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  สวสัดคีรบัท่านสมาชกิ....ฝนมาแล้วครบั อากาศก าลงัเปลี่ยนแปลง สมาชกิที่มี
อายุเกนิ 65 หมอบอกว่าภูมคิุม้กนัเริม่ลดลงตามวยั รบีไปฉีดวคัซนีไขห้วดัใหญ่ฟรเีสยีนะครบั 
เพือ่เพิม่ภมูคิุม้กนั.....พอสงูวยัมากๆ อะไรต่อมอิะไรในรา่งกายมนักช็วนกนัลดน้อยถอยลงหมด
ทุกอย่างต้องระมดัระวงัมากยิง่ขึน้นะครบั.....ขนาดระวงัแลว้ยงัเผลอจนได ้ วนัก่อนใชบ้นัไดมา้
นัง่เหลก็แบบพบัได ้2 ชัน้ แขง็แรงมากขึน้ไปส ารวจสายโทรศพัทภ์ายในบ้านทีเ่ลกิใชไ้ปหลาย
เส้นปรากฏว่าต้องตัดต่อใหม่ท างานไม่สะดวก ต้องไปลากบนัไดอะลูมิเนียมนอกบ้านมาใช ้
เพราะตอ้งขึน้ 3 ชัน้จงึจะท างานได้...ท างานเสรจ็อย่างภาคภูมใิจ ลงจากบนัไดลมืสนิทว่าขึน้ไป 
3 ชัน้ ยงันึกว่าอยู่ 2 ชัน้ ถอยหลงัลงกลางอากาศเฉยเลย มารูต้วัอกีทกีร็่วงลงมาแลว้เรยีบรอ้ย 
ตอนน้ีหายดแีลว้ครบั ป ัน่จกัรยานไดเ้หมอืนเดมิแลว้....ระหว่างนอนพกัฟ้ืนไมม่อีะไรท านอนดแูต่
ไลน์ (เพราะหมอกายภาพหลานสาวคนสวย ลกูสาวท่านประชาสมัพนัธ ์สัง่ใหป้ระคบเยน็ทีแ่ผ่น
หลงัและเขา่ขวา…..แลว้ก าชบัลุงไมใ่หท้ าอะไร เลยสบายไปเลย แต่ไดผ้ลดมีากครบั ลุงป้า น้าอา 
ทีม่ปีญัหาแวะไปใชบ้รกิารของหลานไดเ้ลยครบั)……...เหน็สมาชกิท่านหนึ่งไลน์เขา้ไปในกลุ่ม 
เรือ่ง ภเูขาครีมีนัจาโร (Kilimanjaro) ท าใหน้ึกถงึความหลงัทีเ่คยประทบัใจกบัความงาม.....ความ
น่าสะพรงึกลวั…..ของภเูขาลกูนี้.......หลายปีมาแลว้ผมเคยไปนอนอยูท่ีศ่นูยฝึ์กอบรม Tanzania-
Denmark เมอืง Arusha ประเทศ Tanzania ซึง่อยูใ่กลต้ดิกบัเทอืกเขาครีมีนัจาโรเลย……....
องคก์าร GTZ จ่ายตงัใหไ้ปพดูเรือ่ง “ Biogas in Thailand ” ก่อนจะไปส านกังานใหญ่ GTZ ที ่
Frankfurt ,Germany เลยน ามาเล่าเพิม่เตมิใหฟ้งั ...ชื่อของภเูขาลกูนี้เป็นภาษา Swahili ซึง่เป็น
ภาษาพืน้เมอืงเผา่หนึ่งใน Africa แปลว่า ภเูขาทีท่อแสงแวววาว ท่านลองสงัเกตชื่อภเูขาซคิรบั 
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ใชค้ าวา่....ครี.ี...ทีแ่ปลเหมอืนเราเลย คอื ภเูขา...แปลกไหมครบั.....ยอดสงูสดุสงู 5,895 เมตรยงั
สงูไม่เท่ายอดหมิาลยั ทีส่งู 8,844 เมตร.....ทีไ่ดช้ื่ออยา่งนัน้เพราะบนยอดเทอืกเขา ประกอบไป
ดว้ยธารน ้าแขง็ขนาดใหญ่ ยาวกว่า 4,500 เมตร และปกคลุมดว้ยหมิะจงึท าใหเ้กดิประกายแสง
แวววาวเมือ่ตอ้งแสงอาทติยส์วยงามมากครบัน่าประทบัใจ........สว่นความน่าสะพรงึกลวัทีผ่มพดู
ถึงนัน้ บงัเอิญตอนที่ผมไปพกัอยู่ เกิดไฟป่าลุกไหม้เป็นบรเิวณกกว้างบนเทอืกเขาหลายวนั 
ตอนกลางคนืจะมองเหน็แสงสว่างแดงฉานไปทัง้เมอืงน่ากลวัมาก........แต่ไม่เหน็ทางการเขา
ตื่นเต้นท าอะไรเลย หรอืคงนึกว่าถ้ามนัรอ้นมากๆ เดีย๋วล าธารและหมิะขา้งบนคงละลายมาดบั
เองมัง้.........หมิะแหง่ครีมีนัจาโร (Snow of Kilimanjaro) กส็วยงามไมแ่พห้มิาลยัครบั..........พดู
ถึงหมิาลยั ก็เหมือนกนั ชื่อของภูเขาก็มาจากค าว่า หมิะ + มหาวทิยาลยั กลายเป็น หมิาลยั                
