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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย ฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษากระบวนการกลายของขนม
แบบฉบับแต้จวิ๋ ประจ�ำเทศกาลจีนในประเทศไทย ขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ เป็นส่วนหนึง่ ของ
วัฒนธรรมด้านอาหารการกินของชาวจีนรแต้
์ จวิ๋ ทีแ่ พร่หลายและเป็นทีน่ ยิ มในสังคมไทย
ต
ส
มาช้านาน ค�ำว่าขนมของว่างในภาษาจี
า นแต้จิ๋วคือค�ำว่า “เตี่ยมซิม”（点心）และ
ศ
ร
“เซี้ยวเจี๊ยะ”（小食）มีทั้งษทีต่เป็นอาหารคาวและหวาน ปัจจุบันยังสามารถพบเห็น
เกคมไทย ทั้งในฐานะอาหารจีนที่เป็นของว่างประจ�ำวัน
ย
ั
ขนมเหล่ า นี้ ไ ด้ ทั่ ว ไปในสั
ง
ล
า
ิา ทย ำเทศกาลจีนในไทย เช่น ขนมเปี๊ยะ ขนมกุยช่าย ขนมบัวลอย
และในฐานะขนมประจ�
ว
ขนมถ้ วยฟูัล มเมืห่ อขนมแบบฉบับ แต้จิ๋วเข้ามาสู่สัง คมไทยก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ิท ยดของขนมหลายประการ จนกลายสภาพเป็นขนมแบบฉบับแต้จิ๋วในไทย
จ
ิ
ในรายละเอี
ด
้
ู
ร
ทีวาม่ มลี กั ษณะพิเศษต่างไปจากเดิม ผูว้ จิ ยั ได้สำ� รวจและเก็บข้อมูลของขนมประจ�ำเทศกาล
ค
คลัง จีนในไทยจากชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยที่อาศัยในย่านชุมชนจีนในย่านเยาวราช
ย่านสะพานใหม่ ย่านบางเขน ย่านวรจักร ย่านฝั่งธน ในเขตกรุงเทพฯ จ�ำนวนรวม 30
ครอบครัว แล้วน�ำมาวิเคราะห์หาสาเหตุการกลาย ผลการศึหมดอายุ
กษาขนมแบบฉบั
11-12-2564
วันทีบ่ แต้จิ๋ว
ประจ�ำเทศกาลจีนในไทยจีนรวม 22 รายการ พบว่า ในแต่ละชนิดขนม มีการกลาย
ในมิติต่าง ๆ แยกเป็น 7 ด้าน ประกอบไปด้วย 1) ชื่อเรียก 2) วัตถุดิบหลัก 3) กรรมวิธี
การท�ำ  4) รูปทรงและสีสัน 5) รสชาติ 6) ความหมายแฝง และ 7) โอกาสในการใช้
(เทศกาล) ซึ่งลักษณะของการกลายในแต่ละมิติมีทั้งเพิ่มเติม ลดลง และเปลี่ยนรูปแบบ
ไปจากเดิม โดยปัจจัยทีก่ อ่ ให้เกิดการกลายของขนมในแต่ละมิตนิ นั้ มีหลายประการ อาทิ
ปัจจัยด้านทรัพยากร สภาพแวดล้อม ภาษา ค่านิยม ความเชื่อ และวัฒนธรรมประเพณี
ที่มีความแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ด้วยเหตุปัจจัยต่าง ๆ
เหล่านี้จึงส่งผลให้มีขนมแบบฉบับแต้จิ๋วรูปแบบใหม่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ค�ำส�ำคัญ: ขนมแบบฉบับแต้จิ๋ว วัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วในประเทศไทย อาหารจีนแต้จิ๋ว
กระบวนการกลาย
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Abstract
The purpose of this research was to study the process
of becoming the Teochew traditional confectionery for Chinese festivals
in Thailand. The Teochew traditional
ร์ confectionery is a part of the
ต
ส
Chinese Teochew cuisines culture
า that has been widely and prevalent
ศ
ร
ต The word "confectionery" in Teochew
in Thai society for a long ษtime.
ก
เ
is "Diam-sim"（点心）าand
ลัย "Xiao-ziah"（小食）, which means dumplingย
ิท Nowadays, we usually see Teochew traditional
style snack and dessert.
ว
า
ห
confectionery
ัิทล มin Thailand that is both a prevalent Chinese food in Thailand
and confectionery
for Chinese festivals such as Mooncake,
ู้ดิจ
ร
ม
า Cake, Bua Loy and Yeast cake. When Teochew traditional
Gu วCai
ค
ง
ั
คลconfectionery came into the Thai society, there were many changes in
the details of confectionery and became the Thai-style Teochew
confectionery that has its characteristics. The researchers
surveyed
11-12-2564
หมดอายุ
วันทีand
่
collected data of Chinese festival desserts in Thailand from Thai-Chinese
and Thai people living in the Chinese community in Yaowarat, Saphan
Mai, Bang Khen, Worachak, Thonburi Bangkok totaling 30 families. The
data, then, were analyzed to find the causes of becoming. The results of
22 Teochew confectionery for Chinese festivals in Thailand showed that
there were seven topics, including 1) the names, 2) the main ingredients,
3) the process, 4) the shapes and the colours, 5) the taste,
6) the connotation, and 7) the opportunity to use (the festivals).
The differences between China and Thailand in terms of resources,
environment, language, values, beliefs, culture and traditions were the
reasons why all of these issues were added, eliminated and changed.
As a result, a new type of Teochew style was created in Thai society.
Keywords: Teochew confectionery, Teochew culture in Thailand, Teochew
cuisine, the process of becoming
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บทน�ำ

ในสังคมไทยมีวฒ
ั นธรรมจีนสอดแทรกอยูใ่ นเกือบทุกมิติ ทัง้ ด้านภาษา ศิลปะ
ธรรมเนียมปฏิบัติ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะกับวัฒนธรรมด้านอาหาร
การกิน ซึ่งล้วนเป็นผลอันเกิดจากการผสมผสานวั
ฒนธรรมที่มาจากการอพยพของ
ร์
ต
ส
ชาวจีนไปยังดินแดนโพ้นทะเล ชาวจี
านอพยพในไทยมีอยู่ 5 กลุม่ ใหญ่ คือ แต้จวิ๋ ฮกเกีย้ น
ศ
ร
แคะ ไหหล�ำและกวางตุ้ง โดยในบรรดาชาวจี
นอพยพในไทย จีนแต้จิ๋วมีมากที่สุด
ษต
ก
เ
ชาวจีนอพยพโดยเฉพาะชาวจี
าลัย นแต้จว๋ิ ทีม่ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ ได้นำ� เอาวัฒนธรรมจีนท้องถิน่
ย
ิทงดินแดนไทยด้วย ไม่วา่ จะเป็นวัฒนธรรมด้านศาสนาและความเชือ่
หลายด้านติดตัวามายั
ว
ห
ที่แสดงออกมาในลั
ัิทล ม กษณะต่าง ๆ อาทิ การก่อตั้งวัดจีน ศาลเจ้าจีน ศาลบรรพชน
ตระกูู้ดลิจแซ่ รวมไปถึงประเพณีการเซ่นไหว้ในเทศกาลจีน วัฒนธรรมด้านศิลปะแขนง
ร
ต่วาามง ๆ ทั้งงานสถาปัตยกรรมจีนตามวังเจ้านายและวัดหลวง การแสดงมหรสพต่าง ๆ
ค
คลัง จ�ำพวกคณะงิ้วและวงดนตรีจีนแต้จิ๋ว รวมไปถึงงานศิลปะหัตถกรรมต่าง ๆ จ�ำพวก
เครื่องเรือน เครื่องใช้ ของประดับตบแต่งต่าง ๆ วัฒนธรรมด้านภาษาอย่างเช่น การใช้
ค�ำยืมภาษาจีนแต้จิ๋วจ�ำนวนมากในภาษาไทย และวัฒนธรรมด้
านอาหารการกิ
11-12-2564
หมดอายุ
วันที่ น
ที่ในปัจจุบันยังสามารถพบได้โดยทั่วไปในวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทย ขนมแบบฉบับ
แต้จิ๋วเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวจีนแต้จิ๋วที่ โดดเด่นและแพร่หลาย
อย่างมากในสังคมไทย Xiao (2011, p. 42) ได้อธิบายถึงขนมแบบฉบับแต้จิ๋ว
ไว้ว่า “ค�ำว่าขนมของว่างในภาษาจีนแต้จิ๋วใช้ค�ำว่า “เตี่ยมซิม”（点心） หรือ
“เซี้ยวเจี๊ยะ”（小食）ซึ่งหมายถึง ของว่าง ของกินเล่น ของรองท้อง มีทั้งที่เป็นขนม
กินเล่นในชีวิตประจ�ำวันแบบบ้าน ๆ และเป็นขนมประจ�ำเทศกาล โดยอาจแบ่งได้เป็น
ของคาว ของหวานและของเจ ขนมกินเล่นของจีนแต้จวิ๋ ได้ปรากฏอยูท่ วั่ ไปในสังคมไทย
ที่คนไทยรู้จักกันก็อย่างเช่น ขนมเปี๊ยะ ขนมโก๋ ขนมกุยช่าย ขนมจันอับ ขนมบัวลอย
ขนมถ้วยฟู เป็นต้น หรือแม้กระทั่งก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวหลอด กวยจั๊บ เกี๊ยวน�้ำ 
กระเพาะปลา ซึง่ ฟังดูเหมือนจะเป็นอาหารจานหลักเสียมากกว่า แต่อนั ทีจ่ ริงแล้วเดิมที
อาหารเหล่านี้ล้วนใส่ถ้วยขนมขายทั้งสิ้นและถือเป็นของกินเล่นไม่ใช่อาหารจานหลัก
แต่อย่างใด”
ขนมแบบฉบับแต้จิ๋วเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของจีนแต้จิ๋ว
ที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ในสมัยโบราณชาวจีนแต้จิ๋วอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้าง
แห้งแล้งกันดารและเกิดภัยพิบตั อิ ยูบ่ อ่ ยครัง้ คุณภาพชีวติ และทรัพยากรทางด้านอาหาร
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การกินไม่ได้ดพี ร้อมอย่างในปัจจุบนั ขนมซึง่ สมัยนัน้ ถือเป็นของหรูหราฟุม่ เฟือยก็มกั จะ
ปรากฏออกมาให้เห็นเฉพาะในโอกาสพิเศษของชาวจีนแต้จิ๋ว อาทิ ช่วงเทศกาลประจ�ำ
สารทต่าง ๆ หรือพิธกี รรมทีส่ ำ� คัญ และเนือ่ งด้วยโอกาสพิเศษนัน้ มีไม่มากนัก อีกทัง้ เป็น
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเซ่นไหว้สังเวยสิ่งรศั์ กดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถส่งผลต่อชะตาชีวิตได้
สถตีพิถันและใส่ใจกับการท�ำขนมแต่ละชนิด
ชาวจีนแต้จิ๋วในสมัยก่อนจึงค่อนข้าศงพิ
า
ตร และเหมาะสมแก่การใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้
มากเป็ น พิ เ ศษ เพื่ อ ให้ ข นมออกมาดี
ษ
เก
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกาสส�ำคัาญลต่ัยาง ๆ ขนมที่ใช้เป็นเครื่องเซ่นไหว้มีวิวัฒนาการมาจาก
พืชพรรณธัญญาหารที
เ่ ิทป็ยนผลผลิตในครัวเรือนทัว่ ๆ ไป โดยน�ำมาผ่านกระบวนการการ
ว
า
แปรรูปเพื่อเพิัล่มคุมณหค่า เอกลักษณ์ของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วที่ใช้ในวาระพิเศษคือขนม
แต่ละชนิดู้ มัิจิทกจะมีความหมายต่าง ๆ ที่ลึกซึ้งและมีเรื่องราวที่น่าสนใจแฝงอยู่ อีกทั้ง
ร
วัตถุวดาิบม รสชาติ กรรมวิธีการท�ำ  รูปลักษณ์ ความหมาย โอกาสการใช้ และประวัติ
ังค นมาของตัวขนมแต่ละชนิดก็มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและมีความน่าสนใจ
คลความเป็
อยู่ไม่น้อย
ขนมแบบฉบั บ แต้ จิ๋ ว ได้ เข้ า สู ่ สั ง คมไทยพร้ อ มกั บ หมดอายุ
วั ฒ นธรรมจีวนันแต้
11-12-2564
ที่ จิ๋ ว
ด้านอื่น ๆ และได้ด�ำรงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยทุกยุคทุกสมัยมาโดยตลอด จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วแบบใหม่ในต่างแดน ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม และลดทอน
ในรายละเอียดต่าง ๆ ของขนมไปจากเดิม บ้างก็เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม
ไทย - จีน จนได้กลายสภาพเป็นขนมแบบฉบับแต้จิ๋วในสังคมไทย ที่มีลักษณะแตกต่าง
ไปจากเดิม ทัง้ ในมิตขิ องการเรียกขานชือ่ ขนม วัตถุดบิ รสชาติ กรรมวิธกี ารท�ำ รูปลักษณ์
ความหมายแฝงและโอกาสการใช้งาน ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกลายของขนมในแต่ละ
มิตินั้นมีหลายประการ อาทิ ปัจจัยด้านทรัพยากรท้องถิ่น สภาพแวดล้อมของถิ่นที่อยู่
อาศัย ภาษา ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรมประเพณีที่มีความแตกต่างและมีการ
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัยอยูเ่ สมอ ด้วยเหตุปจั จัยต่าง ๆ เหล่านีจ้ งึ ส่งผลให้มขี นมแบบ
ฉบับแต้จวิ๋ รูปแบบใหม่เกิดขึน้ ในสังคมไทย ซึง่ รวมไปถึงขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ ทีใ่ ช้เซ่นไหว้
และใช้ประกอบพิธีในวาระส�ำคัญต่าง ๆ ของทั้งชาวจีนและชาวไทยในประเทศไทยที่มี
การกลายไปจากเดิมในหลากหลายมิติ
จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลท�ำให้ผู้วิจัยได้ทราบว่า ในปัจจุบันยังไม่มีการ
ท�ำวิจัยในหัวข้อกระบวนการกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วในสังคมไทยมาก่อน ผู้วิจัย
จึงได้หยิบยกเอาขนมแบบฉบับแต้จิ๋วที่ใช้เซ่นไหว้ในเทศกาลส�ำคัญของชาวจีนแต้จิ๋ว
104

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
Mekong-Salween Civilization Studies Joural

ในไทยซึง่ ค่อนข้างมีความโดดเด่นในแง่ของวัฒนธรรมประเพณีและความเชือ่ มาเป็นกรณี
ศึกษา เพื่อหากระบวนการกลายจากจีนสู่ไทย โดยพิจารณาจากลักษณะพิเศษต่าง ๆ
ของขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ สูตรดัง้ เดิมเปรียบเทียบกับขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ ในประเทศไทย
วิเคราะห์ให้เห็นการกลายและวิเคราะห์รถ์ ึงเหตุปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการกลายนั้น ๆ และ
ต
สรุปผลออกมาให้เห็นเป็นภาพรวมศาส

ตร
ษ
เก

วัตถุประสงค์ของการวิาลจัยัย
ิทย
ศึกษากระบวนการการกลายของขนมแบบฉบั
บแต้จิ๋วประจ�ำเทศกาลจีน
ว
า
ห
ในไทยจากจี
ัล นมสู่ไทย

ิท
จ
ิ
ู
ด
้
ร
วิวาธมีด�ำเนินการวิจัย
ังค

คล

เพื่อให้การวิจัยด�ำเนินไปอย่างเป็นระบบ ผู้วิจัยได้ก�ำหนดวิธีการด�ำเนินการ
วิจัยดังต่อไปนี้
11-12-2564 1.		ระเบียบวิธีวิจัย
หมดอายุวันที่
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อการ
ศึกษากระบวนการการกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วจากจีนสู่ไทย
2.		วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) ส�ำรวจงานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2) ค้นคว้าเรียบเรียงรายชื่อและข้อมูลของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วที่มีการ
ปรากฏใช้ในเทศกาลส�ำคัญของชาวจีนแต้จิ๋วในสังคมไทย อันประกอบไปด้วยประวัติ
ของขนมแต่ละชนิด วัตถุดบิ ความหมายทีเ่ ป็นมงคลจากชือ่ เรียกและรูปลักษณ์ของขนม
ตามความเชื่อของชาวจีนแต้จิ๋ว รวมไปถึงโอกาสการใช้ขนมแต่ละชนิดในพิธีกรรมและ
เทศกาลต่าง ๆ โดยสืบค้นข้อมูลจากทั้งเอกสารของจีนและไทยเพื่อใช้วิเคราะห์
เปรียบเทียบ
3) ค้นคว้าเรียบเรียงรายชื่อและข้อมูลของเทศกาลจีนที่ส�ำคัญของ
ชาวจีนแต้จิ๋วในไทย โดยน�ำประวัติและรายละเอียดของแต่ละเทศกาลมาวิเคราะห์
หาความเชื่อมโยงกับขนมแบบฉบับแต้จิ๋วที่ปรากฏในเทศกาลนั้น ๆ
4) ลงพื้นที่ส�ำรวจขนมชนิดต่าง ๆ ที่ท�ำการศึกษาในพื้นที่ที่มีชาวไทย
เชื้อสายจีนอาศัยอยู่ อาทิ ย่านเยาวราช ย่านสะพานใหม่ ย่านบางเขน ย่านวรจักร
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ย่านฝัง่ ธน เขตกรุงเทพฯ ซึง่ ในพืน้ ทีด่ งั กล่าวยังมีการผลิตเพือ่ บริโภคเองหรือเพือ่ จ�ำหน่าย
โดยสัมภาษณ์จากชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยที่เคยท�ำ เคยกิน เคยซื้อ เคยพบเห็น
หรือมีประสบการณ์ตรงกับขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ ทีท่ ำ� การศึกษาจ�ำนวนรวม 30 ครอบครัว
พร้อมทั้งเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติรม์
ตนถิ่นอื่น ๆ ที่ปรากฏในไทยเพิ่มเติม เพื่อให้
ส
5) ค้นคว้าข้อมูลขนมของจี
า
รศ
ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิษ่งตขึ้น
เกข้อมูล
ย
ั
3.		วิธีการวิเคราะห์
ล
า
ิทย หาความสัมพันธ์ระหว่างขนมชนิดต่าง ๆ กับเทศกาลส�ำคัญ
1) วิาเคราะห์
ว
ห ่จะสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความหมายมงคลของขนม
ของชาวจีนแต้ัลจิ๋วมในไทยที
ิท
ชนิดนั้น ๆู้ดิจตามความเชื
่อของชาวจีนแต้จิ๋วในไทย
ร
ม
2) วิเคราะห์ศึกษากระบวนการการกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ๋ว
วา
ค
ง
ั
คลจากจีนสู่ไทย
3) สรุปและรายงานผลการวิจัย

11-12-2564

หมดอายุวันที่

ผลการวิจัย
เพือ่ ให้งา่ ยต่อการท�ำความเข้าใจ ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเนือ้ หาในส่วนของการสรุปผล
การวิจัยออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งคือรายละเอียดโดยสังเขปของขนมแบบฉบับ
แต้จิ๋วประจ�ำเทศกาลจีนในสังคมไทยรวม 18 ชนิด 22 รายการขนม และในส่วนที่สอง
คือการกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วประจ�ำเทศกาลจีนในสังคมไทยโดยแยกเป็น
การกลาย 7 ประการตามลักษณะพิเศษอันประกอบไปด้วย การกลายของชื่อเรียก
วัตถุดิบหลัก กรรมวิธีการท�ำ  รูปทรง - สีสัน รสชาติ ความหมายแฝงและโอกาส
ในการใช้ (เทศกาล)
1.		ความเป็นมาและรายละเอียดของขนมแต่ละชนิด
จากการศึกษาขนมที่ใช้ในพิธีเซ่นไหว้ประจ�ำเทศกาลส�ำคัญต่าง ๆ ของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนจ�ำนวน 18 ชนิด 22 รายการ ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อมูลรายละเอียดของ
ขนมชนิดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
			
