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ผมเข้ามาช่วยทำา Read Me เมื่อตั้งไข่ได้ฉบับที่ 2 อยู่รอดปลอดภัย 
ไม่ต้องแบกหามบทบาท บก.มาแล้ว 10 ฉบับ ไม่นึกว่าต้องมารับหน้าที่นี้ 
เมื่อย่างสู่ก้าวที่ 12 และไม่เคยนึกอีกว่าเราจะก้าวมาไกลถึงเพียงนี้ 

ก้าวที่คนในทีมเริ่มอยู่ตัวและรู้งานของตัวเอง ก้าวที่คนในทีม 
เคยร้องไห้กระจองอแงเหมือนเด็กๆ ก้าวที่คนในทีมเคยโต้เถียงกัน 
อย่างหนักในแนวคิดตัวเอง ก้าวที่คนในทีมบางส่วนเดินออกไปสู่นิตยสาร 
หวัใหญใ่นโลกกวา้งวงการหนงัสอื และกา้วทีเ่ราตอ้งหนัมาสำารวจตวัเอง... 

วันเวลาเหมือนตะแกรงค่อยๆ ร่อนเอาหินกรวดออกจากทราย  
คนทำางานอย่างพวกเราก็ค่อยๆ เรียนรู้สิ่งผิดพลาดอยู่เช่นกัน เล่มนี้ 
เราจึงอ้าแขนนำาคนรุ่นใหม่ ที่ผ่านการอบรม TK Young Writer 2011 
เข้ามาค่อนทีม 

แน่นอน! เราไม่มีเวลามาติดป้ายบอกใครต่อใครว่า “มือใหม่หัดขับ”  
เมื่อมันก้าวมาไกลถึงเพียงนี้ 

สิ่งที่ตัดสินคือผู้อ่านซึ่งจะช่วยสำารวจตรวจตาข้อด้อยและข้อเด่น 
ในฉบับนี้ ถ้ามีข้อผิดพลาดผมอนุญาตให้ผู้อ่านอัดพวกเขาได้เต็มที่  
รวมทั้งอย่าลืมจัดการผมในฐานะหัวเรือใหญ่ฉบับนี้ด้วยเช่นกัน เพราะผม 
บอกพวกเขาเสมอว่า “เราเป็นทีมเดียวกัน” อย่ามัวแต่ทำางานของตัวเอง 
จนจบแล้วรับเงิน คนในทีมต้องเรียนรู้เพื่อนในทีมไปด้วยกัน นกไม่มีวัน 
บินสูงได้ถ้ามีปีกเพียงข้างเดียว ทุกอย่างมันต้องสมดุล ผมเชื่อว่าสังคม 
ปัจจุบันถ้าคนเรียนรู้กัน และหาจุดสมดุล สังคมคงสงบสุขกว่านี้ 

จริงอยู่เมื่อคนหมู่มากมารวมกลุ่มยังหาความสมดุลไม่ได้ในเวลา 
อันรวดเร็ว แต่พวกเขาต้องเร่งหา... หาสไตล์ของตัวเอง หาประสบการณ์ 
สัมภาษณ์ หาว่าแท้จริงเราชอบส่ิงนี้หรือไม่ และต้องหาอะไรอีก 
หลายอย่างที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน ผมเพียงกระตุ้นพวกเขาให้เร่งถอด 
เครื่องแบบนักศึกษาลงมาทำางานจริง อยากรู้อะไรก็เร่งทำา อยากคิดยังไง 
ก็เร่งคิด และควรเร่งผิดตั้งแต่ตอนนี้ 

ไม่รู้ว่าส้มตำาครกน้ีจะถูกใจคนอ่านมากน้อยเพียงไหน ถึงยังไง 
คนตำาอย่างพวกเราพร้อมและเต็มใจจะปรับปรุงรสชาติให้ถูกปากเช่นเคย  

ศร�วุธ ชื่นรส
บรรณ�ธิก�ร 

ส้มตำา น่าจะเป็นอาหารที่ทุกคนคุ้นเคย  
เป็นความคุ้นเคยที่จะเรียกว่าคุ้นชินก็ ได้   
เพราะหาทานกันได้ง่าย ทานกันได้บ่อย  
และใครๆ ก็ชอบทาน หากไม่ชอบบ้าง 
ในบางจานก็ยังสามารถดัดแปลงปรับปรุง 
จนเรารู้สึกชอบได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับ 
ที่รสชาติ ส่วนประกอบ หรือเครื่องเคียง  
ร้ านส้ มตำ าบาง ร้ านถึ งกั บมี เ มนู ส้ มตำ า 
หลายสิบเมนูให้ลูกค้าเลือกเลยทีเดียว

ความหลากหลายของอาหารที่เรียกว่า 
ส้มตำานั้นเป็นเรื่องน่าประทับใจเรื่องหนึ่งของ 
อะไรท่ีมันเป็น ‘ไทยๆ’ นะครับ มันแสดงถึง 
ความคิดสร้างสรรค์แบบไทยๆ และแสดงถึง 
การอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลาย ส้มตำา 
บางเมนูนั้นผสมผสานกับอาหารประเภทอื่นๆ  
หน้าตาเฉย ในขณะที่บางเมนูก็แปลกเสียจน 
หากินได้เฉพาะร้านเท่านั้น

งานเขียนของน้องๆ ใน Read Me ฉบับนี้ 
น่าจะทำาให้ท่านผู้อ่านได้รู้เรื่องส้มตำามากขึ้น 
ไม่มากก็น้อย และถ้าเป็นไปได้ อ่านแล้วเรา 
อ าจจ ะมอง เห็ นถึ ง ค ว ามหลากหลาย  
และความคิดสร้างสรรค์แบบไทยๆ ท่ีซ่อนอยู่ 
ในอาหารคูช่าตปิระเภทน้ีด้วย เผือ่วา่กนิสม้ตำา 
ครัง้ตอ่ไปเราอาจจะรูส้กึถงึสิง่ลุม่ลกึทีซ่อ่นอยู่
ในอาหารเรียบง่ายแบบส้มตำามากขึ้น

เ ป็ น ค ว า ม รู้ สึ ก แ บ บ ที่ จ ะ ทำ า ใ ห้ เ ร า 
รักความเป็น ‘ไทยๆ’ มากข้ึน และเข้าใจ 
ความหลากหลายแบบ ‘ไทยๆ’ มากข้ึนอีก
หน่อย

ผมหวังไว้เช่นนั้น

วิภว์ บูรพ�เดชะ
บรรณ�ธิก�รบริห�ร

Editor’s talk [บท บก.]
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Cover Story [เรื่องจ�กปก]

เรื่อง ศราวุธ ชื่นรส 

กำ�ซ�บมิตรภ�พแห่ง

ส้มตำาครกแรกถือกำาเนิดข้ึนมา 
กอ่นมนีกัโภชนาการบรรจคุำาวา่ ‘อาหาร 
สุขภาพ’ ไว้ในสาระบบความคิด พอโลก 
พัฒนาขึ้นทุกอย่างถูกจัดเป็นหมวดหมู่  
อาหารดั่งเดิมที่ ไม่ ได้รับความนิยม 
จงึคอ่ยๆ หายไปจากโตะ๊อาหาร สวนทาง
กับอาหารซึ่งผู้คนนิยมชมชอบต่างถูก
ดัดแปลงไปตามกาลเวลา 

สำาหรบัคนไทย อาหารทีย่นืยงไมถ่กู
กาลเวลากลบไปมีอยู่หลายเมนู ส้มตำา
จัดอยู่ในอันดับต้นๆ อย่างล่าสุดมีการ
สำารวจนักท่องเท่ียวต่างประเทศที่มา
เยือนสยามเมืองยิ้ม พบว่าอาหารข้าง
ถนนที่พวกเขาชอบ มีส้มตำาแซงหน้า
ผัดไทที่เคยครองแชมป์มานมนาน คง
จริงอย่างท่ีเชฟหลายคนว่าเทรนด์การ
กินอาหารของนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้
เปลี่ยนไปแล้ว ยุคสมัยนี้เราจะเห็นฝรั่ง
ตาน้ำาข้าวกินเผ็ดกันมากขึ้น 

ความนิ ยมอาหาร ไทย ในต่ า ง
ประเทศถือเป็นหน้าตาของคนในชาติ 
ชั่วโมงนี้คนไทยจึงถึงเวลาแล้วที่จะต้อง
กลับมาเรียนรู้อาหารประจำาชาติให้มาก
ขึ้น ‘ส้มตำา’ เลยเป็นโจทย์ใหญ่ที่ฉบับนี้

เรายกขึ้นมาเพื่อให้ได้เห็นพัฒนาการ – 
คณุประโยชน ์- ความอรอ่ย - โภชนาการ 
และโทษของวัตถุดิบที่ด้อยคุณภาพ  

จากความอร่อยที่หลายคนยอมรับ 
เครื่องเคียงบางอย่างเมื่อกินแกล้มกับ
ส้มตำาบางประเภท จึงถูกใจบางคนจน
ต้องกินจนพุงกางแล้ว อรรถรสด้าน
สถานที่เป็นอีกแง่มุมซึ่งถูกหยิบยกขึ้น 
เห็นได้จากแม่ค้าบางเจ้าที่คนกินต้อง
ต่อคิวยาวเป็นงูเลื้อย ไม่ยอมขยับขยาย
สถานที่ให้โอ่อ่า แล้วถึงบางอ้อว่า เคย
ขยับขยายร้านแล้ว แต่คนกินกลับน้อย
ลง ซึ่งสถานที่จึงมีส่วนสำาคัญไม่น้อย 

แม้แต่ขาเม้าท์ทั้งหลายยังต้องคัน
ปากเมือ่นดัเจอกนัทีร่า้นสม้ตำา หรอืบาง
คนขอแคใ่หไ้ดเ้มา้ทไ์มค่อ่ยกินก็สนกุอยา่
บอกใคร  

‘ส้มตำา’ จึงถือเป็นอาหารการกิน
ซึ่งเชื่อมมิตรภาพ จากคนหนึ่งสู่คนอีก
หลายคน และจากหมู่บ้านเป็นจังหวัด 
เป็นภูมิภาค เป็นประเทศไทย เป็นบ้าน
พี่เมืองน้อง แล้วคุณจะไม่ลองกำาซาบ
รสชาติแห่งมิตรภาพเหล่าน้ีผ่านเรื่อง
ราวในหน้าต่อไปเชียวหรือ ?
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คว�มเป็นม�กว่�จะตำ�สนั่น
  

‘ส้มตำ�’ อ�ห�รแห่งวัฒนธรรมที่ช�วไทยคุ้นเคย ใช่ว่�จะมีโซ้ยมีแซบกันใน
ประเทศไทยเท่�นั้น ลองม�ดูกันว่�ส้มตำ�ที่เดินท�งไกลไปปักธงอยู่ในประเทศอื่นๆ 

มีหน้�ต�และรสช�ติต่�งจ�กส้มตำ� ณ สย�มประเทศของเร�อย่�งไรบ้�ง

เรื่อง ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์, กมลพร สุนทรสีมะ

ส้มตำา แม้จะได้ชื่อว่าเป็นอาหาร 
จานหลกัยอดนิยมของคนไทยมาช้านาน  
แต่ต้นกำาเนิดที่แท้จริงของส้มตำาน้ัน 
ชา่งเลอืนลางจนไม่อาจทราบทีม่าแนช่ดั 
บ้างก็เช่ือว่าเป็นอาหารพื้นเมืองอีสาน 
และกลายเปน็ทีน่ยิม บา้งกว็า่เปน็อาหาร 
ร่วมสมัย ส่วนในหน้าประวัติศาสตร์ลาว 
เพื่อนบ้านเรากลับบอกว่าส้มตำานั้นถือ 
กำ า เ นิดจากลาว ต่ างแหล่งข้อมูล  
ต่างที่มา ยากที่จะหาข้อสรุป 

พอจะสบืเสาะกนัได้ น่ันคือ มะละกอ  
และพริก ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของ 
ส้มตำา น้ัน ล้วนเป็นพืชที่นำามาจาก 
ต่างประเทศทั้งสิ้น ซึ่งประเทศไทยรู้จัก 
พริกในปี พ.ศ. ๒๑๔๓ ส่วนมะละกอนั้น 
เ พิ่ ง เ ข้ า ม า ใ น ไ ท ย เ มื่ อ ส มั ย ต้ น 
รัตนโกสินทร์ผ่ านทางภาคใต้หรือ 
อ่าวไทย ดังนั้น อาหารหลักของชาว 
สโุขทัย และชาวอยธุยาน่าจะเป็นอาหาร 
รสจืด ไม่จัดจ้าน และน่าจะยังไม่รู้จัก 
ส้มตำาด้วยว่าคืออะไร

กว่ามะละกอจะแพร่หลายขึ้นไปยัง 
ถิน่อสีานไดน้ัน้คงใชเ้วลานานพอสมควร  
กวา่จะรูจ้กั กวา่จะนยิมปลกู และลองผดิ 
ลองถูกกับการปรุงอาหารหลากหลาย 
รูปแบบ จนได้มาซึ่งส่วนผสมที่ลงตัว  
กลายเป็นอาหารยอดนิยมที่เรียกกัน
ว่าส้มตำา 

ส่วนที่เรารู้จักกันในชื่อ ตำาส้ม หรือ  
ตำาบักหุ่งนั้น อาจเป็นอาหารของชาว 
อสีานจรงิๆ เนือ่งจากส้ม คอืความเปรีย้ว  
ดังนั้น ตำาส้มก็คือการตำาอะไรก็ได้ที่มี 
รสชาติเปรี้ยวแซบและทานกันอยู่แล้ว  
จนกระทั่งมีคนลองฝานมะละกอดิบ 
ลงไปตำา ใส่น้ำาปลาแดกเข้าไปแล้ว 
เห็นว่าเข้าท่า ทำาให้กลายเป็นเมนู 
ติดตลาด ฮอตฮิต ไปทั่ วถิ่ นอีสาน 
ในเวลาต่อมา

ยังมีความเป็นไปได้ว่า ชาวอีสาน 
อาจรู้จักมะละกอก่อนหน้านั้นผ่านทาง 
ญวน เนื่องจากที่เวียดนามนั้นมีอาหาร 
ชนิดหนึ่งเรียกว่า Goi du du bo 
kho (ยำามะละกอใส่เน้ือวัวย่าง นิยม 
ทานเล่น  หรือทานคู่ กับขนมจีน)  
ซึ่ ง ค ล้ า ย ค ลึ ง กั บ ส้ ม ตำ า บ้ า น เ ร า 
เป็นอย่างมาก แต่ก็ยังไม่ทราบที่มา
แน่ชัดว่าใครได้รับอิทธิพลจากใคร 
แต่ที่แน่ๆ คือ ส้มตำาอาจไม่ใช่อาหาร 
ดั้งเดิมของถิ่นอีสานมาแต่โบราณกาล  
แต่เป็นเมนูอาหารที่เพิ่งเริ่มคิดค้นมาได้ 
ไม่นานนี้เอง 

ถึงตรงนี้ ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน 
แนน่อนเก่ียวกับสม้ตำา แตล่องมารว่มวง 
เปิบส้มตำาแซบๆ กันดีกว่า เพราะส้มตำา 
หนึ่งจานให้อะไรที่มากกว่าอิ่มท้อง?
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อ้างอิง: ร่มรื่นในเงาคิด 
โดย สุวพงศ์ จั่นฝังเพชร 
มติชนสุดสัปดาห์ 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘

โภชน�ก�รของส้มตำ�  

ขณะที่แม่ค้�ร้�นส้มตำ�หน้�ป�กซอยบ้�น กำ�ลังโขลกส่วนผสมส้มตำ�อย่�งเม�มัน 
รู้หรือไม่ว่�ส่วนประกอบของส้มตำ�ล้วนมีคุณค่�ท�งโภชน�ก�รสูง จนถูกเรียกว่�อ�ห�รเพื่อสุขภ�พ
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๑.มะละกอดิบ 
ผักให้โปรตีน อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน
ซึ่งร่างกายจะเปลี่ยนให้เป็นวิตามินเอ  
มีส่วนช่วยในการมองเห็น โดยเฉพาะ 
เมื่อมีแสงสว่างน้อย และวิตามินซี  
สารที่ ทำ า ให้ เ ส้ นผม ฟัน  เหงื อก  
และกระดูกแข็งแรง ควบคุมการไหล
เวียนของเลือด แก้เลือดออกตามไรฟัน  
ผลมะละกอยังมีสรรพคุณทางยา  
เป็นสมุนไพรช่วยขับปัสสาวะ เป็นยา 
ระบายอ่อนๆ และยังนำามาปรุงเป็น 
เครื่องดื่มสมุนไพร คือ ชามะละกอ 
ที่มีสรรพคุณในการช่วยล้างคราบไขมัน 
บริเวณลำาไส้ ช่วยให้ร่างกายดูดซึม 
สารอาหารได้อย่างเต็มที่

๒.พริก 
สว่นผสมสำาคัญของอาหารไทย สามารถ 
ต้านมะเรง็ไดด้ ีเพราะมสีารเบตา้แคโรทนี  
สารที่ทำาหน้าท่ีเสมือนต้านอนุมูลอิสระ  
เพราะการลดปรมิาณอนุมูลอสิระเท่ากบั 
ลดความเสี่ยงของมะเร็ง ทั้งยังพบว่า 
มผีลกระตุน้เซลลภ์มูติา้นทานในรา่งกาย 
ที่ชื่อ ที-เฮลเปอร์ให้ทำางานต้านสิ่ง
แปลกปลอมได้ดีขึ้น เป็นผลดีกับผู้มี 
ความเสี่ยงโรคมะเร็งจากการใช้ชีวิต 
ท่ามกลางมลภาวะ

๓.มะเขือเทศ 
มีส่วนช่วยลดมะเร็งในลำาไส้และมะเร็ง 
ต่อมลูกหมาก จากการวิจัยพบว่าถ้า 
รับประทานมะเขือเทศ 10 ครั้งต่อ 
สัปดาห์ จะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็ง 
ที่ต่อมลูกหมากในเพศชายได้มากกว่า 
ร้อยละ 75 ส่วนคุณผู้หญิงต้องใช้  
มะเขือเทศบำารุงผิวพรรณ โดยเฉพาะ 
ผิวหน้า มีส่วนช่วยลดการเกิดสิว  
เพราะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย  

๔.ถั่วฝักย�ว 
ถ้ากินกับส้มตำาอย่างสดๆ ช่วยรักษา 
อาการท้องอืดและแนน่ทอ้งจากการกนิ 
มากเกินไป ดังนั้นไม่ต้องพะวงว่าจะ 

อร่อยกับส้มตำาได้ไม่เต็มที่  เพราะมี 
มะเขือเทศเป็นตัวช่วยแล้ว แต่สำาหรับ 
ใครที่มีอาการท้องผูก อย่าริหยิบเมล็ด 
มากินเชียว เดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายกันพอดี

๕.มะน�ว  

มี วิ ต า มิ น สู ง ก ว่ า ส้ ม ถึ ง ส อ ง เ ท่ า  
สมัยโบราณใช้รักษาโรคทางเดินหายใจ  
โดยคั้นน้ำามะนาวผสมน้ำาอุ่นเติมน้ำาผึ้ง 
เป็นสูตรดั่งเดิมในการรักษาโรคหวัด  
บรรเทาอาการเจ็บคอ แถมยังนิยม 
นำามาผสมกับดินสอพอง พอกใบหน้า 
ให้ผิวหน้าเนียน

๖.ปล�ร้� 
อุดมไปด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่   
ทั้ง คาร์ โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน   
วิตามิน และเกลือแร่ โดยเฉพาะเม่ือ 
ทำาจากปลาช่อน และเม่ือเทียบกับ 
ผลิตภัณฑ์หมักดองประเภทอื่น เช่น  
กะปิ และน้ำาปลา จะมีคุณค่าทางโภชนา
สูงกว่ามาก ควรเลือกปลาร้าที่ปรุงสุก 
และสะอาด เพราะการหมกัใชเ้วลาตัง้แต ่ 
5-8 สปัดาหจ์นถึงนานเป็นปี ทำาใหอ้าจมี 
แมลงวนัตอม เมือ่เกดิหนอนแมลงวนัขึน้ 
ผู้ผลิตอาจเลือกใช้ยาฆ่าแมลงกำาจัด  
หากเกิดการตกค้าง คนทานส้มตำา 
อยา่งเราอาจมอีาการทอ้งรว่ง ปวดทอ้ง  
และอาเจียน รวมถึงการขนส่งท่ีไม่ถูก 
หลักอนามัย อาจมี เชื้อแบคที เรีย 
หลายชนิดที่ทำาให้อาหารเป็นพิษได้

