
กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน
สอนโดย อ.ขวญัจิรา โพธิ์ทอง



ชลดา เรืองรักษลิขิต (๒๕๕๒ : ๒๔๑)พระบาทสมเด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัย (เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร)ทรงตอง

หางจากสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี (เจาฟาบุญรอด) 

เปนเวลา ๓ เดือน เหตุมาจากรัชกาลท่ี ๑ ทรงกร้ิวท่ีพระองคทรง

ลอบรักกับเจาฟาบุญรอดจนทรงพระครรภ ๔ เดือน จึงทรงใหเจา

ฟากรมหลวงเทพหริรักษ (พระเชษฐา) นําเจาฟาบุญไปอยูดวย

ความเปนมาของวรรณคดี

ชลดา เรืองรักษลิขิต (๒๕๕๒ : ๒๔๒) ชวงเวลาท่ีทรงหาง

กันนั้น ท้ังสองพระองคทรงติดกันโดยใหนางกํานัลเปนธุระไปท่ี

ตําหนักของเจาฟาเทพหริรักษ ทุก ๆ คร้ังเจาฟาบุญรอดจึงไดปรุง

อาหารไปถวายแดเจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร เชน แกงสมคั่วหมู

ปา ตมระกํา ผลจากลอยแกว เปนตน



พระราชประวตัิ

 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย มีพระนามเดิมวา 

ฉิม (เจาฟากรมหลวงอิศรสุนทร) ทรงเปนพระมหากษัตริยใน

พระราชวงศจักรีลําดับที่ ๒ แหงกรุงรัตนโกสินทร

 ทรงเปนพระราชโอรสลําดับที่ ๔ ของพระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชกับสมเด็จอมรินทรามาตย

บรมราชินี

 เสด็จพระราชสมภพวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ พ .ศ .๒๓๑๐ 

ณ ตําบลอัมพวา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 เสด็จขึ้นครองราชยสมบัติเปนเวลา ๑๕ ป (พ.ศ.๒๓๕๒ –

พ.ศ.๒๓๖๗)



พระอจัฉริยภาพ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงมีพระปรีชาสามารถ

ท่ีหลากหลายดาน ท้ังนักรบ นักบริหาร ศิลปน ชางฝมือ และท่ีโดดเดนคือ

ดานกวี ในชวงท่ีพระองคครองราชยนับเปน “ยุคทองของวรรณคดี”

ทรงพระราชนิพนธวรรณคดีไวหลายเรื่อง เชน อิเหนา สังขทอง บทพากย

เอราวัณ เปนตน พ .ศ. ๒๕๑๑ UNEDCO ไดประกาศยกยองใหเปน

บุคคลสําคัญของโลก และทางราชการประกาศให วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ

