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ค�าน�าส�านกัพมิพ์

เคยสงสัยกันไหมว่าท�าไมข้าวมันไก่เจ้าอร่อยจะต้องเขียนป้ายว่า “ข้าวมันไก่ไหหล�า”  หรือ 
ข้าวแช่ “ชาววงั” แบบชาววงันัน้ต่างจากแบบชาวบ้านอย่างไร  หรอืก๋วยเต๋ียวเจ้าประจ�าท�าไมต้องเขยีน
ว่า “สูตรโบราณ”  หากมองอย่างผ่านๆ ข้อความต่อท้ายอาหารเหล่านี้อาจเป็นสิ่งบอกลูกค้าให้รู้ว่า
อาหารเหล่านีเ้ป็นรสแบบดัง้เดมิตามต้นต�ารบั แต่จะมสีกักีค่นทีรู่ว่้ารสแบบต้บต�ารบัเป็นอย่างไร มทีีม่า
เช่นไร 

หนังสอื จานอร่อยจากปูย่่า สตูรโบราณ ๑๐๐ ปี ของคณุสมุล ว่องวงศ์ศร ีเล่มนี ้ได้รวบรวม 
สูตรอาหารประจ�าตระกูล ประจ�าบ้านที่สืบทอดจดจ�าท�ากันมาจากรุ่นสู่รุ่นและยังท�ากินกันในปัจจุบัน  
อาหาร ๖๐ สตูรในหนงัสอืเล่มนีจ้งึเป็นต�ารบัเก่าขนานแท้ตามแบบดัง้เดมิทีค่นสมยัปูย่่า พ่อแม่ของเรา
เคยกินกันในชีวิตประจ�าวัน ท�าได้จริง และอร่อย  ที่น่าสนใจคือ อาหารแต่ละจานล้วนมีเรื่องราว 
เล่าขาน  และยังท�าให้เราเห็นถึงความมหัศจรรย์ของมนุษย์ในการคิดสร้างสรรค์ปรุงแต่งรสอาหารที่
แตกต่างกันในแต่ละสังคม แต่ละวัฒนธรรม แม้ว่าจะใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกันก็ตาม  อาหารจึงมิได้
สะท้อนวัฒนธรรมการกินเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการสืบทอดความสัมพันธ์ของคนต่างวัฒนธรรมและ
ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เช่น อาหารของจีนแคะ จีนไหหล�า จีนกวางตุ้ง ที่แม้เป็นคนจีนเหมือนกัน  
แต่มอีาหารทีแ่ตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม ค่านิยมทางสังคม กรรมวธีิการปรงุ และรสชาต ิเป็นต้น

อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอาจท�าให้คุณร�าลึกถึงอาหารหลายจานที่คุณย่า คุณยาย คุณแม่ เคย
ท�าให้กินในวัยเยาว์ จนอยากเข้าครัวท�าอาหารในความทรงจ�าดูสักจานก็เป็นได้

      ส�านักพิมพ์สารคดี
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จากผูเ้ขยีน

ความคิดในการเขียนหนังสือเล่มน้ีเกิดข้ึนระหว่างที่ผู้เขียนท�างานและมีโอกาสไปสัมภาษณ์
อาหารประจ�าบ้านของคุณย่าคุณยายหลายท่าน พอได้ชิมอาหารไทยก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าท�าไมไม่
เหมือนที่เราเคยกินหรือที่ขายอยู่ทั่วไป พอไปคุยกับหลายบ้านก็ยิ่งสงสัยและเริ่มถามตัวเองว่า หรือว่า
เราเพิ่งกินอาหารไทยเป็น ? 

บางบ้านก็มีเรื่องเล่าถึงอาหารแต่ละจานว่าได้รับมรดกตกทอดมา แม่เคยท�าให้กินเพราะ 
คณุตาเป็นคนจนี คณุยายเป็นคนไทย  เมือ่มาดสู่วนผสม วธีิการท�า และเริม่คดิ ย่ิงท�าให้เห็นว่าอาหาร
จานหนึ่งรวบรวมความเป็นมาและเรื่องราวของแต่ละบ้านซ่ึงเก่ียวเนื่องกับประวัติศาสตร์ได้อย่างแทบ
ไม่น่าเชือ่และน่าสนใจ  ยิง่นบัวนัอาหารเหล่านีก้จ็ะหายไปตามผูใ้หญ่ของแต่ละบ้าน จงึคดิว่าน่าจะเป็น
ประโยชน์ถ้าได้เก็บบันทึกไว้จากปากค�าและฝีมือของท่านเอง เพื่อให้คนรุ่นหลังที่สนใจได้เรียนรู้และ 
มักถกเถียงกันถึงอาหารไทยในปัจจุบันนี้ที่เปลี่ยนแปลงไป

จ�าได้ว่าพอได้ชิม ขนมจีนน�้าพริก ของคุณยายอรศรี ก็ลบล้างความคิดเดิมๆ ว่าขนมจีน 
น�้าพริกข้น มีแต่รสหวาน แต่สูตรดั้งเดิมนั้นรสกลมกล่อม มีรสหวาน เปรี้ยว เค็ม อร่อย ต่างจากที่ 
ขายทั่วไป  ขนมปลากริม ไข่เต่า ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อรู้ว่าตัวขนมปลากริมท�าเหมือนปลาจริงๆ ที่มี
ชีวิต ไข่เต่าก็เป็นไข่เต่าจริงๆ กลมรีไม่ใช่ตัวผอมยาวเหมือนสมัยนี้  คนโบราณท�าโดยเลียนแบบ 
จากธรรมชาติ  ข้าวบุหรี่ บ้านบุนนาค ซึ่งยังสืบทอดการท�ามาเกือบ ๔๐๐ ปี และถ้าดูจากส่วนผสม 
ก็แกะรอยได้ว่าต้นตระกูลเป็นชาวเปอร์เซีย  ขนมจีบไทย ของวังบ้านหม้อที่ต้องใช้ความประณีตอย่าง
ชาววงัไทยอย่างแท้จรงิ  อาหารไทยโบราณบ้านทนิกรซึง่ผูเ้ขยีนไม่เคยรูจ้กัเลย เช่น หมตูัง้ไทย ย�าส้มฉนุ  
ซึ่งต่างจากย�าสมัยนี้อย่างสิ้นเชิง  ระแวง ไก่ต้มข่าแห้ง ของบ้านพี่อร ซึ่งท�าให้คิดว่าคงมีอาหารไทยที่
ตกหล่นและแอบซ่อนอยู่อีกหลายจาน  ส้มต�าไทย รสหวานเจือ้ยๆ เปรีย้วนดิๆ ต่างกบัส้มต�าในปัจจบุนั
อกีเช่นกนั  ต้มจิว๋จากบ้านพีเ่ป้าซึง่เคยอ่านแต่ในต�ารา  หมีน่�า้บ้านปาร์ค ความคดิเรือ่งดดัแปลงอาหาร
เหลือให้กลายเป็นอาหารอร่อยจานใหม่ของคนโบราณที่ประหยัดและมัธยัสถ์อย่างน่าเลียนแบบ 

