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เรื่อง ประเพณีกินแกงขี้เหล็กในวันเพ็ญเดือน 12

รายละเอียด

        "ขี้เหลก็” เป็นพชืผกัผลไมที่หาไดงายตามทองไรทองนาหรอืสวนหลงับาน นอกจากจะนํามาใชเป็นอาหารไว

รับประทานแลว ตําราการแพทยแผนไทยยังไดมีการใชประโยชนของขี้เหล็กในหลายๆดาน เชน ใชแกอาการทอง

ผูก บํารุงโลหิต บํารุงน้ําดี ชวยทําใหเจริญอาหารฯลฯ โดยสวนที่นํามาใชและมีสรรพคุณทางยา ไดแก ดอก ใบ ใบ

แก ฝัก เปลือกฝัก เปลือกตน ลําตน กิ่ง แกน ทัง้ตนและราก นอกจากน้ีขี้เหล็กยังมีสาร "บาราคอล” ที่มีฤทธิ ์ใน

การกลอมประสาทมีฤทธิ ์เป็นยานอนหลับออนๆ ทําใหนอนหลับสบาย

        ในคนืวนัเพญ็ เดอืน 12 งานประเพณีลอยกระทงที่ชาวบานจะรวมใจสบืทอดประเพณีวถิีถิน่ของในตาํบลนคร

ชุมดวยการ "แกงขี้เหล็ก” ซึ่งเป็นความเชื่อคนโบราณวา เป็นสุดยอดของยาอายุวัฒนะ โดยเมืองนครชุม เป็น

เมืองแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี เอกลักษณและ

ภูมิปัญญาทองถิ่น ทําใหชุมชน ชาวบานยอนอดีตและออกมารักษาวัฒนธรรมประเพณีน้ีกันอีกมากมาย ทําให

สรางอาชีพ กระจายรายไดและมีสวนรวมกับกิจกรรมที่มาจากบรรพบุรุษเรามานานนม แสดงถึงวิถีชีวิตความเอื้อ

อาทร ตอกันเคยทําแจกกันในสมัยกอน ป ู ยา ตา ยาย เคยทํามาและอวยพรใหชาวบาน อยูดีมีสุข สุขภาพแข็ง

แรง

ประวัติความเป็นมา

         แกงขี้เหลก็ มีสวนประกอบของแกงขี้เหลก็ ใบขี้เหลก็เป็นสมนุไพรชนิดหน่ึง คนโบราณเอาใบออนและดอก
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มาปรุงเป็นของกิน ในวันเพ็ญ เดือน 12 ทําแกงขี้เหล็กกันทุกครัวเรือน คนนครชุมโบราณถือวา วันเพ็ญเดือน 12

ยอดขี้เหล็กจะเป็นยารักษาสารพัดโรค แตตองเก็บตอนเชามืด โดยมีความเชื่อที่วา การปรุงแกงขี้เหล็กเพื่อ เป็น

ยาอายุวัฒนะ กอนหน าการลอยกระทงเพียง 12 ชัว่โมง กอนพระอาทิตยขึ้น จะมีพิธีพลียาจากตนขี้เหล็ก เพราะ

มีความเชื่อวาตนขี้เหล็กจะมีเทพเทวดาคอยรักษา จึงตองทําพิธีน้ีขึ้นเพื่อขออนุญาตนําดอกขี้เหล็กและใบออนไป

ปรุงเป็นอาหารและตองแกงขี้เหล็กใหเสร็จภายในวันนัน้ จะเก็บลวงหน าไมได มิฉะนัน้สรรพคุณจะไมขลัง การหัก

ชอดอกตองทําดวยความสุภาพและระมัดระวัง ใหความเคารพตอเทพเทวดาที่สถิตอยูกับตนขี้เหล็กนัน้ ปัจจุบันจะ

