเต็มวัย 

รังตอหน่ึงรัง สามารถเก็บนางมาขายไดราคาสูง ต้ังแตหารอยถึงหน่ึงพันบาทข้ึนอยูกับ

ขนาดของรัง 

สําหรับวิธีการหานางตอน้ันคอนขางอันตราย ผูที่มีประสบการณและความกลาจึงจะ

สามารถเก็บนางตอได เพราะนางตออาศัยอยูในรังที่มีตัวตอแมลงตัวรายมีเข็มพิษ ฤทธ์ิรายแรงกวา

เหล็กไนของผึ้งนัก อาจถูกตอรุมตอยแผลเกิดอาการปวดบวม ไขข้ึนสูงถึงข้ันช็อกเสียชีวิตได 
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การตามรอยของตอเพื่อไปรังของมัน ชาวบานจะใชกระดาษสีขาวหรือถุงพลาสติกผูกที่

ขาต๊ักแตนเปนเหย่ือลอตัวตอ เมื่อตัวตอเห็นเหย่ือและจับต๊ักแตนได มันจะจับเหย่ือกลับรัง เพื่อสะสม

เปนอาหาร ชาวบานก็จะสามารถติดตามตัวตอไปยังรัง ดวยการตามกระดาษสีขาวที่ผูกขาต๊ักแตนที่ถูก

จับเปนอาหาร  

จากน้ัน จึงเตรียมการเผารังเพื่อไลตัวตอ โดยเริ่มจากหาปากทางเขารัง แลวจุดไฟเผากอง

ฟางจี้บริเวณปากทางเขาน้ัน ตัวตอทนความรอนและควันไมนาน ก็จะบินทิ้งรังจากไปเหลือตัวออน

และเหลาดักแดไวในรังใหไดเก็บ จากน้ันขนรังตอออกมาทําการคัดนางตอ และตัวหนอนดักแดออกมา

เพื่อทําอาหาร 

ชาวบานจะนิยมนํานางตอมากอย น่ึง ค่ัว ออม หรือแกงใสหนอไมดอง นางตอจะมีรส

มันๆ อมเปรี้ยว คลายดักแดผีเสื้อที่มีขายตามแผงรานคารถเข็นแมลงทอด 

นอกจากเรื่องรสชาติที่เปนที่นิยมแลว นางตอถือเปนของหายาก หากไดกินถือวามีโชค

เปนลาภปาก โดยเฉพาะหมกนางตอหอมๆ สูตรของคนจังหวัดสกลนคร นครพนม และหนองคาย 

สวนทางจังหวัดรอยเอ็ด มุกดาหาร ชาวบานนิยมทํากอยนางตอแกลมสุรา เปนยาชูกําลัง เช่ือวาเปน

ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ 

วิธีการทําหมกตอ นํานางตอไปลางทําความสะอาด จัดการตีไขไกสักสองฟอง จากน้ันหั่น

ตะไครเปนทอนทุบใหหอม ซอยตนหอม ใบมะกรูด เสร็จแลวนําสวนผสมมาปรุงรสดวยนํ้าปลารา 

คลุกเคลาใหเขากันตามดวยเด็ดใบแมงลักเพื่อความหอมและพริกสดออนลงในหมอคลุกใหสวนผสม

เขากันอีกครั้ง ตักใสใบตองทําเปนหอหมกทําไปน่ึงหรือยางไฟจนหอม หมกตอสุกออกมาเปนสีเหลือง

นวลหอมไขและกลิ่นผักสมุนไพรพื้นบานนากิน 

2.2.5 แมงแคง 

เมื่อใกลเขาสูวันสงกรานตที่ชุมฉํ่าเดือน เมษายน-มิถุนายน ทามกลางอากาศรอนอบอาว 

ตนไมกําลังผลิใบออนแตกหนอตอยอด เปนอาหารช้ันเย่ียมสําหรับมวลแมลง ชาวบานทางภาคเหนือ

และอีสานจะเริ่มออกเก็บแมลงแคง แมลงปาที่สามารถพบไดตามตนลําไย 

แมลงแคงหรือแมงแคง จะมีกลิ่นหอมฉุนคลายแมลงดานา เปนแมงตัวเล็กลักษณะตัว

เปนเหลี่ยมๆ สีสันตามลําตัวจี๊ดจาด บางเปนสีเหลืองออน สีสมแดง เพื่ออําพรางกายในปา และมี

ลวดลายสวยแปลกตา เพื่อใหศัตรูเกรงขาม  

โดยแมงแคงสามารถแบงไดหลากหลายชนิด เชน แมงแคงจิกที่จะอาศัยอยูตามตนจิก 

แมงแคงที่อาศัยอยูตามตนคอเรียก แมงคอ และแมงแคงขาโป ตัวเล็กขาใหญ 

ในการจับแมงแคงน้ัน ควรสวมถุงมือเพื่อปองกันฉ่ีของแมงแคงที่มีกลิ่นฉุน ฤทธ์ิเปนกรด

ทําใหผิวหนังแสบรอน นานิดญาติของฉันที่เคยออกไปเก็บแมงแคงและแมลงอื่นๆ เลาวา แมงแคงตัว

เล็กสีสวยน้ันมีฤทธ์ิแสบสันเหมือนสีตัวเสียจริง เพราะไปเก็บแมงแคงกลับมาทีไรมือไมไดไหม
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กระดํากระดาง บางกลายเปนสีเหลืองนํ้าตาลเพราะฉ่ีแมงแคงกัด ใชเวลาหลายสัปดาหกวาสีผิวจะ

กลับมาปกติ สวนแมงแคงขาโปขาใหญน้ันมีตัวสีดําลายจะอาศัยอยูตามตนมูก โดยจะเกาะกันเปนกลุม

หลายตัวจนเห็นเปนกลุมกอนสีดําจนเต็มกิ่งมูก เด็กๆ จึงมักใชกิ่งไมหรือรองเทาขวางไปบนกิ่งมูก 

เพื่อใหแมงแคงตกลงมา  

แมงแคงขาโปมกีลิ่นฉุนออนกวาแมงแคงใหญ และสามารถจับไดดวยมือเปลา แตถึงอยาง

น้ัน ชาวบานก็นิยมนํามาทํากินนอย เพราะขาดกลิ่นหอมและความอรอยเมื่อเทียบกับแมงแคงชนิดอื่น 

วิธีในการจับแมงแคงที่นิยมกันอยู มีสองวิธีหลักๆ ที่งายและรวดเร็ว สําหรับนานิดมักใช

วิธีการตบ โดยนํากระปองหรือถุงพลาสติกผูกติดกับยอดไมแทงยาว เมื่อเจอกลุมแมงแคงก็ใชไมเข้ีย

แมงแคงพรอมเขยาใหแมงแคงตกลงไปในกระปองที่หอยไว เทาน้ีก็ไมตองจับดวยมือเปลาใหมือไหม 

แตก็ตองระวังฉ่ีของแมงแคงจะเขาตาดวย 

หากไปกันหลายคนหรือสองคนพี่นอง นานิดไดแนะนําวิธีทีใ่ชเมื่อออกไปเก็บแมงแคงกับ

นองชาย คือ หน่ึงคนทําหนาที่ปนตนไมข้ึนไปเขยา หรือกระโดดขยมกิ่งไมใหแมงแคงตกลงมา ใหคน

ขางลางทําหนาที่เก็บแมงแคงใสของหรือถุง ถาไมมือถุงมือก็ควรพกที่คีบหรือจะใชวิธีการสวม

ถุงพลาสติกแทนก็ได เพื่อกันฉ่ีแมงแคง 

แตกอน เมื่อบานตายังปลูกตนลําใหญใหรมเงาที่ลานขางบาน ฉันกับเหลาลูกสมุนก็มักจะ

พากันปนข้ึนไปจับแมงแคงบนตนลําไย เพราะพวกมันมักจะฉ่ีลงมาโดนพวกเราที่กําลังนอนสบายบน

เปที่ผูกไวใตตนลําไยเสมอ  

ฉันยังจําไดวา แมลงอีกชนิดที่พวกเราพบในหนาฝนตามตนลําไย แลวเก็บนํามาจี่ไฟกิน

น้ัน พวกเราเรียกมันวาแมงนํ้าฝน เพราะมันมากับฝน พอฝนหยุดตกก็จะเจอแมงนํ้าฝนหนวดยาวปกสี

นํ้าตาลนอนด้ินอยูในแองนํ้า หรือกะลามะพราวเสียทุกที แมเปลือกมันจะแข็งและเน้ือก็มีนอยแคตรง

หนาอก แตหากแมงนํ้าฝนตัวใดมีไข เราก็จะเอามาจี่ไฟ เค้ียวแลวมันๆ ในปาก รสชาติอรอยดี ความ

สนุกในวัยเด็กที่มาจากแมงเหลาน้ีที่ใหเด็กๆ ไดเรียนรูการหาอาหารดวยตัวเอง รูจักใชเวลาชวยกัน 