ทีร่วมของหมิะ....ส าหรบัที่นี่เมอืงทีอ่ยู่ใกลท้ี่สุด อยู่ทางตะวนัตกของกรุงกาฐมาณฑุ (ชื่อเมอืง
พมิพย์ากกวา่ชือ่ของสาราณียกรเสยีอกี) ประเทศเนปาล คอืเมอืง Pokhara ผมโชคดไีดม้โีอกาส
ไปถงึเมอืงนี้มา 2 ครัง้ ต่างกรรมต่างวาระแต่นานมาแลว้ โครงการ FAO ไปท าแปลงทดสอบการ
ใชปุ้๋ ยครัง้หน่ึง และ GTZ อกีครัง้หนึ่ง เป็น Big โปรเจค็ ของเนปาลในขณะนัน้ คอื Biogas           
แต่ที่ประทบัใจที่สุดก็คอื การที่ตวัเองตดัสนิใจทุ่มเงนิขึน้เครื่องบนิเลก็ไปบนิวนรอบ ยอดเขา         
เอเวอรเ์รสต์ ทีส่วยงามสุดค าบรรยาย และกลบัมาดว้ยความปลอดภยัพรอ้มรบัประกาศนียบตัร
นกัผจญภยั.....เป็นความหลงัของคนแก่คนหนึ่ง 
 ผมมขีา่วเลก็ๆ มาฝากท่านนกัท่องเทีย่วทัง้หลายเผื่อใครจะสนใจ....คอื...ลกูสาว
ผมเพิง่จะไปทวัรตุ์รกมีา 8 วนั เมือ่ตอนกลางเดอืนนี้เอง ดว้ยราคาไม่ถงึสามหมืน่บาท แต่ทราบ
ว่าจดัรายการได้ดมีากเมื่อเทยีบกบัราคา.......เดนิทางโดยสายการบนิตุรก ี(ร่วมกบัการบนิไทย)
บนิตรงรวดเดยีว ปกตริาคาจะแพงกว่าน้ีอกีมาก ทราบขอ้มลูว่าเมือ่เกดิปญัหาทีตุ่รกไีมน่านมาน้ี 
ท าใหป้รมิาณนกัทอ่งเทีย่วลดไปเกอืบ 3 ลา้นคน เขาจงึพยายามโปรโมททุกวถิทีาง และปจัจุบนั
สถานการณ์กอ็าจจะไมไ่ดเ้ลวรา้ยตามทีค่ดิ น่าจะเป็นโอกาสดถีา้ใครสนใจลองพจิารณาดนูะครบั
...ผมมรีายละเอยีดใหด้คูรบั......บางครัง้ขา่วทาง Social ทีร่วดเรว็กด็เูกนิขอ้เทจ็จรงิไปมากตอ้ง
พจิารณาใหร้อบคอบนะครบั โดยเฉพาะทีเ่รารบัทราบข่าวกนัทางไลน์.......วนัก่อนกม็ขี่าวทาง
อาหรบับอยคอ็ตต์ คูเวต ก็ตกอกตกใจกนัใหญ่ เพราะหลานสาวเป็นแอร์อยู่สายการบนิคูเวต      
รบีโทร.เชค็กนัใหญ่ ปรากฏว่ายงัอยู่ดกีนิดกีค็่อยโล่งอก..........ผ่านมาสปัดาห์เดยีวกม็ขี่าวว่า 
สายการบนิทีด่ทีีส่ดุในโลกในปีนี้ คอื สายการบนิคเูวตครบั.......... 
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 การประชุมครัง้ต่อไปจะประชุมกันในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลาเดิม          
คอื 10.00 น. ทีห่อ้งประชุม กรมสง่เสรมิการเกษตรชัน้ 5 อยากขอเรยีนเชญิสมาชกิทุกท่านครบั 
เพราะเรามไีฮไลทท์ีจ่ะพดูคุยกนั 2 เรื่อง คอื เรื่องสรุปนัดหมายขัน้สุดทา้ยในการจะเดนิทางไป 
ทรปิ สุรนิทร ์บุรรีมัย ์และ ศรสีะเกษ ซึ่งมผีูร้่วมเดนิทาง รวม 52 ท่าน ฉะนัน้ ผูร้่วมเดนิทางไม่
ควรพลาดครบั.....และอีกเรื่อง คือ จะมีการเสวนากนัเรื่องของ สมาคมข้าราชการบ าเหน็จ
บ านาญกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมกีารด าเนินงานทีเ่ขม้แขง็กวา้งขวางมาก  ผมจงึไดเ้รยีนเชญิ
ท่าน เลขาธกิารสมาคมฯ มาใหค้วามรูแ้ละแนวคดิกบัพวกเรา  เพื่อจะไดช้่วยกนัน ามาพจิารณา
ปรบัปรุง ช.ส.อ.ของเราใหเ้ขม้แขง็และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อสมาชกิต่อไป ขอเชญิมาร่วมให้
ขอ้คดิเหน็เสนอแนะกนัดว้ยนะครบั. 
 