อาหารจีนแคะจากบ้านคุณพรพิมลที่พอจะแกะรอยได้ว่า หยงเต้าฟู้ และ เย็นตาโฟ น่าจะ
เป็นพี่น้องกัน และเป็นอาหารฟิวชันในยุคแรกๆ  รวมท้ังอาหารกวางตุ้งท่ีเคยเห็นแต่ในภัตตาคาร 
มอีาหารท่ีท�าได้เองท่ีบ้านอย่างไม่ยุง่ยากและอร่อย อย่างเช่น ไข่น่ึงสามสี ซุปเพิม่พลัง (ไซหยองฉอย)  
และ โจ๊กไข่เยี่ยวม้า รวมทั้ง ข้าวมันไก่ตอนไหหล�า และอาหารบ้านอื่นๆ อีกหลายจาน  

ทัง้นีก้ารเขยีนเรือ่งของแต่ละบ้าน ผูเ้ขียนแบ่งเป็นเรือ่งทีไ่ด้พดูคยุกบัเจ้าของสตูร ซึง่จะท�าให้
เห็นภาพความสัมพันธ์ของอาหารกับคนในยุคนั้น และเชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์

ชวนให้คิดว่าอาหารมีการเดินทางปรับเปลี่ยนไปตามพืชพรรณและความชอบของคนในถิ่น
นัน้ อย่างเช่นทีอ่าหารของเรากบัประเทศเพือ่นบ้านใกล้เคยีงจนเปรยีบเหมอืนเป็นพีน้่องกนั และหลาย
จานเราก็สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่อย่างมีเอกลักษณ์ 
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การสบืค้นส่วนใหญ่ผูเ้ขยีนอ้างองิจาก ต�ำรำแม่ครวัหวัป่ำก์ ของท่านผูห้ญงิเปลีย่น ภาสกรวงศ์  
ซึ่งน่าจะถือได้ว่าเป็นต�าราอาหารไทยเล่มแรกที่รวบรวมต�ารับไว้มากที่สุด ท�าให้เราเห็นภาพอาหาร
โบราณได้อย่างด ีโดยใช้เล่มทีพ่มิพ์ใหม่ในงานเสดจ็พระราชทานเพลงิศพ คณุแม่น้อม สงขลานครนิทร์ 
(น้อม ตะละภัฎ) เมื่อวันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๓ ซึ่งมีมาตราชั่ง ตวง วัดเป็นกรัมและถ้วยตวงแล้ว 
และต�าราโบราณอีกบางเล่ม เช่น ต�ำรำกับข้ำวสอนลูกหลำน ผลไม้ ของว่ำงและขนม ของท่านผู้หญิง
กลบี มหธิร ทีพ่มิพ์เพือ่แจกในงานฌาปนกิจศพ นายไสล ศรภีริมย์ เมือ่ปี ๒๕๐๙ และ ต�ำรบัอำหำรของ  
ม.ล. ติ๋ว ชลมำรคพิจำรณ์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสีหนัดด์ สนิทวงศ์ 
ณ อยุธยา ในปี ๒๕๑๕ เป็นต้น  ซึ่งผู้เขียนได้อ่านเพราะช่วยท�าวิจัยเรื่อง “อาหารและร้านอาหารบน
เกาะรัตนโกสินทร์ : ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว” กับคุณสุนทรี อาสะไวย์ ที่สถาบันไทยคดี-
ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงท�าให้เห็นรายละเอียดต่างๆ มากขึ้น และคุณสุนทรียังเป็น 
ที่ปรึกษาทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะเรื่องล�าดับสกุลวงศ์ ซึ่งผู้เขียนขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย

การอ้างอิงนั้นผู้เขียนต้องการให้เห็นความเช่ือมโยงเพื่อให้ผู้อ่านลองคิดเล่นสนุกๆ แต่ไม่ได้
ตั้งใจให้เป็นต�าราวิชาการ จึงไม่มีเชิงอรรถเหมือนที่ต�าราวิชาการท�ากัน

ส่วนในเรือ่งสตูรอาหารนัน้กม็คีวามเหน็ว่าสตูรอาหารไม่ใช่สตูรเคม ีจะหวงัว่าท�าครัง้แรกแล้ว
อร่อยก็ดูจะเกินจริงไปหน่อย  ปริมาณของส่วนผสมก็พอเหมาะกับครอบครัวในยุคปัจจุบันประมาณ  
สี่ถึงหกคน หรือคุ้มค่ากับเวลาที่ลงมือท�าในแต่ละครั้ง และได้พยายามเขียนให้ชัดเจนส�าหรับคนชอบ
ท�าอาหารจะลองไปหัดท�าและท�าได้จรงิ  หลายสูตรผู้เขยีนได้เคยทดลองท�ากบัน้องทีเ่คยท�างานร่วมกนั
มาก็ประสบผลส�าเร็จและอร่อยดี  สูตรอาหารบางสูตรหลายท่านให้มาโดยไม่ได้ท�าอาหารให้ถ่ายภาพ 
ผู้เขียนเห็นว่าจะเป็นประโยชน์และน่าสนใจจึงได้ขอลงไว้โดยไม่มีภาพประกอบ  ส่วนการถ่ายภาพ
อาหารเน้นความสวยงามและน่ากินตามธรรมชาติของอาหารท่ีท�ากนิกันภายในบ้าน  และมบีางสตูรที่
เป็นชนิดเดียวกันก็ได้ลงไว้เพื่อให้เห็นว่าแต่ละบ้านมีต�ารับต่างกันไป

