สารปี ที ่ 13 ฉบับที ่ 150 ประจาเดือน สิงหาคม 2560

สารจากประธานชมรม...... นาย มงคล จันทร์เพ็ญ

สวัสดีครับท่านสมาชิก....ฤดูฝนกาลังมาเยือนแล้วครับ ตลอดระยะเวลาร่วมเดือน
ที่ผ่านมามีการเตือนจากทางด้านสาธารณสุขมาตลอด ให้ผู้ท่สี ูงวัยเกิน 65 ปี ซึ่งคาดว่าจะมี
ความต้านทานลดน้อยถอยลงรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดได้ฟรีทส่ี ถานพยาบาลของรัฐทุกแห่ง
....ผมก็ชว่ ยออกข่าวเตือนพวกเราเท่าทีม่ โี อกาสเหมือนกัน แต่ผมเองกลับพลาดเกิดเป็ นไข้หวัด
ขึน้ มาเมื่อช่วงสัปดาห์ทผ่ี ่านมาเป็ นหวัดเจ็บคออย่างแรง ประมาณ 2 วันยังไม่หาย จึงถือโอกาส
นามาเล่าสู่กนั ฟงั เผื่อจะเป็ นประโยชน์กบั พวกเราบ้างไม่มากก็น้อย......ผมชักจะ ไม่แน่ ใจว่ามัน
จะเป็ นสายพันธุใ์ หม่หรือไม่เพราะไม่เคยล้มหมอนนอนเสือ่ เพราะการเป็ นไข้อย่างนี้มาก่อน....แต่
ก็ยงั มันใจว่
่ าไข้หวัดสายพันธุใ์ หม่ๆ ทีว่ ่าไม่น่าจะมาเกิดกับคนเก่าๆ อย่างเรามัง้ .....แต่เพือ่ ความ
ปลอดภัยจึงไปหาหมอตรวจเช็คที่ ศูนย์แพทย์พฒ
ั นา เนื่องจากไปแบบไม่ได้นัดหมาย คนเยอะ
มากจึงไปบอกทีห่ น่วยคัดกรองว่าขอไปพบแพทย์ทแ่ี ผนกหูคอจมูกก็แล้วกัน เพราะเหลือบไปดูท่ี
แผนกอายุรกรรมคนแน่ นไปหมด และเมื่อไปถึงแผนกหูคอจมูกผมก็ต้องไปวัดความดัน ชัง่
น้ าหนักตามปกติ.... และก็คงเหมือนกับทุก ๆ ท่านด้วยคาถามเจนหูว่า “แพ้ยาไหม” ….และผม
ก็ยงั ยืดอกตอบเต็มปากเต็มคาเหมือนทุกครัง้ ว่า “ไม่แพ้ครับ” ...ผมเพิง่ มาพิจารณาคาถามนี้
อย่างละเอียดครัง้ นี้เองว่า คาถามทีถ่ ูกต้องควรจะเป็ น “เคยแพ้ยามาก่อนไหม?” ….เพราะถ้าไม่
เคยแพ้ยาอะไรมาก่อนแล้วจะไปตรัส
รูต้ วั เองได้อย่างไรว่าแพ้หรือไม่แพ้ยาอะไร....และผมก็ได้พบแพทย์หญิงที่ท่าน
ตรวจอย่างละเอียดกว่าทีผ่ มถูกเคยตรวจครัง้ อื่นใดและสรุปว่า ผมเป็ นไข้หวัด คออักเสบอย่าง
แรง ไข้ไม่สงู ...ก็เลยโล่งใจไปเปลาะหนึ่ง....ได้ยามา 3 -4 ตัว หนึ่งในนัน้ คือยาในกลุ่ม “CURAM”
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(amoxicillin+clavulanic acid) เป็ นยา Antibiotic หลังจากได้ยามาแล้ว 1 วันดูเหมือนอาการ
หวัดต่าง ๆ ดีขน้ึ มาก แต่กลับมาได้ของแถมมาอย่างไม่ได้คาดคิดคือการอาเจีย นเอาดือ้ ๆ และ
ตามมาด้วยอาการท้องเสียอย่างรุนแรง...ซึง่ ผิดปกติอย่างมาก จึงเอาคาว่า “CURAM” ไปค้นดูใน
เน็ต ก็พบว่าเป็ นอาการของการแพ้ยาเลยรีบกลับไปหาหมอทันทีแต่หมอคนเดิมไม่ได้มาในวัน
นัน้ ผมจึงขอเข้าพบหมอฉุ กเฉิน และเล่าอาการพร้อมข้อสันนิษฐานให้หมอฟงั หมอยอมรับฟงั
โดยดุษดียแ์ ละเปลีย่ นยาให้ผมมาทันทีเป็ นยาในกลุ่ม “ CLARON” (Claithromycin).....หลังจาก
นัน้ ผมก็กลับไปหาหมอคนเดิมอีกครัง้ เพื่อจะได้เล่ารายละเอียดให้ฟงั จะได้ไม่กงั ขาทุกอย่างก็จบ
