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 “สํารับอาหารไทย ” ไดการขึ้นทะเบียนเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เปนวัฒนธรรมการกิน

ของคนไทยที่ปฏิบัติกันมาชานานและจนถึงปจจุบัน ชุนชนแตละพ้ืนถิ่นจะมีสํารับอาหารเปนของตัวเอง 

ยูเนสโกจึงไดขึ้นทะเบียนใหปพุทธศักราช 2555 นอกจากน้ีในทางปฏิบัติคนจะเลือกอาหารจากความอรอย 

สําหรับองคประกอบที่ทําใหอาหารอรอยน้ันมีตางๆ กัน เชน เปนอาหารที่เคยชิน รับประทานเปนประจํา 

ปรุงหรือทําขึ้นดวยวิธีที่คุนเคยและยอมรับวาดี หรือเปนอาหารที่นิยมรับประทานกันในสังคม  

 

การจัดอาหารไทยเปนสํารับ 

 สํารับอาหารไทยจะประกอบไปดวยอาหารหลายชนิดหลายลักษณะที่นํามาจัดเสิรฟพรอมๆ กัน 

รสชาติอาหารในสํารับๆ หน่ึงจะมีรสชาติอาหารตางๆ กัน อาหารที่นํามาจัดในสํารับจะจัดใสภาชนะตาม

ความนิยมหรือตามลักษณะของการจัดงานเลี้ยง อาจมีรูปแบบแตกตางกันหรือตามความนิยมของทองถิ่น 

เชน การจัดใสภาชนะที่มีลวดลาย การจัดภาชนะแลวจัดลงในขันโตก หรือวางบนโตะภาชนะ ตามความ

สะดวกในการรับประทานและการจัดเสิรฟ ยกเวนเมนูขนมหวานหรือผลไม จะเปนเมนูอาหารที่แยกไว

เสิรฟหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ อาหารที่จัดมาเปนสํารับแตละสํารับน้ัน การกําหนดรายอาหารของ

คนในสมัยกอนถือวามีบทบาทที่สําคัญเปนอยางมากเพราะอาหารบางอยางรับประทานแกกัน เชน 

รับประทานแกงเขียวหวานจะแกความเปรี้ยวความเผ็ด ความมันของนํ้าแกง คือ การใสมะเขือพวงในตัว

แกง หรือมีของแนบแกความหวานเลี่ยนดวยไขเค็ม หรือหัวไชปผัด ซึ่งคําวา “แนบ” เปนเหมือนอาหารที่

ชวยเสริมรสชาติอาหารซึ่งกันและกัน ไมวาจะเปน นํ้าพริกตางๆ ที่จะมีผักสด หรือผักทอดที่เปนเครื่อง

แนบแกความเผ็ด หรืออาจจะเปนแกงจืด ผัดจืด ซึ่งจะชวยใหการรับประทานอาหารมื้อน้ันๆ ใหมีความ

อรอยและมีอรรถรส ซึ่งถือเปนเสนหของอาหารไทย  น่ันเพราะความจัดจานในรสชาติและมากดวย

ประโยชนจากสมุนไพรนานาชนิดที่ผสมผสานอยูในจานอาหารอยางลง ตัว โดยทั่วไปจะมีหลักในการจัด

สํารับอาหารไทยที่ควรปฏิบัติดังน้ี 

- ใชเน้ือสัตวที่ตางกัน เชน ปลา กุง ไก หมู เน้ือ  

- รสชาติอาหารที่ตางกัน เชน ตมยํากุงนํ้าใส ฉูฉี่ปลาทู นํ้าพริกกะป ผักสด ปลาสลิดทอด ไกผัดขิง  

- ตองทําอยางประณีตบรรจง เน้ือสัตวที่ใชทําอาหารตองถอดกระดูกหรือกางออก เอาเปลือกออก 

พรอมรับประทาน บ้ังหรือแตงใหสวยงาม หากเปนผักก็นํามาจัดตกแตงใหมีช้ินขนาดพอคํา 



- มีประโยชนและมีคุณคาทางโภชนาการ เปนอาหารที่มีคุณภาพใสวัตถุดิบเครื่องปรุงที่มีสรรพคุณ 

ทางยาทั้งอุดมไปดวยประโยชนที่ดีตอรางกาย 

 และในปจจุบันดวยความหลากหลายของอาหารไทยและการรับวัฒนธรรมกับอิทธิพลการ

รับประทานของชนชาติตางๆ  ทําใหอาหารไทยที่เห็นในปจจุบันมีลักษณะของสํารับอาหารไทยที่แตกตาง

