ปฏิบัตกิ าร รวมพลคนเล่ นเส้ นขนมจีน
(ตอนที่ 1) บทเรียน

“ขนมจีน” เป็ นอาหารที่ได้ รับความนิยมในทุกภาค และกินในวิถีวฒ
ั นธรรมที่แตกต่าง กินกับน ้ายากะทิ
แกงป่ า แกงไตปลา น ้าเงี ้ยว ซาวน ้า และยังมีการกินขนมจีนกับส้ มตา กินกับเมี่ยงปลาทู เอามาผัดเป็ นผัดไทย
ทาเป็ นอาหารรสเด็ดที่ได้ รับความนิยม เช่น ยาขนมจีน จากที่ขนมจีนกินได้ หลากหลายวิธี ทาให้ การผลิตเส้ น
ขนมจีนเปลี่ยนจากครัวเรื อนไปสูเ่ ส้ นผลิตจากโรงงาน รวมทังการใช้
้
แป้งสาเร็จรูปบรรจุถงุ ที่สาคัญขบวนการผลิต
มีสว่ นผสมของสารกันบูดเพื่อให้ ขนมจีนอยูไ่ ด้ นาน ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค อย่างไร แล้ วใน
หลายชุมชนยังคงทาเส้ นขนมจีนที่ใช้ ข้าวเจ้ าพันธุ์พื ้นบ้ านกันอยูบ่ ้ าง ทังกิ
้ นกันในครัวเรื อน ทาไปงานบุญต่างๆ
และขาย ด้ วยเหตุผลว่าเป็ นผลผลิตจากแปลงเกษตร และได้ เส้ นที่มีคณ
ุ ภาพเหนียว นุม่ รสชาติดีกว่าแป้ง
สาเร็จรูปที่บรรจุถงุ ขาย ที่สาคัญไม่มีการใส่สารกันบูด
เมื่อต้ นเดือนพฤษภาคม 2560 มูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน (ประเทศไทย ) ได้ จดั กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ทาเส้ นขนมจีนขึ ้น โดยให้ ตวั แทนเกษตรกรที่ทาเส้ นขนมจีนจากพันธุ์ข้าวพื ้นบ้ านใน 4 ภาค มาเล่า
เรื่ องและปฏิบตั กิ ารทาเส้ นกัน พร้ อมทังปรุ
้ งน ้ายาและเอาผักเครื่ องเคียงที่กินมาด้ วย จากนันผู
้ ้ เข้ าร่วมกว่า 50 คน
ได้ ลิ ้มรสเส้ นขนมจีนจากแป้งข้ าวพื ้นบ้ าน 9 สายพันธุ์ และน ้ายาอีก 9 ชนิด นับรวมผักเคียงอีกมากมาย ที่สาคัญ
สุด ต่างเห็นพ้ องร่วมกันว่ายังมีแป้งข้ าวพื ้นบ้ านอีกหลายสายพันธุ์ที่นา่ จะมาทดลองทาเส้ นขนมจีน แล้ วเส้ น
ขนมจีนที่ได้ มานันสา
้ มารถนาไปดัดแปลงทาอาหารชนิดอื่นๆ เช่น เอาไปผัด เอาไปกินกับน ้าซุปเหมือนกิน
ก๋วยเตี๋ยว ฯลฯ ทังนี
้ ้การทาเส้ นขนมจีนต้ องถูกสืบทอดให้ กบั คนรุ่นหลัง รวมถึงการคิดค้ นเครื่ องมือทาเส้ นที่ง่าย
และเหมาะสม เป็ นเสน่ห์สาคัญ “การกินขนมจีน” คือ กินกับผักที่ หลากหลายชนิด กินกับน ้า ยาที่มีรสชาติจดั จ้ าน
ซึง่ เกิดมาจากความเพียรพยายามของเกษตรกรที่คอยดูแลรักษาแปลงเกษตรให้ อดุ มสมบูรณ์

แป้งข้ าวพืน้ บ้ าน แปลงร่ างเป็ นเส้ นขนมจีน
แป้งข้ าวพื ้นบ้ าน 9 ชนิด ข้ าวเหลืองอ่อน ข้ าวเหลืองปะทิว ข้ าวขาวตาเคลือบ ข้ าวลูกปลา ข้ าวเจ้ าแดง
ข้ าวมะลิแดง ข้ าวช่อ ลุงสารแดง ข้ าวหน่วยเขือ ข้ าวช่อขิง ที่นามาแปลงร่างเป็ นเส้ นขนมจีนนัน้ มีทงแป
ั ้ ้ งสดและ
แป้งหมัก ตัวอย่างผลของการทาเส้ นและน ้ายามีดงั นี ้