ของทุกป เปนวันศิลปนแหงชาติ 



จดุมุง่หมายการประพนัธ์

 เพื่อใชในการเหเรือในการเสด็จประพาสสวนพระองค

 เพื่อถายทอดความทุกขโศกที่ตองพลัดพรากจาก

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี

 เพื่อชมฝพระหัตถในการปรุงอาหารและจัดเคร่ือง

เสวยของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี



กาพยเหชมเครื่องคาวหวานเปนกาพยเห ซึ่งนําโคลงส่ีสุภาพ

ข้ึนตน ๑ บท และขยายความดวยกาพยยานี ๑๑ หากพรรณนาเกี่ยวกับ

เรือเรียกวา กาพยเหเรือ แตถาพรรณนาเรื่องอ่ืน เชน ชมนก ชมตนไม 

ชมปลา เปนตน เรียกวากาพยเห

ลกัษณะคาํประพนัธ์

แกงไกมัสมั่นเนื้อ นพคุณ พี่เอย

หอมยี่หรารสฉุน เฉียบรอน

ชายใดบริโภคภุญช พิศวาส หวังนา

แรงอยากยอหัตถขอน อกใหหวนแสวง

มัสมั่นแกงแกวตา หอมยี่หรารสรอนแรง 

ชายใดไดกลืนแกง แรงอยากใหใฝฝนหา 

ยําใหญใสสารพัด วางจานจัดหลายเหลือตรา 

รสดีดวยน้ําปลา ญ่ีปุนล้ําย้ํายวนใจ

โคลงสี่สุภาพ

กาพยยานี ๑๑



ลกัษณะคาํประพนัธ์

แกงไกมสัมัน่เน้ือ นพคุณ พี่เอย

หอมย่ีหรารสฉุน เฉียบรอน

ชายใดบริโภคภุญช พิศวาส หวังนา

แรงอยากยอหตัถขอน อกใหหวนแสวง



ลกัษณะคาํประพนัธ์

มัสม่ันแกงแกวตา หอมยี่หรารสรอนแรง 

ชายใดไดกลืนแกง แรงอยากใหใฝฝนหา

ยําใหญใสสารพัด วางจานจัดหลายเหลือตรา

รสดีดวยน้ําปลา ญี่ปุนล้ําย้ํายวนใจ



วิเคราะหเ์นือ้หาวรรณคดี

กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน เน้ือเรื่องไดบรรยายถึงลักษณะ 

