อาหารพื้นบ้ านกับความมั่นคง
ของคนริ มโขงบ้ านตามุย

อริ ตา รัชธานี
สถาบันชุมชนลุ่มน้ าโขง

หมู่บา้ นตามุย ม. 4 ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็ นหมู่ บา้ นเล็กๆริ ม ฝั่งแม่ น้ าโขง อุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรที่หลากหลายทั้งแม่น้ าโขง ลาห้วย ป่ า และเขา ด้านทิศเหนื อเป็ นแนวเขา “ภูตามุย”
ทอดยาวขนานไปกับลาน้ าโขง ซึ่ งเป็ นแนวเขาเดียวกันกับผาแต้ม หมู่บา้ นนี้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2401 เดิม
ที่นี่เป็ นพื้นที่ป่าและที่นาของชาวบ้านบ้านนาโพธิ์กลาง เริ่ มแรกมีชาวบ้าน 4 ครอบครัวจากนาโพธิ์ กลาง
อพยพมาอยูก่ ่อน จากนั้นขยายจานวนเพิม่ ขึ้นเรื่ อยๆจนมีการตั้งเป็ นหมู่บา้ นอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ.2470
ปั จจุบนั บ้านตามุยมีประชากรทั้งหมด 500 คน 135 หลังคาเรื อน
ด้วยเป็ นหมู่บา้ นที่มีความหลากหลายทางทรัพยากร จึงทาให้คนในหมู่บา้ นดาเนินชีวติ โดยการพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลัก การประกอบอาชีพจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาลและทรัพยากร ช่วงน้ า
ลดอาศัยแม่น้ าโขงในการดาเนินชีวติ ด้วยการหาปลาและทาการเกษตรริ มโขง เช่น ปลูกข้าวโพด มันแกว ฝ้าย
ช่วงน้ าหลากหรื อหน้าฝนก็ข้ นึ ภูเก็บเห็ด หาหน่อไม้ ของป่ า ไข่มดแดง ผักหวาน ฯลฯ สาหรับชาวบ้านแล้ว
คงไม่มีอะไรมัน่ คงไปกว่าการมีขา้ วปลาอาหารสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้กินให้ขายไปตลอดทั้งปี ไม่ตอ้ งรอ
พึ่งพาทรัพยากรและคนจากภายนอก

ผักพื้นบ้ านอาหารท้ องถิ่น
ช่วงน้ าโขงลดจะแบ่งออกเป็ นสองช่วง ช่วงแรกกลางเดือนตุลาคม-ปลายเดือนธันวาคม และ
ช่วงที่สองต้นเดือนมกราคม-ต้นเดือนมิถุนายน ซึ่ งในช่วงแรกบริ เวณริ มฝั่งโขงจะอยูใ่ นลักษณะการ
ปรับสภาพ น้ าค่อยๆลดลงอย่างช้าๆจนมองเห็นเกาะ แก่ง และดอนกลางน้ า เรี ยบริ มฝั่งแม่น้ าโขงมีพืช
พันธุห์ ลายชนิดที่รอการเจริ ญเติบโต ทั้งพืชอาหารและพืชสมุนไพรเริ่ มแตกยอดอ่อน ชาวบ้านพึ่งพาริ ม
ฝั่งในการทาการเกษตรริ มโขง และเป็ นร้านค้าที่ขายผักสดให้กบั ชาวบ้าน ผักพื้นบ้านริ มแม่น้ าโขง
บริ เวณบ้านตามุยมีมากมายหลายชนิด บ้างนามาประกอบอาหารและบ้างกินเป็ นเครื่ องเคียง บางชนิ ด
เป็ นทั้งผักและสมุนไพรไปในตัว

ผักพื้นบ้านมีความสาคัญอย่างมากในการ

พื ช ห ล า ย ช นิ ด เ ป็ น ทั้ ง อ า ห า ร แ ล ะ

ประกอบอาหารไม่ว่าจะเป็ น นึ่ ง อ๋ อม แกง ต้ม

สมุ น ไพรไปในตัว จากจ านวนสมุ น ไพร 122

หรื อ หมก โดยจะแบ่งเป็ น ผักที่เป็ นเครื่ องปรุ ง

ชนิ ดที่สารวจได้ตามหลักภูมิ ปัญญาพื้นบ้านของ

รสและกลิ่นอาหาร เช่น เพิม่ ความเปรี้ ยว เผ็ด และ

ชุมชน มีพืชที่เป็ นทั้งอาหารและยา เช่น กระโดน

ความหอมให้แก่อาหาร ถ้าเป็ นเมนู ตม้ ก็ใส่ ใบขาม
ผักดางขม ผักที่เป็ นเครื่ องเคียงทั้งกินสดและนึ่ ง

น้ า มะรุ ม ผักอีจู่ เหม่ าน้อย ผักกุ่ม ผักแพรว
ต้นเบ็นน้ า ต้นหว้าน้ า เครื อผักเหลี่ยม บวบขม
เครื อผักกูด ต้นเดื่ อ เกลี้ ยง เครื อยันหาง เป็ น