ไปจากการจัดสํารับอาหารไทยในสมัยกอน การจัดสํารับอาหารไทยสามารถแบงเปนภาคตางๆได และ

อาหารในสํารับน้ันจะมีลักษณะและรายการที่มีความโดดเดนในแตละภาค ซึ่งวัตถุดิบของอาหารในแตละ

ภาคที่จะนํามาประกอบเมนูและจัดทําเปนสํารับอาหารไทยน้ันมีความแตกตางกันแบงตามลักษณะอาหาร

ประจําภาคดังน้ี  

สํารับไทยภาคกลาง  เปนอาหารที่มักจะมีเครื่องเคียง และของแนมใหรับประทานดวยกันเปนชุด และ

อาหารพ้ืนบานภาคกลางที่คนโบราณจัดไวเปนชุด และยังเปนที่นิยมรับประทานกันอยูจนปจจุบัน  อาหาร

ภาคกลางมีความหลากหลายของอาหารในการปรุง รสชาติ จากการรับและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจาก

ภายนอก เชน จีน อินเดีย และชาติตะวันตก สวนการจัดตกแตงใหนารับประทานอยางวิจิตรบรรจง จะใช

กะทิและเครื่องเทศตางๆ ในการนํามาทําแกง ตัวอยางเชน  แกงเผ็ด  แกงเผ็ดตางๆ ของภาคกลางมีทั้งที่

ใชกะทิและไมใชกะทิ เชน แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน  แกงคั่ว แกงปา ฯลฯ แกงเหลาน้ีจะมีเครื่องกินแนม

ดวย โดยเลือกรสชาติที่เขากันไดกับแกงที่รับประทาน เครื่องแนมที่นิยมรับประทานกับแกงตางๆ ไดแก 

ปลาเค็ม เน้ือเค็ม หมูเค็ม ไขเค็ม ขิงดอง หอมแดงดอง กระเทียมดอง หัวไชเทาดองสามรส ผักดองสามรส 

และหัวผักเค็มผัดหวาน เปนตน รวมทั้งเครื่องจิ้มประเภทหลน  จะมีผักเปนเครื่องจิ้มและบางครั้งมีปลา

เปนเครื่องเคียง เชน เตาเจี้ยวหลน จะมีสีแดงออนๆ รสหวาน เค็ม เปรี้ยว ซึ่งสีแดงเพราะในสมัยโบราณมี

กุงมาก และเปนกุงที่มีมัน ในปจจุบันน้ีจึงยึดแบบโบราณแตใชพริกแหงโขลกแทนมันกุง หากเปนแหนม

หลน จะมีสีขาวอมชมพู รสเปรี้ยว เค็ม การที่ทําแหนมหลนเพราะบางครั้งมีแหนมเก็บไวที่บานนานเกินไป 

จนทําใหรสเปรี้ยวมากจึงนํามาทําแหนมหลนหลนปลาราจะมีสีขาว สีตองไมดํามีรส เค็ม หวาน ของกะทิ

เตาหูยี้หลนมีลักษณะสีแดงหรือขาวขึ้นอยูกับชนิดของเตาหูย้ี รส เค็ม เปรี้ยว หวาน อาหารประเภทหลนน้ี

ผักที่ใชรับประทานไดแก แตงกวา ขมิ้นขาว มะเขือ หัวปลี ผักชี ตนหอม หนอไม สวนเครื่องแนมจะเปน

ปลาดุกฟู ปลาดุกยาง สวนเครื่องจิ้มประเภทนํ้าพริก นํ้าพริกในภาคกลาง มีทั้งนํ้าพริกกะป  นํ้าพริกลงเรือ 

นํ้าพริกมะขาม นํ้าพริกมะมวง นํ้าพริกปลารา เปนตน ผักที่รับประทานกับนํ้าพริกตางๆ ประกอบดวยผัก

สดไดแก มะเขือตางๆ แตงกวา ถั่วฝกยาว ฯลฯ พวกผักดองไดแก ผักเสี้ยน ผักหนาม หอมดอง ถั่วงอก

