วิธีการเลือกปลาทูสด
คุยเรื่องปลาทูแม่กลองมาหลายตอนจนหน้าคนเขียนจะเป็ นปลาทูอยูแ่ ล้ว ฉบับนีค้ งจะมาถึงตอนสุดท้ายว่า
ด้วย “ปลาทูน่งึ ”
คอปลาทูคงรูก้ นั ดีวา่ ปลาทูน่งึ สมัยนีน้ นั้ เราเรียกกันตามใจปากต่อๆ กันมา เพราะมันเรียงใส่เข่งมา
เหมือนกับเพิ่งยกออกจากลังถึง นึ่งเสร็จมาใหม่ๆ แต่ความเป็ นจริงแล้วหมายถึง ”ปลาทูตม้ ต้มนา้ เกลือ”
ส่วนเรื่องที่ว่าในอดีตคนทาปลาทูน่งึ เขานึ่งกันจริงหรือเปล่า? จนบัดนีก้ ็ยงั เถียงกันไม่จบว่านึ่งหรือไม่น่งึ
เพราะหลักฐานการบันทึกและภาพถ่ายไม่มีให้เห็น ได้ยินแต่คนนัน้ คนนีพ้ ดู ตามความทรงจา แต่ก็มีคนหา
เหตุผลมาอธิบายจนได้วา่ ทาไมปลาทูน่งึ กลายมาเป็ นปลาทูตม้ นั่นก็ เพราะเวลานึ่งแล้วผิวปลาจะไม่ตงึ สวย
เท่ากับนาไปต้มในนา้ เกลือเจือจาง พอเอาขึน้ มาร้อนๆ ก็ราดด้วยนา้ เย็นจัดอีกทีให้ผิวมันวาว และดึงรัง้ ให้
หนังตึงน่ากิน
เอาเป็ นว่าจะนึ่งหรือจะต้ม ผลผลิตปลายทางก็เหมือนกันทัง้ 2 แบบ คือ หมายถึงปลาทูท่ีผา่ นกระบวนการ
ทาให้สกุ แล้วและมีรสเค็มอยู่ในตัว สามารถเอามาปรุงอาหารต่อได้มากมายหลายชนิด ไม่วา่ จะเป็ นนา้ พริก
ปลาทู ปลาทูทอด ปลาทูตม้ ยา ปลาทูตม้ ส้ม ปลาทูฉ่ฉู ่ี ปลาทูผดั ฉ่า ปลาทูตม้ มะดัน ข้าวผัดนา้ พริกปลาทู
ฯลฯ
“ปลาทูแม่กลอง” ของดีเลื่องชื่อลือชานัน้ จุดเริ่มต้นการผลิตมาจากท่าเรือหน้าวัดปทุมคณาวาส ซึ่งเป็ นท่า
ขึน้ ปลาทูขนาดใหญ่ มีพอ่ ค้า แม่คา้ และชาวประมง มาทาการซือ้ ขายปลาทูกนั อย่างคึกคัก เพื่อนาไปทา
เป็ นปลาทูน่งึ ใส่เข่ง
เอกลักษณ์ของปลาทูแม่กลองคือ “หน้างอ คอหัก” ถ้าหน้าไม่งอ คอไม่หกั ดูเป็ นหน้าเริดเชิดหยิ่ง ถือว่า
เป็ นปลาจากที่อ่ืน
ในบรรดาแม่คา้ ปลาทูน่งึ เมืองแม่กลองคงไม่มีใครเด่นดังไปกว่า ป้ าทองอยู่ หะรินสวัสดิ์ หรือ “ป้ าอยู่” ผู้
คร่าหวอดอยู่ในวงการนึ่งปลาทูขายมายาวนานหลายสิบปี อีกแล้ว ป้าอยูจ่ งึ เป็ นดาราไปออกรายการต่างๆ
มามากมายเกี่ยวกับเรื่องการทาปลาทูน่งึ
ทุกวันแกจะไปรับปลาจากหน้าวัดปทุมฯ มานึ่งตัง้ แต่ตี 3 มาหยุดนึ่งเอาตอน 7 โมงเช้า แกบอกว่าที่ปลาทู
แม่กลองโด่งดังก็ตรงที่มีเนือ้ ปลาอร่อยกว่าที่อ่ืน เพราะทะเลแม่กลองพืน้ เป็ นดินโคลน อาหารปลาอุดม
สมบูรณ์กว่าดินทราย และถ้าจะกินปลาทูให้อร่อยเลิศต้องเป็ นช่วงเดือนพฤศจิกายน ปลาจะมันและมีเยอะ