๗.กุ้งแห้ง 

อาหารทีอ่ดุมไปดว้ยโปรตนีจากเนือ้สตัว ์ 
เราตอ้งเลือกขนาดกุ้งแหง้ ดว้ยไซส์หรอื 
เกรด ยงัตอ้งดทูีส่อีกีดว้ย เพราะกุง้แหง้ 
ที่ดีไม่ควรผสมสีใดๆ ลงไปทั้งสิ้น ถ้าใส่สี 
ผสมอาหารไม่ว่าจะเป็นสีธรรมชาติ 
หรือสีสังเคราะห์ ล้วนเกิดการสะสม 
ในรา่งกาย ส่งผลเสียตอ่การทำางานของ 
กระเพาะอาหาร เนื่องจากสีผสมอาหาร 
จะไปเคลือบกระเพาะ ทำาให้การดูดซึม 
อาหารมีปัญหา และลุกลามไปถึงการ 
ทำางานของไต

๘.ปูเค็ม  
ส่วนมากใช้ปูแสม ซึ่งอันตรายมากๆ  
เพราะในปูเค็มที่ดองนั้นเต็มไปด้วย 
พยาธิใบไม้ในปอด และอีกหลายชนิด  
อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายคุณ ถึงขั้น 
เลือดออกในสมองและอาจเสียชีวิตลง 
ในเวลาตอ่มา เพราะฉะน้ันไม่วา่จะอรอ่ย 
ตอนเราดูดดังจ๊วบขนาดไหน ก็ควร 
ห่วงใยสุขภาพร่างกายด้วย

๙.น้ำ�ปล�  
ผลิตผลจากการหมักด้วยปลาสดกับ 
เกลือ ให้รสชาติแสนเค็มขวดนี้ มีส่วน 
ช่วยผู้ขาดแคลนโปรตีนจากเนื้อสัตว์  
เพราะมีกรดกลูตามิก ช่วยแก้ขัดยาม 
ขาดโปรตีน แต่เราบริโภคน้ำาปลาได้ใน 
ปริมาณไม่เกิน 1-2 ช้อนโต๊ะ ซึ่งช่วย 
ทดแทนโปรตีนที่ร่างกายต้องการใน 
แต่ ล ะ วั น ไ ด้ เ พี ย งป ร ะม าณ  7%  
เพรา ะฉะนั้ นการบริ โ ภค เนื้ อสั ตว์  
จึงดีที่สุด

๑๐.น้ำ�ต�ลปีบ 
ส่วนผสมที่ ให้รสหวาน ทำามาจาก 
การเคี่ ยว น้ำ าของยอดทะลายอ่อน 
ของมะพร้าวจนกระทั่งเหนียว ข้นและ 
หวาน ใน 1 ช้อน ให้พลังงาน 18 
กิโลแคลลอรี มีวิตามิน เช่น แคลเซียม  
ฟอสฟอรสั ธาตเุหลก็ ใน 1 วนั เราไมค่วร 
บริโภคเกิน 4-8 ช้อนชา ยิ่งถ้าเป็น 
เด็กวัยเรียน ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุไม่ควร 
เกินวันละ 3 ช้อนชา ไม่เช่นนั้นถ้ารับ 
มากกวา่ 18 ช้อนชาตอ่วนั จะเสีย่งตอ่โรค 
อ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และ 
ไขมันในเลือดสูง

ส้มตำ� 1 ครก จึงมีทุกอย่�งครบครัน 
ทั้ง รสเปรี้ยว หว�น มัน เค็ม อุดมไป
ด้วยวิต�มิน และแร่ธ�ตุให้คุณค่�แก่
ร�่งก�ย โดยเฉพ�ะนำ�ม�กนิแกลม้ผกั.

เรื่อง ปิยภัทร นันทนรเศรษฐ์, กมลพร สุนทรสีมะ
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๑. สป�เก็ตตี้แป้งข้�วเหนียว
“เพียงคุณลองเปลี่ยนส่วนผสมสไตล์อิตาเลี่ยน 
จากแป้งสาลีมาเป็นแป้งข้าวเหนียวพันธุ์ไทย  
ถ้าใช้พันธุ์ข้าวเหนียวที่ปลูกแถบอีสานรสชาติ 
จะดี เป็นพิเศษ ผสมแป้งเข้ากับน้ำาและไข่  
นวดเคล้าให้เข้ากันจนกลายเป็นเส้นพาสต้า 
ลูกครึ่งอีสาน กินแกล้มกับส้มตำารสจัดกำาลังดี 
นี่จะเป็นหนึ่งเครื่องเคียงที่มาแทนข้าวเหนียว
ขนมจีนที่เราเคยกินมา เมนูนี้คงจะให้รสชาติ
เหนียวนุ่มลื่นลิ้นดีพิลึกนะขอรับ”

๒. กิมจิผักเสี้ยนดอง
“หากเบื่อผักสดที่กินคู่กับส้มตำาแล้ว ต้องลอง 
ผักเสีย้นดองสไตลโ์คเรยีน โดยนำาสว่นผสมของ 
กิมจิที่ประกอบไปด้วย พริกแดง กระเทียม ขิง  
และน้ำาซุปกระดูกปลา มาหมักกับผักเส้ียน 
พื้นบ้านอาหารคู่ปากชาวอีสาน แทนที่เราจะใช้ 
ผักกาดขาวตามตำารับทั่วไป ตามสูตรการปรุง 
ท่ีใกล้กันของสองสัญชาติท้ังการเติมเกลือ 
และน้ำ าตาลแล้วหมักทิ้ ง ไว้  เราอาจเ พ่ิม 
กลิน่อายความเปน็ไทยดว้ยการใสข่า้วสวยลงไป 
อีกหนึ่งกำามือก่อนหมัก ขณะกินคู่กับส้มตำา 
ควรระวังกลิ่นฉุนเฉียวข้ึนตาด้วยนะขอรับ
กระผมเป็นห่วง”

ฉีกแหกแหวกกฎเครื่องเคียงส้มตำ�!?  

แค่ส้มตำ�รสถูกป�กกินเปล่�ๆ จ�นเดียวก็แซบอีหลี หรือถ้�จะให้ครบเครื่องก็ต้องมีเครื่องเคียงม�กินแกล้ม...

แต่เครื่องเคียงประเภท ข้�วเหนียว ขนมจีน เส้นลวก แกล้มผักกะหล่ำ� ผักบุ้ง ถั่วฝักย�ว หรือจะมีรสเนื้อปิ้งย่�งอย่�งไก่  
หมู ปล� กินคู่กับล�บ น้ำ�ตก ต้มแซบ ซุป อ่อม แจ่ว หมก... (เฮ้อเหนื่อย) แค่นี้ก็ล้นโต๊ะอิ่มล้นไปถึงลิ้นปี่

“แต่เดี๋ยวก่อน! ห�กคุณกำ�ลังเบื่อกับรสช�ติเครื่องเคียงส้มตำ�แบบเดิมๆ อยู่ล่ะก็ 

กระผมน�ยเชฟหม�และน้องอนัญ’ มีท�งเลือกใหม่ม�เสนอให้คุณ ขอบอกไว้ก่อนนะขอรับว่�...
ครั้งนี้เร�เอ�ใจคนชอบอ�ห�รไทยสไตล์ฟิวชั่นผส�นสัญช�ติที่ออกจะพิสด�รอยู่สักหน่อย!”
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๓. ฮะเก๋�ปล�ดุก
“อาหารว่างของชาวจีนที่นิยมกินคู่กับน้ำาชาในยามสาย  
แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนไส้ให้กินคู่กับส้มตำาแล้วล่ะก็ เน้ือปลาดุก
ที่มีความมันจะมาแทนรสกุ้งและหมูได้ เพียงปรุงรสเนื้อ
ปลาดุกด้วยเกลือ น้ำาตาล พริกไทย อาโรมาต แป้งข้าวโพด 
ไข่ขาว และน้ำามันงาตามสูตรฮะเก๋า นำาไส้ที่ได้ลงห่อในแป้ง
ทำาฮะเก๋าจับจีบให้สวยแล้วเอาไปนึ่ง แต่ถ้าอยากเปลี่ยน
รสชาติจะเอาไปทอดก็น่าลองนะขอรับ เมนูน้ีกินคู่กับส้มตำา 
ที่ ใส่หน่อไม้สดอย่างตำาซ่ัวรสชาติจะกลมกล่อมชนิดที่ 
มองเห็นสวรรค์อยู่รำาไร ถ้าไม่เชื่อต้องลองดู!” ๔. เบอร์เกอร์ไก่ย่�ง

“เวลาเป็นของหายากนะขอรับ อาหารฟาสต์ฟู้ดแนวอเมริกัน 
อย่างเบอร์เกอร์ที่กระผมเอามาจับคู่กับส้มตำาช่างเหมาะกับวิถีคนกรุง
ในยคุนี ้เมนนูีอ้าจไมแ่ปลกอะไรนกั เพราะเบอรเ์กอรข์า้วเหนยีวลาบหม ู
หากินได้ตามร้านสะดวกซื้อในบ้านเรา กระผมเองเคยลองมาแล้ว
รสชาติดีใช้ได้อยู่ แต่กระผมอยากจะให้ฟิวชั่นกว่านี้หน่อย เพราะฉะนั้น 
เราต้องใช้เนื้อขนมปังประกบเข้ากับไก่ย่างสูตรไทยที่มาพร้อมกลิ่น
ตะไคร้ พริกไทย กระเทียม แล้วแทนที่มัสตาร์ดกับซอสมะเขือเทศ
ด้วยน้ำาจิ้มแจ่วสูตรเด็ด รับรองได้เลยว่าหากกินคู่กับส้มตำารสจัดแล้ว  
ถ้าไม่อร่อยเหาะก็ต้องจัดแจงห้องน้ำาให้ว่างเข้าไว้นะขอรับ (ฮา)”

๕. พิซซ่�หน้�ปล�ร้�
“เมนูนี้กระผมภูมิใจเสนอสุดๆ สำาหรับคนที่ไม่ชอบกิน 
ปลาร้าเพราะกลิ่นหอมที่ล้ำาลึกของมัน กระผมขอบอก
เลยนะขอรับว่า คุณ พลาด แล้ว! แต่ไม่ต้องเสียใจไป 
เพราะเมนูนี้อาจช่วยคุณได้ พิซซ่าสูตรต้นตำารับน้ี 
ต้องทำาตามกรรมวิธีจากเมืองนาโปลีของอิตาลี แป้ง
สูตรเฉพาะอบในเตาอุณหภูมิสูง ที่ขาดไม่ได้ คือ  
ชีสมอซซาเรลล่า เป็นชีสที่ทำามาจากนมควายพันธุ์ 
พื้นเมืองชื่อ ฟิออเร่ ดี บัฟฟาล่า ช่ือน่ารักดีนะขอรับ  
(อนันีผ้มนอกเรือ่ง) ใส่ซีสลงไปแล้วตามด้วยมะเขือเทศ 
ใบโหระพา กระเทียม ออริกาโน และปลาเค็มแอนโชวี่ 
แต่ถ้าจะกินคู่กับส้มตำาเราต้องใช้ ‘ปลาร้า’ เท่าน้ัน! 
นอกจากปลาที่หมักกับเกลือแล้วกระผมแนะนำาให้ใส่
รำาข้าวลงไปด้วย เพื่อตัดรสเค็มให้อ่อนลงแล้วยังช่วย
เพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆ ที่สำาคัญที่สุดต้องใช้ปลากะตักทำา
ปลาร้า เพราะปลาแอนโชวี่ที่ชาวเมืองเขาเรียกกันก็คือ
ปลากะตักดีๆ นี่เอง! (มหัศจรรย์ขอรับ)”

“ทีว่�่ม�นีค้อื 5 เมนเูครือ่งเคยีงสม้ตำ�ทีก่ระผมเชฟหม�ภ�คภมูใิจ 
นำ�เสนอ ห�กท่�นใดที่ข้องใจในรสช�ติและอย�กลองลิ้มรส กระผม 
ขอเตือนเป็นครั้งสุดท้�ยนะขอรับว่� อย่�ไปห�ต�มร้�นอ�ห�รหรือ
ภัตต�ค�รแห่งไหนให้เสียเวล�เลยขอรับ 

เอ�เปน็ว�่วนัไหนทีท่�่นผูอ้�่นเกดิอย�กสม้ตำ�ขึน้ม�จบัใจ แต่เบือ่ 
ทีจ่ะกนิคูก่บัเครือ่งเคยีงเดมิๆ เหล�่เมนทูีก่ระผมว�่ม�นีเ้ป็นตัวเลอืก 
ที่ไม่เลวนัก ซึ่งท่�นผู้อ่�นน่�จะลองเข้�ครัวทำ�กินดูเองก่อน ห�กจะ 
พลิกแพลงตะแคงสูตรปรับเป็นเมนูอ่ืนกระผมก็ยินดีอย่�งย่ิง  
ถ้�ได้เร่ืองหรือได้รสช�ติอย่�งไรอย่�ลืมส่งจดหม�ยม�บอกเร�ด้วย
นะขอรับ” ...ด้วยรักจ�กเชฟหม�และน้องอนัญ’

เรื่อง เชฟหมา, อนัญ’ นฤที 
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๑.ส้มตำ�เย็น (ตำ�อล�สก้�ปูม้�)

ร้�นส้มตำ�เย็น ซอยสุขุมวิท 101/1
ราคา 129 บาท

ระยะเวลาขาย ตลอดทั้งปี

ในวันที่อากาศร้อนๆ อาหารชนิดแรกที่คนมักจะนึกถึง คงไม่พ้น
ไอศกรีมและน้ำาแข็งใส แต่ในวันนี้ เห็นทีว่าคงจะต้องเพ่ิมเมนูส้มตำา
เข้าไปในลิสต์เป็นอย่างที่สาม กับเมนูสุดแปลก ส้มตำาเย็น ของร้าน 
ส้มตำาเย็น ที่พี่เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากการอยาก
สร้างจุดขายให้กับส้มตำา และเล็งเห็นว่าความอร่อยของส้มตำาอยู่
ที่ความกรอบของมะละกอ การที่มะละกอจะกรอบได้คือต้องรักษา 
ความเย็นของตัวเส้น จึงเกิดเป็นเมนูส้มตำาเย็นขึ้น

ส้มตำาเย็น ถูกเสิร์ฟมาในจานสเตนเลสที่ช่วยเก็บรักษาความเย็น 
ได้ดี ด้านล่างคือฐานตั้งที่ใส่น้ำาแข็งแห้งก่อให้เกิดควันพวยพุ่ง
คล้ายอยู่ ในอุณหภูมิติดลบ และส่วนสำาคัญที่ทำาให้ส้มตำาเย็น 
ได้ก็คือเกล็ดหิมะน้ำามะขามปรุงรสที่ โปะมาบนตัวส้มตำาน่ันเอง  
ส่วนประกอบของ ส้มตำาเย็น คล้ายส้มตำาปูม้าแต่เพ่ิมความอร่อย 
ดว้ยเมด็มะมว่งหมิพานตแ์ละความเปรีย้วหวานกลมกลอ่มกำาลงัพอด ี
ของเกล็ดหิมะน้ำามะขามปรุงรสที่ละลายเข้ากับตัวส้มตำา เป็นที่ถูกใจ 
ของสาวๆ วยัรุน่ วยัทำางาน และผูช้อบลองของแปลกท่ีแวะเวยีนมาชมิ  
แค่ลองชิมคำาแรกก็คล้ายกับว่านั่งกินส้มตำาอยู่ที่อลาสก้าแล้ว!

๒.ส้มตำ�เบอร์รี่อัลมอนด์ 

ร้�นแซ่บอีลี่ อ�รีน่� 10 ซอยทองหล่อ
ราคา 180 บาท

ระยะเวลาขาย ตลอดทั้งปี

จากเมนูส้มตำาที่เป็นอาหารพ้ืนถ่ินสู่การอัพเกรด
ส่วนผสมครั้งใหญ่ให้กลายเป็นส้มตำาอินเตอร์ เมื่อ
มะม่วงสุก สตรอว์เบอร์รี่ และอัลมอนด์ ของโปรดของ
ดาราสาว ตุ๊กตา อินทิรา ถูกนำามาลองผสมกันอย่าง
ลงตัวในเมนูส้มตำาเบอร์รี่อัลมอนด์ เมนูแปลกขึ้นชื่อ
ของร้านแซ่บอีลี่ ที่มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวตามแบบ
ฉบับส่วนผสมของผลไม้ เพิ่มความหลากหลายด้วย
ข้าวโพด แครอท และถั่วฝักยาว แม้ส่วนประกอบอาจ
ฟังดูมาจากคนละทิศละทาง แต่รสชาติกลับเข้ากันได้
กับความเผ็ดของพริกขี้หนูอย่างไม่น่าเชื่อ สีสันที่ตัด
กันของมะม่วงสุกสีเหลืองกับสตรอว์เบอร์รี่นอกลูก
ใหญ ่ประกอบกับความแปลกของส่วนผสมเป็นทีถ่กูใจ
ลูกค้าตั้งแต่สาวๆ จนถึงวัยกลางคน โดยเฉพาะลูกค้า 
ชาวญี่ปุ่นและเกาหลี ที่พี่แมว แม่ครัวฝีมือดีของร้าน 
เล่าให้เราฟังว่า เป็นต้องร้อง “Amazing!” ทุกครั้ง
ท่ีได้ชิม นับเป็นส้มตำาแนวทดลองท่ีฟังดูน่าสนใจอีก 
เมนูหนึ่งเลยทีเดียว

๕ เมนูส้มตำ�แปลกอะไรกันนี ่

ลองสำ�รวจตัวเองดูว่� คุณเป็นอีกคนหนึ่งที่อย่�งน้อยๆ ในหนึ่งเดือนต้องมีเมนูส้มตำ�แวะม�ทักท�ยในมื้ออ�ห�รอยู่หล�ยครั้ง
ใช่หรือไม่ ห�กใช่ ลองถ�มตัวเองดูว่�เบื่อบ้�งไหมกับเมนูส้มตำ�เดิมๆ ที่เคยสั่งม�กินซ้ำ�แล้วซ้ำ�เล่� ไม่ว่�คำ�ตอบจะเป็นอย่�งไร  

ลองม�พบกับ 5 เมนูส้มตำ�แปลกของเร�ดูก่อน แล้วคุณจะต้องร้องว่� “อะไรกันนี่! ส้มตำ�แบบนี้ก็มีในโลก”
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๓.ส้มตำ�ด๊องแด๊ง

ร้�นจิตส้มตำ� เชียงค�น
ราคา 30 บาท

ระยะเวลาขาย ตลอดทั้งปี 

ใครเลยจะนึกว่าจะมีส้มตำาชื่อน่ารัก 
อย่าง ตำาด๊องแด๊ง อยู่ในประเทศไทย  
ก่อนอ่ืนต้องขออธิบายก่อนว่า ด๊องแด๊ง  
แท้ จ ริ ง แ ล้ ว เป็ นอาหารพื้ น เ มื อง 
ของชาวจังหวัดเลยที่ มีมานานนม  
ทำามาจากแป้งที่ ใช้ทำ า เส้นขนมจีน 
นำามาบีบผ่านรูให้มีลักษณะเป็นก้อน 
มีหางคล้ ายลอดช่องหรื อ เกี้ ยมอี๋   
ส้มตำาด๊องแด๊ง ดูเผินๆ อาจมีลักษณะ
คล้ายตำาซั่ ว ท่ัว ไป แต่ความแปลก 
ข อ ง เ ม นู นี้ อ ยู่ ท่ี ก า ร ใ ช้ ด๊ อ ง แ ด๊ ง 
เข้ามาแทนมะละกอ และใส่ผักสดต่างๆ  
อาทิ ผักบุ้ง ลงไปเพ่ิมสีสันและคุณค่า 
ทางโภชนาการให้กับอาหาร

รสชาติของ ตำาด๊องแด๊ง จะออก 
หวานนำาเผ็ดตามนิดๆ รสสัมผัสหนุบหนับ 
ถึงตัวแป้งด๊องแด๊ง เป็นอีกหนึ่งเมนู 
แปลกที่บรรดานักท่องเท่ียวท่ีมีโอกาส 
แวะไปเยือนเชียงคานเป็นต้องลองกัน
แทบทุกคน 