 
 
 

มงคล  จนัทร์เพญ็......... 
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   ………….............บอกเล่าเก้าสิบ 

    
 
 

 เมื่อวนัองัคารท่ี 6 มิถุนายน ท่ีผ่านมา ทีมงานจดัประชุมคาดคะเนผิดคิดว่าช่วง

กลางๆอย่างน้ีสมาชิกน่าจะมาไม่เกิน 40 คน พอถึงเวลาจริงๆ มากนัเกินคร่ึงรอ้ยเลยค่ะ.......รู ้

นะคงมาฟังข่าวเร่ืองทัวร์ชิมผลไมภ้าคอีสานใช่เปล่าคะ ท่ีตั้งใจแน่วแน่จะไปทัวร์ครั้งน้ีก็มา

จ่ายเงินเพื่อใหรู้ว้า่ไดไ้ปแน่นอนสมกับท่ีรอคอยมานาน อย่างไรก็ตามก็ตอ้งขอขอบคุณทุกท่าน

ท่ีมาพบปะกนัอุ่นหนาฝาคัง่เช่นเคยค่ะ 
  หลงัเดินทกัทายสมาชิกจนทัว่หอ้งแลว้ แหงนดูเวลาแลว้ พี่มงคล จนัทรเ์พ็ญ 

ประธานชมรมฯ ก็ท าหน้าท่ีประธานการประชุมเช่นเหมือนเดิม ทั้งท่ีทราบข่าวมาวา่ท าภารกิจ

บางอย่างจนตกลงมาขากะเผลกเทา้บวมจนตอ้งใหพ้ี่สุพล (แดง) ธนูรกัษ ์ตอ้งเป็นสารถีขบัรถ

ไปรบัมา เน่ืองจากเป็นห่วงเร่ืองประชุม หรือกลวัจะพลาดสถิติผูไ้ม่เคยขาดการประชุมเลยก็ไม่

ทราบนะคะ......... ในวนัน้ีมีเร่ืองแจง้เพื่อทราบ 3 เร่ือง คือ......  สรุปเรื่องการไปร่วมเป็น

เจา้ภาพสวดพระบรมศพ......ตอ้งขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านอีกครั้งท่ีท าใหทุ้กอยา่งเป็นไปดว้ย

ความเรียบรอ้ย เก็บเงินไดท้ั้งส้ิน 81,000 บาท ถวายเงินท าบุญ จ านวน 7 หมื่นบาท ค่าเช่า