ความดีและความช่ืนชอบหนังสือเล่มน้ี ผู้เขียนขอมอบท้ังหมดน้ีให้แก่คณุย่า คณุยาย คณุป้า
ทุกคนที่ให้สัมภาษณ์และท�าอาหารให้ถ่ายภาพ  เพราะการท�าอาหารสมัยน้ีไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะ
อาหารโบราณที่คุณยายบางคนใช้เวลาเตรียมการเป็นวันหรือ ๒ วันกว่าจะไปตลาดได้ของครบ และ 
ต้องมาท�าให้ดูและถ่ายภาพอีก และขอขอบคุณคุณอภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์ ที่ช่วยอ่านต้นฉบับและ
วิจารณ์พร้อมให้ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องขึ้น และส�านักพิมพ์สารคดีที่สนใจหนังสือเล่มนี้  
เพราะไม่ใช่ต�าราอาหารตามความนิยมของคนสมยัน้ี และถ้ามข้ีอผิดพลาดประการใดผูเ้ขยีนขอน้อมรบั

อย่างไรก็ตามผู้เขียนหวังว่าผู้อ่านคงอ่านเพลิน ได้ประโยชน์และความรู้บ้าง รวมทั้งเห็น 
เรื่องราวเบื้องหลังภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในรสอาหารอร่อยเหล่านี้  ถ้าใครนึกอยากลงมือท�าตามต�ารา 
ก็ขอให้ประสบผลส�าเร็จได้พบรสชาติดั้งเดิมและอาหารอร่อยค่ะ 

           
        สุมล ว่องวงศ์ศรี

TF 1.indd   5 30/9/2014   15:24
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๔๔

สารบญั ๘ อาหารไทยโบราณ 
 บ้านทนิกร
๑๗  แกงมัสมั่นไก่บ้าน
๑๙  ย�าใหญ่
๒๑  หมูตั้ง
๒๒  ทอดมันกุ้ง
๒๔  เนื้อเค็มเคี่ยวกะทิ
๒๗  ย�าส้มฉุน
๒๘  แกงไตปลา (แบบชาววัง)
๓๑  ผัดพริกขิง
๓๒  ขนมเหนียว

๓๔ เล่าเรือ่งอาหาร
 จากวงัเทวะเวสม์
๔๓  กะปิคั่ว 
 ๔๔   ปลาช่อนฟู
๔๖  ม้าฮ่อ
๔๘  ย�าทวาย

๕๑ ขนมจบีไทยและข้าวแช่
 ต�ารบัวงับ้านหม้อ
๕๖  ขนมจีบไทยและปั้นสิบ
๖๑  ข้าวแช่

๖๗ ข้าวบหุรี ่บ้านบุนนาค
๗๓  ข้าวบุหรี่ 
๗๖  ขนมเบื้องญวน
๗๙  ขนมแขก
๘๐  ขนมเต่า
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๔๔

๑๕๗ ระแวง ไม่ใช่พะแนง
 แกงเพือ่นบ้านจากชวา
๑๖๕  ไก่ต้มข่าแห้ง
๑๖๖  ระแวง
๑๖๘  เนื้อต้มกระชาย

๑๗๑ ต้มจิว่หรอืต้มจิว๋
 รสเผด็ร้อนทีถ่กูลืม
๑๗๔  ต้มจิ่ว (ต้มจิ๋ว)
๑๗๗  ข้าวงบ
๑๘๑  ขนมกรอก

๑๘๓ อาหารจนีแคะต�ารบัดัง้เดมิ
๑๙๐  เหล้าแดง (ฝุ่งจิ้ว)
๑๙๒  ผักด�าต้มหมูสามชั้น (หั่มช้อยกอน)
๑๙๕  ไก่เหล้า
๑๙๗  ลูกชิ้นหมูแคะ (หยุกเหยี่ยน)

๒๐๐ อาหารจนีกวางตุง้
 สไตล์ Home Cooking
๒๐๕  ไข่นึ่งสามสี
๒๐๖  เคาหยก
๒๐๘  ไซหยองฉอย (แกงจืดผักน�้า)
๒๑๑  หยงหลักจิ้ว (พริกยัดไส้เนื้อปลา)
๒๑๓  กระดูกหมูอ่อนนึ่งเต้าเจี้ยว
๒๑๕  ขาหมูต้มน�้าส้มสายชู
๒๑๖  โจ๊กไข่เยี่ยวม้า

๒๑๘ ข้าวมนัไก่ตอน
 เมนลืูอช่ือจากเกาะไหหล�า 
๒๒๔  ข้าวมันไก่ตอนไหหล�า
๒๒๗  ผัดวุ้นเส้น (ส่าซีฮุ้น) 
๒๒๙  แพะตุ๋นไหหล�า
๒๓๒  ปลาเค็มต้มหมูสามชั้น
๒๓๔  โป๊ะเกี้ย

๘๒ ส้มต�าไทย ส�ารบักลางวนั
 เมือ่คุณตาคุณยายยงัเดก็
๘๗  หมี่กรอบ
๘๙  ส้มต�าไทย
  ๙๐   ข้าวมันส้มต�า
  ๙๑   เนื้อเค็มฝอย
๙๒  ย�าถั่วพูโบราณ

๙๕ ส�ารบักบัข้าว 
 บ้านสถาปิตานนท์
๑๐๐  ก๋วยเตี๋ยวไก่ (สูตรนางเลิ้ง)
๑๐๑  พริกกะเกลือ
๑๐๒  เนื้อกะทิ
๑๐๓  น�้าพริกส้มมะขามเปียก
๑๐๔  หมูหวาน
๑๐๖  ปลาแห้ง - แตงโม
๑๐๘  กะปิคั่ว

๑๑๐ ขนมจนีน�า้พรกิ 
 ปลากรมิ ไข่เต่า 
 สตูรไม่ลบัของคุณยาย
๑๑๖  ขนมจีนน�้าพริกหรือน�้าพริกขนมจีนเสวย
๑๒๑  ปลากริม ไข่เต่า
๑๒๕  ช่อม่วงไส้หวาน

