
เมือ่ไมน่านมานี ้ทางพมิพค์�าส�านกัพมิพไ์ดต้พีมิพห์นงัสอื ครวัไทย 

ซึ่งมาจากการรวบรวมและปรับปรุงต้นฉบับที่ว่าด้วยเรื่องข้าวของ

เครื่องใช้ในครัว ผลงานของ ส. พลายน้อย เสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว   

ต่อมาได้รับต้นฉบับ เรื่องข้างสำารับ มาอีกเรื่อง ก็นับว่าเข้าคู่กับ 

เร่ือง ครัวไทย ได้เป็นอย่างดี เพราะขยับจากการเล่าเร่ืองเก่ียวกับ  

ข้าวของเครือ่งใชใ้นครวัมากลา่วถงึเรือ่งของกนิ ทัง้อาหารจานหลกั 

เครื่องปรุง เครื่องดื่ม ขนม เช่น พริกไทย เกลือ มะยม สุรา 

ปาท่องโก๋ ไปจนถึงเครื่องเซ่น

 การเลา่เรือ่งนัน้คงเสนห่ข์อง ส. พลายนอ้ย ทีไ่มใ่ชแ่ตเ่พยีง

ใหข้อ้มลูความรูต้รงๆ แตไ่ดม้กีารสอดแทรกเกรด็ ทัง้เรือ่งเลา่จาก

ประสบการณ์ส่วนตัว นิทาน ต�านาน เอกสาร โบราณ พงศาวดาร 

ท้ังของไทยและต่างประเทศ ท�าให้ เร่ืองข้างสำารับ ในมือผู้อ่านเล่มน้ี 

มีรสชาติกลมกล่อมอย่างยิ่ง

คำ�นำ�สำ�นักพิมพ์



 และท่ีส�าคัญอีกอย่างหน่ึงคือ การหาความรู้เก่ียวกับเร่ืองราว 

เช่นน้ี ยังเป็นการช่วยรักษาและสืบต่อองค์ความรู้และภูมิปัญญาไทย 

ไว้ไม่ให้สูญหาย

พิมพ์คำ�สำ�นักพิมพ์



เมื่อมีคนมาสัมภาษณ์ผู้เขียนถึงเรื่องการเขียนหนังสือ ค�าถามที่ 

ชอบถามก็คือ ผู้เขียนชอบเขียนเรื่องอะไรมากที่สุด ซึ่งเป็นค�าถาม

ทีผู่เ้ขยีนตอบไมไ่ด ้เพราะไมเ่คยคดิเปรยีบเทยีบ ตอบไดแ้ตว่า่ตัง้ใจ

เขยีนจนสดุฝมีอืทุกเรือ่ง และเรือ่งทีเ่ขยีนกม็หีลายประเภท ผูท้ีจ่ะ

ตอบไดก้ค็อืผูอ้า่น แตก่ต็อบไมต่รงกนั สดุแตว่า่ผูต้อบจะชอบเรือ่ง

ประเภทใด มีบางท่านบอกว่าซื้อเก็บไว้ทุกเล่ม แม้ที่พิมพ์ซ�้าใหม่      

ก็เก็บถ้าเปลี่ยนปกใหม่หรือแก้ไขใหม่

 

 ผู้เขียนถือว่าการเขียนเป็นการศึกษาอย่างหนึ่ง เมื่ออยากรู้

เรื่องใดก็ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องนั้น แล้วเรียบเรียงขึ้นไว้กันลืม 

เมื่อมีผู้ต้องการทราบในเรื่องเดียวกันก็แบ่งกันอ่าน ฉะนั้นเรื่องที่

เขียนจึงเป็นแบบเลเพลาดพาดตามความอยากรู้ของตนเอง และ

ปรากฏวา่ผูอ้า่นหลายทา่นกช็อบอา่นเรือ่งท�านองนี ้เปน็เหตใุหต้อ้ง

เขียนต่อมา

คำ�นำ�ผู้เขียน



 เรือ่งตา่งๆ ในเลม่นีม้หีลายรส มทีัง้ต�านาน นทิาน ประวตั-ิ

ศาสตร์ ที่เกี่ยวกับอาหารการกินและเครื่องดื่ม เป็นเรื่องจาก

ประสบการณ์บ้าง จากการค้นคว้าหาข้อมูลในเอกสาร โบราณบ้าง  

มีทั้งไทยและเทศ ได้เขียนให้นิตยสารหลายฉบับ เช่น กะดึงทอง 

แม่บ้านทันสมัย กินและเที่ยว ต่วย’ตูน บางเรื่องมีอายุถึง ๕๐ ปี 

แต่ผู้ที่เคยอ่านยังเห็นว่าเป็นเรื่องน่ารู้ มีสาระอ่านสนุก ที่นักอ่าน 

รุ่นหลังอาจไม่เคยอ่าน เคยมีคนแนะน�าให้รวมพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อ

