รวมพลคนเล่ นเส้ น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน 2
แป้งข้ าวเหลืองอ่อน ถูกเลือกมาแปลงร่างเป็ นเส้ นขนมจีน โดยกลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุ์ข้าว ชุมชน
บ้ านโจด จังหวัดร้ อยเอ็ด ในเวทีรวมพลคนเล่นเส้ น และกว่าจะเป็ นเส้ น...ได้ ผ่านกระบวนทังหมั
้ ก บด นอน ทับ
ต้ ม ตา นวดถึงจะมาโรยและจับเป็ นเส้ นให้ เรากิน บ้ านโจด อยูใ่ นเขตจังหวัดร้ อยเอ็ด เส้ นขนมจีนจึงต้ องกินคู่กบั
น ้ายาลาว
รวมผลคนเล่นเส้ น ผลผลิตจากความหลากหลายทางพันธุกรรม ตอน 2 นี ้ เป็ นการเล่าเรื่ องต่อจาก
บทเรียน ปฏิบตั ิการรวมพลคนเล่นเส้ นขนมจีน ที่ผา่ น....ภายใต้ ชื่อเรื่องว่า เส้ นข้ าวเหลืองอ่อนกับน ้ายาลาว
ปฏิบตั กิ าร รวมพลคนเล่ นเส้ นขนมจีน
(ตอนที่ 2) : เส้ นข้ าวเหลืองอ่ อนกับนา้ ยาลาว
รู้จักข้ าวเหลืองอ่ อน
ลักษณะเด่น เป็ นข้ าวนาปี ต้ นสูงลาต้ นแข็งปานกลาง แตกกอดี เก็บเกี่ยวประมาณกลางเดือนธันวาคม คอรวงยาว ก้ านรวงอ่อน
แตกระแง้ ปานกลาง เมล็ดข้ าวเปลือกสีเหลืองอ่อน เรี ยวยาว เมล็ดข้ าวสารเลื่อมมัน นิยมปลูกกันอยู่ในนาน ้าฝนในภาคกลาง
หลายจัง หวัด เช่ น ราชบุ รี เพชรบุ รี และในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ เช่ น ร้ อ ยเอ็ ด ปริ ม าณอะไมโลส 22-24% (
http://info.matichon.co.th/techno/techno.)

ข้ าวเหลืองอ่ อน...แปลงร่ างเป็ นเส้ นขนมจีน
เวทีแลกเปลี่ยนรวมพลคนเล่นเส้ นขนมจีน ที่ มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน(ประเทศไทย) จัดขึ ้นเมื่อปลาย
เดือนพฤษภาคม ตัวแทนกลุม่ อนุรักษ์ และพัฒนาพันธุ์ข้าว ชุมชนบ้ านโจด จังหวัดร้ อยเอ็ด ได้ เลือกเอาแป้งข้ าว
เหลืองอ่อน มาหมักแล้ วทาเป็ นเส้ นขนมจีน พร้ อมทังท
้ าน ้ายาลาวที่หอมกลิ่นปลาร้ าเพื่อกินด้ วยกัน ซึ่งผู้เข้ าร่วม
ต่างสะท้ อนเป็ นเสียงเดียวกันว่า “รสชาติ ดีมาก เส้นสวย เหนียวนุ่ม ดูเป็ นมื ออาชี พในการจับเส้น เป็ นลักษณะ
เส้นขนมจี นที ่เคยกิ นเมื ่อก่อนเพราะเป็ นเส้นหมัก ผิ ดแต่สีและกลิ่ นที ่ของเดิ มจะเข้มกว่านี ้ อย่างไรเมื ่อกิ นกับ
น้ายาลาวอร่อยได้ลงตัว”

วิธีการทาเส้ น
ขัน้ ตอน
พันธุ์ข้าว
ทาความสะอาดและแช่ข้าว
การหมักข้ าว

บดข้ าว
นอนแป้ง
ทับน ้าหรื อการไล่น ้า
ต้ มแป้ง/นึ่งแป้ง
ตาแป้ง/ตีแป้ง
นวดแป้ง
โรยเส้ น
ล้ างเส้ นและจับเส้ น