มีแกงกันในวันเพ็ญดังกลาว เฉพาะบานผูรูในตําราแพทยแผนไทย กลาววา แกทองผูก นอนไมหลับ บํารุงน้ําดี

บํารุงโลหิต และทําใหเจริญอาหาร สวนคนที่มารับประทาน แกงขี้เหล็กไดฟรี หรือจะทําบุญแลวแตกําลังศรัทธา

จะนําเงินที่ไดทัง้หมดไปถวายวัด

 

พิธีพลียา

        ชาวบานตําบลนครชุม จะมีพิธีพลียาจากตนขี้เหล็ก เพราะมีความเชื่อวาในวันลอยกระทง ขึ้น 15 คํ่า เดือน

12 ยาทุกชนิดจะมาอยูที่ดอกและใบออนของขี้เหล็ก และที่ตนขี้เหล็กจะมีเทพเทวดาปกปักรักษา จึงมีพิธีพลียา

จากตนขี้เหล็กกอนทําการเก็บในตอนเชามืดและแกงในวันเดียวกัน โดยเริ่มจากการเลือกหาตนขี้เหล็กที่มีลําตน

ที่งดงาม มีปราชญชาวบานที่เป็นผูเฒาผูแกเป็นผูทําพิธีกรรม โดยนุงขาวหมขาว ในเวลาตอนตี 4 หรือตี 5 เชา

มืด ของวันลอยกระทง มีบายศรีปากชาม หมากพลู ดอกไม ธูปเทียน ปูดวยผาขาว เพื่อแสดงถึงความสะอาด

บริสุทธิ ์ เพื่อที่จะขอพรรุกเทวดา ใหชวยอํานวยอวยพรใหยอดยาขี้เหล็ก มีประสิทธิภาพ ใหยามาเป็นยาวิเศษ

เพื่อใหลูกหลานชาวบานนครชุม กินเป็นยารักษา ใหมีอายุยืนยาว สุขภาพแข็งแรง ไมเจ็บไมปวย การขอยอดขี้

เหล็กเป็นยาน้ี ทางเจาพิธีก็จะสวดมนตและภาวนาจิตอธิฐาน ใหเกิดความศักดิส์ิทธิ ์ในการทําพิธีและเกิดความเชื่อ

ในการขอยาไดผล

ขัน้ตอน/วิธีการ

        วนัขึ้น 15 คํ่า เดอืน 12 ชาวตาํบลนครชมุ อาํเภอเมอืง จงัหวดักาํแพงเพชร ไดรวมใจกนัรื้อฟ้ืนตาํนานแกงขี้

เหล็ก ที่หายไปจากตําบลนครชุม กวา 50 ปีแลว เพื่อสืบทอดประเพณีวิถีถิ่นของนครชุมเมืองโบราณ โดยหลัง

เที่ยงคืนเขาสูวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 ชาวตําบลนครชุมจะออกจากบานไปเก็บขี้เหล็ก ซึ่งกอนทําการเก็บนัน้จะ

ตองมีการจุดธูปขอขมา บอกกลาวกับตนขี้เหล็ก เพื่อนํามาประกอบเป็นอาหารรับประทาน ในวันเพ็ญ เดือน 12

ได ซึ่งเป็นความเชื่อของคนโบราณวา ตองเก็บวันนัน้ แกงวันนัน้ และกินใหหมดวันนัน้ จะเป็นสุดยอดของยาอายุ

วัฒนะ

        ใบขี้เหล็กเป็นสมุนไพรชนิดหน่ึง คนโบราณเอาใบออนและดอกมาปรุงเป็นของกิน ในวันเพ็ญเดือน 12
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ทําแกงขี้เหล็กกันทุกครัวเรือน คนนครชุมโบราณถือวา วันเพ็ญเดือน 12 ยอดขี้เหล็กจะเป็นยารักษาสารพัดโรค

แตตองเก็บตอนเชามืดและแกงใหเสร็จภายในวันนัน้ จะเก็บลวงหน าไมได มิฉะนัน้ สรรพคุณจะไมขลัง ปัจจุบัน