๔.ส้มตำ�ไหลบัว

ร้�นตำ�ตำ� สย�มสแควร์
ราคา 58 บาท

ระยะเวลาขาย ตลอดทั้งปี

ฟงัช่ือ สม้ตำาไหลบวั ครัง้แรกหลายคน 
อาจจะนึกว่าเมนูนี้ เป็นส้มตำาดอกไม้  
ทว่าในความเป็นจริงนั้นใกล้เคียงแต่ยัง 
ไม่ใช่ ส้มตำาชื่อแปลกอย่าง ตำาไหลบัว นี้ 
มีส่วนประกอบสำาคัญคือ ไหลบัว หรือ 
หลดบัว (คนละอยา่งกบัสายบวั) ซึง่เปน็ 
หน่อของบัวที่จะเจริญเป็นลำาต้นต่อไป  
โดยนำามาใช้แทนมะละกอ คลุกกับน้ำายำา 
ทีผ่สมดว้ยถัว่ตำาละเอยีด มรีสชาตเิปรีย้ว 
หวานไม่เผ็ดมาก รสสัมผัสของไหลบัว 
ให้ความรู้สึกกรอบ ทดแทนความกรอบ
ของมะละกอได้ พ่ีฟลุ้ค เจ้าของร้าน 
ใหร้ายละเอยีดเพิม่เตมิวา่ เมนนูีท้างรา้น 
ได้ คิด ข้ึนมาพร้อมกับตอนเปิดร้าน 
โดยอยากให้มีความแปลกไม่ซ้ำาร้านอื่น  
ซึ่งลูกค้าที่สั่งเมนูนี้มักจะเป็นคนใต้หรือ 
ชอบกินอาหารใต้ เพราะไหลบัวมักถูก 
นำาไปเป็นส่วนประกอบของอาหารใต้ 
หลายอย่าง เช่น แกงไหลบัว ทว่าลูกค้า 
ทั่ ว ไปที่สะดุด ใจกับชื่ อ เมนูก็มักสั่ ง 
มาลองเช่นกัน

๕.ส้มตำ�หลอด

ร้�นครัวจัดจ้�น วัดตรีทศเทพ
ราคา 70 บาท

ระยะเวลาขาย ตลอดทั้งปี

เคยกินก๋วยเตี๋ยวหลอดมาก็หลายที  
แต่ ส้มตำาหลอด นี่เห็นจะเพิ่งเคยได้ยิน 
เป็นครั้งแรก ส้มตำาหลอด เมนูแนะนำา 
ของร้านครัวจัดจ้านย่านบ้านพานถม 
มี ลั ก ษ ณ ะ ที่ เ จ้ า ข อ ง ร้ า น เ ล่ า ว่ า  
ได้แรงบันดาลใจมาจากก๋วยเตี๋ยว- 
ลุ ยสวน โดย ส่วนประกอบส้มตำ า 
หลายชนิด อย่าง มะละกอ และแครอท  
ถูกห่อด้วยแผ่นก๋วยเต๋ียวโดยห่อม้วนให้ 
เป็นหลอด ก่อนราดน้ำ าส้มตำาและ 
เ คี ย ง ด้ ว ย ไ ข่ ต้ ม แ ล ะ กุ้ ง ส ด ล ว ก 
ปอกเปลือก ได้รสชาติจัดจ้านไม่แพ้ 
ส้มตำาปกติท่ัวไป โดยเจ้าของร้านเล่า 
ให้เราฟังว่าเมนูนี้อยู่กับร้านครัวจัดจ้าน 
มาตั้งแต่แรกเริ่มเปิดร้าน ซึ่งตนเอง
ได้ตระเวนชิมส้มตำามาหลายร้านก่อน
จะเกิดไอเดียคิดค้นเมนูแปลกอย่าง  
ส้มตำ าหลอด ข้ึน ให้ มีความแปลก 
ไม่ ซ้ำ า ร้ านอื่ น  ซึ่ ง กร ะแสตอบรับ 
ค่อนข้างดี เป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้า
ทุกเพศทุกวัย นอกจากความแปลกแล้ว
รับรองได้ว่าส้มตำาจานนี้มีคุณค่าทาง
โภชนาการครบ 5 หมู่แน่นอน 

เรื่อง จารุวรรณ ชื่นชูศรี  /  ภ�พ วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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๑.ส้มตำ�ไทย 

เมนูส้มตำาที่คุ้นเคยกันดีท่ีสุด ถ้าต้องเดินเข้าร้านส้มตำา 
ถือ ไ ด้ว่ า เป็น เมนูคลาสสิคที่ เ รี ยกว่ าทุก โต๊ ะควร ส่ัง ไว้   
ส้มตำาไทยท่ีมีส่วนผสมพื้นฐานทั่วไป และจะไม่มีการใส่ 
ปูดองและปลาร้า 

 

๒.ส้มตำ�ปู-ปล�ร้� 

อี ก ห นึ่ ง เ ม นู ส้ ม ตำ า ค ล า ส สิ ก ร อ ง จ า ก ส้ ม ตำ า ไ ท ย  
ลักษณะคล้ายคลึงกัน เพียงแต่ส้มตำาปูจะมีการใส่ปูเค็มดอง  
ไม่ ใส่น้ำ าตาล และไม่มีการโรยถั่ วลิสงคั่ ว  ด้ านส้มตำา
ปลาร้า เป็นส้มตำาท่ีไม่ใส่น้ำาปลา ไม่ใส่กุ้งแห้ง ไม่ใส่น้ำาตาล  
ทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยตัวปลาร้า หรือบางครั้งอาจใส่เพียงแค่
น้ำาปลาร้าก็ได้ รสชาติเน้นไปทางเผ็ดและเค็ม เป็นที่นิยมมาก 
ของคนภาคอีสาน แม้ช่ืออาจทำาให้บางคนเลือกที่จะถอยห่าง  
แต่กลับเป็นเมนูโปรดของใครหลายๆ คนเลยเชียว

๓.ส้มตำ�ผลไม้ 

เมนู รั กษาสุ ขภาพ เป็ นการผสมรวมกันของผล ไม้  
หลากชนิด เช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง ชมพู่ องุ่น สับปะรด เป็นต้น 
โขลกรวมกับเครื่องปรุงอื่นๆ แทนเส้นมะละกอดิบจนเข้ากัน  
ออกมามีสีสันสดใสน่ารับประทาน ด้วยรสชาติที่หลากหลาย 
จากชิน้ผลไมต้า่งๆ เหมาะสำาหรบัคนทีร่กัทัง้สขุภาพและสม้ตำา  
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเมนูส้มตำา 
 

๔.ส้มตำ�ทะเล 

อีกหนึ่งเมนูที่นำาเอาอาหารทะเลมาประยุกต์คลุกเคล้า 
เข้ากันได้อย่างลงตัวด้วยการผสมอาหารทะเลลงไปในครก 
ส้มตำาด้วย เช่น ปลาหมึกลวก กุ้งลวก หอยแมงภู่ลวก  
หอยนางรมสด เป็นต้น จนออกมามีรสชาติคล้ายส้มตำาไทย 
ที่ เ จื อด้ วยกลิ่ นอาหารทะ เล  ถื อ เป็น เมนู ใหม่ที่ เพิ่ ม 
ความน่าสนใจได้ไม่น้อย

 

นี้เป็นส่วนหนึ่งที่หยิบยกกันม�เล่�เท่�นั้น ยังมีส้มตำ�
อีกหล�ยรูปแบบที่กำ�ลังรอให้เร�ได้ลองลิ้มชิมรส ในแบบที่ 
แตกต่�งอีกม�กม�ย หรือห�กคุณมีคว�มคิดที่พุ่งกระฉูด
จะสรรสร้�งส้มตำ�รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองขึ้น
ม�คงจะไม่ผิดอะไร

รสช�ติคุ้นเคย บ�งสิ่งที่หลงลืม   

ครั้นเลือดในร่�งก�ยสูบฉีดเรียกร้องห�ร้�นส้มตำ� เมนูหลักที่เร�มักสั่งกับท�งร้�นอ�จมีอยู่ไม่ม�กนักคือ 
ส่วนจะเผ็ดเปรี้ยวอย่�งไร อันนี้คงขึ้นอยู่กับคว�มโปรดในรสช�ติของแต่ละคนไป แต่จริงๆ แล้ว เมนูส้มตำ�ที่มีอยู่ 

ไม่ได้มีเพียงแค่นั้น ยังมีอีกหล�กหล�ยรูปแบบม�กม�ยที่คุณอ�จไม่เคยรู้ ให้ได้เลือกกินเลือกชิมกัน
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เรื่อง สัภยา เจริญบัณฑิตสกุล
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ขายครกละ 20 บาท ทุกเมนู ถึงแม้ของขึ้นราคา 
แต่ราคาเท่าเดิม เพราะอยากรักษาลูกค้าเก่าๆ ซึ่งป้านงค ์
มีคอนเซปต์ว่า “คนซื้อรับได้ คนขายจะได้อยู่นานๆ”   

การหาบมีความสะดวกกว่ารถเข็น เพราะสามารถ 
หาบไปในทุกที่ ไม่ว่าเจอทางแคบขนาดไหน แต่หาบเร่ 
ก็มีอุปสรรคอย่างหนึ่งตรงที่พื้นที่ ในกระบุงหาบน้อย  
ทำาให้ใส่ของได้น้อย เมนูส้มตำาจึงน้อยตามไปด้วย 

“บางทีลูกค้าสั่งตำาป่า ป้าก็ทำาให้ไม่ได้ของที่มีอยู่ 
ไม่พอตำา ป้าก็บอกให้ไปซื้อร้านส้มตำา เขามีเครื่องเยอะ  
แต่ลูกค้าบอกว่าชอบกินส้มตำาตามหาบเร่ กินตามร้าน 
ไม่อร่ อย มันอาจ ได้อารมณ์กว่ าหรือ เปล่ า  อันนี้  
ป้ าก็ ไม่ รู้ เหมือนกันนะ  มันอาจสบายๆ  อยากจก 
อยากเปิบอย่างไรก็เต็มที่ เผ็ดมากเผ็ดน้อยป้าตักให้ชิม 
ได้ตลอดเวลา (ยิ้ม)”  

คนค้าขายสมัยก่อนนิยมใช้หาบเร่ ตะเวนเดินขาย 
ของไปตามสถานที่ต่างๆ ด้วยเท้าสองข้าง ไม่ต้องพึ่งพา 
รถยนต์  ให้สิ้ น เปลืองน้ำ ามัน  แต่ยุคสมัยนี้หาบเร่  
กำ า ลั ง เ ปลี่ ย น ไปต ามคว าม เ จ ริญของบ้ า น เ มื อ ง  
และเหลือให้เห็นน้อยลงทุกที

วันนี้เราจะพามารู้จักส้มตำาหาบของ ‘ป้�นงค์’ ที่มัก 
ส่งเสียงทักทายลูกค้าเสมอๆ พอเราถามว่าป้าขาย 
มานานเท่าไร ป้ากลับบอกว่า “ขายมานานมาก...นาน 
จนจำา ไม่ ได้  (หัว เราะ) ไม่ ได้ โม้นะป้าจำ า ไม่ ได้จริงๆ  
ไม่รู้ด้วยว่าเริ่มขายส้มตำาได้อย่างไร แต่เราเป็นคนอีสาน 
อยู่จังหวัดร้อยเอ็ด ทำาอาหารอีสานพอได้ พอทำาส้มตำา 
เป็นก็อยากขาย”

ป้านงค์หาบขายทุกวันตามหมู่บ้านย่านปทุมธานี  
แ ต่ บ า ง เ ดื อ นติ ด ภ า ร กิ จ ต้ อ ง กลั บ ไ ปทำ า น าทุ กปี  
หมดหน้านาก็กลับมาหาบส้มตำาขายต่อ ส้มตำาป้านงค์ 

ห�บเร่ส�ยป่�นวิถีไทย

แซบซีดหล�กสไตล์   

ส้มตำ�เป็นอ�ห�รอันคุ้นเคยของคนทุกเพศ ทุกวัย เรียกว่�เป็นอ�ห�รที่มีพื้นที่ท�งธุรกิจหล�กรูปแบบ ทั้งห�บเร่ 
แผงลอย รถเข็น จนกระทั่งโด่งดังขึ้นห้�ง แต่ครกไหนจะแซบโดนลิ้นถูกใจ ต้องขึ้นอยู่กับคนกินว่�ชอบร้�นสไตล์ไหน 

และร้�นแต่ละแบบย่อมมีอิทธิพลต่อลูกค้�อย่�งไรลองม�ฟังกัน 
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ก็ชอบถามว่าตำาแซบไหม แต่จริงๆ รสมือผู้หญิงกับรสมือ
ผู้ชายมันก็บ่ได้แตกต่างเท่าใดดอกครับ แล้วแต่คนนิยม  
บ่เกี่ยวกันเรื่องผู้หญิงตำาจะแซบกว่าผู้ชายตำา“  

ตอนนี้รสมือใครดีกว่าใครไม่สำาคัญ เพราะขณะที่เรา 
ชวนน้ าแสงคุย ควันปิ้ ง ไก่ย่ างก็ลอยตลบอบอวล 
จนคนรุมซื้อแทบจะสำาลัก นี่คงเป็นมนต์เสน่ห์แบบบ้านๆ  
ของร้านส้มตำารถพ่วง ที่คนซื้อต้องยืนตากแดดตากควัน 
รอคิวกันนานๆ กว่าจะได้โซ้ยส้มตำา แต่ถึงมีเสน่ห์อย่างไร  
น้ าแสงก็แอบกระซิบกับ เราด้ วยรอยยิ้ ม เขินๆ  ว่ า  
“แม้จะขายส้มตำาแบบรถมอเตอร์ไซต์พ่วงมานาน 20 ปี  
แต่ถ้ามีทำาเลดีๆ ก็อยากเปิดร้านของตัวเองให้ เป็น 
หลักแหล่ง จะได้ไม่ต้องขี่รถพ่วงไปมาฝ่าแดดร้อนๆ”

‘ น้ � แสง ’  เป็ นหนึ่ ง คนที่ ข ายส้ มตำ าด้ วยการ 
ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงรถเข็น โดยเลือกขายหน้าหอพักแถว 
มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้ งแต่ เวลาเที่ยงถึงสี่ โมงเย็น  
เพราะน้าแสงเห็นว่าเป็นเวลาที่นักศึกษาและคนทำางาน 
บริ เวณนั้นจะต้องพักเที่ยงจึงทำาให้ขายดี เป็นพิ เศษ  
อีกทั้งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนภาคอีสาน บ้านเดียวกับ 
น้าแสงด้วย เราจึงได้ยินสำาเนียงอีสานๆ และเสียงหัวเราะ 
จากคนที่ฟังภาษาอีสานไม่รู้เรื่องตลอดการสั่งส้มตำา 

น้ าแสง เล่ าถึ งที่ ม าการขายอาหารแบบไทยๆ  
สไตล์ลูกทุ่งๆ นี้ว่า “เป็นอาหารที่ทำาง่ายขายคล่อง  
ทำ า พ อ ไ ด้ อ ยู่ ไ ด้ กิ น  แ ล ะ ที่ เ ลื อ ก ทำ า เ ป็ น ร ถ พ่ ว ง 
เพราะเข้ าถึงคนง่ าย ตรงนี้ คนหมดขายไม่ ได้แล้ว  
ก็ขี่เปลี่ยนที่ขายไปได้เรื่อยๆ บางคนเห็นเราเป็นผู้ชาย 

มนต์เสน่ห์รถพ่วงสร้�งคว�มสุขให้ได้อิ่มท้อง

เรื่อง ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล  /  ภ�พ วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย
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ก็ผ่านความลำาบากมาเหมือนกัน แต่พี่เรียกมันว่าช่วงเวลา 
ทีไ่มป่ระสบความสำาเรจ็ คอืการคา้ ขายด ีขายไมด่ ีขายไมไ่ด ้
มนัม ีเจอของแพงน้ำาทว่มอยา่งนี ้แตพ่ีไ่มไ่ดม้องเปน็ปญัหา 
หนัก ค่อยๆ แก้ไป อย่าไปคิดเยอะ เพราะเวลาเราทุกข์ทำาให ้
ไม่มีสติ แล้วเราจะแก้ไม่ได้”

การเช่าพื้นที่ขายของไม่ว่าจะขายอะไร ต้องเลือกทำาเล 
ให้ดี บางคนมีที่ดีอยู่แล้วไม่พอ เพราะคนค้าขายมักนิยม 
ของขลังของบูชา พี่ไม้บอกว่า “ของขลังคนไทยต้องมี 
อยู่แล้ว แต่ของเราไม่ได้ไปเสาะหาเอง คือพวกเพื่อนสนิท  
มติรสหาย เขารูว้า่เราขายของ กเ็อาพระมาใหบ้ชูา เอายนัต์ 
ที่เกี่ยวกับค้าขายมาให้ บ้างเอาชูชกมาให้”

“การขายสม้ตำาจรงิๆ มนักเ็หมอืนอาหารทกุอยา่งแหละ 
ตำาให้อร่อย รสชาติดี ความสะอาดมี ราคาอย่าเอาเปรียบ
ลูกค้า” พี่ไม้ทิ้งท้าย

ธน�ดร ชัชร�ภรณ์ พ่อค้าส้มตำาบนแผงตลาดนัด  
หน้ามหาวิทยาลัยรังสิต บอกเราว่า “เรียกพี่สั้นๆ ว่าพี่ไม้  
แต่ถ้าเรียกยาวๆ ก็ไม้ป่าเดียวกัน (หัวเราะ) พี่ขายส้มตำา 
มา 10 ปีแล้ว แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าทำาไมเลือกอาชีพนี้  
มนัแบบเราทำาได ้แลว้บงัเอญิวา่ทำาแลว้ออกมาดกีท็ำาตอ่ไป 
เป็นอะไรที่สนุกด้วยตรงที่ ได้ เจอลูกค้าบางทีคุยกัน 
จนสนิทก็มี แต่ก็เคยเจอลูกค้าแปลกๆ แบบเมาๆ มาถึง 
สั่งบะหมี่เกี๊ยว ซึ่งเราก็มองว่าร้านเรามันเหมือนร้าน 
บะหมี่ เกี๊ยวตรงไหนวะ เราก็บอกว่าไม่มี ขายส้มตำา  
เขาก็มองร้าน และขอโทษเราแล้วก็ไป”  

สม้ตำาพีไ่มม้หีลายราคา ถกูสดุ 25 บาท จนถงึ 300 บาท 
ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าว่าใส่ของเยอะ
ขนาดไหน และแม้การขายส้มตำาบนแผงจะไม่มีที่นั่งกิน 
ให้ลูกค้า แต่เขาสามารถขายได้ถึง 200 ถ้วยโฟมต่อวัน 

“กว่าพี่จะขายส้มตำาจนเลี้ยงชีพตัวเองได้ถึงทุกวันนี้  

แผงส้มตำ� ลงทุนน้อย ข�ยได้ร�ค�
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ทำาให้คนเจริญอาหาร และที่สำาคัญร้านอาหารจะดึงดูด 
ความสนใจได้ต้องมีคอนเซป 

“เราเน้นกลุ่มวัยรุ่น คอนเซปต์ร้านจะสนุกๆ คือมีกระดาษ  
‘โพสต์อิท’ ให้ลูกค้ามีส่วนร่วมเขียนคอมเม้นต์ร้าน  
หรือใครอยากเขียนอะไรก็ได้ แล้วแปะบนฝาผนังร้าน  
วยัรุน่กจ็ะสนกุ บางทเีราวา่งๆ ยงัแอบอา่นเลยกเ็พลนิดนีะ”

นอกจากนีก้ารเปดิรา้นในหา้งและขายสม้ตำาอยา่งเดยีว 
คงไม่พอ เพราะเราต้องสู้กับร้านอาหารอื่นๆ ด้วย แต่โชคด ี
ที่ร้านตำาตำาเป็นร้านอาหารอีสานแบบฟิวชั่น คือมีอาหาร 
ประเภทอื่นๆ ขายด้วย ซึ่งเป็นความต้องการของเจ้าของ 
รา้นทีต่อ้งการเพิม่ความหลากหลายของอาหารใหก้บัลกูคา้

วศินี ง�มรัตนก�ญจน์ เจ้าของร้าน ตำาตำา สาขา 
ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต มองว่าส้มตำาเป็นเหมือนอาหาร 
ประจำาชาติที่ทุกคนชอบ จึงตัดสินใจทำาธุรกิจชนิดนี้  
ประกอบกับได้สูตรมาจากคุณยายที่เป็นอาจารย์สอน 
ทำาอาหาร จึงนำามาปรับจนเปิดเป็นร้านของตัวเอง

“จริงๆ ร้านตำาตำา มีหลายสาขา ก่อนขึ้นห้างก็มีบางนา 
สยาม และมาเปิดที่ห้างฟิวเจอร์ คือไหนๆ ส้มตำาก็เป็น 
อาหารจานโปรดของทุกคนอยู่แล้ว เราเลยคิดว่าทำาไม 
คนเดนิหา้งจะกนิสม้ตำาไมไ่ด ้แบบเดนิอยูใ่นหา้ง ทำาไมไมก่นิ 
ส้มตำาในห้าง ทั้งๆ ที่ราคาเท่าๆ กันกับข้างนอก”