ลงด้วยความเรียบร้อย... แถมคุณหมอยังลดราคาค่าหมอให้ผมเสียอีก ......ยกเว้นผมทีต่ ้องพัก
ยาวจนเกือบเขียนต้นฉบับไม่ทนั เพราะฤทธิ ์ของการแพ้ยา....ผมจึงนามาเล่าสู่กนั ฟงั เผื่อจะเป็ น
ประโยชน์ได้บา้ งไม่มากก็น้อย....สรุปทีส่ าคัญ 2 ประเด็น พยายามเช็คดูช่อื ยาอย่างละเอียด และ
ไปหาความรู้เพิม่ เติมเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินที่จะช่วยการตัดสินใจของเราได้มาก เน็ตที่อยากจะ
แนะนา...คือ yaandyou.net ลองเข้าไปดูนะครับ มีประโยชน์มากๆ.....
ฟงั เรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วคงเครียด ขอเปลีย่ นบรรยากาศ เป็ นเรื่องเบา ๆสวยๆ
ั ่ กรยานแทบทุกเช้า ระหว่างเส้นทางปนจั
ั ่ กรยาน
งามๆ บ้างนะครับ....ปกติผมจะพยายามไปปนจั
มักจะพบเห็นความสวยงามทีแ่ ฝงไว้อยู่เสมอ แม้จะขาดคนดูแลเธอก็ยงั พยายามชูช่อให้คนได้
สังเกตเห็นถึงความงดงามทีซ่ ่อนไว้.........
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ปัน่ ปัน่ ไป เห็นไม้งาม ตามริมทาง
เหลือบมองนาง สวยสง่า น่าถนอม
แม้ขาดคน ชะเง้อหา มาดมดอม
ผึ้งแมลง ยังรุมตอม พอย้อมใจ
เหมือนชีวิต ลิขิตไว้ ใช่เลือกเกิด
อาจพริ้งเพริศ ชูคอไป ในฝูงหงส์
อาจอยู่ดง กาด่า ใช่ต่าลง
หากใจคง มันศักดิ์ศรี ทีมีมา

ครัง้ ต่อไปเรานัดพบกันในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่หอ้ งประชุม
ใหญ่ ชัน้ 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม. ขอเชิญทุกท่าน
รวมถึงท่านที่มขี อ้ สงสัยต้องการคาตอบเรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
มาหาคาตอบด้วยกันนะครับ
ม.จันทร์เพ็ญ
๑๕ /๘/๖๐
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 …………............. บอกเล่าเก้าสิบ
ในการประชุมเมื่ อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม ซึ่ งเป็ นวันดี 1 ปี มีครัง้ เดียว เป็ นวัน

เปิ ดโชครับ ทรัพ ย์ มี แ ต่ค วามโชคดี หลายคนคงเอาเหรีย ญ 8 เหรีย ญใส่ ต บู้ ริจ าค ท าบุญ
ช่วยเหลือเพื่ อนมนุษย์ ซึ่ งถือเป็ นการสร้างความดีกันแล้วนะคะ. มีพี่ๆ มาพบปะกันเกือบ 40
คน เดือนนี้ เราใช้หอ้ งประชุมชั้น 4 ห้องประชุม 4/1ค่ะ
 ก่อนเวลานิ ดหน่ อยท่ านประธานชมรมฯ.........พี่มงคล จันทร์เพ็ญ เริ่มเปิ ด
ประชุมเลยค่ะ เรื่องแรก....ประธานฯ มอบให้พี่เยาวภา รุจจิ นากุล หัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดทา
ดอกไม้จนั ทน์ ชื่อดอกดารารัตน์ โดยความร่วมมือของสมาชิกใช้เวลาจัดทา 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน
เสาร์ – อาทิตย์ก็เอากลับไปทาต่อที่บา้ นโดยใช้เปลือกข้าวโพดเป็ นวัตถุดิบ เป็ นความร่วมมือ