ดอง มะเขือเปราะผักทอดไดแก ชะอมชุบไขทอด มะเขือยาวชุบไขทอด ผักตมไดแก มะเขือเปราะ 

ถั่วฝกยาว กระเจี๊ยบมอญ หนอไมลวก ผักบุง ถั่วพู ยอดแค ราดดวยกะทิ เปนตน 



สํารับไทยภาคเหนือ มักนํามาจัดเปนสํารับสวนใหญแลวจะจัดมาเปนลักษณะของอาหารชุด ประเพณีของ

ภาคเหนือมักจัดเลี้ยงอาหารแขกแบบขันโตก เพ่ือตอนรับแขกบานแขกเมือง หรือการพบปะสังสรรค การ

ต้ังโตกจะจัดทั้งโตกอาหารคาว และโตกอาหารหวาน ซึ่งจะจัดอาหารเปนชุดๆ ลงโตก คนภาคเหนือจะ

รับประทานขาวเหนียวเปนอาหารหลัก อาหารเหนือสวนใหญรสชาติไมจัดรสชาติจะออกทางเค็มและเผ็ด

ซึ่งสามารถแบงเปนลักษณะของอาหารประเภทจานเดียว กับขาว ที่นํามาจัดเปนสํารับ ตัวอยางเชน ขาว

ซอย เปนอาหารทางภาคเหนือประเภทกวยเต๋ียวที่ใชเสนขาวซอยคือเสนที่ทําจากเสนหมี่ผสมกับไข เสนจึง

มีสีเหลืองไข ลักษณะแบน เหน่ียวนุม เมื่อลวกสุก นํ้าแกงกะทิมีสีเหลืองนวลของขมิ้น รสเขมกลมกลอม

และหวานมันจากกะทิ นิยมแกงกับเน้ือหรือไก เวลากินจะตองจัดเสนขาวซอยใสในจาน ตักนํ้าแกงรอนๆ 

พรอมเน้ือหรือไกราดบนเสน โรยเสนขาวซอยทอดกรอบ กินกับเครื่องเคียง เชน หอมแดงหั่นช้ิน ผักกาด

ดองหั่นฝอย พริกปนผัดนํ้ามัน และมะนาวผาซีก เปนที่นิยมกินกันอยางแพรหลายขาวซอยตนตํารับของ

ภาคเหนือ หรือเมนูขนมจีนนํ้าเง้ียวเปนขนมจีนทางภาคเหนือที่ไดรับอิทธิพลมาจากชาวไทยใหญ นํ้าแกงมี

นํ้ามันสีแดงลอยหนา ขนจากเน้ือหมูสับ ซี่โครงหมูสับช้ินเล็กๆ และเลือดหมูหั่นช้ินเล็กๆ สิ่งที่ขาดไมไดคือ

ดอกง้ิว ซึ่งเปนดอกนุนที่ตากแหง ถือเปนเครื่องเทศพ้ืนบานกลิ่นหอม ที่เปนเอกลักษณ เวลากินตองจัดเสน

ขนมจีนซึ่งคนทางภาคเหนือเรียกขนมเสนใสถวยหรือชาม ตักนํ้าแกงขนดวยช้ินเน้ือราดไปบนขนมจีน โรย

ดวยตนหอมซอย ผักชีซอย กระเทียมเจียว กินกับถั่วงอกสด ผักกาดดองหั่นฝอยแคบหมู และพริกขี้หนู

ทอดกรอบ ขนมจีนนํ้าเง้ียวน้ันสวนประกอบที่นํามาปรุงเปนขนมจีนนํ้าเง้ียวจะตางจากการทําขนมจีน

นํ้ายาของภาคอ่ืน แทนที่จะใชเน้ือปลาก็จะใชเปนเน้ือสัตวอ่ืนมาปรุงแทน เชน เน้ือหมู เน้ือวัว ซี่โครงหมู 

เลือดหมู และรสชาติก็จะเปนเอกลักษณเฉพาะของนํ้าเง้ียว 

 อาหารพ้ืนบานของภาคเหนือที่ไดรับความนิยม นํามาจัดในสํารับอาหารภาคเหนือมีหลายเมนู 

ไดแก แกงออม   เชน แกงออมเน้ือวัว แกงออมเครื่องในหมู แกงออมน้ีบางสูตรจะมีการใสขมิ้นดวยถาเปน

แกงออมไกมักจะมีการเติมใบนอยหนาลงไปดวย หรือเมนูแกงโฮะ  คําวา “โฮะ” แปลวา รวม คือแกงที่

รวมเอาหลายอยางมารวมกัน ลักษณะเชน เดียวกับจับฉายจีน  ซึ่งในสมัยกอนมักจะทําจากหลายอยางที่