เจ้าของร้านบอกว่าส้มตำานอกห้างกับในห้าง รสชาต ิ
ไม่ได้ต่างกัน แต่ต่างกันตรงขายคนละกลุ่ม ซึ่งส้มตำาในห้าง 
เน้นการจัดวางให้ดูน่าทาน จนถึงการตกแต่งร้านให้ดึงดูด 
ความสนใจ โดยร้านตำาตำาเน้นสีส้ม เพราะเป็นสีสดใส  

ทำ�ไมส้มตำ�จะขึ้นห้�งไม่ได้
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คุยกับพวกเขาได้สักพัก ก็เริ่มมีจานส้มตำา ลาบ  
ข้าวเหนียว มาวางตรงหน้า (ล่อตาและยั่วน้ำาลายมาก!)  
พาให้วงสนทนาลื่นไหลดีแท้ “มันเป็นมื้อพิเศษสำาหรับ 
พวกเรานะ คล้ายๆ เป็นมื้อเติมไฟ กินส้มตำาแล้วแซบ  
มีอารมณ์ทำางานต่อ สั่งมารวมๆ กัน ดูเยอะดี ก็แบ่งกันกิน  
เพราะเป็นอาหารที่พวกเรากินด้วยกันได้”

ส้มตำาเข้าปาก บรรยากาศของการพูดคุยเริ่มคึกคัก 
ดิว ในฐานะรุ่นพี่ ปล่อยให้น้องๆ มีความสุขกับมื้อพิเศษนี ้
อย่างเต็มที่ และหันมาพูดกับเราต่อ “คือเราว่าทุกๆ อย่าง  
พอได้มาคุยกัน มารวมตัวกัน ข้อมูลมันไหลนะ เพราะเรา 
จะเชื่อในทุกคน จริงๆ ข้อดีของสภาส้มตำา หรือสภากาแฟ  
คือมันจะเป็นที่ที่ข้อมูลไหล อย่างที่ V2Gether ของเรา  
เราจะเชื่อเสมอว่าทุกคนมีไอเดียดีอยู่ในตัว แค่มันไม่มีที่  
ที่จะเป็นแหล่งพบปะพูดคุย แสดงความสามารถ พูดง่ายๆ  
คือเราไม่ได้ว่าอะไรนะ แต่สังคมไทยไม่มีเวทีให้เด็กๆ  
อย่างเราแสดงความคิดมากขนาดนั้นน่ะ มันมีแต่ระบบ  
Seniority เหมือนผู้ใหญ่กว่าก็จะมาตีกรอบความคิดให้เรา 
ว่า เฮ้ย ให้โจทย์มาเท่านี้นะ ถ้าคุณออกนอกกรอบคุณจะ 
ถูกตีกลับเข้ามา นี่คือสังคมทั่วๆ ไป แต่ที่พวกเราอยู่ ชมรม 
เราเนี่ย เปิดโอกาสแม้กระทั่งเด็ก คือผู้ใหญ่ก็ได้มาเรียนรู้ 
ไอเดียใหม่ๆ ของเด็ก และเด็กก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ ์
ของผู้ใหญ่ด้วย” 

ส้มตำาชุดแรกเริ่มพร่อง เบิ้มอาสาไปสั่งชุดที่สอง  
จัดเต็มไม่แพ้ชุดแรกมาเสิร์ฟให้ทุกคนเติมพลังกาย 
(และพลังใจ) กันต่อ ดูเหมือนว่าสภาส้มตำามื้อนี้จะไม่จบ 
ลงง่ายๆ เช่นเดียวกับความฝัน บวกกับใจรักในธุรกิจของ 
พวกเขา ที่เผยให้เรารับรู้ผ่านแววตามุ่งมั่น และกำาลังใจ 
เต็มเปี่ยม ใครจะรู้บ้างว่าร้านส้มตำาเล็กๆ ที่พวกเขาอาศัย 
ฝากท้องกันประจำาทุกสัปดาห์นี้ จะมีความฝันยิ่งใหญ่ 
หลอมรวมอยู่ด้วย

อร-นวพร ทองรอด นิ สิ ตคณะครุ ศ �สตร์   
ชั้ น ปี ที่  4  เ ล่ า ว่ า  “ ชมรมนี้ เ หมื อน เป็ น ชมรม 
ของคนทีม่เีปา้หมายในชวีติ วา่อยากจะทำาธรุกจิเหมอืนๆ กนั 
คือการเปิดร้านสะดวกซื้อ เราจะเอาแนวคิดของนักธุรกิจที ่
ประสบความสำาเร็จต่างๆ มาต่อยอดเอง ทำาโมเดลทาง 
ธรุกจิไว ้แลว้กวา่เราจะไดร้วมตวัแตล่ะครัง้  กวา่จะเลกิเรยีน  
จะคยุประเดน็นูน้ประเดน็นีจ้บกด็กึ บางครัง้สีทุ่ม่กวา่เลยนะ 
แต่พวกเราก็เข้าร้านส้มตำากัน”

ไมร่อใหเ้สยีงหวัเราะของอรจางหาย เบิม้-อ�นนท ์หกส ี 
นิสิตคณะวิทย�ศ�สตร์ ชั้นปีที่ 1 เล่าต่อหัวเราะว่า  
“มีร้านเจ๊ก้อย กับร้านเจ๊แดง สองร้านที่เราเข้ากันประจำา  
อยู่แถวสถานนีรถไฟฟ้าราชเทวี พอเข้าไปในร้านก็เหมือน 
ประเด็นที่เราคุยกันที่ชมรมมันยังไม่จบ คือเรื่องธุรกิจ  
มันมีอะไรที่ต่อยอดได้เสมออยู่แล้ว เราก็เปิดวงคุยธุรกิจ 
กันต่อ มีคุยเรื่องแนวทางการดำาเนินชีวิต เรื่องการพูด  
การพัฒนาบุคลิกภาพของเราด้วย แต่ไม่ได้ซีเรียสอะไร 
เลยนะ คุยกันแบบบ้าบอ เฮฮา แต่ยังมีสาระ” เสียงหัวเราะ 
ใหญ่ๆ  อกีครัง้ดงัตามมา ทำาใหเ้ราเผลอคดิวา่ นอกจากเรือ่ง 
ธุรกิจแล้ว ชมรมนี้ยังพัฒนาเรื่องการมีคุณภาพอารมณ์ 
ที่ดีให้สมาชิกอีกด้วย

ปุม้ปุย้-สภุทัร�รตัน ์สพุรหม นสิติคณะเศรษฐศ�สตร ์ 
ชั้นปีที่ 2 และ นิ้ง-ชัชฎ�ภรณ์ ธรรมธร�ธ�ร นิสิตคณะ 
เศรษฐศ�สตร์ (น�น�ช�ติ) ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่า “เราเป็น 
ชมรมที่ให้กำาลังใจกันมากกว่า ส่วนใหญ่เจอกันตอน 
เลิกเรียน เข้าร้านส้มตำา สั่งมากินเลย แล้วคุยที่ร้านนั่นล่ะ  
อร่อยด้วย ได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆ ด้วย ตอนนี้ชมรม 
เรามีนโยบายเสริมสร้างกำาลังใจ เป็น Positive Thinking  
ระหว่างกิน เราก็ถกกันประเด็นพวกนี้แหละ” 

นิสิตคณะวิศวกรรมศ�สตร์ ชั้นปีที่  2 แด๊พ- 
กรกรัญจ์ ลิ้มสินสวัสดิ์ ก็รีบเสริมทันทีว่า “ความจริง 
มันไม่เหมือนที่เราคิดนะ เวลาทำาจริงๆ ธุรกิจขายของมัน 
ไม่ง่ายอย่างที่เราคิดหรอก รวมตัวกันแบบนี้ ก็จะได้ 
แลกเปลี่ยน ให้กำาลังใจ ช่วยเหลือกันไป” 

สภ�ส้มตำ� คว�มฝัน กำ�ลังใจ  

ห�กจะมีร้�นอ�ห�รสักที่ ที่ให้คุณนัดเจอกับเพื่อนฝูง สักที่ที่คุณจะได้เพลิดเพลินกับรสช�ติถูกป�กคนไทย และสักที่  
ที่จะทำ�ให้เกิดวงสนทน�ที่เข้มข้นไม่แพ้รสอ�ห�ร จะช้�อยู่ไย รีบต�มม�ทำ�คว�มรู้จักกับสภ�ส้มตำ� ลิ้มรสแซบๆ พร้อมกับ 

นิสิตจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัยทั้งหก ซึ่งแม้จะม�จ�กต่�งคณะ ต่�งส�ข� แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของก�รรวมตัว 
ภ�ยใต้ชมรม V2Gether ชมรมที่เกิดขึ้นจ�กคว�มสนใจในด้�นก�รทำ�ธุรกิจเหมือนกันชอบรสจัดจ้�นของส้มตำ�เหมือนกัน 
นอกจ�กนั้นยังเป็นชมรมของ “คนที่คิดอะไรกับชีวิต” ต�มที่ วรุณธรณ์ ลิ้มสินสวัสดิ์ หรือพี่ดิว นิสิตคณะเศรษฐศ�สตร์ 

ชั้นปีที่ 4 ของน้องๆ ได้บอกกับเร�
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เรื่อง นลินี ฐิตะวรรณ  /  ภ�พ วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

“พอได้ม�คุยกัน ม�รวมตัวกัน เร�จะเชื่อในทุกคน 
จริงๆ ข้อดีของสภ�ส้มตำ� หรือสภ�ก�แฟ 

คือจะเป็นที่ๆ ข้อมูลไหล”
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ส้มตำายังมีบทบาทในแง่ของเศรษฐกิจอีกด้วย  
ส้มตำาจัดเป็นอาหารที่ช่วยประหยัดรายจ่ายเนื่องจาก 
มีราคาย่อมเยาน่าคบหา นอกจากนี้ การศึกษาวิจัย 
โดยการสอบถามคนในชุมชน อำาเภอเมืองพิมาย จังหวัด 
นครราชสีมา จำานวนท้ังส้ิน 115 คน พบว่า การขายส้มตำาสามารถ 
นำาไปประกอบเป็นอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  
ทั้งนี้ คนในชุมชนยังนิยมทำาส้มตำาขึ้นเพื่อจัดจำาหน่ายใน 
งานประเพณ ีหรอืงานประจำาปตีา่งๆ ตามสถานทีท่อ่งเทีย่ว 
สำาคัญๆ ในจังหวัด จนเป็นที่นิยมจากการบอกปากต่อปาก  
นับเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและนำารายได้ 
เข้าสู่ชุมชนของตนอีกด้วย

ส้มตำาสีสันสดใส 1 จาน มีคุณค่าทางโภชนาการ 
ทัง้ทางดา้นปรมิาณและคณุภาพอยา่งครบถว้น ผลการวจิยั 
จาก 8 ร้านดังในชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ พบว่า เมนูส้มตำา 
สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ส้มตำาไข่เค็ม ส้มตำากุ้ง ส้มตำาไทย 
ใส่ปูเค็ม ฯลฯ ล้วนมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการครบทั้ง  
6 ชนิด คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน แร่ธาตุ 
และน้ำา มากกว่านั้น ส่วนผสมของส้มตำารวมทั้งผักสด 
ที่นำามารับประทานเป็นเครื่องเคียง ยังมีกากใยและให้ 
คุณค่าทางสมุนไพรหลากหลายประการ เช่น กระเทียม 
ช่วยขับลม มะเขือเทศบำารุงผิวพรรณ มะนาวมีวิตามินซี 
และช่วยระบายท้อง พริกสดทำาให้เจริญอาหาร ใบบัวบก
บำารุงสมองและดับพิษร้อน เป็นต้น 

การศึกษาวิจัยในแมลงหวี่ยังพบว่า เมนูประยุกต์ 
ยอดฮิตอย่าง ข้าวมันส้มตำา มีสารต้านฤทธิ์การกลายพันธุ ์
ของเซลล์ร่างกาย ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง 
ไดเ้ปน็อยา่งดอีกีดว้ย คงจะดไีมน่อ้ย หากมนีโยบายรณรงค ์
ใหส้ม้ตำาเปน็หนึง่ในเมนสูขุภาพแหง่ชาต ิดว้ยคณุประโยชน์ 
ดังกล่าว คงจะช่วยลดอัตราการเจ็บป่วยจากการขาด 
สารอาหาร และโรคภัยบางประการได้ไม่มากก็น้อย  

Thesis ส้มตำ�: บทบ�ทท�งสังคมของส้มตำ�
  

นอกจ�กเสน่ห์อันทรงพลังของส้มตำ�ที่ทำ�ให้อิ่มป�กอิ่มท้องแล้ว ใครจะรู้ว่�ส้มตำ�ยังมีคว�มสำ�คัญในระดับสังคมและ
ประเทศอีกด้วย โดยส้มตำ�หนึ่งจ�นส�ม�รถสะท้อนถึงวิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของคนในชุมชน และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ 

ได้อย่�งมีมนต์ขลัง ด้วยเหตุนี้จึงทำ�ให้มีผู้สนใจศึกษ�บทบ�ทของส้มตำ�อย่�งจริงจัง ถึงขั้นเป็นรูปเล่มวิทย�นิพนธ์! 
ลองม�ดูกันว่� ส้มตำ�ในง�นวิจัยจะมีรสช�ติดีเด็ดขน�ดไหน
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ทางด้านระดับสังคม การจัดประกวดแข่งขันตำาส้มตำา  
และการสมรสกันระหว่างชาวไทยอีสาน และชาวต่างชาติ  
ยังมีส่วนช่วยเผยแพร่อาหารจานวัฒนธรรมนี้ ให้เติบโต 
และมีชื่อเสียงในระดับสากล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศที่มุ่งเผยแพร่ 
เอกลักษณ์ วัฒนธรรมของชาติและ ยุทธศาสตร์ที่มุ่ง
ผลักดันอาหารสุขภาพไทย ซึ่งมีส้มตำาเป็นหนึ่งในนั้น  
สู่ครัวโลกอีกด้วย โดยงานวิจัยกรณีศึกษา ชุมชนรอบ 
เกาะรัตนโกสินทร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลัก
ดันส้มตำา ซึ่งเป็นอาหารจานท้องถิ่นมุ่งสู่ครัวไทยและ 
ครัว โลกไว้ว่ า  ควรมีการสนับสนุนให้ เกิดการผลิต  
การแปรรูป  ร้ านค้ า  การฝึกทั กษะการทำ าส้มตำ า  
ให้อร่อยได้คุณภาพตามมาตรฐาน และสามารถส่งออก
ไปขายทั่วโลก ตามร้านอาหารไทย จนเกิดการบริโภค  
เป็นอาหารไทยระดับโลกในที่สุด

เหน็ไดว้�่สม้ตำ�หนึง่จ�น นอกจ�กจะใหค้ว�มอิม่อรอ่ย 
และรสช�ติที่ถูกป�กแล้ว เมนูเด็ดเมนูนี้ยังมีประโยชน์ 
อย่�งมห�ศ�ล ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคมอีกด้วย 
รูแ้บบนีแ้ลว้ขอตวัปดิวทิย�นพินธไ์ป จกสม้ตำ�สกัครกกอ่น 
แล้วกัน!
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ส้มตำาเป็นอาหารที่มีการรับประทานสืบต่อกันมาจาก 
รุน่สูรุ่น่ จงึผกูพนักบัวถิชีวีติของคนในสงัคม มาอยา่งชา้นาน  
จากการวจิยัเชงิคณุภาพ และสมัภาษณก์ลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้  
38 คน ในจงัหวดักรงุเทพฯ นครราชสมีา ขอนแกน่ และเลย  
พบว่า ส้มตำาเป็นสื่อสร้างความสามัคคีอย่างแท้จริง  
เพราะมีส่วนทำาให้เกิดความผูกพันในครอบครัว และ 
สร้างความสนิทชิดเชื้อกันระหว่างเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในสังคมชนบท เนื่องจากส้มตำาเป็นอาหารที่นิยม 
รับประทานเป็นหมู่คณะ และเป็นเมนูประจำาในงานสำาคัญ 
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานบุญ งานแต่ง ดำานา แห่เทียน 
พรรษา แข่งเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่มีการนำาส้มตำาไปใช้ 
ในพิธีกรรมต่างๆ รวมทั้งไม่นิยมนำาไปเป็นอาหารถวาย 
พระสงฆ์  เพราะเกรงว่าจะทำา ให้พระท้องเสียแล้ว 
จะเป็นบาป อีกประการหนึ่งคือ การทำาส้มตำาทิ้งไว้นานๆ  
จะทำาให้ส้มตำาไม่อร่อย และหากจะต้องไปปรุงที่วัดก็จะเป็น  
การยุ่งยาก ด้วยเหตุนี้ ส้มตำาจึงเป็นอาหารที่ไม่ได้รับ 
ความนิยมในการทำาบุญนั่นเอง

นอกเหนือจากบทบาททางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ  
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแล้ว ส้มตำายังถือเป็น 
ทู ต วัฒนธร รมที่ สำ า คัญ ใ นก า ร เ ผยแพร่ ชื่ อ เ สี ย ง  
ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น ให้แพร่กระจายและ 
กลายเป็นอาหารขึ้นชื่อทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย  
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ส้มตำาเป็นตัวแทนในการบอกเล่า 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัตถุดิบในท้องถิ่น ความเชื่ออันเป็น 
เอกลักษณ์ และความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของคน 
ในชุมชนนั้นๆ

เรื่อง ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์
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ยิ่งมีเรื่องชวนคุย ชวนเม้าท์ วงสนทนาที่ซ้อนกับวงส้มตำา 
ก็จะขยายตัวได้โดยอัตโนมัติ เรื่องที่คุยสนั่นมักจะวนเวียน 
ในเรื่อง ละครหลังข่าว ข่าวบ้านเมือง เพื่อนบ้าน เจ้านาย  
แฟนเขา แฟนเรา เรื่องเฮฮาดาราใครท้อง หรือแม้กระทั่ง 
การนินทาสามัญประจำาวัน  พูดได้ว่าข่าวสารจากสื่อต่างๆ  
ทีค่นทานสม้ตำารบัมา ถกูยอ่ยใหเ้ฮฮาดว้ยรสชาตขิองสม้ตำา  
นา่แปลกใจทีเ่มือ่มองผา่นสม้ตำาและเรือ่งเมา้ทป์ระจำาวงไป 
เราจะพบกับมิตรภาพที่เกิดขึ้นง่ายๆ การเปิดใจที่ยอมรับ 
ผูอ้ืน่ และความสนกุสนานพืน้ฐานทีท่กุคนเขา้ใจได ้เราจงึพบ 
บรรยากาศผ่อนคลายยิ้มแย้มในร้านส้มตำา มากกว่าจะพบ 
การเข้ามาทานเพื่อให้อิ่มท้องแล้วจากไป ทั้งหมดนั้น 
อาจทำา ให้ส้มตำ า เป็นอาหารที่ คนทานอิ่ม ใจ ไปด้วย 
อย่างไม่รู้ตัว

เสียงลือเสียงเล่�อ้�ง ส้มตำ� พี่เอย
เรามักพบข่าวคราวของส้มตำาในแง่ของการออกมา 

ประกาศเตือนสารพิษหรือโรคภัยที่มาพร้อมส่วนประกอบ 
ของส้มตำา ไม่ว่าจะเป็น หอยดอง ปลาร้า ปูดอง หรือ 
แม้กระทั่งการเตือนถึงความสะอาดของครกตำา โดยข่าวมัก 
พ่วงมากับผลสำารวจของสำานักต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ 
น่าเชื่อถือและบางครั้งก็น่าตกใจเมื่อเห็นข้อมูลในเชิงลบ  
หรือบางครั้งส้มตำาก็เป็นข่าวเมื่อครั้งที่โหวตให้เป็นอาหาร 
ยอดนิยม หรือได้รับยกย่องออกสื่อเมื่อได้รางวัลในการ 
ประกวดอาหารบนเวทีนานาชาติ และข่าวอีกมากมาย 
เกีย่วกบัสม้ตำาบนหนา้หนงัสอืพมิพ ์เรือ่งเลา่เรือ่งสม้ตำาอกี 
มากมายบนหน้าจอทีวี เสียงเล่าอ้างที่หลายครั้งเราไม่ได้ 
ใส่ใจ และอาจเป็นเช่นกันที่ส้มตำาได้ออกสื่อบ่อย บ่อยจน
บางครั้งเราไม่สังเกต แต่เชื่อเถอะ ไม่ว่าสื่อไหน ไม่ว่าข่าวใด  
เรามักเปรี้ยวปากทุกครั้งที่ได้ยินคำาว่า ‘ส้มตำา’ ใช่ไหมล่ะ