จะได้เข้าชุดกับ กระยานิยาย และ ครัวไทย แต่ในเวลานั้นไม่อาจ   

รวมเรื่องได้ทั้งหมด

 

 บัดนี้พิมพ์ค�าส�านักพิมพ์ได้มาเห็นต้นฉบับ แล้วมีความ

พอใจ ตรงกับความประสงค์ จึงขอรับไปพิมพ์ ผู้เขียนเห็นว่ามี

เจตนาดีที่จะรักษาต้นฉบับไว้มิให้สูญ เมื่อผู้พิมพ์มีความมั่นใจ     

ผูเ้ขยีนกไ็มข่ดัขอ้ง ไดแ้กไ้ขปรบัปรงุเพิม่เตมิเรือ่งใหม่ๆ  ใหอ้กี หวงั

วา่นกัอา่นทีเ่คยสนบัสนนุและสะสมงานของผูเ้ขยีนมาเปน็เวลานาน

คงจะพอใจ และขอถือโอกาสขอบคุณไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่ง



ส�ารับคาวหวาน....................................................................... ๙

กินพริกไทย........................................................................ ๑๗

กินเกลือ............................................................................. ๒๕ 

ไข่-ใครว่าไม่ส�าคัญ............................................................... ๓๕

ข้าวใหม่ปลามัน................................................................... ๔๓

ข้าวหนมข้าวต้ม.................................................................. ๔๙

ขนมของเราแต่เก่าก่อน........................................................ ๕๕

น�้า....................................................................................... ๖๑

เรือนสามน�้าสี่...................................................................... ๖๙

เรือนสามน�้าสี่ (อีกครั้ง)........................................................ ๗๕

น�้ามะพร้าว......................................................................... ๘๓

ไอติม.................................................................................. ๙๑

น�้าชา................................................................................... ๙๙

ส�รบัญ



ปาท่องโก๋ .......................................................................... ๑๐๕

กาแฟโบราณ..................................................................... ๑๐๙

สูบยาหลังอาหาร............................................................... ๑๑๙

มะยม............................................................................... ๑๓๑

ฤทธิ์เมา............................................................................ ๑๓๙

ต้นเรื่องของสุรา................................................................ ๑๔๙

คติเกี่ยวกับสุรา................................................................. ๑๖๓

เทวดาก็เมา...................................................................... ๑๗๕

สุรานานาชาติ.................................................................... ๑๘๙

สิ่งที่ไม่รู้อิ่ม...................................................................... ๒๐๓

ตักบาตรถามพระ.............................................................. ๒๑๙

ของใส่บาตร..................................................................... ๒๒๗

เครื่องเซ่น........................................................................ ๒๓๕

อาหารชุดรามเกียรติ์......................................................... ๒๔๓

พงศาวดารกะปิ................................................................ ๒๕๑



สำ�รับค�วหว�น

ในปัจจุบัน การจัดสํารับคาวหวานได้หายไปจากสังคมไทย 

เด็กไทยบางคนไม่รู้จักแม้แต่คําว่า “สํารับ” 

ผู้เขียนเป็นเด็กที่เคยมีหน้าที่ยก “สํารับกับข้าว” 

มาตั้งให้ผู้ใหญ่รับประทาน และเคยเห็นการจัดสํารับ

ทั้งคาวและหวานมาแล้ว จึงอยากจะเล่าอะไรๆ ฝากไว้
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การใช้ส�ารับไม่ใช่เร่ืองสามัญธรรมดา 

ทั่วๆ ไป และลักษณะของส�ารับ  

กต็า่งกนัไปตามยุค ตามสมยั ตาม

ท้องถ่ิน การเรียกช่ือก็ไม่เหมือนกัน 

ผู้เขียนเคยสงสัยว่า ค�าว่า “ส�ารับ” 