จะมีแกงกันในวันเพ็ญดังกลาวเฉพาะบานผูรูเทานัน้ ซึ่งในตําราแพทยแผนไทย กลาววา ขี้เหล็กแกทองผูก นอน

ไมหลับ บํารุงน้ําดี บํารุงโลหิต และทําใหเจริญอาหาร

วัตถุดิบ

        - ใบเพสลาดและดอก (จากพิธีพลียา)

        - พริกแกง (พริกแหงเม็ดใหญ มะกรูด ขา ตะไคร กะปิ กระชาย กระเทียม หัวหอม ปลายาง)

        - กะทิ

        - ปลายาง

        - น้ําปลารา หรือปลาอินทรียเค็ม

        - เน้ือและหนังหมูยาง

        - น้ําปลา

        - เกลือปน

การเลือกวัตถุดิบ

        ตนขี้เหล็ก ขี้เหล็กมี 2 พันธุ คือ

        1. ขี้เหล็กยอดแดง (ขี้เหล็กเลือด) จะมีรสชาติขมมาก ไมนิยมนํามาทําอาหาร

        2. ขี้เหล็กยอดขาว จะมีรสชาติขมเล็กน อย เหมาะแกการทําอาหาร

        ใบ เลือกเอายอดออน (ใบเพสลาด) ใบออน จนถึงใบกลาง เป็นการรับประทานขี้เหล็กอยางปลอดภัย จะไม

ใชใบแก เพราะอาจทําใหเกิดภาวะตับอักเสบ เกิดเป็นโรคตับได

ดอก เลือกดอกออนมีสีเขียวออนและดอกตูมมีสีเขียวอมเหลืองดอกแกจะเลือกออกเพราะจะมีรสเปรีย้ว (ดอกที่มี

ปีก เริ่มบานมีสีเหลืองอมเขียว)

        ปลายาง ปลาที่ใช คอื ปลาดกุ ปลาชอน ปลากด ปลาสรอย เลอืกปลายางที่เพิง่ยางใหม จะไดไมมีกลิน่เหมน็

(เวลาเลือกตองดมกลิ่นดวย)

        ปลาอนิทรยีเคม็ เลอืกปลาที่มีเน้ือสีแดง เพราะจะเป็นปลาอนิทรยีใหม จะมีกลิน่หอมเมื่อนําไปทาํอาหาร สตูร

นครชุมจะใชเน้ือปลาอินทรีย (ถาไมใสน้ําปลารา) สัดสวนที่ใชขึ้นอยูกับปริมาณขี้เหล็ก แตจะไมใชเยอะ ใสพอแค

มีกลิ่นหอม

        กะทิ เลือกใชกะทิคัน่สด (คัน่เอง หรือ ซื้อแบบสําเร็จแยกหัวกะทิ หางกะทิ) ไมใชกะทิแบบกลองอัตราสวน
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หัวกะทิ หางกะทิ (ตองสอบถามเพิ่ม)

        หมู เน้ือหมูชวงสะโพกเน้ือแดงสด ขนาดกวาง 1 ฝามอื หนา 1 น้ิว สวนหนังหมู ตดิมนั (หนังหมูที่ใชทาํลาบ

) ขนาดกวาง 1 ฝามือ

 

การเตรียมวัตถุดิบ

        ดอก

            - นําดอกที่เก็บมาเด็ดและลางใหสะอาด

            - ตมดอกขี้เหล็กแยก เพราะดอกจะสุกชากวาใบ (จะไดสุกและไมแข็ง)

            - ดอกจะใสในอัตราสวนประมาณ 1 ตอ 10

        ตมใบขี้เหล็ก

            - นําใบลางน้ําใหสะอาด (แยกดอก กับใบ)