ข้ าวเหลืองอ่ อน แป้งหมัก ให้ เส้ นสวย เหนียวนุม่ ดูดี ดูเป็ นมืออาชีพในการจับเส้ น ทาให้ นกึ ถึงเส้ น
ขนมจีนที่เคยกินเมื่อก่อน คือ เป็ นเส้ นหมัก แต่ผิดที่สี และกลิ่นแป้งหมัก จะเข้ มกว่านี ้ แต่เมื่อ กินกั บน ้ายาลาว
อร่อยลงตัว
ข้ าวลูกปลา แป้งหมัก ให้ เส้ น อ้ วนใหญ่ ผิวของเส้ นมีความด้ านนิดๆ เวลากินรู้สกึ ถึงความเป็ นแป้งมี
กลิ่นแป้ง เมื่อใส่แกงน ้าเคย / แกงกะทิของภาคใต้ ที่เผ็ดและข้ น ลงไปคลุกแล้ วเส้ นจะแยกออกจากกันแต่ไม่ขาด
เคี ้ยวแล้ วรสชาติอร่อยโดยเฉพาะเมื่อกินกับผักหลากหลายชนิด ถือได้ ประสบการณ์ใหม่
สามารถเปิ ดโลก
เกี่ยวกับเส้ นขนมจีนในความรับรู้ที่เคยมี ว่าทาเป็ นเส้ นอ้ วนใหญ่ได้ ดี
ข้ าวเหลืองปะทิว แป้งหมัก เป็ นเส้ นที่เหนียวนุม่ กินกับน ้าพริกได้ อร่อย แล้ วใช้ น ้าดอกอัญชันมาใส่
ให้ เกิดเส้ นสีมว่ ง เอากินกับน ้าพริกได้ ดีผกั เคียงที่สาคัญ เช่น ผักบุ้งลวก หัวปลี
ข้ าวขาวตาเคลือบ แป้งสด เป็ นการทดลองโดยใช้ แป้งสดและโม่แบบแห้ ง เอามานวดแล้ วแช่ให้ อิ่ม
น ้าไม่ถึง 2 ชัว่ โมง เมื่อเอาแป้งไปโรยเส้ นปรากฏว่ าเส้ น ขนมจีน ขาด แต่น ้ายากะทิรสชาติอร่อย แต่โดยปกติแล้ ว
ถ้ าทาแบบแป้งสดโม่น ้า และแช่ข้าวนาน 6-7ชัว่ โมง จะได้ เส้ นที่เหนียวนุม่
ข้ าวหน่ วยเขือ ข้ าวช่ อลุงสารแดง ข้ าวช่ อขิง ข้ าวเจ้ าแดง แป้งสด เป็ นการทดลองที่ใช้ แป้งข้ าว
โม่แบบแห้ งและเป็ นเส้ นสด พอนาไปโรยเส้ นขนมจีนที่ได้ เส้ นขาด แต่อย่างไรรสชาติของเส้ นดี เช่นเดียวกับ ข้ าว
มะลิแดง แป้งสด ที่เป็ นข้ าวนุม่ ทาให้ ไม่สามารถทาเป็ นเส้ นได้
เห็นได้ วา่ ...เส้ นแป้งที่มาทาขนมจีนได้ ดีนนต้
ั ้ องเป็ นแป้งที่ผา่ นการหมักหรื อแช่น ้าให้ นาน ไม่วา่ จะเป็ น
การทาเส้ นสดหรื อเส้ นแป้งหมักก็ตาม และต้ องผ่านการโม่แบบน ้า นัน่ หมายถึงหากต้ องการทาเส้ นสดต้ องผ่าน

การแช่ข้าวนานไม่ต่ากว่า 6 ชัว่ โมง และถ้ าทาแป้งหมักก็ต้องหมักนานร าว 3 วันแล้ วถึงจะนามาโม่แบบน ้า และ
หลักการสาคัญที่ร้ ูกนั มาว่า ต้ องใช้ แป้งที่มาจากข้ าวเจ้ าและเป็ นข้ าวแข็ง คือ ข้ าวที่หงุ แล้ วขึ ้นหม้ อ หุงแล้ วเมล็ด
ร่อนไม่ตดิ กัน ซึง่ เป็ นข้ าวที่มีอะไมโลสสูง และเป็ นข้ าวเก่าถึงจะได้ เส้ นที่ดี
เคล็ดลับสาคัญ ให้ ได้ เส้ นที่ดี