ส้มตำ�ไทยใส่สื่อ
  

เสียงป๊อกๆ ตำ�ออกสื่อ
การประกวดส้มตำาลีลาอาจหาชมได้ยากในเมืองใหญ่  

แตใ่นทกุๆ เทศกาลสำาคญัไมว่า่จะเปน็ สงกรานต ์ลอยกระทง 
ปีใหม่ หรือวันหยุดเพื่อสังสรรค์ บริเวณลานหน้าศาลา
จังหวัดของจังหวัดแถบภาคอีสาน มักจะมีเวทีประกวด 
เปิดเพลงดังสนั่น พร้อมกับการตำาส้มตำาด้วยท่าพิสดาร 
ร้อยแปดกระบวนท่าของผู้เข้าประกวดบนเวที

สำ าหรับกติกา เพื่ อ ให้ ได้ ถ้ วยทองประจำ าตำ าบล 
มาครองนั้น ก็ง่ายดายเพียงแค่รสชาติอร่อยสุดยอด  
และลีลาการตำาสะเด็ดสะใจกรรมการ เรื่องรสชาติดูจะ 
โดดเด่นกินกันไม่ขาด เคล็ดลับของการจะเป็นดาวในเวที 
ส้มตำาลีลาน่าจะอยู่ที่ท่าเต้นที่เร้าใจ ควงสาก ยกครก  
พ ร้ อ ม ด้ ว ย ก า ร แ ต่ ง ตั ว ที่้ จั ด เ ต็ ม ม า แ บ บ ไ ม่ ยั้ ง  
ไม่พลาดรางวัลแน่ถ้าทีมส้มตำายกหางเครื่องมาเต้น 
ประกอบเสียงป๊อกๆ ให้เวทีสะเทือน

การประกวดส้ มตำ าลี ล า เน้ นความสนุ กสนาน  
และเรียกเสียงหัวเราะจากผู้ชม นับได้ว่าเป็นการประกวด 
หนึ่งที่ได้รับความนิยม แม้บางครั้งการออกสื่อยังอยู่ใน 
วงแคบ หรือแม้บางครั้งรางวัลการประกวดจะไม่มากนัก 
เ มื่ อ เ ที ยบกั บ ใ จที่ ใ ส่ ล ง ในลี ล าท่ า ตำ า  แต่ เ ชื่ อ ว่ า 
ความสนุกสนานที่มาจะเสียงป๊อกๆ ก็ทดแทนกันได้กับการ 
ที่ส้มตำาจะเป็นอาหารเรียกความเฮฮาคู่ปากคนไทยได้ต่อไป

เสียงคุยสนั่น ลั่นร้�นตำ�
ส้มตำากินให้เด็ดต้องแกล้มกับเพลงลูกทุ่ง ยิ่งเป็น 

เพลงหมอลำา หรอืลกูทุง่จงัหวะสนกุสนาน จะทำาใหอ้รรถรส
ในการปั้นข้าวเหนียวแล้วจกส้มตำาช่างรื่นรมย์ชวนเฮฮา  
ยิง่หากจำานวนคนในการแยง่กนัทานสม้ตำาจานเดยีวกนัมาก 
เท่า ไร ความสนุกสนานครึกครื้นจะเพิ่มขึ้น เท่าตัว  

เรื่อง ฐาปะนีย์ สามัคคี



 | May-June 2012 23

เท่ามะนาวไทย (Lime) และใช้เส้นมะละกอแบบขูด 
จากเครื่อง ซึ่งให้ผิวสัมผัสการทิ่มแทงภายในช่องปาก  
คนละแบบกับเส้นแบบสับหยาบๆ ด้วยอีโต้บ้านเรา อีกทั้ง 
มะขามเปียกเอย น้ำาตาลปี๊บเอย ที่เป็นตัวชูโรงสำาคัญ  
ล้วนเป็นของหายากเมื่ออยู่ข้ามทวีป จึงเป็นการยากยิ่ง 
หากต้องการจะคงไว้ซึ่งรสชาติแบบส้มตำาไทยแท้ ดังนั้นถึง 
แม้จะผิดขนบของอาหารจานนี้ไปบ้าง ก็ต้องอะลุ้มอล่วย 
กันไป (เหมือนที่ เราจับ‘สุกี้ ’มาดัดแปลงซะจนชาว 
อาทิตย์อุทัย จำาอาหารชาติตัวเองแทบไม่ได้นั่นแหละ)

บางประเทศในแถบยุโรป เช่น ประเทศอังกฤษ  
มะละกอมีราคาแพงมาก จึงมีการใช้หัว Swede ดิบแทน  
Swede มีรสชาติหวานกรอบคล้ายมะละกอมาก ถ้าไม่ใช่ 
คอสม้ตำาจรงิๆ อาจแยกไมอ่อก จดุสงัเกตความแตกตา่งคอื  
เนือ้ของ Swede จะมคีวามสากไมล่ืน่ๆ เหมอืนเสน้มะละกอ  
นอกจากนี้ยังมีเรื่องของถั่วฝักยาวที่บ้านเราใช้ Long yard  
bean แต่ในแถบยุโรปจะนิยมปลูก Fine bean มากกว่า  
ซึ่งก็พอใช้แทนกันได้ แต่จะให้กลิ่นคนละแบบ คอส้มตำา 
ไทยแท้ชิมแล้วอาจจะตะหงิดๆ ไม่ถูกใจสักเท่าไรนัก  
หรือบางสูตรก็ใส่ถั่วงอกดิบ โรยหน้าด้วยผักชี จนจำา 
แทบไม่ได้ว่าเป็นส้มตำาไทย แต่ก็ยังถือว่าน่าภาคภูมิใจ 
เป็นอย่างยิ่ง ที่มรดกไทยจานสำาคัญโด่งดังไปไกลทั่วโลก 
ถึงเพียงนี้ 

เริม่จากบา้นพีเ่มอืงนอ้งอยา่งประเทศลาว ทีม่อีรรถรส 
ของส้มตำาใกล้เคียงกับประเทศไทยมากที่สุด แต่เหนือชั้น 
กวา่ดว้ยการนำากะปมิาใชช้ว่ยเสรมิรสเคม็ ซึง่หลายคนทีเ่คย 
ลิม้ลองตา่งซฮูกเปน็เสยีงเดยีวกนัวา่ สม้ตำาประเทศนีอ้รอ่ย 
แทบทุกร้าน  บางคนถึงกับออกปากว่า กินแล้วไม่อยาก 
กินส้มตำาของไทยอีกเลย! ถือเป็นซิกเนเจอร์หนึ่งที่ 
ไม่ควรพลาด หากมีโอกาสได้แวะเวียนไปเที่ยวลาว 

ส่วนประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ อย่างเช่นพม่า ก็มีอาหาร 
หน้าตาละม้ายคล้ายส้มตำาของไทยเช่นกัน โดยมีส่วนผสม 
ของมะเขือเทศ ถั่ว งา และผักพื้นบ้านต่างๆ มีการใช้ 
เครื่องปรุงรสคล้ายๆ ส้มตำา แต่ใช้มือคลุกแทนการตำา 
และไม่ใส่เส้นมะละกอดิบ 

นอกจากนี้ยังมี Goi du du bo kho หรือยำามะละกอ 
เนื้อย่างของเวียดนาม ที่ปรุงรสด้วย ซีอิ๊ว น้ำาส้มสายชู  
น้ำาตาล และซอสพริกเป็นหลัก แต่ใช้วิธีการคลุกเหมือน 
ยำาทั่วไปแทนการตำา และโรยใบโหระพาปิดท้าย จานนี้เป็น 
อาหารเวียดนามแท้ๆ ที่ชาวต่างชาติมักเข้าใจผิดว่าเป็น 
อาหารชนิดเดียวกับส้มตำาของไทย 

เมนูส้มตำาไทยในต่างแดนต่างทวีป มักมีรสชาติคล้าย  
Goi du du bo kho ซึ่งค่อนข้างจืดและออกหวาน มากกว่า 
ส้มตำาไทยที่มีรสชาติจัดจ้าน ด้วยข้อจำากัดของวัตถุดิบ 
และอุปกรณ์การปรุงที่หายาก หน้าตาของส้มตำาไทย 
ในต่างประเทศจึงมักออกมาในรูปแบบของยำามะละกอ  
มะนาวที่ใช้ก็มักจะเป็น มะนาวเหลือง (Lemon) ที่ไม่หอม 

เรื่อง สุธาสินี เลิศวัชระสารกุล

ส้มตำ�ในต่�งแดน
  

‘ส้มตำ�’ อ�ห�รแห่งวัฒนธรรมที่ช�วไทยคุ้นเคย ใช่ว่�จะมีโซ้ยมีแซบกันในประเทศไทยเท่�นั้น ลองม�ดูกันว่�
ส้มตำ�ที่เดินท�งไกลไปปักธงอยู่ในประเทศอื่นๆ มีหน้�ต�และรสช�ติต่�งจ�กส้มตำ� ณ สย�มประเทศของเร�อย่�งไรบ้�ง
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เม้�ท์ส้มตำ� นอกชั่วโมงเรียน 
  

ตอนเรียนชั่วโมงคหกรรมฯ คุณนึกถึงอะไร? อย่�เพิ่งตกใจว่�เร�จะพ�คุณไปเรียนก�รทำ�ส้มตำ� แต่อ�ห�รเด็ดจ�นนี้ 
มีเรื่องร�วให้เม้�ท์ม�กม�ย ซึ่งวันนี้เร�จะม�นั่งคุยกับ ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระน�ม อ�จ�รย์ประจำ�คณะ 
เทคโนโลยีคหกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลธัญบุรี ที่จะม�สอนวิช�นอกห้องเรียนกัน  
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ในยุค โลกาภิวัฒน์นี้ทุกอย่ างหากิน ได้ง่ ายมาก  
เม่ือก่อนอาจจะมองว่าส้มตำามีแค่มะละกอ มะเขือเทศ เท่าน้ัน 
ส้มตำามีวิวัฒนาการไปเยอะขึ้น คนมองว่าเป็นอาหารรักษา
สุขภาพจึงมีการดัดแปลงวัตถุดิบที่ช่วยรักษาสุขภาพ 
เขา้มาดว้ย ยิง่ยคุนีม้ขีองกนิใหเ้ลอืกหลากหลาย สม้ตำาจงึม ี
หลายแบบให้เลือกรับประทานตามความชอบของแต่ละ
คน ยิ่งถ้าทานแล้วไม่อ้วน และรักษาสุขภาพผู้บริโภคก็
ยอมรับส้มตำาในแบบใหม่ๆ มากขึ้น บางคนอาจมองว่าการ
เปลี่ยนแปลงนี้อาจทำาให้วัฒนธรรมดั่งเดิมในอาหารของ
ไทยเสีย แต่หากว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนำาไปสู่สิ่งที่ดี
ขึ้นน่าจะยอมรับได้

มาถงึตอนนีห้ลายคนอาจสงสยัวา่ทำาไมสม้ตำาคลกุทีม่า 
หลายขั้นตอนที่ประณีตถึงลดมาเหลือแค่การตำาเท่านั้น  
ต้องบอกว่ามันเปลี่ยนไปตามความต้องการของผู้บริโภคที่ 
มีมากขึ้น อีกทั้งการตำานั้นทำาให้เส้นมะละกอนุ่มทานได้ง่าย 
และเครื่องปรุงเข้าเนื้อถึงเส้นมะละกอได้ดี มันง่ายกว่าการ 
คลุกท่ีต้องใช้เวลาและคนสมัยก่อนมีความใจเย็นและประณีต 
กว่าคนสมัยนี้

ยุคนี้หากใครอยากจะทำาส้มตำาทานเองในบ้านนั้น 
ไม่ยาก แค่เตรียมวัตถุดิบที่หาซื้อได้ตามตลาดหรือซุปเปอร ์ 
แช่ เย็นไว้  พอถึงช่วงเย็นที่คนเมืองนิยมทานส้มตำา 
โดยเฉพาะสาวๆ ที่ต้องการรักษาหุ่น แค่นำาของออกมา
จากตู้เย็น และอุปกรณ์เครื่องครัวส่วนใหญ่ก็มีอยู่แล้ว 
ในบา้น จงึงา่ยหากอยากทาน ทีส่ำาคญัการทำาสม้ตำาทานเอง 
ยังจะได้ปรุงรสได้เองตามใจชอบ อีกทั้งเรื่องความสะอาด
ก็ปลอดภัย 

“อยากจะฝากให้คนรุ่นใหม่ตระหนักในการรับประทาน 
อาหาร ในยคุนีเ้รามองไมเ่หน็หรอกวา่จะทานอะไรเขา้ไปบา้ง 
หากอยากทานส้มตำาควรเลือกร้านที่สะอาด มีฝาปิด  
เพื่อป้องกันโรค และอยากจะแนะนำาว่าหากมีเวลาควร
ทำาอาหาร กินเอง โดยเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ และควร 
รับประทานผักผลไม้เพื่อเพิ่มวิตามินแร่ธาตุให้กับร่างกาย  
งดไขมันจากสัตว์หันมาใช้ ไขมันจากพืชและอย่าลืม 
ออกกำาลังกายอย่างสม่ำาเสมอ” ผศ.พงษ์ศักดิ์  ทิ้งท้าย 

ส้มตำาโดยลักษณะแล้วคล้ายกับสลัดของฝรั่งเศส ที่ใช้
เรยีกน้ำายอ่ยกอ่นมือ้อาหาร สว่นคนไทยทำารบัประทานเพือ่
ความสนุกกัน โดยส่วนใหญ่จะแบ่งประเภทตามวัตถุดิบที่
ใช้ทำา ที่นิยมกันมากสุดเห็นจะเป็นมะละกอ รองลงมาเป็น 
ผลไม้ต่างๆ รวมไปถึงพืชผักสามารถนำามาทำาส้มตำาได้ โดย
อาจเปลี่ยนกันไปตามฤดูกาล หรือตามสถานการณ์ว่าอะไร
ขาดอะไรแพงสามารถนำามาทำาแทนได้

คำาว่าส้มหมายถึงรสชาติเปรี้ยว และตำาคือการคลุก
เคล้ากัน แต่ก่อนสมัยโบราณการทำาส้มตำานั้นจะไม่ใช่การ
ตำาในครกเหมือนปัจจุบัน แต่จะเป็นการนำาวัตถุดิบมา 
คลกุเคลา้กนัใหไ้ดร้สชาต ิสบัมะละกอใหล้ะเอยีด แลว้คลกุกบั
น้ำาปรุงสามรสที่ทำาจากน้ำามะขามเปียก น้ำาปลา น้ำาตาลปี๊บ  
เคี่ยวกันจนข้น จากนั้นนำาไปผสมกับมะละกอที่มีสีออกส้ม
หน่อยๆ เพื่อให้สีสันน่ารับประทานและไม่แข็งจนเกินไป 
คลุกเคล้ากันเบาๆ ใส่กุ้งแห้ง มะนาวหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆ 
ทานคู่กับข้าวมัน ใบชะพลู ใบทองหลาง ผักกาดหอม มี
ขั้นตอนพิถีพิถันเพราะกลัวท้องเสีย และส้มตำาเป็นอาหาร
ทานเล่นในวังมาก่อน

ปัจจุบันส้มตำามีหลากหลายที่โดดเด่นก็มี ส้มตำาไทย 
ส้มตำาปู ส้มตำาปลาร้า แต่ละที่จะมีความแตกต่างกันไป
ตามวัตถุดิบท้องถิ่น เช่นตำาหอยดอง เอกลักษณ์ของ
ส้มตำาไทยคือรสชาติออกหวานเล็กน้อย เปรี้ยว แล้วตาม
ด้วยเค็ม ใช้ถั่วลิสงผสมเพื่อให้มีกลิ่นหอมและความกรุบ
กรอบ เอกลักษณ์ของส้มตำาปูคือความเค็มที่ได้จากปูแสม
ดองที่ได้จากภูมิปัญญาของคนแต่ก่อน นอกจากความเค็ม
แล้วยังได้ความหอมของเนื้อปูด้วย ส้มตำาปูปลาร้าจะแตก
ต่างกันตามปลาร้าของแต่ละท้องถิ่นจะเด่นในภาคอีสาน
ที่ส้มตำาปูปลาร้าจะใส่ทุกอย่างที่มีลงไป นอกจากผักแล้ว
ยังใส่ขนมจีนอีกด้วย ปลาร้าที่ใช้มีทั้งแบบดิบและต้มสุก 
ซึ่งในภาคอีสานนี้จะโดดเด่นในเรื่องของสารอาหารที่ครบ
ครัน

แม้ส้มตำามีอยู่ทั่วประเทศไทยแต่ความชอบในรสชาติ
นั้นแต่ละภาคแตกต่างกันมาก อย่างภาคอีสานจะชอบรส
ออกเคม็ เนือ่งจากภมูอิากาศทีร่อ้นรสเคม็จะชว่ยใหข้บัเหงือ่
ได้ดี ภาคเหนือรสชาติจะอ่อนกว่า ภาคใต้จะรสชาติจัดจ้าน  
ส่วนภาคกลางจะรสกลมกล่อม มีรสหวานเข้ามาช่วยเรียก
ว่าส้มตำาสามรสเป็นเอกลักษณ์ของภาคกลาง

เรื่อง สิรวิชญ์ ทิพย์สกุลเจริญ, ศราวุธ ชื่นรส
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เวล�เร�กรอกประวัติส่วนตัว อย่�งหนึ่งที่มักถูกถ�มคือ  
คุณมีง�นอดิเรกหรือของสะสมไหม สิ่งนั้นคงเป็นสิ่งที่เร�รัก
ม�กจนเก็บม�เรื่อย แต่น้อยคนนักที่จะนำ�ของที่ตนรัก ออกม� 
จัดแสดงให้ผู้สนใจเข้�ชมกัน พิพิธภัณฑ์ที่เร�พ�เข้�ชมจึงหล่อ
หลอมไปด้วยหัวใจของนักสะสม

‘พิพิธภัณฑ์หอย กรุงเทพฯ’ คือสถานเกิดมาจากความรัก  
และความเชีย่วชาญเรือ่งเปลอืกหอย ผา่นการถา่ยทอดจาก สมนึก  
ปัทมคันธิน ผู้เป็นพ่อสู่ สมหวัง ปัทมคันธิน สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ 
เปลือกหอยสองสมัย (2007 และ 2008) โดยได้ อรพิน ศิริรัตน์ 
เจ้ าของธุ รกิ จ เครื่ องประ ดับอัญมณี ผู้ มี ใจ รักลวดลาย 
บนเปลอืกหอย เขา้มารว่มมือ เพือ่มุ่งหวงัจะสรา้งแหล่งการเรยีนรู ้
เรื่องเปลือกหอยและแหล่งชมเปลือกหอยสวยงามหาชมได้ยาก  
สำาหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตัวพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 3 ชั้น รวบรวมเปลือกหอย 
กว่า 600 ชนิด ชั้นแรก เปลือกหอยแปลกตาถูกวางเรียงไว้ 
อย่างสวยงาม พาเราดำาดิ่งสู่ท้องทะเล ด้วยประเภทวงศ์หอยจุก 
พราหมณ์ เด่นชัดตรงก้นหอยบิดเป็นเกลียวคล้ายมวยผมของ 
พราหมณ์ วงศ์หอยมะเฟือง หอยล่าเนื้อที่นิยมกินปู box crab  
หรือ ปูที่นิยมกินหอยเป็นอาหาร วงศ์หอยมือเสือ หอยสองฝาที่มี 
ขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกรองจากหมึกกล้วยยกัษ์ และยงัเป็นหอยทีม่ ี
สองเพศในตัวเดียว โดยมีหอยมือเสือยักษ์ ที่พบอาศัยอยู่ตามแนว 

ปะการังน้ำาตื้นชายฝ่ังเขตอินโด-แปซิฟิก ดึงดูดความสนใจตั้งแต่ 
แรกเห็นด้วยขนาดที่ใหญ่ยักษ์ของมัน

บริเวณตรงกลางจัดแสดงเม่นทะเล ได้อย่างน่าดึงดูด  
ด้วยความน่ารัก ตัวกลมๆ ป้อมๆ คล้ายผลส้มของเม่นยักษ์อังกฤษ
จากแคนาดา ท่ีมีสีแดงสดและปุ่มมนๆ รอบตัว หรือของไทย  
ก็มี เม่นม่วงสีชมพูหวาน และเม่นระเบิดหนามใหญ่สีม่วง  
ที่มีลวดลายสวยงามราวกับงานศิลปะชั้นดี จากภูเก็ตเข้าชิงชัย  
นอกจากนีย้งัมเีมน่จิว๋อกีนานาชนดิทีต่า่งขนความนา่รกัมาประชนั 
กันเป็นกระบุง