เหมารถตู ้5 คนั ๆ ละ 1,800 บาท รวม 9,000 บาท ค่าน ้ามนัรถ 5 คนั รวม 2,250 บาท     

รวมจา่ย 81,250 บาท ส่วนท่ีเกินมาก็ใชเ้งินของ ช.ส.อ. ค่ะ................ เรื่องการไปท าบุญท่ี

ขุนตาล…….พี่อุดม จิรเศวตกุล  ไดเ้ป็นตวัแทนของ ช.ส.อ.พรอ้มคณะไดไ้ปท าบุญถวายศาลา
เอนกประสงค ์โดยมอบใหม้ลูนิธิถ ้าขุนตาลเป็นผูดู้แลต่อไปค่ะ............ ประธานแจง้วา่.........

เรื่องท่ีเป็นข่าวในสื่อออนไลน์......ซ่ึงระบุว่าจากผลการวิจัย มีสารไนเตรทตกคา้งเกิน

มาตรฐานในผกัท่ีปลูกดว้ยระบบไฮโดรโปนิกสน์ั้น........ในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบน้ีอยู่

ดว้ย จึงใคร่ขอเรียนว่า เป็นการใชค้ าสรุปท่ีไม่ชดัเจน.........อาจก่อใหเ้กิดความเขา้ใจไขวเ้ขว

ไดว้า่ผกัทั้งหมดท่ีปลกูดว้ยระบบไฮโดรโพนิกสเ์ป็นอนัตรายต่อการบริโภค ขอ้เท็จจริงปรากฏวา่

ผลการวิจัยท่ีอา้งอิงเป็น การปลูกผักโดยใชร้ะบบไฮโดรโปนิกส์เฉพาะในคะน้า ผักบุง้ และ

ผกักาดหอมเท่าน้ัน ซ่ึงผลการวิจยัระบุวา่ผกัท่ีมีสารไนเตรทตกคา้งเกินมาตรฐานมีเฉพาะคะน้า 

และผกับุง้เท่าน้ัน แต่ในปัจจุบนั ผกัท่ีปลกูดว้ยระบบไฮโดรโปนิกสเ์กือบทั้งหมดท่ีจ าหน่ายอยูใ่น

ทอ้งตลาด คือ ผกัสลดัชนิดต่างๆ เช่น กรีนโอค๊ เรดโอค๊ กรีนคอส ปัตตาเวีย บตัเตอรเ์ฮด ฯลฯ 

เป็นตน้ การปลูกคะน้าและผกับุง้จากการวิจยัดังกล่าว จึงไม่อาจจะกล่าวไดว้่าเป็นตัวแทนของ

การปลูกผักโดยระบบไฮโดรโพนิกส์ ฉะน้ันการบริโภคผักสลัดชนิดต่าง ๆ ท่ีปลูกดว้ยระบบ
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ไฮโดรโพนิกสจ์ึงไม่ไดเ้ป็นอนัตรายตามท่ีกล่าวอา้งแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามในการบริโภค    

ผกัสดทุกชนิดก็จ าเป็นตอ้งลา้งใหส้ะอาดอยูแ่ลว้................. โรงพยาบาลรามาฯ จะฉีดวคัซีน

ไขห้วดัใหญ่ใหฟ้รีส าหรบัผูม้ีอายุเกิน 65 ปี ในวนัศกุร ์– เสาร ์ค่ะ หากสนใจไปรบับริการไดค้่ะ 
  กรมฯ มอบใหเ้จา้หน้าท่ีจากกองการเจา้หน้าท่ีและสถาบนัพฒันาการถ่ายทอด

เทคโนโลยมีาหารือในส่วนท่ีเกี่ยวขอ้งกบั ช.ส.อ.เพื่อท างานร่วมกนัดงัน้ี 
  1. งานครบรอบ 50 ปีของกรมฯ  จดังาน 19 – 21 ตุลาคม 2560 เพื่อ
ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบวา่ กรมส่งเสริมการเกษตรท าอะไรบา้ง โดย 
   1) จดัท าหนังสือท่ีระลึก ประกอบดว้ยประวติั 5 ทศวรรษกบัการพฒันา โดย