สวนประกอบ และรสชาติของอาหาร ทรงพรรณนาเปรียบอาหาร

เหลาน้ันถึงความรักที่มีตอเจาฟาบุญรอดอยางลึกซึ้ง โดยมีเน้ือความ

แบงออกเปน ๕ ตอน ดังนี้

 เหชมเครื่องคาว  เหชมผลไม

 เหชมเครื่องหวาน  เหครวญเขากับนักขัตฤกษ

 เหบทเจาเซ็น



วิเคราะหเ์นือ้หาวรรณคดี

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

๑ ไดศึกษา โดยนําเฉพาะเนื้อหาเหชมเครื่องคาว ซ่ึงประกอบดวยบท

เหชมเครื่องอาหารคาว ๑๕ ชนิด ไดแก

 แกงมัสมั่น แกงปลาเทโพ ลาเตียง

ยําใหญ น้ํายาแกงขม หรุมนอกจากยังปดทายบทดวยผักอีก ๒ ชนิด คือ ผักโฉมและ

ผักหวาน

ตับเหล็กลวก ขาวหุง รักนกนึ่ง

หมูแหนม แกงคั่วสมหมูปา ไตปลา

กอยกุง พลาเนื้อ แสรงวา



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

มัสม่ันแกงแกวตา

หอมยี่หรารสรอนแรง

ชายใดไดกลืนแกง

แรงอยางใหใฝฝนหา

ทรงกลาวถึงแกงมัสม่ันท่ีปรุงโดยเจาฟา

บุญรอด มีจุดเดน ท่ีก ล่ินหอมดวยเ ม็ดยี่หร า 

หากใครไดลิ้มรสตองติดใจจนตองอยากจะทานอีก



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

ยําใหญใสสารพัด

วางจานจัดหลายเหลือตรา

รสดีดวยน้ําปลา

ญี่ปุนล้ําย้ํายวนใจ

ทรงกลาวถึงยําใหญ ท่ีจัดวางเอาไวใน

จานอยางมากมาย และปรุงรสใหอรอยข้ึนดวย

น้ําปลาญี่ปุน



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

ตับเหล็กลวกหลอนตม

เจือน้ําสมโรยพริกไทย

โอชาจะหาไหน

ไมมีเทียบเปรียบมือนาง

ทรงกลาวถึงตับลวกท่ีเจาฟาบุญรอดปรุง

ถวาย ซึ่งมีน้ําสมเปนเครื่องจิ้มมีความอรอยจนหา

ใครเทียบฝพระหัตถมิได



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

หมูแนมแหลมเลิศรส

พรอมพริกสดใบทองหลาง

พิศหอเห็นรางชาง

หางหอหวนปวนใจโหย

ทรงกลาวถึงหมูแนมท่ีเจาฟาบุญรอด

หอดวยใบทองหลางอยางประณีต รับประทาน

พรอมกับพริกสด ทําใหทรงคํานึงถึงเจาฟาท่ีตอง

หางกันหมแูนม



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

กอยกุงปรุงประท่ิน

วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย

รสทิพยหยิบมาโปรย

ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ

ทรงกลาวถึงกอยกุง ท่ี เจาฟาทรงปรุง  

เม่ือรัชกาลท่ี ๒ เสวยเขาปากล้ินก็ไดรับรสชาติท่ี

อรอยกวาอาหารทิพย 



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

เทโพพื้นเนื้อทอง

เปนมันยองลอลอยมัน

นาซดรสครามครัน

ของสวรรคเสวยรมย

ทรงกลาวถึงแกงปลาเทโพ ท่ีใชพ้ืน

เนื้อทองเปนสวนปรุงอาหาร เม่ือไดซดน้ํา

เหมือนไดลิ้มรสอาหารสวรรค
แกงเทโพ



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

ความรักยักเปลี่ยนทา

ทําน้ํายาอยางแกงขม

กลออมกลอมเกลี้ยงกลม

ชมมิวายคลับคลายเห็น

ทรงกลาวถึงยามท่ีไดเสวยขนมจีน

น้ํายากับแกงขม (มะระลวก) จึงเปรียบกับ

ความรักของพระองคและนางเปล่ียนไป 

ทําใหพระองคทรงขมข่ืนในพระทัยนํา้ยาแกงขม



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

ขาวหุงปรุงอยางเทศ

รสพิเศษใสลูกเอ็น

ใครหุงปรุงไมเปน

เชนเชิงมิตรประดิษฐทํา

ทรงกลาวถึงขาวหุง เปนอาหารของ

ชาวอิสลาม วาไมมีใครอีกแลวท่ีจะปรุงขาวหุง

ไดอรอยเหมือนนาง