            - นําใบใสหมอ ใสน้ําและโรยเกลือเม็ด

            - คนใหเกลือกระจายทัว่หมอและกดใหใบมิดน้ํา

            - ตมดวยไปกลางใหเดือดประมาณ 30 นาที (รอบแรก)

            - เมื่อครบเวลา 30 นาที ตักน้ําตมออกจนแหง แลวใสน้ําใหมลงไป

            - โรยเกลือ แลวคนเกลือใหทัว่หมอ ตมอีก 30 นาที (รอบสอง)

            - เมื่อครบเวลา 30 นาที ใหลองชิมใบวายังมีรสชาติขมอยูไหม (ถาขมใหตมจนกวาจะเบาขม)

            - ถาไมขมใหตักน้ําออกจนแหง แลวใสน้ําเย็นลงไป

            - คัน่เอาน้ําออกใหหมด แลวใสภาชนะพักไว

        ปลายาง

            - นํามาปลายาง มายางไฟออนๆ ใหมีกลิ่นหอม

            - ถาปลาตัวใหญ ใหแกะเอากางออก

            - แบงเน้ือบางสวนโขลกกับพริกแกง

            - ที่เหลือนํามาตําใหละเอียดจนปน

        ปลาอินทรียเค็ม

            - นํามายางไฟออนๆ ใหสุกและมีกลิ่นหอม

            - นํามาแกะกางออก แลวบี้ใหเน้ือปลาเป็นชิน้เล็กๆ

        พริกแกง

        เครื่องพริกแกง คือ พริกแหงเม็ดใหญ มะกรูด ขา ตะไคร กะปิ กระชาย กระเทียม หัวหอม ปลายาง
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        ขัน้ตอนทําพริกแกง

           - ลางพริกแหงเม็ดใหญ มะกรูด ขา ตะไคร กระชายใหสะอาด

           - หัน่เปลือกมะกรูด กระชาย ขา ตะไคร

           - ปอกกระเทียม หัวหอม แลวหัน่เป็นชิน้เล็กๆ

           - เด็ดกานพริกแหงออกและพริกแหง หัน่เป็นชิน้เล็กๆ

           - ตําพริกแหง ขา มะกรูด ตะไคร กะปิ ใหละเอียด (ตําของแข็งๆกอน)

           - ใสหัวหอม กระเทียม กระชาย ลงไปตําใหละเอียด (ตําเพิ่มทีหลังเพราะจะไดไมกระเด็น)

           - เมื่อตําเริ่มละเอียด ใหใสเน้ือปลายางตําใหเขากัน

        กะทิ

           - นํากะทิตัง้อุนบนไฟออนๆ หัวกะทิ 1 หมอ หาง 1 หมอ ตองไฟออนอยาใหกะทิแตกมัน

           - อัตราสวนกะทิ ขึ้นอยูกับปริมาณขี้เหล็ก (ตองสอบถามเพิ่ม)

        เน้ือหมูและหนัง

           - ลางใหสะอาด โรยเกลือปน (แคปลายน้ิว)

           - ยางเน้ือสะโพก ดวยไฟออนๆ (ตองใจเย็น) จนแหง

           - เมื่อสุกแลวหัน่เป็นชิน้บางๆ ยาวประมาณ 1 น้ิว

           - หนังหมู ยางไฟออนๆ จนเหลืองอมสม

           - เมื่อสุก หัน่หนังหมูเป็นชิน้บางๆ ยาวประมาณ 1 น้ิวครึ่ง

 

ขัน้ตอนการแกง

      - ตัง้หัวกะทิดวยไฟกลาง พอกะทิเริ่มรอนใหใสพริกแกงลงไป ใหเติมลงไปทีละน อย ผัดกับพริกแกงจนหอม