รวมแรงหาวิธีการเก็บ และนํามาทําอาหารกินดวยกัน ถือวาเปนชวงเวลาที่สนุกสนานและมีความสุข

อีกหน่ึงความทรงจํา 

หลังจากจับแมงแคงมาแลว วิธีการนํามาประกอบอาหารไดแก หน่ึง คือ การกินดิบ เด็ด

ปกและบีบทองใหฉ่ีกลิ่นฉุนออก กอนรับประทาน สามารถเพิ่มความแซบดวยการจิ้มนํ้าพริกปลารา 

พอเค้ียวแมงแคงก็กัดพริกสดตาม ตอดวยขาวเหนียวปนจิ้มนํ้าพริกอีกท ี

รสชาติของแมงแคงคือ เผ็ด หอม มัน หอมในที่น้ี คือ กลิ่นฉุนเฉพาะตัวของแมงแคง ที่ 

คนอีสานนิยามใหวาเปนกลิ่นหอม และเพราะมีฉ่ีเปนกรดเมื่อเค้ียวเขาปาก จึงจะไดรสเผ็ดแสบรอน 

บางตัวก็ใหรสขมมาก หยิบกินทีละหลายตัวรวมกันหลากหลายชนิด ก็ไดรสชาติที่หลากหลายไปดวย 

นอกจากจะสามารถกินแมงแคงสดๆ ไดแลว ชาวบานยังนิยมนําแมงแคงมาปรุงรสดวย 
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เกลือ นําไปค่ัวไฟออนๆ หรือเสียบไมยางไฟเรียกวา การจาม ทําเปนอาหารทานเลน หรือกับแกลมช้ัน

ดี หรือจะค่ัวแลวตํากับพริกจี่ หอมแดงเผา ปรุงรสดวยปลารา โรยผงชูรสอีกนิด ก็ไดแจวแมงแมงกลิ่น

หอม ปานแจวแมงดา แจวเห็ดไค ใหไดจิ้มดวยขาวเหนียวสุกรอนๆ แกลมผักสด หรือผักลวกแนมก็ย่ิง

อรอยไมรูลืม ขาวหมดกระต๊ิบไมรูตัว 

หากอยากกินเปนอาหารจานหลักก็นําแมงแคงไปหมกปรุงรสดวยนํ้าปลาราและพริกยาง

ไฟหอมๆ หอใบตองไปยางในข้ีเถาใตเตาถานก็ไดอีกหน่ึงจาน 

2.2.6 จิหลอ  

จิ้งหรีดตัวใหญสีดํานํ้าตาลทางอีสานมีช่ือเรียกหลายช่ือ เชน จิโปม จิหลอ บางก็ออกเสียง

วา จิดโปม จิ๊หลอ กิหลอก็วาตามแตละทองถ่ิน ขุดรูอาศัยอยูตามคันนา ทุงหญา ในปา ชอบดินช้ืนๆ 

จึงพบมากในชวงฤดูฝนยางเขาหนาหนาว เด๋ียวน้ีขายไดราคาดีตกตัวละบาท ชาวบานจึงนิยมออกไป

ขุดหาจิหลอ ทั้งนํามาทําอาหารและนําไปขาย 

ตามหมูบานจะมีชาวบานเดินสะพายของขายจิหลอกันทั้งชวงเชาบายเพราะขายไดราคา

ดีมีแตคนตองการซื้อเรียกวามากอนไดกอนหมดเร็วมาก นานิด ญาติฉันที่บานอยูขางเคียงกับบานยาย

เองก็ซื้อจิหลอสนนราคา 25 บาท  พอใหยายเลื่อนไดทําปนใหกิน แมคายังใจดีแถมใหอีกตัวสองตัว 

ถาเปนจิหลอที่ไสข้ีแลวราคาจะสูงกวาน้ีเสียอีก แตเมื่อดูแลว นานิดบอกวาตัวเมียมีนอย และอยากกิน

ไขจิหลอมันๆ จึงชวนฉันออกขุดหามาเพิ่ม 

จิหลออาศัยอยูในรูใตดินจึงทิ้งขุยดินไวเปนหลักฐานทําใหงายตอการหาขุยจิหลอ เริม่แรก

นานิดพาฉันเดินไปหาขุยจิหลอบริเวณสวนกลวยหนาบานญาติอีกคน หลังจากเจอขุยดินเล็กๆ ก็ใช

เสียมขุดลงไป เปนเพราะฝนเพิ่งตกใหมๆ ดินยังช้ืนขุดงาย ขุดลงไปไมกี่เซนติเมตร ฉันก็เห็นขาและกน

ของเจาจิหลอยักษใหไดจับออกมาจากรู  

“ตัวน้ีเปนจิหลอตัวผู ตัวเล็กเพรียว ถาเปนตัวเมียจะกนปองกวาน้ี” นานิดอธิบายการ

แยกเพศจิหลอจากประสบการณใหฉันฟง แลวจึงหักขอขาที่เปนหนามแหลมของจิหลอออก ใหมันไม

สามารถกระโดดหนีไดกอนจับใสถุง 

ถาขุดดินลงไปลึกแลวยังไมเห็นจิหลอโผลออกมาใหจับก็กรอกนํ้าลงรู เมื่อนํ้าทวมทีอ่ยูเจา

จิหลอก็จะกระโดดออกมาปากหลุมใหเราจับ 

หลังจากขุดไดจิหลอพอสมควรแลว นานิดก็เอาไปใหยายเลื่อนทําการไสข้ีจิหลอ เอา

เครื่องในออก ยกเวนไขและไขมัน ฉันจึงไดน่ังดูยายเลื่อนไสข้ีจิหลออยางคลองแคลว ยายเลื่อนเริ่มจาก

เด็ดปกจิหลอ หักคอเอาเครื่องในสวนหัวออก ตามดวยหยิกกนเอาไสออก ทําจนหมดแลวลางสะอาด 

จากน้ัน นําจิหลอไปค่ัวในกระทะรอนๆ ใสเกลือเล็กนอย พรอมกับจี่พริกและหอมแดงใต

เตาถาน ไวสําหรับตําเขาดวยกัน เมื่อจิหลอค่ัวสงกลิ่นหอมแลว ใหนํามาตํารวมกันกับพริกสดและ

หอมแดงจี่ ระหวางน้ันตํานํ้าปลาราไวเสียกอน แลวทําการตําใหละเอียด ยายเลื่อนปนจิหลอจนครก
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กระทบแครไมดังสะทอนโปกๆ แขนเกร็งข้ึนกลาม กวาจิหลอและสวนผสมอื่นจะแหลก เสร็จแลวปรุง

รสดวยนํ้าปลารา นํ้าปลาและผงชูรสตักใสจานจ้ําขาวเหนียวกินอรอย 

2.2.7 หมานอย 

หมานอย ไดยินแลวคงตองใจวาคนอีสานนิยมกินสุนัขกันแลวหรือ 

หมานอยในที่น้ีไมใชสัตวแตอยางใด ความเปนจริงแลวหมานอยเปนช่ือพืชปาตระกูล

เครือเถาวัลย ช่ือเรียกเต็มๆ วาเครือหมานอย ใบสีเขียวรูปหัวใจคลายชะพลูแตสีออนกวา ตามเครือ

และใบมีขนเล็กๆ สามารถพบเห็นไดตามริมรั้วในสวนและปาช้ืน คนอีสานแตโบราณมักจะเก็บเครือ

หมานอยมาลาบกิน เมื่อนํามาลาบจะมีลักษณะเปนวุนสีเขียว และมีสรรพคุณทางยามีฤทธ์ิเย็น แก

รอนใน กินแลวสบายทองเปนสมุนไพรปาไรสารพิษ 

เครือหมานอยที่พันเกี่ยวอยูตามรั้วในสวนยางพาราก็ดายหญาแลวเด็ดใบแก พรอมเดิน

หาเครือยานางมาไวค้ันนํ้าผสมในลาบดวย  

นําใบหมานอยและใบยานางมาลางทําความสะอาดดวยนํ้าละลายเกลือ จากน้ันยกข้ึน

สะเด็ดนํ้า เตรียมนํ้าสะอาดใสกะละมังและลางมือใหสะอาด กอนนําใบหมานอยและใบยานางมาขย้ี

รวมกัน ลักษณะเหมือนการซักผาจนค้ันไดนํ้าสีเขียวขน ไมสะดวกใจใชเครื่องปนได หลังจากน้ันกรอง

เอาเย่ือใบออกเหลือแตนํ้ารีบนํามาปรุงรสทันที โดยไมตองปรุงสุกผานความรอน ใสปนปลาทูหรือปนจิ

หลอเปนสวนผสมเพื่อจะไดไมตองปรุงรสเพิ่ม หากไมมีปนสําเร็จ  สามารถปรุงรสดวยนํ้าปลารา 

นํ้าปลา และผงชูรส 

ซอยตะไคร ตนหอม หอมแดง ถ่ัวฝกยาวและใบผักชีฝรั่ง (หอมเป) ลงไปบางสูตรก็ใส

มะเขือดวย คนสวนผสมทั้งหมดใหเขากัน ตบทายดวยการเติมรสเผ็ดดวยพริกปนและขาวค่ัวหอมๆ ทิ้ง

