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บทคัดย่อภาษาไทย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “ค าแสดงโภชนลั ก ษณ์ ใ นต าราอาหารไทยและลาว การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา ประการคือ ) ศึกษารูปแบบตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว 2) ศึกษา
เปรี ย บเที ย บ ค าแสดงโ ภ ช นลั ก ษณ์ ที่ ป ราก ในต าราอาหารไทยและต าราอาหารลาว และ
ศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของชาวไทยและของชาวลาวใน
มุมมองผ่านคาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบตารา
อาหารไทยนาเสนอต่างกัน คือ “ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ไม่ได้นาเสนอเป็นรูปแบบ
ตาราอาหารที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของหนังสืออย่างสมบูรณ์ แต่ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” เล่ม -5 ของ
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และตาราอาหารลาว “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของเพียสิง
จะเลินสินเป็นตาราอาหารที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของหนั งสืออย่างสมบูรณ์ตามสากลนิยมในปจจุบัน ใน
ด้านการศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ ในตาราอาหารไทยและลาวนั้น มี การแบ่งกลุ่มประเภทคา
แสดงโภชนลักษณ์ที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดแบ่งออกได้ดังนี้คือ ประเภทคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับชื่ออาหาร
ประเภทคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัว ประเภทคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับเครื่องปรุง
อาหาร คาแสดงโภชนลักษณ์ประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาวจะแสดงให้เหน
ภาพสะท้อนวิถีชีวิต ที่คล้ายคลึงกันของคนไทยและคนลาวโดยสามารถแบ่งได้ 3 ประเดน ได้แก่ ภาพสะท้อน
ด้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ภาพสะท้อนด้านกรรมวิธีประกอบอาหาร และภาพสะท้อนการแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

ค

Abstract
A research of “Aspects of Cooking Terms in Thai and Lao Cookbooks: A Comparative
Study” aims for 3 objectives including 1) to study patterns of the Thai and Lao cookbooks, 2)
to compare cooking terms as appeared in the Thai and Lao cookbooks, and 3) to compare
cultural aspects of their ways of life which realized through the cooking terms in the Thai and
Lao cookbooks that reflected food consumption culture of the Thais and Laotians. Results
revealed that the patterns of the Thai and Lao cookbooks are distinguished in a way that
“ Tamra KapKhao” written by Lady Somchin Rajanuphraphan (Bunnag) were organized as a
completed book, while “Mae Krua Hua Pa” edition 1-5, by Her Ladyship Plian Phasakorawong
( Bunnag) and Piasingh’s “ Traditional Recipes of Laos” were composed as to meet modern
international publication standards. In terms of comparisons of the Thai and Lao cooking
terms, the cooking terms were similarly categorized. They were classified into types including
names of dish, cooking utensils, and ingredients. Those types of cooking terms reflected
similarity of the Thai and Lao ways of life in three aspects. Those reflections were food
consumption culture, methods of cooking, and cultural dissimilation.
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บทที 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคั ของป หา
อาหารเป็นปจจัยสาคัญและเป็นหนึ่งในสี่ปจจัยพื้น านในการดารงชีวิตของมนุษย์ ปจจั ยพื้น านใน
การดารงชีวิตของมนุษย์สี่ปจจัยประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค จึงอาจกล่าว
ได้ว่าอาหารมีความสาคัญต่อร่างกายของมนุษย์ มนุษย์ประกอบอาหารขึ้นเพื่อการดารงชีวิต อาหารเป็นส่วน
หนึ่งที่ทาให้ร่างกายของมนุษย์สามารถเจริญเติบโตได้ โดยวัตถุดิบ ในการประกอบอาหารที่พบทั่วไปมักจะเป็น
เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ และเครื่องเทศ เป็นต้น การประกอบอาหารจะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับกรรมวิธี
และวัตถุดิบตามท้องถิ่นนั้น ๆ อันสามารถสะท้อนให้เหนถึงค่านิยม วัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น
อาหารไทย เป็นอาหารประจาชาติแสดงให้เหนถึงเอกลักษณ์ ในด้านการประกอบอาหาร ดังคากล่าว
ในการศึกษาบทความ ตาราอาหารชาววัง : นวัตกรรมแห่งโภชณียประณีต ของ เปรม สวนสมุทร (2560) กล่าว
ไว้เกีย่ วกับอาหารทั่วไปและอาหารชาววังว่า การขึ้นชื่ออาหารของตนว่าเป็นอาหารชาววังได้สร้างความแตกต่าง
ให้แก่อาหารของตนเอง ให้ดูมีความพิเศษมากกว่าอาหารทั่วไป จากคากล่าวของเปรม สวนสมุทร
อาจ
แบ่งอาหารไทยได้ 2 แบบ คือ อาหารทัวไป เป็นอาหารที่ประกอบขึ้นจากวัตถุดิบที่หาได้ตามท้องถิ่นทั่วไป มี
กรรมวิธีในการประกอบอาหารที่เรียบง่าย ส่วนอาหารแบบอาหารชาววัง เป็นอาหารที่เกิดจากการประกอบ
อาหารอย่างประณีต อาทิ วิธีการทาอย่างประณีต การจัดสารับ และการเลือกวัตถุดิบที่ใช้จะต้องเป็นของขึ้นชื่อ
จากหัวเมืองต่าง ๆ อาทิ น้าตาลปกจากเพชรบุรี พริกแห้งขนาดใหญ่จากบางช้าง
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 2560 358 กล่าวว่า วิธีมุขปา ะจากรุ่นสู่รุ่นมิได้บันทึกเป็นตาราดังเช่น
ปจจุบัน กระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้เริ่มมีการเขียนตารากับข้าวขึ้นเพื่อบันทึกองค์ความรู้อาหารไทยไม่ให้
สูญหาย ซึ่งสอดรับกับพระราโชบายในพระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงพัฒนาประเทศไทย
ให้เป็นอารยะสืบต่อจากสมเดจพระบรมราชบุพการี พัฒนาปรับปรุงประเทศให้เป็นอารยะ ต่อมาการบันทึก
ตารากับข้าวได้ปลุกกระแสตารากันขึ้นมาเป็นจานวนมากโดยเฉพาะในหมู่ชาววังและชนชั้นสูงต่าง ๆ อันจะ
สอดคล้องและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การบันทึกตาราอาหาร จากคากล่าวของ เปรม สวนสมุทร
เกี่ยวกับตารับชาววังที่บันทึกว่าอาหารไทยเป็ นอาหารที่ผ่านการคิดสร้างสรรค์แบบคนไทย อาหารไทยจึงถือได้
ว่าเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในชีวิตของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ จากการศึกษาวิจัยของอภิลักษณ์
เกษมผลกูล
และเปรม สวนสมุทร
อาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อมูลการศึกษาจุดกาเนิดของการบันทึก
ตาราอาหารและนวัตกรรมการประกอบอาหารของชาววังกับอาหารทั่วไป อาทิ ตาราแม่ครัวหั วป่าก์ ของ ท่าน
ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ เป็นต้น
ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ เป็นตาราอาหารจัดพิมพ์ขึ้นในรูปหนังสือ ครั้งแรกในปี
ร.ศ.
ซึ่งตรงกับพุทธศักราช
ใช้ชื่อว่า ตารากับเข้า โดยบอกจุดประสงค์ของการพิมพ์เผยแพร่ไว้อย่าง
ชัดเจนว่า “เรี ย บเรี ย งขึ้น ส าหรั บ ผู้ ที่ไม่เข้าใจในการหุ งต้ม จะได้เป็นแนวทางรู้วิธีที่จะใช้ในครัว ไทยเรานี้
โดยง่าย” หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ 2433 หน้าปก ตาราอาหารเล่มนี้ เน้นการนาเสนอตารับอาหาร
เฉพาะประเภทแกง ต้มยา ต้มโพล้ง ฉู่ฉี่ เป็นต้น ซึ่งเป็นอาหารจานหลัก เช่น แกงมาซะแมนเนื้อโค มัสมั่น
เนื้อ แกงกะหลี่ไก่ แกงกะหรี่ แกงเผดไก่ และเน้นการใช้วัตถุดิบในการปรุงอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ป่าอยู่ใน
รายการอาหาร อาทิ แย้ อ้น ตะพาบน้า กบ จังกวด ตะกวด นกเป็ดน้า สุกรป่า ทาอาหาร เช่น แกงบวน
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นกเป็ดน้า ต้มยาปลาไหลสด แกงคั่วส้มตะพาบน้า แกงคั่วอ้น และยาแย้ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้เป็นเจ้าของ
ตารับมีความถนัดในอาหารประเภทนี้และมีการใช้ภาษาแสดงกรรมวิธีในการประกอบอาหารได้อย่างชัดเจน
อภิลักษณ์ เกษมผลกูล, 2560)
ส่วน “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์เป็นการบันทึกเรื่องราวของอาหารไทย
ที่จัดทาขึ้นเป็นตาราอย่างมีระบบระเบียบและอาจกล่าวได้ว่ามีรูปแบบเป็นแนวสากลเช่นเดียวกับปจจุบัน
นับเป็นตารากับข้าวของคนไทยมากด้วยคุณค่า เป็นต้นแบบให้กับคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
ระดับตานาน ตาราอาหารแม่ครัวหัวป่าก์เป็นหนังสือที่มีการจัดทาเป็นรูปเล่มเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการ
พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ร.ศ. 127 ซึ่งตรงกับ ปีพุทธศักราช 2451 ตาราเล่มนี้มีทั้งหมด 5 เล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วย
8 ปริจเฉท ปริจเฉท ทั่วไป ปริจเฉท หุงต้มข้าว ปริจเฉท ต้มแกง ปริจเฉท กับข้าวของจาน ปริจเฉท
เครื่องจิ้มผักปลาแกล้ม ปริจเฉท ของหวานขนม ปริจเฉท ผลไม้ และปริจเฉท เครื่องว่าง ท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ์, ท่านผู้หญิง. 2554 : 18 ตาราอาหารเล่มนี้ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์มากในช่วงเวลานั้น อีก
ทั้งแสดงให้เหนถึงความทันสมัย นาการชั่ง ตวง วัดสัดส่วนผสมต่าง ๆ มาใช้ในการประกอบอาหาร ทาให้อาหาร
มีรสชาติคงที่ อีกทั้งในหนังสือแต่ละเล่มแบ่งหมวดหมู่ชัดเจน
นักวิชาการอาหารไทย หนุมาน เอสเปอร์ Hanuman, 2016 อ้างถึงใน เปรม สวนสมุทร, 2560
153 กล่าวว่า หนังสือตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ น่าจะเป็นหนังสือคู่มือการประกอบอาหาร
ที่สมบูรณ์ที่มีมาก่อนตาราแม่ครัวหัวป่าก์ หนังสือตารากับข้าวฉบับนี้ไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายแก่คนทั่วไปมากนัก
เป็นตาราอาหารที่หาอ่านได้ยากและไม่มีการพิมพ์ซ้ามากเช่นแม่ครัวหัวป่าก์ ตาราอาหารทั้ง เล่มนี้ได้ให้
รายละเอีย ดของเครื่ องปรุ ง สั ดส่ ว น และวิธีการปรุงไว้ อย่ างเด่ นชัด ผู้ ส นใจศึกษาสามารถป ิ บัติ ต ามได้
นอกจากการนาเสนอขั้นตอนในการประกอบอาหารที่นามาป ิบัติได้ง่ายแล้ว ยังใช้ภาษาที่อธิบายกรรมวิ ธีใน
การประกอบอาหารได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสะท้อนวิถีชีวิตและรสนิยมการรับประทานอาหารของผู้คนได้อย่าง
ชัดเจนด้วย
ตาราอาหารลาวที่เก่าแก่และน ามาเป็น ข้อ มูล ในการวิจัยนี้ ได้แก่ ตารับอาหารพระราชวัง หลวง
พระบาง ของเพียสิง จะเลินสิน ผู้เขียน เกิดที่หลวงพระบางเมื่อ พ.ศ. 2441 เป็นผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าห้อง
เครื่องในพระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระพี่เลี้ยงเจ้าสุวรรณภูมาและเจ้าสุวรรณวงศ์ และได้ติดตามทั้งสอง
พระองค์ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัย านอย ขณะที่ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นเจ้ากรมพิธีการ
ประจาราชสานัก เมื่อเพียสิงล้มป่วยลง เขาได้เขียนตาราอาหารลงในสมุดบันทึกไว้ 2 เล่ม หลังจากนั้นไม่นานก
ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2510 หลังจากเพียสิงถึงแก่กรรม ภรรยาของเพียสิงนาสมุดบันทึกดังกล่าวมาให้
มกุ ราชกุมาร และต่อมาพระองค์ได้มอบสาเนาให้อแลน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังก ษประจาราชอาณาจักร
ลาว เมื่อ พ.ศ. 2517 ต่อมาเดวิดสันนาตาราอาหารไปแปลเป็น ภาษาอังก ษและกลายเป็นตาราอาหารลาวที่
แพร่หลายฉบับหนึ่ง
อาหารลาวโดยทั่วไปนั้น มีลักษณะที่ปรุงแต่งน้อยที่สุด เน้นความเรียบง่ายแบบธรรมชาติ รสชาติ
ไม่ค่อยจัดจ้าน วิธีการทาไม่ซับซ้อน แม้อาหารในวังจะมีขั้นตอนมากกว่าอาหารของชาวบ้านกตาม กยังถือว่า
เน้นความเรียบง่ายอยู่ สามารถสรุปลักษณะของอาหารลาวได้ดังนี้
1 การเน้นกินผัก กินปลา เนื่องจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ปลาบริเวณแม่น้าโขงฝงลาวซึ่งเป็น
จุดที่ปลาน้าโขงอร่อยสุด รวมถึงผักที่นามารับประทานจะเป็นผักพื้นบ้านและผักสมุนไพร
2 อาหารประเภทแกงของลาวจะไม่ใส่กะทิ
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3 อาหารลาว มีเครื่องปรุงรสที่สาคัญ คือ ปลาร้า รวมถึงเกลือและน้าปลา ในภาคเหนือจะมีการใส่น้า
ปูและถั่วเน่าด้วยจึงมีรสเคมและไม่ใส่น้าตาล ในขณะที่สมัยก่อนพริกไทยเป็นเครื่องปรุงหลักในอุษาคเนย์
4 การปรุงอาหารของชาวลาว ส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการต้ม แกง นึ่ง คั่ว อั่ว เอาะ ขนาบ
อัว
คือการยัดไส้ เอาะคือลักษณะคล้ายแกงแต่มี น้าน้อยกว่า และขนาบซึ่งเป็นการนาอาหารที่ปรุงแล้วมาห่อ
ใบตองแล้วนาไปปงให้สุกด้วยไ อ่อน ๆ
5 การกินอาหารคู่กับข้าวเหนียวนึ่ง นันทนา ปรมานุศิษ ์, 2556 : 44-45)
ทั้งนี้ วัฒ นธรรมการกิน อาหารของลาว มีลั กษณะและรสชาติที่ แตกต่ างกัน ไปตามแต่ล ะภู มิ ภ าค
อย่างเช่น อาหารหลวงพระบางซึ่งถือว่าเป็นอาหารภาคเหนือของลาว มีรสชาติเบาที่สุดในบรรดาอาหารลาว
ของทั้งสามภาค เนื่องจากในอดีต หลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของลาวเป็นเวลานาน อาหารแบบหลวงพระ
บางจึงถูกเปรียบว่าเป็นอาหารของผู้ดีหรืออาหารชาววัง ซึ่งเน้นการนึ่ง ต้ม เป็นส่วนใหญ่ วิธีการปรุงไม่ซับซ้อน
อาหารประจาเมืองของหลวงพระบางคือ “เอาะหลาม” ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หากินไม่ได้ใ นถิ่นอื่นของเมืองลาว
เครื่องปรุงที่ขาดไม่ได้ของเมนูนี้คือ “สะค้าน” เถาไม้ประจาถิ่น ทรงคุณ จันทจร, 2551 : 93 นอกจากนั้นยังมี
การนา “ไค” ซึ่งเป็นสาหร่ายน้าจืดมาประกอบอาหาร โดยการทาไคแผ่นทอดกินคู่กับแจ่วบอง “เลิ่นส้มไข่ปลา
บึ ก ” ท าจากไข่ ป ลาบึ ก ดอง เป็ น ต้ น ในขณะที่ อ าหารหลวงพระบางจะคล้ า ยกั บ อาหารภาคเหนื อ ของ
ไทย อาหารลาวที่ เ วี ย งจั น ทน์ แ ละลาวใต้ ใ นจ าปาสั ก กเช่น กั น ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ อาหารอี ส านของไทย
โดยเฉพาะริ ม ฝงโขงที่ แ สดงถึ ง การแลกเปลี่ ยนวัฒ นธรรมการกิ น ระหว่า งกั น ในบริ เ วณพื้ น ที่ ภู มิ ศ าสตร์ที่
เหมือนกัน
อาหารไทยและอาหารลาวมี ความใกล้เคียงกันด้านวัฒนธรรม ขณะเดียวกันกมีความแตกต่างอยู่
ไม่น้อย การศึกษาคาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทยและลาวจะเป็นคุณค่าและเป็นต้นแบบให้กับคนรุ่น
หลังได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและวัฒนธรรมด้านการกินของชาวไทยและชาวลาวที่สะท้อนผ่านภาษาและ
ถ้อยทานองในการเขียนต่อไป และยังเป็นประโยชน์ในการศึกษาวัฒนธรรมระหว่างชนชาติไทยและลาวอีกด้วย
ยกตัวอย่างเช่น ในภาษาไทยเรียกขวดว่าขวด เรียกแก้วว่าแก้ว และเรียกแก้วขนาดเลกสาหรับใส่เหล้าว่าจอก
ขณะที่ลาว มีการกาหนดที่ต่างออกไป เช่น เรียกขวดว่าแก้ว และเรียกแก้วว่าจอก เป็นต้น นี่คือมโนทัศน์ด้าน
ภาษาที่แตกต่างกันของคาแสดงโภชนลักษณ์ในภาษาไทยและภาษาลาว
1.2 วัต ุประสงค์ของงานวิจัย
1.2.1 ศึกษารูปแบบตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
1.2.2 ศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ที่ปราก ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
1.2.3 ศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้ อนด้านวิถีชีวิตวั ฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของชาวไทยและ
ของชาวลาวในมุมมองผ่านคาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ที่ปราก ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว จะใช้
ตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาวในการเปรียบเทียบดังนี้
1. “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ เป็นตาราอาหารที่จัดพิมพ์ขึ้นในรูปหนังสือครั้ง
แรกในปี ร.ศ.
ซึ่งตรงกับพุทธศักราช
ใช้ชื่อว่า ตารากับเข้า
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2. “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1-5 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ตุลาคม
2554 ซึ่งเป็นการพิมพ์ตามต้นฉบับของการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ รศ.127-รศ.128 เป็นหลักในการวิจัยครั้งนี้ โดยได้
พิจารณาฉบับพิมพ์ครั้งอื่น ๆ ประกอบการวิจัย
3. “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของเพียสิง จะเลินสิน ผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเครื่อง
ในพระราชวังหลวงพระบาง และได้เขียนตาราอาหารลงในสมุดบันทึกไว้ 2 เล่ม หลังจากนั้นไม่นานกถึงแก่
อนิ จ กรรมเมื่ อ พ.ศ. 2510 หลั ง จากเพี ย สิ ง ถึ ง แก่ ก รรม ภรรยาของเพี ย สิ ง น าสมุ ด บั น ทึ ก ดั ง กล่ า วมาให้
มกุ ราชกุมาร และต่อมาพระองค์ได้มอบสาเนาให้อแลน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังก ษประจาราชอาณาจักร
ลาว เมื่อ พ.ศ. 2517 ต่อมาสานักพิมพ์ผีเสื้อ ได้จัดพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาลาวเทียบเคียงกัน
ผู้วิจัยได้ใช้ตาราอาหารไทยและลาวทั้งสามเล่มดังกล่าวเป็นข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ทั้งนี้เพราะเป็น
ตาราอาหารเก่าแก่และเป็นตารับดั้งเดิมที่สะท้อนให้เหนวัฒนธรรมการกินของคนไทยและคนลาวได้เป็นอย่างดี
“ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์เป็นตาราอาหารจัดพิมพ์ขึ้นในรูปหนังสือครั้งแรก
ในปี ร.ศ.
ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 3 ใช้ชื่อว่า ตารากับเข้า
“ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1-5 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ตุลาคม 2554
ซึ่งเป็นการพิมพ์ตามต้นฉบั บของการพิ มพ์ครั้งแรกเมื่อ รศ.127-รศ.128 เป็นหลักในการวิจัยครั้งนี้ โดยได้
พิจารณาฉบับพิมพ์ครั้งอื่น ๆ และการสัมภาษณ์ทายาทของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ประกอบการวิจัย
“ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของเพียสิง จะเลินสิน เป็นผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเครื่อง
ในพระราชวังหลวงพระบาง เป็นพระพี่เลี้ยงเจ้าสุวรรณภูมาและเจ้าสุวรรณวงศ์และได้ติดตามทั้งสองพระองค์
ไปศึกษาทีม่ หาวิทยาลัย านอย ขณะที่ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นเจ้ากรมพิธีการประจาราช
สานัก เมื่อเพียสิงล้มป่วยลง เขาได้เขียนตาราอาหารลงในสมุดบันทึกไว้ 2 เล่ม หลังจากนั้นไม่นานกถึงแก่
อนิจกรรมเมื่อ พ.ศ. 2510 หลังจากเพียสิงถึงแก่ อนิจกรรม ภรรยาของเพียสิงนาสมุดบันทึกดังกล่าวมาให้
มกุ ราชกุมาร และต่อมาพระองค์ได้มอบสาเนาให้อแลน เดวิดสัน เอกอัครราชทูตอังก ษประจาราชอาณาจักร
ลาว เมื่อ พ.ศ. 2517 ตีพิมพ์เป็นภาษาลาวและไทยโดยสานักพิมพ์แมงกะเบื้อ ผีเสื้อลาว ในปี พ.ศ.
1.4 วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการดาเนินการค้นคว้าโดยมีขั้นตอนในการดาเนินงาน ดังนี้
1.4.1 ขั้นรวบรวมข้อมูล ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์
3. “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
4. “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของเพียสิง จะเลินสิน
1.4.2 ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากข้อ 1.4.1 หัวข้อต่าง ๆ จาก “ตารากับเข้า”
ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และ “ตารับ
อาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของเพียสิง จะเลินสิน ดังนี้
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1. รูปแบบการเขียนตาราอาหาร
2. คาแสดงโภชณลักษณ์ที่ใช้ตั้งชื่ออาหาร
3. คาแสดงโภชณลั กษณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหารขั้น ตอนต่าง ๆ ได้แก่ ขั้นการ
เตรียมส่วนผสม และขั้นวิธีการประกอบอาหาร
1.4.3 ศึกษาเปรียบเทียบภาพสะท้อนทางสังคมและวั นธรรมของไทยและลาว ผ่านคาแสดงโภชน
ลักษณ์ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
1.4.4 การดาเนินการวิจัยนี้ใช้แนวคิดของ เอเดรียน เลห์เรอร์ (Lehrer, 1969) และแนวคิดของ
ม.ล. ศิริเฉลิม สวัสดิวั น์ 255 ) มาใช้ในการวิจัยคาแสดงโภชนลักษณ์ด้านต่าง ๆ ดังกล่าว
เอเดรียน เลห์เรอร์ Lehrer, 1969) แบ่งคาว่า cook ออกเป็น 3 ระดับ คือ “cook1” “cook2”
และ “cook3” ซึ่งให้ คานิ ย ามว่า “cook1” คือการทาอาหารทั้งหมดที่เป็นบริบทใหญ่แห่ งการทาอาหาร
“cook2” คือการทาอาหารที่รวมถึงการเตรียมอาหารด้วย และ“cook3” คือชุดคาเรียกการทาอาหารที่อยู่ใน
วงความหมาย semantic fields โดยให้ความสาคัญกับ “cook3” ว่าเป็นลักษณะที่เด่นมากที่สุดที่ควรสนใจ
most marked)
ม.ล. ศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์
ที่กล่าวว่า ระบบพื้น านหลักของการทาอาหารไทยคือ การต้มซึ่ง
มักเรียกว่า “แกง” และมีระบบการต้มให้สุกตามขั้นตอนต่าง ๆ
.5 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ
. . ได้รอู้ งค์ประกอบและรูปแบบการบันทึกตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาวในสมัยก่อน
1.5.2 ได้รู้ความเหมือน ความต่าง ของการใช้คาแสดงโภชณลักษณ์ด้านต่าง ๆ ที่ปราก ในตาราอาหาร
. . ได้องค์ความรู้ ด้านวิถีชีวิต ด้านวัฒนธรรมการกินของชาวไทยและชาวลาวในอดีตจากตารา
อาหารไทยและลาว
.6 นิยามศัพท์
1.6. คาแสดงโภชนลักษณ์ หมายถึง คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร ในขั้นตอนต่าง ๆ เช่น
ในขั้นเตรียมส่วนผสม ขั้นประกอบอาหาร และขั้นหลังการประกอบอาหาร
1.6.2 ตารากับเข้า หมายถึง ตารากับข้าว ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ในปี ร.
ศ.
ซึ่งตรงกับพุทธศักราช
จานวน 1 เล่ม
1.6.3 ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ หมายถึง ตารากับข้าว ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ตาราเล่มนี้มี
ทั้งหมด 5 เล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วย 8 ปริจเฉท คือ ทั่วไป หุงต้มข้าว ต้มแกง กับข้าวของจาน เครื่องจิ้มผัก
ปลาแกล้ม ของหวานขนม ผลไม้ และเครื่องว่าง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ โดยสานักพิมพ์ต้นฉบับซึ่งพิมพ์เหมือนกับ
ฉบับพิมพ์ครั้งแรก
. . ตาราอาหารลาว หมายถึง ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของเพียสิง จะเลินสิน โดย
สานักพิมพ์แมงกะเบื้อ ผีเสื้อลาว ในปี พ.ศ.
. . อาหาร หมายถึง ส่วนผสมที่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ ซึ่งสามารถรับประทานกับข้าวได้
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. . ขั้นการเตรียมส่วนผสม หมายถึง การกระทาใด ๆ ต่อส่วนผสมทั้งวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสเพื่อ
เป็ น การเตรี ย มก่ อนน าไปประกอบอาหารขั้น ต่ อ ไป เช่น การหั่ นผั ก การแล่ เนื้อ การตาพริก การเดดผั ก
เป็นต้น
1.6.7 ขั้นการประกอบอาหาร หมายถึง การกระทาใด ๆ ต่อส่วนผสมทั้งวัตถุดิบและเครื่องปรุงรสต่อ
จากขั้นเตรียมส่วนผสม ทาให้อาหารสามารถรับประทานได้
1.6.8 ขั้นหลังการประกอบอาหาร หมายถึง การกระทาใด ๆ ต่อส่วนผสมทั้งวัตถุดิบและเครื่องปรุงรส
เป็นลาดับท้ายสุด เช่น การตักอาหารใส่จาน การตกแต่งอาหาร การล้างทาความสะอาดเครื่องครัว
. เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง
ผู้ วิจั ย จะกล่ าวถึงงานวิจั ย และข้อมูล พื้น านเกี่ยวกับอาหารและการทาอาหารทั้ง ในต่า งประเทศ
และในประเทศไทย ได้แก่งานวิจัยเกี่ยวกับการทาอาหารและพ ติกรรมการกินอาหารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับอาหารและตาราอาหาร โดยมีรายละเอียดของแต่ละข้อหัวดังนี้
. . เอกสารและงานวิจัยทีเกียวกับอาหารและพ ติกรรมการกินอาหาร
สุวัฒนา เลียบวัน
ได้ให้นิ ยามของอาหารไว้ว่า อาหาร คือ สิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้ ว
มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทาให้ร่างกาย เจริญเติบโต มีกาลังทางาน มีความอบอุ่น มีความสามารถต้านทานโรคได้
นอกจากนี้ยังจาแนกอาหารเป็นประเภทต่าง ๆ ไว้ดังนี้
. อาหารคาว ได้แก่
. อาหารประเภทแกง เป็นอาหารคาวประเภทน้า เช่น แกงเผด แกงป่า แกงคั่ว แกงส้ม
เป็นต้น
. อาหารประเภทผัด เป็นกับข้าว ของแห้งที่ใส่ผัก เนื้อสัตว์ และน้ามัน อาหารประเภทนี้
ต้องใช้น้ามัน มีกระเทียมเจียวผัดเนื้อกับผัก เช่น ผัดจืด ผัดเผด ผัดเปรี้ยวหวาน
1.3 อาหารประเภทเครื่องจิ้ม เป็นอาหารประเภท จุ่มหรือจิ้ม มีผักเป็นเครื่องจิ้มและบางครั้ง
มีปลาเป็นเครื่องเคียง ได้แก่ น้าพริก หลน
. อาหารประเภทยา พล่า เป็นกับข้าวชนิดหนึ่ง ส่วนผสมมีทั้งผักและเนื้อสัตว์ ปจจุบัน
มีหลายชนิดและมีเนื้อสัตว์ปน ยามีรสชาติ รส เปรี้ยว เคม หวาน เช่นยาถั่วพู ยาหนังหมู ยาวุ้นเส้น
. อาหารประเภทปง ย่าง ทอด นึ่ง อาหารประเภทนี้เป็นอาหารเรียกน้าย่อย เป็นอาหาร
รสจัด กุ้ง หอย ปู ปลา ที่จะใช้ปง ย่าง นึ่ง ทอด ต้องสด น้าจิ้มต้องมีสี่รส เปรี้ยว เคม หวาน เผด
. อาหารกลางวันประเภทจานเดียว หมายถึงอาหารที่ทามาเสรจสามารถรับประทานได้เลย
โดยไม่ต้องตั้งสารับอาหาร ส่วนมากเป็นอาหารกลางวัน มีทั้งอาหารคาวประเภทข้าว และอาหารคาวประเภท
เส้น เช่น กวยเตียวหมู กวยเตียวเป็ด เป็นต้น
1.7 อาหารว่ า ง เป็ น อาหารมื้ อ พิ เ ศษ รั บ ประทานระหว่ า งมื อ กลางวั น กั บ มื้ อ เยน และ
ตอนกลางคืน ประมาณ . น. เช่น เมี่ยงคา กระทงทอง ข้าวตังหน้าตั้ง ข้าวตังเมี่ยงลาว ขนมจีน บะหมี่น้า
ข้าวต้ม
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2. อาหารหวาน หรื อ ขนมไทย เป็ น อาหารที่ รั บ ประทานหลั ง จากรั บ ประทานอาหารคาวแล้ ว
มีมากมายหลายชนิด มีทั้งประเภทนึ่ง เชื่อม กวน อบ ฯลฯ เช่น ขนมสอดไส้ ขนมกล้วย จาวตาลเชื่อม ถั่วกวน
ฯลฯ
วงสวาท ปทมาคม 2539 ศึกษาเรื่อง อาหารไทย 4 ภาคในนิตยสาร “หมอชาวบ้าน” กล่าวถึงอาหาร
ไทย แต่ละภาคซึ่งแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ดังนี้
1. อาหารพ้นเมองภาคเหนอ อาหารหลักที่ชาวเหนือนิยมรับประทานคือ ข้าวเหนียว ซึ่งเป็นอาหารที่
รับประทานทั้ง 3 มื้อ อาหารการกินของชาวเหนือนั้น นิยมรสอ่อน เช่น รสเผด เคม เปรี้ยว แต่ไม่นิยมรสหวาน
รสเปรี้ยวกไม่เปรี้ยวมากโดยใช้มะเขือเทศหรือมะกอก รสเคมจะใช้ปลาร้าใส่ในอาหาร เนื้อสัตว์จะนิยมหมู ไก่
ปลา สาหรับชนบทกจะหาวัตถุดิบ ที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ได้แก่ กบ เขียด อึ่งอ่าง แมงยูน อาหารคาวส่ว นใหญ่
จะใช้วิธีต้ม แกง ปง ย่าง และมีปริมาณไขมันค่อนข้างต่า ยกเว้น แกง ังเล ที่รับอิทธิพลจากพม่า
อาหารหวานส่วนใหญ่เป็นขนมหวานที่มีส่วนประกอบจาก แปง น้าตาล กะทิ เช่น ข้าวตอกตั้ ง ขนม
เทียน ข้าวเกรียบว่าว เป็นต้น อาหารว่างที่ นิยมคือ เมี่ยง และด้วยสภาพภูมิประเทศและอากาศทาให้มีความ
หลากหลายของพืชผักผลไม้ เช่น ลิ้นจี่ ลาไย ลูกท้อ เป็นต้น
2. อาหารพ้นเมองภาคตะวันออกเฉียงเหนอ อาหารหลักของคนอีสานคือ ข้าวเหนียว อาหารที่เป็น
เนื้อสัตว์ของชาวอีสานส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อวัว เนื้อควาย ปลา และสัตว์ที่จับได้ในท้องถิ่น แหล่งอาหารของชาว
อีสานมี 2 แหล่งคือ ตลาด ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาหารของคนในเมือง ส่วนอีกแหล่งคือธรรมชาติตามท้องไร่
ท้องนาหรือในป่า เช่น กบ เขียด อึ่งอ่าง กิ้งก่า แมลงชนิดต่าง ๆ การประกอบอาหารของคนอีสานมักใช้วิธีต้ม
แกง ปง หรือย่าง เช่ นเดียวกับภาคเหนือ และแทบจะไม่ใช้ไขมันหรือน้ามันในการประกอบอาหาร ดังนั้น
อาหารจึงมีปริมาณไขมันต่ามากส่วนใหญ่เป็นอาหารที่มีรสเผดและเคม จะเป็นอาหารที่มีน้าขลุ กขลิ กเพื่อ
สามารถใช้ข้าวเหนียวจิ้มลงในอาหารได้ และชาวอีสานรับประทานพืชผักพื้นบ้านที่หาได้ตามท้องถิ่นเป็นผักจิ้ม
น้าพริกหรือรับประทานร่วมกับลาบ ส้มตา เช่นผักติ้ว ผักกระโดน เป็นต้น
3. อาหารพ้นเมองภาคใต้ โดยปกติชาวใต้รับประทานข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก กับข้าวมักจะเป็นแกง
และมีรสจัดมาก เช่น เผด ร้อน เปรี้ยว เคม ถึงแม้ว่าภาคใต้จะมีมะพร้าวมาก แต่แกงพื้นเมืองกไม่นิยมแกงที่ใส่
กะทิ ลักษณะอาหารส่วนมากประกอบด้วยปลา ส่วนอาหารทะเล อาหารเนื้อสัตว์ประเภทอื่น ๆ เช่น หมู เป็ด
ไก่ จะรับประทานกันน้อยมาก อาหารส่วนใหญ่จะรับประทานร่วมกับผักสดจานวนมาก เช่น แตงร้าน สะตอ
ลูกเนียง เมดมะเรียง เป็นต้น อาหารที่ใส่เครื่องเทศที่พบเหนในภาคใต้นั้นได้รับอิทธิพลมาจาก มาเลเซีย และ
อินเดีย ของหวานมักทามาจากแปง และน้าตาลเป็นหลัก เช่น ขนมลา ส่วนผลไม้ มีตาม ดูกาล เช่น ทุเรียน
เงาะ มะม่วงหิมพานต์ ขนุน จาปาดะ ลูกหยี เป็นต้น
4. อาหารพ้นเมองภาคกลาง อาหารของภาคกลางมีความหลากหลายมากกว่าภาคอื่น ๆ ในบางครั้ง
เหมือนนาอาหารท้องถิ่นของแต่ละภาคมารวมกัน แล้วมีการดัดแปลงวิธีการเตรียมและการประกอบอาหารให้มี
ความหลากหลายมากขึ้น คนภาคกลางนิยมรับประทานข้าวหุงหรือข้าวเจ้าเป็นอาหารหลัก ส่วนกับข้าวนั้นมี
ความหลากหลายค่อนข้างมาก เช่น แกง มักนิยมแกงที่ใช้กะทิเป็นส่วนประกอบหลั ก มีการใช้เครื่อ งปรุง
เครื่องเทศทั้งที่เป็นของแห้งและของสดหลายชนิด และมีสีสัน เป็นที่น่าสังเกตว่าอาหารของภาคกลางหลาย
ชนิดได้รับอิทธิพลของอาหารชาติอื่นด้วยเช่นกัน เช่น อาหารประเภทผัด นึ่ง แกง และแกงจืดที่คาดว่าได้รับ
อิทธิพลมาจากอาหารของชาติจีน อาหารที่ใส่เครื่องเทศแกงกะทิคาดว่ามาจากอาหารอินเดีย เป็นต้น
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รัตนา พรหมพิชัย
ศึกษาเรื่อง “ลาบจิน บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม กรณีศึกษา หมู่บ้าน
สันหลวงเหนือ หมู่ ตาบลจันจว้าใต้ อาเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาบริบททั่วไปของลาบจิน
บทบาททางสังคมและวัฒนธรรม และผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ผลการศึกษาพบว่า การทาลาบจิน จิน ใน
ภาษาไทยถิ่นเหนือ หมายถึง เนื้อหมู เนื้อวัว หรือเนื้อควาย มีส่วนประกอบที่สาคั ญได้แก่ เนื้อสัตว์ เครื่องปรุง
และผักสดที่กินกับลาบ เรียกว่า “ผักกับลาบ สามารถแบ่งการทาลาบจินได้เป็น ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้
ประเภทแรก คือ ลาบหมูสาหรับประเภททีสอง คือ ลาบวัว ลาบควาย มีวิธีทาคล้ายกัน คือ การทาลาบหมูจะ
นาเนื้อหมูสดมาสับให้ละเอียด แล้วนามาคลุกเคล้ากับเครื่องปรุงซึ่งเรียกว่า “น้าพริกลาบ” รวมทั้งใส่ผักไผ่
ผักชีฝรั่ง และต้นหอมซอยลงไปด้วย หากเป็นลาบวัว ลาบควาย นิยมให้มีรสขมเลกน้อยโดยการใส่น้าเพี้ยต้ม
หรือน้าดี
ด้านบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม พบว่า ลาบจินเป็นอาหารที่มีบทบาททางสังคมและวัฒนธรรม
ค่อนข้างสูง กล่าวคือชาวบ้านถือว่าลาบจินเป็นอาหารพิเศษ เพราะมีความอร่อย มีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว
อีกทั้งมีสรรพคุณพิเศษในการชูกาลังและเพิ่มพลังทางเพศ เป็นอาหารที่สื่อความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน
สังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงชุมชน บ่งบอกถึง านะและสถานภาพของบุคคล เช่น ความร่ารวย–ความ
ยากจน ความเป็นชาย–ความเป็นหญิง ความเป็นเดก–ความเป็นผู้ใหญ่ ความแขงแรง–ความอ่อนแอ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและใช้เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติอีก
ด้วย ปจจุบันลาบจินยังคงได้รับความนิยมอยู่ เนื่องจากมีปจจัยหลายประการที่ส่งเสริมให้มีการดารงอยู่คือ
ชาวบ้านยังมีความเชื่อและค่านิยมในด้านบวกเกี่ยวกับลาบจินว่าเป็น อาหารที่มีคุณค่าต่อร่างกายสูง โรคและ
ความเจบป่วยที่อาจเกิดจากการบริโภคเนื้อดิบนั้นมีผลกระทบต่อร่างกายน้อย เนื้อดิบมีความหวานอร่อยกว่า
เนื้อสุก เป็นอาหารของผู้มี านะดี เป็นสัญลักษณ์ของความสุขสมบูรณ์ความร่ารวยและการมีโชคลาภ
การประกอบประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมต่ า ง ๆ ในหมู่ บ้ า น ลั ก ษณะของสั ง คมเกษตรกรรม และ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมทาให้ชาวบ้าน มีโอกาสในการบริโภคลาบจินอยู่เสมอ นอกจากนี้การมีระบบ
ตลาดและการคมนาคมที่สะดวกขึ้นยังทาให้สามารถหาซื้อเนื้อสัตว์มาทาลาบจินได้ง่ายกว่าในอดีต
สนั่น ธรรมธิ 2543 ก 6-7 ; 2543 ข 6-7 ; 2543 ค 8-9 ; 2544 5-6 เขียนบทความเรื่อง “ของ
กินบ้านเราเลือกเอาเทอะนาย สรรพวิธีปรุง ในจดหมายข่าวร่มพยอม แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนที 1 เขียนใน
จดหมายข่าวร่มพยอม ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 เมษายน–มิถุนายน พ.ศ. 2543 กล่าวว่า กรรมวิธีในการปรุงอาหาร
พื้นบ้านของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาช้านานบ่งบอกถึงภูมิปญญาและวัฒนธรรมการกินอยู่ที่ประณีต กล่าวถึง
คากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารไว้จานวน 12 คา ได้แก่ คัว หมก แอ็บ นึง เจียว จอ จ่าว จน อ่อม
อบ อ็อก อ็อด ออด และ ุ่ม ตอนที 2 เขียนในจดหมายข่าวร่มพยอม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กรก าคม–กันยายน
พ.ศ. 2543 กล่าวถึงคากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหาร ได้แก่ จี ิง พิง แอน หลาม บ่าย ปาม จ่า
อ่อง มอบ และตา ตอนที 3 เขียนในจดหมายข่าวร่มพยอม ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ตุลาคม–ธันวาคม พ.ศ. 2543
กล่าวถึงคากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารจานวน 2 คา คือ ยาและลาบ ตอนที 4 เขียนในจดหมาย
ข่าวร่มพยอม ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคมคม–มีนาคม พ.ศ. 2544 กล่าวถึงคากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบ
อาหารจานวน 2 คา คือ ส้าและหลู้ สรุปแล้วมีคากริยาเกี่ยวกับการประกอบอาหารจานวน 24 คา ขอยก
ตัวอย่างคากริยาและอธิบายตามลาดับดังต่อไปนี้
1. คัว คือ การผัดในภาชนะประเภทกระทะหรือหม้อไ ซึ่งมีทั้งคั่วแบบที่มีน้าเลกน้อยและ
ปราศจากน้า แบบที่มีน้าเลกน้อยคล้ายกับผัดของภาคกลาง เช่น คั่วผักต่าง ๆ แต่การคั่วเขียด คั่วแค
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คั่วไข่ คั่วลาบไม่เหมือนผัดของภาคกลาง ส่วนการคั่วแมลงจะใช้น้า น้ามัน หรือไม่ใช้ทั้งน้าและน้ามันก
ได้
2. หมก คือ การปรุงอาหารแล้วห่อด้วยใบตอง จากนั้นนาไปหมกในขี้เถ้าร้อนปนถ่านไ
3. แอ็บ คือ การปรุงอาหารแล้วห่อด้วยใบตองในลักษณะแบน จากนั้นนาไปปงไ เหมือนกับ
ของภาคกลาง
4. นึง คือ การทาให้อาหารสุกด้วยไอน้าร้อนในไห อาหารที่ไม่ต้อ งปรุง คือ ผักจิ้มน้าพริก ไก่
นึ่ง และอาหารที่ต้องปรุง คือ ห่อนึ่ง
5. เจียว คือ การต้มให้สุกส่วนใหญ่สิ่งที่นามาเจียวคือผัก เครื่องปรุงประกอบด้วยพริกหนุ่ม
และปลาร้า ตัวอย่างอาหาร เช่น เจียวผักปง ผักปลัง เจียวผักกาดหน้อย ผักกาดอ่อน เจียวผักบุ้ง
เจียวผักแว่น
6. จอ คือ การประกอบอาหารที่อยู่ในลักษณะการเจียว แต่เติมรสเปรี้ยวซึ่งอาจเป็นมะขาม
ทั้งดิบและสุก มะนาวหรือมะกรูด ตัวอย่างอาหารเช่น จอผักกาด จอผักบุ้ง
7. จ่าว คือ การเอาอาหารที่ปรุงแล้วลงผัดในน้ามัน ใช้เวลาไม่นาน คาว่า “จ่าว เป็นคาที่ใช้
ทั่วไป บางแห่งเรียก ซ่าว เซ่า แซ่ว หรือโซ้ อาจเรียกตามเสียงที่ได้ยินขณะที่เอาอาหารลงผัดกได้
8. จน คือ การทอดด้วยน้ามันที่มีปริมาณมาก เช่น แคบหมู แคบไก่ แคบควาย ข้าวแคบ
9. อ่อม คือ เคี่ยวหรือต้มด้วยไ อ่อนใช้เวลานานวัตถุดิบเป็นเนื้อสัตว์ เช่น วัว ควายหรือหมู
10. อบ คือ การเคี่ยวด้วยไ อ่อนใช้เวลานานมีเครื่องปรุงเหมือนแกงอ่อม วัตถุดิบเป็นเนื้อ
ตากแดด จินแห้ง ไก่ ปลา และต้องปดฝาไว้ให้เนื้อเปอยนุ่ม
11. อ็อก อ็อด ออด คือ การต้มอาหารประเภทสัตว์เลก เช่น เขียด ปลา ลูกออด อี วก
ในน้าเพียงเลกน้อย ใช้เวลาไม่นานและใช้ไ อ่อนมีเครื่องปรุงคล้ายแกงอ่อม แต่จะใช้ตะไคร้และขมิ้น
ในปริมาณมากเพื่อดับกลิ่นคาวของอาหาร
12. ุ่ม คือ การประกอบอาหารที่มีวิธีการเหมือนอบ ต่างกันที่วัตถุดิบที่นามา ุ่มเป็นเนื้อวัว
หรือเนื้อควายที่ชิ้นใหญ่กว่าเนื้อที่นาไปอบ
13. จี คือ การวางวัตถุดิบที่ ต้องการให้สุกบนถ่านไ มักใช้กับวัตถุดิบที่มีขนาดเลกประเภท
เครื่องในสัตว์ สัตว์เลก เช่น ปู ปลา ด้วง กว่าง จิ้งหรีด หรือพืช เช่น กล้วย พริก หอม กระเทียม เป็น
ต้น
14. ิง พิง แอน คือ การนาเอาอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารแห้งไปปงไ ในระยะเวลาสั้น
15. หลาม คือ การนาเอาอาหารใส่กระบอกไม้ไผ่เผาไ ให้สุก เช่น ข้าวหลาม ยังมีการหลาม
ที่พบได้น้อย คือ หลามเขียด มีเครื่องปรุงเหมือนการ “แอบ การหลามนี้บางทีมีความหมายโดย
อนุโลมคือแกงยอดบอน เรียกว่า “หลามบอน”
16. บ่าย หมายถึง “ปาย หรือ “บ้าย คือ การเอาอาหารที่เหนียวข้นอย่ างน้าพริกหรือ
อาหารที่มีเนื้อยุ่ยเช่นปลาทูปายบนแผ่นข้าวเหนียวที่มีลักษณะแบนยาวแล้วม้วนข้าวเหนียวนั้นให้เป็น
ปนคล้ายกับการยัดไส้
17. ปาม จ่า คือ ชื่อเฉพาะของการทาไข่ที่ปรุงแล้วให้สุกด้วยกระทงใบตองตั้งบนไ อ่อน
บางครั้งไม่ใช้กระทงใบตอง อาจใส่ถ้วยนามานึ่งให้สุกลักษณะเดียวกับการตุนกเรียก “ป่าม”
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18. อ่อง คือ ชื่อเฉพาะของการทาให้ เนื้อปูนาสั บและมันปูที่ปรุงรสด้ว ยเกลื อป่นสุกด้วย
กระดองปูหรือเปลือกไข่ตั้งไ
19. มอบ คือ ชื่อเฉพาะของการแกงข้าวคั่วเนื้อปูนา
20. ตา แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทมีรสเปรี้ยวและไม่มีรสเปรี้ยว ประเภทแรกมักเป็น
ผลไม้สด ประเภทที่สองเป็นอาหารกินกับข้าว เช่น ตาบ่าแคว้ง มะเขือพวง ตาบ่าเขือ มะเขือ
21. ยา คือ การนาอาหารประเภทเนื้อสัตว์หรือผักมาปรุงผสมกับเครื่องปรุง ซึ่งวิธีการปรุง
และเครื่องปรุงมี 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ
21.1 การปรุงที่ใช้น้ามากและเครื่องปรุงมักเป็นของแห้งประเภทเครื่องเทศ มีวิธีปรุง
คือนาเครื่องปรุงละลายในน้าต้มเนื้อสัตว์หรือผักที่จะยาผสมกับเนื้อสัตว์ที่นามายา ได้แก่ ไก่
กบ เนื้อย่าง จิน แห้ง ไข่มดแดง ไข่มดส้ม แมลงมันดอง แมงมันจ่อม เป็นต้น ส่วนผัก ที่
นามายา ได้แก่ เหดเ อง เหดโคน ปลี เป็นต้น
21.2 การปรุงที่ใช้น้าน้อยและเครื่องปรุงส่วนใหญ่มักเป็นของสด ยกเว้นพริก มีวิธี
ปรุง คือ นาเครื่องปรุงมาโขลกให้ละเอียด จากนั้นผัดให้หอมแล้วคลุกเคล้ากับสิ่งที่จะยา มัก
ต้มผักที่จะยาเสียก่อน เช่น ยาบ่าแปบ ถั่วแปบ ยาผักเ ือด เลียบ เป็นต้ น ส่วนยาหน่อไม้
นั้นใช้เครื่องปรุงเป็นของสดทั้งหมด
22. ลาบ คือ การสับเนื้อสัตว์สด เช่น ปลา ไก่ หมู วัว ควาย เก้ง าน นามาคลุกเคล้ากับ
เครื่องปรุงที่เรียกว่า “น้าพริกลาบ” ลาบเนื้อวัวหรือควายมักเติมน้าเพรี้ยหรือน้าดี ลาบอีกประเภท
หนึ่งที่ใช้เนื้อสุกเป็นวัตถุดิบ คือ ลาบนกและลาบปลา
23. ส้า คือ วิธีประกอบอาหารเช่นเดียวกับ “ยา” บางท้องถิ่นอาจเรียกไม่เหมือนกัน มีผู้
สังเกตว่า “ส้า” มักใช้ของสด ส่วน “ยา” ใช้ของที่ผ่านการลวกหรือต้ม ผู้เขียนกล่าวว่า ข้อสังเกตดัง
กล่าวหาใช่ข้อสรุปเพราะยังใช้สับสนกันอยู่ดี
24. หลู้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ หลู้เลือดและหลู้เพรี้ย หลู้เลือด คือ การนาเลือดหมูสด ๆ มา
ขจัดกลิ่นคาวโดยใช้ใบตะไคร้ขยาในเลือดหมูแล้วใส่ส่วนผสม คือ เนื้อหมูสดที่สับแล้วจานวนเลกน้อย
และเครื่องในหมูทอดกรอบแล้วปรุงด้วยพริกลาบ ส่วนหลู้เพรี้ย มีวิธีการทา คือ ต้มเพลี้ยให้สุกพักไว้ให้
เยนใส่พริกลาบและเนื้อวัวหรือควายสดที่สับแล้วจานวนเลกน้อยแล้วคนให้เข้ากัน
จารุ ณี อิน ทรกาแหง 2555 ศึกษา “คากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารในภาษาไทยถิ่น
อีส าน” ในหมู่บ้ านมะค่า ต าบลมะค่า อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์
ประการคือ วิเคราะห์องค์ประกอบความหมาย และจัดประเภทคากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหาร ตาม
แนวการวิเคราะห์องค์ประกอบความหมาย ผลการวิจัยพบว่า คากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารมี
จานวนทั้งสิ้น คา หน่วยความหมาย ความหมายของคากริยาการีตทุกคาประกอบด้วย ประเดนคือ
ชนิดของกริยา จุดประสงค์ การก เหตุการณ์ และคานามที่แสดงการก จากการพิจารณาประเดนดังกล่าว จัด
ประเภทคากริย าได้เป็น ประเภทคือ ประเภทเตรี ยม และประเภททาให้เ ป็น อาหาร ประเภทเตรียมมี
ประเภทย่อย ประเภทคือใช้ความร้อน เช่น จี่ ปง ต้ม และไม่ใช้ความร้อน เช่น ตา สับ ก ประเภททาให้
เป็นอาหารมีประเภทย่อย ประเภทคือ ใช้ความร้อน และไม่ใช้ความร้อน ประเภทใช้ความร้อนมี กลุ่มคือ
กลุ่มต้ม แกง เช่น ต้ม แกง อุ กลุ่ม จี ปง เช่น จี่ ปง ขาง กลุ่มนึง ลวก เช่น หนึ้ง ลวก และกลุ่ม คัว เช่น
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ขั้ว ส่วนประเภทไม่ใช้ความร้อนมี กลุ่มคือ กลุ่มตา เช่น ตา ซุบ บอง และกลุ่มหมัก ดอง เช่น หมัก ดอง
จ่อม สาหรับกลุ่มลาบ ก้อย เช่น ลาบ ก้อย เป็นกลุ่มคาที่ปราก ได้ทั้งที่ใช้ความร้อนและไม่ใช้ความร้อน
ลักษณะเด่นของคากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหาร ในภาษาไทยถิ่นอีสานมี ประเดน คือ
ขั้นตอน ลักษณะอาหาร การใช้น้ามัน เครื่องปรุงและรสชาติ ขั้นตอนในการประกอบอาหารไทยถิ่นอีสานไม่
ซับซ้อน ส่วนใหญ่มีขั้นตอนเดียว เน้นความสาคัญเรื่องความง่าย สะดวก รวดเรว ลักษณะอาหารส่วนใหญ่เป็น
อาหารสุกที่ผ่านความร้อน สถานะแห้ง และไม่เปอย เพียงแค่สุก พอรับประทานได้กจะนามารับประทานทันที
ในการประกอบอาหารมีการใช้น้ามันน้อยมาก เครื่องปรุงสาคัญคือ พริก เกลือ และ ปลาร้า รสชาติเด่นคือ รส
เผดและรสเคม รสเผดมาจาก พริก ไม่ว่าจะเป็นพริกสด หรือพริกแห้ง รสเคมได้มาจากเกลือ และปลาร้า
สายฝน ตุดคง 2555 ศึกษา “คากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารในภาษาไทยถิ่นเหนือ ใน
หมู่บ้ านเวีย งหนองล่ อง ตาบลวังผาง อาเภอเวียงหนองล่ อง จังหวัดล าพูน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เ พื่ อ
วิเคราะห์องค์ประกอบความหมายและจัดประเภทของ คากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารในภาษาไทย
ถิ่นเหนือ ในหมู่บ้านเวียงหนองล่อง ตาบลวังผาง อาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ตามแนวอรรถศาสตร์
ผลการวิจัยพบว่า คากริยาการีตเกี่ยวกับการประกอบอาหารมี 34 คา มีความหมายทั้งหมด 41 ความหมาย มี
คาหลายความหมาย 4 คา คือ คากริยา แกง มี 5 ความหมาย คากริยา ปาม มี 2 ความหมาย คากริยา หลาม
มี 2 ความหมาย และคากริยา า มี 2 ความหมาย คากริยาทุกคาประกอบด้วยประเดนต่าง ๆ ของอรรถ
ลักษณ์จานวน 4 ประเดน คือ หมวดคากริยา การก เหตุการณ์ และคานามที่แสดงการก
จากการวิเคราะห์ความหมายอย่างละเอียดทาให้พบลักษณะเด่นของการประกอบอาหารในหมู่บ้าน
เวียงหนองล่อง 5 ประเดน คือ ขั้นตอนการประกอบอาหาร วัตถุดิบ เวลา การใช้น้าและน้ามัน และการปรุงรส
อาหาร การประกอบอาหารในหมู่บ้านเวียงหนองล่องมีขั้นตอนไม่ซับซ้อน วัตถุดิบส่วนใหญ่ประกอบด้วยผัก
ตามธรรมชาติและเนื้ อสั ตว์ชิ้น เลก ใช้เวลาน้อย ใช้น้าและน้ามันในปริมาณน้อย เครื่องแกง มี ส่ ว นผสมที่
ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีส่วนผสมพื้น าน คือ กระเทียม กะป ปลาร้า และเกลือ ส่งผลให้อาหารส่วนใหญ่มีรสเคม
รองลงมา คือ รสเผด
ด้านการจัดประเภทของคากริยา พบว่า คากริยาสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มคากริยา
ทีใช้ความร้อนและกลุ่มคากริยาทีไม่ใช้ความร้อน กลุ่มคากริยาที่ไม่ใช้ความร้อน เช่น คากริยา ส้า ตา กลุ่ม
คากริยาที่ใช้ความร้อน แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคากริยาที่ใช้ความร้อนจาก
เช่น คากริยา นึ่ง และ
กลุ่มคากริยาที่ใช้ความร้อนจาก เช่น คากริยา จี่ จอ ต้ม ความสัมพันธ์ระหว่างคากริยาแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม
คือ กลุ่มคาหลายความหมาย เช่น คากริยา แกง และป่าม กลุ่มคาพ้องความหมาย เช่น คากริยา แอน และ
พิง และกลุ่มคาพ้องเสียง เช่น คากริยา เจว1 และ เจว2
สุวัฒนา เลียบวัน
กล่าวถึงอาหารท้องถิ่นใน “อาหารท้องถิ่นไทย-ภาคกลาง โดยอธิบายถึง
ลักษณะลักษณะต่ าง ๆ ของอาหารท้องถิ่นไทยภาคกลาง อันได้แก่ รสชาติ รูปร่างลักษณะ กลิ่น สี รวมถึง
อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่ออาหารทั้งทางด้านภูมิอากาศ ภูมิประเทศ การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากราชสานักและ
จากชาวต่างประเทศ สุวัฒนากล่าวว่า อาหารท้องถิ่นภาคกลางนอกจากจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวไทยภาค
กลางแล้ว ชนต่างถิ่นไม่น้อยกชื่นชอบเช่นกันเพราะรสชาติอร่อย ให้คุณค่าอาหารสูง มีธาตุและสารอาหารจาก
เครื่องปรุงโดยเฉพาะสมุนไพร ที่ให้สรรพคุณเป็นยาปองกันบาบัดโรค
ศุ ภ าภ าส ค าโ ตนด Supapas,
ศึ ก ษาเรื่ อ ง Thai Regional Cooking Terms An
Ethnosemantic Study โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความหมายและโครงสร้างทางความหมายของคาศัพท์
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การประกอบอาหารที่ใช้พูดในสี่ภาคของไทย และแสดงความเหมือนความต่างระหว่างคาศัพท์การประกอบ
อาหารทั้งสี่ภาคนี้ โดยการเกบข้อมูลจะใช้วิธีสัมภาษณ์จากผู้บอกภาษา จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบจานวนศัพท์
ทั้งสิ้น
คา เป็นศัพท์ภาษาถิ่นกลาง คา ภาษาถิ่นเหนือ คา ภาษาถิ่นตะวันออกเฉียงเหนือ คา
และภาษาถิ่นใต้ คา ซึ่งคาศัพท์เหล่านี้สามารถแบ่งตามกระบวนการให้ความร้อนได้ กระบวนการ คือ
กระบวนการความร้อนชื้น กระบวนการความร้อนแห้ง และกระบวนการความร้อนแห้งที่ใช้น้ามัน
ศุภาภาส อภิปรายว่าการใช้ปริมาณของเหลวในการประกอบอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดง
ให้เหนถึงความระมัดระวังและตระหนักในเรื่องการใช้น้า และคาว่า ya: ที่ปราก ในภาคกลางกมีปราก
ในภาคอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เนื่องจากการประกอบอาหารที่ใช้วิธีการเช่นนี้ เป็นการประกอบอาหารชนิดแรก ๆ
ของมนุษย์ นอกจากนี้ยังพบว่าในภาคเหนือมีการใช้ศัพท์ในกระบวนการความร้อนแห้งที่ใช้น้ามันมากกว่าภาค
อื่น ๆ เช่น คาว่า khua pat ca:w และ swa จึงสรุปได้ว่าเป็นภาคเหนือ ได้รับ อิ ทธิพ ลการ
ประกอบอาหารมาจากประเทศเพื่อนบ้าน อันได้แ ก่ จีน พม่า เป็นต้น และสาหรับภาคกลางมีคาศัพท์การ
ประกอบอาหารรวมมากกว่าภาคอื่น ๆ นั้นเนื่องจากเป็นภาคที่เป็นศูนย์กลางหรือจุดรวมของวัฒนธรรมต่าง ๆ
ที่มาบรรจบกัน ณ ที่นี้
นาจ พินิจ
อ้างถึงใน เปรม สวนสมุทร 2560 ได้กล่าวถึงอาหารไทยว่า อาหารไทยนั้นมี
ลักษณะของการเป็น Cuisine เพราะมีคุณสมบัติสี่ประการ
ประการแรก อาหารไทยเน้ น อาหารตา เป็ น อาหารที่ เ มื่ อ มองแล้ ว เหนความสวยงามในแง่ ข อง
การผสมผสานกันของสีสันและเครื่องปรุง
ประการทีสอง อาหารไทยเน้นความกลมกล่อมของรสชาติ รสสัมผัสที่ปราก ในอาหารไทยคือ เปรี้ยว
หวาน และเคม อาหารไทยที่แท้จริงจะต้องเน้นความกลมกล่อมโดยควบคุมไม่ให้รสชาติใดรสชาติหนึ่งโดดเด่น
กว่ารสชาติอื่น
ประการทีสาม อาหารไทยเน้น การเลื อกใช้เครื่องปรุงโดยเฉพาะสมุนไพรมาใช้เป็นส่ว นประกอบ
ของอาหาร ทาให้กลิ่นและสีของอาหารไทยโดดเด่น มีความจาเพาะ และสร้างเสน่ห์ให้กับอาหารไทย
ประการสุดท้าย อาหารไทยเป็นอาหารของครอบครัว คนไทยทานอาหารร่วมกันในครอบครัว อาหาร
จึงถูกจัดไว้เพื่อแบ่งปนในครอบครัว ต่างกับวัฒนธรรมอาหารตะวันตก ที่แต่ละคนได้รับส่วนแบ่งของตนเอง
การทาน
อาหารของไทยจึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ในครัวเรือนไปในตัวด้วย เมื่ อมองจากมุมมองนี้จะเหน
ได้ว่าอาหารไทยนั้นเป็นภูมิปญญาทางวัฒนธรรม มีขนบของการสร้างสรรค์และบริโภคเกี่ยวเนื่องอยู่อย่างแนบ
แน่น
. .2 เอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้องกับอาหารและตาราอาหาร
หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์หรือหมึกแดง 2551 108-117 พ่อครัวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
ได้กล่าวถึงระบบการทาอาหารไทยว่า อาหารไทยเป็นระบบอาหารที่ง่าย ๆ มีเพียง ต้ม ย่าง ยา เครื่องจิ้ม ทอด
ผัด และนึ่งเท่านั้น ไม่มีการอบ ตุนต่าง ๆ ระบบพื้น านหลักของการทาอาหารไทยคือ การต้ม ซึ่งมักเรียกว่า
“แกง แบ่งเป็นประเภทย่อยคือ แกงจืดหรือแกงที่ใส ๆ กับแกงที่มี “บอดี้ เครื่องปรุง body แบบข้น ๆ
เลกน้อย ระบบการต้มแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1 การต้มที่เรียกว่าเป็นแกงใส ๆ ซึ่งเรียกว่า แกงที่มี “อิน
สชั่น infusion คือการให้กลิ่นและรสของเครื่องเทศละลายกับน้าออกมา แต่ไม่มี “บอดี้ ข้น ๆ ซึ่งคล้าย
กับการต้มให้เป็นน้าชา เพื่อให้สารในวัตถุดิบค่อย ๆ ละลายผสมกับน้า เช่น การต้มให้เป็นน้าซุปใสแล้วทาให้
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น้าซุปมีกลิ่น โดยการปรุงรสต่าง ๆ และใส่พวกกุ้ง เติมมะนาว น้าปลา กเป็นอันเสรจเรียบร้อย เช่น ต้มยาน้าใส
แบบที่ไม่ใส่นมหรือกะทิลงไป 2 การต้มแบบมี “บอดี้ ข้น ๆ นั้น เริ่มจากการทาให้เป็นน้าซุปก่อนกได้แล้วทา
ให้มี “บอดี้ body คือการทาให้มีรสชาติ โดยการนาเอาหอม เอาสมุนไพรต่าง ๆ มาโขลกแล้วนามาละลาย
น้าและต้มให้เดือด ซึ่งเป็นการละลายพริกแกง เติมเนื้อสัตว์และปรุงจากนั้นกจะกลายเป็นแกง เช่น แกงเลียงที่
มีน้าน้อยและข้น ๆ ส่วนแกงอีกประเภทหนึ่งคือ แกงที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศคือ มีการใช้พริกแกง
กะทิ หรือไข่เข้าผสม ซึ่งจัดว่าเป็นการต้มแบบหนึ่งที่ได้แปรไปจนกลายเป็นการทาอาหารประเภทหนึ่งของคน
ไทยตั้ ง แต่ ส มั ย สมเดจพระนารายณ์ ม หาราชโดยปริ ย าย เช่ น แกงบวด ซึ่ ง เป็ น ขนม แกงข่ า ไก่ เป็ น ต้ น
กระบวนการต้มอาจสรุปได้ ดังนี้
ตารางที 1 ระบบการต้ม ปรับจาก ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวั น์ 2551)