กว่าช่วงอื่น
พอได้ปลามาก็จะทาการควักไส้ออก ล้างให้สะอาดด้วยนา้ เปล่า แล้วนาปลาทูวางลงเข่ง ถ้าตัวใหญ่หน่อยก็
จะใส่เข่งละ 2 ตัว แต่ถา้ ตัวเล็กหน่อยก็จะใส่เข่งละ 3 ตัว แล้วแต่ขนาดของปลา ซึ่งก่อนที่จะนาปลาทูลงเข่ง

นัน้ คนทาก็จะหักคอปลาทูให้งอลง เพื่อที่จะให้เข่งล็อกตัวปลาทูไว้อย่างสวยงาม ทาให้ปลาทูแม่กลองดู
แตกต่างจากปลาที่อ่ืน
ป้าอยู่ เล่าว่า ก่อนหน้านีก้ ็จดั ปลาทูใส่เข่งเหมือนทั่วไป คือเรียงปลาทูเอาหัวและหางตรงลงเข่ง ปรากฏว่า
พอนึ่งมาแล้วหางหักบ้างอะไรบ้าง ก็เลยจับปลาทูหกั คอให้งอพอดีเข่ง กลายเป็ นที่มาของปลาทูหน้างอ คอ
หัก ของแม่กลองนับแต่นนั้
พอนาปลาลงเข่งเรียบร้อยแล้วก็จะนาเข่งปลามาเรียงลง “เต๊า” ซึ่งเป็ นอุปกรณ์ท่ีมีลกั ษณะเป็ นโครงเหล็ก
ทรงกลมใช้เรียงเข่งปลาเพื่อนาลงไปต้ม แต่ละเต๊าใส่เข่งปลาทูได้ 70-80 เข่ง เอาไปต้มในหม้อขนาดใหญ่
ด้วยนา้ เกลือประมาณ 15 นาที จากนัน้ จึงนาปลาขึน้ มา เป็ นอันเสร็จสิน้ กระบวนการทาปลาทูน่งึ พร้อมที่สง่
ขายให้กบั พ่อค้า แม่คา้ ที่มารอรับถึงหน้าบ้าน
ป้าอยูย่ งั ให้ความรูก้ บั ทุกคนว่าเวลานีป้ ลาโป๊ ะไม่มีแล้ว มีแต่ปลาเรืออวนลาก ที่รอ้ งขายกันว่า “ปลาโป๊ ะๆ…
โกหกทัง้ นัน้ ถ้าปลาใกล้โป๊ ะละไม่เถียง” ปลาทูน่งึ คุณภาพดีระดับปลาโป๊ ะต้องเป็ นปลาทูอวนดาที่ออกเรือ
ตอนเย็นและกลับมาตอนเช้าทุกวัน ซึ่งจะทาให้ได้ปลาสดๆ มานึ่ง
หลักง่ายๆ เกี่ยวกับการกินปลาก็คือ ปลาอะไรก็ตามถ้าไม่สดจะคาว เอาไปทาอะไรกินก็ไม่อร่อย ปลาทูน่งึ ก็
เช่นกัน ถ้าเริ่มต้นจากปลาไม่สด อย่าหวังเลยว่าเนือ้ จะอร่อย ถ้าได้ปลาทูสดจริงๆ ทาอะไรก็อร่อยแน่นอน

ไม่จาเป็ นต้องเป็ นปลาโป๊ ะก็ได้ แต่ปลาทูน่งึ แม่กลองส่วนใหญ่อร่อยจริง ไม่ใช่เฉพาะของป้าอยู่ นั่นก็เพราะ
ชาวประมงออกเรือไปล่าปลาทูมาขายแบบวันต่อวันนั่นเอง ไม่มีการเก็บปลาไว้คา้ งคืน ปลาทูแม่กลองจึงสด
ใหม่กว่าปลาทูท่ีถกู แช่แข็งค้างคืนหลายวัน

แต่ในความสดใหม่นนั้ ก็อาจมีความผิดพลาดได้ถา้ หากกรรมวิธีในการนึ่งปลาทูไม่ถกู ต้อง คนซือ้ ปลาทูน่งึ ไป
แล้วตกบ่ายมีกลิ่นเหม็นเน่า นั่นก็เพราะตอนต้ม อ่อนเกลือ อ่อนไฟ นึ่งไม่สกุ ถ้านึ่งไม่คอ่ ยสุกลองสังเกตดู
หนังปลาจะเต่ง จะใส สวย ปลาที่สกุ มากตัวจะเหี่ยวหน่อย ไม่สวยนักแต่อร่อยแน่นอน