1.1		 ขนมกุยช่าย/อั่งก้วย
ขนมกุ
กเปJนภาษาจี
จิ๋วคือ
ขนมกุ ย ช่ขนมกุ
า ยมียชชKื่ อาเรี
ภาษาจี
น แต้
จิ๋ วจคืยิ๋วชKคือาอยมี
อัอั่ ง่ ชก้กCื่อวเรียยย（红粿）
ยมียชกเป็
ื่อเรียนกเปJ
นภาษาจี
นแตC
ไชCกนCวแตC
ย（菜粿
ถKวงกC
ย（团粿）
KวงกCวย（圆ต
ไช้ก้วย（菜粿）
กู๋ไวช้ยก（团粿）
้วย（韭菜粿）
วงก้
วยว（团粿）
วงอี่กกCว้วยย（团圆粿）
ถKวงอี่กCว粿）
ยถ่（团圆粿）
อี่ถKวงกCวถ่ยถK（圆团粿）
และสุKงกCวอีย่ถ（笋粿）
粿）ถKวงกC
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วขนม
ดิบหลั
แป°งขCานวเจC
และความหมายมงคลของตั
วขนมและความหมายมงคลของตั
มีวัตถุดกิบษาหลัโขง-สาละวิ
กคือ แป°นงขCาวเจC
า แป°มีงวขCัตาถุวเหนี
ยวกคืขCอาวแดงปõ
(ผงา
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ง ๆง กุเชKยนชKาขCยาวเหนี
ยว ถัถั่ว่วกวน
ลิสง มักุนCงแหC
ง กุดยชKเผืาอ
นำมาทำไสCขนมไสCตKาง ๆ เชKน ขCานำมาทำไสC
วเหนียว ถั่วขลินมไสC
สง กุตCงKาแหC
หนKอไมC
แกวขู

อี่ ถ ่ ว งก้ ว ย （圆团粿） และสุ ่ ง ก้ ว ย （笋粿） ตั้ ง ชื่ อ ตามวั ต ถุ ดิ บ รู ป ทรง และ
ความหมายมงคลของตั ว ขนม มี วั ต ถุ ดิ บ หลั ก คื อ แป้ ง ข้ า วเจ้ า แป้ ง ข้ า วเหนี ย ว
ข้าวแดงป่น (ผงอั่งคัก) และวัตถุดิบรองที่น�ำมาท�ำไส้ขนมไส้ต่าง ๆ เช่น ข้าวเหนียว
ถัว่ ลิสง กุง้ แห้ง กุยช่าย หน่อไม้ ถัว่ กวน มัรน์ แกวขูด เผือก ขนมมีทรงกลม ขนาดประมาณ  
ต
8 - 10 เซนติเมตร ถ้าใช้ไหว้เจ้าหรืศอาใช้สในพิธีมงคลจะผสมสีชมพูลงในแป้ง หากใช้ในพิธี
ตร การกดขนมลงพิมพ์ให้มลี วดลายสวยงาม แต่ทไี่ ทย
อวมงคลจะไม่ผสมสีใด ๆ ทีจ่ นี ษอาจมี
เช่กายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสิริมงคลและความสามัคคี
ย
ั
ไม่นิยมกดลงพิมพ์ ขนมกุ
ย
ล
า
ิา ทย ว เทศกาลที่ใช้ไหว้ประกอบไปด้วย ตรุษจีน หง่วงเซียว
กลมเกลียวกันในครอบครั
ว
ห ขอบคุณเทพเจ้าปลายปี
สารทจีน พิัลธมีไหว้
ิท 1.2		 ขนมโก๋ขาว/แปะกอ
จ
ิ
			
ด
้
ู
มร
า
ขนมโก๋ขาวมีชอื่ เรียกเป็นภาษาจีนแต้จวิ๋ ว่า แปะกอ（白糕）หรือ
ว
ค
ง
ั
คล หง็วยะกอ（月糕） ที่เรียกแปะกอก็เพราะเนื้อขนมมีสีขาวบริสุทธิ์ และที่เรียก
หง็วยะกอก็เพราะเป็นขนมที่ใช้ไหว้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์โดยเฉพาะ วัตถุดิบหลัก
คือแป้งข้าวเหนียวและน�ำ้ ตาลไอซิง่ มีทรงกลม แบน มีขนาดตัง้ หมดอายุ
แต่เหรียญสิวบัน
ขึน้ ทีไปจนถึ
11-12-2564
่ ง
จานข้าวใบใหญ่ สีขาวบริสุทธิ์ โดยทรงกลมของขนมเป็นตัวแทนของพระจันทร์สื่อถึง
ความสามัคคีกลมเกลียวกันในครอบครัว ลวดลายอันเป็นมงคลบนขนมสือ่ ถึงความหมาย
มงคลแตกต่างกันออกไป มีทั้งที่ท�ำเป็นภาพมงคลและท�ำเป็นอักษรค�ำอวยพร เทศกาล
ที่ใช้คือเทศกาลไหว้พระจันทร์
			
1.3		 ขนมโก๋ถั่ว/เหล็กเต่ากอ
เหล็กเต่ากอ（绿豆糕）แปลตรงตัวว่าขนมโก๋ถั่วเขียว วัตถุดิบ
หลักคือถัว่ เขียวและน�ำ้ ตาลทราย ขนมโก๋ถวั่ ส่วนใหญ่มที รงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 3 เซนติเมตร หนาประมาณ 1.5 - 2 เซนติเมตร สีเหลืองอมเขียว บนหน้า
ขนมกดพิมพ์เป็นลวดลายมงคลต่าง ๆ แต่มีบ้างที่ท�ำเป็นทรงพัดจีน ทรงลูกท้อ
และทรงรี ทรงกลมของขนมเป็นตัวแทนของพระจันทร์สื่อถึงความสามัคคีกลมเกลียว
กันในครอบครัว ลวดลายอันเป็นมงคลบนขนมสื่อถึงความหมายมงคลแตกต่างกัน
ออกไป เทศกาลทีใ่ ช้คอื เทศกาลไหว้พระจันทร์ ปัจจุบนั ขนมประเภทนีไ้ ม่ได้มขี ายทัว่ ไป
แต่จะหารับประทานได้แค่ช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์เท่านั้น
		
1.4		 ขนมโก๋แผ่น/จือแชะกอ
ขนมโก๋แผ่นหรือขนมโก๋ไพ่มชี อื่ เรียกในภาษาจีนแต้จวิ๋ ว่า จือแชะกอ
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นขนมประเภทนี้ไมKไดCมีขายทั่วไป แตKจะหา

ง เพี
้ ย งกอ
（ 云 片 糕 ） จื อ แชะกอแปลว่ า ขนมโก๋ ห นั ง สื อ
จือแชะกอ（书册糕）และหุ
และหุKง่เพี
้ยงกอ
（云
ส่วนหุ
่งเพี้ยงกอแปลว่
าขนมโก๋
ผKนเมฆ เพราะตั
วขนมเปJ
นแผKนสีขาวซC
อนกันแผ่นเมฆ เพราะตัวขนมเป็นแผ่นสีขาวซ้อนกันหลายชั้น
ยเมฆ วัตถุดบิ หลั
คือแป้เมตร
งข้าวเหนียวและน�ำ้ ตาลไอซิง่ ขนมเป็นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มยาว
นรูปทรงสี่เหลีคล้่ยามยาวประมาณ
20 กเซนติ
เซนติ
กว้างประมาณ 9 เซนติ
องขนมที่คลCประมาณ
ายตำราเรีย20นจจึ
งเปJเนมตร
การอวยพร
ร์ เมตร ผิวด้านบนของขนมมีรอยบั้งถี่ ๆ
ต
ส
วยรูปทรงของขนมที
ทศกาลที่ใชCคือด้เทศกาลไหวC
พระจันทร6่คปVล้จาจุยต�
บันำราเรีศยานจจึงเป็นการอวยพรให้ลูกหลานมีสติปัญญา
ร
ษต าเรียน เทศกาลทีใ่ ช้คอื เทศกาลไหว้พระจันทร์
พระจันทร6เทKาเฉลี
นั้นยวฉลาด ประสบความส�ำเร็จกในการเล่

เ

ปัจจุบันขนมประเภทนี้ไม่าไลด้ัยมีขายทั่วไป แต่จะหารับประทานได้แค่ช่วงเทศกาลไหว้
ย
พระจั
นั้น ้ยาน)วิทเหตุ
คนจีนแตCจิ๋ว (ตี
เปJนนเสีทร์
ยงจีเท่นาฮกเกี
ท ี่ค น
ห
ม
		
1.5		
ขนมเข่
องกระทงใบตองไวC วัตถุดิบัลหลักคือแป°งงขC/ตี
าวก้วย
ท
ิ
ตีกว้ ยหรื
นอยูKกับประเภทของแป°
่ใชC อในเตีย่ มก้วย（甜粿）คือชือ่ เรียกขนมเข่งของคนจีนแต้จวิ๋
ู้ดิจงและน้ำตาลที
ร
ม
ป็วนา เสียงจี
น) เหตุ
อกจากนี้ยังมี(ตีกคเารประยุ
กต6นทฮกเกี
ำเปJน้ยขนมเขK
งไสCที่คนไทยเรียกว่าขนมเข่งเนื่องจากเวลานึ่งขนมต้องน�ำ
ง
ั
เข่งไม้ไผ่สานใบเล็
กมารองกระทงใบตองไว้
วัตถุดิบหลักคือแป้งข้าวเหนียว น�้ำ  และ
อัญชัน สีเขีคยลวจากใบเตย
สีสCมจากชาไทย
เปJน
น�ำ้ ตาล
ษจีนและสารทจี
น ขนมเป็นทรงตามกระทงใบตองทีน่ ำ� มาใส่ สีขนมขึน้ อยูก่ บั ประเภทของแป้งและ
น�้ำตาลที่ใช้ ในประเทศไทยนิยมท�ำขนมเป็นสีขาวแต้มจุดสีแดงเล็หมดอายุ
ก ๆ ตรงกลางขนม
11-12-2564
วันที่
นอกจากนี้ ยังมีการประยุกต์ท�ำเป็นขนมเข่งไส้มะพร้าว แปะก้วย ถั่วเค็ม และท�ำแป้ง
ขนมเข่งเป็นสีต่าง ๆ อาทิ สีฟ้าจากอัญชัน สีเขียวจากใบเตย สีส้มจากชาไทย เป็นต้น
ขนมเข่งสื่อถึงความหวานชื่นและความเป็นสิริมงคล เทศกาลที่ใช้คือ ตรุษจีนและ
6
สารทจีน
		
1.6 ขนมจันอับ/โหงวเซ็กทึ้ง
ขนมจันอับในภาษาจีนแต้จิ๋วมีชื่อเรียกสามอย่างคือ 1. แต่เหลี่ยว
แตKเหลี่ยว（茶料）มีมีคความหมายว่
วามหมายวKาเครื่องเคียยงงทานคูก่ บั น�ำ้ ชา 2. โหงวเซ็กทึง้ （五色糖）มีความ
า ขนมห้
า สี และ าขนมที
3. จั บ่ กิ้ ม （ 什 锦 ） มี ค วามหมายว่ า ขนมที่ ค ละกั น
และ 3. จับกิหมายว่
้ม （什锦）
มีความหมายวK
ด ส่ใ้วนพิ
นค�ธำีเว่ซKานไหวC
“จันในอดี
อับ”ต เป็นการเลียนเสียงภาชนะชนิดหนึ่งที่ใช้บรรจุขนม
นึ่งที่ใชCบรรจุขหลายชนิ
นมประเภทนี
้ในพิธีเซ่นไหว้
กรุบกรอบ 5ประเภทนี
อยKาง อันประกอบไปดC
วย ขCในอดี
าวพองต จั น อั บ ประกอบไปด้ ว ยขนมหลายชนิ ด ปั จ จุ บั น
หมายถึ
ขนมหวานกรุ
บกรอบ
ปVง（麻方）จัถัน่วอัตับดหรื
อเตKาปVงง（豆方）
และถั
่ว 5 อย่าง อันประกอบไปด้วย ข้าวพองตัดหรือ
เชื่อมหรืวัอตกวยแฉะ
วามอุดมสมบูบีร๋ปณ6ัง（米方）
ของพืชพันธุ6ธฟััญกญาหาร
ถุดิบ （瓜册）งาตัดหรือหมั่วปัง（麻方）ถั่วตัด
อ เต่ า ปันงแทK
（งสี豆方）
และถั
่ ว เคลื อ บหรื อ ซกซา （束 砂 ） นิ ย มน� ำ มาไหว้ เจ้ า
ขCาวพองตัดมีหรื
ลักษณะเปJ
เหลี่ยมหนา
มีสาม
ความหมายมงคลสื
่อถึงความอุ
าตัดมีทรงสี่มีเหลี
่ยมผืนผCาขนาดประมาณ
2 x 5ดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหาร วัตถุดิบหลักคือ
ข้าวเหนี
ว นน�ผC้ำาตาล
หรือดำจากงาข้าถัวจ้่วตัาดวหรื
มีทอรงสี
่เหลี่ยยมผื
ขนาดถั่วลิสง งา แบะแซ และผลฟัก ข้าวพองตัดมีลักษณะ
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จากน้ำตาลที่เคลื
อบระหวKางเม็ดถั่วกัMekong-Salween
บชิ้นขนม ถัวารสารอารยธรรมศึ
่ว CivilizationกStudies
Joural
อมมีรูปทรงเปJนแทKงยาว ขนาดเล็กใหญKตKางกัน

เป็นแท่งสี่เหลี่ยมหนา มีสามสีสามชั้น (ขาว ชมพู และงา) ขนาดประมาณ 2 x 5 x 2
เซนติเมตร งาตัดมีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดประมาณ 2 x 5 เซนติเมตร หนาประมาณ
0.5 - 1 เซนติเมตร ชิ้นเล็กพอดีค�ำ  มีสีขาวหรือด�ำจากงา ถั่วตัดมีทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ขนาดประมาณ 2 x 5 เซนติเมตร หนาประมาณ
0.5 - 1 เซนติเมตร มีสีน�้ำตาลจาก
ร์
ต
ส
น�้ำตาลที่เคลือบระหว่างเม็ดถั่วกับศาชิ้นขนม ถั่วเคลือบคือถั่วลิสงที่เคลือบด้วยน�้ำตาล
ร
บาง ๆ มีสีชมพูและสีขาว ฟักษเชืต่อมมีรูปทรงเป็นแท่งยาว ขนาดเล็กใหญ่ต่างกันออกไป
เก3 x 8 เซนติเมตร หนาประมาณ 1.5 - 2 เซนติเมตร สีเขียว
ย
ั
แต่ปกติจะมีขนาดประมาณ
ล
า
อ่อนโปร่งแสง มัากวมีิทผยงน�้ำตาลเคลือบอยู่บาง ๆ ทั้งเมล็ดถั่ว ข้าว และงา จัดเป็นธัญพืช
รวมเข้ากับัลฟัมกหและน�้ำตาลซึ่งล้วนเป็นผลิตผลทางการเกษตรในครัวเรือน สื่อถึงความ
ิทรณ์ อวยพรให้การท�ำเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวบริบูรณ์ดี เทศกาลที่ใช้คือ
จ
ิ
อุดมสมบู
ด
้
ู
มษรจีน สารทจีน หง่วงเซียว เสียะซิ้ง (ไหว้ขอบคุณเทพเจ้าปลายปี) และวันพระจีน
า
ตรุ
ว
ค
1.7		 ขนมจ้าง/กีจ่าง
คลัง 		
						 กีจา่ ง（栀粽）มีชอื่ เรียกเป็นภาษาไทยว่าขนมจ้าง ขนมจ้างน�ำ้ ด่าง
บ๊ะจ่างน�ำ้ ด่าง และคนท้องถิน่ ทางภาคใต้ของไทยเรียกว่า ขนมซัหมดอายุ
ง้ ค�ำว่าขนมจ้
11-12-2564
วันาทีงเป็่ นการ
เลียนเสียงมาจากค�ำว่าจัง่ （粽）ในภาษาจีนแต้จวิ๋ ทีม่ คี วามหมายว่า ข้าวเหนียวห่อด้วย
ใบไม้ ส่วนที่มีค�ำว่าน�้ำด่างด้วยก็เพราะในกรรมวิธีการท�ำขนมประเภทนี้มีน�้ำด่าง
เป็นส่วนประกอบส�ำคัญ ขนมกีจ่างที่ไม่ได้ห่อมัดด้วยใบไผ่แต่นึ่งลงพิมพ์เรียกว่า
กีก้วย（栀粿）วัตถุดิบหลักของขนมจ้างประกอบไปด้วย ข้าวเหนียว น�้ำด่างจากผล
พุดจีนเผา/น�้ำด่างจากต้นนุ่น/น�้ำด่างจากเปลือกทุเรียนเผา และใบไผ่สด รูปทรงของ
ขนมจ้างเป็นทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ขนาดใกล้เคียงขนมข้าวต้มน�้ำวุ้นของไทย
เปลือกนอกห่อด้วยใบไผ่สด เนื้อขนมสีเหลืองทอง ใสโปร่งแสง ขนมจ้างแฝงค�ำอวยพร
ให้ร่างกายแข็งแรง นิยมใช้เป็นขนมไหว้เจประจ�ำเทศกาลบ๊ะจ่าง
		
1.8		 ขนมถ้วยฟู/ฮวกก้วย
ฮวกก้วย（发粿） หรือก๊าก้วย（酵粿） แปลว่าขนมฟูหรือ
ขนมแป้งหมัก เมื่อใช้เซ่นไหว้เรียกฮวกก้วย อันมีความหมายมงคลตามชื่อ ซึ่งค�ำว่า
ฮวก（发）ในส�ำเนียงแต้จวิ๋ แปลว่าเจริญรุง่ เรืองเฟือ่ งฟู แผ่ขยาย เติบโต เมือ่ ใช้กนิ เล่น
เรี ย กก๊ า ก้ ว ยที่ แ ปลว่ า ขนมแป้ ง หมั ก เชื้ อ ยี ส ต์ ขนมฮวกก้ ว ยขนาดเล็ ก เรี ย กว่ า
“ฮวกเปา”（发包） หรือ “ก๊าเปา”（酵包） ขนมฮวกก้วยมีวัตถุดิบหลักคือ
แป้งข้าวเจ้า เชื้อยีสต์ ผงฟู น�้ำตาลทราย ขนมเป็นทรงกลมมีขนาดตั้งแต่จานข้าวขึ้นไป
วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
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1.8 ขนมถBวยฟู / ฮวกกBวย
ฮวกกCวย（发粿）หรือก•ากCวย（酵粿）แปลวKาขนมฟูหรือขนมแป°งหมัก เมื่อใชCเซ
วกกC
อันมีคงใบเล็
วามหมายมงคลตามชื
่งคำวKาบฮวก
ยงแตCำมงคลสี
จิ๋วแปลวKแาดงลงบน
เจริญรุKงเรืองเฟú`องฟู แผ
จนถึวยงกระด้
ก แต้มจุดแดงหรื่อ อซึประทั
สัญ（发）
ลักษณ์แในสำเนี
ละอักษรค�
（发包
เมืหน้
่อใชCาขนม
กินเลKนเทศกาลที
เรียกก•ากC่ใวช้ยที
งหมัยวกเชืเช็้องยีเม้สต6ง ขนมฮวกกC
กเรียขกวK
า “ฮวกเปา”
มี ่แตรุปลวK
ษจีานขนมแป°
หง่วงเซี
สารทจีน วเสียขนาดเล็
ยะซิ้ง (ไหว้
อบคุ
ณ
เปา”
（酵包）
วยมีวัตถุดิบหลักคือ แป°งขCาวเจCา เชื้อยีสต6 ผงฟู น้ำตาลทราย ขนมเปJนทรงกลมม
เทพเจ้
าปลายปีขนมฮวกกC
)
จานขC
าวขึ้นไปจนถึ
งใบเล็
ก แตCมจุ๊ ดแดงหรื
		