เหลือจากงานบุญมาทํารวมกัน ซึ่งหนาตาอาจจะดูไมนารับประทาน จึงมีการนํามาปรุงแตงใหมโดยใชหอม

ซอย และกระเทียมใสลงไป เจียวจนหอม แลวเติมหมูสามช้ันใสลงไป พริกช้ีฟา ตะไครซอย วุนเสน 

หนอไมดอง ใบมะกรูด ลงไปผัดผสมรวมใหเขากันก็จะไดอาหารสํารับใหมหรือเปนอาหารที่คางคืนแลว

นํามาปรุงใหมอีกทีหน่ึงก็ไดเชนกัน แกงโฮะเปนอาหารที่นิยมกันอยางแพรหลายที่ขายกันแทบทุกรานใน

ภาคเหนือ อีกเมนูหน่ึงที่เมนูยอดนิยม คือ แกงฮังเล  เปนอาหารพ้ืนบานของชาวไตอีกชนิดหน่ึง ซึ่งไดรับ

อิทธิพลมาจากอาหารพมาเปนแกงที่ไมมีความซับซอน ใสเพียงพริกแกง และผงแกงฮังเล มะเขือเทศ และ

เน้ือ แลวนํามาผัดรวมกัน ซึ่งปจจุบันหากินไดในแถบจังหวัดแมฮองสอน สวนเครื่องจิ้มก็มักจะเมนู นํ้าพริก



ออง  เปนนํ้าพริกที่ขึ้นช่ือของทางเหนือ ลักษณะเดนของนํ้าพริกอองคือ มีสีสมของมะเขือเทศและพริก

แหง ขนเปนนํ้าขลุกขลิก มีนํ้ามันลอยหนาเล็กนอย และมี ๔ รส คือ เปรี้ยว เค็ม เผ็ดเล็กนอย การกิน

นํ้าพริกอองตองมีผักจิ้ม เชน มะเขือเปราะ ถั่วฝกยาว ผักกาดขาว ตนหอม ผักชีถั่วพู กะหล่ําปลี แตงกวา 

จะลวกหรือกินสดก็ได หากมีแคบหมูดวยก็จะยิ่งเพ่ิมรสชาติ ยังมีนํ้าพริกนํ้าปู  หรือ นํ้าปู ก็คือนํ้าที่เกิดจาก

การเอาปูนาโขลกเอาแตนํ้า ใสขา ตะไคร เคี่ยวใหเขมขนขึ้น ผสมกับเครื่องปรุง มีพริกสด หอมแดง 

กระเทียม เน้ือปลาชอน นํ้ามะนาว โรยหนาดวยตนหอมผักชี รับประทานกับผัก เชน ถั่วฝกยาว มะเขือ 

ผักกวาด กวางตุง ผักกูด กะหล่ําปลีน่ึงหรือลวก และผักสด เชน แตงกวา ในฤดูหนอไมนิยมนําหนอไมมา

ตมกินเปนผักจิ้ม หรือนํ้าพริกหนุม  เปนนํ้าพริกชาวบานที่ทํากินกันทุกครัวเรือน จนเปนนํ้าพริกเจาประจํา

ในสํารับ 

สํารับไทยภาคใต เปนภาคที่มีพ้ืนที่สวนใหญติดชายฝงทะเลมากที่สุด มีอากาศรอนช้ืนตลอดป อาหารสวน

ใหญของคนภาคใตจึงประกอบไปดวยอาหารทะเลและพืชผักนานาชนิด อาหารประเภททะเลสวนใหญมี

กลิ่นคาวจัดมาก จึงนิยมใชเครื่องเทศโดยเฉพาะขมิ้นในการชวยดับกลิ่นคาว นอกจากน้ีชาวใตนิยม

รับประทานอาหารที่มีรสเผ็ด รอน เค็ม  และเปรี้ยว ไมนิยมรสหวาน รสเผ็ดไดมากจากพริกขี้หนู และ

พริกไทย สวนรสเค็มไดจากกะป เกลือ สวนรสเปรี้ยวไดจากสมแขก นํ้าสมลูกโหนด ตะลิงปลิง ระกํา 

มะนาว มะขามเปยก อาหารจะ จัดกวาภาคอ่ืนๆ กับขาวแตละมื้อมักจะไมขาดแกงหรือนํ้าพริก ดังน้ันชาว

