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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) จัดสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ด (2) ศึกษาอาหารในสํารับ
อาหารมอญเกาะเกร็ ด โดยทําการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory ActionResearch:
PAR) ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม พ.ศ.2557 ในชุมชนเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี การรวบรวม
ข้อมูลจากกิจกรรมได้แก่ (1) การสนทนากลุ่ม โดย คณะผูว้ จิ ยั และบุคคลในชุมชนจํานวน 49 คนโดยแบ่ง
เป็ น หมู่ 1 จํานวน 20 คน หมู่ 6 จํานวน 14 คน หมู่ 7 จํานวน 15 คน ได้แก่ ผูน้ าํ ชุมชน สตรี ในชุมชน
และผูส้ ู งอายุในชุ มชน (2) การปรุ งอาหารและการจัดสํารับอาหาร โดยคณะผูว้ ิจยั และสตรี ในชุ มชน
จํานวน 9 คน ผลการศึ กษาสํารั บอาหารมอญเกาะเกร็ ดพบว่าอาหารส่ วนใหญ่ เป็ นอาหารที่ เกิ ดจาก
ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่ งใช้วตั ถุดิบที่มีในท้องถิ่นและมีตามฤดูกาล การจัดสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ดโดย
การใช้วิธีสนทนากลุ่ม ได้สํารับดังต่อไปนี้ สํารับอาหารมอญหมู่ 1 ได้แก่ แกงสว่างอารมณ์ แกงส้ม
กระเจี๊ ยบ ปลาร้ าหลน หมี่ กรอบ และข้าวอี กา สํารั บอาหารมอญหมู่ 6 ได้แก่ แกงเลี ยงหน่ อกะลา
แกงคัว่ มะตาด แกงขาหมูใบมะดัน พริ กกะเกลือ และข้าวเหนี ยวหัวหงอก สํารับอาหารหมู่ 7 ได้แก่
แกงเผ็ดกล้วยดิบ แกงบอน แกงเลียงหน่อกะลา ปลาร้าทรงเครื่ อง และขนมเทียนมอญ
คําสํ าคัญ: อาหารมอญ สํารับ เกาะเกร็ ด

ABTRACT
The purpose of this study was (1) to create Mon food set menus based on the participation of the
community (2) to study Mon food in set menus of Kohkred community by participatory action research (PAR)
during March to May 2557 of Kohkred community in Nontaburi province. Data were collected using (1)
grouping discussion between the researcher and 49 people in the community, which divided into 3 groups of
village 1 with 20 people, village 6 with 14 people and village 7 with 15 people, including community leaders,
womenofthecommunityandtheelderlyofthecommunity(2)cookingbetweentheresearcherand9womenofthe
community. The study indicated that the ingredients used in cooking are mainly found in local and
seasonal regime. Most of foods set menus are derived from local knowledge. Village 1 composed of
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Kang swang arom, Kang kajeab, Pa ra ron, Mee kob and Kal ika. Village 6 comprised of Kang reang nor
kala, Kang kul matad, Kang ka mu bai ma dun, Prik ka keng and Kal neang hua hok. Village 7 composed
of Kang pat kung dip, Kang bon, Kang reang no kala, Pa ra song keang and Kanom tiean mon.
Keywords : Mon Food, Set Menus, Kohkred