แบ่งเป็น 5 ช่วงๆละ 10 ปี โดยมีผลงานหลกั 50 เร่ือง 
   2) กิจกรรมเสวนา เล่าสู่กนัฟัง จะจดัช่วงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 1 ครั้ง 

และวนังาน 1 ครั้ง โดยใหผู้อ้าวุโสเล่าการท างานส่งเสริมการเกษตรสู่รุ่นต่อไป โดยรบกวน

ประธานชมรมฯ หารือและพิจารณาเน้ือหาท่ีจะมาเล่าสู่กนัฟัง หากมีภาพถ่ายประกอบก็ขอดว้ย

เพื่อจะเอามาประกอบในหนังสือดว้ย  
  2. งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560 ปีน้ีจะใหม้ีการแนะน า ช.ส.อ.โดยจดัเวลา
ท่ีเหมาะสมใหใ้นเวลาช่วงเชา้ค่ะ  
  เน่ืองจากไดท้ราบว่า กระทรวงสาธารณสุขไดใ้หค้วามส าคญักบัผูท่ี้เกษียณอายุ

ราชการเป็นอยา่งมากจนจดัตั้งเป็น สมาคมขา้ราชการผูร้บับ าเหน็จบ านาญกระทรวงสาธารณะ

สุข ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2538 และมีการด าเนินงาน และกิจกรรมต่างๆ ดว้ยความเขม้แข็ง  

จึงเห็นสมควรเรียนเชิญท่านเลขาธิการสมาคมฯ มาเป็นวิทยากรใหข้อ้คิดเห็นเสนอแนะเพื่อจะ

เป็นแนวทางในการด าเนินงานของ ช.ส.อ. ต่อไป โดยก าหนดในวนัประชุมครั้งต่อไป ในวนัพุธท่ี 

5 กรกฎาคม 2560 ระหวา่งเวลา 10.30-11.15 น. จึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านมาร่วมรบั

ฟัง และขอเรียนขอเชิญทีมงานของกองการเจา้หน้าท่ีมาร่วมประชุมและรบัฟังดว้ย เพื่อจะไดเ้กิด

ประโยชน์ในการประสานงานต่อไปดว้ย 
  การพิจารณากิจกรรมการออกก าลงักายกลางแจง้.........พี่ศกัศิลป์ โชติสกุล 

เสนอใหม้ีการรวมการออกก าลงักายในร่มและกลางแจง้เขา้ดว้ยกนั เช่น การป่ันจกัรยาน การ

เล่นกอลฟ์ การเดินวิง่การกุศลการเตน้ร า เช่น เตน้บาสโลบ จะไดก้ าหนดวนัเวลาและสถานท่ีท่ี

เหมาะสมในโอกาสต่อไป 
  อ่ืนๆ.....เปิดโอกาสใหผู้ท่ี้แจง้งดส่งวารสารใหท้างไปรษณียบ์างราย กลับมารบั

ทางไปรษณียเ์หมือนเดิม เน่ืองจากเมื่อผ่านมา การอ่านไมส่ะดวก  ฉะน้ัน หากพน้ก าหนดเดือน

มิถุนายนแลว้หากยงัไม่มีการแจง้ยืนยนั ก็จะถือตามเดิม คือ จะอ่านสาร ช.ส.อ. ทางLine หรือ
ทาง facebook นะคะ........ การไปเท่ียวปราสาทหินกินผลไมภ้าคอีสาน ในวนัท่ี 11-14 

กรกฎาคม 2560 ขอใหจ้อง ภายใน 10 มิถุนายน และจ่ายเงินภายใน 15 มิถุนายน น้ี กวา่จะ

ถึงวนัน้ี ทุกอยา่งเรียบรอ้ยแลว้ รอเดินทางอยา่งเดียวแลว้ค่ะ 
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 ช่วงน้ีเห็นมีทุเรียนวางขายทัว่ไป อาจอดใจไม่ไหวตอ้งซื้ อมาทานใหไ้ด ้ควรระวงันะคะ 

เน่ืองจากทุเรียนเป็นอาหารท่ีมีไขมนัและคาร์โบไฮเดรตสูงเมื่อเปรียบเทียบกบัผลไมช้นิดอ่ืน 

การกินทุเรียนในปริมาณมากๆ หรือกินทุเรียนบ่อยครั้งจะส่งผลต่อปริมาณน ้าตาลและไขมนัใน