๑๒๗ อาหารไทยต้นต�ารบั   
 ทีร้่าน Foodie
๑๓๐  เกยย้ง ก๊กเซียงบี้
๑๓๓  พะโล้ไข่เค็ม
๑๓๔  น�้าพริกปลากุเลาเค็ม 

๑๓๖ ข้าวเม่าหมี่
 ของคุณยายประภา
๑๔๐  ข้าวเม่าหมี่

๑๔๓ หมีน่�า้บ้านปาร์ค
๑๔๘  หมี่น�้าบ้านปาร์ค (หมี่น�้าปาร์คนายเลิศ)
๑๕๑  ขนมจีนน�้าพริก
๑๕๓  ปลาร้าหลนทรงเครื่อง
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อาหารไทยโบราณ

บ้านทินกร
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อาจารย์พนม 
ทินกร ณ อยุธยา  
คุณป้ายุพา วงศ์สุรินทร์ (ซ้าย) 
แม่ครัวประจ�าบ้าน
ที่อยู่มาตั้งแต่ยังสาว
และลูกสาวทั้งสองคน
ที่เติบโตมาในบ้านนี้ 
ได้รับการถ่ายทอดการท�า
อาหารไทยจนเชี่ยวชาญ
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แกงไก่มัศหมั่นเนื้อ    นพคุณ พี่เอย
หอมยี่หร่ารสฉุน      เฉียบร้อน
ชายใดบริโภคภุญช์      พิศวาส หวังนา
แรงอยากยอหัตถ์ข้อน    อกไห้หวนแสวงฯ

มัศมั่นแกงแก้วตา    หอมยี่หร่ารสร้อนแรง
ชายใดได้กินแกง      แรงอยากให้ใฝ่ฝันหา
ย�าใหญ่ใส่สารพัด      วางจานจัดหลายเหลือตรา
รศดีด้วยน�้าปลา      ยี่ปุ่นล�้าย�๋ายวนใจ

อาจาดช่างฉลาดล�้า   แทรกใส่น�้ากระเทียมเจือ
หวนคิดจิตฟั่นเฝือ      เชื่อว่ามิตร์คงคิดถึง

บทกลอนข้างต้นเป็นส่วนหนึง่ของพระราชนพินธ์ กาพย์เห่ชมเคร่ืองคาวหวาน ในพระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ ซึ่งมักถูกอ้างถึงเสมอเมื่อกล่าวถึงอาหารไทยโบราณ   
อกีท้ังพระราชนิพนธ์นีย้งัสะท้อนให้เหน็ว่าอาหารไทยเป็นอาหารนานาชาตมิาครัง้ต้นรตันโกสนิทร์แล้ว

ในอดีตอาหารในบทกลอนเป็นอาหารชาววังซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญ และตกทอดต�ารับ
มายังพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระองค์ โดยเฉพาะในสายราชสกุล ทินกร ซึ่งมีพระเจ้า 
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงภวูเนตรนรนิทรฤทธิ ์(พระองค์เจ้าชายทนิกร) พระราชโอรสในพระบาทสมเดจ็
พระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับเจ้าจอมมารดาศิลา (ราชินิกุล บางช้าง) เป็นต้นราชสกุล

อาหารคาวหวานหลายต�ารับของวังทินกร (วังท้ายหับเผย ๓ ซึ่งเป็นพื้นที่ทั้งหมดของ 
กรมรักษาดินแดนในปัจจุบัน) ยังคงสืบต่อมาถึงชั้นลูกหลาน เหลน และหนึ่งในจ�านวนน้ัน คือ  
รองศำสตรำจำรย์พนม ทินกร ณ อยุธยำ อดีตรองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์พนมมีนิวาสถานอยู่ในกลุ่มบ้านทินกร ซึ่งสร้างอยู่บนผืนที่ดิน ๕ ไร่ หลังวัดพิชย-
ญาติการาม  แต่เดิมวัดนี้เป็นวัดร้าง สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) หรือสมเด็จ
พระองค์น้อย ได้มาปรับปรุงก่อสร้างสถาปนาวัดขึ้นใหม่  ขณะน้ันท่านด�ารงบรรดาศักด์ิเป็น “พระยา
ศรีพิพัฒน์” (พระยาศรีพิพัฒน์รัตนโกศาธิบดี) จางวางกรมพระคลังสินค้า ท�าการค้าขาย มีเรือส�าเภา
ติดต่อกับจีน จึงได้น�ากระเบื้องสีและหินจากจีนมาบูรณะวัดและก่อสร้างใหม่  วัดนี้จึงเป็นวัดที่มี
สถาปัตยกรรมไทยและจีนผสมผสานกันอย่างลงตัว สวยงาม และเป็นแบบแผนนิยมของการสร้างวัด
ในสมัยรัชกาลที่ ๓  ใครที่เดินเข้าวัดน้ีเป็นครั้งแรกจะสัมผัสถึงความเป็นจีนได้ทันทีจากรูปทรงหลังคา
ของพระอโุบสถท่ีเหมอืนเก๋งจนี ไม่มช่ีอฟ้า ใบระกา และมตีุก๊ตาศลิาจนียนือยูท่ีป่ระตทูางเข้า  รวมถงึ
ฐานอโุบสถด้านนอกเป็นภาพสลักศิลานูนต�า่เรือ่งสามก๊ก มพีระปรางค์สามยอดสูงเด่นดูสง่า สวยงาม 
และเป็นสัญลักษณ์ของวัดเห็นมาแต่ไกล

หลังจากบูรณะซ่อมแซมแล้ว ท่านได้ถวายวัดนี้เป็นอารามหลวงในรัชกาลที่ ๓ ได้รับ
พระราชทานนามว่า  “วัดพระยาญาติการาม” ซ่ึงชาวบ้านเรยีกว่า “วัดพระยาญาติ”  ต่อมารชักาลที ่๔ 
พระราชทานนามใหม่ว่า “วดัพชิยญาติการาม” (อ่านว่า พ-ิชะ-ยะ-ญา-ติ-กา-ราม) แต่ชาวบ้านทัว่ไปนยิม
เรียกว่า “วัดพิชัยญาติ” มาจนถึงปัจจุบันนี้
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ถ้วยโถโอชามโบราณ
ของบ้าน