ใตนอกจากรับประทานผักโดยใชเปนเครื่องปรุงแลว อาหารหลายๆ อยางจึงมีผักรับประทานควบคูไปดวย

เพ่ือชวยลดความเผ็ดรอนลงซึ่งสามารถแบงเปนลักษณะของอาหารประเภทจานเดียว กับขาว ที่นํามา

จัดเปนสํารับ ตัวอยางเชน ขาวยํา  จะประกอบดวยขาวสุก นํ้าบูดู มะพราวคั่ว กุงแหงปน พริกขี้หนูคั่วปน  

ผักตางๆ ไดแก เมล็ดกระถิน ถั่วฝกยาว แตงกวา ถั่วงอก ตะไครหั่นฝอย บางทองถิ่นใสเสนหมี่ผัดและขาว

ตังทอด สวนขาวยําคลุก  เปนอาหารจานเดียวที่นิยมรับประทานในจังหวัดนครศรีธรรมราชสวนประกอบ

ของขาวยําคลุก คือ ขาว นํ้าพริกแกง และผักตางๆ นํ้าพริกแกงประกอบดวย พริกขี้หนูแหง ตะไคร ขา 

หอม กระเทียม พริกไทย ขมิ้น เกลือ และกะป ผักที่ใช ไดแก ใบมะกรูด ใบยอใบพริก ใบขา ใบขมิ้น ผัก

ทุกอยางหั่นฝอย เวลารับประทานตักขาวคลุกนํ้าพริกแกงและผักหั่นฝอย  สวนเมนูขนมจีนนํ้ายาปกษใต  

เปนอาหารจานเดียวที่นิยมรับประทานกันมากในภาคใต มักจะนํามาจัดสํารับ  มีสวนประกอบของนํ้าพริก

แกงของนํ้ายา ไดแก พริกขี้หนู ตะไคร หอม กระเทียม ขมิ้น พริกไทยเกลือ และกะป สวนประกอบอ่ืน

ของนํ้ายา  คือ กะทิ สมแขก และใบมะกรูด แกงพุงปลาที่ใชเปนนํ้าแกงรับประทานขนมจีนน้ัน เปนแกง

เผ็ดที่มีนํ้ามากกวาเน้ือ รสออนไปทางเค็ม มีไตปลาและปลายางเปนสวนประกอบหลัก  สวนแกงที่ใสกะทิ  

ชาวใตเรียกแกงชนิดน้ีวา “แกงคั่วทิ” เปนแกงพ้ืนบานใสกะทิ พริกแกงใชพริกขี้หนูสด หัวหอม กระเทียม 

ตะไคร กระเทียม ขมิ้น กะป เกลือ โขลกรวมกันใหละเอียด วิธีทํา นําพริกแกงละลายในกะทิ ต้ังไฟพอ



เดือด ใสเน้ือสัตว ผักแลวปรุงรสดวยนํ้าปลา นํ้าตาลซึ่งไมมากนัก ชิมรสตามชอบ การเรียกช่ือแกงชนิดน้ี

ขึ้นอยูกับผักและเน้ือสัตวที่ใสบางครั้งก็เรียกช่ือโดยมีคําวา “แกงทิ” นําหนา แตบางครั้งก็เรียกวา “แกง” 

แกงที่ใสกะทิที่ชาวใตนิยม เชน แกงคั่วทิกุงกับวัวดิบ แกงคั่วทิหมูกับลูกตอหนัก แกงหมูกับลูกเหรียง แกง

หอยขม แกงเลียงผักเหรียงใสกะทิ แกงพุงปลากะทิมันเทศ เปนตน สวนแกงที่ไมใสกะทิ  ชาวใตเรียกแกง

ชนิดน้ีวา “แกงพริก” หรือแกงเผ็ด ไมใชกะทิ ใชนํ้าทํานํ้าแกง  เชน แกงไตปลา   เปนแกงพ้ืนเมืองที่มีอยู

แทบทุกจังหวัดทางภาคใตโดยมีเครื่องปรุงต้ังแต ไตปลา พริกแกงอาจใสผักหรือไมใสก็ได ถาไมใสผักนิยม

รับประทานกับผักเหาะ เน้ือสัตวที่นํามาแกง ไดแก ปลายาง หรือกุงสด วิธีทํา นําพริกขี้หนูแหงโขลกกับขา 

ตะไคร หัวหอม กระเทียม ผิวมะกรูด ขมิ้นสด พริกไทย กะป เกลือปน ใหละเอียดแลวนํามาละลายในนํ้าที่