มี ใช้มาแต่ครั้ ง ใด ก็ ไม่มี ใคร

อธิบายไว้ ในที่สุดไปตรวจดูใน

จารึกสุโขทัย มีกล่าวไว้ตอนหนึ่ง

ว่า “ถ้วยโคมลายดวงหนึ่ง ถ้วย 

(บริ) พันเล็กสิบดวงเปนส�ารับ” 

อ่านแล้วก็เข้าใจว่า ถ้วยเล็ก ๑๐ ใบ 

เป็นส�ารับ ซึ่งตรงกับค�าอธิบายใน

พจนานุกรมว่า ส�ารับ หมายถึง 

เครื่อง, หมวด, ชุด, วง (ของหรือ

คนที่รวมกันเข้าได้ไม่ผิดหมู่ผิด

พวก); ภาชนะที่ใส่กับข้าวคาว

หวาน แตใ่นจารกึดงักลา่วก�าหนด

ไว้ชัดเจนว่า “ถ้วย (บริ) พันเล็ก 

สิบดวงเปนส�ารับ”

10 เรื่องข้างส�ารับ
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 ในสมัยสุโขทัยจะจัดส�ารับอย่างไรไม่ทราบ แต่น่าจะเป็นว่า

ใช้ “ถ้วยโคม” ซึ่งในปัจจุบันเรียกว่า “ชามโคม” เป็นชามสังคโลก

ขนาดใหญ่ ผู้เขียนไปพบถูกทิ้งอยู่ในกองขยะ แตกเป็น ๓ เสี่ยง 

โชคดทีีช่ิน้สว่นอยูค่รบ ผูเ้ขยีนจงึเกบ็มาซอ่มไวด้เูลน่ เปน็ชามโคม

ที่ใหญ่ ปากกว้างถึง ๑๐ นิ้ว ผู้ใหญ่มาเห็นเข้าบอกว่าคนแต่ก่อน

ใช้เป็นชามข้าว ก็ตรงกับมหาดเล็กครั้งรัชกาลที่ ๖ เล่าว่า เมื่อ

เสวยพระกระยาหารแบบไทย ก็โปรดให้ใช้ชามสังคโลก 

 สรุปว่าในสมัยสุโขทัยใช้ “ถ้วยโคมลาย” ใส่ข้าว “ถ้วยเล็ก” 

ใส่กับข้าว (หรือจะมีของหวานด้วยก็ไม่ทราบ) และแต่เดิมก็จะ

ก�าหนดว่า ถ้วย ๑๐ ใบเป็นส�ารับหนึ่ง แสดงว่ากับข้าวสมัยสุโขทัย

มีมากอย่างจึงใช้ถ้วยมาก และการที่มีถ้วยมากท�าความล�าบากใน

การขนย้ายหลายเที่ยวหรือหลายหน ก็เกิดความคิดหาภาชนะ    

มารองรับ คือเอาถ้วยทั้ง ๑๐ ใบมาใส่รวมกันในภาชนะเดียวกัน 

แล้วเรียกทั้งหมดนั้นว่า “ส�ารับ” ไปด้วย เรื่องเดิมน่าจะเป็นอย่างนี้ 

จะผิดถูกอย่างไรก็แล้วแต่จะพิจารณา

 ถ้าจะถามต่อไปว่า ในสมัยสุโขทัยไม่มีภาชนะอย่างท่ีเรียกว่า 

“ถาด” ใช้บ้างหรือ เร่ืองน้ีได้ค้นหาในจารึกแล้วไม่พบ อาจรอดตาไป 

หรือยังไม่มีเหตุที่จะต้องใช้ค�านี้ก็ได้ แต่มีกล่าวถึงในเรื่อง ไตรภูมิ

พระรว่ง ของพระยาลไิท แตก่เ็ปน็หนงัสอืทีค่ดัลอกกนัมา จะมกีาร

แก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่อาจทราบได้

 กลา่วตามเรือ่งวา่ ชาวอุตรกรุหุงุขา้วดว้ยหมอ้ทอง (เหลอืง) 