1.9งกระดC
ขนมบั
วลอย/อี
์ อประทับสัญลักษณ6และอักษรคำมงคลสีแดงลงบนหนCาขนม
ร
ต
ส ้ง (ไหวCขหมายถึ
มี						
ตรุษจีน หงKวงเซียว เช็
น เสี
ยาะซิ
อบคุณงเทพเจC
) งข้าวเหนียว
ค�ำงว่เมCาง“บัสารทจี
วลอย”
ในภาษาไทย
ขนมทีาปลายปY
ท่ ำ� จากแป้
ศ
ร
1.9 ขนมบั
อีษ๊ ต ้ำเดือด แล้วใส่กะทิผสมน�้ำเชื่อม ในปัจจุบันมีทั้งที่
ปั้นเป็นก้อนกลม
ๆ เล็กวลอย
ๆ ต้ม/ ในน�
ก
เ
า “บัาวลลอย”
หมายถึ
งขนมทีน่ทำ�้ เชื
ำจากแป°
ßนเปJนกCอนกลม ๆ
ใส่ไส้และไม่ใส่ไส้ คำวK
ชาวไทยเชื
อ้ ัยสายจีในภาษาไทย
นนิยมท�ำขนมบั
วลอยใส่
อ่ มใสไม่งขCใาส่วเหนี
กะทิยเพืว อ่ ปVใช้
ย
ิท ำเชื่อธมีมงคล
น้เซ่ำเดื
อด แลC
วใสKบกประทานในพิ
ะทิผสมน้
ในปVจในภาษาไทยมี
จุบันมีทั้งที่ใสKไสCชแื่อละไมK
ใสKไสC ชาวไทยเชื
้อสายจี
นไหว้
และรั
เรียกเฉพาะว่
า “ขนมอี
๋” มีนทนิี่มยามทำขนมบัวลอย
ว
า
ห
ไมKจากค�
ใสKกะทิ
เมซKนไหวCแในภาษาจี
ละรับประทานในพิ
ในภาษาไทยมี
เรียกเฉพาะวK
“ขนมอี๋” มีที่มาจา
ำว่าเพื“อี่อใชC
๊”ัล（丸）
นแต้จิ๋ว อัธ่งอีีม（
๊งคล红丸）
หมายถึชงื่อขนมบั
วลอยสีาแดง
ท
ิ
ตังโจ็ยะอี
๊ ิจ冬节丸）
ขนมบัวหมายถึ
ลอยทีง่ใช้ขนมบั
ไหว้ใวนเทศกาลตั
ยะยะอี
(วัน๊（เหมายั
น) หมายถึงขนม
（丸）
ในภาษาจี
นแตCจิ๋วหมายถึ
อั่งอี๊（ง红丸）
ลอยสีแดง งตัโจ็งโจ็
冬节丸）
ู้ด（
ร
ม
านถิ่นอื่นนิงโจ็ยมใช้
ส่วในจี
า “圆”
วลอยที
่มีไส้ชาวจี
นแต้าจิ๋วขนมบั
เรียกว่วลอยที
า ่มีไสCชาวจีนแ
มากกวK
ไหวC
ยะ (วัค�ำนว่เหมายั
น) สKมากกว่
วนจีนถิา่นอืขนมบั
่นนิยมใชC
คำวKา“圆”
วนเทศกาลตั
ค
ง
ั
ใคร่กลมเกลี
ลมเกลียยวกั
วกันนในครอบครั
ในครอบครัววขนาดที่เล็กใหญ
ทรงกลมของขนมสือ่ ถึงความรักใครK
ค“อ•ล“อ๊ะะบöบ๋ออหนิหนิ่มม่ ””（鸭母𥺴𥺴）ทรงกลมของขนมสื

ขนาดที่เล็กใหญ่ต่างกันสื่อถึง การให้ความเคารพผู้ใหญ่ สีแดงสื่อถึงความเป็นสิริมงคล
ค่นวามเคารพผู
CในหญK
แดงสื
ถึงความเปJ
สิัน
รงิมที
น้ำเชื่นอมอวยพร
การใหC
วามเคารพผูชCใหญK
สีแดงสืการใหC
ถึงความเปJ
สิริมงคล
น้สีำเชื
่อมอวยพรใหC
ชีวนิตวหวานชื
บัวลอย
น�้ำเชื่อคมอวยพรให้
ีวิตหวานชื
่น่อราบรื
บัวนลอยเป็
ขนมไหว้
ป่อระจ�
ำเทศกาลตั
โจ็งคล
11-12-2564
หมดอายุ
่ ย่นะราบรื
7
งโจ็ยะ (วันเหมายัน)
ประจำเทศกาลตั
น)
(วันเหมายัน) งโจ็ยะ (วันเหมายัประจำเทศกาลตั
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1.12jย ขนมเปhiยะหนBางา / หง็วยะเปhjย
1.12 ไหวพริ
ขนมเปhบiย（聪明）
ะหนBางา / หง็วยะเปh

และมันหมู ขนมเปี๊ยะต้นหอมมีทั้งทรงกลมและเหลี่ยม ขนาดกว้างประมาณ 4 - 5
เซนติเมตร หน้าโรยงา มีเสีย้ วไข่แดงเค็มวางตรงกลาง ค�ำว่า ต้นหอม（青葱）ในภาษา
จีนแต้จวิ๋ ไปพ้องเสียงกับค�ำว่าเฉลียวฉลาดมีไหวพริบ（聪明）การไหว้บรรพบุรษุ ด้วย
ขนมจือชังเปีย้ จึงเป็นการอวยพรให้ลกู หลานมี
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1.12
ว
า
ห
ัิทล ม คนจีนแต้จวิ๋ ถือว่าขนมเปีย๊ ะหน้างาเป็นขนมไหว้พระจันทร์ทสี่ ำ� คัญ
อีกอยู่้ดาิจงหนึ่งเช่นเดียวกับขนมหล่าเปี้ยและขนมโก๋ขาว เหตุนี้คนจีนในประเทศไทย
ร
จึวางเรีม ยกขนมเปีย๊ ะหน้างาว่า “หง็วยะเปีย้ ”（月饼）ซึง่ แปลว่า ขนมเปีย๊ ะไหว้พระจันทร์
ค
คลัง วัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยแป้งสาลี น�้ำตาลทราย น�้ำมันหมู งาคั่ว น�้ำมันต้นหอม
ส้มแช่อิ่มตากแห้ง แป้งโก๋ ขนมเปี๊ยะหน้างามีลักษณะ กลม แบน ผิวขนมมีทั้งสีขาวอม
น�้ำตาลและสีน�้ำตาลทอง หน้าขนมนิยมประทับตราสีแดงหมดอายุ
(อาจเป็นชืว่อันยีที่ห่้อร้าน)
11-12-2564
และโรยด้วยงาขาวจนทั่ว มีขนาดตั้งแต่ 12 เซนติเมตรขึ้นไป ทรงกลมของขนมสื่อถึง
ความสามัคคีกลมเกลียวกันในครอบครัว ใช้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์เท่านั้น
		
1.13 ขนมผักกาด/ไช้เถ่าก้วย
					 ขนมผักกาดในภาษาจีนแต้จวิ๋ เรียกว่า ไช้เถ่าก้วย（菜头粿）แปลว่า
ขนมที่ ท� ำ จากแป้ ง และหั ว ผั ก กาด หากปั ้ น เป็ น ลู ก กลม ๆ คล้ า ยลู ก ชิ้ น เรี ย กว่ า
ไช้เถ่าอี๊（菜头丸）ค�ำว่า ไช้เท้า（菜头）ที่แปลว่า หัวผักกาดพ้องเสียงกับค�ำว่า
“ไฉเท้า”（彩头）ทีห่ มายถึง การเริม่ ต้นทีแ่ พรวพราวมีสสี นั เจริญรุง่ เรือง นิมติ หมาย
อันเป็นมงคล วัตถุดิบหลักของขนมคือ หัวไชเท้า แป้งข้าวเจ้า แป้งมัน ขนมมีหลาย
รูปทรง ทรงสีเ่ หลีย่ ม หนาประมาณ 1 นิว้ ขึน้ ไป มักบรรจุในถาดขนาดต่าง ๆ ทรงกลมแบน
หนาประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร ขนาดกว้างประมาณ 3 นิ้ว และทรงลูกชิ้น ปั้นกลม
คล้ายลูกชิ้นลูกใหญ่
		
1.14 เจดีย์น�้ำตาล/ถึ่งถะ
ถึ่งถะ（糖塔）ถึ่งซิม（糖心）ฮวยซิม（花心）ล้วนเป็นชื่อ
เรียกของเจดีย์น�้ำตาลทั้งสิ้น ทึ้ง แปลว่า น�้ำตาล ถะ แปลว่า เจดีย์ วัตถุดิบหลักคือ
น�้ำตาลทราย น�้ำและน�้ำมะนาว เจดีย์มีสีขาว ขึ้นรูปเป็นทรงสูงชะลูดคล้ายเจดีย์เก๋งจีน
วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
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7 ชั้น มีทั้งทรง 6 เหลี่ยม 8 เหลี่ยม และทรงกลม มีหลายขนาด สูงตั้งแต่ 25 เซนติเมตร
ไปจนถึง 1 เมตร น�้ำตาลสื่อถึงความหอมหวาน อวยพรให้ชีวิตราบรื่น มีความสุข
เจดียส์ อื่ ถึงเครือ่ งสักการะบูชาสวรรค์ ด้วยมีฐานเป็นทรงกลมและยอดแหลมสูงชีข้ นึ้ ฟ้า
ในทางพระพุทธศาสนาถือเป็นสัญลักษณ์แรห่์ งความเป็นสิริมงคล นิยมใช้ไหว้ฟ้าดิน
ต วงเซียว และเสียะซิ้ง (ไหว้ขอบคุณเทพเจ้า
ส
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า
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ปลายปี)
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ค
คนไทยแตK
าง” ปVการกิ
จจุบันนนิขนมบ๊
ยมเรียะกวK
“บ•ะจKาง”（肉粽）ซึ่งหมา
เทศกาลตวนอู
K -端午节）
บ๊ะจ่างคาว（
หวานสองรสชาติ
เรียเดิกว่มเรีา ยซักวK
งเพ็า ง“ขนมจC
（双烹）
จ่าางในเทศกาล
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างไสC
เค็มทีน่ ่มอกจากจะท�
ีเนื้อสัตว6เปJำนเพืสKวอ่ นประกอบ
ถุดิบ（屈原）
หลักคือ ขCาขุวเหนี
ยวเ้ ป็เนืน้อทีหมดอายุ
หมู
และเครื่อวงอืัน่นทีๆ่ เชK
ตวนอู
ร�ำลึกถึงชีววัห์ ตยวน
นนางผู
ร่ กั ของประชาชนแล้
ว น ไชโป®วสับ เห
แดงเค็
ม หากใสK
อเปJเนจ้บ•าและบรรพบุ
ะจKางคาว-หวานสองรสชาติ
ชาวจี
นแต้จเิ๋วผืยัองกกวนหรื
มีความเชือถั่อ่วว่กวนที
าการน�่มีำรสหวานดC
ขนมบ๊ะจ่วายจะถื
งไปไหว้
รุษในเทศกาล เรียกวKาซังเพ็ง（
การกิตวนอู
นขนมบ•
ะจKนางในเทศกาลตวนอู
Kนอกจากจะทำเพื
รำลึกถึำงว่ชีาว6ห“จัยวน
（屈原）
นางผูCเะปJนที่รักของประช
่ถือเป็
การขอพรให้ร่างกายแข็
งแรง เนื่อ่องจากค�
่ง”（粽）
หรืขุอนขนมบ๊
ชาวจีจ่นางในส�
แตCจิ๋วำยัเนีงมียคงจีวามเชื
าการนำขนมบ•
าและบรรพบุ
รุษาในเทศกาลตวนอู
KถือเปJนการขอพรใ
นแต้จ่อิ๋ววKไปพ้
องเสียงกับะค�จKำาว่งไปไหวC
า “จั่ง”เจC（壮）
ที่แปลว่
แข็งแรง
หรื่งอไซ
ขนมบ•ะจKางในสำเนียงจีนแตCจิ๋วไปพCองเสียงกับคำวKา “จั่ง”（壮）
แข็ง		
แรง เนื่องจากคำวK
”（粽）
1.16า “จั
สิง่งโตน�
้ำตาล/ถึ
แข็งแรง
สิงโตน�ำ้ ตาลในภาษาจีนแต้จวิ๋ เรียกว่า ถึง่ ไซ（糖狮）วัตถุดบิ หลัก
1.16 สิงโตน้
ำตาล ้ำ/มะนาว
ถึ่งไซ สิงโตน�้ำตาลมีสีขาวบริสุทธิ์ สิงโตเพศเมียหล่อ
คือ น�้ำตาลทราย
น�้ำและน�
โตน้กำสิตาลในภาษาจี
นแตC
่งไซ（糖狮）
หลักคือ น้ำตาลทราย น
เป็นรูปสิงโตเหยีสิยงบลู
งโต สิงโตเพศผู
้หล่จอิ๋วเป็เรีนยรูกวKปสิางถึโตเหยี
ยบลูกแก้วัวตถุมีดหิบลายขนาด
มะนาว
โตน้เำป็ตาลมี
งโตเพศเมียหลKอเปJอวยพรให้
นรูปสิงโตเหยี
กสิ่งนโตมีสิคงวามสุ
โตเพศผู
มักตัสิ้งงไหว้
นคู่ สน�ีข้ำาวบริ
ตาลสืสุท่อธิถึ์ งสิความหอมหวาน
ชีวยิตบลู
ราบรื
ข CหลKอเปJนรูปสิง
ลูกแกCหากท�
ว มีหำลายขนาด
มักตัญ้งไหวC
เปJนคู่อK ถึน้งำความอุ
ตาลสื่อถึดงมสมบู
ความหอมหวาน
อวยพรใหC
ีวิตราบรื
มีความสุข หากทำจ
จากถั่วและธั
พืชจะสื
รณ์ สิงโตเป็
นสัญลักชษณ์
แห่ง่นความ
ธัญพืโชคดี
ชจะสืความเป็
่อถึงความอุ
ณ6ดสิภังยโตเปJ
สัญลักษณ6เแจริหKงญความโชคดี
นสิลรูกิมชาย
งคล ขจัดภัยรCาย อ
นสิรดิมมสมบู
งคล รขจั
ร้ายนอวยพรให้
รุ่งเรือง ร�่ำความเปJ
รวยและมี
เจริญสืรุบKงสกุ
เรือลง คนจี
ร่ำรวยนในไทยนิ
และมีลูกยชายสื
นในไทยนิ
มใชCอสเทพเจ้
ิงโตน้ำาตาลไหวC
รตKอยเทพเจC
มใช้สบิงสกุ
โตน�ล้ำคนจี
ตาลไหว้
ขอบุตยรต่
ในคืนวันขอบุ
หง่วตงเซี
ว าในคืนวันห
โดยเฉพาะกั
บองค6บเองค์
จCาพKเอจ้เสืาพ่อ อทีเสื่ศาลเจC
อเสือาพ่เสาชิ
นอกจากนี
้ยังนิยมใชC้ไหวC
นทีกไหว้
งแซ หงKวงเซียว แล
โดยเฉพาะกั
อ ที่าศพKาลเจ้
อเสืองชCาเสาชิ
งช้า นอกจากนี
ยังในินวัยมใช้
ดCวยในวันทีกงแซ หง่วงเซียวและเสียะซิ้งด้วย
		
1.17 1.17
ขนมอัขนมอั
่งถPอกB่งวถ่ยอก้วย
						
วย（红桃粿）
ก๋วยท้
อ（红粿桃）
อั ่ ง ถK ออักCง่ ถ่วอยก้（红桃粿）
อั ่ ง กöอัวง่ ยทC
อ （红粿桃）
คั กคัถKกอถ่อกCก้ววยย（曲桃粿）อั ่ ง คั ก ทC อ （红
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เลียนแบบลูกทCอและแป°งมีการผสมสีแดงจากขCาวแดงบด （红曲粉）ลงไปดCวย วัตถุดิบหลักคือ แป°งขCาวเจCา

อั่งคักท้อ（红曲桃）ถ่อก้วย（桃粿）และอั่งก้วย（红粿）ล้วนเป็นชื่อเรียก
ของขนมอัง่ ถ่อก้วยทัง้ สิน้ เรียกเช่นนีก้ เ็ นือ่ งจากขนมท�ำรูปทรงเลียนแบบลูกท้อและแป้ง
มีการผสมสีแดงจากข้าวแดงบด （红曲粉）ลงไปด้วย วัตถุดิบหลักคือ แป้งข้าวเจ้า
แป้งข้าวเหนียว ข้าวแดงป่น (ผงอั่งคัก) ส่ร์วนไส้มีทั้งข้าวเหนียว กุยช่าย หน่อไม้ ถั่วกวน
ต
มั น แกวขู ด เผื อ กและกะหล�่ ำ  วิศธาี กสารท� ำ เหมื อ นขนมกุ ย ช่ า ยแต่ น� ำ ไปกดลงพิ ม พ์
ตรกท้อหรือใบโพธิ์ พิมพ์ลายมงคล อาทิ ตัวอักษร 寿
รูปลูกท้อ ขนมที่ได้มีทรงคล้าษยลู
เกชมพูอ่อน ขนาดประมาณ 10 x 15 เซนติเมตรทรงลูกท้อ
ย
ั
ที่แปลว่าอายุยืน เนื้อแป้
ง
สี
ล
า
ิทยมงคลอวยพรให้อายุยืนยาว สีแดงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็น
สวรรค์คือสัญลักาษณ์
ว
ห
สิริมงคล เทศกาลที
ัิทล ม ่ใช้คือ ตรุษจีน หง่วงเซียว สารทจีนและวันประสูติเทพเจ้าต่าง ๆ
		
ู้ดิจ 1.18 อิ่วก้วย
ร
ม
อิว่ ก้วย（油粿）เป็นขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ อีกชนิดทีจ่ ดั เป็นของเซ่นไหว้
วา
ค
ง
ั
คล ในเทศกาลของชาวจีนแต้จวิ๋ บางครอบครัว เพราะไม่แพร่หลายในไทยมากนักจึงไม่มชี อื่
เรียกเป็นภาษาไทย อิว่ ก้วยแปลได้วา่ ขนมทอดน�ำ้ มัน มีลกั ษณะมันและแป้งนุม่ วัตถุดบิ
หลักคือ แป้งข้าวเหนียว ถั่วกวน แป้งข้าวเจ้า น�้ำมัน นอกจากนี
้ยังมีไส้มะพร้
11-12-2564
หมดอายุ
วันาทีว ่ถั่วลิสง
ไส้เผือกกวน ไส้ฟักทองและไส้ผักกระหล�่ำ  ขนมมีขนาดเท่าซาลาเปาใบเล็ก เมื่อทอด
จะมีสีเหลืองอ่อน ๆ ทรงกลมเป็นสัญลักษณ์แทนความสามัคคีกลมเกลียวกัน จุดสีแดง
บนขนมสื่อถึงความเป็นสิริมงคล เทศกาลที่ใช้คือวันส่งเสด็จเจ้าเตาไฟและเทศกาล
ไหว้พระจันทร์
2.		การกลายของขนมแบบฉบับแต้จิ๋วประจ�ำเทศกาลจีนในสังคมไทย
จากการศึกษาขนมที่ใช้ในพิธีเซ่นไหว้ประจ�ำเทศกาลส�ำคัญต่าง ๆ ของ
ชาวไทยเชือ้ สายจีนจ�ำนวน 18 ชนิด 22 รายการ ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบการกลายของขนมชนิด
ต่าง ๆ จากถิ่นจีนแต้จิ๋วซึ่งเป็นต้นทางสู่สังคมไทย โดยสรุปลักษณะกระบวนการกลาย
ได้ 7 หัวข้อดังต่อไปนี้
			