บทนํา
อาหารเป็ นวัฒนธรรมด้านการกินที่มีอิทธิ พลต่อวิถีการดําเนิ นชีวิตของสังคมมนุษย์นบั ตั้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั จัดเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมสําคัญในแต่ละสังคม สําหรับประเทศไทยพบว่าวัฒนธรรม
อาหารและการกินมีการพัฒนาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั เกิดจากการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการตั้งถิ่นฐานทั้งจากชนชาติไทยเอง และการอพยพ
ย้ายถิ่นฐานจากชนชาติอื่น ๆ (ศรุ ดา นิติวรการ, 2557)
อาหารพื้นบ้านมอญจัดเป็ นวัฒนธรรมอาหารที่พบบันทึกไว้คู่กบั ประวัติศาสตร์ ของชาติไทยมา
อย่างยาวนาน (นิธิ เอียวศรี วงศ์, 2547) เชื่อว่ามีการพัฒนาพร้อมกับการอพยพของชาวมอญหรื อชาวรามัญ
กลุ่มชนชาติ ที่เก่ าแก่ และมี ความรุ่ งเรื องทางวัฒนธรรมในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้หลายศตวรรษก่ อน
พุทธกาล ก่อนที่ จะอพยพมายังประเทศไทยโดยเฉพาะในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นที่ มีบนั ทึ กว่าชาว
มอญจํานวนมากเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริ เวณแถบลุ่มแม่น้ าํ เจ้าพระยา
ชนชาติมอญได้รวมตัวกันและนําเอาวัฒนธรรมประเพณี ต่าง ๆ เข้ามาส่ งผลให้เกิ ดการผสมผสานทาง
ประเพณี และวัฒนธรรม จนกลายเป็ นเอกลักษณ์ที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะวัฒนธรรมด้านอาหารและ
การกิน (ปรานี วงษ์เทศ, 2536)ในการกินอาหารของคนมอญไม่ว่าจะกินนอกหรื อในมื้อข้าวก็ให้เรี ยก
คนที่ผา่ นไปมาด้วยทุกครั้ง แม้จะไม่ได้แวะมาบ้านเราก็ตอ้ งเรี ยกให้กินอาหารเสมอ พ่อแม่ของชาวมอญ
จะสั่งสอนพร้อมคําขู่วา่ คนที่ผา่ นมาอาจเป็ นฝี ปอบผีตามกินมาในรู ปคน หากไม่เรี ยกเขาอาจโกรธ ทําให้
เราล้มหมอนนอนเสื่ อหรื อถึงตายได้ จริ งๆแล้วการสั่งสอนของพ่อแม่น้ นั แสดงให้เห็นถึงความมีน้ าํ ใจ
เอื้อเฟื้ อต่อกันโดยใช้วฒั นธรรมในการกินนัน่ เอง (องค์ บรรจุน, 2557)
นนทบุ รีเป็ นจังหวัดที่ ต้ งั อยู่บริ เวณริ มแม่ น้ ําเจ้าพระยาที่ ยงั คงพบชุ มชนชาวมอญที่ ยงั คงรั กษา
วัฒนธรรมและประเพณี ต่าง ๆ อย่างเหนี ยวแน่ น ได้แก่ ชุมชนชาวมอญเกาะเกร็ ด อําเภอปากเกร็ ด จาก
การศึกษาของ อรสา เงินฉาย (2550) พบว่าชาวมอญของตําบลเกาะเกร็ ดส่ วนใหญ่จะสร้างบ้านเรื อนอยู่
ริ มฝั่งแม่น้ าํ เจ้าพระยาในหมู่ ที่ 1, 6 และ 7 นอกจากนี้ พบว่าชุมชนชาวมอญเกาะเกร็ ดมีความโดดเด่นใน
เรื่ องของ สถาปั ตยกรรม หัตถกรรมเครื่ องปั้ นดินเผา และอาหาร จากคําให้สัมภาษณ์ของ ปราชญ์ชาว
บ้าน ตําบลเกาะเกร็ ด คุณพิศาล บุญปลูก (เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ 2557) ชาวไทยเชื้อสายมอญ กล่าวว่า
“จริ ง ๆ แล้ว ขนมจีนเป็ นอาหารของคนมอญหรื อรามัญ คนมอญเรี ยกขนมจีน(ขะ-หนม-จีน)ว่า คนอมจิน
(คะ-หนอม-จิน) คนอม หมายความว่า จับกันเป็ นกลุ่มเป็ นก้อน จิน แปลว่า ทําให้สุก ดั้งเดิมทีเดียวขนมจีน
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เป็ นอาหารมอญ แล้วจึงแพร่ หลายไปสู่ ชนชาติอื่น ๆ ในสุ วรรณภูมิต้ งั แต่โบราณกาล จนเป็ นอาหารที่ทาํ
ง่ายและมีความนิยมสู ง สามารถหารับประทานได้ทวั่ ไป” อาหารของคนมอญชนิดนี้จึงกลายเป็ นอาหารที่
มีอยูใ่ นงานประเพณี ของไทยเกือบทุกงาน เช่น งานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบวช เป็ นต้น
อาหารพื้นบ้านชาวมอญเกาะเกร็ ดนับว่ามีเอกลักษณ์และบ่งบอกวิถีชีวติ ของชนชาติมอญ จากหลัก
ฐานเชื่ อว่าภูมิปัญญาการทําอาหารของชาวเกาะเกร็ ดมีการสื บต่อมาจาก 2 ด้าน คือ อาหารมอญโบราณ
ซึ่ งสื บทอดมาจากบรรพบุรุษ เช่ น การทําปลาร้ ามอญ คนมอญจะทําปลาร้ าโดยนําปลาร้ ามาโขลกให้
แหลกแล้วนํามาทําเป็ นแผ่น และตากแห้งไว้ จากนั้นนํามาใส่ โอ่งหรื อไหจึงไม่ตอ้ งกลัวว่าหนอนจะขึ้น
เพราะได้ตากแห้งแล้ว ถ้าจะทําอาหารนําแผ่นปลาร้าใส่ ไปในนํ้าเดือดได้เลย และอาหารชาววังจากกรุ ง
รัตนโกสิ นทร์ ซึ่ งได้รับถ่ายทอดจากชาววังในช่วงที่พระมหากษัตริ ยเ์ สด็จประพาสพระราชวังบางปะอิน
และมักใช้เกาะเกร็ ดเป็ นที่พกั ระหว่างทาง รวมทั้งมีการบําเพ็ญพระราชกุศลที่วดั ปรมัยยิกาวาสเป็ นประจํา
(เอ็ด ภิรมย์, 2542) จากการศึกษาอาหารมอญที่พบในเกาะเกร็ ดส่ วนใหญ่เป็ นอาหารที่หารับประทานยาก
และไม่ค่อยปรากฏในท้องถิ่นอื่น เช่น แกงส้มมะตาด แกงเลียงหน่อกะลา แกงบอน แกงลูกโยน แกงเผ็ด
กล้วยดิบ เป็ นต้น เนื่องจากเครื่ องปรุ งที่ใช้มกั เป็ นวัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ผลมะตาด หน่อกะลา ผัก
ตบชวา ต้นบอน เป็ นต้น (อรอุมา แก่นแก้ว, 2550)
ปั จจุบนั การศึกษาเรื่ องของอาหารนับว่าเป็ นพื้นฐานที่สําคัญยิ่งต่อสุ ขภาพ รวมทั้งสะท้อนถึงวิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ และวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานของชาติ การศึกษาสํารับอาหารจึงกําลังเป็ นที่สนใจ
และได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย ทั้งในด้านของสุ ขภาพ ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาของสุ ภี โรจนวิเชียร
และคณะ (2548) ได้ศึกษาสํารับส้มตําสุ ขภาพ จํานวน 8 สํารับ พบว่าทุกสํารับมีคุณค่าทางโภชนาการและ
มีประโยชน์กบั ผูบ้ ริ โภค รวมทั้ง รวีโรจน์ อนันตธนาชัย และคณะ (2552) ทําการพัฒนาสํารับอาหารไทย
เพื่อสุ ขภาพ จํานวน 24 สํารับ ซึ่ งมีคุณลักษณะเป็ นอาหารสมดุลทางคุณค่าด้านโภชนาการ และอุดมด้วย
พืชผักสมุนไพรในท้องถิ่น รวมทั้งเป็ นที่ยอมรับของชุมชน เป็ นต้น และในด้านของวัฒนธรรม เช่น ฉัตร
ชัย สุ รกาญจน์ (2538) ทําการศึกษาวัฒนธรรมการกินสํารับของชาวนคร พบว่าสํารับการกินของชาวนครมี
ความแตกต่างกันตามพื้นที่และเป็ นภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิถีชีวติ ของชาวนครได้อย่างเป็ นอย่างดี
สํารับอาหารถือได้ว่าเป็ นวัฒนธรรมการกินที่มีความเป็ นเอกลักษณ์ของคนไทย มักเป็ นรู ปแบบ
ของการจัดอาหารในหนึ่งมื้อ ประกอบด้วยอาหารจานหลัก ได้แก่ ข้าว และกับข้าวที่ผสมผสานอาหาร 2-3
ชนิด หรื อมากกว่า ประกอบกันด้วยรสชาติหลากหลาย เช่น อาหารประเภทแกง ต้ม ผัดและทอด รวมทั้ง
ประเภทเครื่ องเคียง เป็ นต้น (จริ ยา เดชกุญชร, 2552) การจัดสํารับส่ วนใหญ่นิยมจัดอาหารใส่ ถว้ ย แล้วจัด
เป็ นชุดใส่ ภาชนะขนาดใหญ่ เช่น ถาดกลม ถาดมีตีน พานมีเชิงหรื อโตก เป็ นต้น อาหารหนึ่ งสํารับมักมี
ผูร้ ับประทานร่ วมกันประมาณ 5-7 คน โดยนัง่ รอบสํารับ (ฉัตรชัย สุ รกาญจน์, 2538)
อย่างไรก็ตามพบว่าการศึกษาสํารับอาหารมอญยังมีการศึกษาน้อยมาก จากข้อมูลพบว่าสํารับมอญ
ที่คนส่ วนใหญ่รู้จกั นั้นคือ สํารับข้าวแช่ที่ชนชาติมอญนิ ยมนํามาทําในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ข้าวแช่ใน
ภาษามอญเรี ยกว่า “เปิ งด้าจก์” แปลว่า “ข้าวนํ้า” จะรับประทานกับเครื่ องเคียง 5-7 ชนิ ด เช่น ผัดผักกาด
หวานกับกะทิ เนื้อเค็มผัดกะทิ ลูกกะปิ ทอด กระเทียมดองผัดไข่ หอมแดงสอดไส้ ปลาเค็มผัดหวาน พริ ก
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หยวกสอดไส้ไข่เค็ม ต้มหอมและผลไม้ เป็ นต้น เชื่อว่าในอดีตการหุงข้าวแช่เป็ นพิธีกรรมบูชาเทวดาอย่าง
หนึ่ งที่แฝงพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ทุกขั้นตอนในการเตรี ยมข้าวแช่ตอ้ งพิถีพิถนั ใช้เวลาจัดเตรี ยมมาก เครื่ อง
เคียงที่จะกินคู่ขา้ วแช่น้ นั บางชนิ ดต้องตระเตรี ยมล่วงหน้านานนับเดือน บางถิ่นมีเครื่ องเคียงข้าวแช่ ราย
ละเอียดแตกต่างกันไป เช่น ที่เกาะเกร็ ดมีเครื่ องเคียงข้าวแช่ที่ไม่เหมือนที่อื่น คือ ยํามะม่วง เมื่อจัดเตรี ยม
ข้าวแช่เสร็ จเรี ยบร้อยชาวมอญจะจุดธูปเทียนเชิญท้าวกบิลพรหมลงมาเสวยข้าวแช่ จากนั้นจะพากันนํา
ข้าวแช่ไปถวายพระ จบจากงานบุญหนุ่มสาวก็จะรวมขบวนกันแห่ ขา้ วแช่ไปให้ผหู ้ ลักผูใ้ หญ่ที่ตนนับถือ
เหลือจากนั้นจึงจะนํามากินกันเองในครัวเรื อน (อรสา เงินฉาย, 2550) ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสํารับอาหาร
มอญสามารถบ่งบอกวีถีชีวติ ประเพณี รวมทั้งวัฒนธรรมของชนชาติมอญได้เป็ นอย่างดี
จากการศึกษาเรื่ องความหลากหลายของอาหารพื้นบ้านมอญเกาะเกร็ ดของศรุ ดา นิติวรการ (2557)
จากกลุ่มประชากรหมู่ 1 ,6 และ 7 จํานวน 2,112 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมดจํานวน 385 คน โดยแยกเป็ นผู ้
ให้ขอ้ มูล ดังนี้ หมู่ 1 จํานวน 160 คน หมู่ 6 จํานวน 135 คน หมู่ 7 จํานวน 90 คน ผลการศึกษา พบว่าความ
หลากหลายของอาหารพื้นบ้านมอญเกาะเกร็ ด สามารถแยกอาหารคาวเป็ น 10 ประเภท จํานวน 51 รายการ
อาหารหวานมี 5 ประเภท จํานวน 13 รายการ จากนั้นผูศ้ ึกษาได้นาํ ข้อมูลที่ได้มาทําการจัดสนทนากลุ่ม เพื่อ
คัดเลือกอาหารมอญดั้งเดิม โดยได้ผใู ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informant) เข้าร่ วมสนทนากลุ่มจํานวนทั้งหมด
49 คน โดยแยกเป็ น หมู่ 1 จํานวน 20 คน หมู่ 6 จํานวน 14 คน หมู่ 7 จํานวน 15 คน จากการสนทนา
กลุ่มพบว่าอาหารคาวมอญดั้งเดิม มีเพียง 8 ประเภท จํานวน 34 รายการ อาหารหวานมี 4 ประเภท จํานวน 9
รายการ ซึ่งหากนําข้อมูลเบื้องต้นที่ได้ทาํ การสํารวจในครั้งนี้ นํามาจัดสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ด สามารถ
นํามาใช้เป็ นข้อมูลพื้นฐานสําคัญในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
เข้ากับวีถีชีวติ ประเพณี รวมทั้งวัฒนธรรมท้องถิ่นคนมอญได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อจัดสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาอาหารในสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี

วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจยั
แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research-PAR) ร่ วมกันแสวงหาปั ญหาและคิดค้นแนวทางและ
พัฒนาอันเป็ นฉันทามติของชุมชน
1. การเลือกบุคคลในการดําเนินการวิจยั
1.1 การเลือกบุคคลในชุมชนในการสนทนากลุ่มเพื่อจัดสํารับอาหาร
การคัดเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ (Key Informant) ที่จะทําการสนทนากลุ่ม ใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ ต้องเป็ นผูท้ ี่มี
ภูมิลาํ เนาอยูใ่ นชุมชนเกาะเกร็ ด มากกว่า 20 ปี มีอายุต้ งั แต่ 40 ปี ขึ้นไป เป็ นผูท้ าํ อาหารหลักในครอบครัว
โดยให้ ผูใ้ หญ่บา้ นแต่ละหมู่เป็ นผูค้ ดั เลือกโดยใช้วธิ ีสโนว์บอลล์เทคนิค (Snowball Technique)โดยได้ผทู ้ ี่
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เป็ นตัวแทนของหมู่ 1 จํานวน 20 คน หมู่ 6 จํานวน 14 คน และหมู่ 7 จํานวน 15 คน จากนั้นทําการสนทนา
กลุ่มจํานวน 3 ครั้ง โดยแยกในแต่ละหมู่ ดังนี้ หมู่ที่ 1 วันที่ 18 เมษายน 2557 จํานวน ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
20 คน หมู่ที่ 6 วันที่ 21 เมษายน 2557 จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 14 คน และหมู่ที่ 7 วันที่ 25 เมษายน 2557
จํานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม 15 คน มีจาํ นวนรวมทั้งสิ้ น 49 คน ของการทําการสนทนากลุ่มทั้งสามหมู่
1.2 การคัดเลือกบุคคลในชุมชนร่ วมปฏิบตั ิการจัดปรุ งอาหาร
การเลือกบุคคลที่จะมาร่ วมปฏิบตั ิการจัดทําตํารับอาหาร ปรุ งอาหาร และจัดสํารับอาหาร โดยเลือกสตรี
ในชุมชน โดยให้ผเู ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มในการคัดเลือกอาหารมอญดั้งเดิมเป็ นผูค้ ดั เลือกโดยได้ตวั แทน
หมู่ละ 5 คน มาร่ วมปฏิบตั ิการจัดปรุ งอาหารและจัดสํารับอาหารกับคณะผูว้ ิจยั จํานวน 3 ครั้ง โดยแยก
แต่ละหมู่ ดังนี้ หมู่ 7 วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 หมู่ 6 วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และหมู่ 1 วันที่ 2
มิถุนายน 2557
2. การสนทนากลุ่มเพื่อสร้างสํารับอาหาร ในการสร้างสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ดบนพื้นฐานจาก
วัตถุดิบในท้องถิ่น และบริ บทชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่ วม จะเริ่ มด้วยขั้นตอนการสนทนากลุ่มเพื่อสร้าง
สํารับอาหาร โดยใช้วธิ ีการสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ การบันทึกการสนทนากลุ่ม มีประเด็นสําคัญดังนี้
2.1 ร่ วมกันคัดเลือกรายการอาหารจากอาหารมอญ โดยร่ วมกันคัดเลือกอาหารที่รับประทานใน
ชีวติ ประจําวันของครอบครัวในชุมชน สําหรับนํามาจัดในสํารับ โดยในแต่ละหมู่เห็นพ้องต้องกันกําหนด
จํานวนรายการในสํารับอาหาร 5 รายการ เป็ นรายการอาหารคาว 4 รายการ อาหารหวาน 1 รายการ
2.2 ร่ วมกันกําหนดคุณลักษณะของอาหารในสํารับ ดังนี้
2.2.1 เป็ นอาหารที่ใช้วตั ถุดิบซึ่งหาได้ในท้องถิ่น
2.2.2 เป็ นอาหารสะอาดและปลอดภัย
2.2.3 เป็ นอาหารที่มีรสชาติและคุณลักษณะโดยรวมเป็ นที่ยอมรับของท้องถิ่น
2.2.4 เป็ นอาหารที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การดําเนินการจัดปรุ งอาหารและจัดสํารับอาหาร ดําเนินการโดยคณะผูว้ จิ ยั และสตรี ที่ได้รับคัด
เลือก จัดปรุ งอาหารตามรายการอาหารที่ได้คดั เลือกไว้
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ข้อมูลที่ได้นาํ มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content Analysis Technique)