เช่น ที่กินกับลาบ ก้อย และน้ าพริ กฯลฯ อาหารที่

ต้น โดยจะน ามาประกอบอาหาร เช่ น แกง

ทาใส่ ผกั พื้นบ้านจะมีความอร่ อยและกลมกล่อ ม

หน่อไม้ ลาบปลา ต้มปลา เป็ นต้น นอกจากนี้

และหาซื้ อจากตลาดไม่ได้ เช่น ผักหางหมา สุ ด

บางชนิ ด ยัง น ามาใช้ใ นพิธี ก รรมความเชื่ อ เช่ น

ยอดของผักพื้นบ้านที่ชาวบ้านริ มโขงนิ ยมนามา

ผัก เสี้ ยนผี ต้น ยอป่ า ต้น หนาด ต้น ส้ม ปล่ อ ย

นึ่ งกับปลาสด นอกจากนั้นยังมีผกั โขมหนาม ผัก

และต้นมะขามเทศ เป็ นต้น

อ่อน ผักส้มเสี่ยว ใบส้มปล่อย ผักติ้ว ผักด่างส้ม

โขมทัว่ ไป ยอดมันแกว ผักแคบ้าน ยอดตาลึ ง ที่
นามานึ่งใส่ ปลา ผักที่นามากินกับลาบ ก้อย เช่น
ผักซีซ่าง ผักไหม ผักไฮไก่ ผักดางแห และผัก
ที่เป็ นวัตถุดิบหลักของอาหารจานนั้น เช่ น ตาถั่ว
แกงผักหวาน แกงบักโม(แตงโม)น้อย

ปลาอาหารจากแม่ (นา้ โขง)
ปลาแม่น้ าโขงมีการอพยพขึ้นลงแม่น้ าโขงรวมทั้งแม่น้ าสาขาตลอดทั้งปี แต่โดยส่ วนมากจะ
เริ่ มอพยพขึ้นไปเพือ่ วางไข่ต้งั แต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม จากการสารวจอย่างคร่ าวๆแม่น้ า
โขงบริ เวณบ้านตามุยในช่ วงเดือ นมิ ถุนายน-สิ งหาคม พบปลาทั้งหมด 67 ชนิ ด เป็ นปลาหนัง 31 ชนิ ด
ปลาเกล็ด 35 ชนิ ด และกุง้ 1 ชนิ ด แยกเป็ นปลาประจาถิ่น 43 ชนิ ด ปลาต่างถิ่น 23 ชนิ ด และพบปลา
ใกล้สูญพันธุ์ 4 ชนิด เช่น ปลาดอกบัว ปี กไก่ ซวยริ น ค้าว เป็ นต้น

ปลาน้ าโขงมีความสาคัญต่อ การดารงชีวิตของชาวบ้านเป็ นอย่าง
มาก เป็ นทั้งอาหารที่ห ล่ อ เลี้ ยงชี วิตอย่างอุ ดมสมบูรณ์ และยังเป็ นแหล่ ง
สร้างรายได้หลักให้แก่ชุมชน จากการขายปลาสดโดยมีพ่อค้าจากข้างนอก
เข้ามารับซื้อ หรื อการนามาแปรรู ปอาหาร เช่น ทาปลาร้า ปลาแห้ง จากการ
สารวจเราพบว่าปลาเศรษฐกิจที่ชาวบ้านนามาขายกันนั้น มีมากถึง 51 ชนิ ด
เช่ น ปลาเคิ ง ปลาขบ ปลากด ปลานาง เป็ นต้น ดัง นั้น ปลาจึ ง ถื อ เป็ น
ทรัพยากรอันสาคัญที่ทาให้ชุมชนมีความมัน่ คงทางอาหารตลอดทั้งปี

“แนวกิน” พื้นบ้ าน
“แนวกิ น” (อาหาร) พื้นบ้านคือ อาหาร
เฉพาะถิ่ นที่ทากิ นแบบง่ายๆด้วยวัตถุดิบที่หาได้
ในท้อ งถิ่ น เช่ น ผัก พื้ น บ้า น ชาวบ้า นตามุ ย
ดาเนินชีวติ โดยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็ น
หลัก มีชีวติ แบบเรี ยบง่าย เรื่ องอาหารการกินของ
คนในชุมชนจึงไม่มีความซับซ้อนหรื อยุง่ ยาก กิน
ง่า ย อยู่ง่ าย หาอะไรได้ก็ น ามาประกอบอาหาร
แต่ดว้ ยที่มีวตั ถุดิบอันอุดมและหลากหลาย ทาให้
อาหารของชุ มชนริ ม ฝั่ งแม่ น้ าโขงแห่ งนี้ มี ความ
โดดเด่นเฉพาะตัว โดยเฉพาะอาหารจากวัตถุดิบ
ชั้นเลิ ศอย่าง “ปลาแม่น้ าโขง” ด้วยความสดและ
เป็ นปลามี คุณภาพดีสารพัดเมนู ปลาทั้ง ต้ม ลาบ
ก้อย ปิ้ ง นึ่ ง หมก ฯลฯ จึงเอร็ ดอร่ อย บางเมนู หา
กินได้เฉพาะหมู่บา้ นนี้ที่เดียว