2.1		 การกลายของชื่อเรียก
เมื่อขนมแบบฉบับแต้จิ๋วแพร่หลายในสังคมไทย ชื่อเรียกของขนม
จึงเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่คนไทย ส�ำหรับวิธีการเรียกชื่อขนมแบบฉบับแต้จิ๋วของคนไทย
ประกอบไปด้วย การเรียกทับศัพท์ดว้ ยภาษาจีนแต้จวิ๋ แบบเดิม หากแพร่หลายมากก็มกั
จะมีการตั้งชื่อภาษาไทยให้กับขนมชนิดนั้น ๆ โดยแปลจากชื่อเดิมในภาษาจีนหรืออาจ
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จะตั้งขึ้นมาใหม่ ขนมบางชนิดมีการเรียกชื่อสลับกันได้ทั้งสองภาษาและในแต่ละภาษา
อาจมีหลายชื่อเรียก
ชือ่ ขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ ในเทศกาลไหว้ตา่ ง ๆ ทีพ่ บว่ามีคนไทยเรียก
ด้วยชื่อภาษาไทยที่ตั้งขึ้นใหม่ โดยแปลจากชืร่อ์ เดิมในภาษาจีนหรืออาจจะตั้งขึ้นมาใหม่
ต
ตามวัตถุดิบ รูปร่าง สีสัน ประกอบไปด้ศวายส 1) แปะกอ เรียกเป็นขนมโก๋ขาว (ค�ำว่า “โก๋”
ร
คือเสียงจีนกวางตุง้ ) 2) จือแชะกอษเรีตยกเป็นขนมโก๋ไพ่หรือขนมโก๋แท่ง 3) หล่าเปีย้ เรียก
เิ๋วกที่มีส่วนผสมของมันหมู) 4) เหล็กเต่ากอ เรียกเป็นขนม
ย
ั
เป็นขนมเปี๊ยะ (ขนมเปี๊ยะแต้
จ
ล
า
ิา ทย ชนิดต่าง ๆ เหล่านี้มักเรียกเป็นขนมโก๋แล้วตามด้วยลักษณะ
โก๋ถั่ว ขนมจ�ำพวก “กอ”
ว
ของขนมหรือวััลตถุมดหบิ ทีน่ ำ� มาท�ำ (ค�ำว่าโก๋เลียนเสียงจีนกวางตุง้ ) 5) กีจา่ ง เรียกเป็นขนม
ิท ้ำด่าง บ๊ะจ่างน�้ำด่าง ขนมชั้ง 6) ขนมอี๊ เรียกเป็นขนมบัวลอยหรือขนมอี๋
จ้าง ขนมจู้้ดาิจงน�
ร
7) จืวอาชัมงเปี้ย เรียกเป็นขนมเปี๊ยะต้นหอม 8) ไช้เถ่าก้วย เรียกเป็นขนมผักกาด ขนมหัว
ค
คลผัังกกาดและขนมหัวไชเท้า 9) เตี่ยมก้วย คนจีนแต้จิ๋วในไทยเรียกว่า ตีก้วย (ค�ำว่า “ตี”
คือเสียงจีนฮกเกี้ยน) คนไทยเรียกเป็นขนมเข่ง 10) ถึ่งไซ เรียกเป็นสิงโตน�้ำตาล 11) ถึ่งถะ
ถึ่งซิม ฮวยซิม เรียกเป็น เจดีย์น�้ำตาล 12) บ๊ะจ่าง เรียกเป็นขนมจ้หมดอายุ
าง 13) หง็ววยะเปี
11-12-2564
ันที่ ้ยะ
เรียกเป็นขนมเปี๊ยะหน้างา ส่วนชุดขนมโหงวเซ็กทึ้งหรือจับกิ้มหรือแต่เหลี่ยว เรียกเป็น
ขนมจันอับ ซึ่งปัจจุบันหมายถึง ขนมแห้งกรอบ 5 ประเภท ประกอบไปด้วย 14) เต่าหยิ่งปัง
เรียกเป็นถั่วตัด 15) หมัวปัง เรียกเป็นงาตัด 16) บี๋ปัง เรียกเป็นข้าวพองตัด 17) ซกซา
เรียกเป็นถั่วเคลือบ และ 18) กวยแฉะ เรียกเป็นฟักเชื่อม 19) อั่งก้วยหรือไช้ก้วยไส้
ต่าง ๆ เรียกเป็น ขนมกุยช่าย ไส้อนื่ นอกจากไส้ใบกุยช่ายก็เรียกเป็นขนมกุยช่ายเหมือนกัน
แต่มักเรียกไส้ต่าง ๆ ต่อท้ายด้วย เช่น ขนมกุยช่ายไส้ข้าวเหนียว ขนมกุยช่ายไส้หน่อไม้
20) อั่งถ่อก้วย เรียกเป็น ขนมกุยช่ายใบโพธิ์หรือขนมกุยช่ายรูปท้อ และ 21) ฮวกก้วย
คนไทยเรียกเป็นขนมถ้วยฟู แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีขนมบางชนิดที่มีการเรียกชื่อ
สองแบบ คืออาจเรียกชื่อที่ตั้งใหม่เป็นภาษาไทยหรือเรียกชื่อเดิมในภาษาจีนแต้จิ๋วก็ได้
อันประกอบไปด้วย 1) กีจ่าง 2) ขนมไช้เท้า 3) ขนมเปี๊ยะ 4) ขนมอี๋ 5) ขนมอั่งถ่อก้วย
6) ขนมฮวกก้วย และ 7) บ๊ะจ่าง
ส่วนขนมอิว่ ก้วย ไม่พบการเรียกชือ่ อย่างอืน่ ในภาษาไทยเนือ่ งจาก
ไม่เป็นที่แพร่หลายในหมู่คนไทย
กล่าวโดยสรุปคือ จากขนม 22 รายการ ผู้วิจัยพบว่ามีขนมจ�ำนวน
21 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 95.45) ปรากฏว่ามีการกลายของชื่อเรียก โดยมักแปลจาก
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ชื่อเดิมในภาษาจีนหรืออาจจะตั้งขึ้นมาใหม่ตามวัตถุดิบ รูปร่าง สีสัน ส่วนสาเหตุของ
การกลายเป็นเพราะแพร่หลายมากในสังคมไทยจึงต้องตัง้ ชือ่ ใหม่ให้งา่ ยต่อการเรียกขาน
และมีเพียง 1 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 4.55) ที่ไม่มีการเปลี่ยนวิธีการเรียกชื่อเนื่องจาก
ไม่เป็นทีแ่ พร่หลายในหมูค่ นไทย นอกจากนี
ร์ ้ เมือ่ พิจารณาจากการประกอบสร้างของค�ำ
ต
ส
เรียกชื่อในภาษาจีนแต้จิ๋วแบบเดิมศแล้
า ว ผู้วิจัยยังพบว่า คนจีนแต้จิ๋วนิยมตั้งชื่อขนมด้วย
ร
ค�ำบอกรูปทรงมากที่สุดเป็นอัษนตดับหนึ่ง ตามมาด้วย วัตถุดิบ สีสัน เทศกาล กรรมวิธี
เก
และรสชาติ ตามล�ำดับาลัย

ิทย
ว
า
มห
ตารางที่ 1ัล ตารางแสดงลั
กษณะกลายของชื่อเรียกขนมแบบฉบับแต้จิ๋วในเทศกาลไหว้10
ที่เกิดู้ดขึ้นิจิทในสังคมไทย
มร
า
ว
ังค

คล

ลำดับที่

รายชื่อขนม

1
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ขนมกุยชNาย
ขนมโกQขาว
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ขนมโกQไพN /
ขนมโกQชั้น
ขนมเขNง
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เพี้ยนเสียงมาจาก “จิ๊งอั๊บ”
ภาชนะใสNขนมเมื่อไหวE

เจดียm
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แปลตามชื่อเดิม
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วิท ในเทศกาลตKตาถุง ดๆิบของชาวจี
			
2.2		 าการกลายของวั
หลัก นแตCจิ๋วในไทยโดยทั่วไปแลCววัตถุดิบหลักที่นำมาทำ
สำหรับหขนมของไหวC
ม
ส�ำหรับขนมของไหว้
ในเทศกาลต่
ๆ ของชาวจี
แต้จวิ๋ ในไทย
โดย
ขนมไมKไดCตKางไปจากของตC
จิ๋วในประเทศจีนมากนั
ก สิ่งที่เพิ่มเขCาางมาหรื
อมีการเปลี่ยนนแปลงไปบC
างสKวนมากจะ
ัล นทางแถบแตC
ท
ิ
เปJ
ตถุดิบรอง
ที่ทำใหC
เกิดการเปลี
่มเติมเขCน
ามาของวั
ตถุดิบบางชนิ
ดจนกลายเปJน
ทัว่นวัไปแล้
วู้ดวัิจตโดยมี
ถุดบิ หลายเหตุ
หลักทีปน่ Vจจัำ� ยมาท�
ำขนมไม่
ได้่ยตนแปลงและเพิ
า่ งไปจากของต้
ทางแถบแต้
จวิ๋ ในประเทศ
ร
ม
จีนคมากนั
วา ก สิ่งที่เพิ่มเข้ามาหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง ส่วนมากจะเป็นวัตถุดิบรอง
ง
ั
คลโดยมีหลายเหตุปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมเข้ามาของวัตถุดิบ
บางชนิดจนกลายเป็นขนมแบบฉบับแต้จิ๋วในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการแทนที่วัตถุดิบ
11-12-2564
หมดอายุ
บางอย่างที่มีราคาสูงเนื่องจากหายากและไม่มีในไทย การเปลี่ยนมาใช้
วัตถุดวิบัน
ท้อทีงถิ่ ่น
ที่หาได้ง่าย การเพิ่มเติมวัตถุดิบท้องถิ่นของไทยบางชนิดเพื่อให้ถูกปากถูกใจคนไทย
มากยิ่งขึ้นอย่างเช่น ทุเรียน กะทิ ใบเตย
จากการรวบรวมข้อมูลด้านวัตถุดบิ ของขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ ทีใ่ ช้ไหว้
ในเทศกาลจีนในสังคมไทย พบว่า มีขนมจ�ำนวน 11 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 50) ปรากฏ
การกลายของวัตถุดิบที่น�ำมาใช้ ประกอบไปด้วย 1) ขนมกุยช่าย ใช้สีผสมอาหารแทน
สีจากผงอัง่ คัก่ ปรับสูตรแป้งโดยเพิม่ แป้งมันหรือแป้งท้าวเข้าไป และมีการท�ำไส้ฟกั ทอง
ไส้ข้าวโพด ไส้มะละกอและไส้กระหล�่ำม่วงเพิ่มเข้ามา 2) ขนมโก๋ขาวแบบมีไส้ มีการท�ำ
ไส้ทุเรียนกวน ไส้ปลาและไส้หมูเพิ่มเข้ามา 3) ขนมโก๋ถั่ว มีการดัดแปลงท�ำไส้ทุเรียน
กวนและดัดแปลงผสมงาด�ำลงในแป้งถัว่ เขียว 4) ขนมเข่ง เปลีย่ นมาใส่ในกระทงใบตอง
ดัดแปลงใช้แป้งข้าวเหนียวด�ำและเพิ่มส่วนผสมอื่นลงในขนมเช่น เก๊กฮวย อัญชัน กะทิ
ใบเตย มะพร้าวขูด แปะก้วย ถั่วเค็มปั้น 5) ขนมจ้างด่าง ดัดแปลงใช้ด่างจากต้นนุ่น
เปลือกทุเรียนเผาหรือด่างวิทยาศาสตร์แทน และหากไม่แช่ข้าวเหนียวในน�้ำด่างและ
ใช้ใบตองห่อแทนใบไผ่สดจะกลายเป็นข้าวต้มน�้ำวุ้นแบบไทย 6) ขนมถ้วยฟู ดัดแปลง
ใส่ผงฟู เอสพี และไข่ขาวลงไปในแป้งแทนผงยีสต์หรือเชื้อแป้งหมัก ใส่น�้ำลอยดอกมะลิ
หรือกลิ่นสังเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเข้าไป และใส่วัตถุดิบอื่นเพิ่มเข้าไปเช่น มันม่วง ฟักทอง
2.2 การกลายของวัตถุดิบหลัก
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7) ขนมบัวลอย มีการใส่น�้ำกะทิเพิ่มเข้าไป ดัดแปลงผสมแป้งมัน สีผสมอาหารหลากสี
เผือกบดและฟักทองบดลงในแป้ง เพิ่มไข่หวาน ข้าวโพด เผือกหั่น ฯลฯ ลงในขนม
8) ขนมเปี๊ยะ มีการดัดแปลงท�ำไส้ต่าง ๆ เพิ่ม อาทิ ไส้ช็อคโกแลต ชาเขียว มันม่วง
หมูแดง และอาจผสมสีลงในแป้งขนมเปีร๊ย์ ะด้วย  9) ขนมเปี๊ยะต้นหอม ดัดแปลงท�ำไส้
สต ้งและไส้ทุเรียนหมอนทอง 10) บ๊ะจ่าง นิยมใส่
เพิ่มคือไส้กุ้งแห้งและผงพะโล้ ไส้โศหงวยิ
า
ร
เครื่องหลายชนิดรวมกันในบ๊ษะตจ่างลูกเดียวจนมีรสชาติที่หลากหลายกว่าที่จีน มีการ
เกอข้าวเหนียวไรซ์เบอร์รี่แทนข้าวเหนียวขาว มีการปรุงรส
ย
ั
ดัดแปลงใช้ข้าวเหนียวด�
ำ
หรื
ล
า
ิทย และ 11) อั่งถ่อก้วย มีการกลายของวัตถุดิบเช่นเดียวกันกับ
ด้วยผงปลุกรสเช่านวรสลาบ
ขนมกุยช่าัลยทุมกหประการ
ิท
จ
ิ
ส่วนที่เหลืออีกจ�ำนวน 11 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 50) ไม่พบการ
ด
้
ู
ร
ม
กลายของวั
ตถุดิบที่น�ำมาใช้
วา
ค
ง
ั
จึงสรุปได้ว่า การกลายของวัตถุดิบมีสามลักษณะคือ เปลี่ยนแปลง
คล
ไปจากเดิม เพิ่มเติมและลดทอนลง เมื่อพิจารณาจากวัตถุดิบที่น�ำมาดัดแปลงใช้ท�ำ
ขนมแล้ว พบว่า มักเป็นวัตถุดบิ พืน้ บ้านทีห่ าได้งา่ ยในประเทศไทยซึ
ง่ มีราคาถู
11-12-2564
หมดอายุ
วันกทีกว่่ าและ
มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับวัตถุดิบดั้งเดิมจนสามารถใช้แทนกันได้ โดยมีเหตุผลที่
เลือกใช้เพราะสะดวกและหาได้ง่ายกว่าวัตถุดิบแบบเดิม ซึ่งจะท�ำให้ช่วยลดต้นทุนการ
ผลิตได้ อาทิ ด่างวิทยาศาสตร์ ผงฟู เอสพี สีผสมอาหาร แต่การเปลีย่ นแปลงของวัตถุดบิ
ก็อาจท�ำให้คุณค่าทางโภชนาการของอาหารเปลี่ยนไปด้วย ส่วนวัตถุดิบที่เพิ่มเข้ามาก็
เป็นสิ่งที่คนไทยคุ้นเคยและมักจะน�ำมาประกอบอาหารแบบไทย ๆ อาทิ ทุเรียน กะทิ
ใบเตย ใบตอง ซึง่ ล้วนเป็นวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของอาหารและขนมไทย วัตถุดบิ บาง
ชนิดเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ได้รูปลักษณ์ สีสันและรสชาติที่ถูกใจคนไทยกว่าแบบเดิม เช่น
มะพร้าว ทุเรียน กะทิ อัญชัน วัตถุดิบบางชนิดก็ถูกตัดออกเพราะหาได้ยากและอาจไม่
เป็นที่ถูกปากคนไทย เช่น การท�ำข้าวต้มน�้ำวุ้นที่ไม่เอาข้าวเหนียวไปแช่น�้ำด่างเหมือน
อย่างกีจ่าง นอกจากนี้ การกลายของวัตถุดิบยังส่งผลให้เกิดการกลายของกรรมวิธี
การท�ำ รูปทรง สีสันและรสชาติตามมาอีกด้วย
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แบบเดิม เชKน มะพรCาว ทุเรียน กะทิ อัญชัน วัตถุดิบบางชนิดก็ถูกตัดออกเพราะหาไดCยากและอาจไมKเปJนที่ถูกปากคนไทย
เชKนการทำขCาวตCมน้ำวุCนที่ไมKเอาขCาวเหนียวไปแชKน้ำดKางเหมือนอยKางกีจKาง นอกจากนี้การกลายของวัตถุดิบยังสKงผลใหCเกิด
การกลายของกรรมวิธีการทำ รูปทรง สีสัน และรสชาติตามมาอีกดCวย

ตารางที่ 2 แสดงลักษณะกลายของวัตถุดบิ ในขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ ในเทศกาลไหว้ทเี่ กิด
ขึ้นในสังคมไทย

ตารางที' ) แสดงลักษณะกลายของวัตถุดบิ ในขนมแบบฉบับแต้ จิ;วในเทศกาลไหว้ ทีBเกิดขึ 'นในสังคมไทย
ลําดับ
ที)
1

2
3

รายชื)อ
ขนม
ขนม
กุยช่าย

สีจากผงอัง) คัก) (ข้ าว
แดงบด)
แป้งข้ าวจ้ าว
ไส้ ข้าวเหนียว ไส้
กุยช่าย ไส้ หน่อไม้ ไส้
มันแกว ไส้ เผือก ไส้
กระหลํา) ไส้ ถวั)
ไส้ ถวั) กวน ไส้ งาดํา
ไส้ งาเปลือกส้ ม

ขนมโก๋
ขาว
แบบมีไส้
ขนมโก๋
ถัว)
ขนมเข่ง

คล

ไส้ ถวั) กวน ไส้ งาดํา
ทําจากแป้งถัว) เขียว
ใช้ ภาชนะทรงกลม
ขนาดต่าง ๆ ใส่แป้ง
ขนม
แป้งข้ าวเหนียว

แต้ มจุดสีแดงหรื อโรย
หน้ าด้ วยงาขาว งา
ดํา
นํ :าด่างจากผลของ
ต้ นพุดและต้ นหมาก
เล็กหมากน้ อย
ผงยีสต์หรื อเชื :อแป้ง
หมัก
ใส่นํ :าเชื)อมใส
แป้งข้ าวเหนียว

11-12-2564
5

ขนมจ้ าง
ด่าง

6

ขนมถ้ วย
ฟู
บัวลอย

7

สีแดงจากผงอัง) คัก)

8

9
10

ตร์

ขนม
เปี` ยะ

ขนม
เปี` ยะ
ต้ นหอม
บ๊ ะจ่าง
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อัง)
ถ่อก้ วย

ส
า
ศ
ตร

เกษ

ใช้ กระทงใบตองรองด้ วยเข่งไม้
สานขนาดย่อม

นํ :าด่างจากต้ นนุน่ เปลือก
ทุเรี ยนเผาหรื อด่าง
วิทยาศาสตร์
บางสูตรดัดแปลงใส่ผงฟู เอสพี
และไข่ขาวแทนยีสต์
ใส่นํ :ากะทิ

สีแดงผสมอาหาร

ไส้ มนั เทศ
ข้ าวเหนียว

ที)ลดทอนลง

หมายเหตุ

12

แป้งมันและแป้งท้ าว
ไส้ ฟักทอง ไส้ กระหลํา) ม่วง ไส้
ข้ าวโพด ไส้ มะละกอ ไส้ แครอท
ไส้ ทเุ รี ยนกวน ไส้ ปลา ไส้ หมู

บางท้ องถิ)นนิยมใส่
ไข่ไก่ต้มหรื อไข่ดาว
ด้ วย
ไส้ ถวั) กวนและไส้ ฟัก

นิยมใส่เครื) อง d-f
อย่าง ตามสูตรแต่ละ
บ้ าน

11

เปรี ยบเทียบวัตถุดบิ แบบดังเดิ
: มกับแบบไทยในปั จจุบนั
แบบไทยในปั จจุบนั
ที)เปลีย) นแปลงไป
ที)เพิ)มเข้ ามา
สีผสมอาหารสําเร็ จรูป

าลัย
ย
ิท
ว
า
ห
ัิทล ม
ู้ดิจ

มร
า
ว
ังค
4

แบบดังเดิ
: ม

บางสูตรดัดแปลงใช้ ข้าวเหนียว
ดําหรื อข้ าวเหนียวไรซ์เบอร์ รี)
แทนข้ าวเหนียวขาว
นิยมใส่เครื) องหลากหลายในลูก
เดียว เช่น แปะก้ วย หมูสามชัน:
หมูชิ :น ไชโป้ว เผือกกวน
เห็ดหอม ถัว) ลิสง เม็ดบัว กุ้ง
แห้ ง

ไส้ ทเุ รี ยน
เพิ)มงาดําลงในแป้งถัว) เขียว

บางสูตรดัดแปลงใช้ แป้งข้ าว
เหนียวดํา
บางสูตรเติมเก๊ กฮวย นํ :าอัญชัน
กะทิ นํ :าใบเตย มะพร้ าวขูด
แปะก้ วย ถัว) เค็มปั น: ลงในขนม

ไม่นิยมโรย
หน้ าด้ วยงา

หมดอายุวันที่

บางสูตรใส่แป้งมันด้ วย
บางสูตรผสมเผือกบดหรื อ
ฟั กทองบดด้ วย
สีอื)น ๆ จากทังธรรมชาติ
:
และ
การสังเคราะห์
ไข่หวาน ไข่เค็ม ข้ าวโพด เนื :อ
มะพร้ าว เผือกหัน) เต๋า
ไส้ ช็อคโกแลต ไส้ ชาเขียว ไส้
ธัญพืช ไส้ หมูหยอง ไส้ มอคค่า
ไส้ มนั ม่วง ไส้ หมูแดง
บางสูตรดัดแปลงใส่สผี สม
อาหารเพิ)มลงในแป้ง
ดัดแปลงทําไส้ เพิ)มคือไส้ ก้ งุ แห้ ง
ผงพะโล้ ไส้ โหงวยิ :งและไส้
ทุเรี ยนหมอนทอง

ปรุงรสด้ วย
บ้ างสูตรดัดแปลงใส่ผงลาบ
เครื) องปรุงรสทัว) ไปใน
บางสูตรทําเป็ นบ๊ ะจ่างธัญพืช
ครัวเรื อน เช่นซีอิ :ว
ถวั) แดงโขง-สาละวิ
ลูกเดือย
วารสารอารยธรรมศึกใส่ษา
น
นํ :าตาล เกลืMekong-Salween
อ
Civilization Studies Joural
พริ กไทย
สีจากผงอัง) คัก) (ข้ าว
สีผสมอาหารสําเร็ จรูป
แดงบด)