ผลการวิจยั
การศึกษาสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม
ดําเนินการสํารวจ การสนทนากลุ่ม การปฏิบตั ิการจัดปรุ งอาหารมอญ ทําให้มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และ
พัฒนาความรู ้ภูมิปัญญา ที่จะนําไปสู่ การสื บค้นเพื่อให้ได้สาํ รับอาหารมอญของชุมชนเกาะเกร็ ด จากการ
สนทนากลุ่มของตัวแทนชาวบ้านในหมู่ที่ 1, 6 และ 7 พบว่า ในแต่ละหมู่มีชนิดอาหารในแต่ละสํารับมีราย
ละเอียด ดังนี้
1.การศึกษาการจัดสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ด จํานวน 3 สํารับ (ภาพที่ 1) แต่ละสํารับมีอาหาร 5
รายการ ประกอบด้วยอาหารคาว 4 รายการ อาหารหวาน 1 รายการ สํารับอาหารมอญหมู่ 1 (ภาพที่ 1ก)
ได้แก่ แกงสว่างอารมณ์ (ภาพที่ 1ก-1) แกงส้มกระเจี๊ยบ (ภาพที่ 1ก-2) ปลาร้าหลน (ภาพที่ 1ก-3) หมี่
กระแสวัฒนธรรม
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กรอบ (ภาพที่ 1ก-4) และข้าวอีกา (ภาพที่ 1ก-5) สํารับอาหารมอญหมู่ 6 (ภาพที่ 1ข) ได้แก่ แกงเลียงหน่อ
กะลา (ภาพที่ 1ข-1) แกงคัว่ มะตาด (ภาพที่ 1ข-2) แกงขาหมูใบมะดัน (ภาพที่ 1ข-3) พริ กกะเกลือ (ภาพที่
1ข-4) และข้าวเหนียวหัวหงอก (ภาพที่ 1ข-5) สํารับอาหารหมู่ 7 ได้แก่ แกงเผ็ดกล้วยดิบ (ภาพที่ 1ค-1) แกง
บอน (ภาพที่ 1ข-2) แกงเลียงหน่อกะลา (ภาพที่ 1ข-3) ปลาร้าทรงเครื่ อง (ภาพที่ 1ข-4) และขนมเทียนมอญ
(ภาพที่ 1ค-5) (ตารางที่ 1)

ภาพที่ 1 สํ ารับอาหารมอญชุมชนเกาะเกร็ด
(ก) สํารับอาหารมอญหมู่ที่ 1
(ข) สํารับอาหารมอญหมู่ที่ 6
(ค) สํารับอาหารมอญหมู่ที่ 7
2. การศึกษาอาหารในสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ด พบว่า สํารับอาหารหมู่ที่ 1 อาหารคาว มีดงั นี้
ประเภทแกง แบ่งเป็ นประเภทย่อย คือ แกงเผ็ดใส่ กะทิ ได้แก่ แกงสว่างอารมณ์ แกงส้ม ได้แก่ แกงส้ม
กระเจี๊ยบ ประเภทเครื่ องจิ้ม ได้แก่ ปลาร้าหลน ประเภทอื่น ๆ ได้แก่ หมี่กรอบ ส่ วนอาหารหวาน ได้แก่
ข้าวอีกา (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 รายการอาหารคาวและหวานพื้นบ้านมอญจากสํารับอาหารหมู่ที่ 1
ประเภท/ชื่ออาหาร

ประเด็นความรู้

สรุปเนือ้ หา

แกง
วัฒนธรรมการบริ โภค รับประทานในวันธรรมดาและเทศกาลงานบุญต่าง ๆ
แกงเผ็ดใส่ กะทิ
ลักษณะอาหาร
เป็ นแกงกะทิ มีรสเปรี้ ยวอมหวาน เผ็ด เป็ นแกงที่มีเฉพาะใน
1.แกงสว่างอารมณ์
หมู่ท่ี 1 ซึ่งในหมู่อื่นไม่นิยมทํารับประทาน
ส่ วนผสมอาหาร
(1) พริ กไทย 1 ช้อนโต๊ะ (2) กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ (3) หอมแดง 30
กรัม (4) เกลือ 1 ช้อนชา (5) ตะไคร้ 20 กรัม (6) กะทิ 1 ถ้วย
ตวง (7) นํ้าตาลปิ๊ บ 1 ช้อนโต๊ะ (8) พริ กขี้หนูสวน 5 กรัม (9)
หมูสามชั้น 50 กรัม (10) ใบมะขาม 50 กรัม
ขั้นตอนการทําอาหาร (1) โขลกพริ กไทย เกลือ หอมแดง ตะไคร้ให้แหลก จากนั้นใส่
กะปิ โขลกให้เข้ากัน แล้วนําไปละลายนํ้าให้เดือด (2) จากนั้น
ใส่ กะทิ พอเดือดจึงใส่ หมู ปรุ งรสด้วยนํ้าตาลปิ๊ บ แล้วตามด้วย
พริ กขี้หนูบุบ พอเดือดยกลงใส่ ใบมะขาม
เคล็ดลับการทําอาหาร ควรใช้พริ กขี้หนูสวนเพราะจะได้รสชาติเผ็ดมากกว่าพริ กขี้หนู
ธรรมดา ซึ่งเป็ นที่มาของชื่อแกงสว่างอารมณ์
การบริ โภคอาหาร
รับประทานกับข้าวสวยและเครื่ องเคียง เช่น ปลาทอด
คุณค่าอาหาร
รับประทานแล้วทําให้ระบบขับถ่ายดี
แกงส้ม
วัฒนธรรมการบริ โภค รับประทานในชีวติ ประจําวันภายในครอบครัว หรื อแจกจ่ายให้
ญาติ เพื่อนบ้าน และนําไปทําบุญในเทศกาลต่างๆ
2. แกงส้มกระเจี๊ยบ
ลักษณะอาหาร
มีลกั ษณะเป็ นนํ้าแกงออกสี ส้มแดงอ่อน มีรสชาติเปรี้ ยว เป็ น
แกงโบราณของชุมชนที่ใช้ใบกระเจี๊ยบเพื่อให้รสเปรี้ ยว และใช้
ฝักกระเจี๊ยบเป็ นส่ วนผสมหลัก ซึ่งหาได้ในชุมชน
ส่ วนผสมอาหาร
(1) ใบกระเจี๊ยบ 100 กรัม (2) ฝักกระเจี๊ยบ 170 กรัม (3) พริ กแห้ง
เม็ดใหญ่ 5 เม็ด (4) เกลือ 1 ช้อนชา (5) หอมแดง 30 กรัม (6)
กะปิ 1 ช้อนโต๊ะ (7) กุง้ สด 8-10 ตัว
ขั้นตอนการทําอาหาร (1) นําพริ กแห้งแช่น้ าํ ให้นิ่ม นํามาโขลกกับเกลือให้ละเอียด (2)
ใส่ หอมแดง กะปิ แล้วใส่ กงุ้ 3 ตัว โขลกต่อจนละเอียดเป็ นเนื้อ
เดี ยวกัน (3) ละลายเครื่ องแกงกับนํ้าตั้งไฟจนเดื อดแล้วใส่ ใบ
กระเจี๊ยบ ต้มจนสุ กเปื่ อยจึงใส่ ฝักกระเจี๊ยบ (4) ตั้งไฟต่อจนสุ ก
แล้วจึงใส่ กงุ้ ที่เหลือรอจนเดือดแล้วปรุ งรสตามชอบ
เคล็ดลับการทําอาหาร ใบกระเจี๊ยบก่อนนําปรุ งอาหารต้องใช้มือขยําหรื อบิดก่อนเพื่อ
ให้มีรสเปรี้ ยว และเมื่ อใส่ ฝักกระเจี๊ ยบแล้วห้ามคนเพราะจะ
ทําให้น้ าํ แกงเป็ นเมือก
การบริ โภคอาหาร
รับประทานกับข้าวสวยและเครื่ องเคียงเช่น ไข่เจียว ปลาทอด
คุณค่าอาหาร
แก้ท ้อ งอื ด ท้อ งเฟ้ อ เมื อ กของฝั ก กระเจี๊ ย บยัง ช่ ว ยเคลื อ บ
กระเพาะทําให้ไม่เป็ นโรคกระเพาะ
กระแสวัฒนธรรม

๔๕

ตารางที่ 1 รายการอาหารคาวและหวานพืน้ บ้ านมอญจากสํ ารับอาหารหมู่ที่ 1 (ต่ อ)
ประเภท/ชื่ออาหาร
เครื่ องจิ้ม
3.ปลาร้าหลน