ตวั
อย
่าง



สูตรโบราณ ๑๐๐ ปี       13

วัดนี้ตั้งอยู่ในย่านเก่าแก่เชิงสะพานพุทธทางฝั่งตะวันตก แต่เดิมเรียกกันทั่วไปว่า “วงเวียน
เลก็” แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา  ซึง่ชือ่แขวงนีน่้าจะมทีีม่าจากชือ่ของท่านทีเ่รยีกกนัมาตัง้แต่โบราณ และ
ในบรเิวณพืน้ทีใ่กล้กนัยังมวัีดอนงคาราม (วัดอนงค์) ของท่านผู้หญิงน้อย ภรรยาของสมเด็จเจ้าพระยา
บรมมหาพิไชยญาติ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นวัดคู่กันกับวัดพิชยญาติการามของสามี

กลุ่มบ้านทินกรอยู่ด้านหลังของวัดพิชยญาติการาม ภายในบริเวณบ้านมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม
ครึ้มอย่างร่มรื่น  ด้านในมีศาลาโปร่งไว้นั่งเล่น  บ้านอาจารย์ทินกรเป็นบ้านด้านหน้าหลังแรกซึ่งเป็น
บ้านโบราณแบบเรือนไม้สองชั้น ตัวบ้านสูงโปร่ง ชายคาหลังคาประดับด้วยลายฉลุไม้ มีระเบียงกว้าง  
ต่อมาดัดแปลงเปลี่ยนหน้าต่างเป็นกระจกบานใหญ่ท�าให้เห็นสวนที่ปลูกต้นไม้และจัดอย่างสวยงาม  
ส่วนหนึง่ของบ้านอยูภ่ายในสวนสเีขยีวชอุม่ บนัไดทางขึน้บ้านเป็นบนัไดโปร่งอยูใ่นสวนทีม่เีงาของต้นไม้
ใหญ่แผ่ปกคลมุไว้ ซึง่เป็นทางข้ึนสู่ห้องพระบนช้ัน ๒ ท่ีสามารถมองเหน็พระปรางค์วัดพิชยญาตกิาราม
ยามพระอาทิตย์ขึ้นได้สวยงามจับใจราวกับกลับเข้าไปสู่อดีตกาล

อาจารย์พนมเล่าว่า ที่ดินผืนนี้เป็นมรดกตกทอดมาต้ังแต่โบราณจากท่านเจ้าคุณหญิงคลี ่ 
ผู้เป็นธิดาของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิไชยญาติ (ทัต บุนนาค) โดยที่คุณย่าของอาจารย์ คือ  
คุณเจิม (สกุลเดิมบุนนาค ภรรยาหม่อมราชวงศ์สะอาด ทินกร) เป็นธิดาของพระยาราชพงศานุรักษ์ 
(ชม บนุนาค) และเป็นผูไ้ด้รบัมรดกจากท่านเจ้าคณุหญงิคลีส่บืมา  บรเิวณนีจ้งึเป็นทีพ่�านกัของเครอืญาต ิ
ทินกร น้องชายน้องสาวของอาจารย์และหลานๆ ก็อาศัยอยู่ร่วมกันในผืนที่ดินเดียวกันนี้  และบ้าน
ทินกรยังเป็นที่พ�านักของหม่อมหลวงเงียบ ทินกร ผู้ที่เคยอยู่ในวังบางขุนพรหมและเป็นคนคิดค้น 
สูตรซอสปรุงรสตราไก่งวงที่เลื่องชื่อ โดยมีโรงงานผลิตเพื่อจ�าหน่ายอยู่ที่นี้ด้วย

อาหารประจ�าบ้านในอดีตซ่ึงท�ากันเป็นประจ�าเมื่อมีการสังสรรค์กันในตระกูลต้ังแต่อาจารย์
ยังเด็กมี แกงมัสมั่นเนื้อหรือไก่บ้าน และ ย�าใหญ่   แกงมัสมั่น จะใส่ถั่วลิสง ใช้เครื่องแกงไทยผสมกับ
เครื่องเทศแขกและมีรสหวาน เค็ม เปรี้ยว  ย�าใหญ่ มีส่วนผสมส�าคัญคือ หัวผักกาดขาวหรือหัวไชเท้า
ฝานบาง หนังหมูต้มหั่นฝอย ตับหมู และไข่ต้ม

สองต�ารับนี้เป็นอาหารโดดเด่นประจ�าบ้านที่ตกทอดและท�าเรื่อยมาตั้งแต่ในอดีต และถ้าดู
จากส่วนผสมของแกงมสัมัน่ทีม่ลีกูผักชีและยีห่ร่าซึง่เป็นเครือ่งเทศทีม่าจากอนิเดยี สนันษิฐานว่าน่าจะ
เข้ามาในไทยตัง้แต่สมยัอยธุยาพร้อมกับพ่อค้าชาวอาหรบัหรอือนิเดีย  และดูจะเหมอืนกับอาหารจาน
อ่ืนท่ีถูกปรับให้เข้ากับส่วนผสมที่มีในท้องถิ่น และรสชาติตามความชอบของคนในถิ่นนั้น เพราะถ้าดู
จากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่อินเดียใต้ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ก็จะพบแกงนี้แต่มีรสชาติและหน้าตา 
แตกต่างกันไป  คนที่คุ ้นเคยกับอาหารอินเดีียบอกว่าน่าจะมาจากแกงมาดราส (Madras) ซึ่ง 
รสชาติใกล้เคียงกันแต่มีน�้าขลุกขลิก คนไทยชอบรสหวานจึงปรุงรสหวานเพิ่มขึ้น และเป็นแกงที่มี 
น�้ามากเพราะกินกับข้าว 