มีข้อความตอนหน่ึงว่า เม่ือ “ข้าวน้ันสุกแล้ว เขาจึงเอาถาดแลตะไลทอง
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อนัใสงามนัน้มาคดเอาขา้วใสใ่นถาด” และถาดดงักลา่วกน็า่จะเปน็

ถาดทองเหลือง เพราะในสมัยนั้นนิยมใช้ทองเหลือง บาตรพระ    

ก็ท�าด้วยทองเหลือง

 การใช้ถาดใส่ข้าวไม่ใช่วิธีการรับประทานอาหารตามแบบไทย 

เป็นวิธีการแบบพราหมณ์ พวกพราหมณ์ที่เข้ามาในครั้งนั้นก็คงจะ

รับประทานอาหารในถาดแบบเดิมอยู่ ในต�านานพระพุทธศาสนา  

ก็มีกล่าวถึงกษัตริย์ในชมพูทวีป ที่ถือธรรมเนียมการเสวยอาหาร

ในภาชนะเดยีวกนัวา่อยูใ่นวรรณะเดยีวกนั เชน่เดยีวกบัชาวอาหรบั

หรือชาวมุสลิมรับประทานอาหารในถาดหรือภาชนะเดียวกันกับ

เพือ่นๆ ผูเ้ขยีนกเ็คยรบัประทานอาหารในถาดเดยีวกบัเพือ่นมสุลมิ 

เมื่อครั้งเป็นครูอยู่โรงเรียนในย่านที่มีคนนับถือศาสนาอิสลาม

 เหตทุีต่อ้งใชถ้าดกเ็พราะลอ้มวงนัง่รบัประทานกนั ๓-๔ คน 

เขาเอาข้าวมากองในถาดตามจ�านวนคน แล้วตักแกงข้นๆ ราดท่ีข้าว 

เพื่อนที่ร่วมวงใช้มือเปิบ ผู้เขียนจะใช้มือเปิบบ้าง แต่เจ้าภาพคงจะ

เกรงใจก็เอาช้อนมาให้ ความจริงคนท่ีเปิบข้าวด้วยมือก็เรียบร้อยดี 

ไม่ท�าเลอะเทอะกระจุยกระจายไปที่กองข้าวของคนอื่น จึงไม่น่า

รังเกียจ 

 การกินข้าวแบบเปิบด้วยมือ เขาจะมีชามใส่น�้าไว้ให้ชุบมือ

ต่างหาก ท�าให้นิ้วมือสะอาด การเปิบข้าวเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ถ้ารู้

วิธีแล้วก็ดูเรียบร้อยสวยงาม พระเอกละครท่ีไม่เคยเปิบข้าวด้วยมือ 

แสดงบทนี้จึงดูไม่สวย
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 ในสมัยสุโขทัยจะจัดส�ารับกันอย่างไรไม่ทราบ แต่ในสมัย

อยุธยาพบจดหมายเหตุการเลี้ยงพระในพระราชพิธีต่างๆ ก็ไม่มี

ส�ารับเลี้ยงพระหมดทุกรูป มีเฉพาะพระที่มีสมณศักดิ์ และส�ารับ

จะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบ กล่าวไว้เฉพาะที่เป็นส�ารับพิเศษว่าเป็น

ส�ารับมุก ก็คงเป็นเครื่องเขินประดับมุกนั่นเอง ส่วนพระที่ไม่ได้

ส�ารบั กฉ็นัอาหารคาวหวานทีเ่ขาจดัถวายใสฝ่าบาตรให ้เปน็อาหาร

ที่บรรจุในกระทงใบตอง เป็นของแห้ง เช่น ไส้กรอก ไข่เป็ดต้ม ไก่

พะแนง หมูผัดกุ้ง ไข่เจียว มะเขือชุบไข่ น�้าพริก ปลาแห้งผัด 

แตงโม ที่กล่าวมานั้นเป็นของถวายพระครั้งรัชกาลที่ ๑ ดูแล้วก็

เป็นอาหารธรรมดา แต่เป็นฝีมือชาววังก็มีรสชาติที่ดีกว่าแม่ครัว

ธรรมดา

 ส�ารับมุกปัจจุบันหาดูได้ยาก เมื่อผู้เขียนเป็นเด็กยังเห็นใช้

อยู ่แตเ่รยีกวา่ “ตะลุม่” (มลีกัษณะคลา้ยพานมเีชงิ) ผูท้ีไ่มเ่คยเหน็

อาจขอดูได้ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ได้เก็บตะลุ่มประดับ

มกุของสมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระปรมานชุติชโินรสไวคู้ห่นึง่ 

มฝีาครอบสวยงามมาก เขยีนมาถงึตรงนีเ้พิง่นกึไดว้า่ สมยัสโุขทยั

ใช้ถ้วย ๑๐ ใบใส่ในพานกว้างศอก ๔ นิ้ว เรียกว่า “พานเทศ” 

เห็นจะมาจากลังกา และพานเทศ (น่าจะเป็นพานทองเหลืองมีเชิง) 

นี่เองกระมังที่ต่อมาเราเรียกว่า “โต๊ะ”

 หลกัฐานการใชส้�ารบัมกีลา่วถงึในเรือ่ง ขนุชา้งขุนแผน ตอน

พลายแก้วเลี้ยงต�ารวจกับขุนช้าง มีกลอนว่า
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  ๏ ฝ่ายว่าสายทองกับข้าคน ท�าส�ารับสับสนทอดมันกุ้ง

 พริกส้มข่าตะไคร้ใส่ปรุง แกงอ่อมหอมฟุ้งทั้งต้มย�า

 สุกเสร็จจัดเทียบส�ารับไว้ ผู้หญิงวิ่งไขว่อยู่คลาคล�่า

 นางพิมแค้นขุนช้างช่างระย�า ท�าเรียกตาผลหัวล้านมา

 ส่งโต๊ะของคาวกับข้าวให้ ตาผลเป็นผู้ใหญ่ให้เดินหน้า

 ขุนช้างแลเพ่งเขม็งตา เดือดด่าในใจอ้ายเจ้ากรรม

 พลายแก้วยิ้มเมินเชิญกินข้าว ตามมีเถิดพ่อเจ้ามันมืดค�่า

 มันมิใช่กลางวันไม่ทันท�า ขุนช้างหยิบจอกน�้ามาล้างมือ

 กินอิ่มแล้วก็ยกส�ารับไป พูดจาปราศรัยกันตามซื่อ

 ตามบทกลอนจะเห็นว่า ใช้ค�าว่า “ส�ารับ” ในความหมายที่

ต่างกัน “ท�าส�ารับ” หมายความว่าจัดท�าอาหาร “เทียบส�ารับ” 

หมายความว่าอาหารท�าเสร็จแล้วพร้อมท่ีจะรับประทานได้ รับประทาน 

อิ่มแล้วก็ “ยกส�ารับ” กลับเข้าครัวไป

 ในบทกลอนกล่าวถึงโต๊ะของคาวท�าด้วยทองเหลือง รูปร่าง

คล้ายโตก ซึ่งทางภาคเหนือนิยมใช้ และกลายเป็นประเพณีอย่าง

หนึง่ทีเ่รยีกการเลีย้งอาหารเยน็วา่ “เลีย้งขนัโตก” แตอ่ยา่งไรกต็าม 

นักปราชญ์ทางภาษากล่าวว่า “โต๊ะ” กับ “โตก” เป็นค�าเดียวกัน 

เพยีงแตอ่อกเสยีงตา่งกนัไป และลกัษณะผดิเพีย้นกนัตามยคุสมยั

 เมื่อครั้งเป็นเด็ก ส�ารับกับข้าวใช้ถาดทองเหลืองยกขอบสูง

เล็กน้อยเพ่ือกันไม่ให้ถ้วยล่ืนออกนอกถาด ใต้ถาดมีขาท�าปุ่ม ๔ ปุ่ม 

บางชนิดก็ท�าเป็นรูปสามเหลี่ยมฉลุลายสวยงาม ถาดทองเหลือง  

มีน�้าหนักมาก ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นถาดสังกะสีเคลือบมีลวดลาย
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สวยงาม น�้าหนักน้อยกว่าถาดทองเหลือง นิยมใช้ทั้งบ้านและวัด 