ประเด็นความรู้

สรุปเนือ้ หา

วัฒนธรรมการบริ โภค

รับประทานในชีวติ ประจําวันภายในครอบครัว นิยมนําไป
ทําบุญในเทศกาลต่างๆ

ลักษณะอาหาร

เป็ นอาหารที่มีรสชาติเค็ม เปรี้ ยว เผ็ด โดยใช้ปลาร้าซึ่งหมัก
เองซึ่งได้รับการถ่ายทอดการหมักปลาร้ามาจากบรรพบุรุษ
ปั จจุบนั การหมักปลาร้าไว้บริ โภคเริ่ มลดน้อยลง

ส่ วนผสมอาหาร

(1) นํ้าปลาร้า 100 กรัม (2) ปลาทูยา่ ง 2 ตัวเล็ก (3)พริ กขี้หนู 10
เม็ด (4) หอมแดง 30 กรัม (5)พริ กหยวกเผา 30 กรัม (6) กะทิ
(แยกหัวหาง)1 ถ้วยตวง

(1) ต้มปลาร้ากับหางกะทิให้เดือดให้ปลาร้าละลายจากนั้น
กรองเอาก้างออกพักไว้ (2) โขลกหอมแดง ปลาทูยา่ ง และพริ ก
ขั้นตอนการทําอาหาร
ขี้หนู โขลกพอหยาบๆ (3)นํามาละลายกับนํ้าปลาร้าที่กรองไว้
แล้ว ปรุ งรสตามชอบ เวลาเสริ ฟให้ราดหัวกะทิที่เหลือ
ถ้าชอบเผ็ดให้ทานแกล้มกับพริ กหยวกเผา การโขลกหัวหอม
ปลาทูยา่ ง พริ กขี้หนูไม่ควรโขลกละเอียด เมื่อเวลารับประทาน
เคล็ดลับการทําอาหาร
จะได้สมั ผัสเนื้อของส่ วนผสม ถ้าชอบรสเปรี้ ยวสามารถใช้
มะนาว มะม่วงดิบ ปรุ งรสได้
การบริ โภคอาหาร

รับประทานกับข้าวสวยและเครื่ องเคียงเช่นผักสด ผักลวก

มีแคลเซียม วิตามินเค ทําให้ระบบขับถ่ายดี และช่วยเจริ ญ
อาหาร
วัฒนธรรมการบริ โภค รั บ ประทานในวัน ธรรมดา นิ ย มนํา ไปทํา บุ ญ และทํา ในงาน
เทศกาลต่างๆ
คุณค่าอาหาร

อื่น ๆ
4.หมี่กรอบ

๔๖ กระแสวัฒนธรรม

ลักษณะอาหาร

เป็ นอาหารคาวที่มีรสชาติหวานนํา เป็ นอาหารที่ข้ ึนชื่อของหมู่
1 มีลกั ษณะพิเศษที่ไม่เหมือนที่อื่น คือใส่ หมูสามชั้นเพื่อเพิ่ม
ความหอม

ส่ วนผสมอาหาร

(1) หมูสามชั้น 50 กรัม (2) กุง้ 45 กรัม (3) นํ้าตาลทราย 40 กรัม
(4) นํ้ามะนาว 20 กรัม (5) เส้นหมี่แห้ง 75 กรัม(นําไปทอด) (6)
เต้าหูเ้ หลือง 60 กรัม (7)หอมแดงสับ 15 กรัม (8) กระเทียมสับ
10 กรัม (9) สี ผสมอาหารสี สม้ 1 ช้อนชา (10) นํ้ามันพืช 1 ถ้วย
ตวง

ตารางที่ 1 รายการอาหารคาวและหวานพืน้ บ้ านมอญจากสํ ารับอาหารหมู่ที่ 1 (ต่ อ)
ประเภท/ชื่ออาหาร ประเด็นความรู้
สรุปเนือ้ หา
ขั้นตอนการทําอาหาร (1) ตั้งกระทะใส่ น้ าํ มันพืชลงไป พอนํ้ามันร้อนใส่ หอมแดงสับ
อื่น ๆ
ผัดให้เหลือง จากนั้นใส่ กระเทียมลงไป แล้วตามด้วยหมูสาม
4.หมี่กรอบ

อาหารหวาน
5. ข้าวอีกา

ชั้น (2) ผัดจนหมูสามชั้นเป็ นสี เหลืองตามด้วยกุง้ เต้าหูเ้ หลือง
ปรุ งรสด้วยนํ้าตาล นํ้ามะนาว เคี่ยวจนเหนียวเป็ นสี เหลือง (3)
ใส่ สีผสมอาหาร แล้วนําเส้นหมี่ที่ทอดแล้วมาเคล้าให้เข้ากัน
เส้นหมี่จะเกาะกับเครื่ องต่าง ๆ หลังจากนั้นตักขึ้นพักไว้
รับประทานในชีวติ ประจําวันภายในครอบครัว นิยมนําไป
เคล็ดลับการทําอาหาร
ทําบุญในเทศกาลต่างๆ
เป็ นอาหารที่มีรสชาติเค็ม เปรี้ ยว เผ็ด โดยใช้ปลาร้าซึ่งหมัก
การบริ โภคอาหาร
เองซึ่งได้รับการถ่ายทอดการหมักปลาร้ามาจากบรรพบุรุษ
ปัจจุบนั การหมักปลาร้าไว้บริ โภคเริ่ มลดน้อยลง
(1) นํ้าปลาร้า 100 กรัม (2) ปลาทูยา่ ง 2 ตัวเล็ก (3)พริ กขี้หนู
10 เม็ด (4) หอมแดง 30 กรัม (5)พริ กหยวกเผา 30 กรัม (6)
คุณค่าอาหาร
กะทิ (แยกหัวหาง)1 ถ้วยตวง
วัฒนธรรมการบริ โภค รับประทานในวันธรรมดา
เป็ นขนมที่มีรสชาติเค็ม มัน ข้าวอีกาเป็ นขนมโบราณที่
ปั จจุบนั หารับประทานได้ยาก สมัยก่อนครอบครัวชาวมอญ
ลักษณะอาหาร
ยากจนไม่มีเงินซื้อขนมให้ลกู จึงได้นาํ ข้าวที่เหลือมาต้มกับ
กะทิ โดยเคี่ยวให้เละ ปรุ งรสด้วยเกลือ
(1) ข้าวสาร 100 กรัม ( 2) หัวกะทิ 1 ถ้วยตวง (3) เกลือ (4)
ส่ วนผสมอาหาร
นํ้าตาลทราย
(1) นําข้าวสารไปต้มโดยเคี่ยวให้เละ (2) ใส่ น้ าํ กะทิลงไปกวน
ขั้นตอนการทําอาหาร
จนเข้ากันจากนั้นปรุ งรสด้วยเกลือ
เคล็ดลับการทําอาหาร การเคี่ยวข้าวสารควรเคี่ยวให้เละ เมื่อเวลาใส่ น้ าํ กะทิจะได้เข้า
เนื้อและได้รสชาติดี
การบริ โภคอาหาร
รั บ ประทานหลัง อาหารมื้ อ หลัก เวลารั บ ประทานให้โ รย
นํ้าตาล
คุณค่าอาหาร
ให้พลังงาน ช่วยดับความคาวหลังจากรับประทานอาหารมื้อ
หลัก

สํารับอาหารหมู่ที่ 6 อาหารคาว มีดงั นี้ ประเภทแกง แบ่งเป็ นประเภทย่อย คือ แกงเลียง ได้แก่ แกง
เลียงหน่อกะลา แกงคัว่ ได้แก่ แกงคัว่ มะตาด แกงเผ็ดไม่ใส่ กะทิ ได้แก่ แกงขาหมูใบมะดัน ประเภทเครื่ อง
จิ้ม ได้แก่ พริ กกะเกลือ ส่ วนอาหารหวาน ได้แก่ ข้าวเหนียวหัวหงอก (ตารางที่ 2)
กระแสวัฒนธรรม

๔๗

ตารางที่ 2 รายการอาหารคาวและหวานพืน้ บ้ านมอญจากสํ ารับอาหารหมู่ที่ 6
ประเภท/ชื่อ
ประเด็นความรู้
อาหาร
แกง
วัฒนธรรมการบริ โภค
แกงเลียง
1.แกงเลียง
หน่อกะลา ลักษณะอาหาร

สรุปเนือ้ หา

รับประทานในวันธรรมดา นิยมนําไปทําบุญและทําในงาน
เทศกาลต่างๆ
มีรสชาติเค็ม มันหน่อกะลาเป็ นพืชท้องถิ่นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยง
ของเกาะเกร็ ด นํามาเป็ นส่ วนผสมในอาหารหลายประเภท เช่น
ทอดมันหน่อกะลา แกงส้ม แกงคัว่ ต้มข่า
(1) กุง้ สด 200 กรัม (2) หอมแดง 35 กรัม (3) พริ กไทยเม็ด 5
ส่ วนผสมอาหาร
กรัม (4) เกลือ 1 ช้อนชา (5) กะปิ 10 กรัม (6) กุง้ แห้งป่ น 20
กรัม (7) หน่อกะลาหัน่ 160 กรัม (8) กะทิ 250 กรัม
(1)โขลกพริ กไทย หอมแดง กะปิ ให้ละเอียด จากนั้นใส่ กงุ้ แห้ง
ขั้นตอนการทําอาหาร
โขลกให้ละเอียด
(2) นํามาละลายกับกะทิแล้วตั้งไฟจนเดือดจากนั้นใส่ หน่อกะลา
เคล็ดลับการทําอาหาร ลงไป (3) เคี่ยวต่อไปจนหน่อกะลาสุ ก แล้วใส่ กงุ้ ปรุ งรสตาม
ชอบ
ในการโขลกเครื่ องแกงสามารถใส่ กงุ้ สดแทนกุง้ แห้งได้ วิธี
ทดสอบว่าหน่อกะลาสุ กหรื อไม่ คือ เมื่อดมจะไม่มีกลิ่นเหม็น
การบริ โภคอาหาร
เขียว
คุณค่าอาหาร