การใช้น้า
ส่วนผสม
ลักษณะอาหาร

ต้ม ความหมายที1
ใช้คาว่า “ต้ม”
ใช้น้า
เครื่องเทศต่าง ๆ
ใส

ระบบการต้ม
ต้ม ความหมายที 2
ใช้คาว่า “แกง”
ใช้น้า
พริกแกง
ข้น

ตัวอย่างอาหาร

ต้มจืด

แกงป่า แกงเลียง

คุณลักษณะพิเศษ

ต้ม ความหมายที 3
ใช้คาว่า “แกง”
ใช้น้า
กะทิหรือไข่
ข้น
แกงเขียวหวาน แกงเผด
กทองแกงบวด

งานวิจั ย เรื่องคาเรี ยกการทาอาหารในต่างประเทศประกอบด้วยงานวิจัยของ เอเดรียน เลห์ เรอร์
Lehrer, 1969 เรื่อง Semantic Cuisine และ เออร์เยห์ นิวแมน Newman, 1974 เรื่อง A Semantic Analysis
of English and Cooking Terms นอกจากนี้ ก มี ง านวิ จั ย ค าเรี ย กอาหารของ ศุ ภ าภาส ค าโตนด
Kamtanode, 2547 เรื่อง วิถีการกินและความเชื่อของคนไทยที่สะท้อนจากชื่ออาหารไทยในเทศกาลงานพิธี
แบบดั้งเดิม
งานของ เอเดรียน เลห์เรอร์ Lehrer,
กล่าวได้ว่าเอเดรียน เลห์เรอร์เป็นผู้บุกเบิกการวิเคราะห์
ความหมายของคาเรียกการทาอาหารในภาษาอังก ษทั้งแบบอังก ษและแบบอเมริกา Semantic Cuisine
โดยจัดชุดคาที่มีความหมายในวงศัพท์เดียวกันหรือที่เรียกว่า ท ษ ีวงความหมาย Semantic fields ซึ่งมัก
เป็นท ษ ีที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์คาเรียกญาติหรือคาเรียกสีด้วยเช่นกัน เลห์เรอร์ คัดเลือกคากริยาที่มาจาก
ค านามโดยเป็ น ค าที่ มี ม โนทั ศ น์ เ ดี่ ย ว monolexeme นอกจากนี้ เ ลห์ เ รอร์ ยั ง วิ เ คราะห์ ค วามหมาย
ประกอบด้วยการกาหนดองค์ประกอบและการกาหนดตัวบ่งชี้ที่มีค่าบวกและลบ เพื่อจาแนกคาเรียกและรวม
คาเรียกเข้าเป็นพวก เลห์เรอร์เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ประเดน เริ่มจากประเดนที่หนึ่ง วิเคราะห์
ความหมายของคาเรียกการทาอาหาร ดังนี้
ในเบื้องต้น เลห์เรอร์แบ่งคาว่า cook ออกเป็น 3 ระดับ คือ “cook1 cook2” และ “cook3 ซึ่งให้
คานิยามว่า “cook1” คือการทาอาหารทั้งหมดที่เป็นบริบทใหญ่แห่งการทาอาหาร “cook2” คือการทาอาหาร
ที่รวมถึงการเตรียมอาหารด้วย และ “cook3” คือชุดคาเรียกการทาอาหารที่อยู่ในวงความหมาย semantic
fields โดยให้ความสาคัญกับ “cook3 ว่าเป็นลักษณะที่เด่นมากที่สุดที่ควรสนใจ most marked)
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“cook3” เลห์ เ รอร์ จั ด การแบ่ ง กลุ่ ม อาหารออกเป็ น 4 กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ “boil” “fry” “broil”
“bake” ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกที่เป็นคาเรียกย่อย ๆ ที่มีความหมายไม่ซ้ากัน แต่มีความหมายสัมพันธ์กัน
อาทิ “boil1” ซึ่งเป็นคาที่มีความหมายซับซ้อนและมีสมาชิกมากที่สุด คือมีสมาชิกทั้งหมด ดังนี้ “simmer”
“boil1” (marked) “poach” “stew” “braise” “parboil” “stem” และ “reduce”
ตารางที 2 การจัดประเภทคาว่า “boil1 ดัดแปลงจาก Lehrer, 1969 43)
Boil1
Poach

Simmer
stew
braise

Boil2
Steam

Parboil

Reduce

จากตารางที่ 2 คาว่า boil1 อยู่ในตาแหน่งสูงสุดครอบคลุมมโนทัศน์กลุ่มใหญ่ 2 กลุ่มคือ “simmer”
และ “boil 2” เพราะมีการใช้น้าแบบเดียวกันแต่ต่างกันที่น้าเดือดและน้าไม่เดือด
คาว่า “parboil” เป็นรอยต่อระหว่างคา 2 กลุ่ม คือ “simmer” และ “boil 2” เพราะเป็นการนา
วัตถุดิบแช่ลงในน้าเยนแล้วรอจนน้าเดือดแล้วค่อยส่งออกมาและคาว่า “braise” เคี่ยว ไม่ได้เหมือนกับ
“stew” จึงไม่เป็นคาพ้องความหมาย synonym แต่ “braise” เป็นคาระดับล่างเพียงบางส่วน partial
hyponym ของ “stew” เพราะเป็นขั้นตอนหนึ่งของ “stew” โดยทาเนื้อให้สุกเปอยเป็นสีน้าตาลและหากทา
นานขึ้นจะกลายเป็น stew ในที่สุด
ตารางที 3 การจัดประเภทคาเรียกการทาอาหารในภาษาอังก ษ ดัดแปลงจาก Lehrer, 1969 45)
Cook3
Boil1
Simmer boil

Fry
Sauté
Panfry

Broil
French
Fry
DeepFry

Bake

grill
Barbecue
Charcoal

plank

roast

shirr

scallop

จากตาราง ในการจัดประเภทคาเรียกการทาอาหารในภาษาอังก ษพบว่า คาว่า “cook 3” อยู่ใน
ตาแหน่งสูงสุดครอบคลุมกลุ่ม ใหญ่ 4 กลุ่มคือ “boil1” “fry” “broil” และ “bake” และมีคาย่อย ๆ ที่มี
ความหมายบางส่วนคล้ายกันอยู่ภายใต้กลุ่มใหญ่เหล่านั้น ส่วนชุด “boil1” จะมีความซับซ้อนมากที่สุด
ชุดคาในกลุ่มที่สอง คือ “fry” มีคาพ้องความหมายเพียงบางส่วน partial synonym ได้แก่ “sauté”
และ “pan-fry” เนื่องจากใช้น้ามัน นอกจากนี้คาว่า “french-fry” “deep-fry” เป็นคาพ้องความหมายเพราะ
ใช้น้ามันปริมาณมากเช่นกัน
นอกจากนี้ คาบางคาที่แม้ร ะดับ ชั้นไม่เท่ากันกอาจมีความสั มพันธ์ที่เป็น ระดับล่ างเพียงบางส่ ว น
(partial hyponym ได้ในบางคา อาทิ ชุดคาในกลุ่มที่ สามคือ “broil” คาว่า “grill” เป็นคาระดับล่างเพียง
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บางส่วน partial hyponym ของ “fry ชุดคาในกลุ่มที่สองด้วยเช่นเดียวกันเพราะใช้กระทะก้นตื้น griddle
เหมือน “fry
ชุดคาในกลุ่มที่สามคือ “bake ครอบคลุมคาว่า “roast อาหารจาพวกเนื้ออบ “shirr อาหาร
จาพวกกราแตงหรืออาหารจาพวกเส้นอบด้วยชีส และ“scallop การอบหอย 2 ฝาชนิดหนึ่ง
การวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมาย ได้กาหนดองค์ประกอบหลัก component และตัวชี้วัด
parameter ดังนี้
1. องค์ประกอบเรื่องการใช้น้ามีตัวชี้วัด ได้แก่ น้า หรือ -น้า
2. องค์ประกอบเรื่องการใช้น้ามันมีตัวชี้วัด ได้แก่ น้ามัน หรือ -น้ามัน และอาจมีการใช้ตัวบ่งชี้ที่
ซ้าซ้อน เช่น น้า จะอนุมานได้ว่า ได้แก่ -น้ามัน
3. องค์ประกอบเรื่องการใช้ความร้อนประเภทต่าง ๆ คือ การนาความร้อน การพาความร้อน การแผ่
รังสีความร้อน ซึ่งอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่ง มีตัวชี้วัด ได้แก่ ใช้ความร้อนตรง หรือ -ใช้ความร้อนตรง
4. องค์ประกอบเรื่องการกระทาที่รุนแรงหรือนุ่มนวลต่ออาหารมีตัวชี้วัด ได้แก่ รุนแรง หรือ รุนแรง
5. องค์ประกอบเรื่องเวลาในการทาอาหาร มีตัวชี้วัด ได้แก่ เวลา หรือ -เวลา
6. องค์ประกอบเรื่องขนาดของอาหารมีตัวชี้วัด ได้แก่ ขนาดใหญ่ หรือ -ขนาดใหญ่
ตั้งแต่ข้อที่ 7 ถึงข้อที่ จะใช้ตัวบ่งชี้ว่า สิ่งที่เกี่ยวข้อง นั่นคือ จะระบุวัสดุหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องใน
องค์ประกอบหลักลงไปในหัวข้อนั้น ๆ เช่น ฝา หรือ ซอสปรุงรส หรือ รักษารูปทรง เป็นต้น
7. องค์ประกอบเรื่องเครื่องครัวที่ใช้มีตัวชี้วัด ได้แก่ สิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทะก้นแบน skillet)
8. องค์ประกอบเรื่องเครื่องปรุงเพิ่มเติมมีตัวชี้วัด ได้แก่ สิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น เกลือ
9. องค์ประกอบเรื่องจุดประสงค์เฉพาะมีตัวชี้วัด ได้แก่ สิ่งที่เกี่ยวข้อง เช่น ทาให้เปอย
ในส่ ว นที่ส องเลห์ เรอร์ ได้วิเคราะห์ รูปแบบทางวากยสั มพันธ์ ทดสอบการเกิด ของคาในประเภท
ทางไวยากรณ์ ต่ า ง ๆ ดั ง เช่ น การเป็ น สกรรมกริ ย า เช่ น “I sauté mushrooms. การเป็ น อกรรมกริ ย า
“X will grill. ข้ อ ยกเว้ น การแต่ ง ประโยคที่ มี ก ริ ย าการท าอาหารที่ จ ะท าให้ ผิ ด ไวยากรณ์ *“I sauté.
เป็นประโยคที่ผิดไวยากรณ์เพราะ sauté เป็นสกรรมกริยา การเติมปจจัยทาให้กริยากลายเป็นคานาม เช่น
“cook-cooker และ “roast-roaster คือคาคุณศัพท์ ที่เกิดจากคากริยากับคานามเพื่อสร้างเป็นคาเรียกชื่อ
อาหารแบบง่าย เช่น “Steamed rice และ “Barbecued ribs หรือกระบวนการได้มาซึ่งคา derivation
เช่น “X bakes pancakes on a griddle. เป็น “griddle-bake เป็นต้น และประเดนสุดท้าย คือ ลักษณะ
ที่น่าสนใจบางประการ อาทิเช่น การแสดงอาการร้อนรน “I'm cooking in here. หมายถึง “It is really
hot in here.”
กล่าวโดยสรุป เลห์เรอร์ วิเคราะห์คาเรียกการทาอาหารออกเป็นประเภทใหญ่ทั้งหมด สี่ประเภท
โดยจะต้องมีอรรถลั กษณ์ที่แตกต่างกัน วิเคราะห์ ลั กษณะทางวากยสั มพันธ์รวมถึงข้อสั งเกตบางประเภท
ทางไวยากรณ์ในลักษณะต่าง ๆ และการขยายความหมายของกริยาและการนาไปใช้แบบอุปลักษณ์ ตามลาดับ
งานวิจั ย ของนิ ว แมน Newman, 1975 เรื่อง “A Semantic Analysis of English and Hebrew
Cooking Terms นิวแมนวิเคราะห์และเปรียบเทียบคาเรียกการทาอาหารของชาวอังก ษและชาว ีบรู โดย
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ใช้วิธีวิเคราะห์ องค์ป ระกอบทางความหมายของไนด้ า ที่มีองค์ประกอบและตัว ชี้วั ด เช่นเดียวกับเลห์เรอร์
(Lehrer, 1969 นิวแมนจัดกลุ่มคาเรียกการทาอาหารออกเป็นกลุ่ม ๆ ซึ่งพบว่ามีอรรถลักษณ์ที่ร่วมกันและ
แตกต่างกัน กับภาษาอังก ษหลายประการ เช่น การใช้น้าหรือน้ามัน นอกจากนี้นิว แมนได้เปรียบเทียบคา
เรียกการทาอาหารพื้น านในภาษา ีบรู ภาษาอังก ษและภาษาเยอรมัน คาว่า “boil smoke roast
จะพบทั้งสามภาษาซึ่งสอดคล้องกับท ษ ีเรื่องสามเหลี่ยมแห่งการทาอาหารของ สเตราส์ Culinary Triangle,
Levi-Strauss,
ที่ว่าคาเรียกการทาอาหาร “ต้ม รมควัน ย่าง เป็นสากลลักษณ์ของมโนทั ศน์คา
เรียกการทาอาหาร
คาร์ส kahrs, 1997 อ้างถึงใน ศุภาภาส คาโตนด, 2549 12 ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของอาหาร
ไทยว่า มีเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติและกรรมวิธีการประกอบอาหาร อาหารไทยนั้นนอกจากจะเน้นวัตถุดิบ
ประเภทข้าวและเส้นที่มีความหลากหลายแล้ว ยังมีการปรุงด้ วยพริกและเครื่องเทศแม้ว่าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะรับประทานข้าวเป็นหลัก แต่กมีลักษณะที่แตกต่างจากประทศเพื่อนบ้านคือ ประเทศไทย
มีการประกอบอาหารที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารจีนและอาหารอินเดีย สังเกตได้จากรสชาติจืด มัน
หรือเคมแบบจีน การประกอบอาหารใช้เครื่องเทศที่เข้มข้นพร้อมกับนมแบบอินเดีย ตลอดจนวัฒนธรรมอาหาร
ตะวันตก กล่าวได้ว่า อาหารไทยเป็นอาหารที่มีการดัดแปลงและประยุกต์สูตรอาหารต่าง ๆ ให้เข้ากับวัฒนธรรม
การบริโภคของตนและเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติแสดงถึงความเป็นไทย
หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์หรือหมึกแดง 2551 108-117 พ่อครัวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย
ได้กล่าวถึงระบบการทาอาหารไทยว่า อาหารไทยเป็นระบบอาหารที่ไม่ซับซ้อนมีเพียง ต้ม ย่าง ยา เครื่องจิ้ม
ทอด ผัด และนึ่งเท่านั้น ไม่มีการอบตุนต่าง ๆ ระบบพื้น านหลักในการทาอาหารไทยคือ การต้ม เรียกว่า แกง
แบ่งเป็นประเภทย่ อย คือ แกงจืดหรือแกงที่ใส ๆ กับแกงที่มีส่วนผสมหรือวัตถุดิบ เครื่องปรุง แบบข้น ๆ
เลกน้อย ระบบการต้มแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1 การต้มที่เรียกว่าเป็นแกงใส แกงที่ไม่มีส่วนผสมหรือ
วัตถุดิบ คือการให้กลิ่นและรสของเครื่องเทศละลายกับน้าออกมาแต่ไม่มีส่ว นผสมหรือวัตถุดิบ ซึ่งคล้ายกับการ
ต้มให้เป็นน้าชาเพื่อให้สารในวัตถุดิบค่อย ๆ ละลายผสมกับน้า เช่น การต้มให้เป็นน้าซุปใสและทาให้เป็นน้าซุบ
มีกลิ่นโดยการปรุงรสต่าง ๆ และใส่พวกกุ้ง เติมมะนาวน้าปลา กเป็นอันเสรจเรียบร้อย เช่น ต้มยาน้าใส แบบที่
ไม่ใส่นมหรือกะทิลงไป 2 การต้มแบบมีส่วนผสมหรือวัตถุดิบนั้น เริ่มจากการทาให้เป็นน้าซุปก่อนกได้และทา
ให้มีส่วนผสมหรือวัตถุดิบ คือการทาให้มีรสชาติโดยการนาเอาหอม เอาสมุนไพรต่าง ๆ มาโขลกแล้วนามา
ละลายน้าและต้มให้เดือดซึ่งเป็นการละลายพริกแกงเติมเนื้อสัตว์และปรุงจากนั้นกกลายเป็นแกง เช่น แกงเลียง
ที่มีน้าน้อยและข้น ๆ 3 ส่วนแกงอีกประเภทหนึ่งคือ แกงที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ คือมีการใช้พริกแกง
กะทิ หรือไข่เข้าผสม ซึ่งจัดว่าเป็นการต้มแบบหนึ่งที่ได้ดัดแปลงไปจนกลายเป็นการทาอาหารประเภทหนึ่งของ
คนไทยตั้งแต่สมัยสมเดจพระนารายณ์มหาราชโดยปริยาย เช่น ต้มข่าไก่ แกงเขียวหวาน และแกงบวด เป็นต้น
เอเดรียน เลห์เรอร์ Lehrer, 1969 อ้างถึงใน โกสินทร์ ปญญาอธิสิน , 2552 29-38 เป็นผู้บุกเบิก
การวิเคราะห์ความหมายของคาเรียกการทาอาหารในภาษาอังก ษทั้งแบบภาษาอังก ษและแบบอเมริกา
(Semantic Cuisine โดยจั ด ชุ ด ค าที่ มี ค วามหมายในวงค์ ศั พ ท์ เ ดี ย วกั น หรื อ เรี ย กว่ า ท ษ ี ค วามหมาย
(Semantic fields ซึ่งเป็นท ษ ีที่นาไปใช้ในการวิเคราะห์คาเรียกญาติหรือคาเรียกสีด้วยเช่นกัน เลห์เรอร์
คัดเลือกคากริยาที่มาจากคานาม โดยเป็นคาที่มีมโนทัศน์เดียว monolexeme ในการวิเคราะห์ความหมาย
ซึ่งประกอบด้วยการกาหนดองค์ประกอบด้วยการกาหนดองค์ประกอบและการกาหนดตัวบ่งชี้ที่มีค่าบวกและ
ลบเพื่อจาแนกคาเรียกและรวมคาเรียกเข้าเป็นพวกเลห์เรอร์
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สุวัฒนา เลียบวัน 2542 กล่าวถึงอาหารท้องถิ่นใน “อาหารท้องถิ่นไทย-ภาคกลาง โดยอธิบายถึง
ลักษณะลักษณะต่าง ๆ ของอาหารท้องถิ่ นไทยภาคกลาง อันได้แก่ รสชาติ รูปร่างลักษณะ กลิ่น สี รวมถึง
อิทธิพลต่าง ๆ ที่มีผลต่ออาหารทั้งทางด้านภูมิอากาศ ภูมิประเทศ การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากราชสานักและ
จากชาวต่างประเทศ สุวัฒนากล่าวว่า อาหารท้องถิ่นภาคกลางนอกจากจะเป็นที่นิยมชมชอบของชาวไทยภาค
กลางแล้ว ชนต่างถิ่นไม่น้อยกชื่นชอบเช่นกันเพราะรสชาติอร่อย ให้คุณค่าอาหารสูง มีธาตุและสารอาหารจาก
เครื่องปรุงโดยเฉพาะสมุนไพร ที่ให้สรรพคุณเป็นยาปองกันบาบัดโรค
ศศิธร สินถาวรกุล 2547 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่องวิธีการกินและความเชื่อของคนไทยในเทศกาลงาน
พิธีแบบดั้งเดิม ผลการวิเคราะห์พบรูปแบบชื่อของหวานอยู่ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1 ส่วนหลักเท่านั้น เช่น เมดขนุน
2 ส่วนหลัก ส่วนขยาย เช่นทองหยิบ 3 ส่วนเสริม ส่วนหลัก เช่น ขนมผิง 4 ส่วนเสริมหน้า + ส่วนหลัก
+ ส่วนขยาย ในขณะที่ชื่อรูปแบบคาวมี 3 รูปแบบได้แก่ 1 ส่วนหลักเท่านั้น เช่น ห่อหมก 2 ส่วนหลัก + ส่วน
ขยาย เช่น หมี่กะทิ 3 ส่วนหลัก ส่วนขยาย + ส่วนเสริมท้าย เช่นแกงเลียงนพเก้า และมีก นัยยะทั่วไป คือ
ส่วนหลัก ส่วนขยาย + ส่วนเสริมท้าย ในการวิเคราะห์ชื่อของหวานโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า
ชื่อของหวานแจกแจงมิติแห่งความแตกต่ างได้ คาที่ปราก ในชื่ออาหารสะท้อนเรื่องความเชื่อและค่านิยม
ได้แก่ ความยั่ งยื น ยาวนาน ความสามัคคี ความมั่นคง ความร่ารวย ความสวยงาม ความสง่างาม ความ
เจริญรุ่งเรืองในชีวิต ความอุดมสมบูรณ์และความศรัทธาในศาสนา
อัญชลี สิงห์น้อย Singnoi, 2006 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ คาเรียกการกินในภาษาไทยกลางจานวน 43 คา
โดยใช้แนวคิดเรื่องมโนอุปลักษณ์ และนามนัย กลไกทาให้เกิดปริชานสมาชิกต้นแบบและสมาชิกชายขอบ
โดยกลไกลของการกาหนดปริชานนี้กาหนดจากการคัดเลือกคาที่คุณสมบัติของขบวนการกิน 4 ประการ ได้แก่
การกินเอาเข้าปาก การเคี้ยว การกลืน และการกินสาเรจ หากมีคุณสมบัติเหล่านี้น้อยกจัดเป็นสมาชิกชายขอบ
ที่ลดลั่นกันไปซึ่งสามารถแสดงในรูปใจกลางรัศมีที่แผ่และเจือจางลงไป ผลการวิจัยพบว่า สมาชิกคาต้นแบบ
ของการกินพบทั้งหมด 7 คา เช่น กิน รับประทาน เสวย ฉัน เป็นต้น และสมาชิกชายขอบ จานวน 37 คา เช่น
ุบ าด เปบ ยัด เป็นต้น
สุนันท์ อัญชลีนุกูล 2550 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ คาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทยของหม่อมหลวง
เติบ ชุมสายและเวบไซต์ปลาแดก ผลการศึกษาพบว่า ตาราอาหารไทยมีขนบรูปแบบในการนาเสนอเนื้อหา
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนชื่ออาหาร ส่วนที่บอกส่วนผสมและเครื่องปรุง และส่วนอธิบายวิธีทา คาที่มีบทบาทมากใน
ตาราอาหารไทยคือคาแสดงโภชนลักษณ์ประเภทคากริยาซึ่งมี 2 ประเภทคือคากริยาแสดงสภาพ และคากริยา
บอกวิธีทา นอกจากนี้คาแสดงโภชนลักษณ์ยังมีบทบาทสาคัญในการสะท้อนให้เหนศิลปวัฒนธรรมและค่านิยม
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของคนไทย นอกจากนี้ สุนันท์ อัญชลีนุกูล 2551 ผู้วิจัยคนเดียวกันยังได้ศึกษาคา
แสดงโภชนลั ก ษณ์ ใ นต าราอาหารไทย อั ง ก ษ ฝรั่ ง เศส ซึ่ ง เปรี ย บเที ย บการใช้ ค าแสดงโภชนลั ก ษณ์ ใ น
ภาษาอังก ษและในภาษาฝรั่งเศสเป็นการศึกษาแบบเปรียบเทียบในด้านการตั้งชื่ออาหาร คาแสดงส่วนผสม
ของอาหาร และคาแสดงวิธีการทาอาหาร พบว่า การตั้งชื่ออาหารในตาราอาหารไทย และการตั้งชื่ออาหาร
ยุโรปใน ตาราอาหารอังก ษ ตาราอาหารฝรั่งเศส มีองค์ประกอบหลักเหมือนกัน คือระบุ [ประเภทของอาหาร
[วัตถุดิบ] [ที่มาของอาหาร] อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง พบว่า คาแสดงส่วนผสมของอาหาร ในตารา
อาหารไทยและในตาราอาหารอังก ษ ตาราอาหารฝรั่งเศส มีแนวคิดหลักเหมือนกัน คือใช้ส่วนผสมที่ทาให้เกิด
รส ส่วนผสมที่ทาให้เกิดกลิ่นหอม โดยใช้วัตถุดิบต่างกันตามทรัพยากรธรรมชาติของแต่ละถิ่น และคาแสดง
วิธีการทาอาหารจะมีแนวคิดหลักเหมือนกัน คือ การทาให้อาหารสุก สะอาด
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อิสรีย์ สว่างดีและทัศนาลัย บูรพาชีพ 2557 145 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของคาศัพท์การประกอบอาหารไทยถิ่นเหนือของคนสามช่วงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การเปลี่ยนแปลง
การใช้ศัพท์การประกอบอาหารไทยถิ่นเหนือในจานวนผู้บอกภาษา 3 ช่วงอายุ ทั้ง 5 อาเภอ จังหวัดเชียงใหม่
คือ อาเภอเมืองเชียงใหม่ อาเภอหางดง อาเภอสารภี อาเภอแม่ริม และอาเภอสันกาแพง โดยศัพท์เกี่ยวกับการ
ประกอบอาหารไทยถิ่นที่ใช้ในงานวิจัยนี้นั้นมีจานวนทั้งหมด 48 คา ทดสอบกับผู้บอกภาษาทั้งชายและหญิง
จานวน 30 คน แบ่งเป็นสามช่วงอายุ คือ ช่วงอายุที่ 1 ระหว่าง 55 - 65 ช่วงอายุที่ 2 ระหว่าง 35 - 45 และ
ช่ ว งอายุ ที่ 3 ระหว่ า ง 15 - 25 ปี จากการศึ ก ษาทั้ ง สามช่ ว งอายุ พ บว่ า จากความแตกต่ า งของช่ ว งอายุ
ของผู้บอกภาษาส่งผลทาให้ภาษาเกิดความแตกต่างในการใช้คาศัพท์การประกอบอาหารไทยถิ่นเหนือ
ชนกพร อังศุวิริยะ 2557 17 ได้ศกึ ษาเกี่ยวกับ การวิเคราะห์โครงสร้างคาเรียกชื่ออาหารภาษาไทย
ท้องถิ่นภาคใต้ของกลุ่มชาติพันธุ์ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพจากตัวผู้ บอก
ภาษาจานวน 3 ช่วงอายุ ได้แก่ กลุ่มอายุ 15-25 กลุ่มอายุ 35-45 และกลุ่มอายุ 55 ปีขึ้นไป กลุ่มอายุละ 3 คน
รวมเป็นจานวนทั้งหมด 81 คน ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างคาเรียกชื่ออาหารแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มได้แก่
ประเภทของอาหาร เช่น แกง ข้าว กวยเตียว เป็นต้น วิธีการประกอบอาหาร เช่น ต้ม ตุน นึ่ง และผัด เป็นต้น
วัตถุดิบในการประกอบอาหาร เช่น ปลาหมึก กุ้ง เนื้อ ขาหมู ไก่ เป็ นต้น และลักษณะของอาหารหวาน เช่น
ฝอยทอง เปียกปูน เป็นต้น ในแต่ละกลุ่มยังเป็นกลุ่มย่อย ๆ ตามการประกอบรวมกับคาหลัก เช่น คาหลัก
ประเภทของอาหาร เช่น คาว่าแกง ประกอบกับวิธีการประกอบอาหาร เช่น แกงคั่ว และแกงร่ว มกับการ
ประกอบกับอาหาร เช่น แกงไก่ เป็นต้น
รั ต นา จั น ทร์ เ ทาว์ 2559 29-30 ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การสู ญ ศั พ ท์ ข องค าเรี ย กอาหารอี ส าน
เป็นการศึกษาจากตัวผู้บอกภาษาจานวน 300 คนในภาคอีสาน เป็นวัยรุ่น อยู่ในช่วงอายุ 15-20 ปี ในตัวเมือง
ขอนแก่น โดยมีคาศัพท์ 2 กลุ่ม ที่มีปริมาณการสูญศัพท์ที่แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า คาศัพท์ ในกลุ่ม
การเตรียมอาหาร จานวนทั้งหมด 25 คา มีจานวนสูญศัพท์ 23 คาคิดเป็นร้อยละ 92 ส่วนคาศัพท์ในกลุ่ ม
การประกอบอาหาร มีจ านวนการสู ญศัพท์ 13 คา คิดเป็นร้อยละ 52 ของคาศัพท์ทั้งหมด ดังนั้น อาหาร
ส่วนใหญ่ที่รับประทานเฉพาะที่บ้านไม่ได้ถูกนามาวางขายจึงเป็นเหตุทาให้ คนส่วนใหญ่ในปจจุบันไม่ทราบถึง
การประกอบอาหารและการเตรียมอาหารและอาจทาให้เกิดการสูญศัพท์อีกได้ในอนาคต
ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 2559 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ คาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่าน
ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ภาพสะท้อนด้านภาษาและวิถีชีวิตคนไทย เป็นการวิจัยที่ศึกษาคาแสดงโภชน
ลักษณ์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 และวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตจากตาราแม่ครัวหัวป่าของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกร
วงศ์ จ ากการศึ กษาพบว่า มีการเปลี่ ย นแปลง 2 ด้านคือ การเปลี่ ยนแปลงด้า นภาษา เช่น การออกเสี ย ง
การสะกดคา ด้านรูปสระ ด้านพยัญชนะตัวสะกด ด้านการใช้คาสานวน การใช้คาทับศัพท์ และด้านกลวิธีการ
เขียนตาราอาหาร เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตของคนไทยสมัยก่อนกับคนไทยในปจจุบัน เช่น วิถีชีวิต
ด้านศาสนา ด้านโภชนาการ ด้านเศรษ กิจ และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ สะท้อนความเป็นอาหารชาววังและคุณค่าของอาหารไทยทั้งสิ้น นอกจากนี้ ภาสพงศ์ ผิว
พอใช้ 2559 ผู้วิจัยคนเดียวกันยังได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างคาเรียกชื่ออาหารไทย ศึกษาจากตาราแม่ครัว
หัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นการศึกษาโครงสร้างคาเรียกชื่ออาหารไทย สามารถจัดกลุ่มได้
9 โครงสร้าง โดยในแต่ละโครงสร้างจะประกอบด้วย วัตถุดิบ ประเภทของการประกอบอาหาร แหล่งที่มาของ
อาหาร และรสชาติของอาหาร สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เหนถึงวัฒนธรรมในการประกอบอาหารและการบริโภค
ตามหลักโภชนาการของไทยทั้งสิ้น
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นูรอา สะมะแอและนัน ทนา วงษ์ไทย 2560 157 ได้ศึกษาเกี่ยวกับ คาเรียกการทาอาหารหวาน
ในภาษามลายูปาตานี เชิงอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์ เป็นการศึกษาวิเคราะห์มิติความแตกต่างและองค์ประกอบ
ทางความหมายของคาเรียกการทาอาหารหวานในภาษามลายูปาตานีและวัฒนธรรมอาหารของภาษามลายูปา
ตานี ใ นจั ง หวั ด ปตตานี ยะลา นราธิ ว าส ผลการศึ ก ษาพบว่ า การวิ เ คราะห์ มิ ติ แ ห่ ง ความแตกต่ า งและ
องค์ประกอบทางความหมายของคาเรี ยก การทาอาหารหวานสะท้อนถึงวัฒนธรรมของชาวมลายูทั้ งหมด
4 ประเดนโดยแต่ละประเดนสะท้อนวัฒนธรรมอาหารชาวมลายูที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ แปงและน้าตาล
เป็นวัตถุดิบของอาหารหวาน วัตถุดิบอาหารหวานสะท้อนการกินอยู่ที่เรียบง่าย ชาวมลายูปาตานีใช้ภูมิปญญา
ชาวบ้านด้านการถนอมอาหารในการทาอาหารหวาน
รัตนา จันทร์เทาว์ และเชิดชัย อุดมพันธุ์
ศึกษาชื่ออาหารท้องถิ่นในภาคอีสาน ที่มีภูมิประเทศ
ติดกันกับประเทศลาว พบว่า ชื่ออาหารท้องถิ่นอีสานที่รวบรวมได้ สามารถแบ่งเป็นประเภทอาหารได้จานวน
25 ประเภท ได้แก่ ลาบ ก้อย ซอยจุ ซอยแซ่ ปง จี่ ย่าง หมก อั่ว ป่น ซุป แจ่ว ดอง ต้ม อ่อม แกง เอาะ อู
หลาม หม่า แหนม ส้ม นึ่ง คั่ว และ ทอด รายชื่อประเภทอาหารข้างต้นเมื่อนามาแบ่งหมวดหมู่แบบชาวบ้าน
folk taxonomy พบว่าสามารถแบ่งประเภทของอาหารออกเป็นหมวดหมู่ย่อยตามวัตถุดิบหลักและวิธีการ
ประกอบอาหารที่ใกล้เคียงกัน ดังนี้
1. เน้อสัตว์ให ่
คนอีสานรับประทานเนื้อสั ตว์ในมื้ออาหารส าคัญรวมถึงในงานเฉลิมฉลอง อาทิ งานบุญประเพณี
งานแต่งงาน งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ เนื้อสัตว์ที่นิยมรับประทานในโอกาสสาคัญ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู
เนื้อไก่ เนื้อเป็ด มากที่สุด โดยเฉพาะเนื้อวัว และ เนื้อหมู อาหารสาคัญที่นิยมโดยทั่วไปของคนอีสาน คือ ลาบ
ก้อย ต้ม ซอยจุ ซอยแซ่ ตัวอย่างชื่ออาหารต่อไปนี้สามารถแบ่งตามวิธีการประกอบอาหารแบ่ งออกเป็น 2 กลุ่ม
ดังนี้
1.1 กลุ่มทีหันเน้อสัตว์เป็นชิ้นบาง
ลาบ เช่น ลาบหมู ลาบเนื้อ ลาบปลา ลาบไก่ ลาบเป็ด ลาบนก ลาบปู ลาบหอย ลาบขี้กะ
ป่อม กิ้งก่า ลาบเหด ลาบเทา สาหร่ายน้าจืด
ก้อย เช่น ก้อยเนื้อ ก้อยหมู ก้อยปลา ก้อยกุ้ง ก้อยไข่มดแดง ก้อยหอย ก้อยเหด
อยจุ เช่น ซอยจุเนื้อ เนื้อวัว เนื้อควาย
อยแ ่ เช่น ซอยแซ่เนื้อ เนื้อวัว เนื้อควาย
อัม เช่น อั่มหมู อั่มเป็ด
อาหารท้องถิ่นกลุ่มนี้จะมีเนื้อสัตว์ใหญ่ ได้แก่ เนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู เป็นหลักและอาจใช้วัตถุดิบ
เป็ น เนื้ อ สั ต ว์ ป ระเภทอื่ น เช่ น ไก่ เป็ ด ปลา ได้ บ้ า งเช่ น กั น อาหารกลุ่ ม นี้ ค นอี ส านมั ก จะเรี ย กรวมกั น ว่ า
“ลาบ ก้อย ซอย แซ่ และร้านอาหารที่จาหน่ายอาหารอีสานที่มีวัตถุดิบหลัก คือ เนื้อสัตว์ กมักจะมีอาหาร
ทั้ง 4 ชนิดนี้ขายร่วมกัน ดังนั้น การจัดแบ่งอาหารกลุ่มนี้เข้าไว้ด้วยกันและมีชื่อเรียกโดยทั่ว ไป ทาให้เข้าใจ
ระบบคิดของคนอีสานว่าคนอีสานเป็นคนที่ให้ความสาคัญกับการรับประทานเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะโอกาสพิเศษ
หรืองานประเพณีต่าง ๆ จึงทาอาหารประเภทนี้ไว้สาหรับเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน คนอีสานจัดแบ่งอาหารทั้ง
4 ประเภทนี้ไว้ด้วยกันเพราะมีกรรมวิธีการทาที่ใกล้เคียงกั น คือ หากเป็นการทา “ลาบ จะนาเนื้อสัตว์มาสับ
ละเอียด หากเป็นการ “ก้อย กนาเนื้อสัตว์มาหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ เช่นเดียวกับการ “ซอย ทั้ง “ซอยจุ และ
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“ซอยแซ่” โดยการทา ลาบ และ ก้อย นั้นจะหั่นผักชีฝรั่ง หอมแดง และเครื่องปรุงพริกป่น น้าปลา น้ามะนาว
หรืออาจจะมีน้าปลาร้าผสมแทนน้าปลาด้วยกได้ คลุกให้เข้ากัน ส่วนการทา ซอยจุ และ ซอยแซ่ จะนาเนื้อวัว
หรือเนื้อควายสดมาหั่นเป็นชิ้นบาง ๆ แล้วจิ้มกับแจ่วที่มีรสชาติขมทั้งนี้ การจัดแบ่งอาหารกลุ่มนี้ยังสะท้อนให้
เหนวิธีการรับประทานอาหารของคนอีสานด้านการรับประทานอาหารอีกด้วย กล่ าวคือ คนอีสานรับประทาน
ข้าวเหนียว ดังนั้น อาหารประเภทนี้จึงเป็นอาหารหลักสาคัญที่รับประทานกับข้าวเหนียวได้ เพราะไม่มีน้า
เนื่องจากการรับประทานข้าวเหนียวนั้นจะปนด้วยมือให้แน่นพอประมาณและนาไปจิ้มกับ ลาบ ก้อย เป็นหลัก
ไม่มีการใช้ช้อนในการรับประทาน และเป็นการประกอบอาหารที่ไม่มีกรรมวิธีซับซ้อน การให้ความสาคัญกับ
การรับประทานเนื้อสัตว์นี้กสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคนอีสาน เนื่องจากคนอีสานส่วนใหญ่ทานาปีซึ่งในอดีตต้อง
ใช้แรงงานจากควาย วัว ดังนั้นคนอีสานจึงนิยมรับประทานเนื้อสัตว์เหล่านี้ด้วย ส่วนเนื้อหมูนั้น ในอดีตนิยมซื้ อ
หมูเป็นตัวจากครอบครัวที่เลี้ยงหมูเพื่อจาหน่ายแล้วนามา ่าด้วยตัวเองและแบ่งเนื้อให้เท่า ๆ กัน หรือที่คน
อีสานเรียกว่า “พูด” หมายถึง การจัดแบ่งเนื้อหมู วัว ควาย หลังจากการ ่าในสัดส่วนที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน
1.2 กลุ่มทีมีการสับเน้อสัตว์ให้ละเอียด อาหารท้องถิ่นกลุ่มนี้ พบไม่มากได้แก่ หม่า แหนม
ส้ม อาหารกลุ่มนี้อาจจะจัดเข้าเป็นการวิธีการถนอมอาหารด้วย เช่น
หมา เช่น หม่าเนื้อ วัว หม่าหมู
แหนม เช่น แหนมเนื้อ แหนมหมู่ แหนมปลา
ส้ม เช่น ส้มเนื้อ ส้มหมู ส้มปลา ส้มผัก ส้มหน่อไม้ หน่อไม้ส้ม
การประกอบอาหารประเภทนี้คือการนาเนื้อสัตว์ที่จะทา หม่าแหนม ส้ม มาสับให้ ละเอียดแล้วแต่
ความต้องการ การทาหม่า ต้องนาส่วนประกอบทั้งหมดที่คลุกเคล้าเข้ากันแล้วยัดใส่ในไส้ของวัวหรือหมูขึ้นอยู่
กับชนิดของหม่า การทาแหนม ใช้ใบตองห่อไว้ให้นานพอรับประทานได้ ส่วนการทา ส้ม นั้นอาจจะทิ้งไว้ในขวด
แก้วหรือใช้ถุงพลาสติกหรือใบตองห่อทิ้งไว้ได้ การทา ส้ม นั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ส้มที่ทาจากเนื้อสัตว์และ
ส้มที่ทาจากพืชผั ก แต่การทาส้มจากผั กนี้จ ะประสมน้าเปล่าลงไปด้วยและแช่ผักทิ้งไว้จนเกิดรสเปรี้ยวจน
สามารถรับประทานได้ ดังนั้น อาหารกลุ่มนี้ชาวบ้านจึงจัดไว้เป็นการถนอมอาหาร
2. เน้อสัตว์เล็ก
อาหารท้องถิ่นที่นิยมนาเนื้อสัตว์เลกมาประกอบอาหาร ได้แก่ เป็ด ไก่ ปลา ปู หอย กุ้ง กบ เขียด
อาหารกลุ่มนี้จะรับประทานในมื้ออาหารประจาวัน ไม่ใช่ในโอกาสสาคัญ ได้แก่ ปง จี่ ย่าง หมก อั่ว ป่น ต้ม
อ่อม แกง เอาะ อู หลาม คั่ ว ทอดหม่า นึ่ง ชื่ออาหารในกลุ่มนี้ยังแบ่งตามกรรมวิธีการทาออกเป็นกลุ่มย่อย
ดังนี้
2.1 กลุ่มทีใช้การลนไ ให้สุก ได้แก่อาหารประเภท ปง จี่ ย่าง หมก โดยนาเนื้อสัตว์ขนาด
เลกเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร เช่น ปง เช่น ปงไก่ ปงปลา กบ
จี เช่น จี่ปลา จี่หนังวัว-ควาย จี่ปู จี่หอย
ย่าง เช่น ย่างปลา ย่างเนื้อ ย่างกบ
อัว เช่น อั่วกบ
หมก เช่น หมกปลา หมกกบ หมกกุ้ง หมกนก หมกไก่
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อาหารกลุ่มนี้มีวิธีการประกอบอาหารที่ไม่ซับซ้อน โดยการนาเนื้อสัตว์ที่ต้องการจะลนไ ด้วยการ ปง
จี่ ย่าง อั่ว ผ่านกรรมวิธีการใช้ไ ลนให้เกิดความร้อนที่พอเหมาะกับเนื้อแต่ละประเภท การประกอบอาหารด้วย
การปง จะใช้ไ แรงกว่าการจี่ ย่าง อั่ว การอั่ว นั้นแตกต่างจากการปง จี่ ย่าง ที่อั่วนั้นต้องเอาเครื่องปรุงอาทิ
เกลือและสมุนไพร เช่น ใบมะกรูด ข่า หั่นเป็นชิ้นเลกๆ แล้วคลุกให้เข้ากันนากับไปใส่ในท้ องกบก่อนที่จะนามา
ปงย่างด้วยไ อ่อน ส่วนการ หมก นั้นจะห่ออาหารที่ต้องการจะทาให้สุกนั้นด้วยใบตองและอาจจะคลุกเคล้าผัก
บางชนิดเข้าไปด้วย ดังนั้น อาหารประเภท หมก จึงอาจจะมีน้าขลุกขลิกเพราะใช้ใบตองห่อร่วมด้วย อาหาร
ประเภทนี้สัมพันธ์กับวิถีของคนอีสาน เนื่องจากคนอีสานต้องไปทานา ไร่ ดังนั้น การหาอาหารที่มาจากเนื้อสัตว์
ขนาดเลกเหล่านี้โดยเฉพาะ ปลา กบ กุ้ง นก ในท้องไร่ท้องนาจึงสะดวกต่อ การนามาประกอบอาหารด้วยวิธีนี้
ดังนั้น คนอีสานจึงมีการจัดแบ่งประเภทอาหารพวกนี้เข้าไว้เป็นหมวดหมู่เดียวกัน
2.2 กลุ่มทีใช้การต้มหรอนึงให้สุก ได้แก่ อาหารประเภท ต้ม อ่อม แกง เอาะ อู หลามนึ่ง
อาหารกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นาเนื้อสัตว์ขนาดเลกเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหารและใส่ผัก หรือ
สมุนไพร พื้นบ้าน แล้วปรุงรสชาติด้วยน้าปลาร้า น้าปลา น้ามะนาว หรืออาจจะมีน้าตาลเลกน้อย เช่น
ต้มไก่ ต้มเป็ด ต้มปลา
แกง เช่น แกงไก่ แกงปลา แกงกบ แกงเขียด แกงเหด แกงหน่อไม้ แกงหยวกกล้วย แกงหัว
ปลี แกงสายบัว แกงผา ผาคือ พืชน้าขนาดเลกสีเขียว ลอยจับกันเป็นแพอยู่ในหนองน้า
อ่อม เช่น อ่อมไก่ อ่อมปลา อ่อมกบ
เอาะ เช่น เอาะปู เอาะหอย
อู เช่น อูพุงปลา อูไข่ปลา อูหน่อไม้
หลาม เช่น หลามปลา หลามกบ
ปน เช่น ป่นปลา ป่นกุ้ง ป่นกบ ป่นเขียด
นึง เช่น นึ่งปลา
อาหารอีสานกลุ่มนี้มีการใช้น้าเปล่ามาเป็นส่วนประกอบของอาหารและใช้วิธีการต้มให้สุก โดยการนา
เนื้อสัตว์ต้มกับผักหรือสมุนไพรท้องถิ่น อาทิ สะระแหน่ ข่า พริก หอมแดง ฯลฯ อาจจะปรุงรสด้ วยน้าปลาร้า
น้าปลา น้ามะนาว น้ามะขามเปียกแล้วต้มจนเนื้อสุกหรือขึ้นอยู่กับอาหารแต่ละประเภท ส่วน แกง ประเภทต่าง
ๆ ของภาคอีสานนั้นหากเป็นกรรมวิธีดั้งเดิมจะไม่นิยมใส่กะทิ รายชื่ออาหารดังตัวอย่างข้างต้นสะท้อนให้เหน
ระบบคิดของคนอีสานเกี่ยวกับการประกอบอาหาร โดยเฉพาะการนาเนื้อสัตว์มาประกอบอาหาร เช่น สัตว์บาง
ชนิดเท่านั้นที่จะนามาประกอบอาหารประเภทนั้น ๆ ได้ เช่น เอาะปู เอาะหอย หรือ อูพุงปลา อูไข่ปลา อู
หน่อไม้ เป็นต้น นอกจากนี้กรรมวิธีการประกอบอาหารและวัตถุดิบนั้นแตกต่างกัน กล่าวคือ ต้ม แกง จะมี
ปริมาณน้าในอาหารมากกว่า อ่อม เอาะ อู หลาม ป่น ซึ่งจะมีน้าไม่มากและสามารถรับประทานกับข้าวเหนียว
ได้ ส่วนการต้ม และ แกง โดยเฉพาะแกงที่แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก แกงโดยใช้เนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบ
ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ ใช้ผักเป็นวัตถุดิบจะมีน้าไม่มากเหมือนกับแกงประเภทที่มีเนื้อสั ตว์เป็นวัตถุดิบหลัก ดังนั้นจึง
มีข้อสังเกตว่าแกงอีสานที่มีเนื้อสัตว์เป็นวัตถุดิบหลักนี้ อาจจะได้รับอิทธิพลการประกอบอาหารประเภทแกง
ของภาคกลาง นอกจากนี้การนาเนื้อสัตว์เลกและสัตว์ใหญ่มาประกอบอาหารกสะท้อนระบบคิดของคนอีสาน
กล่าวคือ คนอีสานคิดว่าสัตว์เลกประเภท ปู ห้อย กุ้ง ปลา เป็นสัตว์ที่สามารถรับประทานได้ทุกวัน และมี
กรรมวิธีการประกอบอาหารที่ไม่ซับซ้อนหรือมีเครื่องปรุงมาก ส่วนสัตว์ใหญ่ เช่น วัว ควาย หมู นั้น ควรจะ
นามาประกอบอาหารในโอกาสและมื้อสาคัญ ๆ ที่มีการเฉลิมฉลองหรือพิธีกรรมร่วมด้วย
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2.3 กลุ่มทีใช้การทอดให้สุก อาหารท้องถิ่นอีสานประเภทนี้ พบ 2 ประเภท ได้แก่ ทอด
และ คั่ว เท่านั้น และวัตถุดิบหลักที่นามาประกอบอาหารกไม่มีความหลากหลายมากนัก เช่น
ทอด เช่น ทอดปลา ทอดกบ ทอดไก่ ทอดเป็ด
คัว เช่น คั่วแมงจี่นูน คั่วจิ้งหรีด คั่วตักแตน
การทอดนั้นจะใช้นามันเป็น ส่วนประกอบในปริมาณที่มากพอให้เนื้อสุก ส่วนการคั่วนั้นจะใช้น้ามัน
หรือไม่กได้ หรืออาจจะใช้น้าเปล่าเทใส่กระทะพอให้ไม่ติดกระทะ การประกอบอาหารประเภทนี้ต้องใช้กระทะ
ซึ่งในอดีตวิถีชีวิตของคนอีสานไม่นิยมใช้กระทะในการประกอบอาหาร แต่จะนิยมใช้หม้อมากกว่าเพราะหม้อ
นั้นคนอีสานใช้ประกอบในการนึ่ งข้าวเหนียว ดังนั้นทั้งที่บ้านและที่ไร่นาจึงมีห ม้อนึ่งข้าวเหนียว คนอีสาน
สามารถนามาใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบอาหารได้อย่างสะดวก ดังนั้นการทอดอาจจะเป็นวิธีการประกอบอาหาร
ของภาคอื่นหรืออาจจะไม่ใช่อาหารพื้นบ้านของคนอีสานดั้งเดิม
3. ผักหรอสมุนไพร
ผั ก หรื อ สมุ น ไพรของอี ส านที่ น ามาเป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการประกอบอาหารนั้ น พบว่ า ไม่ มี ค วาม
หลากหลายมากนัก อย่างไรกตามคนอีสานกนิยมรับประทานผักสดในมื้ออาหารแต่ละมื้อ ดังนั้นการนาผักมา
เป็นวัตถุดิบหลักของประเภทอาหารจึงพบไม่มากนักมีเพียง 3 ประเภท ได้แก่ ซุบ ดอง แจ่ว ตา นอกจากนี้กยัง
พบในการทาส้ม อู ที่ได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้แล้ว อาหารประเภทนี้ ได้แก่ ซุบ เช่น ซุบหน่อไม้ ซุบหมากหมี้
ขนุน ซุบมะเขือ ซุบเหด แจ่ว เช่น แจ่วปลาร้า แจ่วเพี้ย ดีวัว แจ่วพริก ดอง เช่น หน่อไม้ดอง ปูดอง หอย
ดอง ตา เช่น ตาหมาก ุ่ง มะละกอ ตาแตง ตาถั่ว ตาหมากยอ ลูกยอ ตัวอย่างชื่ออาหารที่มีส่วนประกอบ
หรือวัตถุดิบหลักเป็นผักนั้นพบว่ามีทั้งผักและเหดเป็นหลัก โดยเฉพาะหน่อไม้และมีวิธีการทาที่ง่ายและสะดวก
คนอีสานนิยมทาไว้รับประทานหลายมื้อโดยเฉพาะแจ่ว ซึ่งเป็นอาหารจานหลักที่รับประทานคู่ กับผักสดชนิด
ต่าง ๆ อาทิ แตงกวา ถั่วฝกยาว มะเขือเปราะ ส่วนการดองนั้นอาจจะถือว่าเป็นประเภทอาหารได้เพราะคน
อีสานกรับประทานหน่อไม้ดองโดยไม่ต้องมีการนาไปประกอบอาหาร ส่วนที่ถือว่านาไปเป็นเครื่องปรุงหรือ
ประกอบอาหารได้คือ การดองที่นาสัตว์ขนาดเลกมาดอง เช่น ปูด อง และ หอยดอง ประเภทอาหารที่สาคัญ
ของคนอีสานและมีชื่อเสียงอีกประเภทหนึ่งที่มีวัตถุดิบจากพืชผักคือ ส้มตาหรือคน อีสานเรียกว่า ตาหมาก ุ่ง
หรือ ตาส้ม หมายถึง ตามะละกอ ซึ่งกลายเป็นอาหารหลักที่คนอีสานนิยมรับประทานทุกมื้ออาหารโดยทาสด
ทุกครั้งที่รับประทานนอกจากนี้ ยังมีตาผักชนิดอื่น เช่น ตาแตง ตาถั่ว ตาหมากยอ ซึ่งเป็นพืชผักที่หาได้ใน
ครัวเรือนดังนั้น นอกจากจะนามารับประทานเป็นผักสดในอาหารแต่ละมื้อแล้วยังนามาทาเป็นกับข้าวได้ด้วย
ทั้งภาคอีส านและภาคใต้ได้รั บอิทธิพลด้านอาหารจากประเทศเพื่อนบ้านกล่ าวคือ คนอีส านมีวิถี
วัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศลาวจึงมีอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ ส้มตาลาว หรือ ตาหมาก ุ่งในภาษาอีสาน
ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากอินเดียใต้จึงรับประทานอาหารที่มีเครื่องเทศ โดยเฉพาะขมิ้น ดังนั้นอาหารที่ขึ้น
ชื่อคืออาหารจาพวกแกงส้ม แกงคั่ว และไก่ทอด ดังนั้นวัตถุดิบส่วนใหญ่จะใช้เนื้อไก่ ปลา มากกว่าเนื้อสัตว์ใหญ่
เช่น ภาคอีส าน อย่ างไรกตามวัตถุดิบหลักเหล่ านี้กสั มพันธ์กับรูปแบบวิถีชีวิตวัฒ นธรรมของแต่ล ะภูมิภาค
กล่าวคือ คนอีสานเลี้ยงวัวควายไว้เพื่อทานาจึงนิยมรับเนื้อสัตว์เหล่านี้ ส่วนภาคใต้มีอาชีพประมง อาหารหลัก
จึงประกอบด้วยปลาและสัตว์น้าทะเล นอกจากนี้วิธีการประกอบอาหารกสัมพันธ์กับการรับประทานข้าวเหนียว
และข้าวเจ้าหรือข้าวสวย กล่าวคือ ภาคอีสานรับประทานอาหารกับข้าวเหนียวดังนั้น อาหารประเภทลาบ ก้อย
ส้มตา แจ่ว จึงเหมาะกับการใช้มือรับประทานข้าวเหนียวเพราะไม่มีน้าในปริมาณมาก ส่วนภาคใต้รับประทาน
กับข้าวสวยดังนั้น อาหารที่นิยมจึงอยู่ในแกงและต้ม ซึ่งในการรับประทานสามารถใช้ช้อนตักได้ วัฒนธรรม
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อาหารของชาวใต้ยังสัมพันธ์กับการประกอบอาชีพ กล่าวคือ อาชีพการทาสวนยางพาราและอาชีพประมง
ท้องถิ่นเป็นอาชีพหลักซึ่งการทาสวนยางและการหาปลานั้นมีเวลาในการกรีดยางหรือการออกเรือที่ชัดเจนและ
รู้เวลากลับถึงบ้านเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันดังนั้น การทาอาหารประเภทแกงหรือต้มนิยมทาเป็นหม้อ
สาหรับรับประทานร่วมกันทั้งครอบครัว
จากการทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย ผู้วิจัยได้นาองค์ความรู้ดังที่กล่าวข้างต้น
มาใช้สาหรับเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยการทาอาหารไทยและการทาอาหารลาว การทาอาหารไทย ศึกษา
จากตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ จากตาราแม่ครัวหัวป่าก์ โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาส
กรวงศ์ การทาอาหารลาว ศึกษาจากตารับอาหารพระราชวัง หลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลิน สิน เหตุผลที่
เลื อ กใช้ ต าราอาหารดั ง กล่ า วเป็ น ข้ อ มู ล เนื่ อ งจาก ผู้ เ ขี ย นต าราทั้ ง สามคนเติ บ โตในสมั ย รั ช กาลที่ 5
พระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ลงพิมพ์ครั้งที่ 1
เมื่อรัตนโกสินทรศก 109 ตรงกับพุทธศักราช 2433 ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ลง
พิมพ์ครั้งที่ 1 เมื่อรัตนโกสินทรศก 127-128 ตรงกับพุทธศักราช 2451-2452 ส่วนตารับอาหารพระราชวัง
หลวงพระบาง ของ เพีย สิ ง จะเลิ น สิ น แม้จะไม่ได้ตี พิมพ์ใ นสมัยที่ เพียสิ ง จะเลิ นสิ น เขียนตารับอาหาร
พระราชวังหลวงพระบาง แต่ท่านเพียสิง จะเลินสิน เกิดเมื่อ พ.ศ. 2441 ซึ่งอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเดจพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ผู้เขียนตาราอาหารทั้งสามเล่มดังกล่าวจึงเป็นบุคคลที่อยู่ในสมัยเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน และเป็นตาราอาหารที่เขียนในระยะเริ่มแรก ผู้วิจัยจึงนามาใช้เป็นข้ อมูลในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
คาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว ในบทต่อ ๆ ไป
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บทที 2
คาแสดงโภชนลักษณ์ทีปราก ในตาราอาหารไทย
ในบทนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาคาแสดงโภชนลักษณ์ที่ปราก ในตาราอาหารไทย โดยศึกษาจากตาราอาหาร
ไทยที่เก่าแก่ จานวน เล่ม คือ “ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์
ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
“ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์เป็นตาราอาหารจัดพิมพ์ขึ้นในรูปหนังสือครั้งแรก
ในปี ร.ศ.
ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 3 ใช้ชื่อว่า ตารากับเข้า