ตมไตปลา (กรองแลว) ใสปลายาง หรือกุงเคี่ยวใหเดือด ใสมะขามแขกหรือไมใสก็ได อาจใสผักประเภทมัน

เทศ ฟกทอง มะเขือพวง แกงไตปลาบางครั้งนิยมใสกะทิ เหมาะสําหรับรับประทานกับขนมจีน  สวนอีก

แกงที่มักเปนที่นิยม คือ แกงเหลือง คลายแกงสมของภาคกลางแตใสขมิ้น แกงเหลืองประกอบดวยพริก

แกง ปลากระบอกปลาชอน ปลาเทโพ ผักที่ใชแกง ไดแก มะละกอ สับปะรด หนอไมดอง ผักบุง วิธีทํา

พริกแกงโดยโขลกพริกแหง พริกเหลืองกับหัวหอม กระเทียม ขมิ้น เกลือ กะป นํ้าพริกแกงละลายกับนํ้า

แกง ตมใหเดือด ใสปลาที่หั่นเปนช้ินลางใหสะอาด พอเดือดใสผัก ปรุงรสเค็ม เปรี้ยว ดวยนํ้ามะขามเปยก 

ใสนํ้าตาลปรุงรสตามชอบ  อาหารประเภทเครื่องจิ้มกับขาวที่ชาวใตนิยมรับประทานถัดจากยําจะเปน

นํ้าพริก ชาวใตเรียกนํ้าพริกวา “นํ้าชุบ” ซึ่งรับประทานกับผักสดที่เรียกวาผักเหนาะ สวนประกอบของนํ้า

ชุบก็คลายกับนํ้าพริกของภาคกลาง  ไดแก กะป กระเทียม พริกขี้หนู นํ้าตาล เครื่องปรุงที่ใหรสเปรี้ยว 

นอกจากใชมะนาวแลว ยังใชสมมะขามเปยก ตะลิงปลิง มะมวง มะปริง ชาวอําเภอสทิงพระยังนิยมใช

นํ้าสมโตนดปรุงรสนํ้าพริก การเรียกช่ือนํ้าชุบจะเรียกตามเครื่องปรุงรสที่ใหรสเปรี้ยว เชน นํ้าชุบสัมนาว 

นํ้าชุบสมขามเปยก นํ้าชุบนํ้าสมโตนด นอกจากน้ียังมีนํ้าชุบที่มีเครื่องปรุงแตกตางไปจากที่กลาวขางตน 

และเปนที่นิยมของชาวใต ไดแก นํ้าชุบหยํา  สวนประกอบที่สําคัญคือ กุงสดลวกนหั่นบาง พริกขี้หนูซอย

หอมแดงซอย กะปและนํ้ามะนาว ผสมทุกอยางเขาดวยกันแลวขยํา สวนนํ้าชุบโจร  มีสวนประกอบคือ

พริกขี้หนูสด หอมแดง กุงแหงหรือกุงสด ตําสวนผสมทั้งหมดพอแตก ปรุงรสดวยนํ้ามะนาวและนํ้าตาล 

ที่มาของช่ือนํ้าชุบโจรน้ันนาสนใจยิ่ง ดวยการคิดปรุงอยางงายๆ ตามความจําเปนและความสะดวกรวดเร็ว 

คนเฒาคนแกปกษใตเลากันวา นํ้าชุบโจรเกิดจากพวกโจร หรือพวกอยูตามปาเขา ไมมีอุปกรณเครื่องปรุง

มากนัก จึงคิดของกินงาย ๆ พอประทังชีวิตเทาน้ัน สวนประกอบที่นํามาทํานํ้าชุบก็มี ดีปลี ขึ้นก (พริก

ขึ้นก) ทุบใหแหลก เอาเคยที่นําติดตัวมา หัวหอม บีบมะนาวคลุกใหเขากัน อาหารประเภทไดแก ผัดสะตอ

ใสหมูสามช้ัน กุงสด กะป พริกสด หอมแดง อีกแบบผัดสะตอใสกุง หมู เน้ือแดง ไก  ปลาหมึก ใชนํ้าพริก

ผัดเผ็ดแบบใสขมิ้น วิธีทําผัดสะตอ ใสกุงสด กะป นํ้าพริกสด หอมแดง กะปโขลกเขากัน นําไปผัดกับ