แกงคัว่
2.แกง
คัว่ มะตาด

รับประทานกับข้าวสวย และเครื่ องเคียง เช่น ปลาทอด หมูทอด

วัฒนธรรมการบริ โภค รับประทานในวันธรรมดาและนําไปทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ
2.แกงคัว่ มะตาด
เป็ นแกงที่มีรสชาติเปรี้ ยว เค็ม เผ็ด มะตาดเป็ นพืชท้องถิ่นที่
จะออกผลในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน จะใช้ผลอ่อนซึ่ งมีสี
เขียวอ่อนในการปรุ งอาหาร
ส่ วนผสมอาหาร
(1) ลูกมะตาด 3 ลูก (2) กุง้ สด 200 กรัม (3) พริ กแห้ง 4 เม็ด (4)
หอมแดง 35 กรัม (5) เกลือ 1 ช้อนชา (6) กะปิ 10 กรัม (7) ใบ
กระเจี๊ยบหัน่ 40 กรัม (8) กะทิ 500 กรัม (9) มะขามเปี ยกสําหรับ
ปรุ งรส
ขั้นตอนการทําอาหาร (1) นําพริ กแห้ง เกลือ หอมแดง โขลกรวมกันให้แหลก ใส่ กะปิ
โขลกจนเป็ นเนื้ อเดี ยวกัน (2) นําลูกมะตาดมาล้างให้สะอาด
แล้วสับให้เป็ นเส้นฝอย (3) นํานํ้าประมาณ 1 ลิตรตั้งไฟให้เดือด
ละลายเครื่ องแกงในนํ้ากะทิแล้วใส่ ในนํ้าตั้งไฟให้เดือด (4)ใส่
ใบกระเจี๊ยบที่หนั่ ไว้ ปรุ งรสตามชอบ จากนั้นใส่ มะตาดที่สบั ไว้
ต้มจนเดือดแล้วจึงใส่ กงุ้ สดรอกุง้ สุ กแล้วยกลง

๔๘ กระแสวัฒนธรรม

ตารางที่ 2 รายการอาหารคาวและหวานพืน้ บ้ านมอญจากสํ ารับอาหารหมู่ที่ 6 (ต่ อ)
ประเภท/ชื่อ
ประเด็นความรู้
สรุปเนือ้ หา
อาหาร
แกงคัว่
ผลมะตาดควรสับไปแกงไปไม่ควรสับไว้นานเพราะจะดําเป็ น
2.แกง
เมือกจากยางมะตาดมีผลทําให้แกงไม่อร่ อย ไม่ควรสับโดนเม็ด
เคล็ดลับการทํา
คัว่ มะตาด
ด้านในเพราะจะทําให้เป็ นเมือกเช่นกัน ใบกระเจี๊ยบควรหัน่ เพื่อ
อาหาร
ให้รสเปรี้ ยวออก เมื่อใส่ ทุกอย่างลงหม้อแล้วไม่ควรคน พอเดือด
ปิ ดไฟยกลงเลย ถ้าคนทําให้แกงเป็ นเมือก
การบริ โภคอาหาร

รับประทานกับข้าวสวยและเครื่ องเคียง เช่น ปลาทอด พริ กกะ
เกลือ

คุณค่าอาหาร

แก้ทอ้ งอืด ลดอาการปวดท้อง ทําให้ระบบขับถ่ายดี

แกง
วัฒนธรรมการ
แกงเผ็ดไม่ใส่ บริ โภค
กะทิ
3. แกงขา
หมูใบมะดัน
ลักษณะอาหาร

ส่ วนผสมอาหาร

รับประทานในวันธรรมดา นิยมนําไปทําบุญและทําในงาน
เทศกาลต่างๆ
มีรสชาติเปรี้ ยว เค็ม เป็ นแกงของชาวมอญที่ใช้พืชในท้องถิ่นมา
ใช้ปรุ งรสเปรี้ ยว สมัยโบราณใช้เนื้อตะพาบ เรี ยกแกงตะพาบใบ
มะดัน รสชาติอร่ อย แต่ในปัจจุบนั เนื้อตะพาบราคาแพงหายากจึง
เปลี่ยนมาใช้ขาหมูแทน นิยมทํารับประทานในช่วงฤดูน้ าํ หลาก
เนื่องจากพืชชนิดอื่น เช่น ลูกมะตาด กระเจี๊ยบ หน่อกะลา ยังไม่
ออก จึงหันมาใช้ใบมะดันในการปรุ งอาหาร
ในการโขลกเครื่ องแกงสามารถใส่ กงุ้ สดแทนกุง้ แห้งได้ วิธี
ทดสอบว่าหน่อกะลาสุ กหรื อไม่ คือ เมื่อดมจะไม่มีกลิ่นเหม็นเขียว

ขั้นตอนการทํา
รับประทานกับข้าวสวย และเครื่ องเคียง เช่น ปลาทอด หมูทอด
อาหาร
เคล็ดลับการ
รับประทานในวันธรรมดาและนําไปทําบุญในเทศกาลต่าง ๆ
ทําอาหาร
การบริ โภคอาหาร เป็ นแกงที่มีรสชาติเปรี้ ยว เค็ม เผ็ด มะตาดเป็ นพืชท้องถิ่นที่จะ
ออกผลในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน จะใช้ผลอ่อนซึ่ งมีสีเขียว
อ่อนในการปรุ งอาหาร
คุณค่าอาหาร

(1) ลูกมะตาด 3 ลูก (2) กุง้ สด 200 กรัม (3) พริ กแห้ง 4 เม็ด (4)
หอมแดง 35 กรัม (5) เกลือ 1 ช้อนชา (6) กะปิ 10 กรัม (7) ใบ
กระเจี๊ยบหัน่ 40 กรัม (8) กะทิ 500 กรัม (9) มะขามเปี ยกสําหรับ
ปรุ งรส
กระแสวัฒนธรรม

๔๙

ตารางที่ 2 รายการอาหารคาวและหวานพืน้ บ้ านมอญจากสํ ารับอาหารหมู่ที่ 6 (ต่ อ)
ประเภท/
ประเด็นความรู้
สรุปเนือ้ หา
ชื่ออาหาร
แกงคัว่
ผลมะตาดควรสับไปแกงไปไม่ควรสับไว้นานเพราะจะดําเป็ นเมือก
2.แกง
จากยางมะตาดมีผลทําให้แกงไม่อร่ อย ไม่ควรสับโดนเม็ดด้านใน
คัว่ มะตาด เคล็ดลับการทําอาหาร เพราะจะทําให้เป็ นเมือกเช่นกัน ใบกระเจี๊ยบควรหัน่ เพื่อให้รส

เปรี้ ยวออก เมื่อใส่ ทุกอย่างลงหม้อแล้วไม่ควรคน พอเดือดปิ ดไฟยก
ลงเลย ถ้าคนทําให้แกงเป็ นเมือก

เครื่ องจิ้ม
4.พริ ก
กะเกลือ

การบริ โภคอาหาร

รับประทานกับข้าวสวยและเครื่ องเคียง เช่น ปลาทอด พริ กกะเกลือ

คุณค่าอาหาร

แก้ทอ้ งอืด ลดอาการปวดท้อง ทําให้ระบบขับถ่ายดี

วัฒนธรรมการบริ โภค

นิยมนําไปทําบุญในเทศกาลเข้าพรรษา

ลักษณะอาหาร

เป็ นอาหารโบราณของชาวมอญ ที่สืบทอดกันมาจากวิถีชีวติ สมัย
ก่อนที่ตอ้ งเดินทางไปไหนไกล ๆ ต้องมีอาหารติดตัวไป เก็บกินได้
ในระยะเวลานาน มีวธิ ีการปรุ งที่ไม่ยงุ่ ยาก มีลกั ษณะเป็ นเครื่ องจิ้ม
และเป็ นกับข้าวมีรสชาติหวานมัน กลมกล่อม

ส่ วนผสมอาหาร

(1) ถัว่ ลิสงคัว่ 60 กรัม (2) เกลือสมุทร 1 ช้อนชา (3) นํ้าตาลปิ๊ บ 75
กรัม (4) มะพร้าวคัว่ 100 กรัม

ขั้นตอนการทําอาหาร

(1) นํามะพร้าวคัว่ และถัว่ ลิสงมาตําให้ละเอียด (2) ปรุ งรสด้วยเกลือ
และนํ้าตาลปิ๊ บ

เคล็ดลับการทําอาหาร

เวลาตํา มะพร้ า วกับ ถั่ว ลิ ส งควรตํา ให้ ล ะเอี ย ดนํ้า มัน จากถั่ว และ
มะพร้าวจะออกมาจะทําให้ได้รสชาติหวานมัน อร่ อย การปรุ งรสใช้
นํ้าตาลปิ๊ บจะดีกว่านํ้าตาลทราย เพราะนํ้าตาลทรายจะทําให้แฉะ

การบริ โภคอาหาร

รับประทานกับข้าวสวยคลุกให้เข้ากัน เป็ นเครื่ องจิ้มของผลไม้ เช่น
มะม่วงสุ ก แตงโม สัปปะรด

คุณค่าอาหาร

ช่วยเจริ ญอาหาร บํารุ งกําลัง

๕๐ กระแสวัฒนธรรม

ตารางที่ 2 รายการอาหารคาวและหวานพื้นบ้านมอญจากสํารับอาหารหมู่ที่ 6 (ต่อ)
ประเภท/
ประเด็นความรู้
สรุปเนือ้ หา
ชื่ออาหาร
รับประทานในวันธรรมดา นิยมนําไปทําบุญและทําในงาน
อาหารหวาน
วัฒนธรรมการบริ โภค
เทศกาลต่างๆ
5. ข้าวเหนียว
หัวหงอก
ข้าวเหนียวหัวหงอกเป็ นอาหารที่คนมอญนิยมทํารับประทาน
ลักษณะอาหาร

เนื่องจากทําได้ง่าย เมื่อกินกับเครื่ องเคียงเช่น กินกับหมูเค็ม เนื้อ
เค็ม ก็จะกลายเป็ นอาหารคาว เมื่อกินกับกล้วยหอม กล้วยไข่กจ็ ะ
กลายเป็ นอาหารหวาน มีรสชาติหวานมัน

ส่ วนผสมอาหาร

(1) ข้าวเหนียว 100 กรัม (2) มะพร้าวทึนทึก 70 กรัม (3) เกลือ ½
ช้อนชา

ขั้นตอนการทําอาหาร

(1) นําข้าวเหนียวแช่น้ าํ ทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นนึ่งให้สุก (2) นํา
มะพร้าวไปนึ่งให้สุก จากนั้นนํามาขยํ้ากับข้าวเหนียว (3) รับ
ประทานคู่กบั กล้วยหอม กล้วยไข่