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

เหลือรูหมูปาตม

แกงคั่วสมใสระกํา

รอยแจงแหงความขํา

ช้ําทรวงเศราเจาตรากตรอม

ทรงกลาวถึงแกงค่ัวสมท่ีมีสวนผสมของ

หมูปาและระกํา ทําใหกวีนึกถึงอดีตท่ีเคยปกปดไว 

และนึกถึงนางวาคงจะอยูอยางอยางยากลําบาก
แกงคัว่สม้หมปู่า



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

ชาชาพลาเนื้อสด

ฟุงปรากฏรสห่ืนหอม

คิดความยามถนอม

สนิทเนื้อเจอเสาวคนธ

ทรงกลาวถึงพลาเนื้อที่กลิ่นหอม ชวนให

ทรงนึกถึงพระมังสาของเจาฟาบุญรอดที่หอมกรุม



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

ลาเตียงคิดเตียงนอง

นอนเตียงทองทําเมืองบน

ลดหลั่นชั้นชอบกล

ยลอยากนิทรคิดแนบนอน

ทรงกลาวถึงลาเตียงท่ีทําเปนชั้น ๆ ทําให

ทรงคํานึงถึงเตียงบรรทมของเจาฟาบุญรอดท่ีมา

จากเมืองบน จึงทรงเขาไปนอนกอดกับเจาฟา

ลา่เตยีง



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

เห็นหรุมรุมทรวงเศรา

รุมรุมเราคือไฟฟอน

เจ็บไกลใจอาวรณ

รอนรุมรุมกลุมกลางทรวง

ทรงกลาวถึงหรุม แลวเปรียบถึงความรุม

รอนในพระทัยเหมือนอยูบนกองไฟ ดวยทรงตอง

หางจากเจาฟาบุญรอด

หรุ่ม

วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

รังนกนึ่งนาซด

โอชารสกวาท้ังปวง

นกพรากจากรังรวง

เหมือนเรียมรางหางหองหวน

ทรงกลาวถึงรังนกนึ่งท่ีมีรสชาติอรอยยิ่ง 

ทรงพรรณนาถึงนกนางแอนท่ีตองจากรังของตน 

เหมือนกับพระองคท่ีทรงพรากจากนาง และคิดถึง

หองหอของเจาฟาบุญรอด
รงันกนึง่



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

ไตปลาเสแสรงวา

ดุจวาจากระบิดกระบวน

ใบโศกบอกโศกครวญ

ใหพี่เคราเจาดวงใจ

ทรงกลาวถึงแกงไตปลากับแสร งว า 

ทรงเปรียบเหมือนคําพูดท่ีชางเจรจาของเจาฟา

บุญรอด และกลาวถึงใบโศกท่ีเปนผักเคียง ทรง

เปรียบถึงความโศกเศราที่ตองหางนางอันเปนที่รัก
แกงไตปลา/แสรง้ว่า



วิเคราะหเ์นือ้เร่ือง

ผักโฉมชื่อเพราะพรอง

เปนโฉมนองฤๅโฉมไหน

ผักหวานซานทรวงใน

ใครครวญรักผักหวานนาง

ทรงกลาวถึงผักกระโฉมและผักหวานท่ีเปนกิน

เคียงกับแสรงวา ทําใหทรงนึกถึงความงามของเจาฟาบุญ

รอด และความรักอันหวานชื่นที่มีตอนาง

ผกัโฉม/ผกัหวาน



คณุคา่วรรณคดี

กาพยเหชมเคร่ืองคาวหวานเปน

วรรณคดีที่นับวามีวรรณศิลปงดงาม

อยางเดนชัดดังรายละเอียดตอไปนี้

๑. การเลนเสียง วรรณคดีเร่ือง

น้ีมีการเลนเสียงเพ่ือใหเกิดความคลอง

จองและไพเราะ ดังนี้

๑.๑ การเลนเสียงสัมผัสพยัญชนะ

มัสมั่นแกงแกวตา

หอมยี่หรารสรอนแรง

ชายใดไดกลืนแกง

แรงอยากใหใฝฝนหา

จากบทประพันธขางตน กวีทรงใช

กลวิธีการสัมผัสในชนิดสัมผัสเสียงพยัญชนะ

ภายในวรรคเดียวกัน ไดแก เสียง ก ในวรรค

ที่ แกง-แกว เสียง ร ในวรรคท่ี หรา-รส-

รอน-แรง เสียง ด ในวรรคท่ี ใด-ได และ

เสียง ฝ ในวรรคที่ ใฝ-ฝน 



คณุคา่วรรณคดี

๑.๒ การเลนเสียงสัมผัสสระ

เหลือรูหมปูาตม

แกงคั่วสมใสระกํา

รอยแจงแหงความขํา

ช้ําทรวงเศราเจาตรากตรอม

จากบทประพันธขางตน กวีทรงใช

กลวิธีการสัมผัสในชนิดสัมผัสเสียงสระ

ภายในวรรคเดียวกัน ไดแก เสียงสระอู ใน

วรรคที่วา รู-หมู เสียงสระแอ ในวรรคท่ีวา 

แจง-แหง 