ภาพที 1 รูปหน้าปกตารากับเข้า ฉบับพิมพ์ครั้งที
หม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 หน้าปก)
“ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1-5 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7 ตุลาคม 2554
ซึ่งเป็นการพิมพ์ตามต้นฉบั บของการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ รศ.127-รศ.128 เป็นหลักในการวิจัยครั้งนี้ โดยได้
พิจารณาฉบับพิมพ์ครั้งอื่น ๆ ที่ได้รับจากทายาทของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตารา
แม่ครัวหัวป่าก์ ประกอบการวิจัย ดังนี้
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ภาพที 2 รูปหน้าปกตาราแม่ครัวหัวปาก์ ฉบับพิมพ์ครั้งที
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม )
2.1 “ตารากับเข้า ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์
ผู้วิจัยจะศึกษา“ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ 3 ประเดน คือ
2.1.1 รูปแบบของ “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์
2.1.2 คาแสดงโภชนลักษณ์ จาก“ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์
2.1.3 ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของชาวไทยจาก“ตารากับเข้า” ของ
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์
2.1.1 รูปแบบของ “ตารากับเข้า ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์
รูปแบบการเขียนตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ
รวมกันอยู่ในย่อหน้าเดียว กล่าวคือ ประกอบด้วยการระบุประเภทอาหาร เครื่องปรุงอาหาร วิธีทาอาหาร
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ จะอธิบายวิธีทาอาหารเป็นประเภท ๆ ไป เป็นตาราอาหารที่ไม่ปราก สารบัญ
รายชื่ออาหาร คาอธิบายวิธีทาอาหารจะร้อยเรียงถ้อยคาด้วยคาเชื่อมข้อความ เช่น ถ้า.. แล้ว.. พอ.. ให้.. และ
ด้วยคากริยาที่บ อกลาดับ ขั้นตอน เช่น เอา...ใส่ใน...ยกลงเปนแล้ว เสรจ... เป็นรูปแบบเดียวกันตลอดเล่ ม
นอกจากนี้ ต ารากั บ เข้ า ของหม่ อ มซ่ ม จี น ราชานุ ป ระพั น ธ์ ยั งใช้เ ครื่อ งหมายวรรคตอนแบบเดิ ม ด้ว ย เช่น
เครื่องหมาย องมัน แสดงการเริ่มข้อความ เครื่องหมาย ฯ แสดงการจบข้อความและขีดเส้นคั่น ดังนี้
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O ถ้าจะ...ให้เอา...เอา... พอ...ดีแล้ว ให้เอา...แล้วเอา...จะชอบจืดเคมอย่างไรเติมเอาตามชอบใจ...แล้วเอา...
แล้วยกลง ฯ
------------------------------------------ตัวอย่าง
O ถ้าจะแกงเผดปลาไหล ให้เอาแกลบหรือใบไม้ที่มีคมถูเสียให้หมดเมือก...เอาพริกเทศแห้งใส่ฯลฯ เอาของ
เหล่านี้ใส่ครกตาให้เลอียด แล้วติดไ ขึ้นเอาน้ามันสุกรใส่ พอน้ามันเดือดจับกระเทียมดีแล้ว ให้เอาเนื้อปลา
ไหล..ใส่ในหม้อ...แล้วเอากะชายหนัก 6 สลึง...ใส่ลงปดฝา...ชอบจืดเคมอย่างไรกเติมเอาตามความประสงค์...
ใบมะกรูดฉึกสัก 5 6 ใบใส่ลงหม้อ...แล้วยกลงเปนแล้วเสรจในการแกงหม้อหนึ่ง...ฯ หน้า 1-3)
--------------------------------------2.1.2 คาแสดงโภชนลักษณ์ จาก“ตารากับเข้า” ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์
“ตารากับเข้า ” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ภริยาพระยาราชานุประพันธ์ ได้เรียบเรียงตารา
อาหารนี้ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ พิมพ์ครั้งแรกในปี ร.ศ.
ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 3 สาหรับจุดประสงค์
ของการพิมพ์เผยแพร่ไว้อย่างชัดเจนว่า “เรียบเรียงขึ้นสาหรับผู้ที่ไม่เข้าใจในการหุงต้ม จะได้เป็นแนวทางรู้วิธีที่
จะใช้ในครัวไทยเรานี้โดยง่าย” หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ,
: หน้าปก ตาราอาหารเล่มนี้มีความ
เก่าแก่จึงน่าสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคาที่เกี่ยวกับอาหารการกินและเรียกคาที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกิน ใน
ตาราว่า “คาแสดงโภชนลักษณ์”
คาแสดงโภชนลักษณ์ในหนังสือตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
หลัก ดังนี้
2.1.2.1 คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับประเภทอาหาร
2.1.2.2 คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัว
2.1.2.3 คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหาร
2.1.2.4 คาแสดงโภชนลักษณ์การทาให้อาหารสุก
2.1.2.1 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับประเภทอาหารใน “ตารากับเข้า” ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์
ประเภทอาหารที่ปราก ใน “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ อาหารประเภทแกง อาหารประเภทต้ม อาหารประเภทฉู่ฉี่ อาหารประเภทหมก อาหารประเภทนึ่ง
อาหารประเภทยา อาหารประเภทพล่า อาหารประเภทผัด ส่วนอาหารประเภทขนมหวานจะปราก ชื่อขนม
หวานที่เป็นชื่อผลไม้และประเภทเป็นชื่อทั่วไป อาหารแต่ละประเภทจะประกอบด้วย ส่วนที่ บอกประเภท
อาหารและส่วนที่บอกวัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงอาหาร ดังนี้
2.1.2.1.1 อาหารประเภทอาหารคาว
อาหารประเภทอาหารคาวใน ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ จะไม่ระบุชื่อ
อาหาร แต่จะระบุ เป็นการทาอาหารประเภทต่าง ๆ เช่น ประเภทแกง ประเภทต้มยา ประเภทฉู่ฉี่
ประเภทหมก ประเภทยา ประเภทพล่า ประเภทผัด เป็นต้น
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1) ประเภทแกง อาหารคาวประเภทแกงจะระบุ ด้ ว ยค าว่ า “แกง” พจนานุ ก รม ฉบั บ
ราชบัณ ิตยสถานให้ความหมายคาว่า “แกง” ไว้ว่า “น. กับข้าวประเภทที่มีน้า มีชื่อต่าง ๆ ตามวิธี
ปรุงและเครื่องปรุง ” อาหารประเภทแกงใน“ตารากับเข้า ” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ แบ่ง
ออกเป็ น ประเภทที่ร ะบุ คาว่า “แกง” ได้แก่ป ระเภทแกงเผด ประเภทแกงส้ ม ประเภทแกงบวน
ประเภทแกงมาซะแมน มั ส มั่ น และประเภทแกงกะหลี่ หม่ อ มซ่ ม จี น ราชานุ ป ระพั น ธ์ จะให้
รายละเอียดว่าแกงแต่ละประเภทอาจใช้วัตถุดิบหลักต่าง ๆ กันทาให้ผู้ทาอาหารสามารถใช้วัตถุดิบต่าง
ๆ ที่ตนพึงประสงค์ได้ อาหารคาวประเภทแกงใน “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ มี
ทั้งที่ระบุรสแกงและไม่ระบุรสแกง ดังนี้
อาหารคาวประเภทแกงที ระบุรสแกง พบว่าจะระบุรสเผดด้วยคาว่า “เผด” เช่น แกงเผด
ปลาไหล แกงเผดไก่ แกงเผดปลาดุก แกงเผดปลาฉลาดสับเทียมนก แกงเผดเนื้อสุกร แกงเผดปลาหมอ
ส่วนอาหารคาวประเภทแกงทีไม่ระบุรสแกง เช่น แกงปลาเทโพกับผักบุ้ง แกงบวนนกเปล้า
แกงบวนนกเป็ดน้า แกงมาชะแมนไก่ แกงมาชะแมนโคเนื้อ แกงเนื้อ แกงมาชะแมนเนื้อแพะ เป็นต้น
นอกจากอาหารประเภทแกงทั้งที่ระบุรสแกงเผด ด้วยคาว่า เผด และที่ไม่ระบุรสเผดแล้ว ยังมี
อาหารประเภทแกงส้มที่ร ะบุรสเปรี้ยว ด้วยคาว่า ส้ม พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554
2556 : 152 นิยามคาว่า แกงส้ม ว่า “แกงส้ม คือ แกงพวกหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแกงเผดแต่ไม่ใส่
เครื่องเทศกะทิ หรือน้ามัน มีรสเปรี้ยวด้วยน้าส้มมะขาม ใช้ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้บ างอย่างเป็นต้น
แกงกับเนื้อสัตว์ กุ้ง หรือปลา เรียกชื่อตามสิ่งนั้น ๆ เช่น แกงส้มผักกาดขาว แกงส้มมะละกอ แกงส้ม
ดอกแค” ในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ปราก แกงส้มต่าง ๆ เช่น แกงส้มปลา
สังกะวาด แกงส้มปลาสวายกล้วย สวายหมู แกงส้มปลาสายยู แกงส้มเนื้อสุกร แกงส้มปลาเทโพใส่ใบ
บอน แกงส้มปลาสายกล้วย ปลาช่อน ปลากดคลัง เป็นต้น
2) ประเภทแกงคัวและแกงคัวส้ม พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554
: 152
ให้ความหมายคาว่า “แกงคั่ว” ไว้ว่า แกงคั่ว คือ แกงกะทิชนิดหนึ่งคล้ายแกงเผดแต่มีรสออกเปรี้ยว
อาหารคาวประเภทแกงคั่วเท่าที่ปราก ในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ มี 2 ลักษณะ
คือ ประเภทแกงคั่ว และประเภทแกงคั่วส้ม ตัวอย่าง ประเภทแกงคั่ว คาว่า แกงคั่ว ในตารากับเข้า
ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ เขียน แกงขั้ว เช่น แกงขั้วอ้น แกงขั้วแมงดา แกงขั้วกบ แกงขั้ว
ศีรษะปลาแห้ง แกงไก่ขั้วกะทิ แกงขั้วปลาไหลสดคลุกโลหิต แกงขั้วแย้ย่าง แกงขั้วเนื้อสด เนื้อย่างต่าง
ๆ แกงขั้วเนื้อจังกวดย่าง แกงขั้วลูกไก่อ่อน แกงขั้วปลากะดี่ขม ตัวอย่างประเภทแกงคั่วส้ม เช่น แกง
ขั้วส้มลูกชิ้นปลากราย/ปลาฉลาด แกงขั้วส้มปลาไหลย่าง แกงขั้วส้มตะพาบน้า แกงขั้ วส้มเป็ด แกงขั้ว
ส้มเนื้อย่างกับยอดสามสิบ แกงขั้วส้มขาสุกรเทียมตะพาบน้า แกงขั้วส้มเนื้อสุกร แกงขั้วส้มเนื้อสุกรป่า
แกงไก่ขั้วส้ม
3) ประเภทต้มยา พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 2556 : 455 นิยามคาว่า ต้ม
ยา ไว้ว่า “ชื่อแกงอย่างหนึ่งใช้เนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นต้มในน้าเปล่าหรือในกะทิ ใส่ตะไคร้ ใบมะกรูด
และปรุงรสเปรี้ยวเคม อาจใส่น้าพริกเผา” ในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ปราก ต้ม
ยาต่าง ๆ เช่น อาหารประเภทต้มยาในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ เช่น ต้มยาปลา
ซ่อน ต้มยาเหดโคน ต้มยาปลาไหลสด ปลาไหลย่าง ปลากะเบนสด กะเบนย่าง ต้มยาไก่ ต้มยากบ
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นอกจากต้มยาชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ได้อธิบายวิธีทา ต้มโพล้ง
ต้มโ กเออ ต้มจิว ด้วย อาหารดังกล่าวน่าจะจัดอยู่ในประเภทต้มยาเพียงแต่เพิ่มเครื่องปรุงบางชนิด
4) ประเภทฉู่ฉี พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 (2556 350 นิยามคาว่า ฉู่ฉี่ ไว้
ว่า “ชื่อแกงอย่างหนึ่ง คล้ายแกงคั่ว มีน้าแกงข้น ถ้าไม่มีน้าแกง เรียกว่า ฉู่ฉี่แห้ง ” ในตารากับเข้าของ
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ปราก วิธีทาฉู่ฉี่ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ฉู่ฉี่ปลาสังชะวาด ฉู่ฉี่นกกระจาบ ฉู่ ฉี่
ปลาไหลย่าง ปลากระเบนย่าง ฉู่ฉี่หอยแครง ฉู่ฉี่แห้งผัดน้ามันปลาสังขะวาด ปลาเนื้ออ่อน ปลาไส้ตัน
หรือปลาเหดโคน ปลาส้อย ปลาซิว ปลากระทุงเหว
5) ประเภทหมก พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 (2556 1294 นิยามคาว่า
หมก ไว้ว่า ก. เรียกวิธีทาอาหารบางอย่างให้สุกด้วยการหมกไ เช่น หมกปลา หมกหัวมันเทศ” ใน
ตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ปราก วิธีทา หมก ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ห่อหมกปลาช่อน
ห่อหมกปลาไหล ปลาเหดโคน ปลากะพง
6) ประเภทยา พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 (2556 951 นิยามคาว่า ยา ไว้
ว่า “ชื่อกับข้าวอย่างหนึ่งที่ปรุงโดยเอาผักและเนื้อสัตว์เป็นต้นมาเคล้าเข้าด้วยกัน เช่น ยาเนื้อ ยา
เลบมือนาง ยาปลากรอบ” ในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ปราก วิธีทา ยา ชนิดต่าง
ๆ ได้แก่ ยาเต่านา ยากบ ยาไก่ ยาจังกวด ยาแย้ ยาเครื่องในโคเครื่องในเนื้อ
7) ประเภทพล่า พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 (2556 819 นิยามคาว่า พล่า
ไว้ว่า “กับข้าวชนิดหนึ่ง คล้ายยา มักใช้เนื้อดิบ ทาให้สุขด้วยของเปรี้ยวเช่นมะนาว” ในตารากับเข้า
ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ปราก วิธีทา พล่า ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ พล่าเนื้อสันดิบ พล่ากุ้งฝอยสด
พล่าเนื้อย่าง พล่ากุ้งใหญ่ พล่าเหดโคนดิบ พล่าหอยแครงดิบ
8) ประเภทผัด พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 (2556 776 นิยามคาว่า ผัด ไว้
ว่า “เอาสิ่งที่ใช้เป็นอาหารใส่ลงในกระทะที่มีน้ามันหรือน้าเลกน้อยตั้งไ แล้วพลิกกลับไปมาจนสุก ”
ในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ปราก วิธีทา ผัด ชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ผัดเป็ดผัดไก่ ผัด
ขิงเนื้อเป็ดเนื้อไก่ ผัดขิงกับเนื้อกบ
9) ประเภทนึง พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 (2556 776 นิยามคาว่า นึ่ง ไว้
ว่า “ทาให้สุกหรือร้อนด้วยไอน้าร้อนในหวดหรือลังถึง เป็นต้น เช่นนึ่งข้าวเหนียว นึ่งขนม เป็นต้น
ได้แก่ นึ่งปลาแปะซะ
2.1.2.1.2 ชออาหารประเภทของหวาน
อาหารประเภทของหวาน ในหนังสือตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ จะระบุ
ชื่อของหวานไว้ และแบ่งประเภทของหวาน ออกได้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ระบุคาว่า “ขนม
ประเภทที่ระบุคาว่า “ทอง ประเภทที่ระบุคาว่า “ข้าว และประเภทอื่น ๆ ดังนี้
1) ชอของหวานประเภททีระบุคาว่า “ขนม” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ขนมถ้วย ขนมชั้น
ขนมเทียนกรอกงา ขนมสาปะนี่ ขนมลูกชุบ ขนมถ้วยสาลี ขนมผิง ขนมฝรั่ง
2) ชอของหวานประเภททีระบุคาว่า “ทอง” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ฝอยทอง ทองเอก
ทองโปร่ง
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3) ชอของหวานประเภททีระบุคาว่า “ข้าว” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ เข้าเหนียวแก้ว เข้า
เกรียบงาเมืองเพชร์
4) ชอของหวานประเภททัวไป ปราก เป็นชื่อต่าง ๆ ได้แก่ หันตรา ผีเสื้อน้า เมดขนุน โอชา
รส
5) ชอของหวานทีทาจากผลไม้ ชื่อของหวานที่ทาจากผลไม้เท่าที่ปราก ในหนังสือตารากับ
เข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทที่ระบุคาว่า “แช่
อิ่ม ประเภทที่ระบุคาว่า “ขนม ประเภทที่ระบุคาว่า“ผล และประเภทที่ใช้ชื่อผลไม้โดยตรง
5.1) ชื่อของหวานประเภทที่ระบุคาว่า “แช่อิ่ม ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ แช่อิ่ม
มะดัน แช่อิ่มขิง แช่อิ่มบอระเพด
5.2) ชื่อของหวานประเภทที่ระบุคาว่า “ขนม เท่าที่ปราก ได้แก่ ขนมผลจันทน์
ดิบ
5.3) ชื่อของหวานประเภทที่ระบุคาว่า “ผล” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ผลจันทน์
สุก ผลละมุดษีดา
5.4) ชื่อของหวานประเภทที่ใช้ชื่อผลไม้โดยตรง ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ พุทราจีน
หรือพุทราเมืองไทย
6) ชออาหารประเภทเครองว่าง ชื่ออาหารประเภทเครื่องว่าง ในหนังสือตารากับเข้า ของ
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ แบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ระบุคาว่า “ขนม และประเภท
ที่ระบุคาว่า “ข้าว”
6.1) อาหารประเภทเครื่องว่าง ที่ระบุคาว่า “ขนม เท่าที่ปราก ได้แก่ ขนมจีบ
6.2) อาหารประเภทเครื่องว่าง ที่ระบุคาว่า “ข้าว” เท่าที่ปราก ได้แก่ เข้าเกรียบ
ปากหม้อ
คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับประเภทอาหารคาวและอาหารหวานต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนถึง
ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารที่นามาเป็นวัตถุดิบประกอบผสมผสานกันเป็นส่วนผสมของอาหาร
คาว อาหารหวานประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังสะท้อนถึงภูมิปญญาบรรพบุรุษไทยที่ถ่ายทอดความหลากหลาย
ในการทาอาหารไทยประเภทต่าง ๆ จนเป็นวัฒนธรรมการทาอาหารไทยมาจวบจนปจจุบัน และยังสะท้อนถึง
การรับประทานอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการของคนในสมัยนั้น หากพิจารณาในมุมมองภาพสะท้อนด้านการ
ใช้ภ าษาแล้ ว กล่ าวได้ว่าอาหารประเภทต่าง ๆ ที่ปราก ในหนังสื อตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์ ประกอบด้วยคาแสดงโภชนลักษณ์ที่บ่งชี้ถึง ประเภทอาหาร วัตถุดิบ แหล่งที่มาของอาหาร รสอาหาร
คาแสดงโภชนลักษณ์ดังกล่าวประกอบเป็นรายการประเภทอาหาร
2.1.2.2 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัว
ค าแสดงโภชนลั ก ษณ์ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งครั ว จะปราก ในขั้ น ตอนการประกอบอาหาร
จากการศึกษาพบว่า อุป กรณ์การทาอาหารในครัว ไทยจะปราก พร้อมกับคาแสดงโภชนลักษณ์ประเภท
คากริยาที่ต้องใช้ให้สอดคล้องกับประเภทของอาหารปราก ดังนี้
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2.1.2.2.1 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การทาอาหารประเภทแกงและเครอง
ว่าง
จากการวิจัยกลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทาอาหารประเภทแกงและเครื่อง
ว่าง จะปราก อุปกรณ์การทาอาหารต่าง ๆ ดังที่หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ได้อธิบายไว้ในหนังสือ
ตารากับเข้า พร้อมกับคากริยาที่ใช้อุปกรณ์นั้น ๆ ดังตารางนี้
ตารางที 4 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การทาครัวของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์
อุปกรณ์ทีใช้ในการทาครัว

คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์ในการทากับข้าว

หม้อแกง

ติดไ เอาน้ามันสุกรใส่ในหม้อแกงสักถ้วยตะไลหนึ่ง
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 4)

ครก

ถ้ามีพริกชี้ าแห้งให้ใส่ด้วย บาท หอมศีรษะเลก สลึง ปอกได้
กลี บ กระเทียมศีรษะเลก บาท ปอกได้ กลี บ พริกไทยหนัก
เ อง ตะไคร้ หนัก บาทผิวมะกรูดหนัก หุน ลูกผักชีหนัก เ อง
ยี่หร่าหนัก หุน เยื่อเคยหนัก บาท เกลือหนัก เ อง ไม่ใช้เยื่อเคย
ให้ใส่เกลือหนัก สลึงเอาของเหล่านี้ใส่ครกตาให้เลอียด
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 -2)

มีด

เอามีดแล่เอาเนื้อออกจากก้างแล้ว มาสับให้เลอียด
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 7)

ไม้ปลายแหลม

ถ้าจะแกงส้ มปลาเทโพใส่ บอน ให้ เอาปลาเทโพถู กับเท่า เสี ย ให้ ห มด
เมือกคาว แล้วผ่าท้องเอาพุงชาระเสียให้หมดคาว แล้วเอาไม้เหลาให้
แหลม แล้วให้วัดตั้งแต่เหงือกแดงแห่งปลานั้น จนถึงหูดาเปนลายกลม
ๆ ที่แห่งนั้นมีรูอยู่รูหนึ่ง เมื่อเหนรูแล้วให้เอาไม้ปลายแหลมแทงเข้าไป
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 45-46)

กระทะ

แล้วเอาต้นหอมสด 3 ต้น หั่น 9 ท่อน ใส่ในกะทะ ไม่ให้น้าในกะทะ
เดือดพล่าน
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 59)

ชาม

ให้เอาพริกไทยป่นโรย กับผักชีหั่นโรยน่า ปดฝาชามเสียยกขึ้น
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 :59)

ธูปจีน

ถ้าผู้ใดไม่ชานาญในการนึ่งแล้วมักจะนึ่งไม่สุกเสียโดยมาก เพราะห่อ
ใหญ่เกินขนาด ถ้าทากินแต่พอควรไม่เป็นที่ ร้อนใจแล้ว ทาแต่ห่อเลกก
ได้ แต่วิธีที่จะนึ่งนั้นกาหนดธูปจีนสองดอกสุก
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 76)
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อุปกรณ์ทีใช้ในการทาครัว

คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์ในการทากับข้าว

ถ้วยตะไล

ถ้ารับประทานน้าเคยให้ใส่ลงสักถ้วยตะไล ถ้ามีอะหนีใส่ด้วยสักครึ้งถ้วย
ตะไล
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 2)

2.1.2.2.2 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การเตรียมของหวาน ขนม ผลไม้
ตารางที 5 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การเตรียมของหวาน ขนม ผลไม้
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์
อุปกรณ์ทีใช้ในการทาของหวาน
ขนม ผลไม้
ภาชนะทองแดง

ข้อความ
เอาสานส้มกวนกับน้าท่าให้เปรี้ยวฝาดจัดจึงเอาผลมะดันที่ชักเมดกับจุก
นั้น ใส่ลงในภาชนะที่เปนทองแดง
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 93)

กระทะ

เอาน้าตาลทรายลงกะทะตั้งไ เขียวไป แต่พอหวานลูกไม้แล้วยกลงจาก
ไ ตั้งไว้ให้เยนเสียก่อน จึงเอามะดันนั้นใส่ลงขวดโหล
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 94)

กระทะทอง

ขวดโหล

เอาน้าตาลใส่กะทะทองเขี้ยว แล้วเอาพุทราใส่ลงกวน
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 122)
เอาน้าตาลทรายลงกระทะตั้งไ เขียวไป แต่พอหวานลูกไม้แล้ว ยกลง
จากไ ตั้งไว้ให้เยนเสียก่อน จึงเอามะดันนั้นใส่ลงขวดโหล
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 94)

ปากคีบ

เอาปากคีบชักไส้ในออกทิ้งเสีย แล้วลวกผิวด้วยน้าร้อนให้สุกแล้วแช่
สานส้มอิกคืนหนึ่ง
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 96)

ไม้แหลม

เอาถั่วกวนปนอันละสี่เหลี่ยมอันละคา จึงชุบไข่ทอดใส่ลงแล้วกกลั บ
แล้วจึงโรยฝอยลงเอาไม้แหลมจับเป็นสี่มุม
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 97)

กะด้ง

เอาถั่วกวนปนอันละสี่เหลี่ยมอันละคา จึงชุบไข่ทอดใส่ลงแล้วกกลั บ
แล้วจึงโรยฝอยลงเอาไม้แหลมจับเป็นสี่มุม แล้วเอาขึ้นวางเรียงไว้ใน กะ
ด้ง
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อุปกรณ์ทีใช้ในการทาของหวาน
ขนม ผลไม้

ข้อความ
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 97)

กระดาษ

เอากระดาษปูตากแดด ให้แห้งมัน ถ้าน้ามันแก่จัดไป ต้องเปลี่ยนน้ามัน
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 97-98)

กระถาง

ถ้าค่าลงแล้วให้เอาวางเรียงลงในกระถางที่มีฝาปด
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 98)

ชาม

ใส่ดอกไม้ทุกชั้นแล้วจึงเอาน้าตาลเชื่อมโรยข้างบนชาม แล้วให้อบควัน
เทียน
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 98)

ลังถึง

เอาไส้รุมใส่จีบให้เปนเ อง ๆ แล้วชีใบตองให้เปนชิ้ นเลก ๆ ปูรองก้น
ลังถึง
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 99)

ทัพพี

เอาขึ้นนวดด้วยทัพภีนวดทั้งร้อน ๆ เยนแล้วจึงเอามือนวดอย่าให้เปน
เมด
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 100)

ตะเกียบ

เอาตะเกียบแทงตรงกลางเทน้ามันออกมา
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 102)

ไห

เกบใส่ไหปดฝาอย่าให้ลมเข้าได้จึงจะไม่อ่อนเลย
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 110)

อ่าง

น้าตาลทรายเชื่อมเดือดจะหยอดบนไ ดีหรือจะหยอดข้างล่ างดี กทา
ลองดู คนให้สุกตักใส่อ่าง
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 110-111)

ผ้าขาว

เอาผ้าขาวชุบน้าบีดให้แห้งบีดไว้
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 109)

2.1.2.3 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับเครองปรุงอาหาร
เครื่องปรุงอาหารที่ปราก ในตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ แบ่งออกเป็น เครื่องปรุง
ประเภทสมุนไพรหรือเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสอาหาร ดังนี้
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2.1.2.3.1 เครองปรุงประเภทสมุนไพรหรอเครองเทศ ได้แก่ พริกเทศ พริกชี้ า พริกไทย
หอม กระเทียม ตะไคร้ ข่า ขิง มะกรูด ใบมะกรูด ลูกผักชี ยี่หร่า กระชาย
2.1.2.3.2 เครองปรุงให้เกิดรสอาหาร แบ่งออกเป็น
1) เครื่องปรุงรสอาหารคาว ประกอบด้วย
1.1 เครื่องปรุงรสเผด ได้แก่ พริกเทศ พริกชี้ าแห้ง พริกชี้ าอ่อน พริกไทยอ่อน
พริกเทศแห้ง
1.2 เครื่องปรุงรสเคม ได้แก่ เกลือ เยื่อเคย น้าเคย น้าปลา
1.3 เครื่องปรุงรสเปรี้ยว ได้แก่ ระกา ตะลิงปลิง มะขามเปียก มะกรูด มะนาว น้าส้ม
ซ่า มะม่วงดิบ ใบมะขามอ่อน สับปะรด มะเขือเทศ
1.4 เครื่องปรุงรสหวานในอาหารคาว ได้แก่ น้ามะพร้าวอ่อน น้าตาลทราย
2) เครื่องปรุงรสอาหารหวาน
เครื่องปรุงรสอาหารหวาน ที่กล่าวถึงในตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ได้แก่
น้าตาลทราย น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายขาวนครไชยศรี นอกจากเครื่องปรุงรสหวานในการทา
ขนมหวานแล้ว การทาขนมหวานยังกล่าวถึงเครื่องปรุงกลิ่นหอมด้วย เครื่องปรุงกลิ่นหอมที่ปราก
ได้แก่ น้าดอกไม้ ดอกกุหลาบ น้าอามัน น้าดอกไม้เทศ น้านมแมว ควันเทียน ดังตัวอย่าง
ตารางที 6 เครองปรุงให้เกิดกลินหอม ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์
เครองปรุงให้เกิดกลินหอม
น้าดอกไม้ น้าดอกกุหลาบ
น้านมแมว
น้าอามัน