ของสมาชิกที่ให้ท้งั กาลังกาย กาลังใจ กาลังทรัพย์เพื่อจัดทาอาหารให้ผมู้ ีฝีมือทั้งหลายได้ทางาน
ให้สาเร็จลุล่วง ได้ดอกไม้ท้งั สิ้ น 700 ดอก มอบแก่ ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็ นตัวแทนของ
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็ นผูร้ บั มอบนาไปให้ประชาชนใช้ในพระราชพิธี ถวายเพลิงพระบรมศพ
ในเดือนตุลาคม ที่ดา้ นหน้าของสานักงานการปฏิรปู ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดาเนิ นนอก
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร…….เรื่องที่ 2...เรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์ ....พี่อุดม จิระเศวตกุล
แจ้งว่าได้มีสมาชิกที่เป็ นข้าราชการบานาญได้ส่ง line ถามว่าบริษัทประกันภัยที่ทางสหกรณ์กรม
ส่งเสริมฯให้สมาชิกทาไว้เพื่อค้าประกันในกรณีสมาชิกที่กูเ้ งินไปแล้วหนี ให้ตามเก็บหนี้ กับผูค้ ้า
นั้ น เนื่ องจากบริ ษัท เดิ มไม่สามารรับข้อ เสนอ 2 ข้อ คื อ 1.ให้บ ริ ษัท เพิ่ ม ทุ น 2. ให้เ ปลี่ ย น
กรรมการ โดยมีเงื่อนไขกรอบเวลาในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทุกอย่างจึงยุติลง และสหกรณ์
กรมส่งเสริมฯต้องหาบริษัทประกันใหม่ แต่ค่าประกันสูงมาก ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องสหกรณ์ก็จะไม่
ทา ฉะนั้นสมาชิกจะกูเ้ งินได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดเท่านั้น เช่น ถ้ากูโ้ ดยใช้ผคู้ ้า จานวน 2 คน จะ
กูไ้ ด้ไม่เกิน 2 ล้านบาท คือจะกูไ้ ด้ตามสิทธิ์ของตัวเองและผูค้ ้า ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
สหกรณ์กาหนดไว้ เท่านั้น....ผูท้ ี่มีบญ
ั ชีฝากเพื่อ...ขอให้เอาบัญชีน้ันมาถอนออกให้หมด เพื่อทา
บัญชีใหม่ให้ถูกต้อง โดยสหกรณ์จะให้ปิดบัญชี เพื่อให้บญ
ั ชีนี้หมดไป สหกรณ์จะให้บญ
ั ชีต่างที่
ฝากเพื่อ....ค่อยๆ ลดลงโดยดาเนิ นการ 1. ให้ถอนได้ฝากไม่ได้ 2. ในกรณีที่เป็ นชื่อเพื่อญาติพี่
น้องขอให้เปลี่ยนชื่อให้ถกู ต้อง 3.จะเก็บบัญชีนี้ไว้ถงั กลาง และไม่ให้ดอกเบี้ ยเพื่อให้บญ
ั ชีนี้ค่อยๆ
ออกไป.....ที่ผ่านมาบัญชีเหล่านี้ ไมถูกต้อง จะค่อย ๆ ทาให้ถกู ต้อง .........เรื่องที่ 3 การไปเที่ยว
ปราสาทหินกินผลไม้ภาคอีสาน ในวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560..................คุณเบ็ญจรงค์
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จิระเศวตกุล ได้รายงานว่า การไปทัวร์ภาคอีสานใต้ มีผรู้ วมเดินทาง 53 คน เก็บเงินได้ท้งั สิ้ น
275,200 บาท ค่าใช้จ่าย 267,000 บาท คงเหลือเงิน 8,200 บาท ผูร้ ่วมเดินทางมีความ
ประสงค์ไม่ขอรับเงินคืนแต่จะมอบให้ ช.ส.อ. เก็บไว้เป็ นส่วนกลาง และเนื่ องจากปั จจุบนั ช.ส.อ.