ไวสักสองสามช่ัวโมงลาบหมานอยจะจับตัวเปนกอนวุน หรือจะกินเย็นใหเอาไปแชตูเย็นกลายเปนวุน

ในรูปแบบอาหารคาว  

2.3 ฤดูหนาว ลมหนาววอยๆ พาหนาวสั่น (ลมพัดเอื่อยๆ ทําใหหนาวสั่น) 

2.3.1 หนูพุก 

ทามกลางแสงแดดออนๆ ลมหนาวพัดพาตนกลาไหวลมลงเอนกายพักพิงผืนดิน ทิ้งเมล็ด

สีทองรวงหลน ยางเขาชวงเก็บเกี่ยวในฤดูหนาว ชาวนาพากันออกจากบานแตเชาตรูพรอมอุปกรณ

เก็บเกี่ยวขาว บางโดยสารรถอีแตนรถขนขาวขนของเกษตรกรเสียงดังแตกๆ แตนๆ กันมาทั้ง

ครอบครัว บางกอดเอวข่ีมอเตอรไซดเคียงคูกันมา สวนคุณตายายที่ยังมีแรงไหวควาจักรยานไดก็ปนไป

ทุงนา ไมคอยรองอลูกหลาน  

ลมหนาวกลางเดือนตุลาคมยังคงพัดแรงเหมือนเคย และยังมีลมหัวกุดหรือลมหมุนแหง

อีสานเกิดข้ึนหลายลูกบริเวณทุงนาที่เริ่มแหงแลงเมื่อเขาชวงเก็บเกี่ยว 

ชวงเกี่ยวขาวแบบน้ีจะมีเมล็ดขาวรวงหลนจากการเกี่ยว ตีและแรงลมพัดอยูบนพื้นดิน 
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จํานวนมากพอที่จะเปนแหลงอาหารในสัตวที่อาศัยอยูบริเวณทุงนาไดอิ่มทอง โดยเฉพาะหนูชนิดตางๆ 

หนูที่คนอีสานนิยมนําเอามาประกอบอาหารก็ไดแก หนูทองขาวตัวอวบอวนในหนาหนาวที่อยูบน

ตนไม หนูซิงซึ่งเปนตัวนาขนาดเล็กและหนูพุกขนาดใหญที่ขุดโพรงอยูตามคันนา 

วันน้ีชวงกลางวันหลังฉันชวยยายแบกขาวมาไวตรงลานกวางในทุงนาที่กางผามุงไนลอน

เขียวสําหรับตีขาวไดสักสิบมัดพอเมื่อยตัว ลุงกับปาๆ ก็เลิกเกี่ยวขาวเดินมาชุมนุมกันที่ลานในทุงใต

ตนไมใหญ เพื่อกินอาหารเที่ยงดวยกัน วันน้ีนาวีตําถ่ัวใสปลาราตวงนัวๆ ที่ยายของฉันเอามาจากบาน

ดวยกับไสกรอกอีสานรสเปรี้ยวช้ินเทาหัวน้ิวโปงพอดีคํา ลุงต๋ึงกับปาลินเองก็เอาปลาตัวเล็กตัวนอย

แดดเดียวทอดกรอบกับออมเน้ือใสผักชีลาวเยอะๆ สงกลิ่นหอม พอพูดคุยกันเรื่องลูกหลานที่จากบาน

ไปทํางานสรางครอบครัวใหมที่เมืองใหญตางจังหวัด ถามสารทุกขสุกดิบประจําวันกันพรอมกินอาหาร

เที่ยงแบบบานๆ แสนอรอยตรงหนากันจนหนังทองตึง เหยียดแขนขาสบายตัว ตาต๋ึงก็เดินไปดูบวงดัก

หนูที่แกปกไวเผื่อหนูติดบวงจะไดเอากลับไปทําครัวเปนขาวเย็น  

“กินเขาแลวไปหายามบวงกอนดอก” 

“เอา! บแมนมันติดละเบาะ ด้ินแดวๆ อยูคัก ฟาวไปจอบเบิ่งโลด” 

บทสนทนาระหวางลุงต๋ึงและปาลินดังข้ึนทามกลางวงกินขาวที่ฉัน ยายและญาติพี่นอง

กําลังน่ังยอยอาหารหลังกินมื้อกลางวันใตรมไมใหญขางคันนา เมื่อลุงต๋ึงขอตัวออกไปเดินดูบวงดักหนูที่

ไดวางไวตามคันนาต้ังแตเชาตรู ปาลินจึงบอกสามีใหรีบไปแอบดูบวง เพราะคิดวาปานน้ีคงมีหนูสักตัว

ติดบวงด้ินกระแดวๆ แลว ฉันจึงขอตามลุงต๋ึงไปดูการดักหนูดวยความอยากรูวาจะเหมือนกับการวาง

กรงดักหนูตามบานเรือนทั่วไปหรือไม 

“ตาต๋ึงใหนองไปนําเดอ อยากเบิ่งวาเปนแนวได” ฉันรีบตะโกนบอกลุงแลวลุกข้ึนว่ิงตาม

แกไปบนคันนา 

ลุงต๋ึงเดินตามคันนาจนมาถึงนาอีกไรหน่ึงแลวเดินดูแถวๆ ริมคันนาที่ขาวในไรน้ีถูกเก็บ

เกี่ยวไปหมดแลว เหลือก็แตกอฟางสีเหลืองทองแหงๆ บริเวณที่ลุงเคยวางบวงไว 

บวงอันแรกที่ดักไวน้ันไมติด จะเจอก็แตซากบวงที่ขาดจากแรงด้ินของหนูพุก ลวดที่ทํา

เปนบวงถึงกับขาดออกจากไมไผที่เปนหลักยึดกับดินบริเวณปากโพรงที่เปดแลวขนาดเทาลูกเทนนิส  

จู ๆ เราก็ไดยินเสียงหญาแหงเสียดสีกันไปมา เหมือนมีตัวอะไรสักอยางกําลังด้ินบริเวณ 

ใกลกับบวงอันแรก จึงรีบเดินเลียบขางคันนาเขาไปใกลตนเหตุของเสียงน้ัน ก็เจอหนูตัวใหญกําลังด้ิน

ไปมา  

“น่ันเดๆ หนูพุก! หมานคักมื้อน้ีไดละโตหน่ึง เด๋ียวน้ีหายากคักแถะ” ลุงต๋ึงดีใจที่วันน้ีโชค 

ดีดักหนูไดแลวหน่ึงตัว เพราะเด๋ียวน้ีหาไดยากเหลือเกินจึงรีบช้ีใหดูหนูขนสีนํ้าตาลดําตัวใหญขนาด

ไลเลี่ยกับกระตายปาใหฉันถายรูปเก็บไวกอนแกจะเขาไปจับหนูออกมาจากพงหญา โดยจับบริเวณคอ

ของหนูพุกมาถือไวใหฉันดูใกลๆ อีกครั้ง 
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เห็นขนาดตัวแลวคาดวาตัวเดียวก็อิ่มกันทั้งบานไปหลายมื้อ แตลุงกลับบอกวาขนาดน้ีคือ

หนูพุกตัวเล็ก ปกติตองตัวเทาตุนใหญเทานองขา 

“แขวมันคือตุนหนิ” ฟนซี่เล็กๆ ขางลางที่ย่ืนออกของหนูพุกตัวน้ีมีลักษณะคลายกับฟน

หนาที่แข็งแรงของตัวตุน ฉันจึงบอกกับลุงทันทีที่เห็นแลวเราก็หัวเราะออกมาพรอมกัน พอฉันไดสบตา

สีดําแปวของหนูพุกตัวน้ีก็เกิดความคิดวูบข้ึนมาทันทีวาเจาหนูอวบอวนตัวน้ีนารักดีเชียว แตเพราะโชค

วันน้ีทําใหตองกลายไปเปนมื้อคํ่าของลุงกับปาเสียแลว 

หลังจากไดหนูพุกจากบวงที่สอง ลุงต๋ึงก็เดินไปยังบริเวณใกลๆ กันพรอมกับช้ีใหฉันดู

รองรอยการดํารงชีวิตของเหลาหนูพุกที่อาศัยอยูขางคันนาของเรา ซึ่งดินเปนลักษณะของรอยทางเทา

หนูขูดเปนรอยครึ่งทอเล็กๆ เลียบเปนทางยาวตอกันผานหนาโพรงดินของพวกมันเอง  

ลุงอธิบายวาเปนรอยทางหนูที่จะออกมาหาอาหารเพื่อเก็บกลับไปสะสมไวในโพรงของมนั 

ปกติหนูจะออกหาอาหารตอนกลางคืน แตเพราะหนูที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกันมีจํานวนมาก อาหาร

ขาดแคลน พวกหนูทั้งหลายจึงเปลี่ยนออกมาหาอาหารเวลากลางวันในบางวัน วันน้ีเราจึงดักหนูได