ที่ส�าคัญคือไม่ต้องขัดเหมือนถาดทองเหลือง ที่ต้องใช้ส้มมะขาม

เปยีกกบัขีเ้ถา้ขดัใหเ้ปน็เงาสกุใสอยูเ่สมอ สว่นถาดสงักะส ีเพยีงใช้

สบู่หรือข้ีเถ้าล้างก็สะอาด ไม่ต้องขัดให้เปลืองแรง ราคาก็ถูกกว่ากัน

 ส�ารับกับข้าวที่ชาวบ้านใช้บางชนิดเป็นไม้ เอาแผ่นกระดาน

มาขุดให้เป็นถาด ส่วนมากจะทาชาดเพื่อไม่ให้ผุและดูสวยงาม 

ท�าความสะอาดง่าย อีกอย่างหนึ่งท�าเป็นกระบะสี่เหลี่ยมจัตุรัส     

มีฝาครอบเหมือนกล่อง ไม่ต้องใช้ฝาชี แต่อย่างนี้พบน้อยกว่า   

ถาดไม้ ในปัจจุบันก็หาดูได้ยากทั้งสองอย่าง

 ในสมยักอ่น การไดร้บัประทานอาหารในส�ารบัถอืวา่มเีกยีรต ิ

ได้รับการยกย่อง เมื่อครั้งเป็นเด็กมีค�าร้องเล่นว่า “ใครท�าดีได้กิน

ส�ารบั ใครท�าผลบุผลบัไดก้นิกะลา” แสดงวา่การรบัประทานอาหาร

ในส�ารับเป็นคนมีเกียรติ พวกคนที่กินด้วยกะลาเป็นพวกด้อย

เกียรติ 

 ทีก่ลา่วมาขา้งตน้กเ็พือ่ใหเ้หน็แบบแผนของการรบัประทาน

อาหารในสมัยก่อนซึ่งในปัจจุบันหาดูได้ยาก เพราะเลิกใช้ส�ารับ

ถาดทองเหลือง
ที่มา : อนุรักษ์ ฉบับที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ หน้า ๘๗
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 เทา่ทีจ่�าไดส้มยัเปน็เดก็ ถว้ยทีใ่สแ่กงหรอืกบัขา้วจะเปน็ถว้ย

หนามีฝาปิด จะมีลายด้านนอกเป็นลายดอกไม้สีน�้าเงินหรือสีอื่นๆ 

บ้าง ที่เป็นสีขาวล้วนก็มี อย่างนี้นิยมใส่อาหารถวายพระ ออกจะ

หายากสักหน่อย ถ้วยฝาแบบน้ีมีข้อเสียอยู่อย่างหน่ึง ถ้าฝาแตกก็เอา

มาใส่ส�ารับไม่ได้ เพราะถ้วยใบอื่นมีฝาครบ และจะเอาฝาถ้วยของ

ส�ารับอื่นที่ลายหรือสีไม่เหมือนกันมาใช้แทนก็ไม่ได้ ท�าให้ไม่

สวยงาม เรียกเป็นส�านวนว่า “ผิดฝาผิดตัว” เมื่อมีปัญหาเช่นนี้   

คนจึงไม่นิยมใช้ถ้วยมีฝา เวลานี้ก็หาชนิดสมบูรณ์ดีได้ยาก

 สว่นส�ารบัของหวานตา่งกบัส�ารบัของคาวอยา่งหนึง่คอื ถว้ย

ของหวานจะเปน็ถว้ยแกว้ใสบาง ถา้เปน็ของหวานพวกน�า้เชือ่ม เชน่ 

วุ้นน�า้เช่ือม หรือพวกผลไม้ลอยแก้วต่างๆ จะมองเห็นได้ชัด ย่ิงเป็น 

ของหวานที่มีสีสดใสก็ยิ่งดูงามมากขึ้น แต่ถ้วยแก้วบางรักษายาก 

มักจะแตกง่ายกว่าถ้วยแกง

 เรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความเป็นอยู่

ของคนไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการ

เล่าพอให้ทราบว่าเป็นมาอย่างไร ถ้าจะเล่าอย่างละเอียดพิสดารคง

เป็นหนังสือเล่มหนึ่ง 

 อย่างไรก็ตาม ท�าให้เราเห็นว่า บรรพบุรุษของเรามีวัฒนธรรม 

ในการกนิอยูท่ีม่แีบบแผนทีด่มีาแตโ่บราณ ซึง่ในปจัจบุนัเหน็จะท�า

อย่างนั้นไม่ได้อีกแล้ว แม้แต่มารยาทในการกินก็หมดไป