ยังขาดกระติกน้ าร้อนสาหรับใช้ตม้ น้ าในวันประชุม จึงได้นาเงินจานวนนี้ สมทบกับเงินเหลือจาก
การไป trip ย่อยของสมาชิกในชมรมฯ อีก 1,000 บาทนาไปซื้ อกระติกน้ า ความจุ 150 ถ้วย
ในราคา 9,200 บาทค่ะ..... ก็ตอ้ งขอขอบคุณสมาชิกที่อนุ ญาตให้นาเงินดังกล่าวไปซื้ อกระติก
สาหรับไว้ใช้ในงานของชมรมฯ นะคะ
 การไปทัวร์ต่างประเทศ ที่ ได้ประชาสัม พัน ธ์ไว้ก่ อนหน้ านี้ มี 3 ประเทศให้
สมาชิกเลื อก คือ 1. ประเทศรัสเซีย ไปประมาณปลายเดื อน ตุ ลาคม 2. ประเทศตุ รกี ไป
ประมาณเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 3. ประเทศเขมร ไปประมาณ เดือน พฤศจิกายน –
ธันวาคม ทั้งนี้ ได้ให้สมาชิกลงชื่อเลือกประเทศที่จะไป ปรากฏว่ามีผสู้ นใจไปประเทศเขมรมาก
ที่ สุด คงจะได้คุยเรื่ องนี้ กัน ในโอกาสต่ อไปค่ ะ .......ก็ ง านหลัก ของเราคื อ การพบปะและการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้มีความสุขนี่ ค่ะ เพราะฉะนั้นก็ตอ้ งจัดไป ตามความต้องการของสมาชิกค่ะ
 การฌาปนกิจสงเคราะห์.......... พี่สุพล (แดง) ธนูรกั ษ์ .....ได้แจ้งว่าเนื่ องจาก
ได้รบั คาถามจากสมาชิกหลายรายถึงข้อสงสัยเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฉะนั้น จึงขอเชิญ
ชวนผูส้ นใจให้เข้ามาร่วมประชุมและพบปะเพื่อสอบถามข้อมูลจากผูม้ ี อานาจหน้าที่ควบคุมเรื่อง
นี้ หรือให้ผูบ้ งั คับบัญชาที่เป็ นหัวหน้าหน่ วยงานมาตอบคาถามด้วยตนเอง...........ท่านใดมีขอ้
สงสัยเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ เราจัดเวที ให้มาหาคาตอบที่ คา้ งคาใจอยู่นานในการ
ประชุมเดือนหน้านี้ เชิญนะคะ
 อื่นๆ......ได้มีการพูดคุยในที่ประชุมเรื่องการทาบุญของสมาชิกยังไม่เป็ นระบบ
หากจะมีการขอให้สมาชิกร่วมทาบุญขอให้แจ้งประธานฯ และนาเข้าแจ้งสมาชิกเป็ นคราวๆไป
ตามความเหมาะสมค่ะ.....สาหรับการซื้ อของเยี่ยมสมาชิกในโอกาสต่างๆ ให้เบิกจ่ายจากชมรมฯ
ได้ ในวงเงิน 1,000 บาท เป็ นเบื้ องต้น หากเกินจากนี้ ก็ให้แจ้งเป็ นครั้งคราวไป .........สาหรับ
พวงหรีดที่จดั ให้สมาชิกที่เสียชีวิต วงเงิน 1,000 บาท เช่นกันค่ะ.......ได้มีการนาแผ่น การเต้น
บัสสโลป ที่สมาชิกหลายท่านสนใจ มาให้ดู หากต้องการจะนาไปฝึ กซ้อม ขอให้ copy ได้ที่หอ้ ง
ช.ส.อ. ในโอกาสต่อไปเราจะได้มาซ้อมเต้นกันค่ะ ......เดือน สิงหาคม ปกติจะเป็ นการประชุม
ใหญ่สามัญประจาปี ครั้งที่ 2 เพื่อแถลงผลงานในรอบครึ่งปี แต่เนื่ องจากปี นี้ ต่างก็มีภารกิจมาก
จึงขอยกยอดไปประชุมใหญ่ในเดือนมกราคมปี หน้าค่ะ .......... รับทราบตามนี้ ด้วยนะคะ..........