ต้ังแตชวงเที่ยงทั้งที่เพิ่งวางบวงไวตอนเชา  

 ขณะที่ฉันและลุงกําลังพูดคุยและเดินขามคันนาไปยังนาไรตรงขามที่วางบวงไว เจาหนู

พุกที่ลุงไดมาก็สิ้นลมสงบน่ิง ลุงพาฉันเดินลงบันไดไมไผผุๆ ที่พาดขางคันนาลงไปยังทุงนาแลวออกเดิน

หาบวงที่เคยวางดักไวบริเวณน้ัน ไมพบสิ่งใดนอกจากปากโพรงที่เปดแลวเงียบสนิท ลุงจึงตัดใจแลวหัน

มาชวนฉันกลับไปหายายและปาที่รมใหญ เพราะโพรงหนูบริเวณน้ีเปนโพรงรางเสียแลว ดูจากรอยทาง

หนูที่ดินแหงแตกมีใยแมงมุมปกคลุม 

เราเดินกลับมาหายังเถียงนาหรือกระทอมช่ัวคราวสําหรับพักพิงยามเก็บเกี่ยวขาวที่สราง

จากโครงไม ใชกระสอบเปนหลังคาบังแสงแดดและแรงลมพรอมถือหนูพุกที่ดักไดในเที่ยงน้ี 

ยายของฉันเองก็ไมเคยเห็นหนูตัวใหญขนาดเทาน้ีมากอนก็ถึงกลับรองโอออกมา

เชนเดียวกับฉันเมื่อกอนหนาน้ี  

ระหวางน้ันลุงต๋ึงจึงวิธีการหาขุยหนูและการดักดวยวิธีของแกเองใหกับฉัน เริ่มจากการ

หาขุยดินตามคันนา 

“เบิ่งทางยางมันเอา แลวเอาบวงไปปกพื้นดักไว วางบวงใหตรงกับปากทางที่หนูสิว่ิงไป 

มันสิออกมาหาอาหารตอนกลางคืนแลวเขาโพรง ตัวบวงเฮ็ดจากเปนลวดหนาเหนียวพิเศษพันเปนบวง

วงกลมขนาดพอดีประมาณกําปนใกลเคียงกับขนาดตัวหนู แตไมใหญถึงขนาดจะว่ิงหลุดออกไปไดมัด

กับไมไผเล็กๆ  

พอหนูออกมาจากโพรงแลวว่ิงผานบวงไป บวงก็จะรัดตัวมันไว หลังจากวางบวงแลวก็

คอยไปยาม ไปจอบ ไปเย่ียมเยือนสังเกตดูวาหนูติดบวงหรือยัง มาถึงนาก็ดู พักเที่ยงกอนกลับบานก็ดู 

ถาไดหนูชวงกลางวันก็ไมจําเปนตองรีบเอาไปทําอาหาร เพราะสามารเก็บไวไดหลายช่ัวโมง ไมเนางาย 
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หลังจากไปเกี่ยวขาว พลบคํ่าก็กลับบานเอาหนูไปครัว ลวกนํ้ารอนถอนขน ควักเอาไสเอาเครื่องในออก 

หั่นเปนช้ินพอดีคํานําไปออมใสหอม รสชาติเน้ือหวานติดมันอรอย” 

การจะไดหนูมาน้ันตองเคยหาหนูมากอนจึงจะวางกับดักได เพราะตองดูทางหนูเปน ดู

ขนาดขุยดินและรูปแบบโพรงตางๆ ออกวาเปนขุยดินของสัตวชนิดใดกอนจะวางกับดัก 

ลุงต๋ึงเลาตอวา แตกอนชาวบานชาวนาอําเภออื่นใชไมไลตีหนูไดทีเปนกระสอบ เพราะหนู

มีจํานวนมากหลังเกี่ยวและตีขาวเสร็จขนถึงขนาดสามารถใชแคไมตีก็ไดกินหลายตัว ชาวบานเอาไป

ยางขายตามริมทางปกติตัวละ 70-80 บาท บางทีตัวใหญรุนพอแมหนูตัวละรอยกวาบาท ย่ิงถาทํา

สะอาดลางไสลางทองแลวย่ิงขายไดราคาดี ไมเหมือนแถวบานเราอยางมุกดาหาร นครพนมใชปนยิง

หนูเอา โดยเฉพาะที่ยโสธร หนูมีเยอะก็จะใชปนลาสัตวไปยิงเอาตอนกลางคืนเรียกวาการไต สวมไฟ

ฉายคาดหนาผากหรือไฟฉายสองกบที่แตกอนตองชารตดวยแบตเตอรี่ เด๋ียวน้ีเสียบเตาไฟไดเลย  

นอกจากน้ีชาวบานแถวน้ีมีดวงดักกันหมด ถาใครดักหนูเปน ดวงลั่นปบๆเลย 

ปาลินยังเลาตออีกวา แมวที่เลี้ยงอยูบานก็เคยตะปบหนูแถวสวนหลังบานมาให หนูคง

กําลังจะปนข้ึนตนไม เพราะไดยินเสียงรองทีแรกปานึกวาแมวคงจะกินหนูเอง แตแลวมันกลับคาบมา

วางไวใหที่หลังบาน เปดประตูออกไปเจอพอดีเห็นหนูพุกตัวใหญนอนแนน่ิงอยูเลยเอามาผัดเผ็ดและ

ออมกิน ยายของฉันจึงแซวทันทีวาแมวแสนรูที่จะหาอาหารมาให แตมันกลับไมรูจักที่จะรองบอก

เจาของบานเลย เกือบอดกินเสียแลว เรียกเสียงหัวเราะของลุงกับปากองทุงนา 

2.3.2 ตุน 

ตุน สัตวขนสีนํ้าตาลปุกปุยอวบอวนผูนารักที่นาสงสารในสายตาคนทั่วไปเปนหน่ึงใน

อาหารของคนอีสาน แรกเริ่มเดิมที่เปนเพราะตุนมักจะใชฟนหนาสองซี่แสนนารักและแข็งแรงของมัน

คอยกัดกินรากพืชผลไมในสวนของชาวบาน ทําใหพืชพันธุเสียหาย โดยเฉพาะไรมันสําปะหลัง พืชมีหัว

ตางๆ สมุนไพรกลิ่นหอมอยางขิง ขา ตะไครซึ่งเปนอาหารโปรดปรานของตัวตุน อีกทั้งยังขยันชวย

พรวนดินจนเกินเหตุ ชาวบานจึงตองทําการกําจัดและไดลองลิ้มชิมรสก็อรอยติดใจ 

ชาวบานที่นิยมกินอาหารปาน้ันบอกวาตุนอรอยกวาหนู เน่ืองจากไมมีกลิ่นสาบเหม็นคาว 

และหนังตุนยังหนาติดมนัรสชาติคลายคลึงเน้ือไกเน้ือหม ู

นับวันตุนน้ันหายากพอๆกับกะปอมและแย ลุงต๋ึงจึงสาธิตวิธีการดักตุนดวยดวงดักปลาย 

เปดสองขางที่ทําจากกระบอกไมไผยาวประมาณ 1 คืบตัดปลายเปดทั้งสองดาน เจาะรูเล็กๆ สองรูขาง

กันทั้งสองดานเพื่อสอดเชือกไนลอนผูกเปนบวง เสร็จแลวเจาะรูขนาดใกลกวารูเดิมเล็กนอยพอใหเย่ือ

เชนเครือเถาวัลยไดตรงกลางกระบอกใหทะลุขางลาง  

ใชเถาวัลยเปนเย่ือผูกกับไมไผเสียมปลายแหลมปกลงดิน สอดเครือผานรูขางบนขวาง

ปลองไมไผ เสร็จแลวนําไปผูกกับคันไมที่เปนไมไผเหลาโกงลักษณะคลายคันเบ็ด จากน้ันนําเชือก

ไนลอนที่ทําเปนบวงไวทั้งสองขางมาผูกกับคันไมไผเชนกัน เมื่อตุนเขามาในดวงดักก็จะกัดเถาวัลยขาด
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เพราะเปนสิ่งกีดขวางทางเดินของมัน ทําใหดวงลั่นบวงรัดตัวตุนไปหอยไวกับคันดวง ย่ิงด้ินย่ิงรัดแนน

รอใหเจาของดวงมาเก็บไปทําอาหาร 

ในการวางดวงดักควรขุดขุยดินจนเห็นโพรงแลวนําดวงไปวางไวหนาปากรู ทิ้งไวครึ่งวัน 

จึงมาเย่ียมดูดวงตอนกลางคืน ซึ่งเปนชวงที่ตุนจะออกมาหาอาหาร เมื่อตุนออกจากโพรงมาหาอาหาร

ก็จะชนดวงลั่นพอดี 

นอกจากน้ีหากไมมีดวงดัก วิธีพื้นฐานที่ชาวบานใชคือการขุดโพรงดินหาตุน โดยชวยกัน

ใชเสียมและจอบขุดโพรงดินตามรอยตุน แตวิธีการน้ีตองใชแรงและตุนบางตัวมักอาศัยลึกลงไปใตดิน