อย่างไรก็ตามต�ารับของบ้านอาจารย์พนมใช้เครื่องแกงไทย ใส่ลูกผักชี ยี่หร่า ต�ารวมกัน  
และใส่ลูกกระวาน กานพลู อบเชย ใบกระวาน ซ่ึงใกล้เคียงกับ ต�าราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิง
เปลีย่น ภาสกรวงศ์ แต่ไม่มมีนัฝรัง่เหมอืนในปัจจบัุน  การใส่มนัฝรัง่ดจูะเป็นตัวอย่างทีชั่ดเจนว่าอาหาร
มีการปรับเปลี่ยน เพราะบ้านเราปลูกมันฝรั่งเป็นพืชไร่เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ก่อนหน้านี้อาจจะ
ไม่ใส่หรือใส่มันเทศ  ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่เคยท�าอาหารอยู่ในวังวัยเกือบ ๗๐ ปีเล่าให้ฟังว่า เห็นคุณย่า 
ท�าแกงมัสมั่นใส่มันเทศมาตั้งแต่เด็กเพราะสมัยนั้นยังไม่มีมันฝรั่ง

ย�าใหญ่  ส่วนผสมด้ังเดิมที่ส�าคัญ คือ หัวผักกาดหรือหัวไชเท้าฝานบาง หนังหมูต้มหั่นฝอย 
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ตับหมูต้มหั่นบาง  ส่วนผสมเหล่านี้เป็นอิทธิพลของจีนที่นิยมกินเน้ือหมูและเครื่องในหมู แต่น�ามาท�า
เป็นย�าแบบไทยให้มีรสเผ็ด เปรี้ยว เค็ม หวาน  และถ้าดูต�าราอาหารโบราณอีกหลายเล่มต้ังแต่สมัย
รัชกาลที่ ๕ เรื่อยมาจนถึงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ จะเห็นหนังหมูอยู่ในอาหารหลายต�ารับ น�ามาผัด
และย�า  หนังหมูนี้แม้จะไม่เพิ่มรสชาติแต่ก็เพิ่มรสสัมผัสเวลาเคี้ยว ให้รู้สึกกรุบกรอบและเคี้ยวอร่อย  
ซึง่บางคนตัง้ข้อสงัเกตเพิม่เตมิอกีว่า เพราะคนไทยชอบอาหารท่ีต้องเคีย้วกรบุกรอบอย่างข้าวตัง ชอบ
รสเผ็ด หวานอมเปรี้ยว และไม่นิยมกินอาหารที่น�้ามากประเภทแกงจืดของจีนมากนัก และถ้าสังเกต
ถึงอิทธิพลของจีนในอาหารไทยจะเห็นว่ามีส่วนผสมอีกหลายอย่าง เช่น กระเทียมดอง บ๊วย ที่ไทยน�า
มาปรุงรส และอาหารไทยยอดนิยมเช่นหมี่กรอบ ก็น�ากระเทียมดองมาซอยโรยหน้า เป็นต้น

นอกจากอาหารเด่นสองจานน้ีแล้ว อาหารคาวและของหวานอื่นๆ ก็ยังเป็นต�ารับโบราณ
ดั้งเดิมท่ีถ่ายทอดกันมาจากผู้ใหญ่รุ่นก่อนให้แม่ครัวที่อยู่ประจ�า  แม่ครัวคนปัจจุบัน คือ คุณป้ายุพา 
วงศ์สุรินทร์ วัยกว่า ๘๐ ปี มาอยู่ที่บ้านทินกรตั้งแต่ยังสาวเล่าว่า “อิฉันมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่คุณเหน่ง 
(อาจารย์พนม) ยังหัดเดนิเตาะแตะอยูเ่ลยค่ะ”  คณุป้าชอบท�าอาหารมาต้ังแต่เด็ก และเมือ่มาอยูท่ีน่ี่ก็
มีโอกาสฝึกฝนท�าอาหารอยู่บ่อยครั้ง โดยเป็นลูกมือของอาจารย์ชวาล (บุนนาค) ทินกร ณ อยุธยา 
อาจารย์สอนท�าอาหาร โรงเรียนการเรือนในอดีต ผู้เคยได้รับเลือกเป็นแม่ครัวหัวป่าก์แห่งชาติในการ
ประกวดในงานฉลองรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. ๒๔๙๒  อาจารย์ชวาลเป็นภรรยาหม่อมหลวงมณฑล ทินกร 
ผู้อยู่ในบ้านทินกรนี้

นอกจากคุณป้ายุพาแล้วยังมีลูกสาวคุณป้าอีกสองคน คือ ปิ่น ปิ่นเพชร และ ยาใจ วงศ์-
สุรินทร์ ผู้เติบโตมาในบ้านนี้ และเป็นลูกมือที่ได้รับการถ่ายทอดการท�าอาหารจากอาจารย์ชวาลจนมี
ความช�านาญและประสบการณ์ สามารถน�าไปประกอบอาชีพเป็นแม่ครัวให้แก่ร้านอาหารที่มีช่ือเสียง
ในกรุงเทพฯ และทุกครั้งที่มีงานเลี้ยงในบ้านทินกร เธอก็ยังมาเป็นลูกมือคุณป้าอยู่เสมอ

อาหารดัง้เดมิท่ีสมาชกิบ้านน้ีชอบรบัประทานกนัมาแต่อดตียงัมอีกีหลายจาน เช่น ข้าวแช่ ใน
ฤดรู้อน  แกงปลาไหลใส่กล้วยดบิ แนมกบัข้าวตงั  ข้าวตงันีอ้าจารย์พนมเล่าว่าเป็นของทีว่างอยูบ่นโต๊ะ
อาหารเสมอ ถ้าไม่กินแนมก็กินเล่น เรียกว่าไม่เคยขาด และยังน�าไปท�าอาหารอีกหลายอย่าง เช่น  
น�า้ข้าวตงั ข้าวตงัหน้าตัง้ เป็นต้น  แกงไตปลาแบบชาววัง ซึง่เป็นเครือ่งจิม้ น�้าขลกุขลกิ ไม่ได้ใส่ผกัสด  
วิธีการท�าและรสชาติคล้ายกับน�้าพริกภาคกลางที่มีรสเปรี้ยว เค็ม หวาน เวลารับประทานคลุกกับข้าว 
แนมด้วยไข่เจียวร้อนๆ และผักสด

อาหารบ้านทินกรยังมีอีกหลายจานที่เป็นต�ารับโบราณซึ่งคนสมัยนี้อาจจะไม่เคยเห็นและ 
ไม่เคยได้ยิน เช่น หมูตั้ง จานนี้คล้ายกับหมูตั้งจีนที่ใส่ในเปาะเปี๊ยะสดของจีน ซ่ึงหั่นเป็นช้ินยาวหรือ 
คนจีนหั่นกินกับข้าวต้ม แต่คนไทยรับประทานเป็นของว่างหั่นชิ้นบางพอค�า  เครื่องเคียงมีสับปะรด 
ขึ้นฉ่าย แตงกวา และราดน�้าจิ้มท�าจากพริกชี้ฟ้าเหลืองปรุงสามรส