เมื่อขึ้นมาชั้น 2 จัดแสดงเปลือกหอยสีสันสวยงาม ให้เราทึ่ง 
ในความสรรสร้างของธรรมชาติกันอีกรอบ มีหอยงวงช้าง  
สัตว์กลุ่มเดียวกับปลาหมึก วิวัฒนาการขึ้นในท้องทะเลเมื่อ 
ประมาณ 540-570 ล้านปีก่อน โดยรอดจากการสูญพันธ์ในยุค 
จูราสสิกตอนปลายเมื่อประมาณ 65 ล้านปีที่แล้ว และขยายพันธุ์
สืบมา 

แล้วต้องตะลึงกับแท่นกลมแสดงตระกูลหอยสองฝาท่ีมี
สีสันจัดจ้าน บางชนิดก็คล้ายกับหอยแมงภู่ ชวนให้เรานึกถึง 
หอยแมงภู่ดองที่นำามาทำาส้มตำาหอยดองเสียจริง ก่อนท้อง 
จะโอดครวญด้วยความหิว ในตู้กระจกใสยังมีหอยเชลล์  
หลากหลายชนิด จนยืนมองแล้วสงสัยในใจว่าพันธุ์ ไหนนะ 
เป็นหอยที่อยู่ในโลโก้ของปั้มเชลล์ 

ส่วนที่น่าสนใจจนเราร้องในใจด้วยความตื่นเต้นคือ หอยหัวใจ 

เรื่อง/ภ�พ:  กมลพร สุนทรสีมะ

My Space [ส�ระบันเทิงสถ�น]

‘พิพิธภัณฑ์หอย กรุงเทพฯ’ เกิดม�จ�กคว�มรัก
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หรือแครงหั ว ใจ  หอยสองฝา ท่ี มี รูปทรงคล้าย รูปหั ว ใจ  
ขนาดกระจุม๋กระจิม๋ นา่รกั มสีชีมพ ูเหลอืง แดงออ่น สดใส สวยงาม
จนเราอยากจะหยิบไปเป็นแม่สื่อ บอกรักใครสักคน แต่กว่าจะมี 
สสีวยขนาดนี ้กต็อ้งตามหาจากจำานวนสขีาวธรรมดาหลายรอ้ยตวั 
ถึงจะพบ 

แต่ที่สำาคัญคงต้องยกให้วงศ์หอยสังข์ ที่มีความสำาคัญในพิธี 
ทางศาสนาพราหมณ์ อย่างสังข์สุวรรณภูมิ สังข์ที่คนไทยโบราณ 
ใช้มากอ่น สมยักอ่นเจอซากตรงทา้ยเหมอืงทีต่ะกัว่ปา่ จงัหวดัพังงา 
สันนิษฐานว่าเนินทรายขนาดใหญ่ท้ายเหมืองนั้นเกิดจากสึนามิ  
 ซัดก้อนหินขนาดใหญ่ขึ้นมาบนภูเขา แล้วพาหอยนี้ขึ้นมาด้วย แต่
ปัจจุบันไม่พบหอยนี้อีกแล้ว คาดว่าน่าจะสูญพันธุ์

ที่เด่นสะดุดตาคือ หอยเพรียงเจาะหินยักษ์ ตอนแรกเรานึกว่า 
เป็นปะการัง แต่แท้จริงแล้วเป็นหอยสองฝาท่ีวิวัฒนาการ 
สร้างปลอกหินปูนหนาและแข็งฉาบภายนอก ส่วนภายใน 
ลดขนาดและรูปทรงของฝาทั้งสองไว้ที่ส่วนต้นของท่อปลอก  
เนื้อหอยขยับเคล่ือนไหวอย่างอิสระ พบในเกาะพาลาวันทางทิศ 
ตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์

เดนิถงึชัน้ 3 ชัน้สดุทา้ย ยงัคงมเีปลอืกหอยสวยงามและหายาก 
อย่างหอยเต้าปูนท่ีฆ่าคนได้ด้วยการแทงเข็มพิษครั้งเดียว ส่วนที่ 
โดดเดน่มากๆ คอื หอยนมสาวน้ำาลกึ ทีจ่ดัแสดงโดดเดีย่ว เดน่เปน็สง่า 
รายรอบด้วยเปลือกหอยกาบสีขาวท่ีจัดแสงสีฟ้า เม่ือสะท้อน 
ออกมา เหมือนเราดำาด่ิงลงไปในห้วงมหาสมุทร  หอยชนิดนี้ 
จัดเป็นหอยที่หายากมากๆ และเป็นที่ต้องการของนักสะสม  
เพราะมันอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลลึกจนถึงใต้มหาสมุทร

ส่วนหอยที่น่าจะตำาแล้วเจ็บอย่าง วงศ์หอยสังข์หนาม  
ก็มีหนามรอบตัวสมชื่อจริงๆ หอยกลุ่มนี้เป็นหอยกินเนื้อ มีฟัน 
ทัง้แบบฉีกและเจาะ พบไดแ้ทบทกุสภาพทอ้งทะเลตัง้แตเ่ขตอบอุน่ 
ไปจนถึงเขตหนาวแทบขั้วโลกทั้งเหนือใต้ 

ท่ีดงึดดูความสนใจอกีอยา่งคงเป็นสสัีนน่ารกัของหอยลกูกวาด 
คิวบา มีสีสดจนชวนให้เรานึกถึงลูกกวาดสำาหรับเด็ก หอยชนิดนี้ 
เป็นหอยทากบกอาศัยตามพุ่มไม้เตี้ยๆ ในภาคตะวันออกของคิวบา  
โดยพบทีน่ีเ่พยีงแหง่เดยีวเทา่นัน้ ซึง่แตก่อ่นเคยมปีรมิาณมหาศาล  
แต่ชาวพื้นเมืองมักเก็บไปทำาสร้อยและเครื่องประดับท้องถิ่น  
เพราะแต่ละเปลือกจะมีลวดลายไม่ซ้ำากัน และที่สำาคัญโดนพิษจาก
ยาฆ่าแมลงจึงยิ่งลดจำานวนลง ปัจจุบันกลายเป็นมรดกของชาติ 
คิวบาและพยายามเพาะพันธุ์เพื่อปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ยงัมบีรรดาหอยอกีมากทีถู่กจดัแสดงไวท้นีี ่รวมถึงหอยน้ำาจดื 
จากทั่วโลกที่ ถูกจัดเรียงไว้อย่างศิลปะชิ้นเอกที่มีธรรมชาติ  
เป็นจิตรกรสร้างสรรค์ 

ไม่น่ า เชื่ อว่ าทั้ งหมดนี้ จะ ถูกจัด เรียงอยู่ ในพิพิธภัณฑ์  
ใจกลางเมอืงกรงุเทพฯ จากน้ำาพกัน้ำาแรงและความตัง้ใจของผู้กอ่ตัง้  
เราจงึไดเ้สพสีสนัจากธรรมชาต ิทัว่ทกุมมุโลก โดยไมต่อ้งไปชะเงอ้คอ 
ขุดคุ้ยทรายเพื่อหาเปลือกหอยแล้วหยิบกลับบ้าน

อย่�ลืมว่� ก�รปล่อยให้หอยเหล่�นี้เติบโตในธรรมช�ติ 
จะเป็นก�รดีที่สุด เพื่อให้ส�ยพันธุ์ของหอยขย�ยพันธุ์ 
สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหล�น เป็นสีสันคว�มงดง�มที่ธรรมช�ติ 
สร้�งให้กับโลกของเร� คว�มรักต่อเปลือกหอย จึงหล่อหลอม 
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่โอบล้อมไปด้วยหัวใจเช่นทุกวันนี้

พิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพฯ 
ตั้งอยู่บนถนนสีลม ซอย 23 เยื้องสี่แยกโรงพยาบาลเลิดสิน 
เปิดทำาการตั้งแต่ 10.00-21.00 น. ทุกวัน 
บัตรราคา 100 บาท นักเรียน-นักศึกษา ราคา 50 บาท 
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Speaker [ด�วดลใจ]

เรื่อง: จิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์
ภ�พ: วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย  

หล�ยคนอ�จคุ้นหูกับคำ�ว่� ‘GMOs’ แต่ยังไม่คุ้นชินกับคว�มหม�ยสักเท่�ไหร่ 
ซึ่ง GMOs ที่กล่�วม�นี้เป็นตัวย่อของ Genetically Modified Organisms  
มีคว�มหม�ยว่� สิ่งมีชีวิตที่ได้ม�จ�กก�รดัดแปลงหรือตกแต่งส�รพันธุกรรม 
กล่�วอีกนัยหนึ่งคือ นักวิทย�ศ�สตร์ได้สร้�งชีวิตขึ้นม�ใหม่ ด้วยเทคโนโลยี 
พันธุวิศวกรรม โดยก�รเปลี่ยนรูปแบบของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในธรรมช�ติ 
ให้กล�ยเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ คงไม่ม�กเกินไปห�กเร�จะมอง GMOs นี้เป็นดั่ง 
‘เอเลี่ยนสปีชีส์’ ที่ให้คว�มแปลกใหม่แก่มวลมนุษย์ รศ.ดร.ปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์ 
อ�จ�รย์คณะวิทย�ศ�สตร์ ภ�ควิช�พฤกษศ�สตร์ จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย 
...จะม�เล่�ให้ฟัง

GMOs เหรียญสองด้�น 
‘พัฒน�’ หรือ ‘ทำ�ล�ย’
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GMOs ในประเทศไทยเริ่มต้น
จ�กอะไร?

ประเทศไทยเริ่มงานวิจัยเรื่องพืช 
ดัดแปลงพันธุกรรม หลังจากก่อตั้งศูนย์ 
พันธุวิศวกรรมขึ้นในปี พ.ศ. 2530 และ 
เร่ิมมีการวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมใน 
ส่วนแรกคือ มะละกอ มะเขือเทศ และพริก  
แต่มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมเป็นพืชที่ 
สงัคมรบัรูม้ากท่ีสดุ เนือ่งจากมีประเดน็ใน 
เรือ่งตา่งๆ ไมว่า่จะเปน็ผลกระทบตอ่สงัคม 
ก็ดี หรือความหมายต่อการผลิตทางการ 
เกษตรกด็ ีซึง่มหีลายประเดน็ทีท่ำาใหส้งัคม 
จับตามอง

ทำ� GMOs ขึ้นม�เพื่ออะไร?
ในขั้นต้นการปรับปรุงพันธุ์ ดัดแปลง 

พนัธกุรรมเนน้ในทางเขตกรรม (เขตกรรม  
คือ แนวทางการป้องกันศัตรูพืช: ความ 
หมายจากผูเ้ขยีน) ซึง่ถา้เรามองทีม่ะละกอ 
ดัดแปลงพันธุกรรมคงหนีไม่พ้นเรื่องการ 
สร้างพันธุ์ใหม่ ให้มีความสามารถในการ 
ต้านทานโรค อย่างกรณีของมะละกอ 
จะเป็นการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อให้ 
ต้านทานโรคในจุดวงแหวนซึ่งเกิดจาก 
ไวรสัชนดิหนึง่ และนอกเหนอืจากมะละกอ 
ดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศไทย ต่าง 
ประเทศก็มีพืชดัดแปลงพันธุกรรมเช่น 
กัน เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
จะดัดแปลงพันธุกรรมให้ต้านทานยา 
ปราบวัชพืช ส่วนข้าวโพดจะเน้นเรื่อง 
ความสามารถในการต้านทานแมลง เพื่อ 
ให้ทำาการเกษตรได้ง่ายข้ึน ดังน้ันการทำา  
GMOs ส่วนใหญ่จะเน้นเรื่องการปรับปรุง 
พันธุ์เพื่อให้ง่ายต่อการทำาเขตกรรม

นอกจ�กช่วยต้�นท�นโรคในพืช
แล้ว GMOs จะส่งผลกระทบด้�น
อื่นบ้�งไหม?

ในความมีประโยชน์ก็มีบางประเด็น 
ที่ต้องจับตามอง เพราะการดัดแปลง 

พันธุกรรมในแต่ละลักษณะก็จะมีผล 
กระทบแตกต่างกันไป อย่างเช่นถ้าเรา 
ดัดแปลงให้ต้านทานแมลง สิ่งที่ต้อง 
พจิารณาตอ่ก็คอื จะมีผลกระทบเรือ่งของ 
ความปลอดภัยในการบริโภคไหม ส่งผล 
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมบ้างหรือเปล่า  
และในปัจจุบันอาจจะต้องเชื่อมโยงไปถึง 
การนำามาปลูกในแต่ละท้องท่ีด้วยว่า  
จะส่งผลต่อพืชพันธุ์ ในแต่ละท้องถิ่น 
บ้างหรือเปล่า ซึ่ งสิ่ ง เหล่านี้ เป็นผล 
อี ก ด้ านหนึ่ ง เปรี ยบ เสมื อน เหรี ยญ 
สองด้านที่เราต้องพิจารณา

ตอนนี้รัฐบ�ลหรือกระทรวง
ส�ธ�รณสุขให้ก�รยอมรับ
หรือยัง? 

แน่นอนครับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
โดยตรงจะดูแลทั้งส่วนที่เป็นบวกและลบ  
นั่นหมายความว่า นอกจากดูแลประโยชน์ 
จากเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรม ขณะ 
เดียวกันก็จะคอยดูแลในเรื่องผลกระทบ 
ด้วยว่าจะมีผลต่อความปลอดภัยของ 
คนไทยไหม จนบัดนี้ยังไม่มีพืชดัดแปลง 
พันธุกรรมชนิดใดที่ ได้รับการอนุญาต  
รัฐบาลยังคงกำาจัดกรอบในเรื่องของการ 
ควบคุมไม่ ให้มีการผลิต เชิงพาณิชย์   
ซึ่งขณะนี้รัฐกำาลังพิจารณาและศึกษา 
เพิ่มเติมอย่างรอบคอบ

ถ้�ไม่ใช้ GMOs จะมีวิธีในก�ร
แก้ไขโรคของพืชเหล่�นั้นไหม?

ถ้าเราศึกษาเรื่องเขตกรรมหรือโรค 
ของพืชดี จะพบว่าการควบคุมแมลงศัตรู 
พืชเป็นสิ่งที่สำาคัญ โดยปกติในการผลิต 
พืช ถ้าเราควบคุมสิ่งเหล่านี้ได้ อย่างน้อย 
ที่สุดเราจะสามารถตัดวงจรในเรื่องพาหะ 
ของโรคได้ การปลูกมะละกอหรือพืช 
ชนิดอ่ืนๆ ก็จะปลอดภัยจากส่ิงเหล่าน้ี หรือใน 
ความเป็นจริงอาจมีเทคโนโลยีประเภทอื่น 
อย่างเช่น การปลูกวัคซีน เราสามารถใช้

สายพันธุไ์วรสัทีต่ดิเช้ือในมะละกอแตว่่าไม่
แสดงออก เข้ามาปลูกเชื้อทิ้งไว้ก่อนเพื่อ
ไม่ให้สายพันธุ์รุนแรงเข้ามาติดเชื้อภาย
หลัง ซึ่งกรณีดังกล่าวน้ียังมีการใช้งาน
อยู่ในปัจจุบัน

GMOs ในไทยควรใช้เพื่อทำ�
อะไร?

ถ้าเรามองย้อนกลับไปที่เทคโนโลยี  
GMOs เราจะพบในส่วนของการดัดแปลง 
พันธุกรรมติดเชื้อด้วย หากมองดูในมุมนี้ 
คือส่วนที่ให้ประโยชน์แก่อุตสาหกรรม 
ทั่วโลก สังเกตได้ว่ามียาหลายชนิดมาก 
ที่ผลิตออกมา ซึ่งเป็นมูลค่าเพิ่มโดย 
เทคโนโลยี GMOs แต่ถ้าในพืช ความเห็น 
ส่วนตัวเรามองว่ายังมีพืชอีกหลายชนิด 
ที่ไม่ได้รับประทาน เช่น กล้วยไม้ที่ให้ดอก 
สวยงาม พชืจำาพวกไมป้ระดบั ซึง่พชืกลุม่นี ้
เราสามารถนำามาดัดแปลงให้เกิดลักษณะ 
ใหม่ๆ เช่นสีสันของดอก ฟอร์มของดอก  
ประเด็นในเรื่องความปลอดภัยจะหายไป  
เพราะฉะนั้นยังมีแนวทางตรงนี้ที่จะนำา 
มาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน 
ประเทศไทย

สุดท้�ยนี้ อ�จ�รย์เคยลอง
ท�นพืช GMOs บ้�งไหม รสช�ติ
มีคว�มต่�งจ�กพืชทั่วไป
หรือไม่?

เคยทานครับ เรามีโครงการสำารวจ 
พืชดัดแปลงพันธุกรรมทั่ วประ เทศ  
ทำามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน  
ก็ทำามาประมาณ 5 ปี แน่นอนเราก็ต้อง 
ไปเจอพืชดัดแปลงพันธุกรรมบางชนิด  
เรามีโอกาสระหว่างเก็บตัวอย่างได้ชิม  
แ ต่ ไ ม่ ไ ด้ นำ า ม า เ ผ ย แ พ ร่  แ ค่ เ ก็ บ
ตัวอย่ าง เพื่ อจะส่งตรวจเท่ านั้ น เอง 
ส่วนเรื่องของรสชาติก็ ไม่ ได้แตกต่าง 
ไปจากสายพันธุ์ปกติที่ เรารับประทาน 
กันทุกวัน

“ก�รดัดแปลงพันธุกรรมเปรียบเสมือนเหรียญสองด้�น 
ที่เร�ต้องมองควบคู่กันไประหว่�งข้อดีและข้อเสีย”
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เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว รวมแนวคิดเพื่อก�รเริ่มต้นธุรกิจ: 
นรินทร์ โอฬารกิจอนันต์

การจะสรา้งธรุกจิสว่นตวัขึน้มาสกัอยา่งหนึง่ ฟงัแลว้จะวา่งา่ยกง็า่ย จะวา่ยากกย็าก สมมติวา่คุณ
อยากจะมีร้านส้มตำาเป็นของตัวเองสักร้านหนึ่ง แต่คุณไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จะเอาให้ดังแบบร้าน
ตำามั่ว หรือร้านตำาตำา ได้ไหม แล้วต้นทุนทางธุรกิจที่คุณมีอยู่คืออะไร แค่ครก สาก มะละกอ พร้อม
เครื่องปรุงจะพอหรือไม่ หากไม่เริ่มคิดถึงสิ่งนั้นตั้งแต่ตอนนี้ ความฝันก็จะยังคงเป็นความฝันอยู่วัน
ยังค่ำา อย่าปล่อยให้มันเป็นเพียงแค่ความฝันอีกเลย ถึงเวลาแล้วที่จะลงมือทำาอะไรสักอย่าง เพื่อให้
ความฝันกลายเป็นความจริง ลองเริ่มด้วยการอ่านหนังสือ 

เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว: รวมแนวคิดเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ ของนรินทร์ โอฬารกิจอนันต์ เจ้าของ
เวบ็ไซต์ยอดฮติ dekisugi.net กค็งไมเ่ลวนกั อยา่งนอ้ยฮาวทเูลม่เลก็ๆ เลม่นีก้อ็าจเปน็ไอเดยีใหค้ณุ
ได้ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของร้านส้มตำายอดฮิตในอนาคต 

เรื่อง: อภิลักษณ์ ธัญประทีป

Review

ตำ�ระเบิด: ตะวัน จารุจินดา

เพลงประกอบละครเรือ่งคณุชายตำาระเบดิ จากอลับัม้ รวมเพลง
ประกอบละครดงัชอ่ง 7 สี ชดุคณุชายตำาระเบดิ เพลงละครทีม่เีนือ้หา
เกี่ยวข้องกับส้มตำาลำาดับถัดมาจากเพลงส้มตำาอินเตอร์ หลังจาก 
วิกหลายสีว่างเว้นเพลงเกี่ยวกับส้มตำาไปเกือบสิบปี ด้วยลีลาการ 
ควงสากที่ไม่น้อยหน้า น้อย โพธิ์งาม รวมถึงเสียงสำาเนียงอีสานของ 
นักแสดงหนุ่มมาดเซอร์ เติ้ล ตะวัน จารุจินดา จึงทำาให้ละครคุณชาย
ตำาระเบิด เป็นที่นิยมของแฟนๆ ได้ในระยะเวลาไม่นานนัก แฟนละคร 
บางคนถึงกับออกปากชมเข้ามาว่าละครเรื่องนี้ทำาให้ลูกของตน
ยอมรับประทานข้าวเหนียว หลังจากที่พ่อแม่ทำาอย่างไรก็ไม่ยอม  