ควันเทียน

ตัวอย่าง
ให้เอาน้ากุหลาบ 1 น้านมแมว 1 หรือน้าดอกไม้เทศกได้ ใส่ลงให้หอม
เหมือนกลิ่นผลจันทร์
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 119)
แล้วใส่น้าหอมชื่อว่าน้าอามัน แล้วกชุบไปเหมือนกันแล
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 123)
แล้วเอาดอกไม้ใส่อบควันเทียนให้หอม รับประทานมีรศมากกว่าขนม
อื่น มีรศหอมหวานมันเปนต้น
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 126)

2.1.2.4 คาแสดงโภชนลักษณ์การทาให้อาหารสุก
คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับลักษณะการทาให้อาหารสุกที่ปราก ในตารากับเข้าของ หม่อมซ่มจีน รา
ชานุประพันธ์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการทาให้อาหารสุกประเภทไม่ใช้น้ามัน และประเภทใช้
น้ามัน
2.1.2.4.1 คาแสดงโภชนลักษณ์ทีบ่งบอกลักษณะการทาให้อาหารสุกประเภทไม่ใช้น้ามัน
ได้แก่ คาว่า ปง จี่ ย่าง ต้ม แกง นึ่ง หุง พล่า คั่ว อบ เคี่ยว รวน ลวก ดังตัวอย่าง
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ตารางที 7 คาแสดงโภชนลักษณ์ทีบ่งบอกลักษณะการทาให้อาหารสุกประเภทไม่ใช้น้ามัน
ประเภท
ต้ม

แกง

ตัวอย่าง
แล้วเอาเนื้อปลาท่อนบั้นหางต้มแกะเอาแต่เนื้อ
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 41)
ให้เอาเนื้อปลาไหลหนัก ตาลึงจะแกงกับยอดมะพร้าวหรือมะเขืออ่อนหรือ
มะเขือพวงกได้
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 27-28)

นึ่ง

หุง

ถ้าจะทาเข้าเหนียวแก้วอย่างดี เอาเข้า ทนาลนึ่งสุก แล้วเทใส่กระด้งผึ่งไว้
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 106)
ให้เอาถั่วทองเราะแช่น้าค้างคืนไว้ล้างให้หมดเปลือก ตั้งน้าให้เดือดจึงใส่ถั่วหุงสุก
แล้วนวดให้ละเอียด
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 106)

รวน

แล้วเอาพริกขิงซึ่งตาไว้นั้นลงเคล้ารวนกับปลาไหลที่ปดฝาหม้อไว้
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 2)

2.1.2.4.2 คาแสดงโภชนลักษณ์ทีบ่งบอกลักษณะการทาให้อาหารสุกประเภทใช้น้ามัน
ได้แก่ ทอด ผัด น้ามันที่ใช้ในการ ทอด ผัด ได้แก่ น้ามันสุกร
ตารางที 8 คาแสดงโภชนลักษณ์ทีบ่งบอกลักษณะการทาให้อาหารสุกประเภทใช้น้ามัน
ประเภท

ตัวอย่าง

ทอด

ให้เอานกเปล้า ตัว มาผ่าท้องเป็น ชิ้น แล้วขึ้นทอดน้ามันสุกรจนสุกเหลือง
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 49)

ผัด

แล้วเอาเนื้อปลาเคล้ากับพริกขิง ผัดกับน้ามันที่ในหม้อ
หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 7)

2.1.3 ภาพสะท้อนด้านวิ ีชีวิตวั นธรรมเกียวกับอาหารการกินของชาวไทยจาก “ตารากับเข้า
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์
จากการศึกษาคาแสดงโภชนลักษณ์ ทั้ง 4 ด้าน คือ คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับชื่ออาหาร คาแสดง
โภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ในครัว คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหาร และคาแสดงโภชนลักษณ์
เกี่ยวกับการปรุงอาหารจาก “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ข้างต้น พบว่าสามารถสะท้อนให้
เหนด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของชาวไทยสมัยนั้น โดยมีรายละเอียดแบ่งได้ 3 ประเดน
ได้แก่
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2.1.3.1 ภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรมการกิน
2.1.3.2 ภาพสะท้อนด้านกรรมวิธีประกอบอาหาร
2.1.3.3 ภาพสะท้อนการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
2.1.3.1 ภาพสะท้อนด้านวั นธรรมการกิน
วัฒนธรรมการกิน ถือเป็นส่วนสาคัญประการหนึ่งในการบ่งชี้ถึงการดารงตัวตนของผู้คนในสังคม จาก
การศึกษาตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ สะท้อนให้ เหนวัฒนธรรมการกินในมิติต่าง ๆ ได้แก่
ด้านรสชาติ ด้านความหลากหลายของอาหาร ด้านอาหารกับเวลาในการบริโภค และด้านอาหารกับผู้บริโภค
2.1.3.1.1 ด้านรสชาติ
รสชาติของอาหารสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมการกินได้ จากการศึกษาตารากับเข้า ของหม่อม
ซ่มจีน ราชานุประพันธ์ พบว่า รสชาติอาหารที่พบ มี 5 รสชาติ ประกอบด้วย รสเผด เปรี้ยว หวาน
เคม และเปรี้ ย วอมหวาน ในการประกอบอาหารคาวประเภทแกงจะมี ก ารใช้ เ ครื่ อ งแกงเป็ น
องค์ประกอบและใช้พริกเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร โดยพริกที่นามาใช้ในการประกอบ
อาหารมีหลายชนิด อาทิ พริกเทศ พริกไทย พริกเผา พริกชี้ า และพริกนก เป็นต้น ซึ่งลั กษณะการ
ประกอบอาหารเช่นนี้ เป็นตัวบ่งชี้ว่าคนไทยในสมัยนั้นนิยมรับประทานอาหารที่มีรสเผด
นอกจากนี้ การประกอบอาหารบางประเภทได้มีการระบุรสนิยมในด้านรสชาติของคนในสมัย
นั้นไว้อย่างชัดเจน ดังที่กล่าวในตารากับเข้าเกี่ยวกับการทา “แกงมาชะแมน” ว่า
“ธรรมเนียมรศแขกที่รับประทานอยู่ทุกวันนี้ ชอบเปรี้ยวหวานเยนคอ
นับถือกันว่าดี บางทีเอาลูกอามันต้มหรือถั่วโลสงขั้วใส่ระคนปนกัน ให้ช่วยรศมัน
ขึ้นด้วย แต่ไม่เปนรศสาคัญสิ่งใดนัก ดูเหมือนคนชาวสยามเราน้อยตัวชอบ”
(หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 52)
จากข้อความข้างต้น สะท้อนให้เหนว่าการที่จะทาอาหารประเภท “แกงมาชะแมน ให้อร่อย
ตามรสนิยมของคนในสมัยนั้น ต้องมีทั้งรสเปรี้ยวและรสหวาน
2.1.3.1.2 ด้านความหลากหลายของอาหาร
ในตารากับเข้า หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ได้รวบรวมขั้นตอนการประกอบอาหารแบ่ง
ออกเป็น ภาค ดังนี้
ภาคแรก เป็นตาราอาหารคาวประกอบด้วย สูตรแกงเผด แกงขั้ว แกงส้ม ต้ม ฉู่ฉี่ นึ่ง พล่า ยา
ผัด และน้าพริกเป็นต้น
ภาคทีสอง เป็นตาราอาหารหวาน ขนม ประกอบด้วย แช่อิ่ม หันตรา ผีเสื้อน้า ขนมจีบ เข้า
เกรียบปากหม้อ ขนมถ้วย ฯลฯ
จากรายการอาหารที่หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ได้อธิบายกรรมวิ ธีในการประกอบอาหาร
มานี้ สะท้อนให้เหนว่าคนไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการรับประทานอาหารที่มีความหลากหลายทั้ง
อาหารคาวและอาหารหวาน
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2.1.3.1.3 ด้านอาหารกับเวลาในการบริโภค
ในตารากับเข้า หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ได้สะท้อนถึงอาหารประจามื้อ จากการศึกษา
พบว่ามีการกล่าวถึงอาหารมื้อเช้า ได้แก่ “ต้มโ กเออ” เป็นอาหารที่ควรรับประทานในมื้อเช้า รสชาติ
จะดี ดังที่กล่าวในตารากับเข้าว่า
“ถ้าจะต้มโ กเออ ให้เอาปลาใบไม้ หรือปลาสลิด บาท เอาน้าท่าใส่กะทะคะเนให้ท่วมตัว
ปลานิ้ว หัวหอม ศีศะทุบใส่
......................................................................................................
เปนกับเข้าอาหารเช้าคล่องคอดีนัก”
(หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 68)
2.1.3.1.4 ด้านอาหารกับผู้บริโภค
ในตารากับเข้า หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ได้สะท้อนถึงอาหารประจาชนเผ่าหรือกลุ่ มคน
บางกลุ่มในสมัยนั้นพบว่ามีการกล่าวถึงอาหารของชาวป่า ได้แก่ “ต้มจิว”เป็นอาหารของชาวป่าแต่คน
ทั่วไปกสามารถรับประทานได้
“ถ้าจะต้มจิวให้เอาเนื้อโคเนื้อกวางกได้เอาเนื้อหั่น
สี่เหลี่ยมชิ้นโต ๆ ประมาณ บาท ให้เอาเนื้อหนัก ตาลึง
...........................................................................................
กับข้าวนี้เป็นของชาวป่า แต่รับประทานอร่อย”
(หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 68-69)
2.1.3. .5 ด้านภูมิป

าในวั นธรรมการกิน`1

ภูมิปญญาเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ หรือวิธีการในจากคนรุ่นหนึ่งมาสู่คนอีกรุ่น
หนึ่ง สาหรับการประกอบอาหารตามตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ล้วนเป็นการ
สะท้อนให้เหนภูมิปญญาการประกอบอาหารของคนไทยในอดีต ซึ่งภาพสะท้อนในด้านภูมิปญญาที่พบ
ได้แก่ ภูมิปญญาด้านการปรุงรสอาหาร ภูมิปญญาด้านการแต่งกลิ่น ภูมิปญญาด้านการใช้พืชสมุนไพร
ในการปรุงอาหาร และภูมิปญญาด้านการคะเนเวลาในการประกอบอาหาร
1) ภูมิป

าด้านการปรุงรสอาหาร

จากตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ สะท้อนถึงภูมิปญญาในการปรุงรสอาหาร
โดยรสชาติของอาหารที่พบนอกจากการใช้เครื่องปรุงรสแล้ว ยังมีการปรุ งรสโดยการนาวัตถุดิบจาก
ธรรมชาติที่มีรส มาใช้ในการปรุงรสอาหารให้มีรสชาติตามต้องการ อาทิ
รสเปรี้ยว ได้จาก มะขามเปียก ระกา มะนาว มะม่วงดิบ ตะลิงปริง มะเขือเทศ ใบมะขาม
อ่อน และสับปะรด
รสหวาน ได้จาก น้ามะพร้าวอ่อน
รสเผ็ด ได้จาก พริกเทศ พริกไทย พริกเผา พริกชี้ า และพริกนก
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รส าด ได้จาก ลูกพิกุลดิบ ยางมะละกอ และกล้วยตะนีดิบ
2) ภูมิป

าด้านการแต่งกลิน

จากตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ สะท้อนให้เหนภูมิปญญาในการแต่งกลิ่น
โดยอาศัยกลิ่นจากพืชพรรณธัญญาหารที่มีตามธรรมชาติ สาหรับการแต่งกลิ่นอาหารจะพบทั้ งใน
อาหารคาวและอาหารหวาน หากประกอบอาหารคาวพืชที่ใช้ในการแต่งกลิ่น ได้แก่ โหระพา ใบพลู
กะเพรา ใบเปราะหอม ดอกกระดังงา ลูกผีกชี ยิหร่า และกระชาย เป็นต้น เพื่อแต่งกลิ่นและทาให้
อาหารมีรสชาติกลมกล่อม ส่วนอาหารหวานจะมีการอบด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม
3) ภูมิป

าด้านการใช้พชสมุนไพรในการปรุงอาหาร

จากการใช้เครื่องปรุงอาหารในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์สะท้อนให้เหนว่า
การประกอบอาหารทุกรายการอาหารมีการนาพืชสมุนไพรมาใช้ในการประกอบอาหารพืชสมุนไพรที่
พบ ได้แก่ หอม กระเทียม พริก ขิง ข่า ตะไคร้ ผักซี มะกรูด มะนาว มะอึก มะพร้าว และยอดสามสิบ
เป็ น ต้ น โดยค าว่ า “พื ช สมุ น ไพร” ในที่ นี้ มี ค วามหมายตามสารานุ ก รมไทยส าหรั บ เยาวชนว่ า
สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน 2533 อ้างถึงใน ภาสพงศ์ ผิวพอใช้ 2559 : 67 หมายถึง พืชที่มี
สรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจบป่ว ยต่าง ๆ การใช้ส มุนไพรในการรักษาโรคหรืออาการ
เจบป่วยต่าง ๆ นี้จะต้องนาเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมารวมกัน ซึ่งเรียกว่า “ยา”
4) ภูมิป

าด้านการคะเนเวลาในการประกอบอาหาร

การประกอบอาหารแต่ละประเภทในแต่ละขั้นตอนจะมีการกาหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน
ซึ่งในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ได้สะท้อนให้เหนถึงภูมิปญญาในการคาดคะเน
เวลาในการประกอบอาหาร คือ การใช้ธูปเป็นตัวกาหนดระยะเวลาในการประกอบอาหาร แต่ละ
ขั้นตอน ดังที่กล่าวในตารากับเข้าว่า
“ถ้าจะทาห่อหมก ปลาช่อน ปลาไหล ปลาเหดโคน
ปลากะพงกได้ ให้เอาปลาช่อน หนัก ตาลึง ขอดเกลดเสีย
................................................................................................
แต่วิธีที่จะนึ่งนั้น กาหนดธูปจีนสองดอกสุก”
(หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 : 74-76)
จากกรรมวิธีการประกอบอาหารที่ยกมานี้ อธิบายว่า หากจะทาห่อหมกปลาช่อน ปลาไหล
ปลาเหดโคน และปลากะพง สาหรับการนึ่งใช้ระยะเวลาเท่ากับการจุดธูป 2 ดอก
2.1.3.2 ภาพสะท้อนด้านกรรมวิธีการประกอบอาหาร
กรรมวิธีการประกอบอาหาร เป็นการทาอาหารดิบให้สุกด้วยวิธีต่าง ๆ จากการศึกษาตารากับเข้าของ
หม่อมซ่มจี น ราชานุ ป ระพัน ธ์ สะท้อนให้ เหนวัฒ นธรรมการประกอบอาหาร โดยพิจารณาตั้งแต่ วัตถุดิบ
เครื่องปรุงรส และเครื่องครัวที่ใช้ในการประกอบอาหาร สาหรับภาพสะท้อนในด้านกรรมวิธีการประกอบ
อาหาร ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมกับวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ด้านการใช้เครื่องปรุงรส และเครื่องครัวที่ใช้
ในการประกอบอาหาร
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2.1.3.2.1 ด้านสภาพแวดล้อมกับวัต ุดิบทีใช้ประกอบอาหาร
รายการอาหารที่ปราก ในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ พบว่า วัตถุดิบใช้ใน
การประกอบอาหาร ประกอบด้วย มัจฉาหาร มังษาหาร และธัญญาหาร โดยมัจฉาหารที่นามาใช้ใน
การประกอบอาหารนั้น ได้แก่ ปลา กุ้ง หอยแครง ส่วนมั งษาหาร ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อหมู เนื้อ
วัว เนื้อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า และสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังพบพืชพรรณธัญญาหารที่ใช้เป็นเครื่องแกงและ
เป็นวัตถุดิบในอาหาร ได้แก่ พริก ขิง ข่า ตะไคร้ หอม กระเทียม มะกรูด กระชาย ผักชี ยิหร่า และ
มะอึก เป็นต้น จากที่กล่ าวมานี้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและความบริบูร ณ์ข อง
สภาพแวดล้อม ในอดีตได้อย่างเด่นชัด
2.1.3.2.2 ด้านการใช้เครองปรุงรส
ต ารากั บ เข้ า ของหม่ อ มซ่ ม จี น ราชานุ ป ระพั น ธ์ ส ะท้ อ นให้ เ หนว่ า การปรุ ง รสอาหาร
ในอดีต มีการใช้เครื่องปรุงรสเพียง 5 ชนิด ได้แก่ เกลือ น้าตาล น้าส้ม น้าเคยหรือเยื่อเคย และน้าส้ม
ซ่า เป็นต้น สะท้อนแสดงให้เหนว่ากรรมวิธีการประกอบอาหารมีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อน เรียบง่าย การ
ปรุงรสอาหารจึงใช้เครื่องปรุงรสเพียงไม่กี่ชนิดแต่ปรุงแต่งทาให้อาหารมีรสชาติตรงตามรสนิยมของคน
ในสมัยนั้นได้
2.1.3.2.3 ภาพสะท้อนเกียวกับเครองครัวทีใช้ในการประกอบอาหาร
จากตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ พบว่าการประกอบอาหารในอดีต พบการ
ใช้เครื่องครัว ได้แก่ หม้อใช้สาหรับต้ม แกง ลวก กระทะใช้สาหรับทอด หวดและหม้อก้นลึกใช้สาหรับ
นึ่ง ครกสากใช้สาหรับตาให้ละเอียด มีด เขียงใช้สาหรับทาให้อาหารขาดออกจากกัน และตะแกรงใช้
สาหรับย่าง เป็นต้น นอกจากนี้ในตารากับเข้ายังสะท้อนถึงการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้เป็น
เครื่องครัวในครัวเรือนไทย อาทิ ใบตองใช้สาหรับทาห่อหมก ไม้แหลม ใช้สาหรับกลัดใบตองหรือใช้
สาหรับเสียบหรือแทงตัวปลา ใช้ ใบไม้หรือแกลบสาหรับขูดเมือกออกจากตัวปลา ดังที่กล่าวในตารา
กับเข้าว่า
“ถ้าจะแกงเผดปลาไหล ให้เอาแกลบหรือใบไม้ที่มีคมถูเสียให้หมดเมือก จนตัวซีดแล้วผ่าท้องควักไส้
ออกทิ้งเสีย”
(หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 1)
จากกรรมวิธีการประกอบอาหารที่ยกมานี้ อธิบายว่า สามารถใช้ “แกลบ” ซึ่งหมายถึงเปลือก
ข้าวที่สีหรือตาแตกออกจากเมลดข้าว และ “ใบไม้ที่มีคม” เพื่อถูเมือกออกจากตัวปลา
2.1.3.3 ภาพสะท้อนการแพร่กระจายทางวั นธรรม
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นการกระจายตัวของแบบแผนทางวัฒนธรรมจากพื้นที่หนึ่งไปยัง
พื้นที่อื่น ในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ พบการนาอาหารและวัฒนธรรมการรับประทาน
อาหารบางประการ จากต่างประเทศเข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยจึงสะท้อนให้เหนว่าในอดีตเกิดการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม โดยการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่พบ ได้แก่ การรับวัฒนธรรมอาหารจาก
ต่างประเทศและการผสมผสานทางวัฒนธรรมการกินอาหาร
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2.1.3.3.1 การรับวั นธรรมอาหารจากต่างประเทศ
จากการศึกษาตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ พบว่ามีการอธิบายกรรมวิธีใน
การทา “ขนมจีบ” และ “ข้าวเกรียบปากหม้อ ซึ่งอาหารที่กล่าวมานี้เป็นอาหารที่มีต้นกาเนิดมาจาก
ต่างประเทศ มีที่มาดังนี้
“ขนมจีบ” เป็นวัฒนธรรมการประกอบอาหารจากประเทศจีน
“ข้าวเกรียบปากหม้อ” เป็นวัฒนธรรมการประกอบอาหารซึ่งน่าจะมาจากประเทศเวียดนาม
ดังนั้น สะท้อนให้เหนว่าคนไทยในสมัยนั้นได้รับวัฒ นธรรมการรับประทานอาหารมาจาก
ต่างประเทศ จึงทาให้มีการประกอบอาหารเหล่านี้ในครัวเรือน
2.1.3.3.2 การผสมผสานทางวั นธรรมการกินอาหาร
ในตารากับ เข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ได้ส ะท้อนให้ เหน “ส ารับอาหาร ซึ่ง
หมายความว่า การจัดอาหารหลายชนิดให้อยู่ในชุดเดียวกันและมีความกลมกลืนกันซึ่งทั้งของกินแก
และของแนม ซึ่งเรียกวา “เครือ่ งเคียง สาหรับเครื่องเคียงหรือเครื่องแนมมีคุณสมบัติเพื่อชูรสชาติให้
อร่อยยิ่งขึ้น จากตารากับเข้าสะท้อนถึงสารับอาหารในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังที่กล่าวในตารากับเข้าว่า
“ถ้าจะทาต้มยาไก่ ให้เอาไก่ตัว ผ่าท้อง ควักไส้
ตัดเปนชิ้นโต ๆ เหมือนแกงมาชะแมน เอามะพร้าวซีกหนึ่ง
............................................................................................
ถ้าจะรับประทานกับขนมจีนกได้ หรือจะรับประทานกับมี่ซัว
ลวกน้าเสียให้จืดกได้”
(หม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์, 2433 63-64)
จากกรรมวิธีการประกอบอาหารที่กล่าวมานี้ อธิบายว่า การรับประทาน “ต้มยาไก่ สามารถ
รับประทาน “ขนมจีน” หรือ “มี่ซัว” เป็นเครื่องเคียงได้ สะท้อนให้ถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรม
การกินจากต่างประเทศ อาทิ “ขนมจีน เป็นอาหารที่รับมาจากวัฒนธรรมมอญ ส่วน “มี่ซัวหรือหมี่
ซัว่ เป็นอาหารที่รับวัฒนธรรมมาจากจีน
2.2 “ตาราแม่ครัวหัวปาก์” ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ผู้วิจัยจะศึกษา “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ 3 ประเดน คือ
2.2.1 รูปแบบของ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
2.2.2 คาแสดงโภชนลักษณ์ จาก“ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
2.2.3 ภาพสะท้อนด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินของชาวไทยจาก “ตาราแม่
ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
2.2.1 รูปแบบตาราแม่ครัวหัวปาก์ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
รูปแบบตาราแม่ครัว หัวป่าก์ข องท่านผู้ หญิงเปลี่ ยน ภาสกรวงศ์ มีลักษณะเป็นตาราอาหารสากล
กล่าวคือ มีองค์ประกอบของหนังสือครบถ้วน คือหน้าปก หน้าแจ้งความหรือหน้าคานา สารบัญ เนื้อหา
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ในส่วนของคาอธิบายวิธีปรุงอาหารจะแบ่งเป็น 4 ส่วน 4 ย่อหน้า คือ ส่วนบอกชื่ออาหาร ส่วนบอก
เครื่องปรุง ส่วนบอกวิธีทา และส่วนหมายเหตุเมื่อต้องการอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้
1) ชื่ออาหาร
2) เครื่องปรุง
3) วิธีทา
4) หมายเหตุ
ตัวอย่าง
เข้านึง
เครองปรุง - เข้าสารอย่างหอม น้าดอกไม้สด
วิธีทา - เอาเข้าสารที่ขาวซาวน้าให้หมด เทลงในพิมพ์เคลือบ าพิมพ์เหลกวิลาศที่มีรูปต่าง ๆ คะเน
ประมาณค่อนพิมพ์ เอาน้าดอกไม้เทลงในพิมพ์พอเตมปากพิมพ์ เอาขึ้นลังถึงนึ่งจนเข้าสุก น้างวด พอเข้าสุกเตม
ปากพิมพ์ แล้วปลงลังถึงลง เทลงจานจากพิมพ์ให้คงรูปอยู่ ยกมาตั้งให้รับประทานกับแกง ากับเข้าต่าง ๆกได้
หมายเหตุ - เข้าพิมพ์นี้มีกลิ่นหอมน้าดอกมะลิ และเข้าอัดตัวกันแน่น ฝานเป็นชิ้น รับประทานกับ
มัจฉะมังษะ กับเข้าอย่างต่างประเทศกได้
ในส่วนของวิธีทาจะเรียงร้อยถ้อยคาด้วยคากริยาที่บอกลาดับขั้นตอน เช่น เอา...เทลงใน... เอา...เทลง
ใน...เอาขึ้น...แล้ว...เทลงจาน...ยกมาตั้งให้รับประทาน
2.2.2 คาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราแม่ครัวหัวปาก์ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
หนังสือตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นตาราอาหารไทยที่จัดพิมพ์ขึ้น
เมื่อพ.ศ.2451-2452 ในรัชสมัยพระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นับถึงปจจุบันพ.ศ. 2560 เป็นเวลา
109 ปี หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น หนั ง สื อ ต าราอาหารคุ ณ ภาพ รุ่ น เก่ า ที่ ต กทอดมาถึ ง ปจจุ บั น จึ ง น่ า สนใจศึ ก ษา
การใช้คาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารการกินในตาราอาหารไทยที่เขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยผู้วิจัยเรียกคา
ต่าง ๆ ที่แสดงให้เหนถึงสิ่งที่เกี่ยวกับอาหารการกิน ไม่ว่าจะเป็นคาเรียกชื่ออาหาร คาเรียกการทาอาหาร และ
คาเรียกอุปกรณ์การทาอาหาร เป็นต้น ว่า “คาแสดงโภชนลักษณ์”
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ภาพที 3 เจ้าพระยาภาสกรวงศ์ พร บุนนาค) กับท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2, 2554 7)
จากการศึกษาคาแสดงโภชนลักษณ์ใ นตาราอาหารไทยจากตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน
ภาสกรวงศ์ ผู้วิจัยสามารถแบ่งการพิจารณาออกเป็น 4 กลุ่ม คือ
2.2.2.1 คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับชื่ออาหาร
2.2.2.2 คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทาอาหาร
2.2.2.3 คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหาร
2.2.2.4 คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับการปรุงอาหาร
โดยมีสมมติ านว่า คาแสดงโภชนลักษณ์ในแต่ล ะกลุ่ มน่าจะสะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
อาหารการกินในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.2.2.1 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับชออาหาร
ชื่ออาหารที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่า ก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ
ได้แก่ ชื่ออาหารประเภทหุ งต้ม ชื่ออาหารประเภทต้มแกง ชื่ออาหารประเภทกับเข้าของจาน ชื่ออาหาร
ประเภทเครื่องจิ้มผักปลาแกล้ม ชื่ออาหารประเภทของหวานขนมและผลไม้ ชื่ออาหารประเภทเครื่องว่าง โดย
ชื่ออาหารแต่ละประเภทจะประกอบด้วยส่วนที่บอกประเภทและส่วนที่ระบุวัตถุดิบที่ใช้ปรุง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
2.2.2.1.1 ชออาหารประเภทหุงต้ม
ชื่ออาหารประเภทหุงต้มในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ นั้น เป็น
รายการอาหารเกี่ยวกับการหุงข้าว ทั้งสิ้น โดยแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่

53

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

54

42

1) ประเภทข้าวหุงทัวไป ที่ปจจุบันเรียกว่า “ข้าวสวย จะแบ่งเป็นประเภทย่อยด้วยกรรมวิธี
การหุง คือ หุงเข้าเชดน้าธรรมดา หุงไม่เชดน้า ส่วนการหุงต้มข้าวประเภทอื่น ๆ นั้นจะบ่งบอกวัตถุดิบ
ที่ใช้และบ่งบอกกรรมวิธีการปรุงในชื่อของอาหารด้วย
2) ประเภทข้าวต้ม เช่น เข้าต้มเปล่า เข้าต้มไก่ เข้าต้มหมู เข้าต้มหมูอย่างเก่า เข้าต้มปลา
หมอ เข้าต้มปลากระพง เข้าต้มกรก เข้าต้มกุ้งสมัยใหม่ เข้าต้มกับน้าซุบ
3) ประเภทข้าวผัด เช่น เข้าผัดหมูแ ม เข้าผัดหมี่ เข้าผัดไก่ เข้าผัดสละ เข้าผัดระกา เข้าผัด
ปูทะเล เข้าผัดเยื่อเคยดี เข้าผัดปลาหมึกแห้ง เข้าผัดปลาหมึกสด เข้าต้มผัดใส่กล้วย เข้าผัดหมูแนม
แขง เข้าผัดผลองุ่นแห้ง
4) ประเภทข้าวอน ได้แก่ เข้านึ่ง เข้าแช่ เข้ายา เข้าตุน หุงเข้ามัน เข้าแดกงา เข้ากลั่น
เข้าคลุก เข้าซาวน้า หุงเข้ากระทะ
นอกจากนี้ ยั งปราก ชื่ออาหารที่ ได้รั บอิ ทธิพลมาจากต่ างประเทศทั้งประเทศแถบยุ โ รป
และแถบเอเชียด้วย เช่น เข้าต้มอย่างจีน เข้าแขก เข้าบุหรี่อย่างแขก เข้ามันเจก หุงเข้าอย่างอังก ษ
ปงเข้าอย่างอเมริกัน หุงเข้าสุลต่าน เป็นต้น
2.2.2.1.2 ชออาหารประเภทต้มแกง
ชื่ออาหารประเภทต้มแกงในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ปราก
รายการอาหารประเภทต้มแกง แบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) ประเภททีระบุคาว่า “แกง” ไว้ในชื่ออาหาร โดยส่วนใหญ่จะบอกถึงวัตถุดิบที่นามาใช้
แกง เช่น แกงเนื้อวัว แกงหมูกับใบมะขามอ่อน แกงหมูหองกับดอกไม้จีน แกงหมูกับกับหน่อไม้เปรี้ยว
แกงหมูกับดอกส้มเสี้ยว แกงนกพิราบ แกงไก่กับกะทิ แกงไก่กับ กเหลือง แกงปลาเทโพ แกงปลาไหล
แกงปลาเทโพกับมะดัน แกงปลาเทโพกับบอน แกงปลาเทโพกับผักทอดยอด แกงปลาช่อนกับมะดัน
ดอง แกงปลาดุกทะเลกับหน่อไม้เปรี้ยว แกงนพเก้า แกงมัสหมั่น แกงมัศหมั่นกับน้าส้มซ่า แกงดอก
พยอม แกงโสนน้อย แกงจาวตาล แกงผักดอง แกงก้าหรี่กุ้งกับแตงกวา นอกจากนี้ยังมีชื่อแกงบาง
ประเภท ที่บอกกรรมวิธีการปรุง เช่น แกงนอกหม้อ
2) ประเภททีระบุรสแกง ได้แก่ รสจืด รสเผด รสเปรี้ยวซึ่งจะใช้คาว่า ส้ ม เช่น แกงจืด แกง
จืดรังนก แกงเผดไก่ แกงเผดลูกชิ้นปลากราย แกงเผดหยวก ห่านแกงเผด แกงเผด แกงส้มปลาหมอ
กับผักกระเจียบ ปลาช่อนแกงส้มกับผลลางสาด แกงต้มส้มสัปรสกับหมู แกงต้มส้มปลาหมอ
3) ประเภทแกงคัว เช่น แกงขั้วกุ้งกับสัปรศ แกงขั้วเป็ดกับพุดซาแดง แกงขั้วเป็ดกับมะเขือ
เทศ แกงขั้วไก่กับผลจันทน์เทศ แกงขั้วแมงดากับสัปรศ แกงขั้วปูเทล แกงขั้วผลสมอไทย์ แกงขั้วเป็ด
กับสละ แกงขั้วส้มตะพาบน้า แกงขั้วส้มลูกชิ้นปลาทูสด แกงเต่าขั้วส้ม แกงหมูป่าขั้วส้ม
4) ประเภทต้มยา เช่น ต้มยาเขมร
5) ประเภทแกงปา เช่น ปลาดุกแกงป่า
2.2.2.1.3 อาหารประเภทกับเข้าของจาน
คาว่า “กับเข้าของจาน ปจจุบันน่าจะเรียกสั้นๆว่า “กับข้าว ที่ไม่ใช่ประเภทต้มแกง ชื่อ
อาหารประเภทกับเข้าของจานหรือชื่อกับข้าวที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

43

ภาสกรวงศ์ อาจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทพล่า ประเภทฉู่ฉี่ ประเภทยา ประเภทผัด
ประเภททอด ดังนี้
1) ประเภทพล่า ได้แก่ ปูพล่า พล่าเนื้อสด พล่าเหดโคลนสด พล่าปากน้า พล่าดอกพยอม
พล่ากุ้งอย่างจีน พล่ากุ้งฝอยสด
2) ประเภทฉู่ ฉี ได้แก่ หมูฉู่ฉี่แห้ ง ฉู่ฉี่ปลาสั งกระวาด ฉู่ฉี่นกกระจาบ ฉู่ฉี่ปลาทูส ด ปลา
เนื้ออ่อนฉู่ฉี่น้า
3) ประเภทย า ได้ แ ก่ ย าใหญ่ ย าหนั ง หมู ย าไก่ กั บ มะเขื อ เหนี ย ว ย าพริ ก อ่ อ น
ยาเกสรดอกชมพู่แดง ยาขนุนอ่อน ยาแตงกวากับกุ้งรวน ยาผลกระเจียบ ยาต้นขึ้นไช่ ยาแห้วจีน ยา
เปลือกส้มจีน ยาแท่อย่างไทย แท่ ในที่นี้ คือแมงกะพรุนหมักเกลือนั่นเอง
4) ประเภทผัด ได้แก่ ผัดพริกแดงกับเต้าหู้เหลือง ผัดถั่วลันเตา ก้าหล่าปลีผัดกับกุ้ง ผัดพริก
ชี้ ากับกุ้งตะเขบ ไก่ผัดขิง าเกาเหลาบูด ผัดพริกชี้ ากับกุ้งตะเขบผัดปลาแห้ง ผัดปลาหาง
5) ประเภททอด ได้แก่ มะเขือเทศยัดไส้ทอด นกกระจาบยัดไส้ทอด ทอดมันกุ้ง ทอดมันปลา
กราย ล่าเตียง
2.2.2.1.4 ประเภทเครองจิ้มผักปลาแกล้ม
คาว่า เครื่องจิ้มนี้ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ให้คาอธิบายไว้ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
1 หน้า 104 ว่า “เครื่องจิ้มนี้เปนพื้นอาหารของชาวเรา เปนท้องสารับเช้า เยนอยู่ทุกเวลา ที่เปนสามัญ
มีปลาร้า ปลาเจ่า กะปพล่า และน้าพริก ผักปลาย่าง เปนต้น” จนมีคากล่าวว่า “ลูกผู้หญิงแล้วต้องต้ม
แกง ตาน้าพริกกินเปน จึงจะเปนแม่เรือนได้ดี มีเสน่ห์ปลายที่ตัก ผัวรักไม่วาย”
ชื่ออาหารประเภทเครื่องจิ้มผักปลาแกล้มที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของ ท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ อาจแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
1) ประเภทน้าพริก ได้แก่ น้าพริกผักต้ม น้าพริกส้มมะขามเปียก น้าพริกส้มมะขามสดผัด
น้าพริกนางลอย น้าพริกปลาร้า น้าพริกผักหลาม น้าพริกนครบาล น้าพริกสาเรจ น้าพริกมะกรู ด
กับหน่อไม้
2) ประเภทหลน ได้แก่ ไตปลาหลน ปลาร้าหลน ปลากุเลาหลน ปลาแดงหลน ปลาสัลมอน
หลน ปลา ะริงหลน ไก่งวงแ มหลน ปลาร้าลาวหลน กุ้งหลวงหลน เต้าเจี้ยวหลน
3) ประเภทเจ่า ได้แก่ เจ่าแมงดา เจ่าแมงดานึ่ง เจ่าปลาทู เจ่าปลาทูนึ่ง เจ่าปลาเค้า หมูเจ่า
สด
4) ประเภทพล่า ได้แก่ กะปพล่า เต้าเจี้ยวพล่า พล่าไก่งวงแ ม พล่าปลาอันโชวี
5) ประเภทลาบ ได้แก่ ลาบอย่างลาว ลาบแผลง
สังเกตได้ว่า อาหารประเภทพล่านี้ จัดแบ่งไว้ในทั้ งสองปริจเฉท ไม่ว่าจะเป็นประเภทกับเข้า
ของจาน และประเภทเครื่ องจิ้มผั กปลาแกล้ ม ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบที่เอามา “พล่า” เป็นสาคัญ เช่น
หากเป็นเนื้อสัตว์ กจะอยู่ในกลุ่มกับข้าวของจาน หากเป็นเครื่องปรุง เช่น กะป เต้าเจี้ยว กจะจัดใน
กลุ่มเครื่องจิ้มผักปลาแกล้ม
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2.2.2.1.5 ชออาหารประเภทของหวานขนม
ชื่ออาหารประเภทของหวานที่ปราก ในตาราแม่ครัวหั วป่าก์ ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกร
วงศ์ แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1) ของหวานทีระบุคาว่า ทอง ได้แก่ ทองเอก ทองหยิบ ทองหยอด ทองม้วน ฝอยทอง ขนม
ทอง ทองพลุ
2) ของหวานทีระบุคาว่า ข้าว (เข้า) ได้แก่ เข้าเม่าบด เข้าเหนียวแก้ว
3) ของหวานทีระบุคาว่า ขนม ได้แก่ ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง ขนมรังนก ขนมชั้น ขนม
ทองพลุ ขนมหม้อแกง ขนมใส่ไส้ ขนมหัวผักกาด ขนมฝรั่ง ขนมบ้าบิ่น ขนมลาเจียก ขนมสบัดงา ขนม
กง ขนมน้าดอกไม้ ขนมเสน่ห์จันทน์ ขนมเทียนใบตองสด ขนมลืมกลืน ขนมจ่ามงกุ ขนมปุย ่าย
4) ของหวานประเภททัวไป ได้แก่ ช่อม่วง ตะโก้สวรรค์ หันตรา าขนมฝอย มัดสะกอด
สะกัดมัดสะกอด ลูกชุบ วุ้นไส้ บัวลอย
2.2.2.1.6 ชออาหารประเภทผลไม้
ผลไม้ที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของ ท่านผู้หญิงเป ลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นผลไม้ไทย เช่น
มะปราง น้อยหน่า ผลเงาะ ผลลังสาด ผลทุเรียน มะม่วง ลิ้นจี่ ลาใย ผลหว้า สละ ผลทับทิม ผลเกษ
มังคุด ละมุดไทย ละมุดฝรั่ง ตาลโตนด ลูกตาล ตาลเฉาะ ผลจาก มะพร้าว มะพร้าวอ่อน มะพร้าวห้าว
ลาน ลูกชิด กล้วย กล้วยน้าไทย กล้วยน้าละว้า กล้วยสั้น กล้วยหักมุก กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วย
น้านมราชสีห์ กล้วยกรัน กล้วยครั่ง กล้วยตีบ กล้วยน้าเชียงราย าหอมว้า กล้วยตานี กล้วยร้อยหวี
เป็นต้น
2.2.2.1.7 ชออาหารประเภทเครองว่าง
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ (ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม 1 หน้า 155) ได้ให้ความหมาย คา
ว่า “เครื่องว่าง ไว้ว่า “เครื่องว่างนี้เปน ของใช้รับประทานกลางวัน บ่าย าค่า ระหว่างเวลาอาหาร
เช้า าเยน มีทั้งคาวแลหวาน หลายอย่างต่างชนิดที่แผลงถ่ายจากของต่างประเทศ ทั้งแม่ครัวหัวป่าก์
ประดิษ ์ขึ้นโดยมากที่สุดเพียงเมี่ยงของโบราณ กทาเพิ่มเติมขึ้นอีกหลายอย่าง ชื่ออาหารประเภท
เครื่องว่าง อาจแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1) อาหารประเภทเครองว่าง ทีระบุคาว่า “ขนม” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ขนมจีบ ขนม
จีบอย่างเจ้าครอกวัดโพธิ์ ขนมจีบปุ่น ขนมค้างคาวอย่างเจ้าครอกทองอยู่ ขนมค้างคาวอย่างสมเดจ
พระพันวรรษา ขนมตาล ขนมเบื้อง ขนมเบื้องน่าหวาน ขนมเบื้องยวน ขนมไข่เต่า ขนมปลากริม”
2) อาหารประเภทเครองว่าง ทีระบุคาว่า “ข้าว” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ เข้าเกรียบแก้ว
ไส้กุ้ง เข้าเกรียบแก้วไส้หมู เข้าเกรียบแก้วไส้หวาน เข้าเม่าเบื้อง เข้าเม่าเขาย้อย
3) อาหารประเภทเครองว่าง ทีระบุคาว่า “เมียง” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ เมี่ยงข่า เมี่ยง
ส้ม เมี่ยงแนม
4) อาหารประเภทเครองว่าง ทีระบุเป็นชออาหารทีนามาจากต่างประเทศ เท่าที่ปราก
ได้แก่ คาว่า มะกะโรนี แ ่กึนหรือทอดมันเจก โดยท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ให้ความหมาย คาว่า
“มะกะโรนี ไว้ว่า “มะกะโรนีนี้เป็นของกาเนิดในประเทศอิตาลี โรมวิษัย เปนอาหารของประชาชน
ชาติ์นั้น มะกะโรนีนี้ทาด้วยเข้าสาลีพรรณชนิดแขงกระด้างต่าง ๆ เอามาโม่ตาลงเปนแปงผง ประสม
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กับน้าเลกน้อย นวดเคล้าเปนอย่างแปงปนขนมจีบของเรา ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 4
2554 135 ส่วนชื่ออาหารที่นามาจากต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ แ ่กึน าทอดมันเจก ไข่เคมเมืองจีน
ไก่ต้มขนมจีน
นอกจากนี้ ยังมีอาหารประเภทเครื่องว่าง ที่เป็นชื่ออื่น ๆ ได้แก่ ศีร์ษะสุกรทรงเครื่อง หมูตั้ง
สด ไข่คว่า น้ายาเหนือ โสร่ง นั่งไข่ ตีนหมูถอด มะเขือเทศบรรจุไส้ครีม ทองก้อน ไส้เลือด พล่าหอย
นางรมสด ปลายาวเทิ่งบอง ไข่คว่า น้ายาเหนือ โสร่ง นั่งไข่ น้าพริกจิ้ม าทาเข้าตัง น้ายาเหนือ
คาแสดงโภชนลักษณ์ที่ปราก ในชื่ออาหารประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น สะท้อนถึงสารับ
อาหารไทยในมื้อหนึ่ง ๆ จะประกอบด้วย ข้าวสวย แกง กับข้าวของจาน เครื่องจิ้มผักปลา แกล้ม ของ
หวานขนม ผลไม้ ซึ่งถูกหลักโภชนาการ คือรับประทานอาหารครบ 5 หมู่หลัก ได้แก่ คาร์โบไ เดรต
โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน
คาแสดงโภชนลักษณ์ในชื่ออาหารประเภทต่าง ๆ ดังกล่าวย่อมสะท้อนถึงการรับประทานอาหารอย่าง
ถูกหลั กโภชนาการเนื่ องจากคาแสดงโภชนลั กษณ์ เ กี่ยวกับชื่ ออาหารนั้น บ่งชี้ถึ ง ประเภทอาหาร วัตถุดิบ
แหล่งที่มาของอาหาร รสอาหารอย่างชัดเจน
2.2.2.2 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การทาอาหาร
คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทาอาหารในครัวจะปราก มากในตอนที่บอกวิธีทาอาหาร
จากการวิจัยพบว่า อุปกรณ์การทาอาหารในครัวไทย จะปราก พร้อมกับคาแสดงโภชนลักษณ์ประเภทคากริยา
ที่ต้องใช้ให้สอดคล้องกับประเภทของอาหาร ดังปราก ดังนี้
2.2.2.2.1 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การทาอาหารประเภทการหุงต้มข้าว
จากการวิจัยคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทาอาหารประเภทการหุงต้มข้าว จะ
ปราก อุปกรณ์การหุงข้าวต่าง ๆ ที่ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ อธิบายไว้พร้อม ๆ กับคากริยาที่ใช้
กับอุปกรณ์ นั้น ๆ ดังตาราง ดังนี้
ตารางที 9 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การทาอาหารประเภทการหุงต้มข้าว ของท่านผู้ห ิง
เปลียน ภาสกรวงศ์
อุปกรณ์ทีใช้หุงข้าว

คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์หุงข้าว

หม้อดิน เดียวนี้ มีห ม้อต่างประเทศทา เอาเข้ากรอกหม้อ ซาวให้หมด รินน้าสักสอง าสามหน แล้วเทน้า
ด้ ว ยเหลกเคลื อ บทองเหลื อ ง ทองแดง ลงใหม่ให้เพียงคอหม้อ ต้องสังเกตุดูว่าจะไม่แน่นหม้อได้ ปดฝา
แลเงินเบาอาลูมินัมขนาดชนิดต่าง ๆ ใน
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 50)
ท้องตลาดมากตามที่เลือกจะใช้ได้ดี
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1
2554 50)
เล่าอวย

เอาเข้ากรอกลงในหม้อ าเล่าอวยคเนดูสักครึ่งหม้อเทน้าลงให้
ท่วม สูงกว่าเมลดเข้าองคุลีหนึ่ง ปดฝา
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อุปกรณ์ทีใช้หุงข้าว

คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์หุงข้าว
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 53)
เอาหม้อขึ้นตั้งบนไ จะใช้ น าถ่านกตาม
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 50)

ถ่าน น

จ่า ช้อนไม้

เขี่ยไ เอาถ่านไว้แต่น้อย ยกหม้อขึ้นตั้งบนไ อ่อน ๆ เรียกว่า
ดง ระวังอย่าให้ไหม้
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 50-51)
เอาช้อน าจ่าไม้คนเข้าในหม้อให้ทั่วกัน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 50)
เอาด้าจ่ายงขึ้นให้เมลดเข้ากระจาย
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 51)

พิมพ์เคลือบ าพิมพ์เหลกวิลาศที่มี
รูปต่าง ๆ

เอาเข้าสารที่ขาวซาวน้าให้ ห มด เทลงในพิมพ์เคลื อบ าพิ ม พ์
เหลกวิลาศที่มีรูปต่าง ๆ คะเนประมาณค่อนพิมพ์ เอาน้าดอกไม้
เทลงในพิมพ์ พอเตมปากพิมพ์
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 4 2554 24)

หวด

เอาหม้อตั้งเทน้าลงในหม้อแล้วเอาหวดดินซ้อนบนปากหม้อ
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 4 2554 26)

โม่

เอาเข้าสารแช่น้าเสียสักครู่หนึ่งจึงเอาขึ้นขั้วให้เหลืองจนมีกลิ่น
หอม จึงเอามาบดให้เลอียด าจะใช้โม่เอากได้
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 86)

ชาม

เสวียน

เมื่อสุกดีแล้วบรรจุลงชามไปตั้งให้รับประทาน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 26)
เอาเข้าสุกเทลงไปชามหนึ่ง
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 4 2554 29)
ยกลงตั้งบนเสวียนเปนใช้ได้ คดลงขันเข้าบาตร์ไปตั้ง
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 51)
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2.2.2.2.2 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การทาอาหารประเภทต้มแกง กับข้าว
ของจาน เครองจิ้มผักปลาแกล้มและเครองว่าง
จากการวิจั ยกลุ่ มคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกั บอุปกรณ์การทาอาหารประเภทต้มแกงจะ
ปราก อุปกรณ์การทาแกงต่าง ๆ ที่ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ อธิบายไว้พร้อม ๆ กับคากริยาที่ใช้
กับอุปกรณ์ นั้น ๆ ดังตาราง ดังนี้
ตารางที 10 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์ทีใช้ในการทาครัวของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
อุปกรณ์ทีใช้ในการทาครัว

คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์ในการทาครัว

หม้อแกง

เอาหัวกะทิกับกลางใส่หม้อเคี่ยวไปจนแตกมัน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1, 2554 82)

กระทะ

เอากระทะตั้งบนไ น้ามันหมูที่หั่ นไว้ล งผั ด ในกระทะจนมั น
แขงกรอบ
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 4 2554 27)

อ่างดิน

ปอกมะพร้าว คั้นกระทิเอาแต่หัวค่น ๆ เทลงในอ่างดิน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2, 2554 70)

กระชอน

คนพอร้อนทั่วกันดีแล้ว เอาขึ้นเทลงในกระชอน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1, 2554 : 86)

กระต่ายจีน

เอามะพร้าวกระเทาะและปอกเปลือกนอกแล้ว ขูดด้วยกระต่าย
จีน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1, 2554 55)

ครก
ครกดิน
ครกหิน
สากไม้ สากเหลก
อุปกรณ์ที่ใช้ในการทาครัว

มีด

พริกแห้งหนัก บาท สลึงเ อง กระเทียมหนัก บาท...นี้ เท
ลงครกตาให้เลอียดก่อน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม1, 2554 69-70)
เอาหัวหอมเยื่อเคย พริกไทยลงครก โขลกให้ละเอียด
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 3 2554 65)
ครกดินสากไม้ดีกว่าครกหินแลสากเหลก
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 94)
ตักเอาแต่ตัวปลาหมอจากหม้ อแกง เอามีดกรีดที่สัน ค่อยแบะ
ออกสองซีก ระวังอย่าให้แตกได้
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 3, 2554 62)
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48