เดิมไม่มีการใส่สี
เพิ)มลงในเนื :อแป้ง

นิยมใส่เครื) อง d-f
อย่าง ตามสูตรแต่ละ
บ้ าน
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อัง)
ถ่อก้ วย

ปรุงรสด้ วย
เครื) องปรุงรสทัว) ไปใน
ครัวเรื อน เช่นซีอิ :ว
นํ :าตาล เกลือ
พริ กไทย
สีจากผงอัง) คัก) (ข้ าว
แดงบด)
แป้งข้ าวจ้ าว
ไส้ ข้าวเหนียว ไส้
กุยช่าย ไส้ หน่อไม้ ไส้

นิยมใส่เครื) องหลากหลายในลูก
เดียว เช่น แปะก้ วย หมูสามชัน:
หมูชิ :น ไชโป้ว เผือกกวน
เห็ดหอม ถัว) ลิสง เม็ดบัว กุ้ง
แห้ ง

บ้ างสูตรดัดแปลงใส่ผงลาบ
บางสูตรทําเป็ นบ๊ ะจ่างธัญพืช
ใส่ถวั) แดง ลูกเดือย

สีผสมอาหารสําเร็ จรูป

์

ตร
ษ
เก

ตร
ส
า
ศ

แป้งมันและแป้งท้ าว
ไส้ ฟักทอง ไส้ กระหลํา) ม่วง ไส้
ข้ าวโพด ไส้ มะละกอ ไส้ แครอท

			
2.3		 การกลายของกรรมวิ
ธีการท�ำ
ัย
ล
า
ิทเมืย ่อเข้าสู่ไทย ขนมแบบฉบับแต้จิ๋วหลายชนิดยังคงใช้กรรมวิธีการ
ว
า
ท�ำเหมือนเดิมมหแต่กม็ บี างชนิดทีถ่ กู ดัดแปลง เพิม่ เติมและลดทอนขัน้ ตอนการท�ำ ซึง่ การ
ดัดแปลงิจิทเพิัลม่ เติมและลดทอนขัน้ ตอนดังกล่าวเกิดจากการผสมผสานภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ด
้
ู
ร
ซึา่งมเป็นกรรมวิธีแบบที่คนไทยคุ้นชินเข้าไป เพื่อให้ง่ายต่อการท�ำและเพื่อให้ได้รสชาติ
ว ่ถูกปากคนไทยมากยิ่งขึ้น
ค
ง
ั
ที
คล
จากการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล พบว่า มีขนมจ�ำนวน 3 รายการ
จาก 22 รายการ (คิดเป็นร้อยละ 13.63) ปรากฏการกลายของกรรมวิ
ธกี ารท�
11-12-2564
หมดอายุ
วันำทีขนมเป็
่ น
สามลักษณะดังกล่างข้าวต้น และเมื่อพิจารณาการกลายนั้น ๆ แล้ว พบว่า มีบางส่วน
เป็นผลที่เกิดตามมาจากการกลายของวัตถุดบิ ประกอบไปด้วย 1) การเพิม่ ขั้นตอนการ
อบควันเทียนในขนมเปีย๊ ะ เกิดจากการเพิม่ เข้ามาของวัตถุดบิ ท้องถิน่ คือเทียนอบร�ำ่ ของ
ไทยโบราณ ซึ่งอบเพื่อให้ขนมมีกลิ่นหอมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทย 2) การตัดขั้น
ตอนการห่อและผูกของบ๊ะจ่าง ในกรณีที่เปลี่ยนวัตถุดิบซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์จากใบไผ่มา
เป็นถ้วยใส่บ๊ะจ่าง ซึ่งกรณีการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ของบ๊ะจ่างนี้ท�ำให้ขั้นตอนการปรุงให้
สุกเปลีย่ นไปด้วย จากเดิมทีจ่ ะต้มหรือนึง่ ให้สกุ ก็กลายเป็นจะต้องใช้วธิ กี ารนึง่ ให้สกุ เพียง
อย่างเดียว เพราะบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ไม่เหมาะต่อการใช้วธิ กี ารต้ม และ 3) กรณีของการท�ำ
ขนมกีจ่างที่ตามสูตรต้องแช่ข้าวเหนียวในน�้ำด่าง แต่คนไทยดัดแปลงข้ามขั้นตอนการ
แช่น�้ำด่างจนได้เป็นขนมแบบใหม่ซึ่งก็คือข้าวต้มน�้ำวุ้นแบบไทยนั่นเอง
จึงสรุปได้ว่า การกลายของกรรมวิธีการท�ำมีสามลักษณะคือการ
เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและลดทอน ซึ่งในกรณีศึกษานี้การกลายของกรรมวิธีเป็นผลที่
เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและลดทอนของวัตถุดิบจนส่งผลต่อขั้นตอนการท�ำ
ของขนมที่จะต้องเปลี่ยนตามไป นอกจากนี้ การกลายของกรรมวิธีการท�ำยังส่งผล
ให้เกิดการกลายของรูปทรง สีสันและรสชาติตามมาอีกด้วย
วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน
Mekong-Salween Civilization Studies Joural
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ซึ่งในกรณีศึกษานี้การกลายของกรรมวิธีเปJนผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและลดทอนของวัตถุดิบจนสKงผลตKอ
ขั้นตอนการทำของขนมที่จะตCองเปลี่ยนตามไป นอกจากนี้การกลายของกรรมวิธีการทำยังสKงผลใหCเกิดการกลายของ
รูปทรง สีสัน และรสชาติตามมาอีกดCวย

ตารางที่ 3 ตารางแสดงลักษณะกลายของกรรมวิธีการท�ำในขนมแบบฉบับแต้จิ๋วใน
เทศกาลไหว้ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

ตารางที่ 3 ตารางแสดงลักษณะกลายของกรรมวิธีการทำในขนมแบบฉบับแตCจิ๋วในเทศกาลไหวCที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ลำดับ
ที่

รายชื่อขนม

1

ขนมจEางดNาง

2
3

ขนมเปklยะ
บoะจNาง

เปรียบเทียบกรรมวิธีการทำแบบดั้งเดิมกับแบบไทยในปaจจุบัน
แบบดั้งเดิม
แบบไทยในปaจจุบัน
แชNน้ำดNาง
ไมNผNานการแชNน้ำดNาง
หNอใบไผNแลEวผูกดEวยเชือก
หNอใบตองแลEวกลัดดEวยไมEกลัด

์

ตร
ส
า
ศ

ตร
ษ
เก

ไมNมีการอบควันเพิ่มกลิ่นหอม
หNอใบไผNแลEวผูกดEวยเชือก
นึ่งหรือตEม

หมายเหตุ
กลายเป9นขนมไทย
แบบใหมN “ขEาวตEม
น้ำวุEน”

เพิ่มขั้นตอนการอบควันเทียน
มีการจัดใสNภาชนะอื่น เชNน จาน ถEวย
หากไมNไดEหNอดEวยใบไผN ตEองนำไปนึ่ง จะตEมไมNไดE

าลัย
ย
ิท
ว
า
			
2.4		ห การกลายของรู
2.4 การกลายของรู
ปทรงและสีสัน ปทรงและสีสัน
ัิทเมืล่อมขนมแบบฉบั
บแตCจิ๋วเขCาสูKไทย
นานวั
ดก็ไดCนเกิเข้
ดการเปลี
่ยนแปลงทัด้งในสK
บแต้
จวิ๋ นเข้เขCาาขนมบางชนิ
สูไ่ ทย นานวั
าขนมบางชนิ
ก็ได้วนของ
เกิด
ิจ เมือ่ ขนมแบบฉบั
รูปทรงและสีรสู้ดัน เนื่องดCวยเหตุปVจจัยหลายประการ ทั้งในเรื่องของขCอจำกัดทางดCานวัตถุดิบและความนิยมที่เปลี่ยนแปลง
การเปลี
ม ่ยนแปลงทั้งในส่วนของรูปทรงและสีสัน เนื่องด้วยเหตุปัจจัยหลายประการ
า
ไปตามยุ
คสมัย รวมไปถึงการใสKความคิดสรCางสรรค6ลงไปในขนมของคนไทยที่ทำใหCเกิดความแปลกใหมKในขนมแบบฉบับ
ว
คิ๋ว ่องของข้อจ�ำกัดทางด้านวัตถุดิบและความนิยมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
คลแตCทััง้งจในเรื

รวมไปถึงการใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในขนมของคนไทยทีท่ ำ� ให้เกิดความแปลกใหม่
ในขนมแบบฉบับแต้จิ๋ว
11-12-2564
หมดอายุวันที่
จากการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล พบว่า มีขนมจ�ำนวน 6 รายการ
(คิดเป็นร้อยละ 27.27) ที่ปรากฏว่ามีการกลายของรูปทรง ประกอบไปด้วย 1) ขนมโก๋
ต�ำรับไทยนิยมท�ำเป็นชิ้นเล็กพอดีค�ำ ขนาดประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร หากเป็นขนมโก๋
ที่ท�ำเป็นของหมั้นในพิธีมงคลสมรสจะนิยมท�ำเป็นรูปปลาคู่ 2) ขนมเข่งในไทยมีขนาด
เล็กกว่าแบบดั้งเดิมของจีน เพราะมีการกลายของบรรจุภัณฑ์ 3) ขนมข้าวต้มน�้ำวุ้น
ของไทยมีลกั ษณะเป็นก้อนข้าวเหนียวสามเหลีย่ มทรงแบนห่อด้วยใบตองสดกลัดไม้กลัด
ซึ่งกลายมาจากกีจ่างที่มีรูปทรงเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมห่อด้วยใบไผ่สดผูกเชือก
4) ขนมถ้วยฟูอย่างของไทยมีขนาดเล็กกว่าฮวกก้วยของจีน โดยมีขนาดตัง้ แต่ถว้ ยตะไล
ขึ้นไป 5) ขนมเปี๊ยะต�ำรับไทยนิยมท�ำเป็นชิ้นเล็ก ๆ พอดีค�ำ  และปัจจุบันได้มีผู้ผลิต
ดัดแปลงรูปทรงขนมเปีย๊ ะให้มคี วามพิเศษยิง่ ขึน้ อาทิ ปัน้ ขนมเปีย๊ ะเป็นรูปการ์ตนู แฟนซี
ปัน้ เป็นรูปดอกไม้ ปัน้ เป็นรูปผลส้มแต่งด้วยใบแก้ว และ 6) บ๊ะจ่างทีไ่ ม่ได้หอ่ และมัดด้วย
ใบไผ่แบบดั้งเดิมก็จะมีรูปทรงตามภาชนะอื่น ๆ ที่น�ำมาบรรจุ
จึงสรุปได้วา่ การกลายของรูปทรงมักเป็นผลทีเ่ กิดต่อจากการกลาย
ของวัตถุดบิ ทีเ่ ป็นบรรจุภณ
ั ฑ์และการกลายของกรรมวิธใี นขัน้ ตอนการขึน้ รูปหรือบรรจุ
ลงบรรจุภัณฑ์
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รูปทรงตามภาชนะอื่น ๆ ที่นำมาบรรจุ
จึงสรุปไดCวKาการกลายของรูปทรงมักเปJนผลที่เกิดตKอจากการกลายของวัตถุดิบที่เปJนบรรจุภัณฑ6และ
การกลายของกรรมวิธีในขั้นตอนการขึ้นรูปหรือบรรจุลงบรรจุภัณฑ6

ตารางที่ 4 ตารางแสดงลักษณะกลายของรูปทรงในขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ ในเทศกาลไหว้
ตารางที่ 4 ตารางแสดงลักษณะกลายของรูปทรงในขนมแบบฉบับแตCจิ๋วในเทศกาลไหวCที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ลำดับ
ที่

รายชื่อขนม

1

ขนมโกQขาว

2

ขนมเขNง

4

มร
า
ว
ังค

คล

6

หมายเหตุ

์

ตร
ส
า
ศ

ตร
ษ
เก

าลัย
ย
ิท
ว
า
ห
ัิทล ม
ู้ดิจ

3

5

เปรียบเทียบรูปทรงแบบดั้งเดิมกับแบบไทยในปaจจุบัน
แบบดั้งเดิม
แบบไทยในปaจจุบัน
ทรงกลม โดยทั่วไปมีขนาดเสEนผNาศูนยmกลางตั้งแตN
ขนมโกQตำรับไทยนิยมทำชิ้นเล็ก มีขนาด
10 เซนติเมตรขึ้นไป
เสEนผNาศูนยmกลาง 1-2 เซนติเมตร ขนาดพอดีคำ
ในพิธีมงคลสมรสของไทยนิยมทำเป9นรูปปลาคูN
เป9นทรงกลม มีขนาดเสEนผNาศูนยmกลางตั้งแตN 8
เป9นทรงตามกระทงใสNขนม มีขนาดเสEนผNาศูนยmกลาง
เซนติเมตรขึ้นไปจนถึงขนาดเทNาถาดนึ่งใบใหญN
เล็กสุด 3 เซนติเมตรขึ้นไป ทั่วไปมีขนาด
เสEนผNาศูนยmกลางประมาณ 50 เซนติเมตร
เสEนผNาศูนยmกลางประมาณ 6 เซนติเมตร
ทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม
หากเป9นขนมขEาวตEมน้ำวุEน จะเป9นทรงสามเหลี่ยม
(มีมุมแหลมสี่มุม)
(มีมุมแหลมสามมุม)
เป9นทรงกลม มีขนาดเสEนผNาศูนยmกลางตั้งแตN 8
เป9นทรงกลม นิยมนึ่งใสNถEวยตะไลขนาดเล็ก
เซนติเมตรขึ้นไปจนถึงขนาดเทNาถาดนึ่งใบใหญN
เสEนผNาศูนยmกลางประมาณ 50 เซนติเมตร
ทรงกลม สNวนมากมีขนาดเสEนผNาศูนยmกลางตั้งแตN
ขนมเปklยะตำรับไทยนิยมทำเป9นชิ้นเล็กพอดีคำ
10 เซนติเมตรขึ้นไป
บEางก็ปahนเป9นรูปทรงตNาง ๆ เชNนรูปดอกไมE การmตูน
ทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยม
บoะจNางที่ไมNไดEหNอและมัดดEวยใบไผNแบบดั้งเดิมก็จะมี
(มีมุมแหลมสี่มุม)
รูปทรงตามภาชนะอื่น ๆ ที่นำมาบรรจุ

ขนมจEางดNางกับ
ขEาวตEมน้ำวุEน
ขนมถEวยฟู

ขนมเปklยะ
บoะจNาง

และจากการรวบรวมขCอมูลดCานสีสันของขนมแบบฉบับแตCจิ๋วที่ใชCไหวCในเทศกาลในสังคมไทย พบวKามี
ด้านสีสันของขนมแบบฉบั
บแต้จิ๋วสทีีสัน่ใช้ที่
ขนมจำนวน 7 รายการ (คิดและจากการรวบรวมข้
เปJนรCอยละ 31.81) ที่ปรากฏวKอามีมูกลารกลายของสี
สัน 1) ขนมเขKงบางสูตรในไทยมี
ไหว้
นเทศกาลในสั้งงเดิคมไทย
พบว่
มีขนมจ�
ำนวน
(คิดเป็เชKนนร้น้อำยละ
เปลี่ยในแปลงไปจากของดั
ม เนื่องจากมี
การดัาดแปลงสK
วนผสมอื
่น ๆ 7ใสKเรายการ
พิ่มเติมลงไปในขนม
อัญชัน 31.81)
น้ำใบเตย
หรื
อ
การโรยดC
ว
ยมะพรC
า
วขู
ด
แปะกC
ว
ย
ลู
ก
ชิ
ด
เปJ
น
ตC
น
2)
ขC
า
วตC
ม
น้
ำ
วุ
C
น
เนื
้
อ
ขนมเปJ
น
กC
อ
นขC
า
วเหนี
ย
วขุ
K
น
มี
ส
ี
เ
ขี
ย
วจากใบตอง
ทีป่ รากฏว่ามีการกลายของสีสนั 1) ขนมเข่งบางสูตรในไทยมีสสี นั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปจาก
3) ขนมถCวยฟูของไทยมีสีสันหลากหลาย ทั้งฟ°า ชมพู เขียว เหลือง ฯลฯ ในขณะที่ฮวกกCวยของจีนที่มีแตKสีขาว (ปVZมตราสี
ของดั
้งเดิม เนื่องจากมีการดัดแปลงส่วนผสมอื่น ๆ ใส่เพิ่มเติมลงไปในขนม เช่น
แดง) เพียงอยKางเดียว 4) ขนมบัวลอยบางสูตรมีการใสKสีจากธรรมชาติหรือสีสังเคราะห6 เชKน สีเขียว สีฟ°า สีเหลือง สีมKวง
น�ฯลฯ้ำอัทำเปJ
ญชันนบัวน�ลอยเบญจรงค6
้ำใบเตย หรื
วยมะพร้
กชิ้อเผืดอกบด
เป็นเนืต้้อนมัน2)มKวงผสมลงใน
ข้าวต้ม
ใสKเนื้อฟVวกยทองลูเนื
(5 สีอ)การโรยด้
ไปจนถึงบัวลอยสายรุ
Cง (7าวขู
สี) บCดางก็แปะก้
ขนมมีสีสันนสดใสตK
ZยะในไทยบางเจCามี3)การผสมสี
ทั้งจากธรรมชาติ
น�แป°ำ้ งวุทำใหC
น้ เนืตอ้ ัวขนมเป็
ก้อนข้างไปจากแบบเดิ
าวเหนียวขุมน่ 5)มีขนมเปY
สเี ขียวจากใบตอง
ขนมถ้สวันยฟู
ของไทยมีสและสี
สี นั
สังเคราะ 6) เจดีย6น้ำตาลในไทย หากเปJนตCนใหญKนิยมประดับตบแตKงดCวยดอกไมCประดิษฐ6จากกระดาษยKน หลากหลาย
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หมดอายุวันที่

หลากหลาย ทั้งฟ้า ชมพู เขียว เหลือง ฯลฯ ในขณะที่ฮวกก้วยของจีนที่มีแต่สีขาว
(ปั๊มตราสีแดง) เพียงอย่างเดียว 4) ขนมบัวลอยบางสูตรมีการใส่สีจากธรรมชาติหรือสี
สังเคราะห์ เช่น สีเขียว สีฟ้า สีเหลือง สีม่วง ฯลฯ ท�ำเป็นบัวลอยเบญจรงค์ (5 สี)
ไปจนถึงบัวลอยสายรุง้ (7 สี) บ้างก็ใส่เนือ้ ฟักทอง เนือ้ เผือกบด เนือ้ มันม่วงผสมลงในแป้ง
ท�ำให้ตวั ขนมมีสสี นั สดใสต่างไปจากแบบเดิม 5) ขนมเปีย๊ ะในไทยบางเจ้ามีการผสมสีสนั
ทั้งจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์ 6) เจดีย์น�้ำตาลในไทย หากเป็นต้นใหญ่นิยมประดับ
ตบแต่งด้วยดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษย่น หลากหลายสีสัน ซึ่งที่จีนไม่มี และ
7) บ๊ะจ่างของไทยมีสีสันเข้มข้นและหลากหลายกว่าของที่จีน บางสูตรใช้ข้าวเหนียวด�ำ
หรือผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่ลงไปด้วย
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15

ได้ว่าการกลายของสี
สันในขนมเป็นาของที
ผลที่จ่เกิีนดบางสู
จากการกลาย
สีสัน ซึ่งที่จีนไมKมี และ 7)จึงบ•สรุ
ะจKปางของไทยมี
สีสันเขCมขCนและหลากหลายกวK
ตรใชCขCาวเหนียวดำหรือผสม
ถุดิบรี่ลงไปดC
แต่กวรรมวิ
ขCของวั
าวไรซ6ตเบอร6
ย ธีการท�ำและขั้นตอนการแปลรูปที่แตกต่างก็อาจท�ำให้สีสันของ
ขนมแตกต่างไปด้
วยเช่
น อาทิ การน�
ำขนมอัน่งผลที
ถ่อก้่เกิวดยไปทอดน�
้ำมันท่ตวถุมก่
บ ธีการทำและ
จึงสรุ
ปไดCนวKากัการกลายของสี
สันในขนมเปJ
จากการกลายของวั
ดิบ อแตKนรักรรมวิ
ขัประทานท�
้นตอนการแปลรู
ที่แตกตKา่ยงก็นจากสี
อาจทำใหC
สีสันเป็ของขนมแตกตK
ำให้ขปนมเปลี
ชมพู
นสีส้ม างไปดCวยเชKนกัน อาทิ การนำขนมอั่งถKอกCวยไปทอดน้ำมัน
ทKวมกKอนรับประทานทำใหCขนมเปลี่ยนจากสีชมพูเปJนสีสCม