ย�าส้มฉนุ  ค�า “ส้มฉนุ” นีไ้ม่มใีนพจนานกุรม แต่ได้บอกว่า “ส้ม ใช้เรยีกช่ือผลไม้สกุลหน่ึงที่
มกัมรีสเปรีย้ว เช่น ส้มเขยีวหวาน ส้มโอ”  ส้มฉนุจงึน่าจะเป็นผลไม้ไทยท่ีมรีสเปรีย้วซ่ึงไม่ระบุชนิด แต่
ส�าหรบับ้านอาจารย์ย�าส้มฉนุคอืย�ามะม่วง ทีต้่องใช้มะม่วงรสเปรีย้ว และไม่เหมอืนย�าในปัจจบุนัทีซ่อย
มะม่วงและใช้น�้าย�าอย่างพริก น�้าปลา น�้ามะนาว และน�้าตาล แต่จะฝานมะม่วงเป็นชิ้นเล็กบางเคล้า
กับหมูหวาน ปลาดุกฟูทอด โรยหอมแดงซอยและพริกขี้หนูแห้งทอด 

ทอดมันกุ้ง เป็นอาหารอีกจานซึ่งไม่เหมือนอย่างคนปัจจุบันเข้าใจและท�ากัน ที่น�ากุ้งมาสับ
ผสมแป้งและคลกุกบัเกลด็ขนมปังทอด  แต่ทอดมนักุง้ของบ้านน้ีใช้กุ้งแม่น�า้ล้วนๆ ซ่ึงน่าจะเป็นตัวอย่าง
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ท่ีช่วยยืนยันเรื่องท่ีผู้ใหญ่ในสมัยก่อนชอบเล่าว่า กุ้งแม่น�า้จับได้ง่ายและมีมากมาย ไม่ใช่ของหายาก 
และแพงเหมือนในปัจจุบันนี้  อาหารอีกหลายจานอาจารย์ก็บอกว่าเหมือนกับคนโบราณในรุ่นก่อน 
ทีร่บัประทานกนั เช่น เนือ้เคม็เคีย่วกะท ิผัดพรกิขงิ และยงัมขีองว่าง เช่น หรุม่ ม้าฮ่อ  ส่วนของหวาน
ก็ยังเป็นขนมไทยโบราณ เช่น ขนมเหนียว นวดแป้งข้าวเหนียวกับน�้าแล้วน�าไปนึ่งจนสุก คลุกกับ
มะพร้าวขูด กินกับน�้าตาลมะพร้าวเคี่ยว และต้องโรยข้าวคั่วเวลาเคี้ยวจึงจะกรุบกรอบ  ข้าวเม่าคลุก 
แนมด้วยกล้วยไข่ และไอศกรีมน้อยหน่า น่าจะเป็นของหวานสมัยใหม่หลังจากที่มีตู้เย็นและรู้จัก 
ไอศกรีมกันแล้ว จึงน�าผลไม้ไทยอย่างน้อยหน่าที่มีรสหวานมาท�าเป็นไอศกรีม

อาหารไทยต้นรตันโกสินทร์เหล่าน้ียงัสืบทอดมายงัสมาชิกราชสกุลอกีหลายสาย แม่ครัวเอก
ที่ช�านาญในการปรุงอาหารคาวหวาน ตลอดจนแกะสลักผลไม้และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่าง 
จากคนอื่น คือ หม่อมหลวงพวง ทินกร ธิดาหม่อมราชวงศ์ปฐม ทินกร  การประกอบอาหารฝีมือ 
หม่อมหลวงพวงได้ตกทอดมาถงึหลานยาย คือ อาจารย์อมนิตรา ศุกรวรรณ ซ่ึงได้เปิดโรงเรยีนสอนท�า
อาหารจนมีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันนี้

ปัจจุบันรองศาสตราจารย์พนม ทินกร ได้ลาจากไปแล้ว อาหารต�ารับด้ังเดิมน้ี 
ดูจะถูกลืมเลือน มีคนรู้จักน้อยลงไปทุกที และถูกเก็บไว้ในความทรงจ�าตามกาลเวลา 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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�แกงมสัมัน่ไก่บ้าน

แกงมสัมัน่ทีท่�าในบ้านเราโดยทัว่ไปจะมสีองต�ารบั ต�ารบัหนึง่จะตามอย่างบ้านอาจารย์พนม
ซึ่งถือเป็นต�ารับดั้งเดิมของไทยท่ีสืบทอดมาต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี ๒  ส่วนผสมจะใช้เครื่องแกงไทยม ี 
พริกแห้ง ข่า ตะไคร้ หอม กระเทียม และใส่เครื่องเทศแขก ลูกผักชี ยี่หร่า  ต�ารวมกัน ใส่ดอกจันทน ์
และกานพลู ปรุงรสให้หวานน�า เค็ม และอมเปรี้ยว ซ่ึงเป็นแบบแผนในต�าราอาหารไทยโบราณ 
เกือบทุกเล่ม  ต่อมามีการใส่สับปะรดเพื่อให้มีรสเปรี้ยว หวาน ตามความนิยมของไทยที่ใช้ผลไม ้
มาท�าอาหาร  และถ้าสังเกตจะเห็นว่าใช้เน้ือไก่มากกว่าเน้ือวัว  เป็นแกงท่ีมีน�้ามากซ่ึงอาจจะเพราะ
นิยมกินกับข้าวคล้ายกับแกงเผ็ด 