คณุคา่วรรณคดี

๑.๓ การเลนเสียงสัมผัสในทั้ง

สัมผัสสระและสัมผัสพยัญชนะ

หมูแนมแหลมเลิศรส

พรอมพริกสดใบทองหลาง

พิศหอเห็นรางชาง

หางหอหวนปวนใจโหย

จากบทประพันธขางตน กวีทรงใช

กลวิธีการสัมผัสในชนิดสัมผัสเสียงสระ

ภายในวรรคเดียวกัน ไดแก เสียงสระอู ใน

วรรคที่วา รู-หมู เสียงสระแอ ในวรรคท่ีวา 

แจง-แหง 



คณุคา่วรรณคดี

๑.๓ การเลนเสียงวรรณยุกต

เห็นหรุมรุมทรวงเศรา

รุมรุมเราคือไฟฟอน

เจ็บไกลใจอาวรณ

รอนรุมรุมกลุมกลางทรวง

จากบทประพันธขางตน กวีทรงใช

กลวีการเลนเสียงพยัญชนะเดียวกันและเลน     

เสียงสระเดียวกัน แตมี เสียงวรรณยุกต

ตางกัน ไดแก หรุม-รุม และ รุม-รุม



คณุคา่วรรณคดี

๒.๑ การเลนคําซ้ํา

ลาเตียงคิดเตียงนอง

นอนเตียงทองทําเมืองบน

ลดหลั่นชั้นชอบกล

ยลอยากนิทรคิดแนบนอน

๒. การเลนคํา กวีทรงเพ่ิมความไพเราะดาน

การใชคําดวยวิธีแบบตาง ๆ ดังนี้

จากบทประพันธขางตน จะพบวากวี

ทรงเลนคําซํ้าคําวา “เตียง” ถึงสามคํา เพ่ือ

เนนย้ําความรูสึกที่กวีทรงนึกถึงสมเด็จ

พระศรีสุริเยนทราบรมราชินี 



คณุคา่วรรณคดี

๒.๒ การใชคําใหเกิดจินตภาพ

เทโพพื้นเนื้อทอง

เปนมันยองลองลอยมัน

นาซดรสครามครัน

ของสวรรคเสวยรมย

จากบทประพันธขางตน ในวรรค

ท่ีวา เปนมันยองลองลอยมัน กวีไดใชคําให

เกิดจินตภาพ ทําใหผูอานเห็นภาพเนื้อปลา

เทโพที่มีน้ํามันอยางชัดเจน และเห็นภาพ

นํ้ามันปลาที่ลอยขึ้นมาบนผิวหนาของน้ําตม

ยําปลาเทโพอยางเดนชัด 



คณุคา่วรรณคดี

๓.๑ อุปมาโวหาร

รังนกนี่งนาซด

โอชารสกวาทั้งปวง

นกพรากจากรังรวง

เหมือนเรียมรางหางหองหวน

๓. การใชโวหารภาพพจน กวีทรงใช

โวหารภาพพจนหลายประเภทเพ่ือใหผูอานเห็น

ภาพอยางเดนชัด ดังนี้ 

จากบทประพันธขางตน จะสังเกตใน

วรรคที่ ๓ และ ๔ วากวีทรงใชการอุปมาโวหาร 

โดยสังเกตคําวา “เหมือน” เพราะกวีตองการจะ

เปรี ยบตน เอ งที่ ต อ ง จ ากนา ง อัน เป นที่ รั ก 

เหมือนกับนกที่ตองพรากจากรังของมัน 



คณุคา่วรรณคดี

๓.๒ อุปลักษณ

ผักโฉมชื่อเพราะพรอง

เปนโฉมนองฤๅโฉมไหน

ผักหวานซานทรวงใน

ใครครวญรักผักหวานนาง

จากบทประพันธขางตน กวีทรง

เปรียบความหวานในพระวรกายของ

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีกับ

ความหวานของผักหวาน



คณุคา่วรรณคดี

๓.๓ อติพจน 

กอยกุงปรุงประทิ่น

วางถึงลิ้นดิ้นแดโดย

รสทิพยหยิบมาโปรย

ฤๅจะเปรียบเทียบทันขวัญ

จากบทประพันธขางตน กวีทรง

กลาววาใครก็ตามที่ไดล้ิมรสชาติของกอย

กุงที่นางทรงปรุง ใจจะตองปรารถนาที่จะ

ล้ิมรสอีก เพราะมีรสชาติที่อรอยมากกวา

รสอาหารที่มีอยูในสวรรคเสียอีก 



เกรด็ความร ูจ้ากเรือ่ง

ช่ือเรื่อง กาพยเหชมเครื่องคาวหวาน เดิมน้ันไม

ปรากฏตั้งแตมีการพระราชนิพนธ แตเมื่อตีพิมพกาพยเห

เรื่องนี้เปนฉบับแรก ๆ ไดเรียกช่ือกาพยเหเรื่องนี้วา 

 บทเหพระราชนิพนธพระบาทสมเด็จพระพุทธ

เลิศหลานภาลัย 

 กาพย เห เ รือพระราชนิพนธพระบาทสมเ ด็จ

พระพุทธเลิศหลานภาลัย

ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ กระทรวงศึกษาธิการไดตีพิมพ

กาพยเหชมเครื่องคาวหวานลงในแบบเรียน โดยใชชื่อวา 

“กาพยเหชมเครื่องคาวหวานและวาดวยงานนักขัตฤกษ” 