เดิมกาหนดให้มีการเลือกตั้งประธานชมรมฯคราวละ 2 ปี โดยเลือกในเดือนสิงหาคมเพื่อให้
ปฏิบตั ิงานในเดือนมกราคม และเมื่อปี ที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบตั ิเช่นนี้ แล้ว และประธานชมรมฯต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวจนถึ งปี 2561 แต่เพื่อเปิ ดโอกาสให้บุคคลอื่นได้ทาหน้าที่ นี้ ประธาน
ชมรมฯ พี่มงคล จันทร์เพ็ญ จะขอ “เออร์ลี่ รีไทร์”การทาหน้าที่ประธานชมรมชาวส่งเสริม
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การเกษตรอาวุโสก่อนกาหนด 1 ปี เพื่อให้มี การเลื อกตั้งประธานชมรมฯคนใหม่ใ นเดื อน
ธันวาคมปี นี้ ค่ะ ก่อนจะถึงตอนนั้ น ก็ได้มอบให้ พีรองประธาน คือ พี่สุพล (แดง)ธนู รกั ษ์
และพี่สุทธิพนั ธ์(เบิ้ ล) พรหมสุภา เตรียมการไปบรรยายและต้อนรับสมาชิกใหม่ที่จะเกษี ยณ
ในงานเลี้ ยงของกรมส่งเสริ มฯ ในเดื อนกันยายน ที่ จะถึ งนี้ มอบ พี่พัฒนา นาคเขี ยว และ
พี่ ด าราวรรณ วัฒ นกุ ล ช่ ว ยจัด ท าบัญ ชี ก ารเงิ น ให้เ ป็ นรู ป แบบที่ พ ร้อ มส่ ง มอบ และมอบ
พี่ฉันทนา(เล็ก) ชะระวณิช เป็ นผูเ้ ตรียมการเลือกตั้งโดยให้คานึ งถึ งสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัด
ด้วย........แค่ยุ่งๆจนลืมลืมเตรียมการประชุมใหญ่กลางปี ก็พิจารณาตัวเองด้วยการขอ “เออร์ลี่
รี ไ ทร์” เลยเหรอค่ะ เหตุ ขากน้ องๆที่ ไม่ได้เ ตื อนต่ า งหาก ไม่ต อ้ งบอกว่าแก่ แ ล้ว นะคะ ท่ า น
ประธานยังทาหน้าที่ได้ดีไม่ขาดตกบกพร่องเลย งานทุกอย่างมอบน้อง ๆ ช่วยทาได้ค่ะ ประธาน
แค่เป็ นสมองและเป็ นกาลังใจให้น้องช่วยทาก็ได้ค่ะ หลายคนยังคงยืนยันว่าประธานคนปั จจุบนั
เป็ นที่ ย อมรับของสมาชิก ความผูกพัน ต่ า ง ๆ ไม่ส ามารถอธิ บายได้ชัด เจน ทุ ก ครั้งที่ มี การ
ประชุมสมาชิกที่มาก็เนื่ องจากเห็นว่า พี่มงคล จันทร์เพ็ญ เป็ นประธาน.......ก็ยงั พอมีความหวัง
นะคะ ท่านประธานบอกว่าไม่ได้ขอมติที่ประชุมแต่เป็ นการแจ้งเพื่อทราบเฉยๆ ค่ะ
 ฤดูนี้กะหลา่ ปลีไม่แพงมากและมีประโยชน์ต่อผูอ้ าวุโสอย่างพวกเราด้วย มีชวนชิม
ชวนปรุงไว้ให้ติดตามด้วยค่ะ น่ าทานจัง เหมาะกับวัยอย่างพวกเราจริง ๆ ติดตามได้ในฉบับนี้ นะ
คะ...... ครั้งต่อไปเรานัดพบกันในวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. ที่หอ้ งประชุม
ใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม. ........ แล้วพบกัน
นะคะ

วิ ค่ะ ...