เคล็ดลับการทําอาหาร

มะพร้าวทึนทึกต้องขยํ้าก่อนเพื่อให้น้ าํ มันในมะพร้าวออกมาซึม
กับข้าวเหนียว การนึ่งมะพร้าวก่อนจะทําให้มะพร้าวนิ่มและเก็บ
ไว้ได้นาน ควรคลุกมะพร้าวกับข้าวเหนียวในขณะที่ร้อนเพราะจะ
ทําให้จบั ตัวกันง่ายกว่า

การบริ โภคอาหาร
คุณค่าอาหาร

รับประทานกับเครื่ องเคียงทั้งของคาวและของหวาน เช่น หมูเค็ม
เนื้อเค็ม กล้วยหอม กล้วยไข่
ให้พลังงาน บํารุ งกําลัง

สํารับอาหารหมู่ที่ 7 อาหารคาว มีดงั นี้ ประเภทแกง แบ่งเป็ นประเภทย่อย คือ แกงเผ็ดใส่ กะทิ
ได้แก่ แกงเผ็ดกล้วยดิบ ปลาร้าทรงเครื่ อง แกงเผ็ดไม่ใส่ กะทิ ได้แก่ แกงบอน แกงเลียงได้แก่ แกงเลียงหน่อ
กะลา ส่ วนอาหารหวาน ได้แก่ ขนมเทียนมอญ (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 รายการอาหารคาวและหวานพื้นบ้านมอญจากสํารับอาหารหมู่ที่ 7
ประเภท/ชื่ออาหาร ประเด็นความรู้
แกง
วัฒนธรรมการ
แกงเผ็ดใส่ กะทิ
บริ โภค
1. แกงเผ็ดกล้วยดิบ
ลักษณะอาหาร

สรุปเนือ้ หา
รับประทานในวันธรรมดา นิยมนําไปทําบุญและทําในงานเทศกาล
ต่างๆ
มีรสชาติเผ็ด เป็ นแกงของชาวมอญที่ใช้กล้วยดิบแทนมะเขือ สมัย
ก่อนนิยมใส่ เนื้อวัวเพราะราคาถูก แต่ปัจจุบนั เนื้อวัวราคาแพง จึง
ใช้เนื้อหมู หรื อ เนื้อไก่แทน
กระแสวัฒนธรรม

๕๑

ตารางที่ 3 รายการอาหารคาวและหวานพื้นบ้านมอญจากสํารับอาหารหมู่ที่ 7 (ต่อ)
ประเภท/
ประเด็นความรู้
ชื่ออาหาร
แกง
แกงเผ็ดใส่ กะทิ
ส่ วนผสมอาหาร
1. แกงเผ็ด
กล้วยดิบ

สรุปเนือ้ หา
(1) กล้วยดิบ 1-2ใบ (2) เนื้อหมู 50 กรัม (3) กะทิ 100 กรัม (4) กะปิ
10 กรัม (5) หอมแดง 30 กรัม (6) กระเทียม 20 กรัม (7) พริ กแห้ง
2 เม็ด (8) ข่า 3 แว่น (9) ตะไคร้ 1 ก้าน (10) รากผักชี 1 ราก (11) ผิว
มะกรู ด (12) ใบโหระพา

การบริ โภคอาหาร

(1) นํากล้วยไปต้มให้สุกแล้วหัน่ เป็ นชิ้น (2) นํากะปิ หอมแดง
กระเทียม พริ กแห้ง ข่า ตะไคร้ รากผักชี ผิวมะกรู ดโขลกรวมกันให้
ละเอียด (3) นําเครื่ องแกงที่โขลกแล้วละลายกับกะทิแล้วตั้งไฟ พอ
เดือดใส่ เนื้อหมู ตามด้วยกล้วย (4) พอกล้วยสุ ก ปรุ งรสตามชอบ ยก
ลง โรยหน้าด้วยใบโหระพา
กล้วยที่จะนํามาใช้ทาํ แกงต้องเป็ นกล้วยดิบ การต้มกล้วยทั้งเปลือก
จะทําให้ปอกเปลือกง่ายกว่าการไม่ตม้ สามารถใช้กล้วยหอมแทน
กล้วยนํ้าว้าได้ วิธีลา้ งยางกล้วยดิบให้ลา้ งด้วยนํ้ามะขามเปี ยก
รับประทานกับข้าวสวย และเครื่ องเคียง เช่น ปลาเค็มทอด หมูทอด

คุณค่าอาหาร

รักษาโรคกระเพาะอาหาร แก้ทอ้ งเสี ย

วัฒนธรรมการ
บริ โภค

รับประทานในวันธรรมดา นิยมนําไปทําบุญและทําในงานเทศกาล
ต่างๆ

ลักษณะอาหาร

รสชาติเผ็ด เค็ม มัน ปลาร้าทรงเครื่ องเป็ นการดัดแปลงจากปลาร้า
หลนโดยใส่ ผกั สด เนื้อปลาดุก ลงไปในแกง

ขั้นตอนการทํา
อาหาร

เคล็ดลับการทํา
อาหาร

ส่ วนผสมอาหาร

(1) ปลาดุกหรื อปลาช่อน 50 กรัม (2) มะเขือ 30 กรัม (3) ถัว่ ฝักยาว
10 กรัม (4) หอมแดงซอย 20 กรัม (5) กระชาย 10 กรัม (6) หน่อไม้
ต้ม 20 กรัม (7) กะทิ 100 กรัม 8) มะพร้าวคัว่ 100 กรัม (9) นํ้าปลา
ร้าเคี่ยวแล้ว 40 กรัม (10) เครื่ องปรุ งรส ได้แก่ นํ้าตาลปิ๊ บ นํ้ามะขาม
เปี ยก เกลือ (11) ของตกแต่งได้แก่ พริ กชี้ฟ้าแดง ใบมะกรู ดซอย

ขั้ น ต อ น ก า ร ทํ า (1) นํานํ้าปลาร้าตั้งไฟ จากนั้นใส่ กะทิ พอเดือดปรุ งรสด้วยมะขาม
อาหาร
เปี ยก นํ้าตาลปิ๊ บ เกลือ (2) ใส่ ปลาดุก หน่อไม้ มะเขือ ถัว่ ฝักยาว (3)
พอผักสุ กยกลง ตกแต่งด้วยหัวหอมซอย กระชาย ใบมะกรู ดซอย
เ ค ล็ ด ลั บ ก า ร ทํ า ปลาร้าถ้าทําจากปลากระดี่จะรสชาติดี กลิ่นหอม การล้างปลาดุกให้
อาหาร
ใส่ เกลือลงไปจะได้ดบั กลิ่นคาวปลา มะเขือเปราะไม่ควรหั่นก่อน
แกงนานจะมีสีดาํ ทําให้แกงดูแล้วไม่น่ารับประทาน

๕๒ กระแสวัฒนธรรม

การบริ โภคอาหาร

รับประทานกับข้าวสวย กับเครื่ องเคียง เช่น หมูทอด ไข่เจียว

คุณค่าอาหาร

มีแคลเซียม และวิตามินเคสูง

ตารางที่ 3 รายการอาหารคาวและหวานพื้นบ้านมอญจากสํารับอาหารหมู่ที่ 7 (ต่อ)
ประเภท/
ชื่ออาหาร

ประเด็นความรู้

แกง
วัฒนธรรมการบริ โภค
แกงเผ็ดไม่ใส่
ลักษณะอาหาร
กะทิ
3. แกงบอน
ส่ วนผสมอาหาร

ขั้นตอนการทําอาหาร

เคล็ดลับการทําอาหาร

สรุปเนือ้ หา
นิยมนําไปทําบุญและทําในงานเทศกาลต่างๆ
มีรสชาติหวาน เปรี้ ยว เค็ม เป็ นแกงของชาวมอญที่ใช้วตั ถุดิบใน
ท้องถิ่นมาปรุ งอาหาร
(1) ต้นบอนอ่อน 70 กรัม (2) ตะไคร้ 1 ก้าน (3) หอมแดง 20 กรัม
(4) ข่าอ่อน 10 กรัม (5) กะปิ 10 กรัม (6) กระเทียม 15 กรัม (7) พริ ก
แห้ง 2 เม็ด (8) ปลาช่อนต้ม 50 กรัม (9) นํ้าตาลปิ๊ บ 20 กรัม (10)
นํ้าปลาร้า 40 กรัม (11) มะขามเปี ยก 35 กรัม (12) ผิวมะกรู ดหัน่
ฝอย 1 ช้อนชา (13) ใบมะกรู ด 3ใบ
(1) นําบอนมาหัน่ เฉลียงหนาประมาณ 1-2 ซม. แล้วล้างนํ้าให้
สะอาด จากนั้นต้มให้สุกจนมีลกั ษณะนิ่ม (2) นําตะไคร้ หอมแดง
ข่าอ่อน กะปิ กระเทียม พริ กแห้ง ผิวมะกรู ดโขลกรวมกันให้ละเอียด
จากนั้นใส่ ปลาช่อนต้มโขลกอีกครั้งให้เข้ากันดี (3) นํานํ้าประมาณ
2 ถ้วยตวง ตั้งไฟให้เดือด จากนั้นใส่ เครื่ องแกงที่โขลกแล้วลงไป ใส่
นํ้าปลาร้า พอเดือดใส่ บอน (4) ปรุ งรสด้วยนํ้ามะขาม เกลือ นํ้าตาล
ปิ๊ บ (5) รอจนเดือดจากนั้นใส่ ใบมะกรู ดฉี ก คนให้เข้ากัน ยกลง
เวลาปอกเปลือกบอน ควรใส่ ถุงมือถ้าโดนมือจะคัน บอนต้องต้มให้
สุ กจนเปื่ อย ถ้าไม่สุกเวลารับประทานจะคันคอ

การบริ โภคอาหาร
รับประทานกับข้าวสวย และเครื่ องเคียง เช่น ปลาเค็มทอด หมูทอด
คุณค่าอาหาร
ช่วยขับปั สสาวะ
แกงเลียง
วัฒนธรรมการบริ โภค รับประทานในวันธรรมดา นิยมนําไปทําบุญและทําในงานเทศกาล
ต่างๆ
4 . แ ก ง เ ลี ย ง
หน่อกะลา
ลักษณะอาหาร
มีรสชาติเค็ม มัน หน่อกะลาเป็ นพืชท้องถิ่นที่รู้จกั และมีชื่อเสี ยงของ
เกาะเกร็ ด นํามาเป็ นส่ วนผสมในอาหารหลายประเภท เช่น ทอดมัน
หน่อกะลา แกงส้ม แกงคัว่ ต้มข่า
ส่ วนผสมอาหาร