ไมใหกะทิแตกมันพอประมาณ

      - ใสปลายาง ปลาอินทรีย เติมหางกะทิลงไป เพื่องายในการคลุกเคลาใหเขากัน

      - ใสหมูยางและหนังหมู เติมหางกะทิลงไปคลุกเคลาใหเขากัน

      - พอเริ่มเดือด ใสใบและดอกขี้เหล็กที่เตรียมไว คลุกเคลาใหเขากัน

      - เติมหางกะทิลงไปคอยๆใสกะทิเพิ่มจนหมด เคี่ยวดวยไฟออนๆ ใหเดือด

      - เมื่อเดือดดีแลว ใหปรุงรสใสน้ําปลา เกลือ ลงไป ชิมรสตามชอบ

      - ตัง้ไฟออนไวสักพัก รอใหเครื่องปรุงเขากัน แลวตักรับประทานได

      แกงขี้เหล็กตองกะทิขนน อย เค็มนํา เผ็ดน อยจึงจะอรอย โดยขัน้ตอนตัง้แตเริ่มตมจนถึงแกงเสร็จ ใชเวลา

ประมาณ 5-6 ชัว่โมง ขี้เหล็กจึงจะยุยนารับประทาน
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คุณคาของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สําคัญ

       ตนขี้เหลก็ จะมีมากตามหมบูานในตาํบลนครชมุ ตาํบลไตรตรงึษ อาํเภอเมอืงกาํแพงเพชร จงัหวดักาํแพงเพ

ชร ซึ่งการปลูกตนขี้เหล็กนัน้ไมตองลงทุนอะไรมากมาย และยังหาไดงายในหมูบานเพื่อใชประกอบอาหารในครัว

เรือน อีกทัง้ขี้เหล็กยังเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณมากมาย ชวยบานนิยมนํามาประกอบอาหารเพื่อรับประทานใน

ครัวเรือน และในเทศกาลตางๆ ตามหมูบาน ชุมชน และวัด ขี้เหล็กเป็นพืชผักสมุนไพรที่หาไดงายตามตลาด

นอกจากนํามาใชเป็นอาหารไวรับประทานแลว ในตําราแพทยแผนไทยยังไดมีการใชประโยชนของตนขี้เหล็กใน

หลายๆดาน เชน ใชแกอาการทองผูก บํารุงโลหิต บํารุงน้ําดี ชวยเจริญอาหาร ชวยกําจัดรังแค ทําความสะอาดผม

ทําใหชุมชื่นเงางาม เป็นตน และนอกจากน้ีขี้เหล็กยังมีสาร "บาราคอล”(Baracol) ที่มีฤทธิ ์ในการกลอมประสาท

และมีฤทธิ ์เป็นยานอนหลับ อยางออนๆ ทําใหนอนหลับสบาย แตก็ใชวามันจะไดผลอยางที่หลายคนเขาใจ เพราะ

ในขบวนการปรุงอาหาร ใหปลอดภัยตองตมน้ําทิง้เสียกอน เพื่อลดความขมและความเฝ่ือน ทําใหความเป็นพิษ

และออกฤทธิ ์ดังกลาวลดน อยลงไปดวย โดยสวนที่นําไปใชและมีสรรพคุณทางยา ไดแก ดอก ใบ ใบแก ฝัก

เปลือกฝัก ลําตน และราก การรับประทานแกงขี้เหล็กอยางปลอดภัย ตองเลือกใบเพสลาดหรือตัง้แตยอดจนไปถึง

ใบกลางและนําไปตมใหเดือดเทน้ําทิง้สัก 2-3 น้ํา แลวคอยนํามาปรุงอาหารหรือทําเป็นยา ซึ่งวิธีการพื้นบานน้ีจะ

ชวยฆาฤทธิ ์และทําลายสารที่เป็นอันตรายตอตับได และยังชวยลดความขมอีกดวย แกงขี้เหล็กคือหน่ึงในแกง

กะทิที่สําคัญในครัวไทย มีรสชาติ หวาน มัน เผ็ดเล็กน อย เน้ือสัตวที่ใสแกง อาจเป็นปลายาง หรือหมูยาง ใบขี้