ในขณะท่ีต�ารับของคนมุสลิมน�้าจะขลุกขลิก นิยมจิ้มกับขนมปังหรือโรตี  เครื่องแกงไม่มีข่า 
ตะไคร้  ส่วนผสมพริกแกงมีพริกแห้ง หอม กระเทียม ถั่วลิสง ทุกอย่างน�าไปทอดก่อน ใส่ผงลูกผักช ี
ยีห่ร่า  บางต�ารบัจะใส่พรกิป่นของอนิเดยี ใส่ขมิน้  นยิมใช้เนือ้ววัมากกว่าไก่  ปรงุรสหวาน เคม็ เปร้ียว
ด้วยน�า้ตาลป๊ีบ น�้าส้มมะขามและน�้าปลาคล้ายกับของไทย  บางบ้านใส่มะเขอืยาวแทนมนัฝรัง่ และใส่
ขิงซอย รวมทั้งยังมีรายละเอียดแตกต่างกันไปอีกตามพื้นที่และกลุ่มคน 

ต�ารับบ้านอาจารย์พนมมีรสหวานน�า โรยหน้าด้วยถั่วลิสง หอมหัวใหญ่ลูกเล็ก และลูก
กระวาน 

ส่วนผสมเครื่องแกง

พริกแห้งเม็ดใหญ่  ๑๑    เม็ด
ตะไคร้หั่นฝอย  ๒     ต้น
ข่าหั่นฝอย  ๒     ช้อนชา
ผิวมะกรูดหั่นฝอย  ๑     ช้อนชา
ลูกผักชี  ๑     ช้อนโต๊ะ
ยี่หร่า  ๑     ช้อนชา
หอมแดงเผาปอกเปลือก  ๑/๔   ถ้วย
กระเทียมเผาปอกเปลือก  ๓     ช้อนโต๊ะ
กะปิเผา  ๑     ช้อนชา

ส่วนผสม

เนื้อไก่บ้าน  ๑-๑ ๑/๒  กิโลกรัม
มะพร้าวขูด   ๑     กิโลกรัม
(คั้นให้ได้กะทิประมาณ ๖ ถ้วย) 
มันฝรั่ง  ๑/๒    กิโลกรัม
หอมแขกลูกใหญ่
หรือหอมหัวใหญ่ลูกเล็ก  ๑๐-๑๕   ลูก 
ถั่วลิสงคั่วลอกเปลือก  ๑      ถ้วย
น�้าตาลปี๊บ  ๑/๔    ถ้วย
น�้าส้มมะขามเปียก  ๑/๔    ถ้วย
เกลือ
น�้าปลา
กานพลู  ๓      ดอก
อบเชย ยาวประมาณ ๒ นิ้ว  ๑-๒     แท่ง
ลูกกระวาน  ๑๐     ลูก
ใบกระวาน  ๓-๔     ใบ

แกงมัสมั่นไก่บ้าน
ต�ารับดั้งเดิม
ที่ใช้เครื่องแกงไทย
ผสมเครื่องเทศแขก

<
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วิธีต�าเครื่องแกง

๑. พรกิชีฟ้้าแห้งย่างไฟให้กรอบ  หอมแดง กระเทียม กะปิ เผาให้หอม พักไว้  คัว่ข่า ตะไคร้ 
ผิวมะกรูดพอให้มีสีนวล  ลูกผักชี ยี่หร่า กานพลู อบเชย ลูกกระวาน คั่วให้หอม (แยกคั่วทีละอย่าง)

๒. โขลกลูกผักชี ยี่หร่าให้ละเอียด ตักพักไว้  ต�าพริกแห้งกับเกลือจนเกือบละเอียด ใส่ข่า
ตะไคร้ ผิวมะกรูด ต�ารวมกันให้ละเอียด  แล้วจึงใส่ลูกผักชี ยี่หร่าที่ต�าไว้ หอมแดง กระเทียม กะป ิ 
ที่เผา ต�าจนเป็นเนื้อเดียวกัน

วิธีท�าแกงมัสมั่น 

๑. ล้างไก่ให้สะอาด หั่นเป็นชิ้นใหญ่ มันฝรั่งปอกเปลือกแล้วหั่นเป็นชิ้นใหญ่ พักไว้
๒. น�ากะทิตั้งไฟพอเดือด ตักหัวกะทิขึ้นประมาณ ๒ ถ้วย  กะทิท่ีเหลือใส่เน้ือไก่ลงเคี่ยว 

ใช้ไฟอ่อน จนเนื้อนุ่ม ยกลง 
๓. ตกัหวักะทิใส่กระทะรอให้เดอืดสกัครู ่ แล้วจงึใส่เครือ่งแกงลงผัดให้หอมและมนี�า้มนัสีแดง

ลอยนิดๆ (ระหว่างนี้เติมกะทิทีละน้อย) น�าไก่ลงไปผัดรวมกันสักครู่  ตักใส่หม้อ ยกขึ้นตั้งไฟ ใส ่
ถั่วลิสง มันฝรั่ง หอมแขก อบเชย กานพลู ลูกกระวาน ใบกระวาน เคี่ยวจนมันฝรั่งสุก ใส่น�้าปลา 
น�้าตาลปี๊บ น�้าส้มมะขาม ชิมรสหวาน เค็ม เปรี้ยว ยกลง รับประทานกับอาจาด

    อาจาดแตงร้าน

        ส่วนผสม

      แตงร้านผ่าสี่ เฉือนเม็ดทิ้งแล้วซอย ประมาณ  ๒  ลูก
      หอมแดงซอย          ๑/๔  ถ้วย
      ขิงอ่อนหั่นฝอยเล็กน้อย
      พริกชี้ฟ้าเขียว แดง เหลือง หั่นขวางอย่างละ  ๑  เม็ด
      น�้าส้มสายชู           ๑/๒  ถ้วย
      น�้าตาลทรายประมาณ      ๓ ๑/๒   ช้อนโต๊ะ
      เกลือเล็กน้อย

วิธีท�า 

ต้มน�า้ต้มสายชกูบัน�า้ตาลทรายและเกลอืจนละลาย ใส่แตงร้านลงในชาม โรยพรกิ หอมแดง 
ขงิ แล้วจงึเทน�า้ส้มสายชใูห้ท่วม พกัไว้ ๓-๔ ชัว่โมง ควรมรีสเปรีย้ว หวาน ไม่เคม็ ตักอาจาดรบัประทาน
พร้อมกับแกง

เคล็ดลับ   ปัจจุบันเนื้อไก่จะสุกเร็วมาก อาจจะไม่ต้องเคี่ยวนานหรือผัดรวมไปกับกะทิเลยก็ได้ 
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