(1) หอมแดง 30 กรัม (2) กะปิ 10 กรัม (3) พริ กไทยสด 10 เม็ด (4)
หน่อกะลาหัน่ เฉี ยง150กรัม (5)กะทิ 100 กรัม(6) กุง้ สดลวก 100 กรัม

(1) โขลกพริ กไทย หอมแดง กะปิ ให้ละเอียด จากนั้นใส่ กงุ้ โขลกให้
ละเอียด (2) นําเครื่ องแกงละลายกับกะทิแล้วตั้งไฟจนเดือดจากนั้น
ใส่ หน่อกะลาลงไป (3) เคี่ยวต่อไปจนหน่อกะลาสุ ก แล้วใส่ กงุ้ ปรุ ง
รสตามชอบ
เคล็ดลับการทําอาหาร หน่อกะลาเวลาหัน่ ควรหัน่ เฉี ยงทําให้น้ าํ แกงซึมเข้าได้ดีกว่า เมื่อหัน่
เสร็ จแล้วควรแช่น้ าํ จะทําให้หน่อกะลาไม่ดาํ

ขั้นตอนการทําอาหาร

กระแสวัฒนธรรม

๕๓

ตารางที่ 3 รายการอาหารคาวและหวานพื้นบ้านมอญจากสํารับอาหารหมู่ที่ 7 (ต่อ)
ประเภท/
ชื่ออาหาร

ประเด็นความรู้

สรุปเนือ้ หา

แกงเลียง
4.แกงเลียง
หน่อกะลา

การบริ โภคอาหาร

รับประทานกับข้าวสวย และเครื่ องเคียง เช่น ปลาทอด หมูทอด

คุณค่าอาหาร

ช่วยขับลมในกระเพาะอาหาร แก้ทอ้ งอืด ท้องเฟ้ อ ช่วยให้ระบบ
ขับถ่ายดี

อาหารหวาน
5. ขนม
เทียนมอญ

วัฒนธรรมการบริ โภค นิยมนําไปทําบุญและทําในงานเทศกาลต่างๆ
ลักษณะอาหาร

มีรสชาติหวาน มัน เป็ นขนมของชาวมอญซึ่งต่างกับขนมเทียน
ของไทยคือ จะใส่ มนั หมูและฟักเชื่อม

ส่ วนผสมอาหาร

ส่ วนผสมไส้ : (1) ถัว่ ทอง 250 กรัม (2) มันหมูแข็ง 100 กรัม
(3) ฟักเชื่อม 100 กรัม (4) หอมแดงซอยละเอียด 100 กรัม (5)
นํ้าตาลทราย 150 กรัม (6) กะทิ 250 กรัม (7) พริ กไทยป่ น 1 ช้อน
โต๊ะ (8) เกลือสมุทร 1 ช้อนโต๊ะ (9) นํ้ามันพืช 100 กรัม
ส่ วนผสมแป้ ง : (1) แป้ งข้าวเหนียว 500 กรัม (2) นํ้าตาลปิ๊ บ 500
กรัม (3) กะทิ 350 กรัม (4) นํ้ามันพืชสําหรับห่อขนมเพื่อไม่ให้
ตัวขนมติดกับใบตอง 5) ใบตองสําหรับห่อขนม

ขั้นตอนการทําอาหาร

การทําไส้ขนม : (1)นําถัว่ ทองแช่น้ าํ ทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน จากนั้น
นึ่งให้สุกโดยใช้ผา้ ขาวบางรองบนลังถึง นํามาโขลกให้ละเอียด
(2) นํามันหมูแข็ง ฟักเชื่อม มาหัน่ เป็ นสี่ เหลี่ยมลูกเต๋ า (3) นํา
นํ้ามันพืชใส่ กระทะ แล้วใส่ ส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นฟักเชื่อม กวน
ให้เข้ากัน ชิมรส จากนั้นใส่ ฟักเชื่อมลงไปคนให้เข้ากันแล้วยกลง
(4) นํามาปั้นลูกละ 10 กรัม
การทําแป้ ง : (1) นําแป้ ง นํ้าตาลปิ๊ บ ใส่ ลงในกะละมังแล้วนวด
จนเข้ากัน จากนั้นค่อยๆใส่ กะทิโดยหยอดทีละน้อย นวดต่อไป
ประมาณครึ่ งชัว่ โมง (2) หมักแป้ งทิ้งไว้ 1 คืน (3) นําแป้ งมาปั้น
ก้อนละ 25 กรัม แล้วบรรจุไส้ลงไปปั้นให้เป็ นทรงกลม
วิธีการห่อ (1) ตัดใบตองเป็ นรู ปหยดนํ้าหยดนํ้า แล้วพับเป็ นรู ป
ทรงกรวย นําตัวขนมที่บรรจุไส้เรี ยบร้อยแล้วจุ่มนํ้ามันแล้วใส่ ลง
ในใบตอง ห่อเป็ นรู ปทรงสามเหลี่ยม
(2) นําไปนึ่งประมาณ 20 นาที

การบริ โภคอาหาร

การผัดไส้ควรใส่ ฟักเชื่อมเป็ นลําดับสุ ดท้ายเพราะจะไม่ทาํ ให้ฟัก
เละ การนําขนมจุ่มในนํ้ามันจะทําให้ตวั ขนมไม่ติดใบตอง
เป็ นขนมหวานรับประทานเป็ นของว่าง หรื อหลังอาหารมื้อหลัก

คุณค่าอาหาร

ให้พลังงาน ช่วยดับความคาวหลังจากรับประทานอาหารมื้อหลัก

เคล็ดลับการทําอาหาร

๕๔ กระแสวัฒนธรรม

อภิปรายผล
1. ผลจากการศึกษาการจัดสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี พบว่าสํารับอาหารมอญที่รับ
ประทานในชีวิตประจําวันมีส่วนคล้ายกับสํารับอาหารไทยทัว่ ไปที่ประกอบด้วย ข้าว ซึ่ งเป็ นอาหารจาน
หลัก กับข้าว 2-3 ชนิด หรื อมากกว่า รวมทั้งอาหารหวาน มีรสชาติหลากหลาย และมีประโยชน์ต่อสุ ขภาพ
(จริ ยา เดชกุญชร, 2552) สอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบว่าอาหารที่นาํ มาจัดสํารับอาหารมอญโดยใช้
การกําหนดคุณลักษณะของรายการอาหารที่นาํ มาจัดในสํารับ โดยวิธีการสนทนากลุ่มร่ วมกันในแต่ละหมู่
เห็นพ้องต้องกันกําหนดจํานวนรายการในสํารับอาหาร 5 รายการ ประกอบด้วยเป็ นอาหารคาว 4 รายการ
และอาหารหวาน 1 รายการ ส่ วนใหญ่เป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ เนื่องจากวัตถุดิบที่นาํ มาใช้ในการประกอบ
อาหารส่ วนใหญ่พบได้ในท้องถิ่น ตามฤดูกาล และมีคุณค่าทางสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่ างกาย ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ จํานงค์ ตรี นุมิตร (2553) เรื่ อง การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรม
ด้านอาหารพื้นบ้านของชุมชนบางกระดี่ พบว่า องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านอาหารพื้นบ้านของ
ชุมชนบางกระดี่ สะท้อนให้เห็นถึงควาฉลาดของภูมิปัญญาพื้นบ้านที่เรี ยนรู ้จากธรรมชาติ ที่สามารถนํา
วัตถุดิบจากแหล่งธรรมชาติมาดัดแปลง ทําเป็ นอาหารได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งมีเคล็ดลับในการปรุ งอันเป็ น
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น ตัวอย่างอาหารมอญที่น่าสนใจในแต่ละสํารับ ตัวอย่างเช่น หมู่ที่ 1 ได้นาํ ใบกระเจี๊ยบ
มาปรุ งเพื่อให้รสเปรี้ ยวแก่อาหารแทนการใช้มะนาว ในการทําแกงส้มกระเจี๊ยบ ซึ่ งกระเจี๊ยบมีคุณสมบัติ
ในการรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ ในส่ วนของหมู่ที่ 6 พบว่าแกงขาหมูใบมะดัน เป็ นแกงที่ใช้ใบมะดัน
ปรุ งรสเปรี้ ยว สมัยโบราณใช้เนื้ อตะพาบ เรี ยกแกงตะพาบใบมะดัน แต่ในปั จจุบนั เนื้ อตะพาบราคาแพง
หายากจึงเปลี่ยนมาใช้ขาหมูแทน นิ ยมทํารับประทานในช่วงฤดูน้ าํ หลาก เนื่ องจากพืชชนิ ดอื่น เช่น ลูก
มะตาด กระเจี๊ยบ หน่อกะลา ยังไม่ออก จึงหันมาใช้ใบมะดันในการประกอบอาหารแทน และในหมู่ที่ 7 ได้
นําแกงเลียงหน่อกะลามาจัดเป็ นหนึ่ งในอาหารของสํารับหมู่น้ ี จากการศึกษาพบว่าหน่อกะลาถือเป็ นพืช
ผักพื้นบ้านเกาะเกร็ ด มีคาํ กล่าวว่าถ้ามีคนมอญที่ไหนต้องมีตน้ หน่อกะลาที่น้ นั ดังนั้นคนมอญจึงนิ ยมนํา
หน่อกะลามาเป็ นส่ วนประกอบสําคัญในอาหารหลายชนิด เพราะเชื่อว่าเป็ นสมุนไพรรักษาได้ทุกโรค โดย
เฉพาะในเรื่ องการขับถ่ายเนื่องจากมีเส้นใยสู ง รวมทั้งช่วยลดอาการท้องอืด ท้องเฟ้ อ จุกเสี ยด (รัฐพล ศร
ประเสริ ฐ และคณะ, 2547) เป็ นต้น ดังนั้นการจัดสํารับอาหารมอญนับเป็ นภูมิปัญญาของวัฒนธรรมการกิน
ที่น่าสนใจเป็ นอย่างยิง่
2. ผลจากการศึกษาอาหารในสํารับอาหาร ยังสะท้อนให้เห็นความเป็ นอยูข่ องคนมอญที่สอดแทรก
ในวัฒนธรรมอาหารการกิน พบว่าอาหารในสํารับแต่ละชนิ ดมีความพิถีพิถนั ในการประกอบอาหาร มี
ความสัมพันธ์ต่อสภาพแวดล้อมและผูค้ นในชุมชน และความสัมพันธ์ดา้ นความเชื่ อ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ จิณนา เผือกนาง และสมภพ รัตนประชา (2555) ที่พบว่าคนมอญมีการปรับตัวต่อการดํารง
ชี วิตและการจัดการทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น จะเห็นได้ว่า หน่ อกะลาซึ่ งเป็ นพืชในท้องถิ่น พบในพื้นที่
ชุ่มนํ้าร่ องสวน คนในชุมชนนิยมนํามาประกอบอาหารหลากหลายชนิด เช่น แกงเลียงหน่อกะลา แกงส้ม