นํ้ามันใหหอม นํากุงลงผัด เติมนํ้าปลา นํ้าตาล ซีอ้ิวดํา (เพ่ือใหสวย) ใสสะตอชิมรสตามชอบ กอนตักบีบ

มะนาวซีกใหรสเปรี้ยว เค็ม หวาน  ของทอด ถาทอดแบบจืดหรือไมเผ็ดจะเปนปลาทอดขมิ้น มีวิธีทํา ปลา

ดุกหรือปลากระบอกลางใหสะอาด บ้ังตามตัว เครื่องทอด นําขมิ้น ตะไคร กระเทียม พริกไทย เกลือ โขลก

ใหละเอียด ทาใหทั่วทั้งตัว หมักไว 1 ช่ัวโมง แลวนําไปทอดไฟออนใหเหลืองทั่วตัว นอกจากน้ีก็มีปลาเค็ม

ทอด ปลาแหงทอด เปนตน ทอดเผ็ด  วัตถุดิบที่นํามาทอดน้ันผสมกับนํ้าพริกแกง เชน ทอดมันกุง   หรือ

ทอดมันปลา คลายทอดมันภาคกลางเพียงแตเพ่ิมขมิ้นในพริกแกง แลวนําไปโขลกกับปลา หรือกุงแลว

นําไปทอด หรือเสียบไมปง นิยมรสจัด ไมมีแตงกวาแกลม สวนลูกเห็ดทอด   สวนผสมของลูกเห็ดทอด 

ไดแก กุงสับ มะพราวขูด แปงขาวเจา นํ้าพริกแกง ผสมทุกอยางเขาดวยกัน ปนเปนกอนกลมขนาดเม็ด

ขนุน ทอดใหสุก เปนตน 

สํารับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสานคือขาวเหนียว และโดยทั่วไปจะน่ึงขาว  เหนียวดวยหวด 

อาหารที่รับประทานกับขาวเหนียวจึงมีลักษณะนํ้านอยเพ่ือใหขาวจิ้มติดกับขาว ดังน้ันกับขาวหรืออาหาร

พ้ืนบานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญจึงมีลักษณะแหง ขน ถาเปนแกงจะมีนํ้าพอขลุกขลิกไมใชนํ้า

มาก วิธีการหุงตมอาหารของคนในภาคน้ี ไดแก ลาบ ออม ปง ยาง คั่ว น่ึง ลวก กอย จ๊ํา หมก อุ ตม ซุบ 

เผา จี่ แจว ปน เปนตน  จะปรุงใหเหมาะที่จะใชรับประทานเปนกับขาวเฉพาะขาวเหนียวจิ้มเทาน้ัน เชน 

แกงออมชนิดตางๆหอหมก และนํ้าพริกตางๆ ตองปรุงไมใหมีนํ้ามาก นอกจากอาหารจําพวกตม แกง ที่

ตองการซดนํ้าโดยเฉพาะ เชน ตมไกกับใบมะขามออน เปนตน นอกจากน้ีอาหารพ้ืนบานภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ไมนิยมใชกะทิเปนหลักในการประกอบอาหาร และไมชอบอาหารที่มันจัดหรือหวาน

จัด ถึงแมจะเปนอาหารหวานหรือขนมหวานก็ตามรับประทานซึ่งสามารถแบงเปนลักษณะของอาหาร

ประเภทจานเดียว กับขาว ที่นํามาจัดเปนสํารับ ตัวอยางเชน  แกงหนอไมกับใบยานาง  ใชไดทั้งหนอไมไผ

ตงและหนอไมไร นํามาตมใหหายขม หั่นเปนช้ินหรือใชมีดสับใหเปนฝอยตามยาว ใบยานางคั้นใหไดนํ้า ใส

หนอไมปรุงรสดวยพริกแกง นํ้าปลานํ้าปลารา ใบแมงลัก ชาวบานนิยมหาหนอหวาย แกงใสหนอไมหรือ

แกงเฉพาะหนอหวาย แกงหนอไมบางครั้งนิยมใส ฟกทอง และเน้ือสัตว เชน ไก หรือหมู แกงหนอไมอีก

ชนิดหน่ึง คือหนอไมดอง (หนอไมสม) มักนํามาแกงกับเน้ือสัตว เชน เน้ือไก โดยนําเน้ือไกมาสับเปนช้ิน 

เมื่อนํ้าเดือดใสเน้ือไก ใสหนอไม ปรุงรสเผ็ดดวยพริกแกง คือ พริกสด ขา ตะไคร หัวหอม กระเทียมโขลก 