เหล็กที่ ตมเสร็จแลวนัน้ กอนใสลงไปในแกง แมบานจะตําใหเป็นชิน้หยาบหรือละเอียด ขึ้นอยูกับความชอบของ

แตละครอบครัว อยางไรก็ดีไมวาชิน้หยาบหรือละเอียด เราสังเกตไดวาวันรุงขึ้นเราก็จะถายออกเป็นชิน้ๆ ทัง้น้ี

เป็นเพราะใบขี้เหล็กยอยยาก จึงทําใหมีกากาเยอะ ถายไดงายขึ้น จึงนับไดวาเป็นภูมิปัญญาอันหน่ึงที่ทําใหไดกิน

ผักปริมาณมาก นอกเหนือจากกินผักสด

        ประชาชนในตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร ตัง้แตโบราณมาเชื่อกันวา ในวันที่พระจันทรเต็มดวง

(วันเพ็ญเดือน 12) จะทําใหสารอาหารและสรรพคุณทางยาดึงดูดขึ้นไปที่ยอดตนขี้เหล็ก เมื่อเก็บยอดขี้เหล็กมา

ประกอบอาหาร(แกงขี้เหล็ก) และรับประทานแลวจะมีประโยชนที่สุด เน่ืองจากสรรพคุณทางยา ในการแกทองผูก

แกอาการนอนไมหลับ บํารุงน้ําดี บํารุงโลหิต และทําใหเจริญอาหาร เป็นตน และสิ่งที่สําคัญจะตองประกอบ

พิธีการพลียาตอนเชามืดหรือกอนพระอาทิตยขึ้น ประมาณตี 4 ตี 5 ของวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 12 เพราะมีความ

เชื่อที่วาดอกและยอดของตนขี้เหล็กนัน้เปรียบเสมือนลูกของตนขี้เหล็กจะไปเก็บเฉยๆไมได ตองทําการบอก

กลาวกับตนขี้เหล็ก ซึ่งเปรียบเสมือนแมกอน (มีความเชื่อวาตนขี้เหล็กมีเทวดาปกปักษรักษา) กอนจะนําไป ปรุง

อาหาร โดยจุดธูปสามดอกและตัง้นะโมสามจบ ตอจากนัน้ก็ทําการเก็บยอดไปประกอบอาหาร(แกงขี้เหล็ก) พรอม

ขอพรจากตนขี้เหล็ก ขอใหมีสุขภาพแข็งแรง อาการเจ็บปวยนัน้หายไป
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บทบาทของชุมชน

         มีการถายทอดภมูปัิญญาความเชื่อและทาํกนัเป็นประจาํทกุปี ประชาชนชมุชน 11 ชมุชน ไดใหความรวมมอื

แตละชุมชนตางก็ปรุงแกงขี้เหล็กของตนมาประกวด เพื่อแสดงความสามัคคี และสืบทอดภูมิปัญญาที่ตอง

จดจําและหารุนสืบทอดตอไป ในพิธีเปิด มีการแสดงของเด็กจากโรงเรียนและผูสูงอายุทุกปี ทําใหมีนักทองเที่ยว

นักเรียน นักศึกษา หนวยงานตางๆ มาใหสนใจและทําวิจัย กันหลายหนวยงานจนทําใหประเพณีวัฒนธรรมน้ี ได

รูจักแพรหลาย ตามวิถีวัฒนธรรมไทยมาแตโบราณ

 

สถานที่ตัง้

         ตลาดยอนยุคนครชุม  หมูที่ ๕ ตําบลนครชุม อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร รหัสไปรษณีย

๖๒๐๐๐

 

 

คําสําคัญ : แกงขี้เหล็ก

ที่มา : https://www.m-culture.go.th/kamphaengphet/ewt_news.php?nid=3667&filename=index

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2022-08-04

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=2150&code_db=610004&code_type=01
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