วิธีการ
ข้ าวเหลืองอ่อน...ต้ องมีอายุหลังเก็บเกี่ยวไม่ต่ากว่า 6 เดือน แต่ถ้านาน 1 ปี ยิ่งดี
ซาวน ้าแล้ วแช่น ้าที่ผสมเกลือไว้ 1 คืน
นาข้ าวที่แช่แล้ ว ใส่ในตะกร้ าไม้ ไผ่ หรื อกระสอบมีรูให้ น ้าไหลผ่านได้ ตังไว้
้ ที่ร่ม อากาศร้ อนหมัก
นาน 4- 7วัน ถ้ าอากาศเย็นหมัก 7-12 วัน รดน ้าเช้ า-เย็น ช่วงนี ้ข้ าวพองโต บีบแล้ วจะเปื่ อยยุ่ย
ง่าย มีกลิ่นแรง
ข้ าวที่ผา่ นการหมักนามาบดด้ วยเครื่ องบด หรื อครกบด ระหว่างบดค่อยๆ เติมน ้าที่มีส่วนผสม
ของเกลือลงไป
ทิ ้งไว้ 2-3 คืน ให้ แป้ งข้ าวตกตะกอน แล้ วริ นน ้าที่อยู่ด้านบนทิ ้งไป
นาแป้งที่ตกตะกอนที่มีลกั ษณะเหนียวมาใส่ผ้าขาวมัดให้ แน่น ใช้ ไม้ หนาหรื อก้ อนหินทับทิ ้งไว้
4-7 วัน เอาน ้าล้ างผ้ าขาวทุกวันเพื่อป้องกันเชื ้อรา และจะได้ เส้ นมันวาว
นาแป้งมาปั น้ เป็ นก้ อน เส้ นผ่าศูนย์กลาง 20 เซนติเมตร ไปต้ มในน ้าเดือด โดยให้ แป้งสุกเฉพาะ
ผิวด้ านนอกหนาประมาณ 2 เซนติเมตร หรื อนาไปนึ่งประมาณครึ่งชัว่ โมง
นาแป้งที่ต้มหรื อนึ่งแล้ วมาตา
นาแป้งที่ต้มหรื อนึ่ง มานวดให้ เป็ นเนื ้อเดียวกันระหว่างนวดให้ ใส่น ้าที่ผสมเกลือลงไป กรองเอา
ก้ อนแป้งที่ไม่ละเอียดออก เพื่อให้ ได้ เส้ นที่ยาว ถ้ ามีก้อนแป้ งผสมอยู่จะทาให้ เส้ นขาดเวลาบีบ
นาแป้งที่ได้ ใส่ในที่บีบขนมจีน และบีบโรยเส้ นในน ้าเดือด เมื่อแป้งลอยขึ ้นใช้ กระชอนตักขึ ้นมา
นาเส้ นที่ตกั ขึ ้นมาจากน ้าเดือดมาล้ างในน ้าเย็น ประมาณ 2 น ้า แล้ วนาไปจับเส้ น

วิธีทานา้ ยาลาว
ขนมจีนหรื อข้ าวปุ้น ในภาคอีสานนันนิ
้ ยมกินกับน ้ายาลาว ที่มีองค์ประกอบสาคัญและขาดไม่ได้ คือ
ปลาร้ า ที่จะให้ รสชาติน ้ายาเข้ ากับเส้ นข้ าวปุ้นได้ ดี วิธีการทาไม่ยงุ่ ยาก ง่ายๆ
วัตถุดบิ /ขัน้ ตอนการทา
1. ต้ มน ้าให้ เดือด ใส่ปลาร้ าลงไป
2. ใส่พริกแห้ ง หอม กระเทียม ต้ มจนพริกสุก แล้ วตักออกมาโขลกกับปลาย่าง
3. ใส่กระชายลงไปในหม้ อต้ ม
4. นาส่วนผสมที่โขลกแล้ ว กลับลงใส่ในหม้ อ ต้ มจนเดือด
5. หัน่ ต้ นหอม ผักชีลาว ผักอีตใู่ ส่ลงไป
หมายเหตุ ปลาย่างทีไ่ ด้นนั้ เป็ นการถนอมอาหารทีจ่ บั ปลาจากนา เช่น ปลาขาวนา ในช่วงทีน่ ้าหลาก แล้วนามา
ย่างไว้เพือ่ เก็บไว้กินนานๆ และสามารถเลือกกิ นกับผักเคียงได้หลากชนิ ดไม่ว่าโหระพา ถัว่ ฝั กยาว ผักกาดดอง
แล้วแต่ชอบ
กว่ าเป็ นเส้ นขนมจีน
“ด้ วยวิ ธี ก ารท าเส้ น กว่ า จะได้ เป็ นเส้ น ขนมจี น แสนอร่ อ ยและปลอดภัย นัน้ ใช้ เวลาไม่ น้ อ ย ทุ ก
กระบวนการใช้ แรงงานคนที่ต้องรู้ เข้ าใจ ถึงความพอเหมาะว่าเท่านี ้พอ เท่านี ้ได้ เส้ นที่ดี ซึ่งนับวันจะมีเพียงผู้
เฒ่าแก่เท่านันที
้ ่จะทาได้ ดี” แม่พรรณี เชษฐสิงห์ ตัวแทนคนทาเส้ นจากกลุ่มอนุรักษ์ และพัฒนาพันธุ์ข้าว ชุมชน
บ้ านโจด กล่าว

และเป็ นข้ อสรุ ปว่า ถึงเวลาแล้ ว ที่วิธีการทาเส้ นอย่างที่เราทาอยู่นี ้ต้ องถูกสืบทอดให้ กับคนรุ่ นหลังใน
ชุมชน รวมทังต้
้ องคิดถึงการแปรรูปเส้ นขนมจีนให้ หลากหลายเพื่อที่ให้ คนรุ่นหลังได้ กินและรู้จกั เส้ นขนมจีนที่มา
จากข้ าวพื ้นบ้ านและปลอดภัยไม่มีการปนเปื อ้ นสารกันบูด