ส้มตำ�อินเตอร์: น้อย โพธิ์งาม 

‘แซบๆๆๆๆ ทัง้เผด็ทัง้แสบ แซบเขา้ถงึทรวง’ เสยีงเพลงประกอบ
ละครเรื่อง หมอลำาซัมเมอร์ ทางช่อง 7 สี จากการขับร้องของ 
นอ้ย โพธิง์าม นอ้งสาวคนสดุท้องของ ป๋าเทพ โพธิง์าม ซ่ึงเปน็เพลง
ที่แฟนๆ จดจำาเธอกันได้ในบทบาทของยายดวง ทำาให้เพลงส้มตำา
อนิเตอรเ์ปน็เพลงละครทีด่งัมากในป ีพ.ศ. 2546 อกีทัง้ยงัถอืเหมอืน
เป็นเพลงประจำาตัวของ น้อย โพธิ์งาม ไปในตัว แม้ว่าภายหลัง ชมพู่ 
อารยา เอฮาร์เก็ต นางเอกของเรื่องจะนำาไปร้องตามงานต่างๆ  แต่
ด้วยเสียงร้องอันเป็นเอกลักษณ์ของน้อย  โพธิ์งาม ทำาให้กลายเป็น
อีกแรงบันดาลใจหนึ่ง ที่เธอคิดเปิดร้านส้มตำาของตัวเอง  
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ฮักนะ ‘ส�รค�ม

ภาพยนตร์แนวโรแมนติก คอมเมดี้ที่ถ่ายทอดชีวิตความเป็น
อยู่ และวัฒนธรรมของวัยรุ่นเลือดอีสานยุคใหม่ ซึ่งใช้ชีวิตแบบวิถี
ดั้งเดิมและร่วมสมัยผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ซึ่งมีท้ังรอยยิ้ม 
และเสียงหัวเราะ ท่ามกลางมิตรภาพ ความผูกพัน ความรักในช่วง
รอยต่อของชีวิต ทั้งรักระดับมัธยมปลาย หรือรักในรั้วมหาวิทยาลัย 
ที่นำามาซึ่งเรื่องราวฮาๆ ปนหวานซึ้ง ชวนให้ม่วนคัก...ม่วนหลาย 
กันทุกพื้นที่ โดยมีฉากหลังเป็นทุ่งนาเขียวขจีแดนอีสานบ้านเฮา  
โปรเจกต์ ฮักนะ’ สารคาม เป็นผลจากการนำาผลวิจัยด้านวัฒนธรรม 
มาสร้างภาพยนตร์ให้เป็นผลผลิตเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือท่ี
เรียกว่า ‘เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์บนพื้นฐานวัฒนธรรม’ คือการ
ทะนุบำารุงศิลปวัฒนธรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดและมหาวิทยาลัย 
และเน้นความร่วมมือกันจากองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น และมีสถานที่
ถ่ายทำาหลักอยู่ที่จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเรื่อง

ส้มตำ� 

ภาพยนตร์ไทยที่ได้รับพระราชานุญาตให้ใช้เพลง ส้มตำา เพลง
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในการประกอบภาพยนตร์ เรื่องราวของบาร์นนี่ ฝรั่งร่างใหญ่ใจเล็ก
ที่มาเที่ยวเมืองไทยแต่ถูกหลอกจนหมดตัว กระเต็น เด็กสาวที่กำาลัง
หนกีารไลล่า่ของแกง๊หวัโจก ดอกหญ้า พ่ีสาวของกระเต็นผูเ้ชีย่วชาญ
แม่ไม้มวยไทย บาร์นนี่จับพลัดจับผลูมาอาศัยที่บ้านของเด็กทั้งสอง
ซึ่งเป็นร้านส้มตำา ทำาให้ฝรั่งตาน้ำาข้าวได้รู้จักความเผ็ดร้อนปากแทบ
ไหมข้องสม้ตำา ถงึขนาดควบคมุตัวเองไม่ไดอ้าละวาดรา้นพงัราบเปน็
หนา้กลอง ผูใ้หญแ่ละเดก็ทัง้สามจงึตอ้งหาเงนิมาชว่ยซอ่มรา้นสม้ตำา 
แต่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์เพราะดันไปขโมยของสำาคัญของแก๊ง
โจรกรรมเพชร ทั้งสามจึงต้องถูกตามล่า เมื่อสุดทางหนีทุกคนจึง
ต้องงัดส้มตำา ขุมพลังใหม่ของบาร์นนี่ออกมาใช้ ด้วยอานุภาพความ
รอ้นแรง ลกูบา้เฮอืกสดุทา้ย และ มติรภาพไรพ้รมแดนทีส่อดประสาน
อย่างเข้าทาง การต่อสู้สุดมันส์จึงบังเกิดขึ้น  

อุดมสุข เล่ม 5 ฉบับอวส�น ตอนสุขสันต์วันวิว�ห์: อิทธิวัฐก์ สุริยม�ตย์

หากใครได้เคยติดตามอ่านอุดมสุข ผลงานการ์ตูนเนื้อเรื่องไทยๆ ลายเส้นบ้านๆ แต่ดูอบอุ่นของ 
อิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ มาอย่างน้อยสักเล่มหนึ่งก็คงจะทราบดีถึงความขบขัน สนุกสนาน ความเรียบง่าย 
แต่เต็มไปด้วยข้อคิด และเหนืออื่นใดคือกลิ่นอายชนบทที่ชวนให้คนต่างจังหวัดคิดถึงคนกรุงถวิลหา  
ทีส่ือ่ออกมาผา่นทางฉากและตวัละครของเขา เรือ่งราวของอดุมสขุ หนุม่บา้นนาทีท่อ้แทจ้ากสภาพสงัคม 
อันวุ่นวายของเมืองกรุงแล้วกลับไปตั้งหลักที่บ้านในต่างจังหวัด โดยได้รับคำาแนะนำาจากลุงผู้ใหญ่บ้าน 
ในการดำาเนนิชวีติตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงขององคพ์ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่วฯ พรอ้มกบัพยายาม 
เผยแพรไ่ปอยา่งกวา้งขวาง จนกระทัง่คนในชมุชนทำาความเขา้ใจและหนัมาดำาเนนิหลกัเศรษฐกจิพอเพียง 
รว่มกนั มาวนัน้ีอดุมสขุกำาลงัจะแตง่งานกบัดใีจ พยาบาลผูเ้ปน็ลกูสาวของลงุผูใ้หญบ่า้นทีเ่ขาหมายปอง 
มานาน แต่กว่าจะงานวิวาห์จะเริ่มได้ช่างมีอุปสรรคมากมายนัก เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป  
ขอเชิญติดตามได้ใน อุดมสุข ฉบับอวสาน ตอน สุขสันต์วันวิวาห์
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ผมเป็นลูกค้าประจำาร้านเจ๊ก้อยมาได้ราวสองปีเศษ… 
เจ๊ก้อยเป็นสาวใหญ่ใจดีที่มีดีกรีเป็นถึงนางงามส้มตำา 

สมัยอยู่บ้านเกิดแถวอีสาน แต่ทนความแห้งแล้งของ 
ท้องทุ่งนาไม่ไหวจึงหอบผ้าหอบผ่อนมาตายเอาดาบหน้า 
ท่ีบางกอก เป็นสาวโรงงานอยู่ร่วมสิบปี พอสร้างเนื้อ 
สรา้งตวัไดเ้ลยมาเปดิรา้นสม้ตำากบัสาม ีอดตีคนขบัรถสง่ของ 
ในโรงงานเดียวกัน 

รา้นสม้ตำาเจ๊กอ้ยอยูร่าวกลางซอยสบิแปด ใครๆ จงึมกัเตมิ 
สร้อยห้อยท้ายว่า ร้านเจ๊ก้อย ซอยสิบแปด 

เจ๊ก้อยแม้วัยจะเหยียบเลขสี่มาได้พักหนึ่งแล้ว แต่การ 
แตง่ตวัแหวกบนแหวง่ลา่งเหมือนสมัยสาวๆ น้ันเดด็จนลกูคา้ 
ต้องเหลียวหลัง และสิ่งที่เด็ดไม่แพ้ทรวดทรงองค์เอว 
ของเจ๊ก้อยจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่สาวโรงงานก็เห็นจะเป็น 
ฝีมอืตำาสม้ตำา ท่ีพระอาทติยย์งัไม่ทนัตกดนิกข็ายดเีทน้ำาเททา่ 
จนคนที่มาช้าต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านด้วยความผิดหวัง 
โดยเฉพาะเมนูตำาปูปลาร้าที่ฝีมือหมักปลาร้าของเจ๊ก้อย 
แซบสะเด็ดจนมีคนมาขอซื้อสูตรด้วยตัวเลขสูงถึงห้าหลัก  
ทว่าแม่ค้าส้มตำาอุดมการณ์สูงอย่างเจ๊ก้อยไม่คิดที่จะขาย  
ทำาให้ร้านส้มตำานี้ยังคงเป็นอันดับหน่ึงในดวงใจใครหลายๆ  
คนในย่านนั้น

ผมชอบมากินส้มตำาที่ร้านตอนบ่ายแก่ๆ เพราะช่วงเที่ยง
ร้านมักจะแน่นขนัดไปด้วยสาวโรงงานและพนักงานออฟฟิศ  
วนันีก้เ็ชน่กนั เพราะงานของผมเสร็จเร็วจงึมีเวลามาออ้ยอิง่ 
กินส้มตำาก่อนกลับบ้าน เจ๊ก้อยคนสวยเดินนวยนาดมารับ

ออเดอร์ที่โต๊ะผมด้วยแววตาพราวระยับทั้งๆ ที่สามียืนสับไก่ 
อยู่ข้างหลัง

“ปูปลาร้าพริกสองเม็ดเหมือนเดิมใช่มั้ยจ๊ะ เจ๊จำาได้”
เธอขยิบตาให้เป็นของแถมก่อนจะวางแก้วน้ำาแข็งเปล่า 

ลงบนโตะ๊ หลงัมอืเฉยีดตน้คอผมไปเพยีงนดิเดยีว ผมขยบัยิม้ 
สุภาพขณะเอนตัวหลบมือเจ๊ ก้อยที่ เตรียมจะสแครช 
ลูกกระเดือกผมอีกรอบ นาฬิกาที่ผนังร้านบอกเวลา 
บ่ายสามโมงสิบห้า ผมสั่งอาหารเพ่ิมอีกสองสามอย่าง  
อีกราวสิบห้านาทีเพ่ือนที่นัดไว้ก็จะมาถึง มันจะได้ไม่ต้อง 
รออาหาร

เจ๊ก้อยเดินกลับไปที่ส่วนครัวหน้าร้านแล้ว ผมลอบ 
ผ่อนลมหายใจเบาๆ ก่อนจะคว้ากระเป๋าใบใหญ่ข้างกาย 
ขึ้นเดินตรงไปยังห้องน้ำาที่อยู่หลังร้าน ยกนาฬิกาข้อมือ 
เช็คเวลาอีกครั้งเพื่อความแน่ใจ ผมยังมีเวลาอีกสิบห้านาที 
ก่อนไอ้วิชัยเพื่อนซี้จะมาถึง

หลังร้านส้มตำาที่ถัดจากส่วนของห้องน้ำาออกไปเป็นที่ดิน 
รกรา้งทีส่ามเีจก๊อ้ยถอืวสิาสะเขา้ครอบครองดว้ยตน้มะละกอ 
หลายสิบต้นที่ปลูกยาวเป็นแนวไปยังดงป่าทึบที่อยู่ติดกัน  
ผมกระชับกระเป๋าในมือ ก่อนจะสาวเท้าตรงเข้าไปยังส่วน 
ของป่าลึกท้ายดงมะละกอ 

มันยังอยู่ที่เดิม! บ่อน้ำาขนาดใหญ่ที่ดูท่าจะลึกพอตัว  
มัน เป็นบ่อร้ างที่ ครั้ งหนึ่ งคงจะถูก ใช้ เป็นแหล่งน้ำ า 
ของชาวบ้านแถวนั้น ผมขยับยิ้มอย่างพอใจก่อนจะไล้มือ 
ไปบนแผ่นหินปากบ่ออย่างคุ้นเคย… 

เรื่อง: จารุวรรณ ชื่นชูศรี
ภ�พ: วิภาทิพย์ เก่งพิทักษ์ธนรัฐ

Outlet [ปล่อยของ]

ร้�นเจ๊ก้อย ซอยสิบแปด
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ผมคุ้นเคยกับมันดี คุ้นเคยพอๆ กับส้มตำาปูปลาร้าพริก 
สองเม็ดของเจ๊ก้อย…มันเป็นส่วนหน่ึงในงานของผมที่ทำา 
จนเคยชินราวกับกิจวัตรสามัญธรรมดา

กระเป๋าใบใหญ่ถูกรูดซิปออกอย่างแผ่วเบา ก่อนที่ผม 
จะหยิบ มัน ขึ้นมาอย่างใจเย็น อวัยวะมนุษย์ที่ขาวซีด 
และแขง็ท่ือนอนกองกนัอยูใ่นนัน้หลายชิน้ ผมหยบิขาขา้งขวา 
ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ไม่มีผิดเพี้ยนขึ้นมาก่อนจะโยน 
มนัลงไปในบอ่ เสยีงจอ๋มทีด่งัสะทอ้นขึน้มาจากกน้บอ่ดงัก้อง 
ในความเงียบก่อนจะสลายหายไปอย่างรวดเร็ว ท่อนแขน
สองข้างถูกโยนตามลงไปแทบจะทันที ตามมาด้วยเนื้อช่วง 
แก้มก้น ผมหัวเราะกับตัวเองเบาๆ ช่างเหมือนกับตูดไก่ 
เมนูโปรดผมเสียจริงๆ ไม่นานกระเป๋าใบนั้นก็ไร้สรรพสิ่งใดๆ 
ที่เคยมีอยู่ ผมรูดซิปปิด เดินฝ่าดงมะละกอกลับมาราวกับ 
ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น

ส้มตำาปูปลาร้าพริกสองเม็ด คอหมูย่าง ไก่ครึ่งตัว  
และต้มแซบกระดูกอ่อนสูตรเปรี้ยวรสจัดจ้าน วางรออยู่ที่ 
โต๊ะแล้ว ผมทรุดตัวลงน่ังประจำาท่ีก่อนจะเหลือบมองเวลา  
เลยเวลานัดมาสิบห้านาทีแต่ไอ้เจ้าเพื่อนตัวแสบยังไม่มา  
ขณะท่ีกำาลังจะโทรหา รา่งอวบหนาของมนักก็ระหดืกระหอบ 
เข้ามาราวกับรู้ว่าเลยเวลานัดมาพอสมควรแล้ว 

“แฮ่ก…กูขอโทษ กูออกจากออฟฟิศตั้งแต่บ่ายสอง 
แล้วนะแต่รถแม่งติด” มันละล่ำ าละลักขอโทษขอโพย  
ทว่าผมหันไปโบกมือแสดงให้รู้ว่าไม่เป็นไร ผมไม่ได้ถือสา

“กูเข้าใจดี ถนนกรุงเทพฯ ก็ยังเงี้ย วันที่รถไม่ติดก็มีแต่ 
ช่วงรัฐประหารกะน้ำาท่วมเท่านั้นแหละ”

“ถูกของมึง” มันพยักหน้ารับหงึกๆ ก่อนจะหยิบ 
หนังสือพิมพ์กรอบบ่ายขึ้นมากางให้ผมดู “นี่ มึงเห็นข่าวนี่ 
รึยัง เสี่ยกำาจรเจ้าของเต้นท์รถท่ีขัดขากะนายมึงอยู่อ่ะ  
แม่งโดนไอ้โม่งท่ีไหนก็ไม่รู้หิ้วไปจากหน้าบ้านตั้งแต่เมื่อคืน  
วงการธุรกิจเดี๋ยวนี้มันชักจะน่ากลัวขึ้นทุกวันๆ แล้วว่ะ”

ผมหัวเราะหึๆ ในลำาคอก่อนจะแย่งหนังสือพิมพ์มาพับ 
เก็บโยนไปไว้อีกฟากหนึ่งของโต๊ะ “วงการไหนๆ มันก็น่ากลัว 
เหมอืนกนัหมดแหละมงึ เพือ่ความอยูร่อด เดีย๋วนีม้นัไมม่คีำาวา่ 
เข้าตามตรอกออกตามประตูแล้ว”

มันจ้องหน้าผมเหมือนจะหาความจริงจังจากคำาพูด  
ผมจงึเสอืกจานไกย่า่งไปตรงหน้ามันดว้ยแววตาขันๆ ทวา่ในใจ 
ประหวัดไปถึงเจ้าของเต้นท์รถในข่าวท่ีบัดน้ีกำาลังนอนหลับ 
สบายอยู่ก้นบ่อ ในยุคท่ีเงินไม่ใช่พระเจ้าแต่คือลมหายใจ 
อย่างตอนนี้ คุณธรรม ความถูกต้อง ก็เป็นเพียงคำา 
ที่มีความหมายแค่ในพจนานุกรมเท่านั้นแหละ

“มึงเลิกคิดเรื่องคนอื่นแล้วแดกซะทีเถอะ เอ้านี่ ส้มตำาปู 
ปลาร้าพริกสองเม็ดจานเด็ดของร้านนี้ เลย กู เอาหัว 
เป็นประกันเลยว่าอร่อยกว่าทุกร้านที่มึงเคยกินมา”

ผมเลือ่นส้มตำาปูปลารา้เมนูขึน้ชือ่ทีท่ำาใหร้า้นเจก้๊อยเปน็ที ่
รูจ้กัไปตรงหนา้มนั ก่อนจะหวัเราะเบาๆ เมือ่เหน็วา่มนัเบห้นา้ 
ใสใ่นตอนแรก แตก่ลบัตาวาวในตอนหลงัเมือ่ตกัสม้ตำาใสป่าก  
ลืมเรื่องที่คุยค้างกันไว้อยู่ไปอย่างสิ้นเชิง

“เช่ียยย อร่อยสมคำาคุย กูเข้าใจแล้วทำาไมมึงถึงมาเป็น 
ลูกค้าประจำาร้านนี้”

มันพร่ำาพรรณนาถึงความอร่อยต่ออย่างยืดยาว ผมจึง 
ทำาได้เพียงยิ้มเออออไปกับมัน ไม่ได้แก้ไขความเข้าใจผิดว่า  
เพราะ ‘เหตุใด’ กันแน่ ผมจึงมาเป็นลูกค้าประจำาร้านนี้

ร้านเจ๊ก้อย ซอยสิบแปด ที่นอกจากความอร่อยแล้วยังมี 
บ่อน้ำาอยู่ในดงป่าทึบหลังร้าน…

ถัดออกมาเพียงไม่กี่เมตร บริเวณหน้าร้าน…
“พี่ ไปเอาปลาแดกมาเติมหน่อย ในถังจะหมดแล้ว”  

เสียงเจ๊ก้อยกระซิบสั่งงานสามีขณะที่มือหนึ่งยังตำาส้มตำา
สามีเจ๊ก้อยหายไปหลังร้านครู่หน่ึงก่อนจะวิ่งกลับมา 

หน้าตาตื่น “ก้อย ปลาแดกในไหหลังร้านก็ใกล้จะหมดแล้ว  
สงสัยต้องหมักเพิ่มแล้วแหละ”

“ง้ันพ่ีไปตักน้ำาในบ่อท้ายดงมะละกอมาละกัน เดี๋ยวฉัน 
จะโทรสั่งอีแหววให้เอาปลามาส่ง”

“ใช้น้ำาในบ่อนั้นอีกแล้วจะดีหรือจ๊ะก้อย คราวที่แล้วก็เจอ 
เส้นผมคนทั้งกระจุก อีกครั้งก็เจอ กระ… เอ่อ กระดูก ก้อย 
กร็ูใ้ชไ่หมวา่ในบอ่นัน้มนัมอีะไรอยู”่ ฝา่ยชายเตอืนอยา่งกลา้ๆ 
กลัวๆ เจ๊ก้อยจึงแหวกลับเสียงเขียว

“โอ๊ย พี่จะมาปอดแหกอะไรเอาป่านนี้ นี่พี่คิดว่าฉันโง่ 
จนไม่รู้เลยเหรอ ว่าไอ้หน้าจืดที่ชอบหิ้วกระเป๋าใบเท่าควาย 
ไปทางหลังร้านน่ะ มันเอาอะไรไปท้ิงในบ่อ แล้วยังไงล่ะ  
ถ้าไม่ได้ไอ้น้ำาในบ่อน้ันพ่ีคิดว่าฝีมือตำาส้มตำาอย่างฉันจะพา 
ร้านรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้มั้ย จะทำาอะไรน่ะหัดคิดถึง 
ความอยู่รอดของตัวเองเสียก่อนเหอะ!”