เกือบสามเมตรทําใหตองขุดลึกไปดวย เพื่อลดการใชแรงหลังจากขุดขุยดินเจอโพรงแลวก็นําตะไครผูก

กับลวดหนามสอดลงไปในปากหลุม ตุนไดกลิ่นหอมของตะไครก็จะดมกลิ่นตามมาเก็บกลับเขาโพรง 

แตก็จะถูกลวดหนามเกี่ยวไวทําใหไปไหนไมได 

เพราะโดยธรรมชาติ ตุนจะชอบกินรากพืชหัวสมุนไพรกลิ่นหอมตางๆ และชอบความมืด 

เมื่อพบวาโพรงของมันถูกทําลาย มีแสงสวางลอดเขามา มันก็จะหาทางขุดดินมาปดปากโพรง จึงทําให

ถูกลอดวยเย่ือไดงาย 

หลังจากไดตุนมาแลว ชาวบานนิยมนํามาออมใสผักชีลาว เผาถอนขนแลวเอามาฟก สับ

เปนช้ินพอดีคํา เติมนํ้าใสหมอเล็กนอยเพื่อค่ัวใหสุก แลวจึงเติมนํ้าตามประมาณครึ่งหมอ รอเดือดใส

เครื่องแกงโขลกพริก ตะไคร หอมแดงลงไป กรองนํ้าปลาราลงไปเติมรสนัว ตามดวยใสผักชีลาว

ตนหอมหั่นเปนทอนปดฝายกหมอลง ใครชอบกินมะเขือก็ใสลงไปได เปนการออมที่เครื่องปรุง

เหมือนกันกับการออมไกออมกบ อยากใหนํ้าซุปเขมขนก็สามารถเติมตําขาวเบือขาวสารขาวเจาแชนํ้า

สักกํามือตํากับพริกสดใหละเอียดลงไป ตุนเพียงตัวเดียว ก็สามารถทําใหอิ่มทองไปไดสองมื้อ 

2.3.3 หอยเด่ือ 

ชวงหนาฝนนอกจากเห็ดชุกแมลงชุมแลวยังมีหอยเต็มไปหมด หอยที่นิยมกินในหนา

หนาว คือ หอยเด่ือ ซึ่งเปนหอยทากชนิดหน่ึง  

แตกอนหอยเด่ือเปนแหลงโปรตีนหางายราคาถูก ชาวบานมักจะหาหอยเด่ือมาจี่กินเปน

อาหารระหวางเขาปา เน่ืองจากหอยเด่ือจะจําศีลสะสมไขมันไวในตัว เวลาเค้ียวจึงมีรสขมกวาฤดูอื่น  

นอกจากน้ียังมีรสชาติอรอยกวาหอยชนิดอื่น อยางหอมขม หอยเชอรี่ หรือหอยโขง 

หอยเด่ือสามารถพบไดในปาบริเวณที่มีจอมปลวกซากไมผุ โพรงไมที่ช้ืนๆ ตามภูเขา แตในปจจุบันหอย

เด่ือใกลสูญพันธุ หายากและมีราคาแพง ตามแผงลอยริมถนนขางปา ขายกันตัวละประมาณ 10 บาท 

ถาบวกคาขนสงไปยังตลาดสด ก็ข้ึนราคากิโลกรัมละหน่ึงถึงสองรอยบาท 

โพรงไมหน่ึงโพรงจะมีหอยเด่ืออยูประมาณ 4-5 ตัว วิธีการหาหอยเด่ือคือ ใชมีดพราเคาะ

ตนไมที่มีโพรงขางลางลําตน ถาไดยินเสียงกองสะทอนเหมือนขางในตนกรวง น่ันแสดงวา อาจจะมี

หอยเด่ืออาศัยอยู จากน้ันออกแรงใชมีดพราหรืออีโต ทั้งกระทุงทั้งเคาะตนไม จะไดยินเสียงหอยเด่ือ
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หลนลงมายังโพรงขางลางดังกุกกักๆ และใหหลีกเลี่ยงการโคนตนไมเพื่อจะเก็บหอยเด่ือ เพราะหอย

มักจะกลับมาอาศัยยังโพรงเดิม ใหเราสามารถเก็บไดอีกครั้ง 

ชาวบานนิยมนําเอาหอยเด่ือมาจี่ยางไฟใหหอม หรือลวกซอยแลวจิ้มแจว จิ้มกินกับ

นํ้าพริกใสพริกปน นํ้าปลา บีบมะนาวลงนอยใหรสออกเปรี้ยว  

บางครั้งก็นํามากอย ลวกหอยใหสุก เอามาซอยใสเครื่องเยอะหนอยใหรสจัดจาน พริกสด

พริกปนใสลงไป ปรุงรสดวยนํ้าปลารา นํ้าปลา มะนาว เปรี้ยวๆ เผ็ดๆ ซอยหอมแดง สะระแหนและ

ตะไครคลุกเคลาใหเขากัน ทําเอานํ้าลายไหล  

หากขับรถผานรานขายอาหารปาหรือตลาดสดทองถ่ินอีสาน ลองซื้อหอยเด่ือมากอยลาบ

กินสักครั้งวาจะสมคําเลาลืออางวา หอยเด่ือน้ันหนาคือ สุดยอดราชินีหอยภาคอีสาน  

2.4 เฉพาะกิจ 

นองวัว 

“มาเดอ งัวสิออกลูกแลว มาหาเฝาเอานองงัว”  

ลุงยะ หรือที่ฉันเรียกติดปากวา พอยะ เพื่อนสนิทของพอที่เปนเหมือนพออีกคนหน่ึงได

โทรมาบอกวา แมวัวที่ลุงเลี้ยงไวจะคลอดลูกแลว ใหพอพาฉันและนองสาวไปน่ังเฝาลูกวัวรอแมวัวขับ

รก เพื่อเราจะไดนํามาทําอาหารกินดวยกันตอนคํ่า 

งัว มีความหมายวาวัว นองงัวจึงแปลงมาจากคําวา นองวัว ทั้งน้ีนองวัวไมใชลูกของวัว 

หรือวัวตัวเล็ก แตเปน “รกวัว” ซึ่งคือเย่ือหุมตัวออนที่แมวัวจะขับออกมาหลังคลอดลูก  

โดยปกติแมวัวจะกินรกของตัวเองเพื่อฟนฟูรางกายหลังคลอด และจะไดสามารถผลิต

นํ้านมในปริมาณมากแกลูกวัว แตชาวบานเริ่มจากเหลาผูสูงอายุที่นิยมกินเน้ือไดลองนํามาประกอบ

อาหารแลวเกิดความช่ืนชอบเปนคําบอกเลาถึงความอรอยตอๆกันมา ซึ่งนองวัวถือไดวาเปนอาหารเลศิ

รสที่หากินไดยากมาก และหากใครไดลิ้มชิมรสสักคําก็ตองติดใจในรสชาติเชนเดียวกับพอแม พอยะ

รวมถึงตัวฉันเอง 

นอกจากจะติดใจในรสชาติของนองวัว คนอีสานยังมีความเช่ือวาเปนยาเสริมสมรรถภาพ

ทางเพศ ทําใหหนาใส ผมดกดํา มีอายุยืนยาว เพราะมีฮอรโมนในปริมาณสูง กวาจะไดนองวัวมาปรุง

เปนอาหารก็ไมใชเรื่องงายตองอาศัยความอดทน หลังแมวัวคลอดจะใชเวลาอยางนอยประมาณ 6 - 7  

ช่ัวโมงจึงจะขับรกออกมา คนที่เปนเจาของจึงตองคอยน่ังเฝาอยูตลอดเวลา 

พอขับรถพาฉันมาหาพอยะที่บาน เพราะพอยะสรางคอกวัวไวที่บริเวณขางบานอีกหลัง

หน่ึงเพื่อใหงายตอการดูแล ซึ่งโดยทั่วไปชาวบานมักจะสรางคอกสัตวไวใตถุนบาน หรือขางเถียงนาที่ 

เปนกระทอมเล็กๆ ลอมดวยรั้วไมไผ ปูฟาง  

เมื่อเราสองพอลูกมาถึงแมวัวก็คลอดลูกวัวตัวนอยออกมาเสียแลว ฉันจึงไมไดเห็นตอนที่

เจาวัวตัวนอยคลอดออกมา  
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พอยะเดินมาเปดประตูรั้วเหล็กใหเพราะทั้งแมและลูกวัวน้ันตางข้ีตกใจ โดยเฉพาะตัวแม

วัวที่จะออกอาการหวงลูกเปนพิเศษ พอใกลเจาวัวนอยมากเกินไป แมมันก็จะเดินเขาใสเตรียมขวิดเรา

ทันที 

พอพอยะเปดประตูใหเดินผานแมวัวเขาไป แมวัวไดยินเสียงจึงเดินเขามาใกลพรอมสง

เสียงฟดฟด ทําเอาฉันกับพอขากระตุกว่ิงหนีกันกระเจิง คิดแลวขําถึงชวงเวลาน้ัน ฉันอยูในอารมณทั้ง