การใช้ เกลือ โดยใส่เกลือ ลงไปผสมกับน ้าในขันตอนต่
้
างๆ ตังแต่
้ น ้าที่ แช่ข้าว น ้าสาหรับ นวดแป้ง
และในน ้าเดือดขณะโรยเส้ น ปริมาณที่ใช้ หากข้ าว 10 กิโลกรัม ใช้ เกลือประมาณ 1 กามือ
นา้ ที่ใช้ ควรใช้ น ้าบ่อหรื อน ้าบาดาลที่ไม่มีกลิ่น หากเป็ นน ้าประปาต้ องเก็บน ้าไว้ จนไม่มีกลิ่นคลอรี น
หลงเหลือ การทาเส้ นหมักช่วงหมักข้ าวในตะกร้ า หรื อในกระบุงต้ องเอาน ้ามารดทุกเช้ า- เย็น เพื่อไม่ให้ ข้าวแห้ ง
และเหม็น เส้ นขนมจีนที่ออกมาขาว สวย ถ้ าไม่ผา่ นการรดน ้าเส้ นจะออกเป็ นสีเหลืองหม่นๆ
การแป้งหมัก ต้ องหมักประมาณ 2-3 วัน ขณะหมักต้ องมีการ รดน ้าเช้ า-เย็น เพื่อให้ เม็ดแป้งจับน ้า
และอุ้มน ้าได้ การใส่เกลือ ผสมลงไปกับน ้าที่รด จะช่วยจะช่วยอุ้มน ้าได้ มากขึ ้น นี ้เป็ นเหตุที่แป้งหมักจับน ้าได้ ดี
เส้ นออกมาดี หลังจากนันด้
้ วยกระบวนการเอาแป้งหมัก ไป นึง่ หรื อต้ มให้ สกุ เพียงรอบนอกแล้ วสามารถทาให้
กระบวนการตาและนวดแป้งเป็ นไปได้ ดีขึ ้น
การตาและนวดแป้ง กระบวนการตา และนวด ต้ องอาศัยภูมิปัญญา คนที่ทาขนมจีนจะรู้สกึ ได้ ถึง
ความพอดี ของการตาและนวด มันอยูท่ ี่ไหน และเส้ นจะออกมาดี มีเฉพาะบางคนเท่านันที
้ ่เชี่ยวชาญและบอก
ได้ ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วในปั จจุบนั มีอายุมาก การนวดและตาเป็ นกระบวนการที่ทาให้ เม็ดแป้งเล็กลง
นา้ ยาและเครื่องเคียง น ้าพริกเป็ นที่นิยมของภาคกลาง มีรสเปรี ย้ ว หวานและเค็ม มีสว่ นผสมของ
ถัว่ ลิสงคัว่ ที่ใส่ลงไปทาให้ เกิดกลิ่นหอม และต้ องกินกับพริกทอดเพื่อไม่ให้ หวาน โดด รวมถึงผักลวกต่างๆ เช่น
ผักบุ้ง ถัว่ ฝั กยาว ส่วนน ้ายาภาคใต้ แกงเหลืองใส่กะทิทาให้ ข้นและหวานจากน ้ากะทิจงึ ไม่ต้องใส่น ้าตาล และมี

แกงไตปลาที่เอาใบตดหมา ใส่ลงไป เป็ นการผสมผสานระหว่ างกลิ่นของน ้าแกงใบตด อย่างลงตัวและกินกับ
ขนมจีนได้ อร่อย สาหรับขนมจีนซาวน ้า เป็ นการกินขนมจีนที่ใส่สบั ปะรด ขิง กระเทียม พริกสด มะนาวและราด
กะทิ กุ้งแห้ ง กินแล้ วสดชื่นมาก
วัฒนธรรมการกิน การกินขนมจีนถือเป็ นวิถีการกินที่แตกต่างกัน แต่ละภาคเส้ นไม่เหมือนกัน ทาง
เหนือเอาเส้ นขนมจีนมาผัดกับผักกาดและถัว่ งอก ภาคกลาง เมื่อก่อนการทาขนมจีนต้ องทาหลายอย่าง เด็ กกิน
แบบหวานๆ คือ น ้าพริก คนวัยกลางคนกินน ้ายา ผู้สงู อายุก็จะกินน ้าพริก บางคนชอบกินแกงเขียวหวาน ภาค
กลางมีเครื่ องของน ้ายาหลายประเภทและกินเคียงกับผักหลายอย่าง ในอีสานการกินขนมจีนไม่ช อบเส้ นใหญ่
เพราะไม่เข้ ากับน ้ายา แต่ของภาคใต้ กินแล้ วก็เข้ ากับน ้ายา และเส้ นเหนียวหนึบๆ เสน่ห์สาคัญคือการกินกับผัก
ที่ค้ นุ เคย เนื่องจากน ้าแกงมีรสชาติจดั จ้ าน ผักที่เอามากินจะเสริมรสชาติได้ ดี เพราะมีทงมั
ั ้ น หวาน จืด ฝาด
เล็กน้ อย มีกลิ่นหอม

(ติดตาม...รวมพลคนเล่นเส้ นขนมจีน ตอน 2 เส้ นขนมจีนแป้งหมัก...ข้ าวเหลืองอ่อนและน ้ายาลาว ..ครัง้ ต่อไป)