์

ตร
ส
า
ศ

ตร
ษ
เก

ตารางที่ 5่ 5ตารางแสดงลั
ตารางแสดงลั
กษณะกลายของสี
สันในขนมแบบฉบั
บแต้จิ๋วทในเทศกาลไหว้
ตารางที
กษณะกลายของสี
สันในขนมแบบฉบั
บแตCจิ๋วในเทศกาลไหวC
ี่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่

าลัย
ย
ิท
รายชื่อขนม
ว
า
ห
ขนมเขN
ัิทลง ม
รู้ดิจ

เกิดขึ้นในสังคมไทย
ลำดับที่
1

างดNางกับ
ม ขนมจE
า
ว
ขEาวตEมน้ำวุEน
ังค
2

คล

เปรียบเทียบสีสันของขนมแบบดั้งเดิมกับแบบไทยในปaจจุบัน
แบบดั้งเดิม
แบบไทยในปaจจุบัน
สีแปgงนึ่งสุก
บางสูตรมีสีสันเพิ่มเติมตามสNวนผสมอื่น ๆ ที่ใสNเพิ่มลง
ไปในขนม เชNน น้ำอัญชันใหEสมี Nวง น้ำใบเตยใหEสีเขียว
กีจNางมีเนื้อขนมสีเหลืองทอง ใสโปรNงแสงไมNเห็นเป9น ขEาวตEมน้ำวุEนมีเนื้อขนมเป9นกEอนขEาวเหนียวขุNน มีสี
เม็ดขEาว
เขียวจากใบตอง
สีขาว ประทับตราสีแดง
มีหลากหลายสีสัน เชNน ฟgา ขาว ชมพู เขียว

3

ขนมถEวยฟู

4
5

ขนมบัวลอย
ขนมเปklยะ

สีขาวและสีชมพูหรือแดง
เปลือกสีน้ำตาล ประทับตราสีแดง

6

เจดียmน้ำตาล

สีขาวลEวน

7

บoะจNาง

สีขEาวเหนียวขาว
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มีหลากหลายสีสัน เชNน มNวง ขาว ชมพู เขียว เหลือง
มีสีสันหลากหลาย แตNงแตEมตามรูปทรงที่จินตนาการ
ไดE
ตEนเจดียmสีขาว มีการประดับตกแตNงดEวยกระดาษสีสัน
ตNาง ๆ และดอกไมEกระดาษสีสันสดใส
สีขEาวเหนียวเขEมกวNา เพราะใสNเครื่องปรุงมากกวNา
บางสูตรดัดแปลงใชEขEาวเหนียวดำหรือผสมขEาวไรซm
เบอรmรี่ลงไปดEวย ทำใหEเนื้อขEาวเหนียวมีสีเขEม

หมดอายุวันที่

2.5 2.5		
การกลายของรสชาติ
			
การกลายของรสชาติ
ขนมแบบฉบั
บแตCจิ๋วในเทศกาลไหวC
ของชาวไทยเชื้อขสายจี
นมีทั้งประเภทคาวและหวาน
ขนมแบบฉบั
บแต้จิ๋วในเทศกาลไหว้
องชาวไทยเชื
้อสายจีนมีทั้ง ขนมบางชนิด
เมื
่อเขCาสูKสังคมไทยก็ไดCมีการดัดขนมบางชนิ
แปลงสูตรทั้งวัตดถุเมื
ดิบ่อและวิ
่อใหCไดCไรด้สชาติ
ที่ถูกปากคนไทยมากยิ
ประเภทคาวและหวาน
เข้าธสูีก่สารทำเพื
ังคมไทยก็
มีการดั
ดแปลงสูตรทั้ง่งขึ้น แตKขนมบาง
ชนิดก็ยังคงรสชาติแบบดั้งเดิมเหมือนตCนทางอยูK คำวKารสชาติของขนมในที่นี้นอกจากจะหมายถึงสิ่งที่รูCสึกจากการสัมผัส
วัตถุดบิ และวิธกี ารท�ำเพือ่ ให้ได้รสชาติทถี่ กู ปากคนไทยมากยิง่ ขึน้ แต่ขนมบางชนิดก็ยงั
ดCวยลิ้นแลCว ยังหมายถึงกลิ่นซึ่งเปJนสิ่งที่ไดCจากการสัมผัสดCวยจมูกอีกดCวย ทั้งนี้รสชาติของขนมขึ้นอยูKกับสูตรของผูCผลิตแตK
คงรสชาติแบบดั้งเดิมเหมือนต้นทางอยู่ ค�ำว่ารสชาติของขนมในที่นี้นอกจากจะหมาย
ละเจCา หากเปJนรCานขนมเกKาแกKที่ยังคงยึดกรรมวิธีการทำตามสูตรแบบเดิมก็จะไดCรสชาติใกลCเคียงกับแบบดั้งเดิม หากเปJน
สิง่ ทีร่ สู้ กึ ยใหมK
จากการสั
มผัสด้วยลิอน้ าจจะมี
แล้ว กยัารดั
งหมายถึ
งกลิ
่ ่งซึอาจทำใหC
ง่ เป็นสิง่ รทีสชาติ
ไ่ ด้จแากการสั
มผัขสองขนมเปลี
ด้วย ่ยนไปจาก
รCถึางนขนมสมั
หรือรCานขนมไทยก็
ดแปลงสู
ตรซึน
ละรูปลักษณ6
จมูมกไดCอีกด้วย ทั้งนี้ รสชาติของขนมขึ้นอยู่กับสูตรของผู้ผลิตแต่ละเจ้า หากเป็นร้านขนม
เดิ
เก่าแก่ทยี่ งั คงยึดจากการสำรวจและรวบรวมขC
กรรมวิธกี ารท�ำตามสูตรแบบเดิ
รสชาติ11ใกล้รายการ
เคียงกั(คิบดแบบดั
เดิม50) มีการกลาย
อมูล พบวKมาก็มีจขะได้
นมจำนวน
เปJนรCอง้ ยละ
ของรสชาติ
่งเปJนผลสืยบใหม่
เนื่องมาจากการกลายของวั
ดิบที่นำมาใชC
โดยตรง
ประกอบไปดC
วย 1) ำขนมกุ
หากเป็นร้ขานมซึ
นขนมสมั
หรือร้านขนมไทยก็ตอถุาจจะมี
การดั
ดแปลงสู
ตรซึ่งอาจท�
ให้ ยชKายที่ใสKแป°ง
มัรสชาติ
นหรือแป°
งทCาวผสมลงไปดC
วยจะทำใหCรสสั่ยนไปจากเดิ
มผัสของเนื้อแป°
และรู
ปลักษณ์ของขนมเปลี
มได้งมีความเหนียวนุKมและโปรKงใสขึ้น เหมาะแกKการทำเปJนขนม

กุยชKายแป°งบาง แตKไมKเหมาะนำมาขึ้นรูป 2) ขนมโกöแบบมีไสCของไทยมีรสชาติหลากหลายกวKาของจีน 3) ขนมโกöถั่วที่ใสKไสC
ทุเรียนจะมีรสชาติและกลิ่นหอมของทุเรีวารสารอารยธรรมศึ
ยนกวน 4) ขนมเขKงในไทยที
่ดัดแปลงสูน ตรจะมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตาม
กษา โขง-สาละวิ
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วัตถุดิบที่เพิ่มเติมเขCามาในแตK
ละสูตร หากใสKกะทิCivilization
เนื้อขนมจะนุStudies
Kมและหอมมั
นขึ้น 5) ขCาวตCมน้ำวุCนเนื้อสัมผัสหยาบกวKากีจKาง
เนื้อแป°งยังปรากฏเปJนลักษณะเม็ดขCาว 6) ขนมถCวยฟูของไทยโบราณจะเติมน้ำลอยดอกมะลิเพิ่มลงไป (ปVจจุบันนิยมใชC

จากการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล พบว่า มีขนมจ�ำนวน 11 รายการ
(คิดเป็นร้อยละ 50) มีการกลายของรสชาติขนม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการกลาย
ของวัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาใช้โดยตรง ประกอบไปด้วย 1) ขนมกุยช่ายทีใ่ ส่แป้งมันหรือแป้งท้าว
ผสมลงไปด้วยจะท�ำให้รสสัมผัสของเนือ้ แป้
ร์ งมีความเหนียวนุม่ และโปร่งใสขึน้ เหมาะแก่
ต
ส
การท�ำเป็นขนมกุยช่ายแป้งบาง แต่ศาไม่เหมาะน�ำมาขึ้นรูป 2) ขนมโก๋แบบมีไส้ของไทยมี
ร
รสชาติหลากหลายกว่าของจีนษต3) ขนมโก๋ถวั่ ทีใ่ ส่ไส้ทเุ รียนจะมีรสชาติและกลิน่ หอมของ
ัยเก ่ดัดแปลงสูตรจะมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตาม
ทุเรียนกวน 4) ขนมเข่างลในไทยที
ิทยามาในแต่ละสูตร หากใส่กะทิเนื้อขนมจะนุ่มและหอมมันขึ้น
วัตถุดิบที่เพิ่มเติามวเข้
5) ข้าวต้มัลน�ม้ำวุห้นเนื้อสัมผัสหยาบกว่ากีจ่าง เนื้อแป้งยังปรากฏเป็นลักษณะเม็ดข้าว
ิทวยฟูของไทยโบราณจะเติมน�้ำลอยดอกมะลิเพิ่มลงไป (ปัจจุบันนิยมใช้กลิ่น
จ
ิ
6) ขนมถ้
ด
้
ู
ร
สัวางมเคราะห์) ขนมที่ได้จึงมีรสชาติและลักษณะคล้ายฮวกก้วยของจีนที่มีกลิ่นหอม และ
ค
คลัง สูตรที่เปลี่ยนมาใช้ผงฟูแทนยีสต์เนื้อแป้งจะไม่มีกลิ่มหอมของแป้งหมัก 7) บัวลอย
ทีใ่ ส่กะทิจะมีความหอม มัน บัวลอยทีใ่ ส่ฟกั ทอง เผือก มันม่วง ลงไปในแป้ง ตัวเนือ้ แป้ง
จะมีรสสัมผัสที่ต่างไปจากเดิมตามวัตถุดิบที่ใส่เพิ่มไปนั้น ๆ หมดอายุ
8) ขนมเปี๊ยวะที
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ันที่ดัด่ แปลง
ไส้ขนมจะมีไส้รสชาติต่าง ๆ ตามไส้ที่ได้ดัดแปลง ขนมเปี๊ยะแบบไทยนิยมท�ำเป็น
ขนมเปีย๊ ะเปลือกบางนิม่ หากเป็นสูตรชาววังจะมีกลิน่ หอมอ่อน ๆ จากการอบควันเทียน
9) ขนมเปีย๊ ะต้นหอมในไทยมีรสชาติพเิ ศษทัง้ รสกุง้ แห้งพะโล้และทุเรียนกวน 10) บ๊ะจ่าง
มีรสชาติเข้มข้นกว่าดั้งเดิม เพราะใส่เครื่องปรุงรสมากกว่าตามความคุ้นชินของคนไทย
ที่นิยมกินอาหารรสจัด ทั้งยังมีการคิดค้นบ๊ะจ่างรสแปลกใหม่ เช่น รสลาบ 11) อั่งถ่อ
ก้วยที่ใส่แป้งมันหรือแป้งท้าวผสมลงไปจะมีผลลัพธ์เช่นเดียวกับกรณีขนมกุยช่าย
จากการพิจารณาชุดข้อมูลที่ได้ท�ำการส�ำรวจจึงสรุปได้ว่า หากมี
การกลายของวัตถุดิบก็จะปรากฏว่ามีการกลายของรสชาติด้วยเสมอ สาเหตุเพราะ
วัตถุดิบเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการก�ำหนดรสชาติของอาหาร ฉะนั้นเมื่อวัตถุดิบ
เปลี่ยนแปลงไปรสชาติจึงเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบ นอกจากนี้ กรรมวิธีการท�ำขนมที่
แตกต่างกันก็อาจท�ำให้รสสัมผัสและรสชาติของขนมแตกต่างกันได้ด้วย เช่น การน�ำ
บ๊ะจ่างไปต้มกับการน�ำไปนึ่ง ท�ำให้ได้บ๊ะจ่างที่มีกลิ่นของใบไผ่ต่างกัน รสสัมผัสของ
ข้าวเหนียวก็ต่างกันด้วย
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วัตถุดิบเปลี่ยนแปลงไปรสชาติจึงเปลี่ยนไปตามวัตถุดิบ นอกจากนี้กรรมวิธีการทำขนมที่แตกตKางกันก็อาจทำใหCรสสัมผัส
และรสชาติของขนมแตกตKางกันไดCดCวย เชKนการนำบ•ะจKางไปตCมกับการนำไปนึ่ง ทำใหCไดCบ•ะจKางที่มีกลิ่นของใบไผKตKางกัน
รสสัมผัสของขCาวเหนียวก็ตKางกันดCวย

ตารางที่ 6 ตารางแสดงลักษณะกลายของรสชาติในขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ ในเทศกาลไหว้
ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย

ตารางที่ 6 ตารางแสดงลักษณะกลายของรสชาติในขนมแบบฉบับแตCจิ๋วในเทศกาลไหวCที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ลำดับ
ที่

รายชื่อขนม

1

ขนมกุยชNาย

2
3
4
5
6
7
8
9

ขนมโกQ
ขนมโกQถั่ว
ขนมเขNง
ขนมกีจาN งกับขนม
ขEาวตEมน้ำวุEน
ขนมถEวยฟู
บัวลอย
ขนมเปklยะ
ขนมเปklยะตEนหอม

10

บoะจNาง

11

อั่งถNอกEวย

เปรียบเทียบรสชาติของขนมแบบดั้งเดิมกับแบบไทยในปaจจุบัน
แบบไทยในปaจจุบัน
หากใสNแปgงมันหรือแปgงทEาวผสมลงไปดEวยจะทำใหEรสสัมผัสของเนื้อแปgงมีความเหนียวนุNมและ
โปรNงใสยิ่งขึ้น
มีหลายรสชาติมากกวNา เพราะมีไสEมากขึ้น
มีหลายรสชาติมากกวNา เพราะมีไสEมากขึ้น
มีหลายกลิ่นหลายรสชาติมากกวNา เพราะมีสNวนผสมอื่นใสNเพิ่มเขEาไปดEวย
เนื้อสัมผัสหยาบกวNากีจNาง เนื้อแปgงยังปรากฏเป9นลักษณะเม็ดขEาว ไมNไดEกลิ่นดNางและกลิ่นใผN

์

ตร
ส
า
ศ

ตร
ษ
เก

หวาน
หวาน
หวาน
นุNม เนื้อสัมผัสละเอียด มีรส
และกลิ่นดNางกับใบไผN
หอมกลิ่นแปgงหมัก
หวาน เหนียว
แปgงกรอบ หนา มีหลายชั้น
ไสEรสมันเทศ หอมกลิ่น
ตEนหอม
มีรสชาติอNอน มีกลิ่นหอม
ของใบไผN

าลัย
ย
ิท
ว
า
ห
ัิทล ม
ู้ดิจ

มร
า
ว
ังค

คล

แบบดั้งเดิม
เนื้อนุNม

เนื้อนุNม

หอมกลิ่นมะลิ
หวาน มัน เหนียว หากใสNเผือกบด ฟaกทองบดดEวย จะไดEรสสัมผัสของเนื้อเผือกและฟaกทองดEวย
ขนมเปklยะตำรับไทย แปgงบางนุNม หอมกลิ่นอบควันเทียน มีหลายรสชาติมากกวNา เพราะมีไสEมากขึ้น
ในไทยมีรสชาติพิเศษทั้งรสกุEงแหEงพะโลEและทุเรียนกวน
มีรสชาติเขEมขEนกวNาดั้งเดิม เพราะใสNเครื่องปรุงรสมากกวNาตามความคุEนชินของคนไทยที่นิยมกิน
อาหารรสจัด ทั้งยังมีการคิดคEนบoะจNางรสแปลกใหมNเชNน รสลาบ หากไมNหNอใบไผNก็จะไมNไดEกลิ่นหอม
ใบไผN
หากใสNแปgงมันหรือแปgงทEาวผสมลงไปดEวยจะทำใหEรสสัมผัสของเนื้อแปgงมีความเหนียวนุNมและ
โปรNงใสยิ่งขึ้น
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2.6		 ความหมายแฝง

หมดอายุวันที่

2.6 ความหมายแฝง
ขนมแบบฉบับแต้จิ๋วทุกชนิดที่ใช้เซ่นไหว้ในเทศกาลต่าง ๆ ล้วนแต่
ขนมแบบฉบับแตCจิ๋วทุกชนิดที่ใชCเซKนไหวCในเทศกาลตKาง ๆ ลCวนแตKมีความหมายมงคลแฝงอยูKทั้งสิ้น
มีความหมายมงคลแฝงอยูท่ งั้ สิน้ ชาวจีนแต้จวิ๋ ใช้ขนมเหล่านีใ้ นการเซ่นไหว้เพือ่ เป็นการ
ชาวจีนแตCจิ๋วใชCขนมเหลKานี้ในการเซKนไหวCเพื่อเปJนการขอพรตKอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหCปกปVกรักษาตนเอง ครอบครัวและชุมชน ทั้ง
อ่อสิงเซK่งศันกไหวCดิ์สเพืิท่อตอบแทนตK
ธิ์ให้ปกปัอสิก่งรัศักกดิษาตนเอง
ครอบครั
และชุจมผลอี
ชนกดCทัวย้งวัยัตงถุใช้
นเครื่อปง
ยัขอพรต่
งใชCเปJนเครื
์สิทธิ์ที่ชKวยบันดาลใหC
คำอธิษวฐานสำเร็
ดิบเทีป็่นำมาแปรรู

เซ่นไหว้เพื่อตอบแทนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยบันดาลให้ค�ำอธิษฐานส�ำเร็จผลอีกด้วย
วัตถุดบิ ทีน่ ำ� มาแปรรูปเป็นขนมทีใ่ ช้เซ่นไหว้ได้ผา่ นการคัดสรรค์มาเป็นอย่างดีวา่ จะต้อง
เป็นผลผลิตจากการเก็บเกีย่ วทีด่ ที สี่ ดุ ในฤดูกาลนัน้ ๆ ซึง่ ถือเป็นมงคลอีกประการทีเ่ กิดขึน้
จากความศรัทธาและความตั้งใจของผู้ไหว้
เมื่ อ ขนมแบบฉบั บ แต้ จิ๋ ว ในเทศกาลส� ำ คั ญ เข้ า มาสู ่ สั ง คมไทย
ความเชื่อเรื่องความหมายแฝงในขนมที่เป็นมงคลก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุ
ปัจจัยทั้งในด้านความเชื่อท้องถิ่น ภาษา และวัฒนธรรมการด�ำรงชีวิตที่แตกต่างกันจึง
ส่งผลให้เกิดการกลายของความหมายมงคลในขนมแบบฉบับแต้จิ๋วในประเทศไทย
  
จากการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล พบว่า มีขนมจ�ำนวน 3 รายการ
(คิดเป็นร้อยละ 13.63) ที่ปรากฏว่ามีการกลายของความหมายแฝง โดยแยกเป็นการ
กลายในลักษณะต่าง ๆ ได้คือ การหายไปของความหมายมงคล การเปลี่ยนแปลงของ
124
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ความหมายมงคล และการเกิดขึ้นใหม่ของความหมายมงคลตามความเชื่อในไทย
อันประกอบไปด้วยกรณีศกึ ษาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1) กรณีของขนมกีจา่ งและขนมข้าวต้17ม
น�้ำวุ้นในไทยที่เกิดการกลายในหลายมิติ รวมไปถึงด้านความหมายแฝงที่แต่เดิมขนม
ซKนไหวCไดCาผงด่
Kานการคั
มาเปJนอยKางดีวKา์ จะตCองเปJนผลผลิ
จากการเก็งบแรงและใช้
เกี่ยวที่ดีที่สุดในฤดู
าลนั้น ๆ ซึ่ง
กีเปJจนา่ขนมที
งหรื่ใอชCเขนมจ้
างมีคดสรรค6
วามหมายมงคลอวยพรให้
เป็นกขนมไหว้
ร ้งใจของผูCไหวCสขุ ตภาพแข็
ต
ถืในเทศกาลตวนอู
อเปJนมงคลอีกประการที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
จากความศรั
ท
ธาและความตั
ส
ข่ องจีนเพือ่ ร�ำลึกถึศงาบุคคลในประวัตศิ าสตร์จนี แต่เมือ่ ได้กลายเป็นขนม
เมื่อขนมแบบฉบับแตCจิ๋วในเทศกาลสำคั
ามาสูKสังคมไทย ความเชื่อเรื่องความหมายแฝงในขนมที่
ตรปVจจัยทั้งในดCญาเขCนความเชื
ข้เปJานวต้
มน�ำ้ ไดCวุมน้ ีกแบบไทยแล้
ว ทัดCง้ วความหมายมงคลและความเป็
ขนมประจ�
เทศกาลก็หายไป
ษ
มงคลก็
ารเปลี่ยนแปลงไป
ยเหตุ
่อทCองถิ่นนภาษา
และวัฒำนธรรมการดำรงชี
วิตที่
ก
เ
ย
ั
โดยสิ
้นเชินจึงงสKสถานะของขนมข้
า
วต้
ม
น�
ำ
้
วุ
น
้
ถื
อ
เป็
น
เพี
ย
งแค่
ข
นมกิ
น
เล่
น
เท่
า
นั
น
้
2)
กรณี
ข
อง
แตกตKางกั
งผลใหCเกิดการกลายของความหมายมงคลในขนมแบบฉบั
บ
แตC
จ
ว
๋
ิ
ในประเทศไทย
ล
า
ย
จากการสำรวจและรวบรวมขC
อมูล พบวK
ามีขจนมจำนวน
3 รายการ (คิดเปJนรCอยละ 13.63)ลทีูก่ปหลาน
รากฏวKา
ิท่เสียงอ่านในภาษาจี
ขนมเปี๊ยะต้นหอมที
นแต้
ิ๋วให้ความหมายมงคลอวยพรให้
ว
า
มีการกลายของความหมายแฝง
โดยแยกเปJ
น
การกลายในลั
ก
ษณะตK
า
ง
ๆ
ไดC
ค
ื
อ
การหายไปของความหมายมงคล
หในภาษาไทยค�ำว่า ต้นหอม กลับให้ความหมายมงคลคือ การมีชวี ติ ทีร่ าบรืการน่
ม
เฉลี
ย
วฉลาด
แต่
เปลี่ยนแปลงของความหมายมงคล
และการเกิดขึ้นใหมKของความหมายมงคลตามความเชื่อในไทย อันประกอบไปดCวย
ิทางัลๆและ
จ
ิ
หอมหวาน
3) ้ 1)กรณี
งโตน�
้ำตาลในประเทศไทย
รรมเนียมการขโมยสิ
กรณีศึกู้ด
ษาตK
ดังตKอไปนี
กรณีขของสิ
องขนมกี
จKางและขนมขC
าวตCมน้ำวุCนในไทยที่เกิมีดธการกลายในหลายมิ
ติรวมไปถึงงดCโต
าน
ร
ม
่แตKเดิตมรต่
ขนมกี
จKางหรืเทพเจ้
อขนมจCาางดKซึางมี
สุขภาพแข็
ขนมไหวC
า้ำตาลเพื่อขอบุ
น�วความหมายแฝงที
อองค์
่งเป็ความหมายมงคลอวยพรใหC
นธรรมเนียมความเชื
่อที่เกิงดแรงและใชC
ขึ้นใหม่เปJในนท้
องถิใ่นน
ค
เทศกาลตวนอูKของจีนเพื่อรำลึกถึงบุคคลในประวัติศาสตร6จีน แตKเมื่อไดCกลายเปJนขนมขCาวตCมน้ำวุCนแบบไทยแลCว ทั้ง
ง
ั
ศ่ าลเจ้าพ่อเสือ ถ.ตะนาว กรุงเทพฯ) และไม่ปรากฏว่ามีธรรมเนียมการใช้สงิ โต
คล (เฉพาะที
ความหมายมงคลและความเปJนขนมประจำเทศกาลก็หายไปโดยสิ้นเชิง สถานะของขนมขCาวตCมน้ำวุCนถือเปJนเพียงแคKขนม
น�กิน้ำเลKตาลเช่
้มาก่ของขนมเปY
อน นับZยะตCเป็นนหอมที
ธรรมเนี
มความเชื
งความหมายมงคลในการขอ
นเทKานั้นน2)นีกรณี
่เสียงอKายนในภาษาจี
นแตC่อจิ๋วเรืใหC่อความหมายมงคลอวยพรใหC
ลูกหลานเฉลียว
ฉลาด
แตK
ใ
นภาษาไทยคำวK
า
ตC
น
หอมกลั
บ
ใหC
ค
วามหมายมงคลคื
อ
การมี
ช
ี
ว
ิ
ต
ที
่
ร
าบรื
่
น
หอมหวาน
และ
3)
ประทานบุตร (ด้วยวิธีการขโมยของไหว้) ที่เกิดขึ้นใหม่ในประเทศไทยเป็
่แที
รก่ ของสิงโต
11-12-2564
หมดอายุนวทีันกรณี
น้ำตาลในประเทศไทย มีธรรมเนียมการขโมยสิงโตน้ำตาลเพื่อขอบุตรตKอองค6เทพเจCาซึ่งเปJนธรรมเนียมความเชื่อที่เกิดขึ้น
						
เมือ่ พิจารณาจากกรณีศกึ ษาทัง้ 3 กรณีดงั กล่าวแล้วพบว่า การกลาย
ใหมKในทCองถิ่น (เฉพาะที่ศาลเจCาพKอเสือ ถ.ตะนาว กรุงเทพฯ) และไมKปรากฏวKามีธรรมเนียมการใชCสิงโตน้ำตาลเชKนนี้มา
ของความหมายแฝงในขนมเกิ
ดขึน้ เพราะทีจ่ นี และไทยมีภตราษารวมไปถึ
งความเชื) ทีอ่ ่เกิท้ดอขึ้นงถิใหมKน่
กKอน นับเปJนธรรมเนียมความเชื่อเรื่องความหมายมงคลในการขอประทานบุ
(ดCวยวิธีการขโมยของไหวC
ทีในประเทศไทยเปJ
่แตกต่างกันนทีเมื่แรก่อขนมแบบฉบับแต้จิ๋วเข้ามาสู่สังคมไทยก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรม
เมื่อพิจารณาจากกรณีศึกษาทั
กรณีดังกลKาน
วแลC
าการกลายของความหมายแฝงในขนมเกิ
ดขึ้น
ท้องถิ่นในไทยจนกลายสภาพเป็
นวั้งฒ3 นธรรมจี
แต้วพบวK
จิ๋วแบบใหม่
ในต่างแดน
เพราะที่จีนและไทยมีภาษารวมไปถึงความเชื่อทCองถิ่นที่แตกตKางกัน เมื่อขนมแบบฉบับแตCจิ๋วเขCามาสูKสังคมไทยก็ไดCรับ
อิทธิพลจากวัฒนธรรมทCองถิ่นในไทยจนกลายสภาพเปJนวัฒนธรรมจีนแตCจิ๋วแบบใหมKในตKางแดน

ตารางที่ 7 ตารางแสดงลักษณะกลายของความหมายแฝงในขนมแบบฉบับแต้จิ๋วใน
ตารางที่ 7 ตารางแสดงลักษณะกลายของความหมายแฝงในขนมแบบฉบับแตCจิ๋วในเทศกาลไหวCที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
เทศกาลไหว้ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
ลำดับ
ที่

รายชื่อขนม

1

ขนมจEางดNาง
กับขนม
ขEาวตEมน้ำวุEน
ขนมเปklยะ
ตEนหอม
สิงโตน้ำตาล

2
3

เปรียบเทียบความหมายแฝงในขนมแบบดั้งเดิมกับแบบไทยในปaจจุบัน
แบบดั้งเดิม
แบบไทยในปaจจุบัน
ขนมจEางดNางมีความหมายมงคลอวยพรใหEสุขภาพแข็งแรงและใชE
ทั้งความหมายมงคลและความเป9นขนมประจำเทศกาลหายไป
เป9นขนมไหวEในเทศกาลตวนอูNของจีนเพื่อรำลึกถึงบุคคลใน
โดยสิ้นเชิง สถานะของขนมขEาวตEมน้ำวุEนถือเป9นเพียงแคNขนมกิน
ประวัติศาสตรmจีน
เลNนเทNานั้น
ในเสียงอNานภาษาจีนแตEจิ๋วใหEความหมายมงคลอวยพรใหEลูกหลาน
ในภาษาไทยคำวNาตEนหอมใหEความหมายมงคลคือการมีชีวิตที่
เฉลียวฉลาด
ราบรื่นหอมหวาน
น้ำตาลสื่อถึงความหอมหวาน อวยพรใหEชีวิตราบรื่น มีความสุข ถั่ว ในไทยมีธรรมเนียมการขโมยสิงโตน้ำตาลเพื่อขอบุตรตNอองคmเทพ
และธัญพืชสื่อถึงความอุดมสมบูรณm สิงโตเป9นสัญลักษณmแหNงความ เจEาซึ่งเป9นธรรมเนียมความเชื่อที่เกิดขึ้นใหมNในทEองถิ่น (เฉพาะที่
โชคดี ความเป9นสิริมงคล ขจัดภัยรEาย อวยพรใหEเจริญรุNงเรือง
ศาลเจEาพNอเสือ ถ.ตะนาว กรุงเทพฯ) และไมNปรากฏวNามีธรรม
ร่ำรวยเงินทอง และมีลูกชายสืบสกุล
เนียมการใชEสิงโตน้ำตาลเชNนนี้มากNอน

2.7 โอกาสในการใชB (เทศกาล)
ขนมในเทศกาลของชาวจีนวารสารอารยธรรมศึ
แตCจิ๋วชนิดตKาง ๆ ลCวนมีกคษา
วามหมายอั
นเปJนนมงคล มีแบบแผนการใชCขนมใน
โขง-สาละวิ
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วาระโอกาสตKาง ๆ ที่แตกตKางกัMekong-Salween
นออกไป ขนมบางชนิดเปJCivilization
นขนมประจำเทศกาลที
ำขึ้นจากวัตถุดิบพิเศษตามฤดูกาล ขนม
บางชนิดทำขึ้นโดยคำนึงถึงคุณคKาทางโภชนาการที่ผูCรับประทานควรจะไดCรับในชKวงเวลานั้น ๆ ของปY ในแงKของความเชื่อ

			
2.7		 โอกาสในการใช้ (เทศกาล)
						 ขนมในเทศกาลของชาวจีนแต้จิ๋วชนิดต่าง ๆ ล้วนมีความหมายอันเป็น
มงคล มีแบบแผนการใช้ขนมในวาระโอกาสต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป ขนมบางชนิด
เป็นขนมประจ�ำเทศกาลที่ท�ำขึ้นจากวัตถุดิบรพิ์ เศษตามฤดูกาล ขนมบางชนิดท�ำขึ้นโดย
สต
ค�ำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ผู้รับศประทานควรจะได้
รับในช่วงเวลานั้น ๆ ของปี
า
ร
ในแง่ของความเชื่อ ขนมบางชนิดษมีตความเกี่ยวข้องกับต�ำนานเทศกาล ขนมบางชนิดท�ำ
เกโดยเฉพาะ ขนมชนิดเดียวกันในบางครั้งก็มีการท�ำให้
ย
ั
ขึ้นมาเพื่อใช้ไหว้เทพเจ้าบางองค์
ล
า
ิา ทย ยดเพื่อให้เหมาะสมกับโอกาสที่ใช้ นอกจากนี้พฤติกรรม
เกิดความแตกต่างในรายละเอี
ว
ห
การใช้ขนมในเทศกาลต่
ัิทล ม าง ๆ ของแต่ละบุคคลอาจขึ้นอยู่กับเหตุผลส่วนตัวอื่น ๆ ของ
ิจ ่อาจจะเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อหรือไม่ก็ได้ และเมื่อขนมแบบฉบับแต้จิ๋ว
แต่ละบุคู้ดคลที
ร
ม
เข้าสูวป่ าระเทศไทย พฤติกรรมการใช้ขนมในพิธกี รรมของคนไทยเชือ้ สายจีนก็เปลีย่ นแปลง
ังค
นเนื่องด้วยเหตุผลหลายอย่าง ทั้งเรื่องความเชื่อ ค่านิยมการเลือกรับ
คลไปตามกาลเวลาอั
ประทานตามยุคสมัย ความสะดวกในหาซือ้ หา ฯลฯ นอกจากนี้ คนไทยท้องถิน่ ยังมีการรับ
เอาวัฒนธรรมการใช้ขนมในพิธีกรรมของชาวจีนมาปรับใช้กับพิหมดอายุ
ธีกรรมแบบไทยด้
11-12-2564
วันที่ วย
ปรากฏเป็นธรรมเนียมประเพณีที่เป็นรูปธรรมมากมาย
จากการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล พบว่า มีขนมจ�ำนวน 7 รายการ
(คิดเป็นร้อยละ 36.36) ทีป่ รากฏว่ามีการกลายของโอกาสการใช้ โดยแยกเป็นการกลาย
ในลักษณะต่าง ๆ คือ มีโอกาสการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ลดลง และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
อันประกอบไปด้วย 1) ขนมโก๋ ซึ่งปกติไม่ใช่ขนมของหมั้นในธรรมเนียมการแต่งงาน
แบบจีน แต่ขนมโก๋ได้กลายเป็นขนมมงคลในชุดขันหมากของหมั้นในพิธีมงคลสมรส
แบบไทย 2) ขนมเข่ง ในไทยถูกน�ำไปใช้เซ่นไหว้ในเทศกาลตรุษจีนและสารทจีน ซึ่งที่
จีนขนมเข่งไม่ได้เป็นขนมไหว้ประจ�ำเทศกาลสารทจีน แต่เป็นขนมไหว้ประจ�ำเทศกาล
ตรุษจีนและหง่วงเซียว 3) ขนมจันอับ ถูกจัดเป็นเครื่องขันหมากในพิธีมงคลสมรสตาม
ประเพณีของชาวไทยท้องถิ่นเช่นเดียวกับเครื่องขันหมากในพิธีมงคลสมรสของชาวจีน
แต้จิ๋ว ทั้งยังใช้เซ่นไหว้ได้ไม่จ�ำกัดเทศกาลอีกด้วย 4) ขนมข้าวต้มน�้ำวุ้น ที่กลายมาจาก
กีจ่างจัดเป็นขนมกินเล่น ไม่ได้ใช้ในงานพิธีใดเป็นพิเศษ 5) ขนมถ้วยฟูถูกคนไทยน�ำไป
ใช้ในพิธีมงคลต่าง ๆ เช่น พิธีท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีมงคลสมรส เนื่องจากมีชื่อเรียก
ภาษาไทยและรูปลักษณ์ที่เป็นสิริมงคล 6) ขนมเปี๊ยะ ก็ถูกคนไทยน�ำไปใช้ในพิธีมงคล
ต่าง ๆ อาทิ พิธีท�ำบุญขึ้นบ้านใหม่ พิธีมงคลสมรส ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าท�ำตามอย่าง
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ขนมโกöไดCกลายเปJนขนมมงคลในชุดขันหมากของหมั้นในพิธีมงคลสมรสแบบไทย 2) ขนมเข่งในไทยถูกนําไปใช้ เซ่นไหว้
ในเทศกาลตรุ ษจีนและสารทจีน ซึBงทีBจีนขนมเข่งไม่ได้ เป็ นขนมไหว้ ประจําเทศกาลสารทจีน แตKเปJนขนมไหวCประจำ
เทศกาลตรุษจีนและหงKวงเซียว 3) ขนมจันอับถูกจัดเปJนเครื่องขันหมากในพิธีมงคลสมรสตามประเพณีของชาวไทยทCองถิ่น
ในไทย
และ 7)ธีมงคลสมรสของชาวจี
ในประเทศไทยมีนแตC
ความเชื
พิเเซKศษเรื
สิงโตน�้ำกตาลขอบุ
ตราวต้ ม
เชKนเดีคนจี
ยวกับนเครื
่องขันหมากในพิ
จิ๋ว ทั้งยั่องใชC
นไหวCไ่อดCงการใช้
ไมKจำกัดเทศกาลอี
ดCวย 4) ขนมข้
องค์เจ้าพ่อจเสื่างจั
อ ดณเป็ นศาลเจ้
งเทพฯ
ยมและความเชื
นํ Fาวุ้นต่ทีอBกลายมาจากกี
ขนมกิานพ่
เล่อนเสื
ไม่อได้ถ.ตะนาว
ใช้ ในงานพิธกรุ
ีใดเป็
นพิเศษซึ5)่งธรรมเนี
ขนมถCวยฟู
ถูกคนไทยนำไปใชC่อในพิธี
มงคลตKเช่าน
ง ๆนี้เเชKพิน่งมีพิธปีทรากฏเพิ
ำบุญขึ้นบCา่มนใหมK
งคลสมรส
่องจากมีชื่อเรียกภาษาไทยและรู
ปลักษณ6ยทมเฉพาะ
ี่เปJนสิริมงคล 6)
เติมเข้พิธาีมมาเป็
นพิเเนืศษในภายหลั
ง และเป็นธรรมเนี
ขนมเปYทีZย่ศะก็าลเจ้
ถูกคนไทยนำไปใชC
าพ่อเสือแห่ใงนพิ
นี้เธท่ีมางคลตK
นั้น าง ๆ อาทิ พิธีทำบุญขึ้นบCานใหมK พิธีมงคลสมรส ผูCวิจัยสันนิษฐานวKาทำตาม
อยKางคนจีนในไทย และ 7) ในประเทศไทยมีความเชื่อพิเศษเรื่องการใชCสิงโตน้ำตาลขอบุตรตKอองค6เจCาพKอเสือ ณ ศาลเจCา
จึงสรุปได้ว่า การกลายของโอกาสการใช้งานของขนมมีทั้งที่โอกาส
พKอเสือ ถ.ตะนาว กรุงเทพฯ ซึ่งธรรมเนียมและความเชื่อเชKนนี้เพิ่งมีปรากฏเพิ่มเติมเขCามาเปJนพิเศษในภายหลัง และเปJน
การใช้
งานที่ศาลเจC
่เพิ่มาขึพK้นอเสืลดลง
ธรรมเนี
ยมเฉพาะที
อแหKงนี้เทKและเปลี
านั้น ่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เกิดจากการที่วัฒนธรรม
ด้านขนมของจี
เมือ่ ได้เข้ามาเผยแพร่ทงไานของขนมมี
ี่ ทยได้มกี ารเปลี
ย่ นแปลงโอกาสการใช้
งาน และ
จึงสรุนปแต้
ไดCวจKาวิ๋ การกลายของโอกาสการใชC
ทั้งที่โอกาสการใชC
งานที่เพิ่มขึ้น ลดลง
เปลี่ยไปจากเดิ
นแปลงไปจากเดิ
ม ทั้งนี้เกิด จากการที
นขนมของจีานนขนมในพิ
แตCจ ิ๋วเมื่อ ไดCธเขCี การรมของจี
มาเผยแพรKทนี่ไไปใช้
ทยไดCม ีก าร
ม และชาวไทยมี
การรั่วัฒบนธรรมดC
เอาวัฒานธรรมด้
เปลี่ยนแปลงโอกาสการใชC
งานไปจากเดิวมยและชาวไทยมี
การรับเอาวัฒนธรรมดCานขนมในพิ
ีกรรมของจี
นไปใชCในพิธีกรรม
ในพิธีกรรมของชาวไทยด้
เกิดเป็นการผสมผสานแลกเปลี
่ยนกันธทางวั
ฒนธรรม
ของชาวไทยดCวย เกิดเปJนการผสมผสานแลกเปลี่ยนกันทางวัฒนธรรม
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ขนมจันอับ

4
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ขนมจEางดNางกับ
ขนมขEาวตEมน้ำวุEน
ขนมถEวยฟู

6

ขนมเปklยะ

เทศกาลไหวEพระจันทรm

7

สิงโตน้ำตาล

วันทีกงแซ เทศกาลหงNวงเซียว และเทศกาลไหวE
ขอบคุณเทพเจEาปลายปk
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1
ขนมโกQ
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เปรียบเทียบโอกาสในการใชE (เทศกาล) ในขนมแบบดั้งเดิมกับแบบไทยในปaจจุบัน
แบบดั้งเดิม
แบบไทยในปaจจุบัน
เทศกาลไหวEพระจันทรm
ใชEเป9นขนมมงคลในชุดขันหมากของหมั้นในพิธีมงคล
สมรสแบบไทย
เทศกาลตรุษจีนและเทศกาลหงNวงเซียว
เทศกาลตรุษจีนและเทศกาลสารทจีน
เทศกาลตรุษจีน วันสNงเสด็จเจEาขึ้นสวรรคm เทศกาล
เหมือนของที่จีน แตNใชEในเทศกาลสารทจีนดEวย
ไหวEขอบคุณเทพเจEาปลายปk วันทีกงแซ วันพระจีน
เทศกาลไหวEขนมบoะจNาง (ตวนอูN)
ใชEเป9นขนมกินเลNน ไมNเป9นขนมไหวEประจำเทศกาลใด