อุปกรณ์ทีใช้ในการทาครัว

คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์ในการทาครัว

เขียง

กุ้งสดปอกเปลือก เอาแต่เนื้อกับมันขึ้นเขียงสับให้เข้ากัน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 5 2554 248)

ผ้าขาวบาง

เอาเนื้อหมูสุ กลงในผ้าขาวบางบิดให้ แห้ ง แลเกบเอาน้าที่บิด
ออกจากเนื้อหมูไว้
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 : 85)

ตะแกรง

เอามันหมูที่หั่นไว้เทลงในกระทะคน พอมันหมูนั้นแขงตัวดีแล้ว
เอาขึ้นเทลงบนกระชอน เอาน้าเยนราดสงเอาขึ้นบนตะแกรงทั้ง
หนังและมัน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 86)

เตา

เตาที่จะใช้หุงนั้น ใช้ ก่ออิ แลโคลนผสมแกลบอย่าง 1 หุงต้ม
เข้า
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 28)

เตาน้ามันปโตรเลียม

หุงด้วยเตาน้ามันปโตรเลียม พอเข้านั้นเดือดคนเข้าด้ว ยกันดี
แล้ว ปดฝาหม้อจนเข้านั้นเดือดอีก จนเหงื่อตกจากฝาหม้อกรู้ว่า
น้าแห้ง หุงเข้าบุหรี่ต้น
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 27)

2.2.2.2.3 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การเตรียม ของหวาน ขนม ผลไม้
ตารางที 11 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์ทีใช้ในการทาของหวาน ขนม ผลไม้ของ
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
อุปกรณ์ทีใช้ในการทาของหวาน
ขนม ผลไม้

คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์ในการทาของหวาน ขนม ผลไม้

พิมพ์ขนม

ควักขนมอัดลงไปให้เตมพิมพ์
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 127-128)

ไม้ปากเป็ด

เอาไม้ปากเป็ดช้อนกลับ ลง
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 : 129)

กระทะทอง

เอาน้าตาลเชื่อมลงในกระทะทอง
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 130)
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อุปกรณ์ทีใช้ในการทาของหวาน
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คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์ในการทาของหวาน ขนม ผลไม้

กระทะเหลก

เอาน้ามันมะพร้าวใหม่ ๆ าน้ามันหมูกได้เทลงในกระทะเหลก
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 136)

หม้อเคลือบ

เอาน้าเทลงกระทะทอง าหม้อเคลือบ ตั้งบนไ ให้เดือดพลุ่ง
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 99)

มีดทอง

ใช้มีดทองถือมือขวา ตัดที่ขั้วออกเสียก่อน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 111)

มีดทาด้วยทองม้าฬ่อ

มะปรางที่จะปอกริ้วนั้นต้องเลือกที่สุกและไม่ช้าปอกด้วยมีดทา
ด้วยทาด้วยทองม้าฬ่อ เป็นต้น
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 143)

มีดคว้าน

มะปรางปอกเกลี้ยงทั้งพวงต้องคว้านเมดข้างเดียว
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 148)

หินลับ

มีดปอกมะปรางต้องมีมากเล่ม...และต้องมีหินลับไว้กับตัว
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 : 149)

กระต่ายจีน

ปอกมะพร้าวกระเทาะออกเอาแต่เนื้อ ปอกผิวดาออกให้หมด
ขูดด้วยกระต่ายจีน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2554 175)

ถาดนึ่ง

ตักลงในถาดนึ่ง
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 105)

ลังถึง

ตักลงในถาดนึ่งในลังถึง
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 105)

ผ้าขาว

ชิมดูเคมแลหวาน พอกลืนกันกับเปรี้ยว จึงกรองด้วยผ้าขาวเนื้อ
ดี
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 : 117)

ถุงผ้า

เอาเข้าสารแช่น้าโม่แล้วเทลงในถุงผ้าทับน้าให้แห้ง
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 135)

61

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

62

50

อุปกรณ์ทีใช้ในการทาของหวาน
ขนม ผลไม้
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หม้อดิน

เอาหม้อดินบรรจุน้าสักค่อนหม้อ ผ้าขาวเนื้อดีผูกปากให้ตึง...
เจาะผ้าขาวที่ริมปากหม้อพอให้ไอขึ้น
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 : 135)

ฝาละมี

ยกขึ้นตั้งไ ฝาละมีปดบนผ้าจนน้าเดือด ๆ
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 : 135-136)

จอก

แล้วเอาจอกตักแปง เทลงบนผ้า เอาก้นจอกละเลงบาง ๆ
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2 2554 136)

คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ทาครัวในอดีตเมื่อร้อยปีที่ผ่านมา ส่วนมากจะเป็นวัสดุที่ผลิตจาก
ธรรมชาติ อันแสดงถึงนวัตกรรมและภูมิปญญาไทยในสมัยก่อน อุปกรณ์ทาครัวในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่าน
ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ อาจกล่าวได้ว่าเป็นอุปกรณ์ทาครัวมาตร านที่ใช้ในการทาอาหารไทยประเภทต่าง ๆ
ในสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี
2.2.2.3 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับเครองปรุงอาหาร
เครื่องปรุงอาหารที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ แบ่งออกเป็น
ดังนี้
2.2.2.3.1 เครองปรุงประเภทสมุนไพรหรอเครองเทศ ได้แก่ ข่า ตะไคร้ พริกไทย รากผั กชี
กระเทียม หอม ใบมะกรูด ลูกผักชี ยี่หร่า ลูกแปะกก ผิวมะกรูด ใบมะกรูด ผิวส้มซ่า ขิง
2.2.2.3.2 เครองปรุงให้เกิดรสอาหาร แบ่งออกเป็น
1) เครองปรุงรสอาหารคาว ประกอบด้วย
1.1)
ได้แก่ เกลือ กะป น้าเคย น้าปลาร้า เยื่อเคย เจ้า
เจี้ยว น้าปลายี่ปุ่น น้าปลาดี
1.2)
ได้แก่ พริกแห้ง พริกอ่อน พริกชี้ า พริกขี้หนู พริก
เหลือง พริกแดง พริกสด
1.3)
ได้แก่ น้าส้มมะขาม น้ามะกรูด น้ามะนาว น้าส้ม
ซ่า มะดัน มะปราง ระกา มะม่วงดิบ
1.4)
ได้แก่ น้าตาลหม้อ น้าตาลทราย
น้าอ้อยสด น้าผึ้ง
2) เครองปรุงรสอาหารหวาน ที่กล่าวถึงในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้แก่ น้าตาลชนิดต่าง ๆ คือ น้าตาลหม้อ น้าตาลทราย น้าตาลโตนด
น้าตาลมะพร้าว น้าตาลเชื่อม น้าตาลปก างบ รวมทั้ง น้าผึ้ง
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์นี้ จะเน้นในเรื่องการใช้รสหวานเพื่อปรุงรส
ให้ความกลมกล่อมในอาหารแต่ละชนิด มีการบรรยายลักษณะของความหวานในลักษณะที่
ต่าง ๆ กัน เช่น หวานของน้าตาลทราย หวานของน้าตาลหม้อ การเลือกใช้น้าตาลผิดประเภท
กจะทาให้อาหารกจะทาให้อาหารเสียรสชาติและขาดความกลมกล่อมได้
2.2.2.3.3 เครองปรุงให้เกิดกลินและสีในอาหาร โดยเฉพาะในขนมหวาน ซึ่งมีเครื่องปรุง
กลิ่นให้เกิดกลิ่นหอมและเครื่องปรุงสีในขนมด้วย เครื่องปรุงกลิ่นให้ขนมมีกลิ่นหอมที่สาคัญเท่าที่
ปราก คือ น้าดอกไม้ น้าดอกไม้เทศ ส่ วนเครื่องปรุงสีให้ขนมมีสีน่ารับประทานเท่าที่ปราก คือ น้า
จากดอกไม้ น้าฝาง ครั่ง
2.2.2.4 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการปรุงอาหาร
ค าแสดงโภชนลั ก ษณ์ เ กี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการท าให้ อ าหารสุ ก เท่ า ที่ ป ราก ในต าราแม่ ค รั ว หั ว ป่ า ก์
ประกอบด้วย หุง ต้ม แกง ปง จี่ อั่ว นึ่ง พล่า หลน คั่ว ย่าง งบ ดอง ตุน หลาม ตา ยา ทอด เจียว ผัด ลักษณะ
การปรุงอาหารให้สุกดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะคือ
2.2.2.4.1 ลักษณะการปรุงอาหารให้สุกโดยไม่ใช้น้ามัน ได้แก่ การใช้คาแสดงโภชนลักษณ์
หุง ต้ม แกง ปง จี่ อั่ว นึ่ง พล่า หลน คั่ว ย่าง งบ ตุน หลาม ตา ยา ดังตัวอย่าง
ตารางที 12 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับลักษณะการปรุงอาหารให้สุกโดยไม่ใช้น้ามัน ของ
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ประเภท

ตัวอย่าง

ย่าง

“ปลาย่างสด...ขอดเกลดแล่หนังแบะออก เอาขึ้นตรางใช้ไ ถ่าน ย่างแต่พอลอกเกลด
ออกแล้ วย่างอีกทีพอหนังเหลือง...ต้องย่างให้ระอุแล้วจึงจัดลงจานไปตั้งกับผั กและ
เครื่องจิ้มรับประทาน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2, 2554 96)

นึ่ง

เอาขึ้นนึ่งบนกระทะน้าร้อน าลังถึงกได้ เมื่อสุกแล้วกระทิแห้งขึ้นน่าเปน ่าขาว ยกไป
ตั้งให้รับประทานทั้งถ้วย
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 4, 2554 75)

พล่า

น้ามะนาวบีบลงในกุ้งเคล้าไปจนเนื้อกุ้งสุกเลกน้อย
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 4, 2554 59)

หลาม

ตัดกระบอกไม้ไผ่สดที่ขนาดใหญ่ ยัดปลาที่ห่อลงไปในกระบอก เอากาบมะพร้าวหรือ
ใบไม้ห่อใบตองยัดปากกระบอก หลามไ แรงจนระอุดีจึงผ่ากระบอกออก เครื่องจิ้มผัก
แกล้ม
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 2, 2554 97)
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2.2.2.4.2 ลักษณะการปรุงอาหารให้สุกโดยใช้น้ามัน ได้แก่ ทอด เจียว ผัด น้ามันที่ใช้ใน
การทอด เจียว ผัด ปราก เพียงชนิดเดียวคือ น้ามันหมู และน้ามันมะพร้ าว เท่านั้นไม่ปราก น้ามัน
ชนิดอื่น ๆ ดังตัวอย่าง
ตารางที 13 คาแสดงโภชนลักษณ์การปรุงอาหารให้สุกโดยใช้น้ามันของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ประเภท

ตัวอย่าง

เอากระทะตั้งไ ให้ร้อน จึงเอาเนื้อหมูโรยลงในกระทะ พอน้ามั นออกเอากระเทียมที่
น้ามันหมู เจียว ทุบไว้เจียวลงจนเหลือง กับข้าวของจาน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 2, 2554 : 81)

ทอด

“ไข่คว่า...เอากะทะน้ามันหมูตั้งขึ้น เมื่อร้อนแล้ว จึงเอาไข่ขาวที่ยัดไส้ไว้ ชุบ องเป็ด
ที่ต่อยไว้ ทอดลงเปนอัน ๆ จนไข่นั้นเหลืองกรอบ...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 1, 2554 : 184)
“โสร่ง...ปนกลม ๆ คะเณพอคาหนึ่ง เอากระทะตั้งไ ให้ร้อน เอาน้ามันหมูเทลงจน
น้ามันร้อนจึงเอามี่ซั่วซึ่งห่อไว้นั้น ทอดลงจนเหลือง...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 2, 2554 : 147)

ผัด

“เข้าผัดไข่ ...เอาน้ามันหมูเทลงในกระทะ ตั้งไ ให้ร้อน จึงเอากระเทียมโรยลงคนไป
จนกระเทียมเหลือง จึงเอาเนื้อหมู ไก่ เข้าเทลงไปคนให้เข้ากัน...คนให้เข้าแลไข่เข้า
กัน”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม1, 2554 : 51-52)
“ผัดพริกชี้ ากับกุ้งตะเขบ...เอากระทะขึ้นตั้งไ มันหมู เทลงผัดไป พอน้ามันออก
เลกน้อย เอากระเทียมที่ปอกทุบไว้เทลงคนไปจนกระเทียมเหลือง...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 5, 2554 : 250-251)

เจียว

“ฉู่ฉี่ป่าปลาสังกระวาด...เมื่อ เจียวน้ามันหมูแล้ว เอาของที่หั่นไว้ขึ้นเจียว...เมื่อเจียว
เหลืองเปนอย่าง ๆ แล้วเอาขึ้นไว้...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 5, 2554 : 252)

2.2.3 ภาพสะท้อนวิ ีชีวิตคนไทยจากตาราแม่ครัวหัวปาก์ ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
จากการศึกษาตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์สะท้อนให้เหนวิถีชีวิตคนไทยใน
สมัยรัชกาลที่ 5 สามารถแบ่งได้ 3 ประเดน ได้แก่
.2.3. ภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรมการกิน
.2.3. ภาพสะท้อนด้านกรรมวิธีประกอบอาหาร
.2.3. ภาพสะท้อนด้านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
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2.2.3.1 ภาพสะท้อนด้านวั นธรรมการกิน
ภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรมการกินที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิ งเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
พบ 5 ประเดน ได้แก่ ด้านรสชาติ ด้านความหลากหลายของอาหาร ด้านสารับอาหาร ด้านอาหารกับเวลาใน
การบริโภค และด้านภูมิปญญาในวัฒนธรรมการกิน มีรายละเอียด ดังนี้
2.2.3.1.1 ด้านรสชาติ
รสชาติของอาหารสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมการกินของผู้รับประทาน จากการศึกษาตาราแม่
ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ พบว่า รสชาติอาหารที่พบ มี 6 รสชาติ ประกอบด้วย
รสเผด เปรี้ ย ว หวาน มัน เคม และเปรี้ยวอมหวาน ส าหรับการประกอบอาหารคาวจะมี การใช้
เครื่องแกง และเครื่องปรุงเป็นองค์ประกอบ และพบว่าใช้พริกเป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร
ซึ่งลักษณะการประกอบอาหารเช่นนี้ เป็นตัวบ่งชี้ว่าคนไทยในสมัยนั้นนิยมรับประทานอาหารที่มีรส
เผด ยกตัวอย่างเช่น การประกอบอาหารที่มีพริกเป็นส่วนประกอบ ได้แก่ การทาแกง เนื้อวัว แกงขั้ว
เป็ดสละ แกงปลาเทโพกับบอน ฯลฯ

ภาพที 6 แกงเน้อวัว
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์,
เล่ม , 2554 : 77)

ภาพที 5 แกงขั้วเป็ดสละ
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์,
เล่ม , 2554 : 67)

ภาพที 4 แกงปลาเทโพกับบอน
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์,
เล่ม , 2554 : 44)

นอกจากอาหารที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบแล้ว ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน
ภาสกรวงศ์ ยังมีอาหารที่ใช้พริกเป็นวัตถุดิบหลัก พบในปริจเฉทที่ 5 เครื่องจิ้ม ผักปลา แกล้ม ดังนี้
เล่มที่ 1 น้าพริกผักต้ม น้าพริกผักหลาม กะปพริก น้าพริกส้มมะขามเปียก
เล่มที่ 2 น้าพริกนครบาล น้าพริกสาเรจ น้าพริกส้มมะขามสดผัก
เล่มที่ 3 ปลาร้าสาเรจ กุ้งส้ม กุ้งหลวงหลน
เล่มที่ 4 น้าพริกนางลอย
เล่มที่ 5 น้าพริกปลาร้า น้าพริกมะกรูดกับหน่อไม้
2.2.3.1.2 ด้านความหลากหลายของอาหาร
ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้รวบรวมขั้นตอนการประกอบ
อาหารทั้งหมด 5 เล่ม แต่ละเล่มประกอบด้วย 8 ปริเฉท ทั่วไป หุงต้มข้าว ต้มแกง กับข้าวของจาน
เครื่ องจิ้ มผั กปลาแกล้ ม ของหวานขนม ผลไม้ และเครื่องว่าง สะท้อนให้ เหนว่าในสมัยนั้นมี ก าร

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

66

54

ประกอบอาหารอย่างหลากหลาย ซึ่งพบว่าการประกอบอาหารในแต่ละปริจเฉทกมีอาหารหลาย
ประเภท ดังตัวอย่าง เช่น
ตาราแม่ครั ว หั ว ป่ าก์ของท่านผู้ ห ญิงเปลี่ ยน ภาสกรวงศ์ เล่มที 1 ประกอบด้ว ยอาหารที่
หลากหลาย ดังนี้

ภาพที 7 สารบั รายการอาหารในตาราแม่ครัวหัวปาก์ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์ เล่มที
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 -จ)
จากรายการอาหารข้างต้น แสดงให้เหนว่ามีการประอาหารหลายประเภททั้งอาหารคาว อาหารหวาน
สาหรับประเภทอาหารที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่มที่ – เล่มที่ 5 มี
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที
ประเภทอาหาร
หุง

รายการอาหารในตาราแม่ครัวหัวปาก์ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ตัวอย่างรายการอาหาร
อาหารคาว
หุงข้าวบาตร หุงข้าวเชดน้าธรรมดา หุงข้าวไม่เชดน้า ฯลฯ

ข้าวต้ม

ข้าวต้มหมูอย่างเก่า ข้าวต้มปลาหมอ ข้าวต้มเปล่า ข้าวต้มไก่ข้าวต้มอย่างจีน
ข้าวต้มผัดใส่กล้วย ข้าวต้มมัดใต้ ข้าวต้มกุ้งสมัยใหม่ ฯลฯ

ผัด

ข้าวผัดหมี่ ข้าวผัดปูทะเล, ข้าวผัดหมูแ ม ข้าวผัดเยื่อเคยดี ข้าวผัดปลาหมึกแห้ง
ข้าวผัดปลาหมึกสด ผัดพริกชี้ ากับกุ้งตะเขบ ข้าวผัดระกา ข้าวผัดไก่ ผัดถั่ว
ลันเตา กะหล่าปลีผัดกับกุ้ง ผัดปลาแห้ง ผัดปลาหาง ฯลฯ
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พล่า
ยา

55
ตัวอย่างรายการอาหาร
พล่าปากน้า พล่ากุ้งฝอย ปูพล่า กะปพล่า เต้าเจี้ยวพล่า พล่าไก่งวงแ ม พล่า
กุ้งอย่างจีน ฯลฯ
ยาหนังหมู ยาผลกระเจียบ ยาพริกอ่อน ฯลฯ

น้าพริก

น้ าพริ ก นางลอย น้ าพริ ก ผั ก ต้ ม น้ าพริ ก ผั ก หลาม กะปพริ ก น้ าพริ ก ส้ ม
มะขามเปียก น้าพริกนครบาล น้าพริกสาเรจ น้าพริกส้มมะขามสดผัก น้าพริก
ปลาร้า น้าพริกมะกรูดกับหน่อไม้ ฯลฯ

หลน

เจ่าปลาเค้าหลน เต้ายี้หลน ไก่งวงแ มหลน ปลาแซลมอนหลน กุ้งหลวงหลน
ฯลฯ

แกงป่า

ปลาดุกแกงป่า

ต้ม

ต้มสับปะรดกับหมู

แกงคั่ว

แกงคั่วส้มตะพาบน้า แกงคั่วเป็ดกับผลพุดซาแดง, แกงเต่าคั่วส้ม, แกงหมูป่าคั่วส้ม
ฯลฯ

ปลาร้า

ปลาร้าลาว น้าพริกปลาร้า ปลาร้าสาเรจ ฯลฯ

ฉู่ฉี่

ฉู่ฉี่ปลาทูสด หมูฉู่ฉี่แห้ง ฉู่ฉี่ปลาสังกระวาด ฯลฯ

เจ่า

เจ่าแมงดา เจ่าปลาทู เจ่าปลาเค้า หมูเจ่าสด ฯลฯ

นึ่ง

เจ่าแมงดานึ่ง เจ่าปลาทูนึ่ง

ขนมจีน

ไก่ต้มขนมจีน

เมี่ยง

เมี่ยงข่า เมี่ยงส้ม เมี่ยงแหนม ฯลฯ

ลาบ

ลาบอย่างลาว ลาบแผลง ปลาย่างและผักสาหรับลาบแผลง ฯลฯ
อาหารอน

อื่น ๆ

ขนม

ข้าวนึ่ง, ข้าวตุน, ข้าวซาวน้า, ข้าวแดกงา, ไข่มดแดง ปลาทูสดสอดไส้ หมูตั้งสด
หมูแนมไทย ใส้กรอก ล่าเตียง ม้าอ้วน ทอดมันกุ้ง ข้าวบุหรี่อย่างแขก ข้าวแขก
หมูซ่า ข้าวแช่ ต้มโพล้งปลาสลิด คั่วเหดเผาะ กุ้งส้ม ปูตา ฯลฯ
อาหารประเภทของหวาน
ขนมลาเจียก ขนมทอง ลูกชุบ ขนมสะบัดงา ขนมกง วุ้นไส้ ขนมน้าดอกไม้
ทองเอก ทองหยิบ ฝอยทอง ขนมต้มข้าว ขนมรังนก ขนมทองพลุ หันตราหรือ
ฝอยทอง ข้าวเม่าบด ขนมหม้อแกง ขนมค้างคาว ขนมเบื้องยวน ขนมจ่ามงกุ
ขนมปุยฝาย ช่อม่วง ตะโก้สวรรค์ ขนมใส่ไส้ ขนมหัวผักกาด ขนมฝรั่ง ขนม
บ้าบิ่น ฯลฯ
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ประเภทอาหาร
ผลไม้

อาหารว่าง

ตัวอย่างรายการอาหาร
อาหารหวาน
ตาลโตนด ลูกตาล ผลจาก มะพร้าว มะพร้าวอ่อน มะพร้าวห้าว ลูกชิด มะปราง
น้อยหน่า เงาะ ลางสาด ทุเรียน กล้วย สละ ทับทิม มังคุด ละมุด ฯลฯ
อาหารว่าง
ขนมจีบ ข้าวเม่าเบื้อง ข้าวเกรียบแก้วไส้กุ้ง ข้าวเกรียบแก้วไส้หมู ข้าวเกรียบแก้ว
ไส้หวาน ข้าวเม่าเขาย้อย ขนมจีบอย่างเจ้าครอกวัดโพธิ์ ปนแปง ไข่คว่า ขนม
ค้างคาว ขนมเบื้องยวน เมี่ยงข่า เมี่ยงส้ม เมี่ยงแนม น้ายาจีน หุงต้มมะกะโรนี ,
มะกะโลนีแกงจืด, มะกะโรนีสุก, มะกะโลนีอย่างอิตาเลียน ฯลฯ

2.2.3.1.3 ด้านสารับอาหาร
สารับอาหาร เป็นการจัดอาหารหลายชนิดให้อยู่ในสารับเดียวกัน เช่น มีข้าว แกงเผด แกงจืด
น้าพริก เป็ นต้น สารับอาหารไทยในทุกมื้อจะจัดขึ้นอย่างพิถีพิถัน กับข้าวทุกจานที่จัดขึ้นจะต้องมี
ความสัมพันธ์กัน คนไทยจึงมักจัดสรรสารับต่าง ๆ ให้มีความสมดุลกัน หากสารับใดมีอาหารหวาน
เปรี้ยว กต้องมีอาหารจานหวานอีก อย่างหนึ่งสาหรับกินแก้รสกัน มื้อใดมีอาหารจานเผดกจะต้องมี
อาหารจานเคมและแกงจืดรวมอยู่ด้วย นับเป็นเอกลักษณ์และภูมิปญญาของคนไทยในการสร้างสรรค์
อาหารต่าง ๆ ให้มีความเอรดอร่อยน่ารับประทาน และยังอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ในตารา
แม่ ค รั ว หั ว ป่ า ก์ ข องท่ า นผู้ ห ญิ ง เปลี่ ย น ภาสกรวงศ์ พบว่ า มี ก ารจั ด อาหารเป็ น ส ารั บ อาทิ การ
รับประทานกะปพล่า

ภาพที 8 กะปพล่า
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 115- 6)
จากตัวอย่างข้างต้นพบว่าการรับประทานกะปพล่าต้องรับประทานคู่กับเครื่องเคียงหรือของ
แนม ซึ่งหมายถึง อาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่จัดเพิ่มขึ้นให้กับอาหารหลักในสารับ เพื่อช่วยเสริมรสชาติ
อาหารในสารับนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังตัวอย่างหากรับประทานพล่ากะปต้องรับประทานคู่กับผักดิบ
หมูหวาน ปลาดุกย่าง หรือไข่เคม
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นอกจากนี้ สะท้อนให้เหนวัฒนธรรมในการจัดสารับอาหาร ได้แก่ สารับสาหรับพระสง ์
เครื่องกระยาบวชพระภูมิ์เจ้าที่ เครื่องสังเวยเทวดา ของเส้นไว้ผีเย่าท้าวเรือน สารับครู และเครื่อง
เจ้านาย ซึ่งการจัดสารับดังที่กล่าวมานี้มีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น สารับสาหรับพระสง ์

ภาพที 9 สารับเลี้ยงพระ
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 20-23)
จากข้อความที่ตัดตอนมาจากตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่มที่
1 ปริจเฉท 1 กล่าวถึงการจัดสารับสาหรับพระสง ์ ซึ่งสะท้อนให้เหนถึงความเลื่อมใสและศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา แสดงถึงความประณีตบรรจงในการจัดสารับอาหาร สารับอาหารสาหรับเลี้ยงพระ
ประกอบด้วย
) เข้ า บาตร์ ปจจุ บั น ใช้ ค าว่ า ข้ า วบาตร พจนานุ ก รม ราชบั ณ ิ ต ยสถาน พ.ศ. 2551
พจนานุกรม ราชบัณ ิตยสถาน, 2551) อธิบายความหมายว่า น.ข้าวสารเก่าหุงในน้าเดือดเพื่อให้สวย
เป็นตัวสาหรับตักบาตร เรียกขันเชิง สาหรับใส่ข้าวตักบาตรว่า ขันข้าวบาตร
2) ของ าบาตร เป็นลักษณะการจัดเตรียมสารับอาหารเพื่อใส่บาตร “ของปากบาตร คือ
การจัดเตรียมอาหารแห้งเพื่อว่างใส่ในฝาบาตร ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกร
วงศ์ ได้กล่าวถึงการจัดของฝาบาตรไว้ว่า
...ของฝาบาตร์ มีไข่เคมต้อมแล้วประมาณฝาบาตร์ละ อง าไส้กรอกขดในกระทง ขนม
ฝรั่งอันใหญ่ าเข้าเหนียวแก้วแห่บนใบตองเจียนกลมเปนอันใหญ่ กล้วยไม่ว่ากล้วยอะไร ตามแต่จะ
เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งหวี ตัดจุกดาที่หัวออกให้เสียหมด าถ้าเป็น ดูน่าซ่มกให้ใช้ซ่ ม ของเหล่านี้
จัดลงโตะ าถาดไปวางไว้ เมื่อตักเข้าลงบาตร์แล้ว ของฝาบาตร์กจัดเอาลงฝาบาตร์เท่า ๆ กัน มีถาด
าฝาบาตร์สาหรับพระสง ์ด้วยเหมือนกัน...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 2559 20 - 21)
3) สารับคาว มักจะเป็นอาหารประเภทแกงจะจัดอาหารให้มีขนาดและสัดส่วนเหมาะสมกับ
ภาชนะ เช่น ภาชนะขนาดเลกควรจัดอาหารให้มีปริมาณพอดี ไม่ล้นออกนอกภาชนะ ถ้าเป็นโตะ
อาหารขนาดเลก ภาชนะที่ใช้ควรมีสัดส่วนที่เหมาะสม ไม่มีขนาดใหญ่จนแน่นโตะอาหารหรือขนาด
เลกจนตักอาหารไม่ถนัดความกลมกลืน โดยจัดอาหารให้กลมกลืนกับภาชนะ ในตาราแม่ ครัวหัวป่าก์
ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ได้กล่าวถึงการจัดสารับคาวว่า
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“มีของจาน ไส้กรอก หมูแนม ยา ยวน หรุ่ม พริกแดงผัด ม้าอ้วน ปลาแห้งผัด
สับปะรดหรือแตงโมสิ่งหนึ่ง หมูย่างจิ้มน้าพริกเผา หมูหวาน เมี่ยงหมู หมูผัดโตนด
หมูเปียะ”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม ,
) สารับเคียง เป็นการจัดอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งที่จัดเพิ่มขึ้นให้กับอาหารหลักในสารับ เพื่อ
ช่วยเสริมรสชาติอาหารในสารับนั้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน
ภาสกรวงศ์ ได้กล่าวถึงการจัดสารับเคียงว่า
“มี แกงเผดไก่ เนื้อกได้ แกงหอง แกงบวน ต้มส้มสับปะรดกับหมู กับมังคุดกได้
ตักลงชามฝาปดตั้งบนโตะเคีย งมีจานเชิงรองช้อน ถ้วย คัน อยู่ในโตะนั้น ถ้าเป็นชาวสวนมักใช้
ขนมจีนน้ายาเติมด้วยเตรียมไว้ให้เสรจ ตั้งเป็นแถวเคียงไว้กับสารับคาว”
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม ,
5) สารับหวาน ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้กล่าวถึงการ
จัดสารับหวานว่า
“มี ทองหยิบ ฝอยทอง ขนมหม้อแกง ขนมชั้น มะพร้าวแก้ว ขนมถ้วยชักน่า
สีอัญชัญ ขนมเทียนใบตองสด ขนมถ้วย ู ขนมหันตรา ลูกชุบชมภู่ มันสีม่วงกวน เข้า
เหนียวแก้วปนก้อนเมลดแตงติด วุ้นหวานทาเป็นผลมะปราง ขนมทองดา ขนมลืมกลืน
ลอยแก้วส้มซ่า”
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม ,
2.2.3.1.4 ความสัมพันธ์ด้านอาหารกับเวลาในการบริโภค
ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้กล่าวถึงอาหารที่บริโภคในเวลา
เช้า เวลาเที่ยง และเวลาเยน ดังที่กล่าวถึงในการรับประทานเครื่องจิ้ม ผักปลา แกล้ม ไว้ว่า
“...เครื่องจิ้มนี้เป็นพื้นอาหารของชาวเรา เป็นทั้งสารับเช้าเยนอยู่ทุกเวลา ที่เป็นสามัญมีปลา
ร้า ปลาเจ่า กะปพล่า และน้าพริกผักปลาย่าง เป็นต้น...”
ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม ,
จากข้อความข้างต้น เหนได้ว่า เครื่องจิ้ม ผั กปลา แกล้ ม สามารับรับประทานได้ทุกเวลา
นอกจากนี้ พบว่าเครื่องว่าง ซึ่งประกอบด้วยอาหารคาวและอาหารหวาน กสามารถรับประทานได้ทั้ง
เวลาเช้า เวลาเที่ยง และเวลาเยนเช่นเดียวกัน ดังที่ปราก ในตาราอาหารว่า
“...เครื่องว่างนี้ เป็นของใช้รับประทานกลางวัน าค่า ระหว่างเวลาอาหารเช้า าเยน มีทั้งคาว
แลหวานหลายอย่างต่างชนิด..”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 1, 2559 : 155)
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2.2.3.1.5 ด้านภูมิป

าในวั นธรรมการกิน

ภาพสะท้อนด้านภูมิปญญาในวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์
ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ พบ 3 ประเดน ได้แก่ ภูมิปญญาด้านการปรุงรสอาหาร ภูมิ
ปญญาด้านการแต่งกลิ่น ภูมิปญญาด้านการใช้พืชสมุนไพรในการปรุงอาหาร ดังนี้
) ภูมิป

าด้านการปรุงรสอาหาร

จากตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ สะท้อนถึงภูมิปญญาในการปรุง
รสอาหาร โดยรสชาติของอาหารที่พบนอกจากการใช้เครื่องปรุงรสแล้ว ยังมีการปรุงรสโดยการนา
วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีรส มาใช้ในการปรุงรสอาหารให้มีรสชาติตามต้องการ ได้แก่
รสเปรี้ยว ได้จาก มะขามเปียก ระกา มะกรูด มะนาว มะม่วงดิบ ตะลิงปลิง มะเขือเทศ ใบ
มะขามอ่อน มะเ อง และสับปะรด
รสหวาน ได้จาก น้ามะพร้าวอ่อน น้าผึ้ง น้าอ้อย
รสเผ็ด ได้จาก พริกสด พริกแดง พริกแห้ง พริกไทย พริกอ่อน พริกชี้ า พริกขี้หนูพริก
เหลือง
รส าด ได้จาก ลูกพิกุลดิบ ยางมะละกอ และกล้วยตะนีดิบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที 10 น้าพริกต้ม
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 : 107)
จากกรรมวิธีการประกอบอาหารข้างต้น แสดงให้เหนการใช้เครื่องปรุงรสที่มาจากธรรมชาติ
ได้แก่ ระกา มะม่วงดิบ มะนาว พริกมูลหนู พริกขี้หนู พริกชี้ า มะปราง มะกรูด มะดัน
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ภาพที 11 แกงปลาเทโพ
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 73)
จากกรรมวิธีการประกอบอาหารข้างต้น แสดงให้เหนการใช้เครื่องปรุงรสที่มาจากธรรมชาติ
ได้แก่ พริกแห้ง พริกไทย น้าส้มมะขาม น้ามะกรูด
2) ภูมิป

าด้านการแต่งกลิน

จากตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ สะท้อนให้เหนภูมิปญญาในการ
แต่งกลิ่นโดยอาศัยกลิ่นจากพืชพรรณธัญญาหารที่มีตามธรรมชาติ การแต่งกลิ่นอาหารพบทั้งในอาหาร
คาวและอาหารหวาน พืช ที่ใช้ในการแต่ง กลิ่ น อาหารคาว ได้แก่ ข่า ตะไคร้ รากผั กชี กระเที ย ม
โหระพา ใบมะกรูด ใบพลู กะเพรา ใบเปราะหอม ดอกกระดังงา ลูกผีกชี ยิหร่า และกระชาย เป็นต้น

ภาพที 12 แกงปลาไหล
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม 2, 2554 53-54)
จากกรรมวิธีประกอบอาหารข้างต้น ปราก การใช้พืชมีกลิ่นหอมมาใช้ในการแต่งกลิ่นอาหาร
ได้แก่ ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา ดอกกะดังงา พืชเหล่านี้สามารถแต่งกลิ่นและทาให้อาหารมี
รสชาติกลมกล่อม
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สาหรับอาหารหวานจะมีการอบด้วยดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม ได้แก่ ดอกมะลิ ดอกไม้เทศ และ
ควันเทียน ดังตัวอย่าง

ภาพที 13 ขนมใส่ไส้
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 : 108-109)
จากการกรรมวิธีการทาขนมใส่ไส้ พบการแต่งกลิ่น ดังข้อความ “...อบให้หอมด้วยดอกมะลิ
าควันเทียน...”

ภาพที 14 ขนมทองพลุ
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 : 134-135)
จากการกรรมวิธีการทาขนมทองพลุ พบการแต่งกลิ่น ดังข้อความ “...เอาน้าดอกไม้เทศแลน้า
แดงโกสิเนียลหน่อยเหยาะลงในน้าตาล พอมีกลิ่นหอมยกลงไว้...”
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3) ภูมิป

าด้านการใช้พชสมุนไพรในการปรุงอาหาร

จากการใช้ เ ครื่ อ งปรุ ง อาหารในต าราแม่ ค รัว หั ว ป่า ก์ ข องท่ า นผู้ ห ญิ ง เปลี่ ยน ภาสกรวงศ์
สะท้อนให้เหนว่าการประกอบอาหารทุกรายการอาหารมีการนาพืชสมุนไพรมาใช้ในการประกอบ
อาหารพืชสมุนไพรที่พบ ได้แก่ หอม กระเทียม พริก ขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ ผักซี มะกรูด มะนาว มะดัน
มะอึก มะพร้าว และดอกกะดังงา เป็นต้น

ภาพที 15 แกงปลาช่อนกับมะดันดอง
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม 5, 2554 221)
จากข้อความข้างต้นแสดงให้เหนการนาสมุนไพรไทยมาใช้ในการประกอบอาหาร ได้แก่ พริก
แห้ง หอม ข่า กระเทียม มะดัน
2.2.3.2 ภาพสะท้อนด้านกรรมวิธีประกอบอาหาร
ภาพสะท้อนด้านกรรมวิธีประกอบอาหารที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาส
กรวงศ์ พบ 4 ประเดน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมกับวัตถุดิบที่ ใช้ประกอบอาหาร ด้านการใช้เครื่องปรุงรส
ด้านเครื่องครัวที่ใช้ประกอบอาหาร และด้านความประณีตกับการประกอบอาหาร มีรายละเอียด ดังนี้
2.2.3.2.1 สภาพแวดล้อมกับวัต ุดิบทีใช้ประกอบอาหาร
รายการอาหารที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ พบว่า
วัตถุดิบใช้ในการประกอบอาหาร ประกอบด้วย มัจฉาหาร มังษาหาร และธัญญาหาร
มัจฉาหาร
ได้แก่ ปลา กุ้ง หอยแครง
มังษาหาร
ได้แก่ เนื้อไก่ เนื้อเป็ด เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า และสัตว์ป่า
ธั าหาร
ใช้เป็นเครื่องแกงและเป็นวัตถุดิบในอาหาร ได้แ ก่ ผิวมะกรูด ลูกแปะกก
พริก ขิง ข่า ตะไคร้ หอม ผิวส้มซ่า กระเทียม มะกรูด กระชาย ผักชี ยิหร่า และมะอึก เป็นต้น
นอกจากวัตถุดิบที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกร
วงศ์ ได้กล่าวถึง ผลไม้นานาชนิด ว่าหากต้องการผลไม้ชนิดใดกตามที่มีรสชาติดี จะต้องไปยังถิ่นที่ปลูก
ผลไม้นั้น ๆ สะท้อนให้เหนว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติของไทยความอุดมสมบูรณ์ ผลไม้
จึงมีรสชาติดี ทาให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพ ตัวอย่างเช่น
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ภาพที 16 มะปราง
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 142-143)
จากข้อความข้างต้น อธิบายว่า มะปรางที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ มะปรางสวน อยู่ที่ท่าอิ ทางปากเกรด
ปจจุบันตาบลท่าอิ อาเภอปากเกรด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมะปรางนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีเนื้อแน่น
และมีรสชาติหวาน

ภาพที 17 น้อยหน่า
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 : 149)
อธิบายว่า น้อยหน่า ที่ขึ้นชื่ออยู่ที่เกาะสีชัง ปจจุบันอาเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จะมีรสชาติ
หวาน เนื้อหนา กลีบใหญ่ รองลงมาคือ น้อยหน่าพันธุ์พระป มเจดีย์ ปจจุบันตาบลพระป มเจดีย์
อาเภอเมืองนครป ม จังหวัดนครป ม น้อยหน่า จังหวัดลพบุรี และน้อยหน่าเขางู จังหวัดราชบุรี
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ภาพที 18 ผลทุเรียน
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 153)
จากข้อความอธิบายว่า ทุเรียนแบ่งเป็น อย่าง คือ ทุเรียนบางบน และทุเรียนบางล่ าง บาง
บนนั้นยวงใหญ่เนื้อหยาบสีเหลืองรสมันมากกว่าหวาน ส่วนทุเรียนบางล่างนั้นผลย่อมเนื้อละเอียด มี
รสหวานมากกว่ามัน และทุเรียนทั้งสองบางมีชื่อเรียกต่าง ๆ กันไปอีก ไม่นิยมปล่อยให้สุกหล่นเอง
เพราะจะเละและเหมน แต่กมีบางพันธุ์ที่สามารถปล่อยสุกจนร่วงจากต้นและยังกิ นได้ เช่น ก้านยาว,
เขียวตาลึง, การะเกด, ทองสุกทองย้อย เป็นต้น
2.2.3.2.2 ด้านการใช้เครองปรุงรส
ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ สะท้อนให้เหนการปรุงรสอาหาร
อาหารหวานและอาหารคาวในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังนี้
เครองปรุงรสอาหารคาว ประกอบด้วย
ได้แก่ มะม่วงดิบ ระกา น้าส้มมะขาม มะปราง มะดัน น้าส้มซ่า
น้ามะนาว น้ามะกรูด น้าส้มมะขามเปียก
ได้ แ ก่ น้ าเคย เกลื อ กะป น้ าปลาดี น้ าปลาญี่ ปุ่ น น้ าปลาร้า
เต้าเจี้ยว
ได้แก่ พริกสด พริกแดง พริ กแห้ง พริกอ่อน พริกชี้ า พริกขี้หนู
พริกเหลือง
ได้แก่ น้าตาลทราย น้าอ้อย น้าผึ้ง น้าตาลหม้อ
น้าข้าวหมาก มะพร้าว
เครองปรุงรสอาหารหวาน ประกอบด้วย น้าตาลหม้อ น้าตาลโตนด น้าเชื่อม น้าตาลปก า
งบ น้าผึ้ง ดังตัวอย่าง
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ภาพที 19 กุ้งส้ม
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม 3, 2554 104)
จากการประกอบอาหารข้างต้น ปราก การใช้เครื่องปรุงรสอาหาร ได้แก่ มะพร้าว น้าเคยดี
น้าตาล น้าส้มมะขาม

ภาพที 20 น้าพริกส้มมะขามเปียก
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม , 2554 118)
จากการประกอบอาหารข้างต้น ปราก การใช้เครื่องปรุงรสอาหาร ได้แก่พริกแห้ง เกลือ
น้าเคยดี น้าตาลหม้อ ส้มมะขามเปียก เยื่อเคย
2.2.3.2.3 ด้านเครองครัวทีใช้ประกอบอาหาร
ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ พบการใช้เครื่องครัวประกอบ
อาหาร ได้แก่ หม้อ เล่าอวย เตา เตาอั้งโล่ ถ่าน น ช้อนไม้ ลังถึง หวด โม่ กระทะ กระทะทอง ชาม
เสวียน อ่างดิน กระต่ายจีน ครกดิน ครกหิน สากไม้ สากเหลก มีด เขียง เตาน้ามัน มีดคว้าน หินลับ
ถาดนึ่ง ผ้าขาว จอก จาน โถแก้ว ตะแกรง ถ้วย ชาม ไม้ ขวดโหล ฯลฯ จากเครื่องครัวที่ใช้ในการ
ประกอบอาหารเหนได้ว่าเครื่องมือที่ใช้มีความเรียบง่าย เป็นเครื่องครัวที่ปราก ในครัวเรือนไทย
โดยทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น
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ตารางที 15 การใช้เครองครัวในการประกอบอาหารในตาราแม่ครัวหัวปาก์
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
เครองครัว
กระทะ

การประกอบอาหาร
“...เอากระทะตั้งไ จึงเอาเปลวหมูที่หั่นไว้เทลงในกระทะ เอากระเทียมที่ทุบไว้
เจียวลงให้เหลือง...
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 1, 2554 95)

กระทะทอง

“...เอาน้าตาลทรายเทลงกระทะทอง เอาน้าท่าผสมลงเคียวจนละลาย...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 2, 2554 100)

ถ้วย

“...น้าเคยดีเหยาะลงหน่อยหนึ่ง ชิมดูจืดเคมตามชอบ ตักบรรจุลงถ้วย าชามไปตั้ง
รับประทาน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 1, 2554 118)

ชาม

“...ตักลงชามเอาใบมะกรูดหั่นฝอย โรย ไปตั้งรับประทาน
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 2, 2554 83)

จาน

“...แล้วจึงเอาผักลงผัดพอสุกดี จัดลงจาน...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 5, 2554 270)

ครก

“พริกแห้งลูกยิหร่าพริกไทยตะใคร้ รากผักชี เกลือ หอมกระเทียมลงครกตาให้เล
อียด...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 5, 2554 219)

ไม้

“...พริกแห้งเมลดใหญ่ ปลิดก้านออกเอาไม้เสียบปงไ ...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 5, 2554 : 261)

เขียง

“...กุ้งสดปอกเปลือกเอาแต่เนื้อกับมันขึ้นเขียงสับให้เข้ากัน...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 5, 2554 : 248)

มีด

“...ตักเอาแต่ตัวปลา เอามีดกรีดที่สัน ค่อยแบะทีละสองซีก...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 3, 2554 62)

มีดคว้าน

“...มะปรางปอกเกลี้ยงทั้งพวงต้องคว้านเมดข้างเดียว...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 1, 2554 148)

กระต่ายจีน

“...เอามะพร้าวผิวดาออกให้หมดขูดด้วยกระต่ายจีน...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 2, 2554 101)

ถาดนึ่ง

“...ตักลงในถาดนึ่งในลังถึงขาวชั้นหนึ่งแดงชั้นหนึ่ง...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 2, 2554 105)
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การประกอบอาหาร
“...หยิบแต่ผลขึ้นให้เสดจน้า ประดับในโถแก้ว าชามจานไปตั้งให้รับประทาน...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 2, 2554 115)

ลังถึง

“...ตักลงในถาดนึ่งในลังถึงขาวชั้นหนึ่งแดงชั้นหนึ่ง...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 2, 2554 : 105)

ตะแกรง

“...เอาน้าเยนราดสงเอาขึ้นบนตะแกรงทั้งหนังและมัน...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 1, 2554 : 86)

ผ้าขาว

“...ชิมดูเคมแลหวาน พอกลืนกันกับเปรี้ยว จึงกรองด้วยผ้าขาว...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 2, 2554 117)

ขวดโหล

“...แล้วจึงเอาใส่โถหรือขวดโหลอบให้หอมด้วยดอกมะลิ...”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 3, 2554 : 109)

เตา

“...จะใช้ปงในเตาเหลกให้สุกระอุทั่วกันกได้…”
(ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์, เล่ม 3, 2554 145)
2.2.3.2.4 ด้านความประณีตกับการประกอบอาหาร

การประกอบอาหารในตาราแม่ครัวหัว ป่าก์ของ ท่านผู้ ห ญิง เปลี่ ยน ภาสกรวงศ์ พบว่า ผู้
ประกอบอาหารจะต้องพิถีพิถัน ประณีต มีขั้นตอนที่ละเอียดเพื่อให้อาหารน่ารับประทาน อาทิ การจัด
สารับอาหารให้มีความสวยงาม มีสีสันหลากหลาย ดังที่ปราก ในตาราอาหาร

ภาพที 21 น้าพริกส้มมะขามเปียก จากตาราแม่ครัวหัวปาก์
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์, เล่ม 3, 2554 : 118-119)
จากกรรมวิธีการประกอบอาหารข้างต้น แสดงให้เหนความประณีตในการจัดสารับอาหาร ดัง
ข้อความที่ว่า “...เอาขึ้นจัดในจานประดับให้สุ่มงามดีพอเตมจาน”
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ภาพที 22 มะปรางริ้ว จากตาราแม่ครัวหัวปาก์
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์,เล่ม 1, 2554 144-145)
นอกจากการประกอบอาหารคาวประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ต้มแกง กับข้าวของจาน เครื่องว่างซึ่ง
ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ใกล้เคียงกัน ดัง กรรมวิธีการประกอบอาหารข้างต้น แล้ว ในการทาของหวาน
ขนม และผลไม้ยังแสดงให้เหนความประณีตในการปอกผลไม้และการจัดสารับอาหารให้สวยงาม โดย
ใช้ดอกไม้มาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ดังข้อความที่ว่า “...คว้านหมดแล้วที่จะต้องไว้ช้า เอา
ผลมะปรางนั้น ชุบน้าเชื่อมกะเกลือนิดหน่อย เพื่อรักษาไม่ให้แห้ง ให้เหนริ้วถนัด ลงประดับในโถแก้ว
าครอบแก้วแล้วเอาดอกมะลิบานประดับลงด้วย...”