สามีเจ๊ก้อยไม่อาจเถียงอะไรได้อีก ถูกอย่างที่เมียรักว่า 
ทุกประการ ถ้าหากไม่มีน้ำาปลาร้าสูตรลับมีหรือที่พวกเขา 
จะอยู่รอดมาได้จนทุกวันน้ี เขาจึงได้แต่คว้าถังผูกเชือก 
มุง่ตรงไปยงับอ่น้ำาในดงปา่ทบึหลงัดงมะละกอ พลางนกึในใจ 
ตราบใดที่ผู้ชายคนนั้นยังคงเป็นลูกค้าประจำา ร้านเจ๊ก้อย 
ซอยสิบแปดจะคงความเป็นตำานานไปตลอดกาล   
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ให้คำ�นิย�มกับ ‘ส้มตำ�จ�นอร่อย’ แบบไหนที่ใช่คุณ

ส้มตำาเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในบุคคลทุกเพศทุกวัย สังเกตได้จากการแจ้งเกิด 

ของสารพัดเมนูสร้างสรรค์ใหม่ๆ ที่ได้รับการคิดค้นออกมาให้ได้ลิ้มลองกันอย่างไม่ขาดปาก ซึ่งรสชาติ ราคา  

ความหลากหลาย และเข้าถึงได้ง่าย ล้วนเป็นองค์ประกอบสำาคัญของ ‘ความอร่อย’ ที่แต่ละคนตีความ 

แตกต่างกันไป ลองมาดูความคิดเห็นของคนสี่วัยกันว่า แต่ละคนนั้นให้คำานิยามส้มตำาจานเด็ดของตัวเองอย่างไรบ้าง

“ผมชอบส้มตำาที่คุณยายซื้อมาให้กินที่สุด เวลาที่คุณยาย 

มารับหลังเลิกเรียน คุณยายชอบถามว่า วันนี้จะกินส้มตำาไหม?  

แต่บางวันผมก็บอกคุณยายเองเลยว่า วันนี้ผมอยากกินส้มตำา 

คุณยายจะแวะซื้อให้จากร้านแถวบ้าน แล้วแต่คุณยายจะซื้อ 

ให้กิน อร่อยหมด แต่ต้องเผ็ดๆ และไม่ใส่ปลาร้านะ มันเหม็น 

(หัวเราะ)”

วสุ สนธิไชย (อ�ยุ 10 ปี)

นักเรียนชั้นประถมศึกษ�ปีที่ 5 

วันอรุณ วันอรุณวงศ์ (อ�ยุ 17 ปี) 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่ 6

“ส้มตำาจานโปรดของผมคือ ส้มตำาไทยใส่ปูครับ จำาได้ว่า 

ครั้งแรกที่รู้จักส้มตำานี้ เพราะใครสักคนในครอบครัวซื้อมา  

แล้วตอนนั้นผมกำาลังหิวมาก หันไปเห็นส้มตำานี้วางอยู่บนโต๊ะ 

เลยนั่งกินคนเดียวจนหมด อร่อยมาก (เน้นเสียง) ผมชอบ 

กนิสม้ตำารสจัดๆ นะ ขอเผด็นำาไวก้อ่น เพราะรสมนัถงึด ีสว่นใหญ่

เวลาอยากกิน เจอร้านไหนกินได้หมด ไม่มีเกี่ยง บางครั้งผมสั่ง 

แต่ส้มตำามาน่ังกินเพียวๆ เลย ข้าวเหนียว ไก่ย่างไม่เอา  

ขอกินเฉพาะส้มตำาให้หายอยาก (ยิ้มกว้าง)”

เรื่อง: ภรณ์ทิพย์ ปิยฤทธิพงศ์

ภ�พ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย 

1 2 3 Step [วัยฉันฝัน]
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“ส้มตำาที่ชอบเหรอ ขอคิดก่อน (หัวเราะ) เพราะปกติพี่กิน 

หมดเลยนะ ไม่ว่าจะเป็น ตำาไทย ตำาลาว ตำาปูปลาร้า ตำาโคราช  

แล้วแต่ความอยากของเราในช่วงนั้นๆ พี่เป็นคนกินส้มตำา 

บอ่ยมาก เพราะหนา้ออฟฟศิมอียูห่ลายเจา้ กเ็ลยกินสลบัๆ กนัไป 

บางวันกินร้านรถเข็นบ้าง บางวันก็กินที่ร้านอาหารบ้าง  

แต่ต้องกินอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ส้มตำาที่ชอบและรู้สึก

ว่าอร่อย ต้องมี 3 รส คือเปรี้ยว เค็ม หวาน และที่สำาคัญคือ 

ตอ้งกนิคูก่บัขา้วเหนยีว ไกย่า่ง ลาบ น้ำาตก ถงึจะอรอ่ยครบสตูร”

“ส้ มตำ า จ านอร่ อ ย  คื อ ส้ มตำ า ที่ ทำ า กิ น กั น เ อ ง 

ในครอบครวันะ เพราะมนัจะสด สะอาด ปลอดภยั และของทีใ่ช ้

ก็ดีกว่าร้านข้างนอก เพราะเราเป็นคนลงมือเลือกวัตถุดิบ 

ได้เองทั้งหมด เวลาจะทำากินกันทีนึง ก็ไปช่วยกันเลือก 

ซื้อของจากตลาดแถวบ้าน ทั้งกระเทียม มะนาว พริกสด  

มะละกอ ถัว่เรากค็ัว่กนัเอง ไม่ตอ้งกงัวลเรือ่งเช้ือรา ปา้ชอบ 

ช่วยคุณแม่ทำาสมัยที่เป็นเด็กๆ ตั้งแต่ส้มตำายังไม่ดังและ 

ยังไม่เป็นที่รู้จักเหมือนสมัยนี้ เลยไม่มีร้านประจำาและ 

ชอบส้มตำาที่ทำากินเองมากกว่า ส่วนรสชาติท่ีชอบคือ  

รสไม่จัดมาก ชอบตำาไทยธรรมดา ใส่ถั่วฝักยาวเยอะๆ  

ทานคู่กับข้าวเหนียว ไก่ย่าง แค่นี้ก็มีความสุขแล้ว”  

อัญชส� เทียนทอง (อ�ยุ 42 ปี)

พนักง�นออฟฟิศ

วรรณอนงค์ ดำ�รงค์ร�ชศักดิ์ (อ�ยุ 60 ปี) 

แม่บ้�น   
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“ตำา ปาปาย่า ป๊อก ๆ”.... เสียงนี่จะเป็นอะไรไปไม่ได้ นอกจากอาหารชื่อว่า ‘ส้มตำา’  
อาหารที่มีกรรมวิธี ไม่ยุ่งยาก เข้าใจง่าย จนทำาให้เมนูส้มตำาผลิดอกออกผลเหมือนดอกเห็ด  

และถ้าเราลองชวนสมาชิก TK park มาร่วมคิดเมนูส้มตำาในไอเดียของตัวเองกันหน่อย  
พวกเขาจะว่าอย่างไรกันบ้างนะ?

“ใช้ผักกระเฉดเคี้ยวมันๆ 
ยำากับข้าวคั่ว พริกแห้ง 2-3 เม็ด 

โรยหน้าด้วยหนังไก่ทอดกับหมูฝอย”  

นางสาวนันทพร โชตน์รุ่งเรือง ม.5 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 

“ไม่ใส่มะละกอ แต่จะใส่แอปเปิ้ล  
องุ่น ฝรั่ง และใส่กุ้งตัวใหญ่ๆ  

เช่น กุ้งสดหรือกุ้งแม่น้ำา”

นางกรรณิการ์ เลิศศักดิ์วรกุล 
อาชีพ แม่บ้าน

“อาจจะไม่พิเศษหรือแปลกประหลาด 
เพราะมีอายุอาจกินลำาบาก 

ผมคงใช้ถั่วฝักยาวแทนมะละกอ  
และใส่ปูดองสักหน่อย”

นายวเทิน สนธิไชย อาชีพ รับราชการ 

“ผมจะใส่ปูอลาสก้า แทนปูดองครับ” 

นายภควัต หลิ่มศิริ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

“จะใช้เส้นปลาทาโร่แทนมะละกอ”

นายกิตติพศ นากะเลิศ 
นักเรียน

เรื่อง:  ศศิกานต์ เอื้อวิทยาวุฒิกุล ภ�พ:  วิชญ์พล พลพิทักษ์ชัย

TK Voice [เสียงของสม�ชิก]
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3-4 

12-13 

19-20 

26-27 

5-6 

12-20

20 

27 

8-10 

13 

26-27 

27 

13.00 – 18.00 น.  
 
TK Mobile Library  
ณ สวน 60 พรรษา (ร่มเกล้า)

13.00 – 18.00 น.  
 
TK Mobile Library 
ณ สวนสมเด็จย่า (พระราม 2)

13.00–18.00 น.  
 
TK Mobile Library 
ณ สวนพระนคร (ลาดกระบัง)

13.00–18.00 น.  
 
TK Mobile Library 
ณ สวนลุมพินี

09.00 -16.00 น.  

TK คิด แคมป์: แคมป์สนุกของ 
คนช่างคิด ตอน ล่าขุมทรัพย์  
ผักบนพื้นปูน

14.00 น.  

ภาพยนตร์เรื่อง 
“อาข่าผู้น่ารัก”

11.00-17.00 น.  

กิจกรรม 
“แอนิเมชัน เพื่อสังคม”

14.00 น.  

ภาพยนตร์เรื่อง “บุญชู 7 รักเธอ
คนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ” 

11.00 -17.00 น.  

นิทรรศการ “พิพิธอาเซียน... 
A Journey Through ASEAN 
ภาค 2    

11.00 -17.00 น.  

กิจกรรม “ชวนกันทำาดี” 
ตอน จุดเริ่มต้นคนทำาดี
  

14.00 น.  

ภาพยนตร์ “Pay It Forward 
หากใจเราพร้อม จะให้(ใจ)เราจะได้
มากกว่าหนึ่ง” 

11.00-17.00 น.  

การถ่ายภาพบุคคล 
(Portrait) เบื้องต้น

Activities Calendar [กิจกรรมประจำ�เดือน]
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นุ้ยคือหญิงสาวท่ีพิการทั้ งแขนและขามาตั้ งแต่กำ า เนิด  
แต่เธอกลับทำาทุกสิ่งทุกอย่างได้เท่าๆ กับคนปกติทั่วไปไม่มี 
ข้อยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายๆ เช่น กินข้าว ล้างจาน ซักผ้า  
อาบน้ำา ใส่เสื้อผ้า จ่ายตลาด รวมถึงเรื่องยากๆ เช่น การร้อยด้าย 
เข้ารูเข็ม  แต่นั่นอาจจะดูพื้นๆ ไป เมื่อได้สัมผัสถึงหัวใจของเธอผู้นี้

ดว้ยความพิการของเธอทำาใหผู้เ้ปน็แมไ่ม่สามารถทำาใจยอมรบัได ้
จึงจากไปตั้งแต่เธอยังเล็ก ชีวิตที่เหลืออยู่มีเพียงพ่อเท่านั้นที่คอย 
เลี้ยงดู ด้วยการหาพ่ีเล้ียงมาช่วยดูแลเธอ แต่เธอก็ต้องสูญเสีย 
คนๆ เดียวในชีวิตลงอีกครั้งในขณะที่เธอมีอายุเพียง 20 ปี  
ความสูญเสียครั้งนี้คือ ‘จุดเปลี่ยน’ ครั้งสำาคัญที่ทำาให้นุ้ย 
ต้องออกมาเผชิญชีวิตเพียงลำาพังด้วยสองมือสองขาที่มีอยู่

“ตอนที่ป๊ายังมีชีวิตอยู่นุ้ยคิดเหมือนกันว่าสักวันหน่ึงป๊า 
คงไม่อยู่กับเราแน่นอน นุ้ยอยากมีงานทำาและเช่ือม่ันในตัวเอง 

มาตลอดว่าเราทำางานได้ ถ้าเรามีความรู้ โดยไม่เป็นภาระกับใคร  
ตามที่ป๊าเคยสอนมาโดยตลอดว่าเราพิการแค่เพียงร่างกายเท่านั้น  
แต่อย่าพิการใจ” 

นุ้ยเริ่มต้นการศึกษาด้วยการเรียนพิเศษที่บ้าน 2 ชั่วโมง เมื่อมี 
พื้นฐานความรู้ระดับหนึ่งแล้ว เธอเรียนต่อการศึกษานอกโรงเรียน  
(กศน.) จนจบ ม.3 และต่อด้วยหลักสูตรวิชาชีพที่โรงเรียน 
อาชีวพระมหาไถ่ พัทยา เมื่อเรียนจบเธอเข้าทำางานเป็นพนักงาน 
รับโทรศัพท์ในบริษัทขายอาหารเสริมแห่งหนึ่ง ระหว่างนี้เธอยัง 
ศึกษาจนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช  
คณะนเิทศศาสตร ์สาขาประชาสัมพันธด์ว้ยระยะเวลาเพียง 3 ปคีรึง่ 
เท่านั้น นั่นหมายถึงว่าเธอต้องใช้ความมุมานะพยายามอย่างมาก
ทั้งเรื่องการเรียนและการทำางานเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพ แต่เธอ 
ก็ผ่านพ้นความยากลำาบากนั้นมาด้วยดี

นุ้ย-ธน�รี ฟุ้งภิญโญภ�พ หลายคนคงเคยรู้จักเธอมาบ้างตามสื่อต่างๆ หากจะเล่าความกันก็คง 
ใช้เวลาหลายวนั และพืน้ทีบ่นหนา้หนงัสอืเลม่นีอ้าจไมเ่พยีงพอทีจ่ะถา่ยทอดประสบการณอ์นัเตม็ไปด้วย 
พลงัชวีติทีพ่รอ้มจะฉุดดึงใครกต็ามทีไ่ด้ยินได้ฟงัใหต้ืน่ขึน้จากความออ่นแอ และแมจ้ะเขยีนยอ่ใหก้ระชบั 
ในบางจงัหวะชีวติของหญงิสาวคนหนึง่ ทีสู่ช้วีติเพยีงลำาพงัภายใตข้อ้จำากดัทางรา่งกายทีไ่มค่รบสมบรูณ ์
ทั้งแขนและขาสองข้าง ก็ไม่อาจลดทอนคุณค่าแห่งการเป็นมนุษย์ของเธอลงได้ 

ใจไม่พิก�ร...แม้ร่�งก�ยไม่ครบสมบูรณ์

Advertorial
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เธอยังทำาหน้าท่ีเป็นผู้จัดการที่ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา  
แต่เธอยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้ เธอยังหารายได้เสริมจากการทำา 
ธุรกิจขายตรง รับจ้างทำาบัญชีในช่วงหลังเลิกงาน ฯลฯ เธอไม่เคย 
ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ ซึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตของ
เธอก็คือการ ‘แบ่งปัน’ ให้กับผู้อื่น เธอบอกว่าเธอชอบทำาบุญ  
บริจาคทาน ปล่อยสัตว์ ที่สำาคัญเธอยังได้รับการเชื้อเชิญให้เป็น 
วิทยากรในการเติมพลังชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์อยู่เสมอ อาจเป็น 
เพราะว่าเรื่องราวชีวิตของเธอเปรียบเหมือน ‘หนังสือ’ เล่มใหญ่ 
อันทรงพลังและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง ทุกวันนี้เธอ
จะพกพาประสบการณช์วีติไปถา่ยทอดเปน็วทิยาทานใหก้บันกัเรยีน  
นักศึกษา และคนวัยทำางานเสมอๆ 

ย้อนหลังกลับไปในช่วงที่เธอต้องสูญเสียผู้เป็นพ่อ คนๆ เดียว 
ในชีวิตของเธอไป เธอบอกว่าเคยพยายามฆ่าตัวตายด้วยมีดโกน  
แต่เมื่อมีมีดคมๆ ถูกกรีดลงไปในเนื้อหนังของเธอ คำาพูดของพ่อ 
กลับผุดขึ้นมาให้เธอต้องต่อสู้ชีวิตต่อไป หลายครั้งท่ีเธอท้อและ 
ร้องไห้แต่เสียงของพ่อจะกลับมาดังข้ึนในใจเธอเสมอๆ และทำาให้ 
เธอกลับมามีพลังมากขึ้นทุกครั้งเมื่อเธอลุกขึ้นมาเป็น ‘ผู้ให้’

“...คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากถ้าเราได้ช่วยเหลือผู้อื่น  
หลายๆ คนเขามีพร้อมกว่าเราเยอะ แต่เขายังปล่อยให้ชีวิต 
เคว้งคว้างไร้ประโยชน์ หากเรื่องราวของนุ้ยจะช่วยฉุดดึงเขาเหล่า 
นั้นให้เปลี่ยนหรือทำาให้เขาลุกข้ึนมาทำาสิ่งดีๆ ให้กับสังคมได้บ้าง  
นุ้ยว่ามันเป็นส่ิงท่ีย่ิงใหญ่ เพราะหน่ึงแบบอย่างดีกว่าร้อยคำาสอน...” 

เรื่องราวชีวิตของ นุ้ย-ธนารี ฟุ้งภิญโญภาพ อาจกระตุก 
อารมณค์วามรูส้กึของคนทีม่สีมบรูณพ์รอ้มทัง้สามสบิสองประการ 
อย่างเราๆ แต่เธอกลับทำาให้เราเข้าใจว่า รูปลักษณ์ภายนอก 
ไม่อาจบ่งชี้ได้ว่าคุณคือผู้พิการหรือไม่ หากแต่คำาว่า ‘พิการ’  
หมายถึงผู้ซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย สมอง และจิตใจ  

จนทำาใหไ้ม่สามารถปฏบัิตกิิจวตัรประจำาวนัและดำาเนินชวีติเชน่เดยีว 
กับคนปกตไิด ้น่ันหมายถึงเราทกุคนอาจตอ้งทบทวนความคดิและ 
การกระทำาอย่างถี่ถ้วนเสียใหม่ เพราะอาจทำาให้เราค้นพบว่า 
จริงๆ เราเองต่างหากที่ ‘พิการ’

ก่อนลาจากกนันุ้ยฝากบอกเพือ่นๆ ทุกคนที่ไดอ้่านเรื่องราวของ 
เธอว่า...“กำาลังใจต้องสร้างจากข้างในตัวเราเอง อย่ารอเพียง 
รับจากผู้อื่นเพราะวันหนึ่งเขาเหล่านั้นก็ต้องจากคุณไป ที่สำาคัญ 
คือการยึดมั่นเชื่อมั่นในความดี เพราะความดีจะเป็นเกราะคุ้มครอง 
ตัวเรา วันนี้หากคุณกำาลังท้อแท้หรือสิ้นหวัง จงอย่านำาเรื่องราว 
ของเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมีมากกว่า เพราะยิ่งจะทำาให้คุณ 
รู้สึกแย่ลงไปอีก...”

สว่ าง ศรีสม หัวหน้า เครือข่ ายศิลปะดนตรีคนพิการ 
ให้ความเห็นว่า หลายคนอาจมองนุ้ยด้วยความชื่นชมปนความ 
สงสารและมหัศจรรย์ใจที่ได้เห็นว่า คนพิการที่ไม่มีแขนไม่มีขา 
อย่างนุ้ย สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างน่าทึ่ง เพราะนั่นอาจทำาให้ 
คุณมองข้ามส่ิงที่น่าเรียนรู้อันสำาคัญมากกว่าการไปโฟกัสในเรื่อง
ที่นุ้ยสามารถแปรงฟัน ซักผ้า อาบน้ำา ล้างจาน จ่ายตลาดได้  
แตส่ิง่สำาคญัทีน่า่เรยีนรูใ้นชวีติของนุย้กค็อืวธิคีดิ มมุมอง และหัวใจ 
ของนุ้ยที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาทางร่างกายและปัญหา 
รอบข้างที่เข้ามาในชีวิต 

“เพราะสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ เราจึงถูกสถานการณ์ 
บีบบังคับให้เราต้องดิ้นรนช่วยเหลือตัวเอง ในที่สุดเราก็ทำาได้  
เชน่เดยีวกบัคนไมพ่กิาร วนัหนึง่หากตอ้งตกเปน็ผูพ้กิารกจ็ำาเปน็ตอ้ง 
ช่วยเหลือตัวเองเป็นเรื่องปกติ แต่สิ่งท่ีน่าเรียนรู้และจดจำาคือ  
วิธีคิด วิธีต่อสู้กับความอ่อนแอภายในตัวตนต่างหาก ที่คนปกติ 
จะต้องเรียนรู้เฉกเช่นเราผู้พิการทางร่างกาย”    
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