กลัวและตกใจ เขาของแมวัวแมจะงอกออกมาเล็กๆ ก็นากลัวเหมือนกัน พอถึงกับขวัญหนีดีฟอไมกลา

เขาใกลวัวอีกเลย แตกับเจาของที่เลี้ยงมันมาอยางพอยะ ทาทางแมวัวเช่ืองนาดู เขาใกลมันและลูก

นอยไดสบาย 

"ค่ันเจาของน่ีบฮาย อยูซื่อๆ " ลุงบอกกับพอเมื่อเราอยูในระยะปลอดภัยจากลูกวัวแลววา

ถาเปนเจาของแมวัวจะอยูน่ิงๆ ไมดุราย พอเจอฉันกับพอที่กลิ่นไมคุนจมูก แมวัวจึงอยากว่ิงเขาใสกลัว

เรามาทํารายลูก แมวัวก็คงจะเหมือนสัตวทั่วไป ที่จะแสดงออกถึงสัญชาตญาณของความเปนแมที่

อยากปกปองลูกของตน 

เจาวัวนอยที่คลอดออกมา แมวัวจะคอยเลียตามลําตัว พอยะบอกวาเปนการกระตุนเลือด

ลมใหลูกวัวมีแรงลุกข้ึนยืน 

สวนการทําคลอดก็คลายๆ คน ไปเรียนรูวิธีการทําคลอดมาจากปศุสัตว ตองตัดสาย

สะดือกับลวงคอใหลูกวัวขยอนนํ้าคร่ําออกมา 

ตีนออนของลูกวัวที่เปนกระดูกออนๆ ใตฝาเทาก็สามารถแกะเอามาปงยางจิ้มแจว หรือ

ใสออมนองวัวก็แซบเชนกัน ที่เอาตีนออนมันมากิน เพราะมันจะลื่นๆ เหมือนวุนที่แข็งตัวแลว ปกติจะ

หลุดเองตามธรรมชาติ แตเวลาลูกวัวเดินอุงเทาจะถูไถเสียดสีกับกองฝางหรือดิน ทําใหเดินลําบาก ลูก

วัวลื่นลมอยูบนกองฟาง 

ลูกวัวลมแลวลุกข้ึนยืนใหม  

“ลมแลวรูจักสู ลม ลุก เปนอยูอยางน้ันจนยืนได น่ีแหละสอนคน” ลุงกับพอวา  

รอต้ังแตบายสองครึ่ง ยํ่าบายสาม วัวนอยพยายามลุกยืนดวยขาเล็กยาวเกงกางดูไรเรียว

แรงไดสองครั้ง 

“สงสัยสิเมื่อย” พอวาพรอมกับหัวเราะแซวลูกวัวตัวนอยวาคงจะเหน่ือยที่ลมๆ ยืนๆ อยู 

อยางน้ันเปนนาน 

“คราวที่แลวมัวแตกินเหลา ตอนรอแมวัวขับรก หันหลังต้ังวงกินปลาเผาใกลๆ คอก เอา! 

หันมาที แมมันกินไปเกือบครึ่ง เกือบสิอดแลวบ” พอเลาประสบการณรอนองวัวเมื่อครั้งกอน ที่เกือบ 

จะไมไดกิน เพราะมัวแตสังสรรคด่ืมดํ่ากับเพื่อนฝูงจนพากันลืมดูแมวัวที่กําลังกินรกตัวเอง 

น่ีก็เปนอีกมุมหน่ึงที่ผูชายอีสานมักกินขาวเคลาสุราเมื่อพบปะเพื่อนฝูง เขาวาเพิ่มรสชาติ 

เจริญอาหาร พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันเพลินดี 
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หลังจากรอมานาน ฉันจึงถามพอยะข้ึนวาทําไมเราตองมาเสียเวลาน่ังเฝาน่ังดูแมวัวและ

ลูกวัวที่หัดยืนเชนน้ี ไดความวา 

การเฝาวัวคลอดลูกและขับรกเปนกุศโลบายอยางหน่ึง นานมาแลวยังมีสัตวนักลาเชน

พวกหมาปา หรือสุนัข ที่ไดกลิ่นเลือดกลิ่นนํ้าคร่ําของแมวัวก็จะตามมากัดกินรกและลูกวัว ชาวบานจึง

ตองคอยเฝาระวังจนกวาลูกวัวจะลุกข้ึนเดินได ระหวางที่เฝาน้ันแมวัวก็ขับรกออกมาพอดี 

สําหรับนองวัว ถาวัวตัวใหญก็จะไดนองวัวเยอะ 

เมื่อลูกวัวเริ่มยืน 4-5 ครั้ง พอยะบอกวาตองใหมันดูดนมแมใหเร็วที่สุด เพราะนํ้านมแรก

ของวัวเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับลูก เจาของตองชวยผูกเชือกแมวัวไวใหยืนอยูน่ิงๆ เพราะมันจะเอา

แตเดินทาเดียว เน่ืองจากคัดเตานมจึงตองชวยจับลูกวัวใหไดลิ้มรสนมแมจนดูดนมเปนดวย 

การน่ังเฝานองวัวครั้งแรกของฉันครั้งน้ี ทําใหฉันไดเห็นการใหชีวิตของแม ความพยายาม

ของลูกวัวตัวนอยๆ และการใหชีวิตคือความอิ่มทองของคนเลี้ยงดวย  

แลวก็รอตอไปจนถึงประมาณหน่ึงทุม แมวัวก็ขับรกออกมาหลนลงบนฟางที่ปูไว พอยะ

เขาไปเก็บนองวัวใสถัง  

ที่สําคัญหรือเปนขอหามก็วาได เคล็ดลับในการปรุงนองวัวใหอรอยคือ หามนํานองวัวไป

ลางนํ้า ใหเอาฟางสะอาดมาปูรองไวนองวัวจะไดตกลงบนฟางไมเปอนดิน  

ไมไดกินนองวัวแบบดิบๆ เพราะเน้ือเหนียว ตองตมจนเปอย สุกแลวกินไดแนนอน! 

เมื่อไดนองวัวมาแลวใหใสนํ้าเล็กนอยพรอมตะไคร ใบมะกรูด ใบสมโมง และเหยาะเกลือ

นิดหนอยดับกลิ่นคาวลงตมสุกทันที เปนวิธีการเตรียมนองวัวตมสุกกอนนําไปปรุงรสในรูปแบบตางๆ 

เน่ืองจากใสนํ้านอยจึงตองคอยคนตมนองวัวไมใหจับตัวเปนกอนและติดหมอ รอจนนํ้า

เดือดนองวัวเริ่มเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลเหลืองสุก เครื่องดับกลิ่นคาวสงกลิ่นหอมๆ จึงปดไฟ เมนูน้ีแนะนํา

ใหใชเตาไฟฟา เพื่อใหงายตอการควบคุมไฟ 

หลังจากน้ันนํานองวัวมาหั่นเปนช้ินพอดีคํา และสวนที่อรอยที่สุดของนองวัวคือสวนที่

เรียกวา ‘พวงบักไขสา’ เปนแหลงอาหารแกลูกวัวที่อยูใกลผนังมดลูก มีลักษณะเปนพวงกอนเลือด

กลมๆ สีแดงเล็กๆ หลายพวง เค้ียวแลวนุมลิ้น รสชาติเขมขนคลายกับกินกวยเต๋ียวนํ้าตกขน ๆ ยก

หมอต้ังไฟอีกหน่ึงหมอ ตักนองวัวที่หั่นช้ินแลวพรอมนํ้าตมนองวัวที่หอมกลิ่นเครื่องดับกลิ่นคาวพอ

ทวมมาอุนใหม ยกหมอลงปรุงรสดวยนํ้าปลา มะนาว ผงนัวเล็กนอย โรยพริกปนและขาวค่ัวใหกลิ่น

หอมฟุง จากน้ันหันมาซอยตนหอม ผักชีฝรั่ง ผักแพวซอยกลิ่นหอมฉุนลงไปคอนขางเยอะรสชาติจะ

เผ็ดรอนมากข้ึน คนใหเขากัน ไดตมซั่วรสจัดจานเผ็ดรอนปราลิ้น ดวยใบผักแพวซอยกลบกลิ่นคาวของ 

นองวัว คอยๆ ซดจะไดไมแสบคอ 

ตมซั่วใหใสนํ้าเยอะซดคลองคอตามดวยปนขาวเหนียวพอดีคํารอนๆ เรียกไดวา 

‘แซบดึงหูไมลุก (จากถวยตมซั่วนองวัว)’ 
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ครั้งน้ีพอยะบอกวานองวัวที่ไดมีเยอะหนักเกือบประมาณ 3 กิโลกรัม ถาเอาไปขายคงได

ราคาดีกิโลกรัมละ 150-300 บาท นอกจากทําตมซั่ว จึงจะทําออมนองวัวรสกลมกลอมเพิ่ม เพราะผัก