ภาพที 23 แกะน้อยหน่า จากตาราแม่ครัวหัวปาก์
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์,เล่ม , 2554 150)
นอกจากความประณีตในการปอกมะปรางแล้ว ยัง แสดงให้เหนความประณีตในการแกะ
น้อยหน่า ซึ่งต้องใช้ความละเอียดค่อนข้างสูง แคะเมดออกจนหมดด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เนื้อ
ช้า แล้วนามาจัดวางในจานด้วยรูปแบบที่เป็นผลสวยงาม ดังข้อความที่ว่า “...วิธีแกะน้อยหน่า ใช้
น้อยหน่าที่ผลงามกลีบใหญ่ อย่าให้งอมนัก เลือกเอากลีบใหญ่ ตรงไหนพอจะเจาะได้ ค่อยเอามีดเจาะ
สัก - กลีบ ติดกันชักชิ้นมาทั้งเมดและเนื้อ แล้วเอามีดค่อยแกะเมดที่เจาะออกนั้นให้หมดจึงเอามีด
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กรีดเนื้อให้สนิทวางไว้ต่างหาก แล้วเอามีดค่อยแกะเมดที่ผลนั้นออกให้หมดเป็นชิ้น ๆ ระวังให้ดีอย่าให้
ซ้า เอาปลายมีดแทงดูจนไม่มีเมลดกระทบมีด แล้วกรีดเนื้อให้เสมออย่างเก่าเอาที่เ จาะประกบเข้าที่ให้
สนิทวางลงในจาน ดูยังเป็นผลตั้งอยู่”
2.2.3. ภาพสะท้อนด้านการแพร่กระจายทางวั นธรรม
ภาพสะท้อนด้านการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมที่ ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของ ท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ พบการผสมผสานทางวัฒนธรรมการกินอาหารและรับวัฒนธรรมการประกอบอาหารจาก
ต่างประเทศ ได้แก่
เข้าต้มอย่างจีน ยาแห้วจีน พล่ากุ้งอย่างจีน » ได้รับอิทธิพลจากจีน
ขนมจีน ไก่ต้มขนมจีน
» ได้รับอิทธิพลจากมอญ
ต้มยาเขมร
» ได้รับอิทธิพลจากเขมร
ปลาร้าลาว ปลาร้าลาวหลน ลาบอย่างลาว » ได้รับอิทธิพลจากลาว
เข้าบุหรี่อย่างแขก เข้าแขก
» ได้รับอิทธิพลจากแขก
ขนมเบื้องญวน แปะซะญวน
» ได้รับอิทธิพลจากญวน
มกะโรนีอย่างอิตาเลี่ยน
» ได้รับอิทธิพลจากยุโรปและอเมริกา
ปงเข้าอย่างอเมริกัน
หุงเข้าอย่างอังก ษ หุงเข้าอย่างแขกพวกพระเยซู
จะเหนได้ว่าการประกอบอาหารในสมัย นั้นมี ความหลากหลาย มีการรับอิทธิพลมาจากหลาย ๆ
ประเทศ ทั้งในด้านการประกอบอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร ยกตัวอย่างเช่น การทาเข้าต้มอย่างจีน

ภาพที 24 เข้าต้มอย่างจีน จากตาราแม่ครัวหัวปาก์
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์,เล่ม 5, 2554 : 200)
จากการประกอบอาหารข้างต้น รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน และมีการนาวัตถุดิบมาจากประเทศจีน
เพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ดังข้อความต่อไปนี้ “...ต้มเข้าให้แตกเมลดให้ดี ปลาตาเดียวมาแต่เมืองจีน เอามา
ปงแกะเอาแต่เนื้อชิ้น...”
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ภาพที 25 ไก่ต้มขนมจีน จากตาราแม่ครัวหัวปาก์
(ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์,เล่ม , 2554 123)
จากการประกอบอาหารข้างต้น สะท้อนให้เหนว่ามีการรับอิทธิพลมาจากมอญ ได้แก่ ขนมจีน ซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักในการทาไก่ต้มขนมจีน นอกจากนี้มีการผสมผสานทางวัฒนธรรมเหนได้จากวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ประกอบอาหาร ได้แก่ มะกะโรนี สปาเกตตี้ วัตถุดิบเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
จากคาแสดงโภชนลักษณ์ด้านต่าง ๆ ในตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ กับตาราแม่
ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ข้างต้นพบว่าสะท้อนถึง วิถีชีวิตการทาอาหารและการบริโ ภค
อาหารของคนไทยตลอดจนแสดงถึง ภูมิปญญาไทยที่พิจารณาได้ จากการจัดสารับอาหารของคนไทย สารับ
อาหารไทยที่กล่าวถึงในตารากับเข้า ” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ กับตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่าน
ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ประกอบด้วย สารับอาหารหลัก และ สารับอาหารว่าง สารับอาหารหลักของไทย
ประกอบด้วย ข้าว และกับข้าว กับข้าวแบ่งเป็น 5 ประเภทได้แก่ แกง กับข้าวของจาน เครื่องจิ้มผักปลาแกล้ม
ของหวาน ขนม และ ผลไม้ คาดว่าสารับอาหารแต่ล ะมื้อของแต่ล ะบ้านจะมีจานวนประเภทอาหารและ
ปริมาณต่างกันไปตาม านะทางเศรษ กิจ สารับอาหารที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน
ภาสกรวงศ์จะเป็นสารับอาหารเตมรูปแบบของไทย
อนี่งความรู้เรื่องสารับอาหารของคนไทยดังกล่าวน่าจะเป็นอาหารสาหรับมื้อเช้าและมื้อเยน ส่วนมื้อ
กลางวัน มื้อบ่ายหรือมื้อค่าน่าจะเป็นสารับเครื่องว่าง ดังปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน
ภาสกรวงศ์ ข้อความว่า “เครื่องว่างนี้เปนของใช้รับประทานกลางวัน บ่าย าค่า ระหว่างเวลาอาหารเช้า าเยน
มีทั้งคาวแลหวานหลายอย่างต่างชนิด...” คากล่าวข้างต้นย่อมสะท้อนถึงวิถีชีวิตการทาอาหารและการบริโภค
อาหารของคนไทยด้านการรับประทานมื้อเช้าและมื้ อเยนเป็นมื้อใหญ่ เนื่องจากมื้อเช้าต้องเตรียมสารับอาหาร
ให้พ่อบ้าน ลูก รับประทานก่อนออกไปทางานหรือไปเรียน ส่วนตอนเยนเป็นเวลากลับจากที่ทางานหรือที่เรียน
แม่บ้านจึงเตรียมอาหารเยนให้ได้รับประทานอย่างพร้อมเพรียงในบ้าน สารับอาหารไทยดังกล่าวสะท้อนถึงวิถี
ชีวิตด้านโภชนาการต่าง ๆ ของคนไทย ได้แก่
1) คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก ดังปราก เป็นสารับหลักในปริจเฉท 2 คือ หุงต้มเข้า ทั้ง 5
เล่ม ในปริจเฉทนี้มีรายการอาหารที่ปรุงจากข้าวจานวนมาก เช่น หุงเข้าเชดน้าธรรมดา หุงเข้ามัน เข้าต้มปลา
กระพง เข้าผัดระกา เข้าต้มมัดใต้ เป็นต้น ผู้อ่านสมัยปจจุบันจะได้เหนวิถีชีวิตการหุงข้าวในยุคที่ไม่มีหม้อหุงข้าว
ไ า หม้อหุงข้าวที่ดีที่สุดที่กล่าวถึงในตาราอาหารแม่ครัวหัวป่าก์ คือ “หม้อต่างประเทศทาด้วยเหลกเคลือบ
ทองเหลือง ทองแดง แลเงินเบาอาลุมมินัมขนาดชนิดต่าง ๆ”
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2) วั นธรรมการกินของไทยได้รับอิทธิพลจากนานาชาติ รายชื่ออาหารในตาราอาหารแม่ครัวหัว
ป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ แบ่งเป็นอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ มีรายชื่ออาหารน่าสนใจ
ที่สะท้อนถึงการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน ได้แก่ อาหารที่มีชื่อต่างชาติอยู่ด้วย ดังนี้
อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากจีน ได้แก่ เข้าต้มจากจีน แกงหมูหองกับดอกไม้จีน ยาแท่อย่างจีน พล่ากุ้ง
อย่างจีน ไข่เคมเมืองจีน น้ายาจีน อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากแขก ได้แก่ เข้าบุหรี่อย่างแขก เข้าแขก อาหารที่
ได้รับอิทธิพลจากญวน ได้แก่ แปะซะญวน อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากเขมร ได้แก่ ต้มยาเขมร อาหารที่ได้รับ
อิทธิพลจากลาว ได้แก่ ปลาร้าลาว ปลาร้าลาวหลน อาหารที่ได้รับอิทธิพลจากยุโรป ได้แก่ หุงเข้าอย่างอังก ษ
ปงเข้าอย่างอเมริกัน มะกะโรนีอย่างอิตาเลี่ยน
จะเหนได้ว่าชื่ออาหารที่ระบุชื่อต่างชาตินั้นสะท้อนให้เหนถึงประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
ชาวไทย และชาวต่างชาติทั้งชาวเอเชีย ได้แก่ ชาวจีน ชาวญวน ชาวเขมร ชาวลาว และชาวตะวันตก ได้แก่
ชาวอังก ษ ชาวอเมริกา ชาวอิตาลีในระดับแลกเปลี่ยนความรู้ด้านอาหารการกินในชีวิตประจาวันและย่อม
กล่าวได้ว่าชาวไทยอาจรับวัฒนธรรมบางส่วนมาจากสังคมต่างประเทศในกรณีที่เป็นวัฒนธรรมอันสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักของสังคมไทย หรืออาจเกิดจากกรณีที่ชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีน ชาวลาว ชาวเขมร ชาวญวน
รวมทั้งชาวอังก ษ ชาวอเมริกา ชาวอิตาลี เดินทางเข้ามาอาศัยในประเทศไทยแล้วมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ด้านชีวิตความเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน การซึมซับรับ การแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมด้านอาหารการกินระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับราชสานักและระดับชาวบ้าน
จะเหนได้ชัดเจนจากรายการอาหารประเภทปลาร้า ต้มยา ข้าวต้ม เป็นต้น
อุปกรณ์การทาครัวที่ปราก ในตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์และตาราแม่ครัวหัวป่าก์
ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ล้วนแสดงถึงภูมิปญญาของคนไทยสมัยก่อน กล่าวคือ ใช้อุปกรณ์ที่ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ ดังนี้ อุปกรณ์หุงข้าว คนสมัยก่อนใช้ นก่อไ ใช้หม้อดินหุงข้าว อุปกรณ์โขลกเครื่องแกงใช้ครก
อุปกรณ์สับ เช่นสับหมู ใช้มีด อุปกรณ์ กลัดห่อขนมใช้ไม้กลัดที่ทาจากทางมะพร้าว อุปกรณ์ห่อขนมและอาหาร
ใช้ใบตอง อุปกรณ์ขูดมะพร้าวใช้กระต่ายจีน อุปกรณ์ปอกผลไม้และจักผลไม้ใช้มีดทอง มีดคว้าน ภูมิปญญา
ด้านศิลปะการใช้อุปกรณ์ทาครัวต่าง ๆ นี้ สะท้อนให้เหนจาก การทาอาหารต่าง ๆ เช่น การปอกน้อยหน่า การ
ริ้วมะปราง เป็นต้น
ในยุคปจจุบันมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นอุปกรณ์ในครัว ได้แก่ อุปกรณ์ไ า เช่น หม้อหุงข้าวไ า
เครื่องบดไ า เช่น บดหมู บดเนื้อ เครื่องปนผลไม้ไ า เช่น ปนผลไม้ เครื่องเยบกระดาษ ใช้แทนไม้กลัด
ใช้ถุงพลาสติกใส่ขนม ใช้ภาชนะพลาสติกบรรจุอาหาร หรือใช้กระทะเท ล่อน เป็นต้น โดยอุปกรณ์ไ า
ดังกล่าวจะพบในตาราอาหารยุคปจจุบัน
จากการใช้เครื่องปรุงในการทาอาหารคาว จากตาราทั้งสองเล่ม พบเครื่องปรุงที่เป็นสมุนไพร เช่น ขิง
ข่า ตะไคร้ กระเทียม มะนาว มะกรูด มะอึก รากผัก ชี พริกไทย เป็นต้น คาว่า สมุนไพร หมายถึง พืชที่มี
สรรพคุณในการรักษาโรคหรืออาการเจบป่วยต่าง ๆ การใช้สมุนไพรสาหรับรักษาโรคหรืออาการเจบป่วยต่าง ๆ
นี้จะต้องนาเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้น ไปมาผสมรวมกันซึ่งเรียกว่า “ยา” ดังนั้นจะเหนว่าเครื่องปรุงที่เป็น
สมุนไพรให้ทั้งกลิ่นหอม มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อีกทั้งยังปรุงรสได้ด้วย
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บทที 3
คาแสดงโภชนลักษณ์ทีปราก ในตาราอาหารลาว
ประเทศลาวประกอบด้วยชาติพัน ธุ์ต่าง ๆ ประมาณ กลุ่ ม ส่ ว นใหญ่เป็นชาวเขาในภาคเหนือ
ชาติพันธุ์ลาวซึ่งอยู่ตามแถบฝงเหนือของแม่น้าโขง ตามที่ราบและหุบเขา เป็นกลุ่มชนจานวนมากที่สุด พบได้ใน
ตอนใต้ของจีนและทางเหนือของประเทศไทยด้วย ชาติพันธุ์ลาวส่วนใหญ่มักตั้งถิ่น านอยู่นอกประเทศ ก่อนจะ
อพยพลี้ภัยอีกเมื่อคอมมิวนิสต์เข้ายึดครองประเทศในปลาย ค.ศ.
เวียงจันทน์เป็นเมืองหลวงของลาว อยู่บนฝงแม่น้าโขง มีพื้นที่ทอดยาวในอาณาจักรชาติพันธุ์ล าว
หลวงพระบางเคยเป็นเมืองหลวง มีพื้นที่อยู่ในภูเขาทางตอนเหนือ และมีชาติพันธุ์อื่น ๆ อาศัยอยู่ หรืออาศัยใน
แถบใกล้เคียง หลวงพระบางเป็นเมืองที่เพียสิง จะเลินสิน พานักและทางาน เป็น หัวหน้าห้องเครื่องในวัง งาน
ครัวของท่านเป็นแบบลาวแทบทั้งสิ้น และตารับอาหารของท่านกกล่าวถึงการครัวของกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเป็นครั้ง
คราวเท่านั้น อีกทั้งเครื่องปรุงที่นาเข้าจากต่างประเทศกใช้น้อย
ชาวลาวมีกิตติศัพท์ว่า อุปนิสัยอ่อนโยน อดทน ใจเยน ศาสนาหลักคือ พุทธศาสนา สิ่งที่เด่นชัดใน
ชีวิตประจาวันคือ ยามเช้าพระสง ์ออกบิณ บาตไปรอบเมือง รับอาหารที่ประชาชนพร้อมใจกันนามาใส่บาตร
ด้วยเหตุนี้อาหารจึงมีบทบาทสาคัญในการป ิบัติกิจศาสนาของชาวลาว
การรับประทานอาหารในบ้านของชาวลาว จะเหนบรรยากาศสบาย ๆ ต้อนรับเป็นกันเอง ไม่ให้รู้สึกว่า
เร่งรีบ กังวล หรือโอ้อวด สิ่งเหล่านี้ทาให้ผู้มาเยือนประทับใจ
หลักสาคัญ ประการในชีวิตของชาวลาวคือ ‘เปียบ แปลสั้น ๆ ว่า ศักดิ์ศรี เกียรติยศ และ ‘เลี้ยง
หมายถึง เลี้ยงดูปรนเปรอด้วยอาหารการกิน หลักของการ ‘เลี้ยง ทาให้เกิดสิ่งที่อาจเรียกว่าข้อผูกพัน หลักทั้ง
สองใช้ในอาหารมื้อต่าง ๆ ของลาว ดังนั้นในทางป ิบัติ มื้ออาหารในครอบครัวของชาวลาว บิดามารดาซึ่งอยู่
ใน านะใหญ่ที่สุดในครอบครัว จะเป็นผู้เริ่มตักอาหารคาแรกก่อน เมื่อได้ ‘ชิมครั้งแรก แล้วกถือว่า อาหาร
พร้อมให้ทุกคนตักรับประทานได้ตามลาดับอาวุโส นอกจากนี้ชาวลาวยัง ยึดถือเป็นธรรมเนียมป ิบัติในการไม่
ตักอาหารพร้อมคนอื่น หรือตักข้ามหน้าผู้อาวุโสกว่า เพราะจะทาให้ผู้นั้นเสีย ‘เปียบ คือเสียศักดิ์ศรี
แขกที่ ไ ด้ รั บ เชิ ญ จึ ง ต้ อ งสั ง เกตขนบธรรมเนี ย มและแบบแผนอื่ น ๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น ถ้ า เริ่ ม ลงมื อ
รับประทานก่อนที่เจ้าบ้านชายหรือหญิงเชื้อเชิญ จะถูกลงความเหนว่าเป็นผู้ไร้ ‘เปียบ หรือไม่มีมารยาท แขก
ที่ได้รับเชิญต้องไม่รับประทานอาหารต่อหลังจากผู้อื่นอิ่มหมดแล้ว ถ้ายังหิว กจาเป็นต้องมีสมาชิกในครอบครัว
อย่างน้อยหนึ่งคนกินเป็นเพื่อน อย่างไรกตาม แม้จะป ิบัติเช่นนั้นแล้วกไม่ควรรับประทานอาหารต่อ และมี
ธรรมเนียมว่า ควรเหลืออาหารไว้ ในจานเลกน้อย ถ้าไม่ทาเช่นนั้น เจ้าบ้านจะเสีย ‘เปียบ เพราะดูเหมือนว่า
อาหารที่จัดมาเลี้ยงไม่พอ
เหตุผลข้อสุดท้ายนี้เอง ชาวลาวจึงถือป ิบัติว่า ให้ตระเตรียมอาหารมากกว่าที่จะรับประทานกันได้
หมด เพียสิง จะเลินสิน
ผู้วิจัยจะศึกษา “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน 3 ประเดน คือ
3.1 รูปแบบของ “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน
3.2 คาแสดงโภชนลักษณ์ จาก“ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน
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3.3 ภาพสะท้ อ นด้ า นวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมเกี่ ย วกั บ อาหารการกิ น ของชาวไทยจาก“ต ารั บ อาหาร
พระราชวังหลวงพระบาง” ของ เพียสิง จะเลินสิน
3.1 รูปแบบของ “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน
รูปแบบ “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของ เพียสิง จะเลินสิน มีลักษณะเป็นตาราอาหาร
สากล กล่าวคือ มีองค์ประกอบของหนังสือครบถ้วน คือหน้าปก หน้าคานา สารบัญ เนื้อหา
ในส่วนของคาอธิบายวิธีปรุงอาหารจะแบ่งเป็น 4 ส่วน 4 ย่อหน้าด้วยสานวนภาษาลาว คือ ส่วนบอก
ชื่ออาหาร ส่วนบอกเครื่องประสม เครื่องปรุง ส่วนบอกวิธีครัว วิธีทา และส่วนหมายเหตุเมื่อต้องการอธิบาย
เคลดลับเพิ่มเติม ดังนี้
1) ชื่ออาหาร
2) เครื่องประสม
3) วิธีครัว
4) หมายเหตุ
ตัวอย่าง
แกงผักกาดแม้ว
เครองประสม - กระดูกหมู ตัดเป็นชิ้นเลก 5 ชิ้น ล้างน้าไว้ ผักกาด 1 ต้น หอมแกง 3 หัว เกลือน้าปลา-ใบต้นหอมซอย
วิธีครัว - ให้เอาน้าใส่หม้อแกง 1 โจก ขึ้นตั้งไ แล้วเอากระดูกหมู หอมแกง เกลือใส่ ถ้าน้าแกงเดือดดี
แล้ว จึงเอาน้าปลา ผักกาดแม้วล้างน้า ตัดใส่ พอผักสุก ไม่มีกลิ่น จึงชิมดูเคมจาง แล้วตักใส่ถ้วย ต้นหอมซอย
โรยหน้า ไปตั้งให้รับประทานกับแจ่ว
หมายเหตุ - แกงผักกาดนี้ ไม่ควรจะใส่เนื้อมาก เพราะจะพาให้มีรสคาว ถ้าเป็นเนื้อแห้งหรื อปลาแห้ง
ยิ่งดี เรื่องผักสุกกระวังอย่าให้จนเปอยเละ จะพาให้มีรสเปรี้ยวเลกน้อย และขาดความหวานของผักไป
ในส่วนของวิธีทาจะเรียงร้อยถ้อยคาด้วยคากริยาที่บอกลาดับขั้นตอน เช่น ให้เอา...ขึ้นตั้งไ ...แล้วเอา
...ใส่...ถ้า......แล้ว…จึงเอา...ไปตั้งให้รับประทานกับแจ่ว
3.2 คาแสดงโภชนลักษณ์ จาก“ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน
“ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” เรียบเรียงขึ้นโดย ท้าวเพียสิง จะเลินสิน ซึ่งในอดีตเคยเป็น
ข้าราชบริพารราชสานักหลวงพระบาง ได้บันทึกตารับอาหารในพระราชวังของลาว ด้วยมุ่งหวังจะให้เป็นบันทึก
แห่งชาติลาวด้านวัฒนธรรมการกิน และประสงค์จะได้พิมพ์เผยแพร่เพื่อนาเงินรายได้จากการนี้ไปบูรณะบุษบก
พระบาง จัดพิมพ์เป็นหนังสือสาคัญเล่มหนึ่ง พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ ค.ศ.
เพียสิง จะเลินสิน
ในปี
สานักพิมพ์กะรัต หรือผีเสื้อในปจจุบัน ได้แปลและพิมพ์หนังสือนี้เป็นภาษาไทย
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ภาพที 26 รูปหน้าปกตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง และรูปของเพียสิง จะเลินสิน
เพียสิง จะเลินสิน, 2553 0,13)
ตารับอาหารลาวเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งของชาติลาว ซึ่ งมิได้มีบรรยายไว้
ณ ที่แห่งใด สิ่งนั้นคือ ความเรียบง่ายอย่างสามัญของตารับอาหารในพระราชวังหลวงพระบาง จนกล่าวว่า “คน
ลาวกินอย่างไรเจ้ากกินอย่างนั้น เจ้าลาวในพระราชวังกเสวยเช่นเดียวกับคนลาวทั่วไป หนังสือเล่มนี้จึงเป็น
บันทึกแทนชาวลาวทุกระดับชั้น และเป็นบันทึกอันอมตะไม่เปลี่ยนแปลง แม้การปกครอง การเมืองจะกลายไป
เป็นอื่นจากเดิม เพียสิง จะเลินสิน,
จึงน่าสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคาที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การกิน และ
เรียกคาที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินเรียกว่า “คาแสดงโภชนลักษณ์”

ภาพที 27 ต้นฉบับลายมอตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของเพียสิง จะเลินสิน
เพียสิง จะเลินสิน, 2553 02)
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คาแสดงโภชนลักษณ์ในหนังสือ “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของ เพียสิง จะเลินสิน แบ่ง
ออกเป็น 4 ประเดนหลัก ดังนี้
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับชื่ออาหาร
คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัว
คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหาร
คาแสดงโภชนลักษณ์การทาให้อาหารสุก

3.2.1 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับชออาหารในหนังสอ “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระ
บาง” ของ เพียสิง จะเลินสิน
ชื่ออาหารที่ปราก ใน “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของ เพียสิง จะเลินสิน แบ่งเป็น
ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ชื่ออาหารประเภทแกง ชื่ออาหารประเภทต้ ม ชื่ออาหารประเภทกับเข้ าของจาน
และชื่ออาหารประเภทขนมหวาน อาหารแต่ละประเภทจะประกอบด้วย ส่วนที่บอกประเภทและส่วนที่เป็น
วัตถุดบิ ที่ใช้ในการปรุงอาหาร จากการศึกษาพบว่าคาที่บอกประเภทบางคายังคงใช้คาเดียวกับปจจุบัน ดังนี้
3.2.1.1 ชออาหารประเภทต้มแกง
แกง หมายถึง กับข้าวประเภทที่มีน้า มีชื่อต่าง ๆ ตามวิธีปรุงและเครื่องปรุง ชื่ออาหารประเภทต้มแกง
ใน “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของ เพียสิง จะเลินสิน ประเภทที่ระบุคาว่า “แกง” แบ่งออกไป
เป็น 6 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ระบุคาว่า “แกง” ประเภทแกงอ่อม ประเภทแกงส้ม ประเภทเอาะ ประเภท
ต้ม ประเภทอื่น ๆ ปราก ในชื่อต่าง ๆ เป็นต้น
3.2.1.1.1 ประเภททีระบุคาว่า “แกง/ແກງ” ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุง
ใหม่ โดย ท่าน ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 : 54 ได้ให้ความหมายคาว่า “แกง” ไว้ว่าเป็นชื่อ
อาหารที่มีน้าจาพวกหนึ่ง มีหลายอย่าง มีแบบที่มีน้าพอดี เรียกว่าแกงธรรมดา เช่นว่า “ตั้งหากกินกัน
เหลือแซบดีแกงขั้ว” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ แกงร้อนวุ้นเส้นไก่ แกงปาใส แกงกะหล่าปลีจัก แกงไก่
ใส่เหดโคน แกงผักโขมอ่อน แกงผักกาดแม้ว แกงหน่อไม้ใส่ย่านาง แกงฉีกไก่ แกงบวด กทอง เป็นต้น
3.2.1.1.2 ประเภทแกงอ่อม (ແກງອ່ອມ,ອ່ອມ) ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุง
ใหม่ โดย ท่าน ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 : 849 ได้ให้ความหมายคาว่า “แกงอ่อม ແກງ
ອ
່ ອມ)” เป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งคล้ายเหมือนแกงแต่ใส่น้าเพียงเลกน้อยและใส่ข้าวเบือ ข้าว
່ ອມ,ອ
สานที่แช่น้าแล้วนาตาให้แหลก ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ แกงอ่อมกระดูกวัว แกงอ่อม าน
3.2.1.1.3 ประเภทแกงส้ม (ແກງສົ້ ມ) แกงส้ม คือ แกงพวกหนึ่ง มีลักษณะคล้ายแกงเผด
แต่ไม่ใส่เครื่องเทศกะทิ หรือน้ามัน มีรสเปรี้ยวด้วยน้าส้มมะขาม ใช้ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้บางอย่าง
เป็ น ต้น แกงกับ เนื้ อสั ตว์ กุ้ง หรื อปลา เรียกชื่อตามสิ่ งนั้น ๆ ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ แกงส้ ม
กะหล่าปลี แกงส้มหัวปลาแกง แกงส้มหัวปลาหว่าใส่เหดแสด แกงส้มไก่ป่า
3.2.1.1. ประเภทเอาะ (ເອາະ ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง 2553 : 389)
กล่าวว่า เอาะ ເອາະ คือ อาหารที่ต้มใส่น้าน้อย ได้แก่ เอาะหลามนกค่อ เอาะบอนหวาน เอาะ
หลามเนื้อควาย เอาะซดไก่ เอาะซดหัวปลาสะงั่ว เอาะไข่ นอกจากนี้ ประเภทเอาะ ເອາະ ตาม
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พจนานุกรมภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ท่าน ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 826 ได้ให้
ความหมายคาว่า “เอาะ ເອາະ ไว้ว่า เป็นอาหารชนิดหนึ่ง ที่ทาด้วยเนื้อไก่ ปลา หอย ปลาน้อย
ปลาตัว เลก ด้ว ยวิธีต้มใส่ น้ าน้ อยๆ ใส่ ข้าวเบือและผั กบางชนิด ปรุงรสให้ นัว ดี เรียกว่า “เอาะ
(ເອາະ
3.2.1.1.5 ต้มยา ( ົ້ ມ າ ต้มยา หมายถึง ชื่อแกงอย่างหนึ่งใช้เนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์อื่นต้ม
ในน้าเปล่าหรือในกะทิ ใส่ตะไคร้ ใบมะกรูด และปรุงรสเปรี้ยวเคม อาจใส่น้าพริกเผา ได้แก่ ต้มยา
น้าปลาช่อน
3.2.1.1.6 ประเภทอน ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ต้มแจ่วปลายอน ต้มอ่อมคันนาควาย
3.2.1.2 ชออาหารลาวประเภทอน ทีไม่ใช่ประเภทต้มแกง ในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระ
บาง” ของ เพียสิง จะเลินสิน
นอกจากชื่ออาหารลาวประเภทต้มแกงแล้ว ใน“ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง
จะเลิ น สิ น ยั งปราก อาหารประเภทอื่น ๆ แบ่งออกได้เป็น 18 ประเภท ได้แก่ ประเภทฉู่ฉี่ ประเภทหมก
ประเภทกะหรี่ ประเภทขนาบ ประเภทผัด ประเภทลาบ ประเภทมอก ประเภททอด ประเภทอั่ว ประเภทส้า
ประเภทคั่ว ประเภทรุม ประเภทซุบ ประเภทพัน ประเภทแจ่ว ประเภทยา ประเภทรุม และประเภทเบดเตลด
ดังนี้
3.2.1.2. ประเภทฉู่ ฉี (ສ່ ່ ສ พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 (2556 350
กล่าวว่า ฉู่ฉี่ ສ່ ່ ສ คือ ชื่อแกงอย่างหนึ่ง คล้ายแกงคั่ว มีน้าแกงข้น ถ้าไม่มีน้าแกง เรียกว่า ฉู่ฉี่แห้ง
ปราก ในชื่อต่าง ๆ เช่น ฉู่ฉี่ปลายอน ปลาลิงฉู่ฉี่แห้ง เนื้อหมูฉู่ฉี่แห้ง
3.2.1.2.2 ประเภทหมก ( ກ ตามพจนานุกรมภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ท่าน
ກ ไว้ว่า เป็นอาหาร
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 826 ได้ให้ความหมายคาว่า “หมก
ที่ใช้ใบตองห่อ รวบชายของใบตอง ขอบส้นของใบตอง มารวบเข้ากันไว้ที่ด้านบนแล้วเอาไม้มาขัดไว้
นาไปย่างไ ให้สุก เรียกว่า “หมก
ກ ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ หมกปลาร้าพ่อค้า หมกเครื่อง
ในไก่ หมกกบ หมกแสนส้มไข่ และหมกปลากระเบนน้าจืด
3.2.1.2. ประเภทกะหรี (ກະ່ พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 (2556 : 100
กล่าวว่า แกงกะทิชนิดหนึ่ง น้าแกงข้น ใช้เนื้อหรือไก่เป็นต้นชิ้นโต ๆ ปรุงด้วยเครื่องแกงกะหรี่ ปราก
ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ กะหรี่เป็ด-ของลาว กะหรี่เป็ด-ของฝรั่ง และกะหรี่ปลาสะงั่ว
3.2.1.2. ประเภทขนาบ ( ະ າ ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย
ท่านทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 99 ได้ให้ความหมายคาว่า “ขนาบ ະ າ ) ไว้ว่า
การหนีบไว้ทั้งสองข้าง บังคับ ผาบ หรือ ปราบ ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ขนาบปลาร้า ขนาบปลาสับ
ขนาบดอกขิง ขนาบปลายอน ขนาบบอน ขนาบกุ้งใหญ่ ขนาบปลาสะงั่ว
3.2.1.2.5 ประเภทผัด ( ົ້ ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยท่าน
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 112 ได้ให้ความหมายคาว่า “ผัด ົ້
ไว้ว่า การทาให้สุก
ในหม้อด้วยการคลนไปคลนมา แต่ไม่ใส่น้า เช่น ขั้วกาเ ขั้วแก่นหมากขาม นอกจากนี้แล้ว คาว่า
ยังหมายถึงการทาอาหารอิกอย่าง ซึ่ง คาว่า “ผัด ົ້
คือ “ผัด
โดยใช้คา
“ผัด ົ້
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ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับ
ว่า ผัด เหมือนกัน เช่น การผัดเข้า เรียกว่า “ข้าวผัด ເ ົ້ າ
ปรับปรุงใหม่ โดย ท่านทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 2551 118 ได้ให้ความหมายคาว่า “ข้าวผัด
ເ ົ້ າ
ไว้ว่า ข้าวสวยที่ทอด จืน ใส่กับน้ามันและอาหารอย่างอื่นด้วยเช่น ไข่ เนื้ อหมูบด เป็น
ต้น และ พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 2556 776 กล่าวว่า ผัด คือ เอาสิ่งที่ใช้เป็น
อาหารใส่ลงในกระทะที่มีน้ามันหรือน้าเลกน้อยตั้งไ แล้วพลิกกลับไปมาจนสุก ปราก ในชื่อต่าง ๆ
เช่น ผัดส้มเนื้อหมู ผัดเนื้อวัวชาวสวน ไก่ผัดขิง ไก่ผัดพริกแดง วุ้ นเส้นผัดแห้ง เนื้อหมูผัดหอม ไก่ผัด
ซอสมะเขือเทศเข้มข้น ไก่ผัดมะเขือเทศสด ผัดเหดขาว ไก่ผัดใส่เหดดองและผัดส้มผัก
3.2.1.2.6 ประเภทลาบ າ เพียสิง จะเลินสิน 2553 30 กล่าวว่า ลาบ คือ เนื้อสัตว์
ซึ่งสับจนละเอียด มักเป็นเนื้อดิบ แต่เนื้อสุก ๆ ดิบ ๆ กเอามาทาลาบได้ ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่
ลาบปลาแกง ลาบไก่ป่า ลาบเนื้อสองเครื่อง นอกจากนี้ คาว่า “ลาบ າ ตามพจนานุกรม ภาษา
ลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ท่าน ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 2551 646 ได้ให้ความหมายคาว่า
“ลาบ າ ไว้ว่า เป็นชื่อของอาหารอิกชนิดหนึ่ ง ที่ทาด้วยเนื้อหรือปลา ด้วยการสับให้แหลก
ละเอี ย ด ใส่ ข้ า วคั่ ว เครื่ อ งเทศหอม ปลาร้ า ผงชู ร ส หากใส่ เ ลื อ ดด้ ว ยกจะเรี ย กว่ า ลาบเลื อ ด
າ ເ ອ ลาบปลาที่ใส่ข้าวคั่วสีดา เรียก ลาบเหลว
າ ແ
) ปราก ในชื่อต่าง ๆ เช่น
ลาบไก่ป่า ลาบปลาแกง
3.2.1.2. ประเภทมอก ມອກ ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยท่าน
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 2551 646 ได้ให้ความหมายคาว่า “มอก ມອກ ไว้ว่า เป็นเนื้อ
ชั้นนอกที่หุ้มแก่นไม้อยู่ถัดจากเปลือกเข้าไป คือ จะอยู่กึ่งกลางระหว่างแก่นกับเปลือกไม้ ซึง่ ปราก ใน
ชื่อต่าง ๆ เช่น มอกไก่ มอกปลาลิง มอกปูแปง มอกดอกแค มอกเหดแค้น มอกไข่ปลา มอกปลาร้า
มอกพริก มอกไข่มด
3.2.1.2. ประเภททอด
ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยท่าน
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 2551 646 ได้ให้ความหมายคาว่า “ทอด
ไว้ว่า เป็นการต้ม
เอาน้ามัน นาของที่มีเป็นอาหารมาต้มด้วยน้ามัน หรือ การต้มเขี้ยวเอาน้ามัน การเขี้ยวเอาน้ามัน
มะพร้าวและการเขี้ยวเอาน้ามันหมู นอกจากนี้ พจนานุกรม ฉบับราชบัณ ิตยสถาน 2554 2556
553 กล่าวว่า ทอด คือ การทาให้สุกด้วยน้ามันที่เดือด ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ เนื้อวัวทอดส้ม ไข่
ทอดหน้าส้ม ปลาสะงั่วทอดหน้าส้ม
3.2.1.2. ประเภทอั ว ອ່
ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยท่าน
ไว้ว่า เป็นอาหารชนิด
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 2551 829 ได้ให้ความหมายคาว่า อั่ว ອ່
หนึ่ง ทาคล้ายกันกับหมกโดยเอาเนื้อที่สับแล้วยัดใส่ไส้ ตากแดดไว้ มีหลายอย่าง เช่น ไส้อั่ววัว ไส้อั่ว
ควาย ไส้อั่วกบ เป็นต้น ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ อั่วนกน้อย อั่วตะไคร้ อั่วหน่อไม้ อั่วตีนรุมหมู เป็ด
อั่วนึ่ง ไส้อั่วหมู
3.2.1.2. 0 ประเภทส้า ສົ້າ เพียสิง จะเลินสิน 2553 30 กล่าวว่า ส้า คือ เนื้อสัตว์ซึ่ง
สับจนละเอียด มักเป็นเนื้อดิบ แต่เนื้อสุก ๆ ดิบ ๆ ต้องเจาะจงถึงเนื้อซึ่งหั่นบาง ๆ หรือสับหยาบ ๆ
นอกจากนี้ คาว่า “ส้า ສົ້າ ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยท่านทองคา อ่อน
มะนีสอน 2551 2551 256 ได้ให้ความหมายคาว่า “ส้า ສົ້າ ไว้ว่า เป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ที่
ปรุงเหมือนกล้อยใช้เนื้อหมู และ ผักประสมกัน หลายอย่างเรียกว่าส้าหมู ลาบ หรือ กล้อยที่ใช้เลือด
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ประสมเรียกว่าส้าเลือด ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ส้าโตนปลาหว่า ส้าซอยเนื้อ าน ส้ าเทา ส้าหอย
ปง ส้าโตนเนื้อวัว
3.2.1.2.11 ประเภทคัว ( ົ້ ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบั บปรับปรุงใหม่ โดยท่าน
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 112 ได้ให้ความหมายคาว่า “คั่ว ົ້
ไว้ว่า การทาให้สุก
ในหม้อด้วยการคลนไปคลนมา แต่ไม่ใส่น้า เช่น ขั้วกาเ ขั้วแก่นหมากขาม ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่
คั่วไก่ คั่วเนื้อ าน คั่วไก่ใส่วุ้นเส้น คั่วเหดแสก คั่วยู่ปลาเลิม
3.2.1.2.12 ประเภทรุ ม ( ມ ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยท่าน
ทองคาอ่อนมะนีสอน 2551 2551 869 ได้ให้ความหมายคาว่า “คั่ว ມ ไว้ว่า คือ ต้มเนื้อใส่
น้าน้อย ๆ ใช้ไ เบาๆไม่แรงมาก แล้วปดฝาหม้อไว้ดีๆ รอประมาณน้าแห้งกถือว่าสุกดีใช้ได้ เรียกว่า รุม
เนื้อหมู ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ นกค่อรุมใส่กะหล่าปลี รุมเป็ดใส่เหดแสก
3.2.1.2.13 ประเภท ุบ (
ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ท่าน
ไว้ว่า เป็นชื่ออาหาร
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 337 ได้ให้ความหมายคาว่า “ซุบ
ชนิดหนึ่ง เป็นอาหารเหลวเหมือนลาบหรือกล้อย ถ้าทาด้วยผักเรียกว่าซุบผัก ทาด้วยเนื้อเรียกซุบเนื้อ
ทาด้วยไก่กเรียกว่าซุบไก่ ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ซุบผักพ่อค้า ซุบส้มไก่ ซุบหัวผักชาวสวน
3.2.1.2.14 ประเภทพัน (
ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ท่ าน
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 616 ได้ให้ความหมายคาว่า “พัน
ไว้ว่า การเอาสิ่ง
เป็นแผ่น หรือเส้นพันเข้ากัน เกี้ยว น ผูก มัด ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ พันเคี่ยวปลาร้า พันไข่ พัน
เนื้อ าน
3.2.1.2.15 ประเภทแจ่ว (ແ ່
ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ท่าน
ไว้ว่า เป็นชื่อ
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 238 ได้ให้ความหมายคาว่า “แจ่ว ແ ່
อาหารอีกประเภทหนึ่ง ที่ทาด้วยพริกป่น ประสมกับน้าปลา หรือ เกลือ หรือ ปลาร้า เรียกแจ่ว ปราก
ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ แจ่วส้มมะนาว แจ่วบอง
3.2.1.2.16 ประเภทยา ( າ ตามพจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ท่าน
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 347 ได้ให้ความหมายคาว่า “ยา າ ไว้ว่าเป็นอาหารชนิด
หนึ่ง ที่ทาด้วยผักดิบ เช่น ยาสลัด ยาปลี เป็นต้น ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ยาใหญ่ ยาน้อย ยาไก่ต้ม
ยามะเขือขื่น
3.2.1.2.17 ประเภทรุม ุม ມ ตาม พจนานุกรม ภาษาลาว ฉบับปรับปรุงใหม่ โดย ท่าน
ทองคา อ่อนมะนีสอน 2551 (2551 869 ได้ให้ความหมายคาว่า “รุม ุม ມ ไว้ว่า ต้มเนื้อใส่
น้าน้อย ๆ โดยไ ให้อ่อน ๆ ไม่แรงมากแล้วปดฝาหม้อไว้ดีๆทิ้งไว้แล้วประมาณว่าน้าแห้งแล้วกถือว่า
เสรจและพร้อมตักไป รับประทานได้เลย ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ นกค่ อรุมใส่กะหล่าปลี เป็ดรุมใส่
หัวผักกาด
3.2.1.2.18 ประเภทอน ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ต้มยาปลาช่อน เป็ดต้มข่า กุหล่าไก่
ปลา อก ขา านปง หน่อนอนนาง จุ่มส้มผักกาด หลนส้ม เนียนบอน หมูแนม เหมือดขนมจีน ไข่คว่า
และป่นปลาเลิม

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

79

3.2.1.3 ชออาหารประเภทของหวาน
ชื่ออาหารประเภทของหวาน ในหนังสือ “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลิน
สิน แบ่งออกได้ 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่ระบุคาว่า “ขนม ประเภทที่ระบุคาว่า “ข้าว” และประเภทอื่น ๆ
3.2.1.3.1 ชอของหวานประเภททีระบุคาว่า “ขนม” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ขนมหม้อ
แกง ขนมบ้าบิ่น ขนมแปงถั่วเขียวทอด
3.2.1.3.2 ชอของหวานประเภททีระบุคาว่า “ข้าว” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวปาด
ข้าวโคบ ข้าวเหนียวกวน ข้าวต้มมัด
3.2.1.3.3 ชอของหวานประเภททัวไป ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ แตงลอยกะทิ กล้วยกะทิ
วุ้น สังขยาในผลมะพร้าว มันสาปะหลังปง
คาแสดงโภชนลักษณ์ในชื่ออาหารประเภทต่าง ๆ สะท้อนถึงการรับประทานอาหารอย่างถู กหลั ก
โภชนาการของคนลาวในสมัยนั้น หากพิจารณาในมุมมองภาพสะท้อนด้านการใช้ภาษาแล้วกล่ าวได้ว่าชื่อ
อาหารที่ปราก ใน หนังสือ“ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน ประกอบด้วยคา
แสดงโภชนลักษณ์ที่บ่งชี้ถึง ประเภทอาหาร วัตถุดิบ แหล่งที่มาของอาหาร รสอาหาร คาแสดงโภชนลักษณ์
ดังกล่าวประกอบเป็นชื่ออาหารและมีโครงสร้างชื่ออาหารต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ ดังนี้
ตารางที 16 โครงสร้างที 1 ประกอบด้วยคาแสดงโภชนลักษณ์บ่งชี้ประเภทอาหาร วัต ุดิบ เช่น
ประเภทอาหาร
แกง

วัต ุดิบ
ปาใส

ແກງ

າ ສ

แกง

กะหล่าปลีจัก

ກະ່ າ

ແກງ

เอาะ

ກ

หลามนกค่อ

ເອາະ

າມ ກ່

กะหรี่

เป็ด - ของลาว

ກະ ່

ເ

เป็ด - ของฝรั่ง

กะหรี่

ກະ ່

ฉู่ฉี่

ສ
່ ່ສ

- ອງ າ
- ອງ ່ ງ

ເ

ปลายอน
າ ອ

ต้มยา

น้าปลาช่อน

ส้าโตน

เนื้อวัว

ົ້ ມ າ
ສ
ົ້ າ

แกงอ่อม
ແກງອ
່ ອມ

ົ້ າ າ່
ົ້

ງ

กระดูกวัว
ກະ ກງ
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ประเภทอาหาร
แกงส้ม

วัต ุดิบ
กะหล่าปลี

ແກງສົ້ ມ

ກະ່ າ

ขนาบ
ະ

າ

ະ

ปลาร้า
າ

າແ ກ

ลาบ

ปลาแกง

າ

າແກງ

ส้าโตน

ปลาหว่า

ສ
ົ້ າ

າ ່ າ

ต้มแจ่ว

เนื้อควาย
ົ້

ົ້ ມແ ່

າ

ส้าซอย

เนื้อ าน
ົ້

າ

ສ
ົ້ າ ອ

เครื่องในไก่

หมก

ເ່ ອງ

ກ

มอก

ปลาลิง

ມອກ

າ ງ

อั่ว

นกน้อย

່ອ

แจ่ว
ແ່

ກ
່

ກ ົ້ ອ

ส้มมะนาว

ສົ້ ມ

พัน

າກ າ

เคี่ยวปลาร้า
າແ ກ
ົ້

ตีนหมู

อ่อม
ອ
່ ອມ

จุ่ม
່ ມ

ส้มผักกาด

ສົ້ ມ ກກາ

พัน

ไข่
່

คั่ว
ົ້

หลน

ົ້

เนื้อ าน
າ

ส้ม

ສົ້ ມ

ส้า

หอยปง

ສ
ົ້ າ

ອ

ງ
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ประเภทอาหาร
แกงบวด

วัต ุดิบ
กทอง

ແກງ

າກອ

คั่ว

เหดแสด

ົ້

ເ

ແສ

แกงส้ม

ไก่ป่า

ແກງສົ້ ມ

ກ
່ ່ າ

ขนมจีน

น้าเป็ด

ເ ົ້ າ ົ້

ผัด
ยา

ົ້ າເ

ส้มผัก

ສົ້ ມ ກ

ไก่ต้ม

າ

ซุบ

ກ
່ ົ້ ມ

ส้มไก่

ສົ້ ມ ກ
່

ตารางที 17 โครงสร้างที 2 ประกอบด้วยคาแสดงโภชนลักษณ์บ่งชี้ วัต ุดิบ ประเภทอาหาร ดังนี้
วัต ุดิบ
ปลาลิง
າ ງ

ประเภทอาหาร
ฉู่ฉี่แห้ง
ສ
່ ່ ສແ ົ້ ງ

ขา าน

ปง

າ າ

ົ້ ງ

เป็ด

อั่วนึ่ง

ເ

มันสาปะหลัง
ມ

ົ້

່
ອ

ົ້ ງ

ปง
ົ້ ງ
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ตารางที 18 โครงสร้างที 3 ประกอบด้วยคาแสดงโภชนลักษณ์บ่งชี้ประเภทอาหาร วัต ุดิบ
วัต ุดิบ ดังนี้
ประเภทอาหาร
แกงร้อน
ແກງ ົ້ ອ

วัต ุดิบ
วุ้นเส้น
ົ້
ເສ

ົ້

แกง

ไก่

ແກງ

ກ
່

แกงส้ม

หัวปลาหว่า

ແກງສົ້ ມ

າ ່ າ

คั่ว

ไก่

ົ້

ກ
່

อ่อม

ตีนหมู

ອ
່ ອມ

รุม
ມ

วัต ุดิบ
ไก่

เป็ด
ເ

ກ
່

ใส่เหดโคน
ສ
່ ເ

ກ

ใส่เหดแสด
ສ
່ ເ

ແສ

ใส่วุ้นเส้น

ົ້
ເສ

ສ
່ ົ້

ใส่หน่อไม้หก

ສ
່ ່

ມ
ົ້ ກ

ใส่เหดแสก
ສ
່ ເ

ແສກ

ตารางที 19 โครงสร้างที 4 ประกอบด้วยคาแสดงโภชนลักษณ์บ่งชี้วัต ุดิบ ประเภทอาหาร
วัต ุดิบ ดังนี้
วัต ุดิบ
ไก่

ประเภทอาหาร
ผัด

ກ
່

, ົ້

นกค่อ

รุม

ກ່

เป็ด
ເ

ไส้

ມ

ต้ม

ົ້ ມ

วัต ุดิบ
ขิง
ງ

ใส่กะหล่าปลี
ສ
່ ກະ່ າ

ข่า
່ າ

อั่ว

ສ
ົ້

່
ອ

หมู

ไก่

ผัด

ใส่เหดดอง

อ่อม

กะหล่าปลี

ກ
່

ตีนหมู

ອ
່ ອມ

ไก่
ກ
່

ผัด

, ົ້

ກະ່ າ

มะเขือเทศสด
າກເ່

ສ
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วัต ุดิบ
ปลาสะงั่ว

ประเภทอาหาร
ทอด

່
າສະງ

ົ້

ອ

เนื้อหมู

วัต ุดิบ
หน้าส้ม

ົ້ າສົ້ ມ

,

ผัด

หอม

, ົ້

ອມ

ตารางที 20 โครงสร้างที 5 ประกอบด้วยคาแสดงโภชนลักษณ์บ่งชี้ประเภทอาหาร วัต ุดิบ
ทีมาของอาหาร ดังนี้
ประเภทอาหาร
กะหรี่
ກະ ່

กะหรี่

วัต ุดิบ
เป็ด

ทีมา
ของลาว

ເ

ອງ າ

เป็ด

ກະ ່

ของฝรั่ง

ອງ ່ ງ

ເ

ตารางที 21 โครงสร้างที 6 ประกอบด้วยคาแสดงโภชนลักษณ์บ่งชี้วัต ุดิบ ประเภทอาหาร
วัต ุดิบ ทีมาของอาหาร ดังนี้
วัต ุดิบ
ไก่
ກ
່

ประเภทอาหาร
ต้ม
ົ້ ມ

วัต ุดิบ
หัวผัก
ກ

ทีมา
ชาวสวน
າ ສ

3.2.2 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัว
กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัว จะปราก ในขั้นตอนการประกอบอาหารหรือที่
ปราก ในหนังสือ “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของเพียสิง จะเลินสินว่า “วิธีครัว” พบว่าอุปกรณ์
การทาอาหารจะปราก พร้อมกับคาแสดงโภชนลักษณ์ประเภทคากริยาที่ต้องใช้ให้สอดคล้องกับประเภทของ
อาหารปราก ดังนี้
3.2.2.1 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การทาอาหารประเภทต้มแกงและประเภทต่าง
จากการวิจัยกลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์การทาอาหารประเภทต้มแกง และประเภทต่าง
ๆจะปราก อุปกรณ์การทาอาหารต่าง ๆ ดังที่ เพียสิง จะเลินสิน ได้อธิบายในหนังสือ “ตารับอาหารพระราชวัง
หลวงพระบาง” พร้อมกับ คากริยาที่ใช้อุปกรณ์นั้น ๆ ดังตารางนี้
ตารางที 22 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์ทีใช้ในการทาครัวในหนังสอ “ตารับอาหารพระราชวัง
หลวงพระบาง” ของเพียสิง จะเลินสิน คัดจากส่วนทีเป็นภาษาลาว)
อุปกรณ์ทีใช้ในการทาครัว
หม้อแกง
ົ້ ແກງ

คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์ในการทากับข้าว

່ ອເ າ າເ່ ອງ
່ ງເອ າ ົ້
ເມ
ກ ົ້
ົ້ ແ ົ້
ົ້ ງ ເອາ ົ້ າ ສ
ແກງ ົ້
່ ະມາ 3 ກເ ກ
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ชามอ่าง
ແອ
່ ງ

ใบตองกล้วย
ອງກ
ົ້

คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์ในการทากับข้าว
เมื่อเราเตรียมเครื่องพวกนี้ครบไว้แล้ว จึ่งเอาหม้อแกงขึ้นตั้งไ เอาน้า
ใส่ประมาณ โจกเหลก
เพียสิง จะเลินสิน 2553 86-87
ກເອາເ່ ອງ າ ງ ສ
ກ
່ ແອ
່ ງ ແ ົ້ ເອາ
ແ ກ ກ
ກ່
ອກ
ກ
ມ ອກ
າ ່ ແ ່ ົ້ ສ
່ ົ້
ົ້ ເ ົ້ າກ