ดังนัน้ ก็เลยต้องเอาวิธีเลือกปลาทูน่งึ มาฝากกันหน่อย ปลาทูท่ีน่งึ ใหม่จะมีกลิ่นหอมชวนกิน ตัวอวบอ้วน
เนือ้ นุม่ แน่นและไม่เละยุย่ ท้องและผิวไม่ถลอก ถ้าขอบตาแดง ผิวเหลือง แสดงว่าเป็ นปลาที่มีคณ
ุ ภาพไม่ดี
เป็ นปลาที่ได้จากอวนลาก ความอร่อยของปลาทูน่งึ ยังขึน้ อยูก่ บั ปลาทูท่ีสดที่นามาต้มด้วย
ปลาทูน่งึ จะมีความสดมากหรือน้อยนัน้ จะทราบได้ก็ตอ่ เมื่อมีการดมกลิ่น ชิมรสเนือ้ ปลา ปลาที่มีความสด
มากจะมีกลิ่นหอมของเนือ้ ปลาชวนกิน รสชาติอร่อย เนือ้ นุม่ ไม่กระด้าง ไม่เปื่ อยยุย่ โดยเฉพาะปลาทูท่ีจบั
ได้ท่ีกน้ อ่าวไทยตามทะเลที่พืน้ ดินเป็ นเลน เนือ้ จะอร่อยกว่าปลาทูท่ีจบั ได้ตามทะเลที่เป็ นพืน้ ทราย
วิธีเลือกปลาทูสดให้ดทู ่ีลกู ตา ปลาทูสดลูกตาจะนูน ตาดามีสีสดใส ส่วนหลังของลาตัวจะมีสีเขียวเป็ นพืน้
ส่วนท้องจะมีสีขาว หรือสีเงิน หางปลายังมีสีเหลือง ตามลาตัวมีเมือกลื่นๆ เหงือกมีสีแดงออกชมพู ปลาไม่มี
กลิ่น เนือ้ แน่น เมื่อใช้นวิ ้ กดที่กลางลาตัวแล้วปล่อยนิว้ ออก รอยยุบจะกลับคืนสภาพเดิมได้หมดหรือเกือบ
หมด
ส่วนปลาทูท่ีไม่สด ลูกตาจะยุบ ตาดาจะขุ่น บริเวณลูกตาอาจมีเลือดคั่ง สีพืน้ ของลาตัวซีด เหงือกมีสีแดง
ซีด ปลามีกลิ่นคาวหรือคาวจัด ลาตัวอ่อนเหลว และไม่มีเมือกจับ
ปลาทูทกุ ตัวที่นาขึน้ ฝั่งมาแล้วเป็ นปลาที่ตายแล้วทัง้ สิน้ เพราะหลังจากที่ชาวประมงจับปลาทูขนึ ้ มาได้ราว
5-10 นาที ปลาก็จะสิน้ ชีพ ปลาทูท่ีตายใหม่ๆ นีถ้ า้ รีบนาไปประกอบอาหาร ไม่วา่ จะเป็ นต้ม ผัด แกง ทอด
เนือ้ จะนุม่ หวานอร่อย กลิ่นหอม ถ้านาไปต้ม มันปลาทูสีเหลืองจะลอยฟ่ องขึน้ หม้อ เห็นแค่นีก้ ็รูเ้ ลยว่าปลา
สดจริงๆ ซึ่งโอกาสที่จะได้ปลาแบบนีต้ อ้ งไปที่ทา่ ขึน้ ปลาเท่านัน้

สาหรับปลาทูสดที่เห็นขายกันอยู่ตามตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเป็ นปลาที่ตอ้ งผ่านหลายกระบวนการ
มากมายกว่าจะมาวางขายตามท้องตลาด ความสดของปลาลดลงเหลือ 60-80% เท่านัน้ ยิ่งถ้าเป็ นปลาทูท่ี
ขายตามจังหวัดที่หา่ งไกลทะเลแล้วให้หลีกเลี่ยงปลาทูสด กินปลาทูน่งึ ไปเลยจะดีกว่า
ส่วนการทอดปลาทูให้อร่อยหนังไม่ตดิ กระทะ ถ้าเป็ นปลาทูสดให้เอาปลาแช่นา้ เกลือก่อนค่อยทอด (ปลาทู
นึ่งไม่ตอ้ ง) ทอดปลานา้ มันต้องเยอะ ห้ามขีเ้ หนียวนา้ มัน ข้อสาคัญนา้ มันห้ามร้อนจัด ใช้ไฟกลางใจเย็นๆ