นางเลิกหรือใบชะพลูสามารถเก็บไดที่พุมที่ปลูกไวขางครัว 

พอของฉันจึงทําหนาที่โขลกเครื่องแกง พริก หอมแดง ตะไครซอยที่ฉันว่ิงไปตัดจากใน

สวน 2-3 หัว ซอยใหช้ินบางจะไดโขลกละเอียดเร็วข้ึน พอออกแรงโขลกไมกี่ครั้งเครื่องแกงก็ละเอียด

ไดที่ จากน้ันก็ตักใสหมอนํ้าตมนองวัวที่เดือดพลาน ตามดวยช้ินนองวัวสุกที่หั่นไว ใบนางเลิดซอย

หยาบเยอะๆ เพราะการออมเราเนนกินผัก ใสผักชีลาวซอยตามลงไป พอผักเริ่มออนตัวจึงยกหมอลง

เพื่อมาปรุงรส แคเหยาะนํ้าปลาและผงนัวตามชอบก็พรอมรับประทาน พอยะยังบอกอีกวาความจริง

แลวไมตองปรุงนองวัวก็มีรสอรอยอยูแลวเพียงแคปรับปรุงรสชาติใหถูกปากกันเองเทาน้ัน จะใหอรอย

ตองตักหน่ึงคําประกอบดวยนองวัวหน่ึงช้ิน ใบนางเลิดเยอะๆ ซดรอนๆ ถวยน้ีเด็กกินไดผูใหญกินดี 

นองสาวตัวนอยของฉันที่เพิ่งจะไดกินออมนองวัวเปนครั้งแรก และเจาตัวพูดเองกับปาก

วาหนาตาไมนารับประทาน พอแมใหลองซดนํ้าตมออมหน่ึงชอนกับขาวเหนียวปน คําตอมานอง

เรียกรองวาอยากลองกินช้ินนองวัวบางทันที จากที่เปนนองสาวผูกินนอยไมคอยอยากอาหาร วันน้ีเจอ 

ออมนองวัวสูตรพอครัวยะไปกลับเจริญอาหารเสียอยางน้ัน 

สวนใหญแลวคนอีสานมักจะนํานองวัวมาประกอบอาหารและตักเมนูนองวัวนํ้าตมนัวๆ 

ใสถวยแบงใหเฉพาะคนที่คอยมาน่ังเฝาดวยกันหรือญาติมิตรเทาน้ัน เพราะหากครอบครัวบานหลัง

หน่ึงไดแตอีกหลังหน่ึงไมไดเด๋ียวเขาหาวาเลือกที่รักมักที่ชัง ปริมาณนองวัวที่ไดตอการตกลูกของแมวัว

ในแตละครั้งมีนอย ไมพอแบงปนคนที่อยากกินไดมากมาย และเพราะมีรสชาติที่อรอยมากคนถึงไดติด

ใจใครถามบานไหนเลี้ยงวัว ถึงวันตกลูกเมื่อไหรใหบอกตอจะมาเฝารอเปนเพื่อน ฉันเองยังเคยโดนคุณ

ตาพูดหลอกไวเมื่อยามเปนเด็กวานองงัวมันบแซบดอกใหตากินคนเดียวก็พอ เพราะตาหวงอยากเก็บ

นองวัวไวกินคนเดียว 

ดังน้ันคนที่อดรนทนรอไหวน่ังเฝา จึงจะไดกินนองวัวของแซบเปนลาภปาก  
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สวนท่ี 2 การจัดหนา 

การจัดหนาเปนการนําองคประกอบตางๆ ไดแก ขอความ ภาพมาจัดวางลงแมแบบ ทั้งน้ี

โดยการยึดหลักตามแนวคิดเน้ือหาที่ไดกําหนดไว 

 

 

ภาพที่ 5 – 1    Art Work ปกหนาและหลัง 

 

 

ภาพที่ 5 – 2    Art Work ใบรองปกและคํานํา 
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ภาพที่ 5 – 3   Art work สารบัญ 

 

ภาพที่ 5 – 4    Art work บทนํา เครื่องปรุงและสวนประกอบสําคัญ 
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ภาพที่ 5 – 5    Art Work ตัวอยางบทนํา 2 
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ภาพที่ 5 – 6    ตัวอยาง Art work บทฤดูรอน 
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ภาพที่ 5 – 7    ตัวอยาง Art Work บทฤดูฝน 
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ภาพที่ 5 – 8    ตัวอยาง Art work บทฤดูหนาว 
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ภาพที่ 5 – 9    ตัวอยาง Art Work บทเฉพาะกิจและขอบคุณทายเลม 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

จุลนิพนธฉบับน้ีศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน การหาวัตถุดิบแต

ละชนิดและกลวิธีที่ใชเพื่อทําวัตถุดิบมาประกอบอาหาร ตลอดจนการนําปรุงรสในรูปแบบตางๆ 

สอดแทรกภาษา ความเช่ือและคุณคาทางโภชนาการ เพื่อจัดทําเปนพ็อกเก็ตบุค นําเสนอวิถีชีวิตการ

กินของคนภาคอีสานแกบุคคลทั่วไป โดยใชช่ือวา “แซบ”  

 

ผลการดําเนินงาน 

จากการดําเนินงานจัดทําพ็อกเก็ตบุคเลมน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทั้งเอกสาร เว็บไซต

ขอมูลตางๆ ที่ เกี่ยวของกับวิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสานในแตละฤดูกาล คุณคาทาง

โภชนาการ อีกทั้งยังมีการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บขอมูลทั้งการสัมภาษณและการบันทึกภาพเกี่ยวกับ

อาหารอีสาน โดยขอมูลที่ไดน้ันมาจากการสัมภาษณและพูดคุยกับผูคนในทองถ่ินที่มีประสบการณ มี

ความรูความชํานาญในการหาวัตถุดิบและประกอบอาหาร พรอมทั้งติดตามการลาหาวัตถุดิบแตละ

ชนิด ซึ่งทําใหสามารถนําขอเท็จจริงที่ไดเหลาน้ันมาเรียบเรียงเปนงานเขียนในหนังสือไดอยางถูกตอง 

เหมาะสม 

ทั้งน้ีผูวิจัยไดเรียบเรียงงานเขียนพ็อกเก็ตบุคในลักษณะของการเลาเรื่องไปตามเหตุการณ 

การหา การลา วิธีเก็บวัตถุดิบแตละชนิดและการนํามาประกอบอาหาร โดยจัดแบงเรื่องราวของแตละ

วัตถุดิบเปนตามแตละฤดูกาล และวัตถุดิบที่ไมมีฤดูกาลที่แนนอน เพื่อใหสะดวกตอการอานและคนหา

ของผูอาน พรอมทั้งสอดแทรกเรื่องเลา ภาษาอีสาน ผญา ความเช่ือในเรื่องการกินอาหารและคุณคา

ทางโภชนาการของวัตถุดิบแตละชนิด เพื่อใหเน้ือเรื่องมีทั้งสาระและความสนุก 

ทําใหผูอานไดเห็นภาพและเขาใจถึงวิถีชีวิตการกินอาหารของคนอีสาน แลวจึงนํามา

ออกแบบจัดหนาและเขาสูกระบวนการพิมพ ซึ่งถือวาการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ผูวิจัยต้ังไว 

คือ รูปเลมขนาด A5 

 

อภิปรายผล 

จากกระบวนการผลิตผลงานพ็อกเก็ตบุควิถีชีวิตการการอาหารพื้นบานภาคอีสานเรื่อง

“แซบ” ต้ังแตเริ่มตนจนเขาสูกระบวนการพิมพออกมาเปนรูปเลมตามข้ันตอน ทําใหผูวิจัยไดเรียนรู

กระบวนการจัดทําหนังสือดวยตนเอง ผูวิจัยมีความพึงพอใจกับผลงานช้ินน้ี แตยังที่สิ่งที่ตองปรับปรุง 
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แกไขในเรื่องของภาพวาดประกอบในสวนภาพอาหาร ที่อาจจะไมเห็นรายละเอียดนักเทาภาพถาย 

 

รายงานผลการประเมิน 

การประเมินผล นําผลงานที่จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณ ใหกับกลุมเปาหมายจาํนวนทัง้หมด 

25 คน แบงออกเปนผูเช่ียวชาญและกลุมบุคคลทั่วไป โดยมีอายุต้ังแต 18 ปข้ึนไป หญิง 19 คน ชาย 

6 คน เปนผูทําการประเมินผลงานในดานเน้ือหา ภาพประกอบ การออกแบบ และภาพรวมของ

หนังสือ  

 

การประเมินความพึงพอใจของผูอาน 

ตารางที่ 6 - 1    ตารางแสดงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในดานเน้ือหาและภาพวาดประกอบ 

ความพึงพอใจตอเน้ือหาและภาพประกอบ ดี 

(คน) 

พอใช 

(คน) 

ปรับปรุง 

(คน) 

เน้ือหาแตละตอนมีความนาสนใจ 23 

(92%) 