ตักเอาเครื่องตาลงใส่ชามอ่าง แล้วเอาหมูสับ ปลาร้าสับ หอมแกงปอก
กระเทียมปอก หนังควายที่แช่ไว้ใส่ คนให้เข้ากัน
เพียสิง จะเลินสิน 2553 122-123
ົ້ າ າງກ ເອ າ ົ້ າ າແ ກ າ ອ ກ ົ້ ກ າເ່ ງ
່
ມາ ່ ກ
່ ມ ່ ງເອາ
່ ອ ່ ງເອາ ອງກ
ົ້
ົ້ ງ ່ າ
ເ ງ

ถ้าจางกเอาน้าปลาร้าราดอีก ให้กะดูพอชุ่มดี จึงเอาใบทูนมาห่อก่อน
จึงเอาตองกล้วยห่อทับ คีบหีบปงถ่านไ
เพียสิง จะเลินสิน 2553 123
ເ

ทัพพี

ມ
ົ້ ກ

່ ອງກາງ ົ້ ເ
່ ອ ສ
່ ເ່ ງ ົ້

ไม้หีบ
ມ
ົ້

ະມາ ສາມ ອງ

ົ້ ອ
ແ ົ້

ແ ົ້ ແ ມ ມ
ົ້ ກ
ອ ອອກ ົ້

່

ງ

เจาะกลางให้เป็นรูเลก แล้วเหลาไม้กีบหนึ่งอันใส่ดูให้พอดีแล้วถอด
ออกไว้
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 164-165
່

หวด

ເ່ ອ ົ້ າແ ົ້ ງເ ອ ົ້

จนเป็ดเปอย น้าแห้ง เหลือไว้ประมาณสามทัพพี
เพียสิง จะเลินสิน 2553 126-127

ອງ

ไม้กีบ

າ
ງ

ອງກ
ົ້
ສ
່

ເ

ອ

ງ ງ ົ້ ງກ ົ້

ົ້

ມ
ົ້ ະມ

ห่อด้วยใบตองกล้วยมาห่อ เม้มปาก ขัดด้วยไม้กลัด ใส่หวดหรือลังถึง
นึ่ง
เพียสิง จะเลินสิน 2553 191
ເອ າ ມ
ົ້
ົ້ ງ

ມາ

ອ

ມ
ົ້ ະມ
ົ້

າ

เอาไม้หีบมาคีบหอบ ไม้กลัดขัดไว้ นาไปปงไ
เพียสิง จะเลินสิน 2553 176-177
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ไม้กลัด
ມ
ົ້ ະມ

คากริยาทีใช้กับอุปกรณ์ในการทากับข้าว
ເອ າ
ອງກ
ົ້
ມ
ົ້
ົ້ ະມ

ອ

າກ

เอาใบตองกล้วยมาห่อเป็นหอบ เม้มปาก ขัดด้วยไม้กลัด
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 181
ົ້ ງ

หีบ

ມາ ່ ເ

ສກແ ົ້

ສ
່ າ

คีบหีบปงไ สุกแล้วเปดใส่จาน
เพียสิง จะเลินสิน 2553 179

ลังถึง
ງ ງ

ົ້

กระทะ
າງ

หวดอลูมิเนียม
ອາ ມ ມ

ມາ ່ ເ
ົ້ ເອ າ ອງກ
ົ້
ມ ສ
ງ ງ ົ້ ງກ ົ້
່

ົ້ າ າ

กระชอน
ກະ ອ

ອງ ອ

เครื่องปน

ເ່ ອງ ່

ົ້

ມ
ົ້ ະ

ให้เอาตองกล้วยมาห่อเป็นหอบ ขัดด้วยไม้กลัด ใส่หวดหรือลังถึงนึ่งก
ได้
เพียสิง จะเลินสิน 2553 192-193
ົ້ ເອາ ົ້
ອງ

າງ ົ້

່ ສ
່ ່

ົ້ າມ

ົ້ າງ

ງ

ให้เอากระทะขึ้นตั้งไ น้ามันหมู ใหม่ ใส่หนึ่งทัพพี
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 213
ສ
່ ົ້
ົ້ ງ ົ້

່ ສມເ
ງ ງ ແ

ເ່ ອ່

ົ້ ເສ ົ້ າ່ ງເອາ
ອາ ມ ມກ ົ້

ใส่ถ้วยใหญ่พอสมเป็ดเพื่อไม่ให้เสียน้า จึงเอาไปนึ่งด้วยลังถึงหรือแบบ
หวดอลูมีเนียมกได้
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 256-257
ສ
່

ผ้าขาว

ອ

ົ້ າແກງກ ົ້
າ ່ ສະອາ

ກ ົ້ າມ ົ້ ມ

ອງ ົ້

ົ້ າ

ส่วนน้าแกงกให้ตักน้ามันทิ้งหรือกรองด้วยผ้าขาวที่สะอาด
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 272-273
່ ງ

່ າ ກະ ອ

່

ະອ

ເ່ ອງ ່
ົ້

จึงบดผ่านกระชอนละเอียด หรือปนด้วยเครื่องปน
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 352-353
່ ງ

່ າ ກະ ອ

ະອ

່
ົ້

ເ່ ອງ່

จึงบดผ่านกระชอนละเอียด หรือปนด้วยเครื่องปน
เพียสิง จะเลินสิน 2553 352-353
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3.2.2.2 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การเตรียมของหวานในหนังสอ“ตารับอาหาร
พระราชวังหลวงพระบาง”ของเพียสิง จะเลินสิน คัดจากส่วนทีเป็นภาษาลาว)
ตารางที 23 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์การเตรียมของหวาน ภาษาลาว)
อุปกรณ์ทีใช้ในการทาของหวาน

หม้อ
ົ້

ເອາ ົ້ າກະ
ົ້
ົ້
ົ້ ງ
ົ້ າ າ
ກ
ແ ົ້ ງມ ສ
່

ງ ສ
ແ ະ
່ ົ້
່ ົ້ ອມກ
ົ້
ົ້ ມ ົ້ ເ ອ ແ ົ້ ່ ງເອາ

เอาน้ากะทิ ถ้วย ลงใส่หม้อใหญ่พร้อมกล้วยและน้าตาล ยกขึ้นตั้ง
ไ ต้มให้เดือด แล้วจึงเอาแปงมันใส่
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 343

ถาด
າ

วัต ุดิบ

າ າ

เตาแกส
ເ າແກສ

ອກແ ົ້ ງ່
ມ ົ້ າງ

ົ້

ແ ົ້

າ ເ່ ງ າ ົ້ າ

ສ
່ ງ

เทแปงที่คนแล้วนั้นใส่ลงในถาดซึ่งทาน้ามันไว้บาง ๆ
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 351
ເອາເ ົ້ າເ າອ ອ
ະ ມ 350 ອງສາ າເ
ເ າແກສ ົ້ ງ່
າ ເ ກ4
ະມາ 40 າ

เอาเข้าเตาอบอุณหภูมิ
ประมาณ นาที

องศา าเรนไ ต์ เตาแกส ตั้งที่หมายเลข
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 351

กระทะ
ກະ ະ

เศษผ้า
ເສ ົ້ າ

เตาอบ
ເ າອ

ເ ອກກະ ະ

່ ກມ ່ ມ ມ າອ

เลือกกระทะใบใหญ่ กลม ไม่มีหู มีฝาปด
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 352
ົ້ າມ

ເອາເສ ົ້ າສະອາ
່

ົ້ າ

ກະ ະ ົ້

เอาเศษผ้าสะอาดลูบน้ามันพืชด้านในกระทะให้ทั่ว
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 352
ມເ່ ງ າມ
ເ ົ້ າ ເ າອ

າ

່ ອ ເ

ງ າ ອ ແ ົ້

ເອາ

ชิมดูความหวาน ค่อยเทลงถาดอบ แล้วเอาเข้าเตาอบ
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 347
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່ ງເອາ ມ
ົ້ າ

ไม้พาย

່ ງເອ າ ງເ ົ້ າ ມ
(2 ົ້ ມ) ເ ກ 2 ມ (3/4 ົ້

วงขนมโลหะ
ມ

ົ້ ເ ົ້ າເ

ເ ົ້ ອ

ກ

จึงเอาไม้พายคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
เพียสิง จะเลินสิน 2553 351

ມ
ົ້ າ

ງເ ົ້ າ

วัต ุดิบ

ະ

ົ້
ະ ເສ
) າງ

່ າ ກາງ 6 ມ
ກະ ະ

จึงเอา “วงขนม โลหะ เส้นผ่าใจกลาง ซม. นิ้วครึ่ง ลุก ซม.
นิ้ว วางในกระทะ
เพียสิง จะเลินสิน 2553 352

3.2.3 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับเครองปรุงอาหาร
เครื่องปรุงอาหารที่ปราก ในหนังสือ “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน
แบ่งออกเป็น เครื่องปรุงประเภทสมุนไพรหรือเครื่องเทศ และเครื่องปรุงรสอาหาร ดังนี้
3.2.3.1 เครองปรุงประเภทสมุนไพรหรอเครองเทศ ได้แก่ ต้นหอม รากผักชี พริกไทย แมงลัก ตะไคร้
ใบมะกรูด กระเทียม หอมแดง พริกแห้ง ใบชะพลู มะเขือเทศ ผักชีลาว ข่า ใบสะระแหน่
3.2.3.2 เครองปรุงให้เกิดรสอาหาร แบ่งออกเป็น เครื่องปรุงรสอาหารคาว และเครื่องปรุงรสอาหาร
หวาน
3.2.3.2.1 เครองปรุงรสอาหารคาว ประกอบด้วย
1) เครื่องปรุงรสเผด ได้แก่ พริกไทย พริกแห้ง
2) เครื่องปรุงรสเคม ได้แก่ เกลือ น้าปลา ปลาร้า
3) เครื่องปรุงรสเปรี้ยว ได้แก่ มะนาว มะเขือเทศเปรี้ยว ซอสมะเขือเทศ ส้มป่อย
3.2.3.2.2 เครองปรุงรสอาหารหวาน
เครื่องปรุงรสอาหารหวาน ที่กล่าวถึงในหนังสือ“ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ
เพียสิง จะเลินสิน ได้แก่ น้าตาลทราย น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายสีรา
3.2.4 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับลักษณะการทาให้อาหารสุก
กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับลั กษณะการทาให้ อาหารสุ กที่ปราก ในหนังสือ “ตารับอาหาร
พระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการทาให้อาหารสุก
ประเภทไม่ใช้น้ามัน และประเภทใช้น้ามัน
3.2.4.1 คาแสดงโภชนลักษณ์ทีบ่งบอกลักษณะการทาให้อาหารสุกประเภทไม่ใช้น้ามัน ได้แก่ คา
ว่า ต้ม รุม หมก อบ ลวก ปง ย่าง นึ่ง คั่ว เอาะ ดังตัวอย่าง
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ตารางที 24 คาแสดงโภชนลักษณ์ทีบ่งบอกลักษณะการทาให้อาหารสุกประเภทไม่ใช้น้ามัน ภาษาลาว)
ประเภท

ตัวอย่าง
ເອ າເກ ອ
ອ
າ ົ້ ມ

ต้ม

ົ້ ມ

รุม
ມ

หมก
ກ

ลวก
ກ

ปง

ົ້ ງ

ย่าง
າງ ົ້ າງ

นึ่ง

ົ້ ງ

ງ

ກ

ງ
ແ ະ
າກ ກ ອມ ສ
່
່ ງເອາ ກ
່
ົ້
ສ
່ ເ ສະອາ ແ ົ້
່

ງ

เอาเกลือพอควร ต้นหอมทั้งหัวและใบ รากผักชีใส่ ปดฝาต้มไปจนเดือด จึงเอาไก่ที่
ทาสะอาดแล้วนั้นใส่ลงไปทั้งตัว
เพียสิง จะเลินสิน 2553 86-87
ກ
າ ົ້ ແ ກ
ເອາ ສ
ມ ອ
່ ົ້ ອ
່ ອ

ກ
່ ເອາ ມ
ົ້
ກ
່ ເ່ ອ

ມາ
ົ້

ทบปีกทบขา ให้แนบกับตัวไก่ เอาด้ายมาเคียนไว้ เอาใส่หม้ออบ รุมไ อ่อน ๆ ไป
จนเนื้อไก่เปอย
เพียสิง จะเลินสิน 2553 110-111
ເ ົ້ າ ົ້ າ ແ ະເ່ ອງ

ກ

ສ
່ ົ້ ແກງ ົ້ າງ

(ข้ าวเจ้ าและเครื่ องหมกไฟใส่หม้ อแกง ตั้งจนไ เดือด
เพียสิง จะเลินสิน 2553 116-117
ງ າ ່ າ ເອາ

ກ ົ້ າແກງ ສກແ ົ້

ອ
ົ້

หนังปลาหว่า เอาลวกน้าแกงพอสุกแล้วหั่นไว้
เพียสิง จะเลินสิน 2553 154-155
່ ງເອາ ອງກ
ົ້

່ ເ ງ

ົ້ ງ ່ າ

ົ້ ສກ

จึงเอาตองกล้วยห่อทับ คีบหีบปงถ่านไ ให้สุก
เพียสิง จะเลินสิน 2553 122-123
ເອາ າ າ ເ ົ້ າ
າງ ່ ອ ົ້
ແ ະ ົ້ ່ ເອ າ ົ້ າມ
າສະເ

ເ່ ອ ະ ົ້ ອ
ກ ່ າ ົ້

ອ ກ
າ
ະສກ

เอาขา านเข้าไปย่าง ค่ อยหมุนไปทีละน้อยจนจรดกัน และให้ขยันเอาน้ามันทา
เสมอ จนกว่าเนื้อ านจะสุก
เพียสิง จะเลินสิน 2553 164-165
ແ ົ້
ກ ສ
ງ ອງກ
່
ົ້
ສ
ອ
ອງອອກ
່ າ

ົ້ ງ ົ້

ງ ງ ສກ ົ້

ກ ົ້ າ

แล้วตักใส่กระทงตองกล้วย นึ่งด้วยลังถึง สุกแล้วยกคว่าใส่จาน ถอดตองออก
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ประเภท

ตัวอย่าง
เพียสิง จะเลินสิน 2553 138-139)
່

ເອາເ

คั่ว
ົ້

เอาะ
ເອາະ

ົ້

ເກອ ົ້ ສ
່ ົ້

່
ມກ
ົ້

ົ້ າງ

ອມ

เอาเป็ดที่ขยาเกลือไว้ใส่หม้อตั้งไ คั่วไปจนมีกลิ่นหอม
เพียสิง จะเลินสิน 2553 102-103)
ເອາ ົ້ າເ ອ

ແ ົ້

ເອາະ

ົ້ ສກ

แล้วเอาน้าเลือดไปเอาะไ ให้สุก
เพียสิง จะเลินสิน 2553 114-115)

3.2.4.2 คาแสดงโภชนลักษณ์ทีบ่งบอกลักษณะการทาให้อาหารสุกประเภทใช้น้ามัน ได้แก่ ทอด
ผัด เจียว โดยใช้น้ามันในการ ทอด ผัด เจียว
ตารางที 25 คาแสดงโภชนลักษณ์ทีบ่งบอกลักษณะการทาให้อาหารสุกประเภทใช้น้ามัน ภาษาลาว)
ประเภท

ตัวอย่าง
ເ

ทอด

ົ້

เจียว

ງ

ງ ອ

พอเหนน้ามันร้อนเป็นควันขึ้น จึงเอาเนื้อวัวลงทอด
เพียสิง จะเลินสิน 2553 : 124-125)

ອ

คัว่ , ผัด

່ ງເອາ ົ້
ົ້

ົ້ າມ ົ້ ອ ເ

ົ້

ສ
່ ົ້

ົ້ າ າ

າ

ົ້

ແ ົ້ ງແ ະ ອມ

เนื้อหมูใส่ คั่วไป น้าปลาราดแต่น้อย จนเนื้อหมูแห้งและหอมดี
เพียสิง จะเลินสิน 2553 280-281)
ເອາ
ສ
່

ກ່

ົ້ ົ້

ອມເອາ ່ ອ

ກ
່ ອກ

เอาต้นหอมทุบไว้นั้นเจียว พอหอมเอาเนื้อไก่เทใส่
เพียสิง จะเลินสิน 2553 276-277)
3.3 ภาพสะท้อนวิ ีชีวิตคนไทยจากตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน
จากการศึกษาตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน สะท้อนให้เหนวิถีชีวิต
ของคนลาว สามารถแบ่งได้ 4 ประเดน ได้แก่ ภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ภาพสะท้อน
ด้านกรรมวิธีประกอบอาหาร ภาพสะท้อนด้านภูมิปญญาของคนของ และภาพสะท้อนการแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม สรุปได้ดังนี้
3.3.1 ภาพสะท้อนด้านวั นธรรมการบริโภคอาหาร
วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ถือเป็นลักษณะบ่งบอกความเป็นสังคม ดังนั้น การรับประทานอาหารจึง
สามารถสะท้อนให้เหนลักษณะบางประการของผู้คนในสังคมได้ จากตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง
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ของ เพียสิง จะเลินสิน สะท้อนให้เหนวัฒนธรรมการบริโภคอาหารในมิติต่าง ๆ ได้แก่ ด้านรสชาติ ด้านความ
หลากหลายของอาหาร ด้านสารับอาหาร ด้านรสนิยมการบริโภคอาหารหวาน
3.3.1.1 ด้านรสชาติอาหาร
รสชาติของอาหารเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยมในการบริโภคของผู้คน จากตารับอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน พบว่า รสชาติอาหารที่พบในอาหารคาว มี 3 รสชาติประกอบด้วย รสเผด เคม
หรือจาง จืด และเปรี้ยว ส่วนอาหารที่มีรสชาติหวาน จะพบเฉพาะในอาหารหวาน
3.3.1.2 ด้านความหลากหลายของอาหาร
จากตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน ได้แสดงให้เหนถึงวัฒนธรรมการกิน
ที่หลากหลาย ซึ่งประกอบด้วย อาหารคาวและอาหารหวาน อาทิ อาหารคาว ได้แก่ ต้ม ต้มยา ต้มแจ่ว แกง
แกงส้ม แกงอ่อม ผัด รุม หมก ปง นึ่ง คั่ว เอาะ ฉู่ฉี่ กะหรี่ ขนาบ ลาบ ส้า มอก อ่อม แจ่ว หลน ขนมจีน ยา ซุบ
ป่น และอาหารหวาน ได้แก่ แตงลอยกะทิ กล้วยกะทิ ข้าวโคบ ข้าวปาด ข้าวเหนียวกวนขนมหม้อแกง ข้าวต้ม
มัด วุ้น สังขยาในผลมะพร้าว ขนมบ้าบิ่น 1 ขนมบ้าบิ่น 2 ขนมแปงถั่วเขียวทอด มันสาปะหลังปง เป็นต้น
3.3.1.3 ด้านสารับอาหาร
สารับอาหาร เป็นลักษณะการจัดอาหารหลายชนิดให้ อยู่ในสารับเดียวกัน กับข้าวทุกจานที่จัดขึ้น
จะต้องมีความสัมพันธ์กัน การจัดสารับจึงทาให้อาหารมีความสมดุลกัน หากสารับใดมีอาหารหวานเปรี้ยว ก
ต้องมีอาหารจานหวานอีกอย่างหนึ่งสาหรับกินแก้รสกัน มื้อใดมีอาหารจานเผดกจะต้องมีอาหารจานเคมและ
แกงจืดรวมอยู่ด้วย ยกตัวอย่างเช่น
ເອາ ົ້ າ ສ
່
ົ້ ແ ົ້
ງ
ກ
ົ້ ເ່
ສ
່ າ ່
ແ ະ່ ອ

ົ້ າງ ສອງ ກເ ກ ແ ົ້ ເອາເກອ, ກ ່ , ກກ ກ ອມ່ ົ້ າງ
່ ງເອາ ກ
ົ້ າ
ເ ອ ແ ົ້
ສ
່ ສ
່ ົ້ າ
ົ້ ເອາ ົ້ າ າ, ເ
່
ອ ມເ່ ງ ເ ມ າງ າມ ອ ແ ົ້
ກເອາມາ ກເ
ເ
າ
ົ້ າແ ະເ
ງສ
ກ ກ ສ
ກ່
ງ ົ້ າແກງ
່
່ ົ້
ົ້ າ ກ
ກ
ະ າ ກ ແ ່ ສົ້ ມ
່ ົ້ ງ ົ້
ົ້

เพียสิง จะเลินสิน 2553 112-113
เอาน้าใส่หม้อตั้งไ โจกเหลกแล้วเอาเกลือ ต้นหอม ต้นผักชีที่เตรียมไว้ใส่พอน้าเดือดจึงเอาไก่ใส่ ถ้า
เดือดอีกดีแล้ว ให้เอาน้าปลา เหดโคนใส่ลง พอไก่เปอย ชิมดูเคมจางตามชอบ แล้วตักเอามาฉีก เป็นปีกเป็นขา
ใส่จานหนึ่ง ส่วนน้าและเหดกตักใส่ถ้วย ต้นหอมโรยหน้า ยกไปทั้งน้าแกงและเนื้อไก่ ตั้งให้รับประทานกับแจ่ว
ส้ม
จากกรรมวิธีการประกอบอาหารข้างต้น แสดงให้เหนถึงสารับอาหาร โดยหากจะรับประทานแกงไก่ใส่
ະ າ ກ ແ ່ ສົ້ ມ.”
เหดโคนต้องรับประทานกับแจ่วส้ม ดังข้อความนี้ “... ົ້ ງ ົ້
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ກ ອງ, ເກອ, ເ ົ້ າ ົ້ າ ແ ະເ່ ອງ

ົ້ ເອາ ົ້ າສອງ
ສ
່ ົ້ ແກງ ົ້ າງ

າ ສ
່ ສອ ເອາ ່ ົ້
າມ ອ
ກ ສ
່ ົ້
ແ່
າກເ

ກ
ເ່ ອ

່ ງເອາ ກງ

ສ
່ ົ້ ມ

ົ້ າ ົ້ ມ ົ້ ແ ົ້
ກ່
ອ

ເອາ ່ ອເ
ອ ສ
່ ມເ່ ງເ ມ າງ
ະ າ ສ
ົ້ າ ກເ່ ອ ົ້ ງ ົ້
ົ້ າງ

ົ້

ເອາ ົ້ າ

เพียสิง จะเลินสิน 2553 116-117)
ให้เอาน้าสองโจกทอง เกลือ ข้าวเจ้าและเครื่องหมกไ ใส่หม้อแกงตั้งไ จนเดือด จึงเอากระดูกวัวใส่
ต้มไปจันเนื้อเปอยดี เอาน้าปลาใส่ ช้อนไขที่ขึ้น หน้าทิ้งไป แล้วให้เอาใบชะพลูซอยใส่ ชิมดูความเคมจางตาม
ชอบ ตักใส่ถ้วย ต้นหอมซอยโรยหน้า ยกไปตั้งให้รับประทานส้าวัวหรือแจ่วพริกดิบ
จากกรรมวิธีการประกอบอาหารข้างต้น แสดงให้เหนถึงสารับอาหาร โดยหากจะรับประทานแกงอ่อม
กระดูกวัวต้องรับประทานกับส้าวัว หรือแจ่วหมากเผดดิบ ดังข้อความนี้ “ ກເ່ ອ ົ້ ງ ົ້
ະ າ
ສ
ແ່
າກເ
” ยกไปตั้งให้รับประทาน ส้าวัวหรือแจ่วพริกดิบ
ົ້ າງ
นอกจากอาหารประเภทต้ม แกง แล้วยังปราก ให้เหนว่าอาหารประเภทอื่น ๆ กสามารถรับประทาน
เป็นสารับได้ อาทิ ยาน้อย ขนมจีนน้าแจ่ว แกงบวด กทอง ตีนหมูอ่อมกะหล่าปลี พันเคี่ยวปลาร้า อ่อมตีนใส่
หน่อไม้หก ซุบหัวผักชาวสวน
3.3.1.4 ด้านรสนิยมการบริโภคอาหารหวาน
อาหารหวาน เป็นอาหารระหว่างมื้อและเป็นอาหารประเภทเบา ๆ มีปริมาณอาหารน้อยกว่า อาหาร
ประจามื้ออาจจะเป็นอาหารน้าหรืออาหารแห้ง หรือเป็นอาหารรับประทานได้ง่าย ตารับอาหารพระราชวัง
หลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน ได้อธิบายรสนิยมในการบริโภคอาหารหวานไว้ว่า
ມ ົ້ ແກງເ
ອງ າ ່
ມກ
າ
າ ເ ງ ່ າ ະ ົ້ ງ ເ່ ງສະແ ງ ່ າ ເ ່ ງ ມ ົ້ ່
ອ
າ ສ
າງ າເ
ກ ແ ະ ົ້ ອ ົ້ າງ າ
່
່ ່ ມເ າອ ເ ອ
າກ າມ ົ້ າ ແມ
ກ ່ ງ ົ້ ອງອ
່ ແ ່ າມເມອງ ່ ກເ່
ເ ົ້ າ

າ ເ

ົ້
ອກ

່

່ອ

່

ງ

ອ ເ ົ້ າ

ມ

ົ້

ອ

ົ້ ແ ົ້ ງ ອ

າ

ເ າ ົ້ ່ າ ົ້ ອ
ກ
ົ້ າ ່ ງເອາ ່ າ ົ້ ອ
ອອກມາ າກເ າ າງ າອ ົ້ າ ເ ງເ ມແ ົ້ ເອາ ່ າ ົ້ ອ າງເ ງ
າອ ົ້
ງ
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ງ

เพียสิง จะเลินสิน 2553 347)
หมายเหตุ - ข้าวต้มหม้อแกงเป็นของหวานที่นิยมกันมากในลาว แม้ว่าจะใช้ผง ูซึ่งแสดงว่าเพิ่งนิยมได้
ไม่นาน ครอบครัวลาวส่วนใหญ่ไม่มีเตาอบเหมือนทางตะวันตก และค่อนข้างหายากตามบ้าน แม้แต่ตามเมือง
ใหญ่ ๆ จึงต้องอบด้วยวิธีอื่น วิธีหนึ่งคืออบขนมในหม้อ โยอบในหม้อแห้ง ๆ ปดฝา อีกวิธีหนึ่งคือจุดไ ในเตาให้
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ถ่านร้อนจนคุดี เอาถ่านร้อน ๆ ออกจากเตา ใส่สิ่งที่จะอบในเตา วางฝาปดด้านบนเตาแล้วเอาถ่านร้อนวางบน
ฝาปดนั้น
จากข้อความข้างต้น เพียสิง จะเลินสิน ได้กล่าวถึงการทาขนมหม้อแกง โดยอธิบายในส่วนหมายเหตุไว้
ว่า ขนมหม้อแกงเป็นของหวานที่นิยมกันมากในลาว นอกจากความนิยมในการบริโภคขนมหม้อแกงแล้ว ใน
ตาราได้ยังได้กล่าวถึงอาหารที่เป็นที่นิยมทั้งด้านรูปลักษณ์และรสชาติ ได้แก่ สังขยาในผลมะพร้าว โดยอธิบาย
ไว้ว่า
າກເ
: ສງ ະ
ງແ ະ
າ

າ
່

າກ ົ້ າ ເ

ອງ

າ

ເສ ່

ມ ງ
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หมายเหตุ สังขหยาในลูกมะพร้าวเป็นของหวานพิเศษที่นิยมทั้งรูปลักษณ์และรสชาติ
3.3.2 ภาพสะท้อนด้านกรรมวิธีการประกอบอาหาร
จากการศึกษาตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน สะท้อนให้เหนวิถีชีวิตของ
คนลาวด้านกรรมวิธีการประกอบอาหาร สามารถแบ่งได้ 4 ประเดน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมกั บวัตถุดิบที่ใช้
ประกอบอาหาร ด้านการใช้เครื่องปรุงรส ด้านเครื่องครัวที่ใช้ในการประกอบอาหาร ด้านความประณีตในการ
ประกอบอาหาร สรุปได้ดังนี้
3.3.2.1 ด้านสภาพแวดล้อมกับวัต ุดิบทีใช้ประกอบอาหาร
วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารสะท้อนให้เหนสภาพแวดล้ อมที่มีความอุดมสมบู รณ์ของประเทศลาว
เนื่องจากวัตถุดิบในการประกอบอาหารมีความหลากหลายประกอบด้วยสัตว์บก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้า สัตว์น้า
รวมทั้งพืชพันธุ์ ธัญญาหารต่าง ๆ มากมายที่เพียสิง จะเลินสิน ได้กล่าวถึงในตาราอาหาร ดังนี้
สัตว์บกทีใช้ประกอบอาหาร ได้แก่ ไก่ เป็ด นก วัว ควาย หมู าน
สัตว์ครึงบกครึงน้าทีใช้ประกอบอาหาร ได้แก่ กบ หอย
สัตว์น้าทีใช้ประกอบอาหาร ได้แก่ ปลา กุ้ง
พชพันธุ์ ธั าหารทีใช้ประกอบอาหาร ได้แก่ ข้าว กะหล่าปลี เทา สาหร่ายชนิดหนึ่ง กล้วย ขนุน
ดอกขิง ดอกแคบ้าน มะเขือ มะเขือเทศ ฯลฯ
นอกจากนี้ในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน ยังได้กล่าวถึงวัตถุดิบที่
นิยมบริโภคในลาว ได้แก่ กุ้ง กบ หอยปง เป็นต้น
3.3.2.2 ด้านเครองครัวทีใช้ในการประกอบอาหาร
ในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน ได้กล่าวถึงเครื่องครัวในการประกอบ
อาหารซึ่งสามารถพบได้ในครัว เรื อนทั่วไป อาทิ กระทะ ใช้สาหรับประกอบอาหารประเภททอด หม้อ ใช้
ประกอบอาหารประเภทต้มแกง ชามอ่าง ใช้สาหรับใส่วัตถุดิบประกอบอาหารและเครื่องปรุงรส ไม้กี้บหรือไม้
หีบ ใช้สาหรับการปงหรือย่าง ครกสาก ใช้สาหรับตาเพื่อทาให้วัตถุดิบละเอียด หวดและลั งถึง ใช้สาหรับทาให้
อาหารสุก
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นอกจากนี้เครื่องครัวบางอย่างที่กล่าวถึงในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง แสดงให้เหนถึง
ความทันสมัยในการประกอบอาหาร อาทิ การใช้เครื่องปน สาหรับทาให้วัตถุดิบละเอียด และการใช้เตาแกส
เพื่อให้ความร้อนในการประกอบอาหาร สันนิษ านได้ว่ าลาวมีการรับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศจึงทาให้มี
การนาเครื่องครัวที่ทันสมัยมาใช้ในการประกอบอาหาร
3.3.2.3 ด้านความประณีตในการประกอบอาหาร
ในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน สะท้อนให้เหนความประณีตในการ
ประกอบอาหาร และมีการจัดสารับอาหารควบคู่กัน ดังที่ได้กล่าวไว้ว่า
ແ ົ້
ົ້
ແ່
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แล้วให้ยกเอาไข่ที่ทอดไว้นั้นทั้งใบตองมาวางทับใส่จาน เกบเอาหมูแผ่นปลาทอดและเครื่องหอมต่าง ๆ
ขนมจีนส้มไข่ให้พอดี พับส้มเข้าห่อเป็นเหลี่ยมให้งาม ยกออกจากตองเรียงใส่จาน ไปตั้งให้รับประทาน
จากข้อความข้างต้นเป็นวิธีการประกอบอาหารเมี่ยงส้มไข่ ในตอนท้ายของวิธีครัว เพียสิง จะเลินสิน
ົ້ ມເ ົ້ າ ່ ເ
ได้แสดงให้เหนถึงความประณีตในการประกอบอาหารโดยระบุไว้ว่า “
ສ
ົ້
ງາມ พับส้มเข้าห่อเป็นเหลี่ยมให้งาม ” การพับส้มเป็นเหลี่ยม เป็นการบ่งบอกว่า การประกอบอาหาร
นอกจากต้องมีรสชาติดีแล้วต้องมีความสวยงามด้วย
นอกจากในอาหารคาวแล้ว ในอาหารหวานกแสดงให้เหนถึงความประณีตเช่นเดียวกัน ดังที่ได้กล่าว
ถึงในการทาข้าวเหนียวกวนไว้ว่า
ເ
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เทลงในถาดใหญ่ ตื้นและมีขอบที่เตรียมไว้ แล้วใส่น้ามันเคี่ยวราดหน้า ให้แน่ในว่าหน้าเสมอกัน ทิ้งไว้
จนเยน ตัดเป็นชิ้นให้เหมาะ วางเรียงใส่จาน ยกไปตั้งให้รับประทาน
จากข้อความข้างต้น ดังที่กล่ าวไว้ว่าการตัดข้าวเหนียวกวน ต้ องตัดในขนาดที่เหมาะสม และเพิ่ม
ความงามโดยการจดเรียงใส่จานให้สวยงาม
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3.3.2.4 ภาพสะท้อนด้านภูมิป

าของคนลาว

3.3.2.4.1 ด้านการปรุงรสอาหาร
การปรุงรสที่ปราก ในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสินได้มีการ
นาวัตถุดิบจากธรรมชาติมาใช้ในการปรุงรส เพื่อให้เกิดรสชาติต่าง ๆ วัตถุดิบที่ใช้ในการปรุงรส ดังนี้
แบ่งออกเป็น การปรุงรสอาหารคาวและการปรุงรสอาหารหวาน ดังนี้
1) เครองปรุ งรสอาหารคาว ประกอบด้ว ย เครื่องปรุ งรสเผด ได้แก่ พริกไทย พริกแห้ ง
เครื่องปรุงรสเคม ได้แก่ เกลือ น้าปลา ปลาร้า และเครื่องปรุงรสเปรี้ยว ได้แก่ มะนาว มะเขือเทศ
เปรี้ยว ซอสมะเขือเทศ ส้มป่อย มะเ อง มะกอก หมากกอก
2) เครองปรุงรสอาหารหวาน ที่กล่าวถึงในหนังสือ “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง
ของ เพียสิง จะเลินสิน ได้แก่ น้าตาลทราย น้าตาลทรายขาว น้าตาลทรายสีรา เกลือ
3.3.2.4.2 ด้านการแต่งกลินอาหาร
การประกอบอาหารนอกจากมีรสชาติดีแล้ว กลิ่นกเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดให้น่ารับประทาน
จากตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน ได้กล่าวถึ งพืชที่ใช้ในการปรุงรส
อาหารให้มีกลิ่น ได้แก่ ตะไคร้ ใบมะกรูด ใบผักชี พริกไทย เป็นต้น
3.3.2.4.3 ด้านการใช้พชสมุนไพรในการปรุงอาหาร
วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารนอกจากจะเป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติแล้ว วัตถุดิบ
ส่วนใหญ่ล้วนเป็นสมุนไพร สมุนไพรที่พบได้แก่ พริ กแห้ง พริกไทย กระเทียม ต้นหอม มะเขือเทศ
มะพร้าว มะนาว ผักตาลึง เหนหอม เป็นต้น
3.3.2.5 ภาพสะท้อนด้านการรับวั นธรรมการประกอบอาหารจากต่างประเทศ
ตารั บ อาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิ ง จะเลิ นสิ น กล่ าวถึงภาพสะท้อนด้านการรั บ
วัฒนธรรมการประกอบอาหารจากต่างประเทศ 2 ประเดน ดังนี้ ด้านวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารและ
ด้านการผสมผสานทางวัฒนธรรมการประกอบอาหาร ดังนี้
3.3.2.5.1 ด้านวัต ุดิบทีใช้ในการประกอบอาหาร
วิธีการประกอบอาหารที่พบในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของเพียสิง จะเลินสิน
แสดงให้เหนถึงความหลากหลายของวัตถุดิบ วัตถุดิบบางชนิด รับวัฒนธรรมมาจากต่างประเทศ อาทิ
เนย มันฝรั่ง ซอสมะเขือเทศ และขนมจีน ดังที่กล่าวในเครื่องประสมการทาพันเนื้อ านไว้ว่า
າກແ ງອ
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ເ
່ ອ …”
ົ້

າງ, ກ
ົ້

ອກເ ອກອອກ
ອກເ ອກອອກ

เพียสิง จะเลินสิน, 2553 259

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

107

95

“...แตงกวาอ่อน ปอกเปลือกออก ตัดยาว ชม. แล้วหั่นตามยาวให้บาง กล้วยดิบ ปอกเปลือกออก
ตัดครึ่ง หั่นตามความยาวบาง ซ้อสมะเขือเทศเข้มข้นของฝรั่งเศส หอมหัวใหญ่ หั่นตามขวาง สับให้แหลก พริก
ชี้แดง เมด น้ามันเนย น้าตาล เกลือ น้าปลา พริกไทยป่น ขนมจีน หน้า ตัดเป็นท่อน...”
จากข้ อ ความข้ า งต้ น แสดงให้ เ หนว่ า การประกอบอาหารของคนลาวตามต ารั บ อาหารมี ค วาม
หลากหลายและสามารถผสมผสานกับวัตถุดิบดั้งเดิมของลาวได้อย่างลงตัว
3.3.2.5.2 ด้านการผสมผสานทางวั นธรรมการประกอบอาหาร
การประกอบอาหารในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลิ นสิน ได้
กล่าวถึงการผสมผสานด้านการประกอบอาหารกับต่างประเทศ ดังนี้
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หมายเหตุ : พันเนื้อฝานหรือเนื้อวัวกได้คือกัน ส่วนแบบเอาเนื้อจุ่มน้าร้อนแล้วมาพันนั้น เป็นอาหาร
ของจีน ส่วนของลาวเราแต่ก่อนปงเอา เดียวนี้เครื่องครัวและอีกต่างประเทศตกเข้ามามาก จึงสบายต่อการทา
กิน เพื่อให้เป็นระเบียบและสะอาด น่ารับประทานได้ดี ฉะนั้นจึงเปลี่ยนแปลงตามกาลสมัยเพื่อให้เหมาะสมใน
การรับประทาน
จากข้อความข้างต้น กล่าวถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมลาวและวัฒนธรรมจาก
ต่างประเทศในการประกอบอาหารไว้ว่า การประกอบอาหารโดยเอาเนื้อจุ่มน้าร้อนแล้วมาพัน เป็นอาหารของ
จีน แต่เดิมวัฒนธรรมลาวใช้การปงเพื่อทาให้สุก ดังข้อความนี้ “ ສ່
ແ
ເອາເ ົ້ ອ ່ ມ ົ້ າ ົ້ ອ
ແ ົ້

ມາ

ົ້

ເ

ອາ າ

ອງເ ກ ສ
່

ອງ າ ເ າແ ່ ກ
່ ອ ົ້ ງເອາ ”

“ส่วนแบบเอาเนื้อจุ่มน้าร้อนแล้วมาพันนั้น เป็นอาหารของจีน ส่วนของลาวเราแต่ก่อนปงเอา” แสดงให้เหนว่า
อาหารลาวที่ปราก ในตารับอาหาร นอกจากจะเป็นการแสดงให้เหนวัฒนธรรมลาวแล้วยังแสดงให้เหนความ
หลากหลายของอาหารที่มีการผสมผสานจากวัฒนธรรมอื่นด้วย
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บทที 4
การศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ทีปราก ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
ในบทนี้ผู้วิจัยศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ที่ปราก ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
โดยใช้ข้อมูลจากตาราอาหารไทย เล่ม คือ “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ “ตาราแม่ครัว
หัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และ ใช้ข้อมูลจากตาราอาหารลาว คือ “ตาราอาหารพระราชวัง
หลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน ตามที่วิเคราะห์ในบทที่ และบทที่ 3
จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ที่ปราก ในตาราอาหารไทยและในตาราอาหาร
ลาว ผู้วิจัยพบประเดนสาคัญต่าง ๆ ได้แก่ รูปแบบและองค์ความรู้ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
คาแสดงโภชนลักษณ์ด้านต่าง ๆ ที่ปราก ในตาราอาหารไทยและในตาราอาหารลาว และภาพสะท้อนวิถีชีวิต
การบริโภคของคนไทยและคนลาว ดังนี้ 1
4.1 การเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทยและอาหารลาว
ผู้วิจัยได้จัดแบ่งหัวข้อในการเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ที่ปราก ในตาราอาหารไทยและลาว
เป็ น ประเดนหลัก ประเดน ได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับการตั้งชื่ออาหาร การศึกษาเปรียบเทียบคาแสดง
โภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัว การศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับ การปรุงรสและ
การเปรียบเทียบภาพสะท้อนวิถีชีวิตเกี่ยวกับอาหารการกินของคนไทยและคนลาวในมุมมองผ่านคาแสดงโภชน
ลักษณ์ที่ปราก ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาวที่นามาเป็นข้อมูล ดังนี้
4.1.1 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาวในที่นี้จะเปรียบเทียบรายละเอียด
เฉพาะในส่วนที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับชื่ออาหาร เครื่องปรุง วิธีทา ของอาหารคาว อาหารหวานเท่านั้น
จากตาราอาหารที่นามาเป็นข้อมูลในการวิจัย เล่ม ได้แก่ “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และ ใช้ข้อมูลจากตาราอาหารลาว คือ
“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน พบว่า “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่าน
ผู้ ห ญิ ง เปลี่ ย น ภาสกรวงศ์ และ “ต าราอาหารพระราชวั ง หลวงพระบาง” ของท้ า วเพี ย สิ ง จะเลิ น สิ น มี
องค์ประกอบ แบ่งเป็น ส่วนหลัก คือ ส่วนบอกชื่ออาหาร ส่วนบอกเครื่องปรุง และส่วนบอกวิธีทา โดยอาจมี
ส่วนหมายเหตุ เมื่อต้องการเพิ่มเติมรายละเอียด แต่ละส่วนจะมีหัวข้อระบุอย่างชัดเจนตามแบบมาตร านตารา
1

เพื่อให้การอ้างอิงตาราอาหารมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นการศึกษาเปรียบเทียบ ในบทนี้จะใช้รูปแบบการ
อ้างอิงดังตัวอย่างต่อไปนี้
- ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม , 73) เป็นการอ้างอิง “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เล่ม 1 หน้า 73
- (ตารากับเข้า, 5) เป็นการอ้างอิง “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ หน้า 5
- (หน้า 149) เป็นการอ้างอิง “ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน หน้า 149 (เนื่องจากเป็น
ตาราอาหารลาวเพียงเล่มเดียวจึงระบุเฉพาะเลขหน้า)
นอกจากนี้ การยกตัวอย่างเนื้อหา “ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน ในบทนี้จะ
ยกตัวอย่างที่แปลเป็นภาษาไทยเพื่อให้เหนข้อเปรียบเทียบที่ชัดเจน
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อาหารทั่วไป แต่อาจใช้ศัพท์ต่างกัน ส่วน “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์จะไม่ปราก ส่วนที่
เป็นชื่ออาหาร ดังตัวอย่าง
ตารางที 26 การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
. ส่วนบอกชออาหาร เช่น
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์
ไม่ปราก ส่วนที่บอกชื่ออาหาร
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์ ปราก ชื่อ
อาหาร เช่น
- แกงปลาเทโพ
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
- ต้มยาเขมร
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
- เข้าต้มกรก
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
- ปลาร้าลาว
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
2. ส่วนบอกเครองปรุง ปราก ทั้งใน

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
. ส่วนบอกชออาหาร เช่น
- แกงต้มยาปลาค่อ
(หน้า
- เข้าปุนน้าพิก
(หน้า
- มอกดอกแค
(หน้า
- ปลาสะงัวทอดหน้าส้ม
(หน้า
- ยาให ่
(หน้า
- คัวยู่ปลาเลิม
(หน้า

2. ส่วนบอกเครองปรุง เช่น

“ตารากับเข้า” ของหม่อม ่มจีน ราชานุ เครองประสม
ประพันธ์ และใน
- แกงต้มยาปลาช่อน เครองประสม - ปลา
“ต าราแม่ ค รั ว หั ว ปาก์ ” ของท่ า นผู้ ห ิง
ช่ อ น ตั ว เซาะเกลดจกไส้ อ อก ตั ด ตาม
เปลียน ภาสกรวงศ์ เช่น
ขวางหนาประมาณ ซม.ล้างน้าใส่จานไว้
ตะไคร้ซอยตามขวาง หัว กระเทียมซอย
เครองปรุง
หัว ต้นหอมซอย หัว ใบมะกรูดซอย
- ้าจะแกงเผ็ดปลาดุก ...เอาพริกเทศแห้ง
ใบ ใบต้นหอมซอยพอควร ข้าวสารเจ้ าหยิบ
หนัก บาท หอมหนัก สลึง กะเทียม
มือหนึ่ง พริกไทยป่นน้าปลา เกลือ
หนัก บาท...
(หน้า
ตารากับเข้า

109

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

110

98

“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
- ้าจะต้มจิว ให้เอาเนื้อโค เนื้อกวางกได้
ประมาณ บาท ตะไคร้หนัก บาท กะ
เทียมไทย ศีศะ พริกนกแห้ง เมด...
ตารากับเข้า
- พล่ากุ้ง อยสด เครองปรุง – กุ้งฝอยหนัก
บาท สลึง มะเขือหนัก บาท เกลือ
กระเทียม พริกสดด้วยกันหนัก บาทสลึง
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
- แสร้งว่า เครองปรุง – ปลาสลาดย่าง เยื่อ
เคยดีนิดหน่อย รากผักชี หอม ขิง มะกรูด
น้าตาลหม้อ น้าเคยดี น้าส้มมะขาม
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
. ส่วนบอกวิธีทา ปราก ทั้งใน
“ตารากับเข้า” ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์ และใน
“ต าราแม่ ค รั ว หั ว ปาก์ ” ของท่ า นผู้ ห ิง
เปลียน ภาสกรวงศ์ เช่น
-

้าจะต้มจิว...เอาเครื่องเคล้ากับเนื้อก่อนใส่
หม้ อ ที่ ตั้ ง น้ า เขี้ ย วไปจนเปอยแล้ ว เอา
น้ าตาล สลึ ง มะขามเปี ย ก ฝก ใส่ ล ง
หม้อ เดือดแล้วยกลง กับเข้าสิ่งนี้เปนของ
ชาวป่า แต่รับประทานอร่อย
ตารากับเข้า 9

- ต้มยาเขมร วิธีทา - เอาน้ากรอกหม้อขึ้น
ตั้งจนน้าเดือด จึงเอากุ้งทั้งตัวชักไส้ออกเสีย
เทลงต้ม น้าปลาดีเหยาะ ถ้าไม่รับประทาน
น้าปลา เกลือเดาะนิดหน่อยกได้พอกุ้งสุก
ตักกุ้งขึ้นมาปอกฉีกเป็นชิ้นเลก ๆ ปลาแห้ง
ปลาสลิดเผา แล้วฉีกเปนชิ้นเลก ๆ เอา
มะม่วงดิบซอย แตงกวากหั่นเปนชิ้นยาว ๆ
ประมาณเท่ากันกับมะม่วง...