ในป  พ .ศ. ๒๕๓๓ กระทรวงศึกษาธิการจัดทํา

แบบเรียนภาษาไทยชุด ทักษสัมพันธ เลม ๓ ไดบรรจุเนื้อหา

วรรณคดีลงในแบบเรียน โดยใชชื่อวา “กาพยเหชมเคร่ือง

คาวหวาน”มาจนถึงปจจุบัน



เกรด็ความร ูจ้ากเรือ่ง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

มีพระนามเดิมวา ฉิม ซ่ึงแปลวาพญาครุฑที่มีวิมาน

ฉิมพลี หรือตนง้ิวเปนที่อาศัย ณ เชิงเขาพระสุเมรุ 

ตามคติไตรภูมิกถา

พญาครุฑทางคติศาสนาพราหมณ–ฮินดู 

ถือเปนสัตวที่ยิ่งใหญเปนพาหนะของพระนารายณ 

ซ่ึงสอดคลองกับคติสมมติเทพ ที่พระมหากษัตริย

เปนพระนารายณอวตารลงมาปราบทุกขเข็ญ
ดวยเหตุนี้ตราประจํารัชกาลท่ี 

๒ จึงเปนรูปพญาครุฑยุดนาค



เกรด็ความร ูจ้ากเรือ่ง

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

กอนขึ้นครองราชยทรงประทับอยูท่ีพระราชวังเดิม 

ฝ งธนบุ รี  ปจจุบันคือที่ทําการของกองทัพเ รือ 

ซ่ึงพระราชวังนี้เดิมเปนพระราชวังที่ประทับของ

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช สรางในสมัยของ

กรุงธนบุรี 

พระราชวงัเดมิ



เกรด็ความร ูจ้ากเรือ่ง

สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี (พระเจา

หลานเธอ เจาฟาบุญรอด) พระองคเปนธิดาของสมเด็จ

พระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระศรีสุดารักษ (แกว) 

ซ่ึงเปนพระเชษฐาภคินีองคนอยในพระบาทสมเด็จ

พระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชกับเจาขรัวเงิน 

เหตุท่ีพระมารดาของสมเด็จพระเจาหลานเธอ 

เจาฟาบุญรอดทรงกํากับเครื่องใหญในโรงวิเสทตน  

สมเด็จพระเจาหลานเธอ เจาฟาบุญรอดจึงนาจะทรง

ไดรับการฝกฝนเร่ืองการปรุงแตงเครื่องเสวยคาวหวาน

จากพระมารดาดวย ทําใหทรงมีฝพระหัตถในการปรุง

อาหารที่ยอดเยี่ยม



เกรด็ความร ูจ้ากเรือ่ง

กาพยเหชมเครื่องคาวหวานในบทที่กลาวถึง “ยําใหญ” 

ว า รสชาติ เ ด น น้ั นมาจาก  “น้ํ า ปลาญี่ ปุ น ”  เ ว็ บ ไซต

ศิลปวัฒนธรรม ไดกลาววา “น้ําปลาญี่ปุนอยูมาจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของญ่ีปุน ชนช้ันนําในสยามมักปรุง

อาหารดวยนํ้าปลาญ่ีปุนโดยเขามากับการคาทางสําเภา และ

นํ้าปลาญ่ีปุนน้ันมีรสชาติที่ไมเค็มเทากับนํ้าปลาไทย นํ้าปลา

ญี่ปุนจึงไมไดหมายถึง โชยุ (ซอสที่หมักดวยถั่วเหลือง)”



เกรด็ความร ูจ้ากเรือ่ง

ความแตกตางระหวางไตปลากับแสรงวา

เว็บไซตศิลปวัฒนธรรมไดอธิบายวา “แสรงวา” นั้นใช

เครื่องเหมือนไตปลาเกือบทุกอยาง แตเปล่ียนจาก

ไตปลาซ่ึงทํามาจากเหงือกและเครื่องในของปลาทู

แลวหมักดอง เปนเน้ือปลาสลิดยาง กะป โดยตํากับ

หอมแดงและรากผักชี จากน้ันคลุกเขากับเครื่อง

ปรุงรส โรยพริกแดงและผักชีเชนเดียวกัน 
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