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กะหลำ่ ปลีทอดน้ำปลำ
เมนู ง่าย ๆ และอร่ อยเกิ นคาด รั บประทานได้แทบทุ กมื้ ออาหาร
แม้แต่ใครก็ตามที่ไม่เคยเข้าครัว รับรองว่าต้องทาได้ เพราะง่ายและอร่ อย
เหลือเชื่อ
ส่ วนผสม
1. ผักกะหล่าหัวขนาดพอเหมาะ เลือกที่สด แน่นและหนัก
2. น้ าปลาแท้ ยีห่ อ้ อะไรก็ได้ตามชอบ แต่ขอให้เป็ นน้ าปลาแท้ ไม่ใช่
น้ าปลาผสม
3. น้ ามันพืช หรื อจะใช้น้ ามันมะกอกเพื่อสุ ขภาพก็ได้
4. น้ าตาลปี๊ บ 3/4 ช้อนชา (น้ าตาลปี๊ บ นามาประกอบอาหารจะหอม
กว่าน้ าตาลทราย)
วิธีทำ
1. แกะผักกะหล่าออกเป็ นใบ ๆ ใช้แกะออกนะคะ ไม่ใช่หนั่
(กินเป็ นใบ ๆ จะได้อารมณ์มากกว่าหัน่ )
2. เมื่อแกะออกเป็ นใบ ๆ แล้ว ล้างให้สะอาด ทีน้ ีกห็ นั่ ครึ่ งใบ
แล้วผึ่งให้สะเด็ดน้ า
วิธีเตรียมนำ้ ปรุ ง
เทน้ าปลาแท้ 1-2 ช้อนโต๊ะในภาชนะ ผสมน้ าตาลปี๊ บลงไปเพื่อให้มีรสหวานตัดเค็ม คนให้เข้ากัน พักไว้
วิธีทอด
ตั้งกระทะ ใส่ น้ ามัน ใช้ไฟกลาง เมื่อน้ ามันร้อนได้ที่ ใส่ ผกั กะหล่าที่เตรี ยมไว้ลงไปทอด อย่ารี บกลับ
ผักไม่ง้ นั จะกลายเป็ นผัด ใจเย็น ๆ ค่อย ๆ รอจนผักสลบ แล้วจึงค่อย ๆ พลิก ไหม้ ๆ เกรี ยม ๆ บ้างนิ ดหน่อย
ไม่เป็ นไร หอมดี เมื่อได้ที่แล้วตักขึ้นจากกระทะพักไว้
เคล็ดลับ
คือ อย่ารี บกลับไม่ง้ นั จะกลายเป็ นผัด  เมื่อตักผักกะหล่ าขึ้นแล้ว หรี่ ไฟนิ ดหน่ อย ไฟไม่ตอ้ งแรง
 ไม่ ตอ
้ งใส่ น้ ามัน เมื่อกระทะร้อนได้ที่ เทส่ วนผสมน้ าปรุ งที่เตรี ยมไว้ลงไปในกระทะ คน ๆ จนดูงวดลง
ไหม้ได้เล็กน้อยพอมีกลิ่นหอม  ใส่ ผกั กะหล่ าที่ทอดไว้ลงไปคลุกเคล้าให้เครื่ องปรุ งติ ดใบกะหล่ าทุกใบ
 ไม่ผด
ั แรง ๆ นะคะ ใช้ "คลุก ๆ เคล้า ๆ" ค่ะ เสร็ จแล้วตักใส่ จาน เสิ ร์ฟตามอัธยาศัย
ลองทานะคะ ง่าย อร่ อย และถูกอย่างเหลือเชื่อ หมดเงินไปประมาณ 20 บาท เพราะเครื่ องปรุ งต่าง ๆ
หาได้จากในครัวอยูแ่ ล้ว
ส้ มแป้ น_ปราณี ต เขียววิจิตร