เลือดของผูท่ี้มีโรคประจ าตัว หรือผูท่ี้ตอ้งควบคุมปริมาณน ้าตาล และไขมนัในเลือด หากกิน

ทุเรียนร่วมกบัเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลจ์ะท าใหร้ะดบัน ้าตาลในเลือดสงูขึ้ นอยา่งรวดเร็ว ท าใหม้ี

การย่อยสลายน ้าตาลท่ีเน้ือเยื่อต่างๆ ท่ีกลา้มเน้ือและไขมนัเพื่อน าไปเปล่ียนเป็นไขมนัและไกล

โคเจนเก็บไวท่ี้ตบั ท าใหร้่างกายเกิดความรอ้นสงูมากกวา่ปกติ และจะท าใหม้ีน ้าตาลในเลือดสงู 

น ้ าตาลจะดึงน ้ าออกมาเพื่อขับออกจากร่างกายในรูปปัสสาวะ การกินทุเรียนร่วมกับด่ืม

เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลจ์ะรูสึ้กตวัรอ้นไม่สบายตวั ถา้กินมากแลว้เมาหลบัไปร่างกายจะขาดน ้า

อย่างรุนแรง เมื่อถึงจุดหน่ึงสมองจะเสียน ้ามาก ระดบั เกลือแร่ในร่างกายผิดปกติ สมองท างาน

ไม่ดี การเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เช่น อาการหน้ารอ้นวบูวาบ สัน่ ง่วงซึม อาเจียน คล่ืนไส ้

หากหมดสติและน าส่งโรงพยาบาลไม่ไดท้นัอาจเสียชีวิตไดน้ะคะ อยากทานอะไรก็ทานไดแ้ต่

ตอ้งใหพ้อเหมาะพอควรนะคะ เป็นหว่งค่ะ  
 เตรียมกายเตรียมใจใหพ้รอ้มเสมอ ดแูลสุขภาพดีๆ อยา่ใหเ้จ็บไขไ้ดป่้วย แลว้อยา่ลืม

ไปพบกนับา้งเท่ียวดว้ยกนับา้ง ใชช้ีวิตในวยัอย่างพวกเราใหม้ีความสุข เรามีสาระชวนชิมชวน

ปรุงไวใ้หติ้ดตามดว้ยค่ะจากสมาชิกพวกเราเอง น่าทานจงัเลย.......... ครั้งต่อไปเรานัดพบกนัใน

วนัพุธท่ี 5  กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ท่ีหอ้งประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริม

การเกษตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุจกัร กทม. เหมือนเดิมค่ะ น้อง ๆ เตรียมอาหารไวร้อทุกท่าน

ดว้ยค่ะ 

 
 
 

 

                  ว ิค่ะ ... 
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 ในช่วงมิถุนายน ถึงกนัยายน เป็นฤดูกาลท่ีกระทอ้นสุกออกผลผลิตใหไ้ด้
ล้ิมรสนิยมปลูกตามบา้นเรือน หรือในสวน เพื่อเก็บผลรับประทาน ทั้งยงัไดร่้มเงา 
ปัจจุบนักระทอ้นท่ีนิยมปลูกมี 3 สายพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุปุยฝ้าย พนัธ์ุอีล่า พนัธ์ุน่ิมนวล 
 การน ากระทอ้นมาปรุงอาหารคาว หวาน ต้องรู้จักเลือกให้เหมาะสม 
เน่ืองจากแต่ละพนัธุ์ รวมถึงเน้ือแต่ละส่วนลว้นมีรสชาติ และคุณลกัษณะแตกต่าง
กนั  
 เคล็ดลบัตอ้งฝานแบ่งเน้ือออกเป็นส่วน ๆ เพื่อน าไปใชใ้ห้ถูกตอ้งตามแต่ละวตัถุประสงค ์ส่วนท่ีเป็นเน้ือติด
เปลือกจะออกรสชาติเปร้ียวอมฝาด เหมาะส าหรับจ้ิมกะปิ พริกกบัเกลือ นา้ปลาหวาน หรือท าเม่ียง ส้มต า เน้ือชั้นถดัมา