ทอดจนด้านข้างเหลืองแล้วค่อยๆ พลิก อย่าใจร้อนเดี๋ยวหนังจะลอกไม่สวย ทอดปลาต้องให้หวั มันกรอบ
เพื่อเราจะได้กินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว
ด้วยความที่ปลาทูแม่กลองเป็ นราชาแห่งปลาทูและเป็ นหนึ่งในของดีเมืองแม่กลองนี่เอง ทางจังหวัด
สมุทรสงครามจึงได้จดั งาน “เทศกาลกินปลาทู” ขึน้ ทุกปี ในช่วงเดือนธันวาคม เพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์
ให้ปลาทูแม่กลองเป็ นที่รูจ้ กั มากขึน้ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยไฮไลต์ของงานก็คงจะ
หนีไม่พน้ ยอดปลาทูเมืองแม่กลองที่นา่ ลิม้ ลองในรสชาติเป็ นอย่างยิ่ง
แต่…ระวังสักหน่อยนะคะ
กินปลาทูน่งึ อย่ากินมาก เพราะกรรมวิธีทาปลาทูน่งึ ตามที่ได้เล่าให้ฟังนัน้ เขานาไปต้มในนา้ เกลือเข้มข้น
พอสมควร ดังนัน้ ความเค็มของเกลือก็จะซึมเข้าเนือ้ ปลาทู ยิ่งต้มนานยิ่งเค็มมาก
ใครที่ชอบกินปลาทูจะเห็นได้วา่ ปลาทูน่งึ ทุกวันนี ้ ไม่วา่ จะเป็ นปลาทูแม่กลองหรือที่ไหนก็ตามจะมีรสเค็มจัด
ขึน้ กว่าที่เคยกินมาก เพราะในการต้มนัน้ ยิ่งใส่เกลือมากยิ่งจะถนอมปลาทูไว้ได้นานมากขึน้ สะดวกต่อการ
ส่งขายตามพืน้ ที่หา่ งไกล
ดังนัน้ จงอย่าได้แปลกใจเลยที่กรมอนามัยบอกตัวเลขปริมาณโซเดียมในปลาทูเอาไว้วา่
ปลาทูทอด ครึ่งตัวขนาดประมาณ 100 กรัม มีโซเดียมหรือเกลือมากถึง 1,018มิลลิกรัม ในขณะที่
ปริมาณโซเดียมในอาหารทีค่ วรบริโภคใน 1 วันนั้น ควรรับได้ไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม
ปริมาณโซเดียมขนาด 2,000 มิลลิกรัม เท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา
เมื่อนึกถึงเรื่องนีจ้ งึ ต้องกินปลาทูให้เป็ นด้วยจึงจะมีสขุ ภาพดี ไม่ใช่วา่ เห็นปลาทูมีโอเมก้า 3เยอะ ก็จดั หนัก
กันไปคราวละหลายตัวเลย
ที่บา้ นมีวิธีจดั การปลาทูน่งึ ด้วยการเอาไปต้มในนา้ เดือดจัด ละลายเกลือออกไปจากตัวปลาก่อน จากนัน้
ค่อยนามาผึ่งสะเด็ดนา้ ให้แห้งก่อนจะเอาไปทอด วิธีนีจ้ ะช่วยลดความเค็มของปลาทูน่งึ ลงไปได้ระดับหนึ่ง
แม้จะไม่มากนัก แต่ก็ยงั ดีกว่าสวาปามเกลือเข้าไปมากๆ

อย่าลืมว่าในนา้ พริกที่เรากินแนมกับปลาทูทอดนัน้ ยังมีโซเดียมปนอยูใ่ นกะปิ นา้ ปลา ที่นามาปรุงนา้ พริก
อีกเยอะเลย
…ปลอดภัยไว้ก่อนไม่เสียหายอะไร
ทีม่ า
ผู้เขียน

คนรักผัก เทคโนโลยีชาวบ้าน
สุมิตรา จันทร์เงา