2 

(8%) 

0 

(0%) 

เน้ือหาแตละตอนสามารถเขาใจไดงาย  21 

(84%) 

4 

(16%) 

0 

(0%) 

ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสมเพียงพอตอความตองการ 19 

(76%) 

5 

(20%) 

1 

(4%) 

ภาพประกอบมีความสวยงามและเขาใจไดงาย 18 

(72%) 

6 

(24%) 

1 

(4%) 

 

จากตารางที่ 6 – 1 พบวาความพึงพอใจของผูประเมินสวนใหญเมื่อเทียบกับเกณฑแปล

ความหมาย เฉลี่ยจํานวน 20 คน (81%) ตรงกับระดับดี ดังน้ันสรุปไดวา กลุมเปาหมายพึงพอใจใน

ดานเน้ือหาและภาพประกอบของผลงานที่จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณในระดับดี 
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ตารางที่ 6–2    ตารางแสดงสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในดานการออกแบบหนังสือ 

ความพึงพอใจตอการออกแบบและจัดหนา ดี 

(คน) 

พอใช 

(คน) 

ปรับปรุง 

(คน) 

การออกแบบปกมีความนาสนใจ  

ดึงดูดใหอยากอานเน้ือหาภายในเลม 

 

16 

(64%) 

8 

(32%) 

1 

(4%) 

การเลือกใชภาพและเน้ือหามีความสวยงาม นาสนใจ 

 

19 

(76%) 

5 

(20%) 

1 

(4%) 

ตัวอักษรมีความสวยงาม เหมาะสมกับเน้ือหา 

 

17 

(68%) 

8 

(32%) 

0 

(0%) 

ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม 18 

(72%) 
6 

(24%) 
1 

(4%) 
การจัดลําดับเน้ือหา การแบงเน้ือหาในแตละบท 

 

22 

(88%) 

2 

(8%) 

1 

(4%) 

 

จากตารางที่ 6 – 2 พบวาความพึงพอใจของผูประเมินสวนใหญเมื่อเทียบกับเกณฑแปล

ความหมาย เฉลี่ยจํานวน 18 คน (73.6%) ตรงกับระดับดี ดังน้ันสรุปไดวา กลุมเปาหมายพึงพอใจใน

ดานการออกแบบผลงานที่จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณในระดับดี 

 

ตารางที่ 6 – 3   แสดงผลความพึงพอใจที่มีตอภาพรวมของหนังสือ 

ความพึงพอใจตอภาพรวมของหนังสือ ดี 

(คน) 

พอใช 

(คน) 

ปรับปรุง 

(คน) 

ความสวยงามและนาสนใจ 

 

18 

(72%) 

6 

(24%) 

1 

(4%) 

ประโยชนแกผูอาน 

 

21 

(84%) 

3 

(22%) 

1 

(4%) 

สามารถนําไปตอยอดได 19 

(76%) 

5 

(20%) 

1 

(4%) 

 

จากตารางที่ 6 – 3 พบวาความพึงพอใจของผูประเมินสวนใหญ เฉลี่ยจํานวน 19 คน 

(77.3%) ตรงกับระดับดี ดังน้ันสรุปไดวา กลุมเปาหมายพึงพอใจในผลงานที่จัดทําเปนรูปเลมสมบูรณ

ในระดับดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูทําการประเมิน  

1. เรื่องภาพควรจะใชรูปภาพที่มาจากของจริงและตกแตงภาพใหนาสนใจ เพราะจะชวย

ดึงดูดความสนใจของผูอานและจินตนาการถึงสิ่งที่ผูเขียนกําลังจะพูดถึงไดงาย สวนรูปแบบหนังสือยัง

ไมนาสนใจ  

2. ภาพประกอบสุดทายของอาหารแตละอยาง นาจะวาดใหดูรูเรื่องกวาน้ี เน้ือหา

นาสนใจชวนติดตาม แตพอภาพสุดทายก็มองไมออกวาเหมือนที่คิดไวหรือไม เฉลยจิตนาการที่มีของ

คนที่ไมรูจักอาหารอีสานชนิดน้ันไมออก  

3. เกี่ยวกับภาพประกอบ เปนเรื่องของลายเสนที่ยังไมมีความมั่นคง ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสไตล

การนําเสนอ และความเดนชัดในบางจุด ทําใหภาพที่โดยเฉพาะเปนภาพใหญไมคอยมีความโดดเดน

ของภาพและกลืนกัน แตโดยรวมแลวเน้ือหาของหนังสือมีความนาสนใจและแปลกใหมดี 

4. ดานงานเขียน อาจารยจรัล มานตรี  อาจารยสอนวิชาเกี่ยวกับการเขียน ใน

มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ไดใหขอเสนอแนะวา ภาษา

อีสานที่สอดแทรกมาน้ัน ไมใชปญหา บางคําที่เขาใจไดยากสามารถแปลงเปนภาษากลางแตใหคงคํา

บางคําของภาษาอสีานไว ซึ่งจะทําใหไดกลิ่นอายของอีสาน หรือจะใชวิธีการวงเล็บคําศัพทภาษากลาง 

ไมจําเปนตองแปลทุกคํา และภายใตการเขียนสารคดี หากเปนไปไดใหเขียนเปนเรื่องเลาที่เปนเน้ือ

เดียวกัน มีความเช่ือมโยงใหเปนเรื่องเลาที่ดีจะสรางความนาสนใจมากข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับรูปแบบการ

นําเสนอ 

 

ขอจํากัด 

ปญหาที่พบในการดําเนินงานคือ การลงพื้นที่เก็บขอมูล ซึ่งมีระยะเวลาที่จํากัด แต

เน่ืองจากขอมูลที่ตองการน้ันเกี่ยวของกับฤดูกาล ทําใหขอมูลของวัตถุดิบบางเรื่อง เชน การลากิ้งกา

ในชวงฤดูรอนที่จะใหเก็บขอมูลและภาพถายในการเจอเหตุการณจริง พื้นที่จริงดวยตนเองเปนไปไมได 

เน่ืองจากระยะเวลาในการดําเนินงานมีจํากัดในชวงฤดูฝนและหนาว จึงตองใชวิธีการสัมภาษณพูดคุย

กับผูมีประสบการณและแหลงขอมูลอื่นๆ ประกอบในการนําเลาเรื่อง 

 

ขอเสนอแนะ 

หากมีการนําผลงานช้ินน้ีไปพัฒนาตอ โดยใชภาษา สํานวนการเขียนที่ตองสอดแทรก

ภาษาอีสานและภาษากลางใหเขาใจงาย สนุกสนาน จัดรูปเลมใหสวยงาม นาสนใจ เน้ือหาเพิ่มเติม

และภาพประกอบใหหลากหลาย มีความสวยงามมากข้ึน และตรวจสอบความถูกตองหลังงาน

ออกแบบรูปเลม เพื่อแกไขจุดบกพรองกอนนําเขาสูกระบวนการพิมพ งานจะมีคุณภาพย่ิงข้ึน 
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แบบสอบถามประเมินผลงานหนังสือ 

เร่ือง วิถีชีวิตการกินอาหารพื้นบานภาคอีสาน “แซบ” 
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แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีหนังสือ “แซบ” 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

เพศ 

     ชาย 

     หญิง 

อายุ (ระบุ) ……………. ป 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจท่ีมีตอเน้ือและภาพประกอบ 

ความพึงพอใจตอเน้ือหาและภาพประกอบ ดี 

 

พอใช 

 

ปรับปรุง 

 

เน้ือหาแตละตอนมีความนาสนใจ    

เน้ือหาแตละตอนสามารถเขาใจไดงาย     

ปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสมเพียงพอตอความตองการ    

ภาพประกอบมีความสวยงามและเขาใจไดงาย    

 

ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการออกแบบ 

ความพึงพอใจตอการออกแบบและจัดหนา ดี 

 

พอใช 

 

ปรับปรุง 

 

การออกแบบปกมีความนาสนใจ ดึงดูดใหอยากอานเน้ือหา 

ภายในเลม 

   

การเลือกใชภาพและเน้ือหามีความสวยงาม นาสนใจ 

 

   

ตัวอักษรมีความสวยงาม เหมาะสมกับเน้ือหา 

 

   

ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสม    

การจัดลําดับเน้ือหา การแบงเน้ือหาในแตละบท 
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ตอนท่ี 4 ความพึงพอใจท่ีมีตอภาพรวมของหนังสือ 

ความพึงพอใจตอภาพรวมของหนังสือ ดี 

 

พอใช 

 

ปรับปรุง 

 

ความสวยงามและนาสนใจ 

 

   

ประโยชนแกผูอาน 

 

   

สามารถนําไปตอยอดได    

 

ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

สิ่งที่ควรแกไขหรือเพิ่มเติม สําหรับเน้ือและภาพประกอบ เชน การสอดแทรกภาษาอีสาน

สามารถเขาใจไดงายหรือไม / ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………..………………………………………………………………….…... 

…………………………………………………………….…………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
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