จะหวานอ่อน ๆ และไม่น่ิมมากเหมาะมาท าหวานเยน็ ส่วนเน้ือปุยใกลเ้มล็ด
เหมาะส าหรับท าลอยแกว้      
 กระทอ้นท่ีล่วงหล่นจากตน้ก่อนโตเต็มท่ี จะมีรสเปร้ียวจดั น ามา
ดอง แช่อ่ิม หรือท ากบัขา้ว เช่น ย  า แกงคัว่ ตม้ปลา ส่วนกระทอ้นหวัติดเขียว
เล็กน้อย ท่ีเพิ่งเด็ดมาจากตน้ขณะยงัไม่สุก จะมีเน้ือสีชาว และมีความแข็ง

พอประมาณเหมาะส าหรับ ท าลอยแกว้หรือฝานราดน ้าเช่ือม  เม่ือควา้นเมด็ออกเน้ือกจ็ะไม่หลุดติดไปดว้ย 
 ฉะนั้น ในเดือนน้ีขอเสนอแกงคัว่กระทอ้นกบักุ้ง หรือหอยแมลงภู่ ซ่ึงไม่ค่อยพบเห็นในตลาดอาหารแกง
กระทอ้นกบักุง้ (หรือหอยแมงภู่น่ึง) 
เคร่ืองปรุงน า้พริกแกง  
พริกแหง้เมด็ใหญ่ 7 เมด็ พริกข้ีหนูแหง้  9 เมด็ 
หอมแดงหัน่ 1/3 ถว้ย กระเทียมหัน่ 1/3 ถว้ย  
ตะไคร้หัน่ 1/3 ถว้ย รากผกัชีหัน่ 1 ชอ้นโต๊ะ 
ข่าหัน่ 1 ชอ้นโต๊ะ ผวิมะกรูด 1 ชอ้นชา 
พริกไทยป่น 1 ชอ้นชา กะปิ  1 ชอ้นชา 
เกลือป่น 1 ชอ้นชา กุง้แหง้ป่น 1/4 ถว้ย 

ส่วนผสมส าหรับแกง      มะพร้าวขดู   1  กิโลกรัม  กระทอ้น  5  ผล  
(ใชก้ระทอ้นอ่อนเปลือกสีเหลือง หรือกระทอ้นแก่ กไ็ด)้  กุง้สด  10  ตวั  
หรือเน้ือหอยแมงภู่น่ึง  1  ถว้ย  น ้ าปลา น ้ าตาลปีบ พอควร 

วธีิท า 1.โขลกส่วนผสมน ้าพริกแกง ใหล้ะเอียดเขา้กนัดี  
 2. คั้นมะพร้าวขดูใหไ้ดห้วักะทิ 2 1/2 ถว้ยและหางกะทิ 3 ถว้ย     
 3. ปอกเปลือกกระทอ้น ผา่ตามยาวของลูกเอาเมลด็ออก แลว้หัน่บาง ๆ แช่น ้ าเกลือท้ิงไว ้1/2 ชัว่โมง (น ้ า 950 
กรัม เกลือ 50 กรัม) เอาข้ึนจากน ้าเกลือบีบใหแ้หง้   
 4. หวักะทิแบ่งมาคร่ึงหน่ึง ตั้งไฟใหเ้ดือดสกัครู่ ผดักบัน ้าพริกท่ีโขลกไว ้จนมีกล่ินหอม  
 5. เติมหางกะทิ พอเดือด คนใหเ้ขา้กนั ใส่เน้ือกระทอ้น 
 6. ปรุงรสดว้ยน ้าปลา น ้ าตาลปีบ  ชิมใหไ้ด ้3 รส ใหอ้อกหวานน า ตามดว้ยเคม็ และเปร้ียว                                                       
 7. เร่งไฟใหแ้รงพอเดือดจดั ใส่กุง้หรือหอย เติมน ้ากะทิท่ีเหลือ ลดไฟเป็นไฟกลาง เม่ือเดือดทัว่ ชิมรสอีกคร้ัง 
ถา้รสใดอ่อนเติมรสนั้น ถา้เป็นกระทอ้นอ่อนเค่ียวนานจะมีรสเปร้ียว และถา้เป็นกระทอ้นแก่จะเปร้ียวไม่มาก ให้เติม
น ้าส้มมะขามเปียกกไ็ด ้
  by. นงนุช กณัฑรานนท ์ 
  ประธานชมรมเคหกิจ-เกษตร 