เติมนํ้าปลา นํ้าปลารา ใสใบแมงลัก นอกจากน้ันยังมีแกงผักต้ิว (ผักแตว)  ใสปลาหรือไขมดแดง พริกแกงมี

พริกแหงและหัวหอม  แกงขี้เหล็กใสหนังหมู  ใสผักชีลาว ตนหอม พริกแกงมีพริกแหง หอม กระเทียม ขา 

ตะไครโขลกรวมกัน แกงออม ซึ่งมีลักษณะคลายแกงมีนํ้าขลุกขลิก นํ้าพริกแกงผัดกับนํ้ามันพอมีกลิ่นหอม 

นําเน้ือสัตวลงผัดปรุงรสดวยนํ้าปลา ปลารา ใสผักชีลาว หรือใบแมงลัก ใบมะกรูด คลายผัดเผ็ดแตพริก

แกงใชพริกช้ีฟาสด สวนเมนูลาบ นําเน้ือสัตวมาประกอบไดแก หมู เน้ือ ปลา ไก เปด ที่นิยมไดแก ลาบหมู 



เริ่มตนดวยเน้ือหมูเน้ือแดง ตองเลาะเอ็น มัน พังผืดออกใหหมดแลวสับ นําหนังหมูมาตมใหน่ิม แลมันที่ติด

หนังออกใชแหนบดึงขนหมูออกจนหมด แลวน่ันแฉลบบาง ๆ เครื่องในหมู เชน ตับ หัวใจ ไส ทําใหสะอาด

นํามาตม แลวหั่นพักไว นําเน้ือหมูที่สับไวมาคลุกกับนํ้ามะนาว บีบนํ้าหมูออกมาเคี่ยว แลวเทคลุกลงในหมู 

ซึ่งหมูอาจไมสุกนักปจจุบัน ใชวิธีนําหมูลงไปรวนพอใหสุกแลวนํามารวมกับเครื่องในแลวจากน้ันก็ปรุงใส

ขาวคั่ว พริกปน นํ้าปลา ชิมรสมีเค็ม เปรี้ยว เผ็ด โรยตนหอม หอมแดง ผักชีสะระแหน โรยหนาดวยพริก

สด รับประทานกับผักสด เชน ถั่วฝกยาว มะเขือเปาะ ผักกาด ผักบุงลาบหมูแบบน้ีเปนอาหารคอนขาง

พิเศษ นิยมปรุงรับประทานในงานทําบุญ สวนลาบเปด ลาบไกลาบเน้ือ ลาบปลา นิยมรับประทานทั่วไป

หรือนํ้าตก  อาหารชนิดน้ีพบเห็นอยูทั่วไป คลายลาบผิดกันตรงที่เน้ือที่นํามาทํานํ้าตกจะเลือกเน้ือนุมติด

มัน และนํามายางแลวหั่นเปนช้ิน สวนเครื่องปรุงคลายลาบ คือ มีสามรส ไดแก เค็ม เผ็ด เปรี้ยว แตงกลิ่น

ดวยผักชี สะระแหน  

 ตําสม ตําสมหรือคนภาคอ่ืนเรียกวา สมตํา เปนอาหารประจําของชาวอีสานใชมะละกอดํา 

เรียกวา “ตําบักหุง” หรือแตงราน ถั่วฝกยาว หรือผลไมที่พอหาได ที่นิยมมากไดแก ตําบักหุง ใชพริกช้ีฟา

ซึ่งเผ็ดกวาพริกขี้หนู ปรุงรสดวยนํ้าปลารา ปูนาดอง หรือไมก็ปูสด มีรสเปรี้ยว ใชมะเขือเทศ มะเขือเครือ 

หรือมะกอก ไมนิยมรสหวาน การทําสมตําแบบอีสานแทด้ังเดิมน้ันจะไมมีเครื่องมากมายนัก เปนการปรุง

แบบงายๆ รสชาติตามใจของผูที่จะรับประทาน สวนมากจะออกเปน 4 รส คือ รสเผ็ด รสเปรี้ยว รสเค็ม 

หวานนิดๆ ผักที่ใชรับประทานกับสมตําก็ไดจากริมรั้วขางบานขางสวนที่ปลูกไว เชน ผักกระถิน ผักกาด

ชนิดตางๆ ผักบุง มะเขือ พริกถั่วพู กะหล่ําปลี เปนตน 
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