หมดอายุวันที่

เทศกาลตรุษจีน เทศกาลหงNวงเซียว เทศกาลเช็งเมEง
เทศกาลสารทจีน และเทศกาลไหวEขอบคุณเทพเจEา
ปลายปk

คนจีนในไทยใชEเหมือนกับจีนดั้งเดิม
คนไทยนำไปใชEในพิธีมงคลตNาง ๆ เชNน พิธีทำบุญขึ้นบEาน
ใหมN พิธีมงคลสมรส เนื่องจากมีชื่อเรียกภาษาไทยและ
รูปลักษณmที่เป9นสิริมงคล
คนไทยนำไปใชEในพิธีมงคลตNาง ๆ อาทิ พิธีทำบุญขึ้น
บEานใหมN พิธีมงคลสมรส
ในประเทศไทยมีความเชื่อพิเศษเรื่องการใชEสิงโตน้ำตาล
ขอบุตรตNอองคmเจEาพNอเสือ ณ ศาลเจEาพNอเสือ ถ.ตะนาว
กรุงเทพฯ ซึ่งธรรมเนียมและความเชื่อเชNนนี้เพิ่งมีปรากฏ
เพิ่มเติมเขEามาเป9นพิเศษในภายหลัง และเป9นธรรมเนียม
เฉพาะที่ศาลเจEาพNอเสือแหNงนี้เทNานั้น
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จากการสำรวจและรวบรวมขCอมูลที่เกี่ยวขCองกับขนมที่ใชCในพิธีเซKนไหวCประจำเทศกาลสำคัญตKาง ๆ ของชาว
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1.การกลายของชื่อเรียก

สรุปผลการวิจัย
จากการส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขนมที่ใช้ในพิธีเซ่นไหว้
ประจ�ำเทศกาลส�ำคัญต่าง ๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีนจ�ำนวน 18 ชนิด 22 รายการ
ผูว้ จิ ยั ได้คน้ พบการกลายของขนมชนิดต่าง ๆร์ จากถิน่ จีนแต้จวิ๋ ซึง่ เป็นต้นทางสูส่ งั คมไทย
ต
และได้วิเคราะห์การกลายในแต่ละมิตศิเป็าสน 7 ประเด็นหัวข้อหลักตามลักษณะพิเศษที่มี
ตร วย
ในขนมทุก ๆ ชนิดขนม อันประกอบไปด้
ษ
เ่อกเรียก
ย
ั
1. การกลายของชื
ล
า
ิา ทย ตถุดิบหลัก
  
2. การกลายของวั
ว
มห
  
3. ัลการกลายของกรรมวิ
ธีการท�ำ
ท
ิ
  
ู้ดิจ4. การกลายของรูปทรงและสีสัน
ร
ม
   วา 5. การกลายของการกลายของรสชาติ
ค 6. การกลายของความหมายแฝง
คล  ัง
  
7. การกลายของโอกาสในการใช้ (เทศกาล)
ได้ข้อสรุปผลการวิจัยคือ ชื่อเรียกของขนมเกือบทุกชนิหมดอายุ
ดที่แพร่หลายในไทย
11-12-2564
วันที่
มักมีการกลายเป็นชื่อเรียกภาษาไทยเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกขาน วัตถุดิบที่ใช้ท�ำขนม
แบบฉบับแต้จิ๋วในไทยมักใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น มีการดัดแปลงเอาวัตถุดิบ
ท้องถิน่ หลายชนิดทีส่ ตู รดัง้ เดิมไม่เคยใช้มาก่อนมาใช้แทนวัตถุดบิ แบบเดิมหรือเพิม่ เข้าไป
จากเดิม ท�ำให้รูปแบบของขนมมีความหลากหลายขึ้น ทั้งนี้ การกลายของวัตถุดิบ
ยังส่งผลให้เกิดการกลายของรสชาติ กรรมวิธี รูปทรงและสีสนั ตามมาอีกด้วย การกลาย
ของกรรมวิธีการท�ำขนมเกิดจากการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมและลดทอนของวัตถุดิบจน
ส่งผลต่อขั้นตอนการท�ำขนมที่จะต้องเปลี่ยนตามไป บ้างก็เกิดจากการดัดแปลงที่ตัววิธี
การท�ำให้ต่างไปจากสูตรเดิม การกลายของกรรมวิธีส่งผลให้เกิดการกลายของรูปทรง
สีสันและรสชาติตามมาเช่นกัน การกลายของรูปทรงขนมซึ่งรวมไปถึงขนาดของขนม
เกิดจากการกลายของวัตถุดิบที่เป็นบรรจุภัณฑ์และเกิดจากการกลายของกรรมวิธีการ
ขึ้นรูปขนมเป็นทรงและขนาดต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ผลิตขนม การกลายของ
สีสันในขนมมักเป็นผลที่เกิดจากการกลายของวัตถุดิบเป็นหลัก แต่กรรมวิธีการท�ำ
ที่แตกต่างก็ท�ำให้สีสันของขนมแตกต่างกันได้ด้วยเช่นกัน การกลายของรสชาติมักเกิด
จากการกลายของวัตถุดิบโดยตรง แต่ในบางครั้งการกลายของกรรมวิธีก็ท�ำให้รสชาติ
และรสสัมผัสของขนมเปลี่ยนไปได้ด้วยเช่นกัน การกลายของความหมายแฝงในขนม
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เกิดขึ้นเพราะที่จีนและไทยมีภาษารวมไปถึงความเชื่อท้องถิ่นที่แตกต่างกัน เมื่อขนม
แบบฉบับแต้จิ๋วเข้ามาสู่สังคมไทยและได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมท้องถิ่นในไทย ก็ได้
กลายสภาพเป็นวัฒนธรรมจีนแต้จวิ๋ แบบใหม่ในต่างแดน ความเชือ่ เรือ่ งความหมายมงคล
ในขนมบางชนิดจึงเกิดเป็นความเชื่อแบบใหม่
ร์ ข้ึน การกลายของโอกาสการใช้งานของ
ต
ส
ขนมมีทงั้ ทีโ่ อกาสการใช้งานทีเ่ พิม่ ศขึาน้ ลดลง และเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ทัง้ นี้ เกิดจาก
ตนรแต้จวิ๋ เมือ่ ได้เข้ามาเผยแพร่ทไี่ ทยได้มกี ารเปลีย่ นแปลง
การทีว่ ฒ
ั นธรรมด้านขนมของจี
ษ
เมก และชาวไทยมีการรับเอาวัฒนธรรมด้านขนมในพิธีกรรม
ย
ั
โอกาสการใช้งานไปจากเดิ
ล
ยา
ของจีนไปใช้ในพิาธวีกิทรรมของชาวไทยด้
วย เกิดเป็นการผสมผสานแลกเปลี่ยนกันทาง
ห
ม ฒนธรรมท้องถิ่นของไทยแล้ว วัฒนธรรมของจีนโพ้นทะเลอื่น ๆ
วัฒนธรรมัลนอกจากวั
ท
ิ
ที่มีอยูู้ด่ใิจนสังคมไทยก็เป็นอีกปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการกลายเป็นขนมแบบฉบับแต้จิ๋ว
มารงในปัจจุบันด้วยเช่นกัน อาจกล่าวได้ว่าการกลายในลักษณะต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา
า
อย่
ว
ค
คลัง อันที่จริงก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ และ
เพื่อให้คนทุก ๆ เชื้อชาติสามารถด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว ไม่ขัดแย้งกันและ
ยอมรับซึ่งกันและกัน
11-12-2564
หมดอายุวันที่
อภิปรายผลการวิจัย
จากการน�ำข้อมูลเกี่ยวกับขนมแบบฉบับแต้จิ๋วประจ�ำเทศกาลจีนในไทยมา
วิเคราะห์หาลักษณะพิเศษ ผู้วิจัยพบว่า ขนมแบบฉบับแต้จิ๋วเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ
ที่ปรากฏใช้เป็นของเซ่นไหว้ในทุก ๆ เทศกาลส�ำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว
อย่างขาดไม่ได้ โดยแต่ละเทศกาลก็จะใช้ขนมแต่ละชนิดแตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้อง
กับที่ Ye & Lin (2010, p. 68) ได้กล่าวไว้ว่า ขนมแบบฉบับแต้จิ๋วมีประวัติศาสตร์มา
อย่างยาวนาน ในวัฒนธรรมแต้จวิ๋ มีสำ� นวนพืน้ บ้านเป็นทีต่ ดิ ปากทีว่ า่ “ทุกเทศกาลล้วน
มีขนมประจ�ำเทศกาลนัน้ ๆ ซึง่ ล้วนป้องกันโรคภัยประจ�ำฤดูกาลนัน้ ๆ ได้” ความหมาย
ก็คือเมื่อถึงเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งก็จะต้องท�ำขนมไหว้ประจ�ำเทศกาลนั้น ๆ อย่างเช่น เทศกาล
หยวนเซียวต้องท�ำขนมเข่ง ขนมถ้วยฟูและขนมผักกาด เพื่อจัดเป็นของไหว้ส�ำคัญเรียก
รวมกันว่า “ขนมสามสหายในกระจาด” สื่อความหมายมงคลครบถ้วน ทั้งหวานชื่น
เฟือ่ งฟูและประเดิมชัย และยังได้กล่าวอีกว่าขนมเป็นสิง่ ส�ำคัญทีข่ าดไม่ได้ในพิธเี ซ่นไหว้
ประจ�ำเทศกาลต่าง ๆ รวมไปถึงงานมงคลและงานอวมงคลทัง้ หมดอีกด้วย โดยขนมถือ
เป็นของไหว้ที่มีความส�ำคัญเป็นรองเพียงแค่ซาแซ (เนื้อสัตว์สามประเภท) เท่านั้น
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ขนมแบบฉบับแต้จิ๋วได้เข้าสู่สังคมไทยพร้อมกับวัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วด้าน
อื่น ๆ และได้ด�ำรงอยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยสืบมาจนถึงปัจจุบัน จนเกิดเป็นวัฒนธรรม
จีนแต้จวิ๋ แบบใหม่ในต่างแดนทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง เพิม่ เติม และลดทอน ในรายละเอียด
ต่าง ๆ ของขนมไปจากเดิม บ้างก็เกิดขึน้ มาจากการผสมผสานกั
นระหว่างวัฒนธรรมไทย
ร์
ต
ส
วัฒนธรรมจีนแต้จิ๋วและวัฒนธรรมจีนศโพ้า นทะเลอื่น จนกลายสภาพเป็นขนมแบบฉบับ
ตร วคือยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจีน
แต้จิ๋วในสังคมไทยที่มีเอกลักษณ์ษเฉพาะตั
เก รษุ ไว้ได้ อีกทัง้ ยังเกิดการดัดแปลงขนมให้มรี สชาติ
ย
ั
และภูมปิ ญ
ั ญาแบบดัง้ เดิมของบรรพบุ
ล
ยา คปัจจุบันอีกด้วย สอดคล้องกับที่ Xiao (2011, pp.
ที่เรียกได้ว่าทันสมัยถูาวกิทปากคนในยุ
47 - 49) ได้กัลล่มาหวไว้ว่า อาหารคือมรดกทางชาติพันธุ์ที่แบ่งปันและผสมผสานกันได้
จ
ิ
อย่างขนมกิ
นิทเล่นแบบฉบับแต้จิ๋วหลายชนิดที่ปัจจุบันได้กลายเป็นอาหารหลักของคน
ด
้
ู
มรนที่เรียบร้อยแล้ว อันได้แก่ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยเตี๋ยวหลอด เกี๊ยว กระเพาะปลา
า
ไทยไปเป็
ว
ค
คลก๋ังวยจั๊บ ฯลฯ ขนมถ้วยฟูของไทยก็ได้กรรมวิธีการท�ำมาจากฮวกก้วยของจีน โดยการ
ผสมก๊าบ้อหรือลูกแป้งข้าวหมักลงในแป้ง เพือ่ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าขึน้ ฟู ในสมัยทีย่ งั ไม่มผี งฟู
แต่ขนึ้ รูปในภาชนะทีต่ า่ งกัน ซึง่ ก็ไม่แน่วา่ อาจมีขนมชนิดอืน่ ของจีหมดอายุ
นทีร่ บั อิทธิพวลไปจาก
11-12-2564
ันที่
ขนมไทยเช่นกัน นัน่ เป็นเพราะรสชาติความอร่อยของชาติพนั ธุเ์ ป็นความรูท้ แี่ บ่งปันกัน
ได้ ผ่านอาหารคาวหวานจานแล้วจานเล่าที่แม้ว่าผู้ปรุงมีความตั้งใจจะท�ำเพื่อรักษา
วัฒนธรรมเดิมของตนเอง แต่รสชาติความอร่อยถูกปากก็เป็นอีกหนึง่ สิง่ ทีด่ งึ ดูดให้คนได้
มาลิ้มลองของกินแปลกหน้าที่มาจากดินแดนอีกฟากหนึ่งของทะเล
การกลายของขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ ในไทยเกิดขึน้ ในหลายมิติ ทัง้ การเรียกขาน
ชื่อขนม วัตถุดิบ รสชาติ กรรมวิธีการท�ำ  รูปลักษณ์ ความหมายแฝง และโอกาส
การใช้ ง าน ปั จ จั ย ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด การกลายของขนมในแต่ ล ะมิ ติ นั้ น มี ห ลายประการ
อันประกอบไปด้วย การที่สังคมไทยและสังคมจีนมีความแตกต่างกันในด้านต่าง ๆ
ทัง้ ด้านทรัพยากร (วัตถุดบิ ) ในท้องถิน่ ภาษา ค่านิยม ความเชือ่ และวัฒนธรรมประเพณี
การทีก่ ระแสนิยมในวัฒนธรรมด้านอาหารการกินของแต่ละชนชาติบนโลกใบนีม้ กั มีการ
เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัยอยูเ่ สมอ รวมไปถึงการทีส่ งั คมไทยเป็นสังคมทีม่ คี วามหลาก
หลายทางชาติพนั ธุ์ ด้วยเหตุปจั จัยต่าง ๆ เหล่านีจ้ งึ ส่งผลให้ขนมแบบฉบับแต้จวิ๋ รูปแบบ
ใหม่ทเี่ กิดขึน้ มาในสังคมไทยมีการดัดแปลงรายละเอียดด้านต่าง ๆ ของขนม โดยรับเอา
ทัง้ วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลอืน่ และวัฒนธรรมชาติอนื่ เข้ามาผสมผสานจน
เกิดความลงตัวและเป็นที่ยอมรับ เป็นที่นิยมชมชอบของคนในสังคมโดยทั่วไป
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Thawon Sikkhakosol (2014, p. 49) ได้กล่าวไว้วา่ ไทยมีสภาพภูมศิ าสตร์
ดินฟ้าอากาศต่างจากจีนมาก ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมก็ต่างกัน เมื่อย้ายถิ่นมา
อยู่โพ้นทะเลยังผูกพันรักษาประเพณีของบรรพชน แต่ก็ควรปรับปรุงให้สมสมัยเหมาะ
กับเทศะของไทย วิธีการหรือประเพณีบร์างอย่างอาจเปลี่ยนไปแต่ยังคงได้คุณค่าสาระ
สต อาจต้องสร้างคุณค่าสาระใหม่ให้เหมาะสม
แม้คณ
ุ ค่าสาระเดิมบางประการทีไ่ ม่ศเาหมาะสมก็
ร
สอดคล้องกับผลการวิจัยที่พษบว่ตาหลายมิติของการกลายในขนมเกิดจากการปรับปรุง
เก
ย
ั
เพื่อให้เหมาะกับสภาพสั
ง
คมของประเทศไทย
เช่น การสร้างค�ำภาษาไทยที่ใช้เป็นชื่อ
ล
า
ย
เรียกขนมเพื่อให้าวง่าิทยต่อการเข้าใจและการออกเสียงของคนไทย หรือการดัดแปลง
มห
รายละเอียัลดของขนมหลายชนิ
ดให้มีรูปแบบอย่างที่คนไทยคุ้นชิน เช่น เพิ่มขั้นตอน
ท
ิ
การอบควั
ู้ดิจ นเทียนในขนมเปี๊ยะ ลดขนาดของขนมโก๋ขาวและขนมเปี๊ยะให้มีขนาดพอดี
ร
ม
ค�วาำอย่างขนมไทยส่วนใหญ่
ค
ง
ั
นอกจากนี้ Thawon Sikkhakosol (2014, p. 58) ยังได้กล่าวอีกว่า
คล
หลักการส� ำคัญในการเลือกใช้ข องไหว้ในสมัยโบราณคือ คัดเลือกของดีที่ได้จาก
การเกษตรที่ตนท�ำมาเซ่นไหว้ ของบางอย่างอาจต่างไปตามฤดู
กาล แต่วกัน็ไม่ทีพ่ ้นจาก
11-12-2564
หมดอายุ
อาหารที่คนกิน เพียงแต่ต้องเป็นของดี แสดงถึงความเคารพ ต้องมีรูปลักษณ์สมบูรณ์
และมีหลายอย่างเพือ่ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ทัง้ นี้ โดยหลักการแล้วของไหว้นนั้ นิยม
ใช้ของที่หาสะดวกไม่ยุ่งยากและเหมาะสมตามศักดิ์ของผู้รับการเซ่นไหว้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยที่พบว่า คนไทยมักดัดแปลงน�ำวัตถุดิบใกล้ตัวที่หาได้ง่ายมาใช้แทนหรือ
เพิ่มเติมเข้าไปในขนมแบบดั้งเดิม ตัวอย่างเช่น ในกรณีของขนมข้าวต้มน�้ำวุ้นของไทยที่
ดัดแปลงมาจากกีจ่าง มีการใช้ใบตองห่อข้าวเหนียวแทนการใช้ใบไผ่ห่อ ในกรณีของ
กีจ่างที่ท�ำในไทยนิยมใช้น�้ำด่างจากต้นนุ่นหรือเปลือกทุเรียนเผาหรือด่างวิทยาศาสตร์
ที่หาง่ายกว่าน�้ำด่างจากผลพุดจีนเผาอย่างที่ท�ำกันในจีน และในกรณีของขนมบัวลอย
ที่คนไทยดัดแปลงเอากะทิซึ่งเป็นวัตถุดิบใกล้ตัวและเป็นที่คุ้นเคยมาใส่เพิ่มลงไป
เพือ่ ให้ได้รสชาติทถี่ กู ปากยิง่ ขึน้ รวมไปถึงในปัจจุบนั ทีห่ ลายครอบครัวนิยมน�ำขนมทีต่ น
ชื่นชอบมาใช้ไหว้แทนขนมแบบฉบับแต้จ๋ิวดั้งเดิมที่อาจจะไม่ถูกปากและหาซื้อได้ยาก
เข้ า กั บ หลั กการเลือกของไหว้ที่ว่านิยมใช้ข องที่หาสะดวกไม่ยุ่งยากและเป็นของ
ที่คนกิน
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
หลังจากผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ จนรวบรวม
และสรุปผลออกมาดังที่อภิปรายไปข้างต้นแล้ว ส�ำหรับผู้ที่สนใจจะท�ำวิจัยในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยมองเห็นการต่
ร์ อยอดงานวิจัยในหลายหัวข้อ เช่น ขนม
ต
ส
ทีใ่ ช้ในงานพิธมี งคลและอวมงคลของชาวจี
า นแต้จวิ๋ เครือ่ งขันหมากในงานพิธมี งคลสมรส
ศ
ร
แบบจีนในไทย การกลายของขนมแบบฉบั
ษต บแต้จิ๋ว (ทุกชนิด) สู่สังคมไทย ขนมของชาว
ก
เ
จีนโพ้นทะเลในสังคมไทย ค่าลานิัยยมในการเลือกใช้ของไหว้ในเทศกาลต่าง ๆ ของลูกหลาน
ย ่งวัฒนธรรมการกินของชาวจีนโพ้นทะเลในสังคมไทย ที่มา
ชาวจีนในไทย การรัาบวิทมาซึ
ห งคมไทย
ของชื่ออาหารจีัลนมในสั

ิท
จ
ิ
ู
ด
้
มร
า
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