ลั ก ษณ ะ เด่ น ใน ก ารท า อ า หา รข อ ง

ด้า นวัฒ นธรรมการกิ น ชาวบ้า นถื อ คติ

ชาวบ้า นคือ การดับคาวด้ว ยเปรี้ ยว เติ มเค็มด้ว ย

การกิ นที่ว่า “กินความฮ้อน ฟ้ อนความเมา” นั้น

ปลาร้ า ซึ่ งปลาร้ า กับ มะขามเปี ยกนั้ นมี ใ นทุ ก

หมายถึงกินอาหารที่ปรุ งเสร็ จใหม่ๆ ร้อนๆ จะทา

เมนู อ าหารเลยก็ ว่า ได้ เมนู พ ระเอกของที่ นี่ มี

ให้ อ าหารมี ค วามอร่ อยมากขึ้ น นอกจากนั้ น

หลากหลาย เช่ น “พัน” ที่เอาเนื้ อ ปลาสดๆมาแล่

วัฒนธรรมทางสังคมด้านอาหารที่ชุมชนนี้ ยงั มีอยู่

เป็ นชิ้นพอดีคา(หรื อจะลวกน้ าร้อนพอสะดุง้ ก่อน)

อย่างเหนี่ยวแน่นคือ การกินข้าว “ซุมกัน” หรื อกิน

แล้วพันด้วยผักพื้นบ้านจิ้มน้ าจิ้มรสเด็ด เมนู น้ ี จะ

ข้าวร่ วมกันเป็ นกลุ่ม ซึ่ งสะท้อ นให้เห็ นถึงความ

ท ากิ น ได้เ ฉพาะปลาบางชนิ ด และในบางฤดู

พันธ์ของความอุดมสมบูรณ์ของอาหารกับความ

เท่านั้นเพราะปลาต้องสดสะอาดไม่คาว และปลา

อบอุ่ น เข้ม แข็ ง ของชุ ม ชนได้เ ป็ นอย่า งดี ถ้า

ที่ เ อามาท า “พัน ” ได้อ ร่ อ ยที่ สุ ด คื อ ปลาสะอี

ชาวบ้า นหรื อ เด็ ก ในชุ ม ชนออกไปหาอาหาร

เมนู ตม้ หอยทรายแม่น้ าโขง ที่นับวันจะหากินได้

ด้วยกัน เช่น จับปลา หาของป่ า เมื่อได้มาแล้วก็จะ

ยากขึ้นเพราะหอยทรายหายากขึ้นทุกวัน หรื ออีก

นามาทาอาหารกินร่ วมกันหลายๆคน จะไม่แบ่ง

เมนู ง่ ายๆอย่างปิ้ งปลาดุ กมู ล ที่แค่ปิ้ งก็อ ร่ อ ยเด็ ด

ไปกินบ้านใครบ้านมันเพราะถือว่าหาด้วยกันกิน

ด้วยความสดหอมมันของปลา

ด้วยกัน กิ นไปพูดคุ ยกันไปใครผ่านไปผ่านมาก็
เรี ย กมากิ น ด้ว ยกัน ความสุ ข แบบนี้ นั บ วัน ยิ่ง
หายไปจากสังคมไทยแต่ที่นี่ยงั มีอยู่

ความมั่นคง
ของคนตามุย
อาหารจากธรรมชาติ ส าคัญ กับ คนใน
ชุมชนเป็ นอย่างมากเพราะมีคุณค่าทางอาหารสู ง
จากการกิ น ของสดมี คุ ณ ค่ า และปลอดสารพิ ษ
นามาซึ่งการมีสุขภาพกายที่ดี รวมทั้งสุ ขภาพใจที่
ดีจากความสุ ขที่ได้กินของอร่ อยสดใหม่ ที่สาคัญ
อาหารจากธรรมชาติยงั ช่ วยลดรายจ่ายเพราะไม่
ต้ อ งเสี ยเงิ น ทองซื้ อหา สร้ า งรายได้ เ ลี้ ยงดู
ครอบครัวอย่างไม่ขดั สน ครอบครัวก็มีสุขยิม้ แย้ม
แจ่มใส ผูค้ นในหมู่บา้ นก็เอื้อเฟื้ อแบ่งปั น การมี
อา หา รให้ ห าอ ยู่ ห า กิ น อ ย่ า งม า กม า ยสลั บ
สับเปลี่ยนไปตลอดทั้งปี โดยมีความรู ้พน้ื บ้านช่วย
เพิ่ม ทางเลื อ กในการหาและใช้อ ย่างชาญฉลาด
ปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ ยนแปลงและความไม่
แน่ นอนของดินฟ้าอากาศ เป็ นความมัน่ คงสาคัญ
ของชุ ม ชน ที่ไ ม่ ตอ้ งขึ้นอยู่กับทรัพยากรและคน
ภายนอก แต่ นั บ วัน ความมั่ น คงแบบนี้ จะสู ญ
หายไปทุกที