กระแสวัฒนธรรม

๕๕

หน่อกะลา ทอดมันหน่อกะลา เป็ นต้น คนในชุมชนมักสะท้อนเรื่ องราวในอดีตว่าเมื่อถึงเวลาอาหาร ก็มกั
จะออกไปเก็บหน่ อกะลาที่ข้ ึนอยูบ่ ริ เวณบ้าน บางครั้งกว่าจะได้หน่ อกะลามาผูใ้ หญ่ตอ้ งตามแล้วตามอีก
เพราะระหว่างทางมีการจับกุง้ ที่ริมนํ้า ผูเ้ ก็บหน่อกะลามัวแต่สนุกอยูก่ บั การจับกุง้ ซึ่งมีอย่างชุกชุมในอดีต
ชาวเกาะเกร็ ดถึงกับเปรี ยบเปรยว่า สมัยก่อนจะอาบนํ้าที่ท่านํ้าต้องแหวกหนวดกุง้ ก่อนถึงจะอาบได้ แสดง
ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของอาหารในอดีต สมัยก่อนเดินไปร่ องสวนบ้านใครก็สามารถเก็บหน่ อ
กะลาได้ ใครอยากเก็บก็สามารถเก็บไปทําอาหารได้ ดั้งนั้นสมาชิกในครอบครัวจึงได้รับประทานอาหาร
ที่ทาํ จากหน่อกะลาอยูเ่ สมอ แต่ปัจจุบนั หน่อกะลากลายเป็ นพืชที่มีราคาสู งเนื่ องจากนิ ยมนํามาประกอบ
อาหารหลายชนิ ด และจากเหตุการณ์น้ าํ ท่วมปี 2554 ทําให้หน่อกะลาลดลงไปมาก จึงทําให้หน่อกะลามี
ราคาแพง ครอบครัวจึงประกอบอาหารจากหน่อกะลาน้อยลง ดังนั้นจึงควรส่ งเสริ มการปลูกหน่อกะลา
เพื่อเป็ นพืชเศรษฐกิจและควรส่ งเสริ มอาหารที่ทาํ จากหน่ อกะลาโดยการนํามาประกอบอาหารให้หลาก
หลายชนิ ด เพื่อเป็ นตัวเลือกให้กบั นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาะเกร็ ด และยังเป็ นเอกลักษณ์ดา้ นอาหารของ
เกาะเกร็ ด ในด้านความเชื่อพบว่าอาหารบางรายการมักจะจัดทําขึ้นเพื่อนําไปใช้ในเทศกาลงานบุญ และ
ประเพณี ต่างๆ ของคนมอญ เช่น การทําขนมจีนสําหรับชาวมอญต้องทําขึ้นในงานบุญใหญ่ๆ เนื่องจากใน
อดีตการทําขนมจีนต้องใช้แรงงานเป็ นจํานวนมาก มีข้ นั ตอนการทําที่ยงุ่ ยากหลายวัน แต่ปัจจุบนั ขนมจีน
กลายเป็ นอาหารที่ไม่จดั เลี้ยงในงานศพ เพราะมีความเชื่อว่าจะมีการตายต่อเนื่ องกันไม่รู้จบ ทั้งที่อดีตไม่
ได้มีอคติในรู ปลักษณ์อาหารเหมือนปัจจุบนั แต่อย่างใด (อรสา เงินฉาย, 2550) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสุ ดา ไทยเกิด (2549) ที่ศึกษาวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านชาวไทยรามัญ อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
พบว่า ในงานศพจะไม่มีการจัดเลี้ยงขนมจีนนํ้ายา เพราะมีความเชื่อว่าพี่นอ้ งจะตายต่อกัน อาหารอีกชนิด
หนึ่ งที่สะท้อนแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนมอญในอดีตได้เป็ นอย่างดี ได้แก่ ข้าวอีกา เนื่ องจากชาวมอญ
ที่อพยพมาดั้งเดิมมีรายได้นอ้ ย จึงไม่นิยมที่จะซื้ อขนมหรื อของหวานมารับประทาน แต่จะนําเอาของที่
เหลือมาดัดแปลง และอีกนัยหนึ่ งในชนบทที่ห่างไกลที่มีคนเสี ยชี วิตกระทันหันเจ้าภาพไม่สามารถหา
อาหารมารับรองแขกได้ทนั จึงใช้ขา้ วอีกาเลี้ยงแขกที่มาร่ วมงาน ซึ่ งข้าวอีกาเกิดจากภูมิปัญญาของคน
มอญที่นาํ ข้าวเหลือในแต่ละมื้อมาต้มกับกะทิจนเละ เมื่อรับประทานจึงนํามาโรยนํ้าตาลทราย แต่ปัจจุบนั
ไม่ได้จดั เลี้ยงในงานศพอีกแล้วเพราะดูเป็ นอาหารราคาถูก น่าอายสําหรับเจ้าภาพ และไม่ให้เกียรติผมู ้ า
ร่ วมงาน นอกจากนั้นข้อสังเกตที่พบในสํารับอาหารมอญเกาะเกร็ ด คือ ไม่มีรายการอาหารประเภทผัด
เนื่ องจากชาวมอญจะไม่นิยมปรุ งอาหารแบบผัด เพราะการประกอบอาหารแบบผัดเมื่อรับประทานไม่
หมดแล้วนํามาอุ่นจะทําให้อาหารเสี ยรสชาติ และอายุการเก็บสั้น ดังนั้นต้องรับประทานให้หมดในครั้ง
เดียว ต่างกับอาหารประเภทแกงที่สามารถเก็บไว้ทานได้หลายมื้อ และประเภทอาหารที่นิยม เลือกเหมือน
กันถึงทั้ง 2 หมู่ คือ แกงเลียงหน่อกะลา แกงเลียงของมอญต่างกับแกงเลียงของไทย คือ แกงเลียงของมอญ
ใส่ กะทิและไม่ใส่ ใบแมงลัก ในส่ วนของวิธีการเตรี ยมหน่อกะลายังพบว่า แต่ละหมู่มีการเตรี ยมหน่อกะลา
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ที่ไม่เหมือนกัน หมู่ 7 มีวธิ ีการหัน่ หน่อกะลาแบบเฉี ยง จะทําให้น้ าํ แกงซึมเข้าหน่อกะลาได้ดีกว่า ในขณะ
ที่หมู่ 6 มีวธิ ีการหัน่ หน่อกะลาแบบตรง ทั้งสองหมู่มีวธิ ีเตรี ยมที่เหมือนกันคือ เมื่อหัน่ เสร็ จจะแช่น้ าํ เพราะ
จะทําให้หน่อกะลาไม่ดาํ เหตุที่แกงเลียงหน่อกะลาไม่ใส่ ใบแมงลักเพราะจะไปดับกลิ่นหน่อกะลา รายการ
ของหวานของคนมอญมีส่วนประกอบหลักที่ไม่ต่างจากขนมของไทย ได้แก่ นํ้าตาล แป้ ง มะพร้าว ข้าว
เหนี ยว แต่ที่น่าสนใจคือ กรรมวิธีการทําขนมแบบดั้งเดิมที่อยูใ่ นขนมเทียนมอญ คือ การอบควันเทียน
เริ่ มจากนํากะลามะพร้าวมาเผาไฟ จากนั้นนําเทียนมาซอยให้เป็ นชิ้นเล็กๆ นํากะลามะพร้าวที่เผาไฟแล้ว
ใส่ ไว้ในถ้วยแล้วเอาเทียนที่หนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆวางด้านบน นําถ้วยที่ใส่ เทียนแล้วไปวางตรงกลางในหม้อที่
มีไส้ขนมที่ป้ ั นแล้ว จากนั้นปิ ดฝาหม้อจะทําให้ไส้ขนมมีกลิ่นหอมจากเทียนที่รมควันด้วยกะลามะพร้าว
เผาไฟ ซึ่ งปั จจุบนั ไม่มีผทู ้ าํ แล้วเนื่ องจากขั้นตอนยุง่ ยากจึงหันมาซื้ อเทียนหอมสําเร็ จรู ปกัน ดังนั้นจึงควร
นําความรู ้เหล่านี้ มารวบรวมเหล่านี้ ไว้ก่อนที่ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านมอญเกาะเกร็ ดจะหายไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสวัฒนธรรม

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
1. ชุมชนในท้องถิ่นรวมทั้งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนําความรู ้ของสํารับอาหารที่ใช้บริ โภค
ในชีวิตประจําวันไปใช้เป็ นองค์ความรู ้ในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอาหารมอญ ซึ่ งอาหารถือเป็ น
ตัวแปรสําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวที่เกาะเกร็ ด สามารถพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ให้กบั ชุมชนเกาะเกร็ ด
2. ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมด้านคุณค่าทางโภชนาการและสรรพคุณของสมุนไพรที่ใช้เป็ นวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหาร เพื่อนําเอาความรู ้ ที่ได้ไปส่ งเสริ มให้อาหารพื้นบ้านมอญให้เป็ นที่ รู้จกั ว่าเป็ น
อาหารเพื่อสุ ขภาพอย่างแท้จริ ง
3. ควรทําการศึกษาอาหารมอญในพื้นที่อื่น และนํามาเปรี ยบเทียบแต่ละพื้นที่ได้ศึกษาว่าอาหาร
มอญในพื้นที่ที่ต่างกันมีความเหมือนหรื อแตกต่างกันอย่างไร
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