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
- แกงส้มหัวปลาแกง เครองประสม – หัว
หาง กระดูกปลาแกง ล้ างน้าให้ ส ะอาดไว้
ตะไคร้ หัว ทุบแล้วขอดไว้ ต้นหอมเลย
หั ว ส้ ม ป่ อ ย มั ด ปลาร้ า หรื อ น้ าปลาเกลือ-ต้นหอมซอย
(หน้า
- แกงผักโขมอ่อน เครองประสม – ปลายอน
ย่าง ตัว ล้างน้าให้ดี ผักโขมอ่อน ตัดราก
ล้างน้าให้สะอาดตามควร หอมแกง หัว
ใบต้นหอมซอย-เกลือ-น้าปลา
(หน้า

. ส่วนบอกวิธีครัว
- แกงต้ ม ย าปาค่ อ ปลาช่ อ น) วิ ธี ค รั ว เอาน้าและเกลื อใส่ หม้อแกง ตั้ งไ พอน้า
เดือดจึงเอาปลาและข้าวเจ้าใส่ เมื่อปลาสุก
ดี แ ล้ ว กให้ เ อาน้ าปลา และตะใคร้ ซ อย
กระเทียมซอย หัวต้นหอมซอยใส่ พอสุกชิม
ดู เ คมจางตามชอบแล้ ว ตั ก ใส่ ถ้ ว ยแกง ใบ
ผั ก ชี ซ อย พริ ก ไทยโรย ยกไปตั้ ง ให้
รับประทาน
(หน้า
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“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
-

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน

. ส่วนหมายเหตุ เช่น

. ส่วนหมายเหตุ เช่น

- แกงนกพิร าบ หมายเหตุ - นกพิราบเปน
สัตว์ที่กระดูกแขง วิธีแกงชนิดนี้ใช้นกกระลา
ภู นกเปล้า แลนกเขากได้
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม

- แกงต้มยาปาค่อ ปลาช่ อน) หมายเหตุ –
ถ้าชอบเปรี้ยว จะบีบน้ามะนาวราดลงไปก
ได้
(หน้า

จากการศึกษาด้านรูปแบบชองตาราอาหารดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า ในด้านรูปแบบ “ตารากับเข้า
ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ มีรูปแบบ ต่างออกไปกับตารา ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน
ภาสกรวงศ์ กล่าวคือ “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ใช้วิธีเขียนอธิบายวิธีทาอาหารทั้งส่วนที่
บอกเครื่องปรุงและส่วนบอกวิธีทาต่อเนื่องกันไป ไม่แบ่งเป็นย่อ หน้า แต่จะใช้เครื่องหมาย องมัน บ่งชี้การ
เริ่มต้นคาอธิบายและใช้เครื่องหมาย ฯ ระบุการจบคาอธิบาย เมื่อจะอธิบายรายการอาหารประเภทเดียวกันแต่
เปลี่ยนวัตถุดิบหลัก หรือกรณีเปลี่ยนประเภทอาหารใหม่กจะเริ่มอธิบายใหม่โดยใช้เครื่องหมาย องมันและเริ่ม
ด้วยข้อความ “ถ้าจะฉู่ฉ.ี่ .. และจบคาอธิบายด้วยเครื่องหมาย ฯ เช่น
ฉู่ฉีขั้วกะทิ
ถ้าจะฉู่ฉี่ปลาสังชะวาด ปลาคางเบือน ปลาเบี้ยวกได้ ให้เอาปลาสังขะวาดควักเมือกคาวเสียให้หมด ผ่าท้อง
บั้งตัวล้างเสียแล้วชั่งหนัก ตาลึง มะพร้าวซีก คั้นแต่ศีศะกะทิให้ข้นตั้งไ ให้เดือดแล้วเอาพริกเทศแห้งหนัก
บาท หอมหนัก สลึง กะเทียมหนัก บาท ตะไคร้หนัก บาท พริกไทยหนัก เ อง ข่าหนัก เ อง
เกลือหนัก เ อง ผิวมะกรูด หุน เยื่อเคยหนัก สลึง ตาให้ละเอียด แล้วเอาพริกขิงใส่ระคนปนกันกับกะทิ
แล้วเอาปลาใส่กะทะ พอปลาสุกดียกลง เอาใบมะกรูด -6 ใบ หั่นโรยน่า ฯ
(ตารากับเข้า
รูปแบบดังกล่าวจึงต่างกับรูปแบบตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาวดังกล่าวข้างต้น อย่างไรกตาม
องค์ประกอบสาคัญของการเขียนตาราอาหารคือการให้องค์ความรู้ด้านชื่ออาหารหรือประเภทของอาหาร ด้าน
เครื่องปรุงอาหาร และด้านวิธีทาอาหาร โดยอาจนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้
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ภาพที 28 เปรียบเทียบรูปแบบการนาเสนอจากตาราอาหารไทยลาว
“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน “ตาราแม่ครัวหัวปาก์” ของท่าน
ผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์ และ “ตารากับเข้า” ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ ตามลาดับ
. .2 การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการตั้งชออาหาร
การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับ การตั้งชื่ออาหารในที่นี้จะแบ่งเป็น
ส่วนคือ โครงสร้างคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับ การตั้งชื่ออาหารคาว และโครงสร้างคาแสดงโภชนลักษณ์
เกี่ย วกับ การตั้ง ชื่ออาหารหวาน ที่ป ราก ในตาราอาหารไทยคือ “ตารากับเข้า ”ของหม่ อมซ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และตาราอาหารลาวคือ ตาราอาหาร
พระราชวังหลวงพระบาง ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน ดังนี้
4.1.2.1 โครงสร้างคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการตั้งชออาหารคาว
4.1.2.1.1 การตั้งชออาหารคาวทีมีโครงสร้างเหมอนกัน “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่าน
ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และ ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน มี
โครงสร้างการตั้งชื่ออาหารที่เหมือนกัน โครงสร้าง ส่วนใน “ตารากับเข้า”ของหม่อมซ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์ ไม่ปราก การตั้งชื่ออาหารคาว ดังนี้
ตารางที 27 การตั้งชออาหารคาวทีมีโครงสร้างเหมอนกัน
โครงสร้างที
วัตถุดิบ
โครงสร้างที 2
ประเภทอาหาร + วัตถุดิบ
โครงสร้างที
ประเภทอาหาร + วัตถุดิบ + วัตถุดิบ
โครงสร้างที

ชออาหารไทย เช่น ไข่มด ปลาแดง
ชออาหารลาว เช่น ชิ้นเนื้อควาย
ชออาหารไทย เช่น แกง + นกพิราบ / ผัด + ถั่ว
ลันเตา
ชออาหารลาว เช่น แกง + ปาไส ขั้ว ไก่ ขนาบ
+ ดอกขิง ยา + ขนุนอ่อน
ชออาหารไทย เช่น น้าพริก + มะกรูด + กับหน่อไม้
ชออาหารลาว เช่น แกง + ไก่ + ใส่เหดโคน
ชออาหารไทย เช่น ยา + เปลือกส้ม + จีน
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ประเภทอาหาร + วัตถุดิบ + แหล่งที่มาของ
อาหาร
โครงสร้างที 5
ประเภทอาหาร + รสอาหาร วัตถุดิบ

ชออาหารลาว เช่น กะหรี่ + เป็ด + ของลาว / กะหรี่
+ เป็ด + ของฝรั่ง
ชออาหารไทย เช่น แกง + เผด + ลูกชิ้นปลากราย
ชออาหารลาว เช่น แกง + ส้ม + กะหล่าปลี

4.1.2.1.2 โครงสร้างการตั้งชออาหารคาวทีปราก เฉพาะใน “ตาราแม่ครัวหัวปาก์ ของ
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์ เท่าที่พบมี โครงสร้าง คือ
ตารางที 28 โครงสร้างการตั้งชออาหารคาวทีปราก เฉพาะใน “ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
โครงสร้างที
ประเภทอาหาร + แหล่งที่มาของอาหาร
โครงสร้างที 2
วัตถุดิบ + แหล่งที่มาของอาหาร
โครงสร้างที
วัตถุดิบ + แหล่งที่มาของอาหาร ประเภทอาหาร

ชออาหารไทย เช่น ต้มยา + เขมร
ชออาหารไทย เช่น ปลาร้า + ลาว
ชออาหารไทย เช่น ปลาร้า + ลาว + หลน

. .2. . โครงสร้างการตั้งชออาหารคาวทีปราก เฉพาะในตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน เท่าที่พบมี 5 โครงสร้าง คือ
ตารางที 29 โครงสร้างการตั้งชออาหารคาวทีปราก เฉพาะใน “ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
โครงสร้างที 1
วัตถุดิบ + ประเภทอาหาร
โครงสร้างที 2
วัตถุดิบ + ประเภทอาหาร + วัตถุดิบ
โครงสร้างที
วัตถุดิบ+ประเภทอาหาร + วัตถุดิบ + ที่มา
โครงสร้างที
วัตถุดบิ + ประเภทอาหาร รสอาหาร
โครงสร้างที 5
ประเภทอาหาร + วัตถุดิบ รสอาหาร

อาหารลาว เช่น ปาลิง ฉู่ฉแี่ ห้ง / ขา าน ปง
อาหารลาว เช่น นกค่อ รุม ใส่กะหล่าปลี /
ตีนหมู อ่อม ข่า
อาหารลาว เช่น ไก่ + ต้ม หัวผัก ชาวสวน
อาหารลาว เช่น เนื้อวัว + ทอด ส้ม
อาหารลาว เช่น เอาะ + บอน หวาน

การใช้คาแสดงโภชนลักษณ์ลักษณะต่าง ๆ ตั้งชื่ออาหารทาให้ทราบว่าอาหารชนิดนั้น ๆ ประกอบด้วย
สิ่งใดบ้าง แม้ว่าโครงสร้างการตั้งชื่ออาหารคาวในตาราอาหารไทยและในตาราอาหารลาวที่นามาใช้เป็นข้อมูลมี
ทั้งที่เหมือนกันและที่ต่างกันแต่กเป็นเพียงวิธีการลาดับคาแสดงโภชนลักษณ์เท่านั้น สิ่งที่ไม่ต่างกันคือการบ่งชี้
มโนทัศน์หลักของการตั้งชื่ออาหารต้องประกอบด้วย วัต ุดิบ และ หรอ ประเภทของอาหาร เสมอ
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จากการเปรียบเทียบการตั้งชื่ออาหารคาวข้างต้น กล่าวได้ว่าชื่ออาหารคาวในตารารุ่นเก่าทั้งตารา
อาหารไทยและตาราอาหารลาวจะบ่งชี้วัต ุดิบ และ หรอ ประเภทของอาหาร แต่กมีชื่ออาหารคาวบางชื่อที่ผู้
รับประทานไม่รู้จักอาหารชนิดนั้น และไม่อาจเดาจากชื่ ออาหารได้ว่าใช้วัตถุดิบใดบ้าง เช่น แกงนพเก้า แกง
นอกหม้อ ล่าเตียง ม้าอ้วน แสร้งว่า โสร่ง ชื่ออาหารคาวลักษณะนี้พบแต่ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์เท่านั้น ไม่พบใน
ชื่อตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
อย่างไรกตาม “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ มีลักษณะต่างกับตาราอาหารไทย
และตาราอาหารลาวที่กล่าวข้างต้น กล่าวคือเป็นตาราอาหารที่ไม่ระบุชื่ออาหาร แต่จะระบุประเภทของอาหาร
เนื่องจากมีแนวคิดว่าอาหารประเภทเดียวกันสามารถใช้วัตถุดิบหลักได้หลากหลายชนิด ผู้ศึกษาตารากจะมี
ความรู้ทาอาหารที่ใช้วัตถุดิบได้หลากหลายโดยไม่ต้องตั้งชื่ออาหารแต่เน้นประเภทของอาหาร เช่นถ้าจะทาต้ม
ยาต่าง ๆ กจะได้ความรู้ว่าใส่ปลาอะไรได้บ้าง เป็นต้น
นอกจากนี้ชื่ออาหารไทยและชื่ออาหารลาวประเภทอาหารคาวนี้ยัง สะท้อนให้เหนถึงการเน้นกรรมวิธี
ในการปรุงอาหารที่แตกต่างกัน ของคนใน 2 ชาตินี้ด้วย เช่น ชื่ออาหารลาวประเภทอาหารคาวที่ระบุ คาว่า
“เอาะ จะหมายถึง อาหารที่ต้มใส่ น้ าน้ อย เช่น เอาะบอนหวาน เอาะหลามเนื้อควาย เอาะไข่ เป็นต้น
นอกจากนี้ผู้วิจัยสังเกตว่าอาหารคาวประเภทแกงของชาวลาว มักไม่นิยมใส่กะทิ ขณะที่ชื่ออาหารคาวประเภท
ต้มแกงในตาราอาหารไทยนิยมแบบใส่กะทิ เช่น แกงไก่ขั้วกะทิ แกงไก่กับกะทิ เป็นต้น
อย่างไรกดี ผู้วิจัยสังเกตว่า อาหารลาวบางชนิดน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศฝรั่งเศส เช่น การใช้เนยแทนน้ามัน การใช้ซ้ อสมะเขือเทศเข้มข้นชนิดกระปอง ในข้อความ “...
กะหรี่ ช้อนน้าซุป เนย ช้อนน้าซุป...ซ้อสมะเขือเทศเข้มข้น กระปองเลก รวมทั้งชื่ออาหารที่ระบุคาว่า
“ฝรั่ง อย่างชัดเจนว่า “กะหรี่เป็ด – ของฝรั่ง หน้า
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือชื่ออาหารคาวประเภท “ซุบ มีปราก ในตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบางลาวเพียง รายการคือ ซุบผักพ่อค้า ซุบส้มไก่ ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง, ตารับที่
ตามลาดับ เท่านั้นไม่ปราก ชื่ออาหารประเภทซุบใน “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์
และ ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ คาว่า “ซุบ ในภาษาไทย พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณ ิตยสถาน พ.ศ.
ให้ความหมายไว้ว่า “ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง จาพวกยาโดยเรียกชื่อตามสิ่งของที่
นามาประกอบเป็นหลัก เช่น ซุบหน่อไม้ ซุบเหด ส่วนคาว่า “ซุป ที่สะกดด้วย “ป ตรงกับ soup ใน
ภาษาอังก ษ พจนานุกรมฉบับราชบัณ ิตยสถาน พ.ศ.
ให้ความหมายไว้ว่า “น. อาหารน้าชนิดหนึ่ง ต้ม
ด้วยเนื้อสัตว์หรือผัก เป็นต้น มีเครื่องปรุงรสและกลิ่น โดยอาหารประเภทซุป ได้รับอิทธิพลมาจากอาหาร
ประเภท soup จากชาติตะวันตกนั่นเอง
4.1.2.2 โครงสร้างคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการตั้งชออาหารหวาน ขนม
ในตาราอาหารไทยทั้งหนังสือตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์
ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของเพียสิง จะเลินสิน ปราก
โครงสร้างคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับการตั้งชื่ออาหารหวาน ขนม ดังนี้
. .2.2. โครงสร้างคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการตั้งชออาหารหวาน ขนมในหนังสอ
ตารากับเข้า ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์
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หนังสือตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ จะระบุชื่อของหวานและแบ่งออกได้
ดังนี้
1) ชอของหวานประเภททีระบุคาว่า “ทอง” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ฝอยทอง ทองเอก
ทองโปร่ง
2) ชอของหวานประเภททีระบุคาว่า “ข้าว” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ เข้าเหนียวแก้ว เข้า
เกรียบงาเมืองเพชร์
3) ชอของหวานประเภททัวไป ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ หันตรา ผีเสื้อน้า เมดขนุน
4) ชอของหวานประเภทผลไม้ ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทที่ระบุคาว่า “แช่อิ่ม”
เช่น แช่อิ่มมะดัน แช่อิ่มขิง แช่อิ่มบอระเพด
5) ชอของหวานประเภททีระบุคาว่า “ขนม” เท่าที่ปราก ได้แก่ ขนมผลจันทน์ดิบ ขนม
ถ้วย ขนมเทียนกรอกงา ขนมขิง ขนมถ้วยสาลี ขนมผิง ขนมฝรั่ง ขนมลูกชุบ
6) ชอของหวานประเภททีระบุคาว่า “ผล” ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ ผลจันทน์สุก ผล
ละมุดษีดา
7) ชอของหวานประเภททีใช้ชอผลไม้โดยตรง ปราก ในชื่อต่าง ๆ ได้แก่ พุทราจีนหรือ
พุทราเมืองไทย
4.1.2.2.2 ชออาหารประเภทของหวานในหนังสอตาราตาราแม่ครัวหัวปาก์ ของ ท่าน
ผู้ห งิ เปลียน ภาสกรวงศ์
ชื่ออาหารประเภทของหวานที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกร
วงศ์ แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ
1) ชอของหวานขนมทีระบุคาว่า “ทอง” ได้แก่ ทองเอก ทองหยิบ ทองหยอด ทองม้วน
ฝอยทอง ขนมทอง ทองพลุ
2) ชอของหวานทีระบุคาว่า “ข้าว” ได้แก่ เข้าเม่าบด เข้าเหนียวแก้ว
3) ชอของหวานทีระบุคาว่า “ขนม” ได้แก่ ขนมต้มขาว ขนมต้มแดง ขนมรังนก ขนมชั้น
ขนมทองพลุ ขนมหม้อแกง ขนมใส่ไส้ ขนมหัวผักกาด ขนมฝรั่ง ขนมบ้าบิ่น ขนมลาเจียก ขนมสบัดงา
ขนมกง ขนมน้าดอกไม้ ขนมเสน่ห์จันทน์ ขนมเทียนใบตองสด ขนมลืมกลืน ขนมจ่ามงกุ ขนมปุย
่าย
4) ของหวานประเภททั วไป ได้แก่ ช่อม่วง ตะโก้สวรรค์ หันตรา าขนมฝอย มัดสะกอด
สะกัดมัดสะกอด ลูกชุบ วุ้นไส้ บัวลอย
5) ชอของหวานประเภทผลไม้ ผลไม้ที่ปราก ในตาราแม่ครัว หั วป่าก์ ของ ท่านผู้ ห ญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ เป็นผลไม้ที่ปลูกในประเทศไทย เช่น มะปราง น้อยหน่า ผลเงาะ ผลลังสาด ผล
ทุเรียน มะม่วง ลิ้นจี่ ลาใย ผลหว้า สละ ผลทับทิม ผลเกษ มังคุด ละมุดไทย ละมุดฝรั่ง ตาลโตนด ลูก
ตาล ตาลเฉาะ ผลจาก มะพร้าว มะพร้าวอ่อน มะพร้าวห้าว ลาน ลูกชิด กล้วย กล้วยน้าไทย กล้วย
น้าละว้า กล้วยสั้น กล้วยหักมุก กล้วยหอม กล้วยไข่ กล้วยน้านมราชสีห์ กล้วยกรัน กล้ วยครั่ง กล้วย
ตีบ กล้วยน้าเชียงราย าหอมว้า กล้วยจังนวน กล้วยตานี กล้วยร้อยหวี เป็นต้น
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4.1.2.2.3 ชออาหารประเภทของหวานทีปราก ในหนังสอตารับอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน
ชื่ออาหารประเภทของหวานที่ปราก ในหนังสือตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ
เพียสิง จะเลินสิน แบ่งเป็น ประเภท คือ
1) ชอของหวานทีระบุคาว่า “ข้าว” ได้แก่ เข้าเหนียวทุเรียน เข้าโคบ เข้าปาด เข้าเหนียว
กวน เข้าต้มหมากกล้วย
2) ชอของหวานทีระบุคาว่า “ขนม” ได้แก่ ขนมหม้อแกง ขนมบ้าบิ่น ขนมแปงถั่วเขียวทอด
3) ชอของหวานทีระบุชอผลไม้ ได้แก่ แตงลอยน้ากะทิ กล้วยกะทิ
4) ชอของหวานประเภททัวไป ได้แก่ วุ้น สังขยาในผลมะพร้าว มันสาปะหลังปง
จากการเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์การตั้งชอของหวาน ขนมในตาราอาหารไทยทั้งสองเล่ม
และในตาราอาหารลาว มีข้อค้นพบดังนี้
1. การตั้งชื่อของหวานไทยมักเป็นชื่อที่มีความหมายแฝงแสดงความเชื่อเรื่องความเป็นมงคล เช่น ใช้
คาว่า ทอง แสดงถึงความมั่งคั่ง คาว่า ชั้น แสดงถึง ความมียศชั้น ใช้คาว่า ขนุน ที่มีเสียง หนุน แสดงถึง
ความรุ่ ง เรื อ ง ใช้ ค าว่ า สวรรค์ หมายถึ ง โลกของเทวดา เมื อ ง า แสดงถึ ง ดิ น แดนแห่ ง ควา มดี เป็ นต้น
โครงสร้างดังกล่าวไม่ปราก ในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของเพียสิง จะเลินสิน เช่น
ตารางที 30 การตั้งชอของหวานไทยมักเป็นชอทีมีความหมายแ งแสดงความเชอเรองความเป็นมงคล
ชอขนม
ของหวาน

“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์

ใช้คาว่า ทอง

ฝอยทอง ทองเอก ทอง
โปร่ง

ใช้คาว่า ชั้น
ใช้คา ขนุน ที่มี
เสียง “หนุน”
ใช้ว่า สวรรค์

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาส
กรวงศ์

“ตารับอาหาร
พระราชวังหลวงพระ
บาง”
ของเพียสิง จะเลินสิน

ขนมชั้น

ทองเอก ทองหยิบ
ทองหยอด ทองม้วน
ฝอยทอง ขนมทอง ทองพลุ
ขนมชั้น

เมดขนุน

-

-

-

ตะโก้สวรรค์

-

-

2. การตั้งชื่อของหวานที่ใช้คาว่า “ข้าว”บอกวัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญทั้งของประเทศ
ไทย และประเทศลาว แสดงถึงการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์สามารถนา “ข้าว”มาแปรรูปทาขนมหวานได้ การตั้ง
ชื่อของหวานที่ใช้คาว่า “ข้าว” บอกวัตถุดิบจึงสะท้อนแนวคิดเดียวกันทั้งในตาราอาหารไทยและในตาราอาหาร
ลาว เช่น
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ตารางที 31 การตั้งชอของหวานทีใช้คาว่า “ข้าว” บอกวัต ุดิบทีเป็นทรัพยากรธรรมชาติทีสาคั ทั้ง
ของประเทศไทย และประเทศลาว
ชอขนม
ของหวาน

“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน
ราชานุประพันธ์

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน
ภาสกรวงศ์

เข้า เข้าเหนียว
เข้าเม่า

เข้าเหนียวแก้ว เข้า
เกรียบงาเมืองเพชร์

เข้าเม่าบด
เข้าเหนียวแก้ว

“ตารับอาหารพระราชวัง
หลวงพระบาง”
ของเพียสิง จะเลินสิน
เข้าเหนียวทุเรียน เข้าโคบ
เข้าปาด เข้าเหนียวกวน เข้า
ต้มหมากกล้วย

3. การตั้งชื่อของหวานที่ใช้คาว่า “ขนม” เป็นแนวคิดที่ปราก เหมือนกันทั้งในตาราอาหารไทยและใน
ตาราอาหารลาว ที่จะระบุให้ชักเจนว่าเป็น “ขนม” ไม่ใช่อาหารคาว เช่น
ตารางที 32 การตั้งชอของหวานทีใช้คาว่า “ขนม”
ชอขนม
ของหวาน

ใช้คาว่า “ขนม”
นาหน้า

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุ ของท่านผู้ห ิงเปลียน
ภาสกรวงศ์
ประพันธ์
ขนมต้มขาว ขนมต้ม
แดง ขนมรังนก ขนมชั้น
ขนมทองพลุ ขนมหม้อ
แกง ขนมใส่ไส้
ขนมผลจันทน์ดิบ ขนม
ขนมหัวผักกาด ขนม
ถ้วย ขนมเทียนกรอกงา
ฝรั่ง ขนมบ้าบิ่น ขนม
ขนมขิง ขนมถ้วยสาลี
ลาเจียก ขนมสบัดงา
ขนมผิง ขนมฝรั่ง ขนม
ขนมกง ขนมน้าดอกไม้
ลูกชุบ
ขนมเสน่ห์จันทน์ ขนม
เทียนใบตองสด ขนม
ลืมกลืน ขนมจ่ามงกุ
ขนมปุย ่าย

“ตารับอาหารพระราชวัง
หลวงพระบาง”
ของเพียสิง จะเลินสิน

ขนมหม้อแกง ขนมบ้าบิ่น
ขนมแปงถั่วเขียวทอด

4. ชื่อของหวานประเภททั่วไป ที่ปราก ทั้งในตาราอาหารไทยและในตาราอาหารลาว สะท้อนถึง
ค่านิยมของแต่ละตารา ที่จะนาเสนอขนมที่นิยมในระยะเวลานั้น ๆ ชื่อของหวานประเภททั่วไป เท่าที่ปราก ใน
ตาราอาหารแต่ละเล่ม เช่น

117

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

118

106

ตารางที 33 การตั้งชอของหวานประเภททัวไป
ชอขนม
ของหวาน
ประเภททัวไป

“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน
ราชานุประพันธ์
หันตรา ผีเสื้อน้า
เมดขนุน

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน
ภาสกรวงศ์
ช่อม่วง หันตรา าขนม
ฝอย มัดสะกอด สะกัด
มัดสะกอด ลูกชุบ วุ้นไส้
บัวลอย

“ตารับอาหารพระราชวัง
หลวงพระบาง”
ของเพียสิง จะเลินสิน
วุ้น สังขยาในผลมะพร้าว
มันสาปะหลังปง

4.1.3 การศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัวในตาราอาหารไทย
และในตาราอาหารลาว
“ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาส
กรวงศ์ และ “ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน กล่าวถึงคาแสดงโภชนลักษณ์
เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่ องครัว ในการทาอาหารคาว และอาหารหวาน คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุ ป กรณ์
เครื่องครัวในการปรุงอาหารแต่ละชนิดมีขั้นตอนต่าง ๆ ขั้นตอน คือ คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์
เครื่องครัวที่ใช้เตรียมอาหารคาวและอาหารหวาน คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัว ที่ใช้ในปรุง
อาหารคาวและอาหารหวาน และคาแสดงโภชนลั กษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัว ที่ใช้ใส่ อาหารคาว และ
อาหารหวานที่ปรุงแล้ว การใช้อุปกรณ์เครื่องครัวแต่ละขั้นตอนมีทั้งที่เหมือนกันและต่างกัน ดังนี้
4.1.3.1 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัวทีใช้เตรียมอาหารคาว
จากเนื้อหาเกี่ยวกับ “เครื่องปรุง ใน“ตารากับเข้า”ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ “ตาราแม่ครัว
หัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และหัวข้อ “เครื่องประสม” ใน ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระ
บาง ของเพียสิง จะเลินสิน พบว่าใช้อุปกรณ์ในการเตรียมอาหารคาวที่เหมือนกัน คือ มีด มือ ครก
. . . . คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัว ในการซอย ตัด หั่น ควัก เดด
ตา โขลก ดังตาราง
ตารางที 34 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัวในการ อย ตัด หัน ควัก เด็ด ตา โขลก
“ตารากับเข้า” ของหม่อม ่มจีน
ราชานุประพันธ์ และ “ตาราแม่ครัวหัวปาก์” ของ
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน

ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ มีด ในการ
กรีด ขูด ผ่า หัน
- ...เอามีดขูดเมือกตัวปลาเสียให้หมด ผ่าท้อง
แล้วหั่นเปนชิ้นหนัก ตาลึง...
ตารากับเข้า )

ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ มีด ในการ
อย หัน สับ าน
-

เหดเหือกควาย ซอยตามยาว เหดหอม
แช่น้าซอยใส่จาน
(หน้า 87)
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“ตารากับเข้า” ของหม่อม ่มจีน
ราชานุประพันธ์ และ “ตาราแม่ครัวหัวปาก์” ของ
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
- …ตักเอาแต่ตัว ปลาหมอจากหม้อแกง เอา
มีดกรีดที่สัน ค่อยแบะออกสองซีก ระวัง
อย่าให้แตกได้
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม .
,

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
-

ไข่เจียว ซอยให้ละเอียด ใบต้นหอมซอย
ใบผักชีซอย ใบมะกรูด ใบซอยให้ละเอียด
(หน้า

- หอมแกงปอกแล้วซอยตามยาว
(หน้า
- มันฝรั่งหั่นรูปสี่เหลี่ยม
(หน้า
-

หมูเนื้อแดง สับให้แหลก
(หน้า

-

ข่าอ่อน ฝานเป็น แว่น

ฝาน
(หน้า

ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ มอ ในการ
นวด ปน ฉีก เช่น
- เอาเนื้อขนุนอ่อนที่ฉีกไว้ เทลงผัดกับ
หัวกระทิให้เข้ากัน
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
- แต่เนื้อหมูนั้นฉีกให้เปนฝอย
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์เล่ม

ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ มอ ในการ
ฉีก เด็ด ขยา อน ล้าง แกะ ตัก เช่น
- นกค่อ ย่างพอสุก ฉีกเป็นชิ้น
(หน้า
- ผักตาลึงเดดเอาแต่ใบและยอด
(หน้า
- กึนไก่ขยาเกลือและพริกไทย
(หน้า
- นกค่อดิบถอนขน เจาะไส้ ล้างน้าขยาเกลือ
และพริกไทย
(หน้า
- กระเทียมแกะเป็นกลีบ หัว
(หน้า 9
- ตักเอาเป็ดออกมาฉีกเป็นอกและขา แล้ว
ควักเอาเครื่องอั่วเป็ดออกใส่กลางจาน
(หน้า
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“ตารากับเข้า” ของหม่อม ่มจีน
ราชานุประพันธ์ และ “ตาราแม่ครัวหัวปาก์” ของ
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ ครก ในการ
ตา โขลก เช่น

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ ครก ในการ
ตา เช่น

- ...เอาเครื่องเหล่านี้ตาให้เลอียด
ตารากับเข้า

- ... หอมแกง ใส่ครกตาให้ละเอียด
(หน้า

- ...ต้ม แกะเอาแต่เนื้อ โขลกกับพริกขิง...
ตารากับเข้า

- ...พริกแห้ง แช่น้าให้เปอย เมด หอมแกง
หัว ของสองอย่างนี้ใส่ครกตาให้แหลก
(หน้า

- เอาเครื่องแกงเหล่านั้น ตาเข้าด้วยกันให้เล
อียด
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม , 68
- เอาหัวหอมเยื่อเคย พริกไทยลงครกโขลกให้
ละเอียด
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม ,

- มะเชือขื่นอ่อน หอมแกง กระเทียม ข่า ของ
ห้าอย่างนี้ใส่ครกตาเข้ากันให้แหลกจนไม่ให้
เหนแก่น
(หน้า
- งาคั่วตาให้แหลก ช้อนน้าซุป
(หน้า

- ครกดินสากไม้ดีกว่าครกหินแลสากเหลก
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม ,
ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์การคั้น การ
สะเด็ดน้า กระชอน ผ้าขาวบาง
ใน “ต ารากั บ เข้ า ” ของหม่ อ มซ่ ม จี น ราชานุ
ประพันธ์ปราก คาว่า คั้นกะทิ แต่ไม่ระบุอุปกรณ์ซึ่ง
น่ า จะเป็ น กระชอน ตามที่ พ จนานุ ก รมฉบั บ
ราชบัณ ิตยสถานพ.ศ.
นิยามว่า “กระชอน”
น. เครื่องกรอง โดยปรกติสานด้วยผิวไม้ไผ่ ใช้กรอง
กะทิ เป็นต้น เช่น
- เอามะพร้าวซีกหนึ่งคั้นกะทิใส่หม้อเขี้ยวให้
แตกมัน
ตารากับเข้า
- เอามะพร้าวผลหนึ่งคั้นเอาแต่ศี ศะกะทิสั ก
ถ้วยปากไปล่
ตารากับเข้า

ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ในการคั้น
กระชอน รกมะพร้าวและแก่น าย
“ต าราอาหารพระราชวั ง หลวงพระบาง” ของ
ท้าวเพียสิง จะเลินสิน ปราก คาว่า กรอง แต่ไม่ระบุ
อุปกรณ์ ซึ่งน่าจะเป็ น ผ้ าขาวบาง หรือ กระชอน
ตามที่พจนานุกรมฉบับราชบัณ ิตยสถานพ.ศ.
นิยามว่า “กระชอน น. เครื่องกรอง โดยปรกติสาน
ด้วยผิวไม้ไผ่ ใช้กรองกะทิ เป็นต้น เช่น
- ...กรองน้าแกงไม่ให้มีเยื่อ...
(หน้า
- มะพร้ า วห้ า ว ผล ปอกเปลื อ ก ทุ บ ขู ด
คั้นเอาหัวกะทิไว้ต่างหาก
(หน้า
- มะพร้าวห้าว ผล ปอกเปลือกออก ทุบ ขูด
คั้นเอาแต่หัวกะทิ ถ้วยหมากตูมเลก
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“ตารากับเข้า” ของหม่อม ่มจีน
ราชานุประพันธ์ และ “ตาราแม่ครัวหัวปาก์” ของ
ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ส่ ว นใน “ต าราแม่ ค รั ว หั ว ปาก์ ” ของท่ า นผู้ ห ญิ ง
เปลี่ ย น ภาสกรวงศ์ ปราก ใช้ทั้งผ้ าขาวบาง และ
กระชอน ในการคั้น เช่น
- น้ามะนาวเทลงด้วยคั้นบิดไปจนเนื้อหมูนั้น
สุ ก เอาลงในในผ้ าขาวบางบิ ด ให้ แห้ ง แล
เกบเอาน้าที่บิดออกจากเนื้อหมูไว้
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม , 85)

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
(หน้า
- -ให้เอาปลาร้า ถ้วยหมากตูมเลกมาเอาะ
แล้ ว เอาไปกรองด้ว ยรกมะพร้าวและแก่ น
ฝาย ให้ใสดึไว้
(หน้า

- เอาหนังหมูเทลงในน้าที่ต้มไว้ คนพอร้อนทั่ว
กันดีแล้ว เอาขึ้นเทลงในกระชอน เอาน้าเท
ลงไปตั้งใหม่ให้เดือด
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม , 86)
4.1.3.1.2 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัวทีใช้ตวงอาหารคาว
จากเนื้อหาในหัวข้อ “เครื่องปรุง” ใน“ตารากับเข้า”ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ “ตารา
แม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และหัวข้อ “เครื่องประสม” ใน ตาราอาหาร
พระราชวังหลวงพระบาง ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน พบว่าใช้อุปกรณ์ในการตวงอาหาร ลักษณะ
คือ การใช้อุปกรณ์ การชั่งน้าหนัก และการใช้จานวนนับ ดังนี้
1) การใช้อุปกรณ์ตวงอาหารคาว เช่น
ตารางที 35 การใช้อุปกรณ์ตวงอาหารคาว
“ตารากับเข้า”
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์” ของท่าน
ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ประพันธ์
้ ว ยน้ าพริ ก ปากไปล่
เช่น
- ถ้ า มี น้ ามะพร้ า วอ่ อ นใส่
สักถ้วยน้าพริกปากไปล่
ตารากับเข้า 2)
-

“ตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
้วยหมากตูมเล็ก ้วย
หมากตูม เช่น
- เหดเหื อ กควาย ซอย
ตามยาว ถ้วยหมากตูม
เลก
(หน้า 87)
- ปลาร้า ถ้ว ยหมากตู ม
เลก มาเอาะ
(หน้า
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“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์

ว้ ยตะไล เช่น
- เอาน้ามันสุ กรใส่ ในหม้อ
แกงสักถ้วยตะไลหนึ่ง
ตารากับเข้า
- เอาขมิ้ น แห้ ง ชั น แห้ ง ฝน
ค่ น ๆ สั ก ครึ่ ง ถ้ ว ยตะไล
ใส่หม้อพอเหลือง
ตารากับเข้า
-

-

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์” ของท่าน
ผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์

-

“ตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
- หอมแกงปอกเปลือกแล้ว
1 ถ้วหมากตูม
(หน้า 109)
ว้ ยเล็ก เช่น
- หอมแกงปอกแล้ว ถ้วย
เลก
(หน้า

-

โจก
- เอาน้าใส่หม้อเอาะ โจก
ยกขึ้นตั้งไ
(หน้า 93)

-

ว้ ยตักแกงให ่
- หั ว ผั ก กะหล่ าปลี หั่ น ให้
ละเอี ย ด ถ้ ว ยตั ก แกง
ใหญ่
(หน้า

-

ว้ ยกระเทิน
- น้ าต้ ม ปลา ถ้ ว ยกระ
เทิน
(หน้า

-

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

111

2) การตวงด้วยการชังเป็นน้าหนัก เช่น
ตารางที 36 การตวงด้วยการชังเป็นน้าหนัก
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์
มาตราชัง ตวง วัดแบบ
ไทย เช่น
-

ปลาชั่งหนัก ตาลึง
พริกเทศแห้งหนัก บาท
หอมศีศะเลกหนัก สลึง
พริกไทยหนัก เ อง
ผิวมะกรูดหนัก หุน
ตารากับเข้า -

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกร
วงศ์
มาตราชัง ตวง วัดแบบ
ไทย เช่น
- เอาหมู ตั ด เป็ น ท่ อ น...
หนัก 8 บาท
- รากผักชี...หนัก สลึง
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์
เล่ม .
- รากผั ก ชี ส ดหนั ก สลึ ง
เ อง
- พริกไทยแห้งหนักสองไพ
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์
เล่ม .

“ตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
มาตราชัง ตวง วัดแบบ
เมตริก
- เนื้อหมูแดง ครึ่งกิโล...
- มันหมูต้ม... ยาว ซม.
(หน้า
- ข้าวสารเหนียวแช่น้าตา
ให้แหลก ช้อนน้าซุป
(หน้า

) การใช้จานวนนับและคาลักษณนาม
ตารางที 37 การใช้จานวนนับและคาลักษณนาม
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกร
วงศ์

- หั่ น ข่ า ลงด้ ว ยสั ก - ให้เอาเปดตัว แล้วเอา
มะพร้าวผลหนึ่ง
แว่น
ตารากับเข้า
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
- กระเที ย ม กลี บ ใบ
มะกรูด - ใบ
ตารากับเข้า

- หน่อไม้ไผ่ป่านั้นเลือกเอา
ย่อม ๆ สามหน่อ
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม

“ตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
- ปลายอน ตัว พริกแห้ง
แช่ น้ าให้ เ ปอย เมด
หอมแกง หัว
(หน้า
- เนื้อควายแห้ง ชิ้น หนัง
ควายแห้ง ริ้ว
(หน้า

4) การตวงอาหารด้วยการเปรียบเทียบ
ผู้วิจัยพบว่าทั้ง “ตารากับเข้า ” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์”
ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และ “ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง
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จะเลินสิน มีการใช้วิธีตวงอาหารโดยใช้การเปรียบเทียบเช่นเดียวกัน แต่ใช้สิ่งที่นามาเปรียบเทียบ
ต่างกัน เช่น
ตารางที 38 การตวงอาหารด้วยการเปรียบเทียบ
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
- แปงขนมผิง...เขี้ยวไปจนเปนยางมะตูมอ่อน
ๆ จึ ง ยกลงคนข้ า งล่ างไปกว่า จะเยน ขาว
อ่อนเหมือนดินสอพอง
ตารากับเข้า 114)
- ยกศีร์ษะสุกรลงต้ม...หั่นหนาเพียงเส้นตอก
หนึ่ง...
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
- น้ามันเนยเท่า องไข่ไก่
(หน้า 99)
- หมูสามชั้น สับให้แหลกเท่า องไข่เป็ด
(หน้า

)

- เนื้อหมู ชิ้น เท่าฝ่ามือ สับให้แหลก
(หน้า

- วิธีทาไส้ขนมทองก้อนนั้น..เอาหัวหอมหั่นเล
อียด ๆ เหมือนไส้ขนมจีบ...
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม 154)
- เอามะม่ ว งดิ บ ซอย แตงกวากหั่ น เปนชิ้ น
ยาว ๆ ประมาณเท่ากันกับมะม่วง...
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
-51)
4.1.3.1.3 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัวทีใช้ปรุงอาหาร
จากการเปรียบเทียบเนื้อหาในหัวข้อ “วิธีทา” ใน“ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และหัวข้อ “วิธีครัว” ใน “ตารา
อาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน พบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุงอาหารไทย
และอาหารลาวจะไม่ต่างกันนัก เนื่องจากมีประเภทอาหารคล้ายคลึงกันมาก ส่วนอาหารต่างประเภท
กันกจะใช้ภาชนะที่ต่างกัน ดังนี้
1) ประเภทของอาหารทีใช้อุปกรณ์เครองครัวปรุงอาหารเหมอนกัน
ประเภทของอาหารไทยและอาหารลาวที่ใช้ อุปกรณ์เครื่องครัวปรุงอาหารเหมือนกัน คือ
อาหารประเภทแกง และประเภทผัด กล่าวคือ อาหารประเภทแกง ใช้อุปกรณ์ หม้อแกง อาหาร
ประเภทผัด ใช้อุปกรณ์ กระทะ ดังนี้
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ตารางที 39 ประเภทของอาหารทีใช้อุปกรณ์เครองครัวปรุงอาหารเหมอนกัน
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ทาอาหารประเภทแกง หม้อ
- ...คั้นกะทิใส่หม้อเดือดพลุ่งหนึ่ง...
ตารากับเข้า
- ...ถ้าจะต้มยาปลาช่อน...ใส่ในหม้อเร่งไ ให้
น้าเดือด...
ตารากับเข้า
- ...เอาหั ว กะทิกับ กลางใส่ หม้อ เคี่ยวไปจน
แตกมัน...
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม 1,

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ทาอาหารประเภทแกง หม้อแกง
- ...ยกหม้อแกงขึ้นตั้งไ เอาน้าใส่ประมาณ
โจกเหลก...
(หน้า 89
- ...เอาน้าใส่หม้อแกงประมาณ โจก ยกขึ้น
ตั้งไ ...
(หน้า 91

ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ท าอาหารประเภทผั ด ประเภทฉู่ ฉี
กระทะ

ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ท าอาหารประเภทผั ด ประเภทฉู่ ฉี
กระทะ

- ถ้ า จะฉู่ ฉี่ ป ลาสั ง ชะวาด...แล้ ว เอาปลาใส่
กะทะพอปลาสุกดียกลง เอาใบมะกรูด ใบหั่น โรยน่า
ตารากับเข้า

- ไก่ผัดขิง...เอากระทะตั้งไ แล้วเอาน้ามัน
หมูใส่ ทัพพี
(หน้า

- ฉู่ ฉี่ แ ห้ ง ปลาสั ง กระวาด...เอามั น หมู ล ง
กระทะขึ้น ตั้งไ พอร้ อน ๆ เอาปลาสั ง คะ
วาศที่ ท าไว้ ล งกระทะทอดไปจนเหลื อ ง
เกรียมแล้วตักขึ้นเสีย...
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม ,

- ฉู่ฉี่ปลายอน...เอาหัวกะทิใส่ กระทะ ขึ้นตั้ง
ไ จนแตกมัน จึงตักเครื่องหอมที่ตาไว้ใส่
(หน้า

- เมื่อเวลาจะผั ด เอาน้ ามัน หมูที่ชั่ ง ไว้ เ ทลง
กระทะขึ้ น ตั้ ง ไ พอน้ ามั น ร้ อ น เอา
กระเทียมมาปอกเปลือกทุบให้แตก...
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม ,
ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ทาอาหารประเภทคัว กระทะ

ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ทาอาหารประเภทคัว กระทะ
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114

“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
- ขั้วเหดเผาะ...เอาเหดที่ล้างไว้เทลงกระทะ
คนให้ทั่วกัน น้าปลาดี น้าตาลหม้อเหยาะลง
...
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม 3, 83-84)

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
- คั่วเนื้อ าน...ให้เอากระทะขึ้นตั้งไ หัวกะทิ
เทใส่ เคี่ยวไปจนแตกมัน ...คั่วไปจนน้าเนื้อ
แห้ง...จนหอมดี
(หน้า 241)

จากการเปรีย บเทียบข้างต้นอาจสรุปได้ว่าอาหารไทย และลาว ประเภท แกง ผัด คั่ว ใช้
อุปกรณ์การปรุงอาหารเหมือนกันคือ หม้อ กระทะ และในตาราอาหารลาวจะระบุชัดเจนว่า หม้อแกง
แต่ตาราอาหารไทย ใช้เพียง คาว่า หม้อ
2) ประเภทของอาหารทีใช้อุปกรณ์เครองครัวปรุงอาหารต่างกัน
เนื่ อ งจากประเภทของอาหารไทยและอาหารลาวบางประเภทต่ า งกั น การใช้ อุ ป กรณ์
เครื่องครัวจึงต่างกัน ดังนี้
ตารางที 40 ประเภทของอาหารทีใช้อุปกรณ์เครองครัวปรุงอาหารต่างกัน
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ทาอาหารประเภทเอาะ หม้อเอาะ
- ...ให้เอาน้าใส่หม้อเอาะ โจกครึ่ง ตั้งไ ...
(หน้า 119)

ไม่ปราก ชื่ออาหารประเภท เอาะ

- ...ให้ เอาน้าใส่ ห ม้อเอาะ โจกเหลกใหญ่
ยกขึ้นตั้งไ
(หน้า 153)
- ...จึงเอาหม้อเลกขึ้นตั้งไ เอาชิ้นปลาร้า ข่า
ฝาน...
หน้า 247)

ไม่ปราก ชื่ออาหารประเภท ขนาบ

ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ท าอาหารประเภทขนาบ หมก :ใบตอง
เตาไ
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“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
- ...ให้เอาเครื่องหอมที่ตาไว้...คนให้ทั่ว แล้ว
นาไปห่อตองปงไ สุกแล้วปดใส่จาน ยกไป
ตั้งให้รับประทานกับแกงผักต่าง ๆ
(หน้า 171)
- ...แล้วห่อตองกล้วยทางยาว คีบหีบปงไ ให้
สุก แล้วเปดใส่จาน ยกไปตั้งให้รับประทาน
กับแกงผักโขมอ่อน
(หน้า 173)
ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ทาอาหารประเภทมอก ใบตอง ลัง ึง
หรอ หวด
- ...แล้วห่อด้วยใบตองกล้วย เม้มปาก ขัดด้วย
ไม้กลัดให้แน่น... นึ่งด้วยลังถึงหรือหวดกได้
สุกแล้วเปดใส่จาน...
(หน้า 189)

ไม่ปราก ชื่ออาหารประเภท มอก

- ...ให้เอาตองกล้วยมาห่อเป็นหอบ ขัดด้วยไม้
กลั ด เอาใส่ ห วดหรือลั งถึง นึ่งกได้ สุ กแล้ ว
เปดใส่จาน...
(หน้า 193)
- ...ให้เอาตองกล้วยมาห่อเป็นหอบ...ขัดด้วย
ไม้กลัด...เอาหวดหรือลังถึงกได้ สุกแล้วยก
ลง เปดใส่จาน ยกไปตั้งให้รับประทาน...
(หน้า 199)

ไม่ปราก ชื่ออาหารประเภท อั่ว

ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการ
ทาอาหารประเภทอัว ใบตอง นึง)ลัง ึง
ทอด) กระทะ
- ...แล้วเอาเครื่องที่คนไว้นี้ ยัดเข้าในท้องนก
นั้ น ทุ ก ตั ว จนครบ จึ ง เอาตองกล้ ว ยมาห่ อ
เป็ น หอบ...ขั ด ด้ ว ยไม้ ก ลั ด ...ใส่ ห วดหรื อ
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“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
ลังถึงนึ่งไปจนสุก แล้วยกลงมาเปดใส่จาน
ผักชีซอยโรย ยกไปตั้งให้รับประทาน...
(หน้า 209)
- ...ใส่เครื่องนี้ ยัดเข้าทางกลางหัวตะไคร้. ..
แล้วเอาตองกล้วยมาห่อเป็นขนาบ ปงไ ...
เอาตะไคร้จุ่มไข่ที่ตีไว้ ทอดจนครบ แล้วเอา
เรียงใส่จานไปตั้งให้รับประทาน
(หน้า

จากการเปรียบเทียบการใช้อุปกรณ์เครื่องครัวในการปรุงอาหารไทยและอาหารลาวประเภท
ต่าง ๆ พบว่าการใช้อุปกรณ์หม้อ กระทะ เป็นภูมิปญญาในการปรุงอาหารของคนไทยและคนลาว จึง
กล่าวได้ว่าเตา หม้อ กระทะ ลังถึง หวด เป็นนวัตกรรมสากลทั้งในครัวไทยและครัวลาวเพื่อปรุง
อาหารให้สุกมาตั้งแต่อดีตและสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน แต่ในปจจุบันจะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้นใน
การปรุงอาหาร เช่น หม้อ กระทะที่เคลือบด้วยเท ลอนเพื่อไม่ให้ติดกระทะ หม้อนึ่งไ า เตาแกส
เตาไ า ไมโครเว เป็นต้น
4.1.3.1.4 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัวทีใช้ใส่อาหารทีปรุงแล้ว
จากการเปรียบเทียบเนื้อหาในหัวข้อ “วิธีทา” ใน “ตารากับเข้า”ของซ่มจีน ราชานุประพันธ์
“ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และหัวข้อ “วิธีครัว ใน ตาราอาหาร
พระราชวังหลวงพระบาง ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน พบว่าอุปกรณ์ครัวที่ใช้ในการใส่อาหารไทยและ
อาหารลาวที่ปรุงเสรจพร้อมรับประทานมีแนวคิดเป็นสากล เนื่องจากประเภทอาหารจะแบ่งออกเป็น
2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็น น้า จะใช้ ภาชนะชาม และลักษณะที่ค่อนข้างแห้ง จะใช้ ภาชนะจาน
ตัวอย่าง

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ
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ตารางที 41 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัวทีใช้ใส่อาหารทีปรุงแล้ว
“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน

ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการใส่
อาหารประเภทแกง ชาม

ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการใส่
อาหารประเภทแกง ้วย ้วยแกง

- ...ให้เอาผิวมะกรูดเกลดบาง ๆ เหมือนกับ
เกลดพิมเสนแช่น้าไว้แล้วคั้นให้แห้ง เมื่อตัก
แกงมาแล้วให้โรยใส่ชามหรือจะโรยเมื่อจะ
รับประทานกได้
ตารากับเข้า

- ...คนให้ไข่แตก แล้วตักใส่ ถ้วย เอาพริกไทย
และผักชีโรยหน้า ไปตั้งให้รับประทาน
(หน้า

- เอาน้ากะทิลงหม้อ ตั้งบนไ เคี่ยวไปจน
แตกมัน...ปลงหม้อแกงจากไ ตักลงชาม ยก
ไปตั้งให้รับประทาน
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม 49-50

- ...ตักใส่ถ้วยแกง ต้นหอมโรยหน้า ยกไปตั้ง
ให้รับประทานกับลาบไก่
(หน้า
- ...แล้ ว ตักใส่ ถ้ว ย ใบต้นหอมซอยโรยหน้ า
ยกไปตั้งให้รับประทานกับลาบเนื้อ าน
(หน้า

ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการใส่
อาหารประเภทผัด ประเภทฉู่ฉี จาน

ตั ว อย่ า งข้ อ ความที ใช้ อุ ป กรณ์ ใ นการใส่
อาหารประเภทผัด ประเภทฉู่ฉี จาน

- ...เขี้ยวให้จนกะทิแห้งตักขึ้นใส่ จาน แล้วเอา
ตะไคร้หั่นสัก ต้น...

- ...คนให้ ทั่ ว ตั ก ใส่ จ าน ผั ก ชี ซ อยโรยหน้ า
ยกไปตั้งให้รับประทาน
(หน้า

ตารากับเข้า
- ...แล้ ว เอาปลาสั งกระวาดที่ ท อดไว้ เทลง
เคล้ากับพริกขิงให้ทั่วแล้วตักลงจาน เอาใบ
มะกรูดหั่นเป็นฝอยผักชีหั่นให้เลอียดโรยน่า
ยกไปตั้งให้รับประทาน
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม

- ...ใบมะกรูดใส่ ตักใส่ จาน ใบต้นหอมซอย
พริกไทยป่นโรยหน้า ไปตั้งให้รับประทาน
(หน้า

4.1.3.2 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัวทีใช้เตรียมอาหารหวาน
จากเนื้อหาเกี่ยวกับ “เครื่องปรุง ใน “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ “ตาราแม่ครัว
หัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และหัวข้อ “เครื่องประสม ใน “ตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง” ของเพียสิง จะเลินสิน พบว่าการใช้อุปกรณ์ในการเตรียมอาหารหวานมีแนวคิดเช่นเดียวกับคาแสดง
โภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้เตรียมอาหารคาว ในลักษณะต่าง ๆ เช่น
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ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
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ตารางที 42 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัวทีใช้เตรียมอาหารหวาน
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ มีด ในการ
ปอก ตัด หัน อย
- เอาขิงอ่อนมาปอกเปลือกให้สะอาด
ตารากับเข้า 95)

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ มีด ในการ
ปอก ตัด หัน อย
- มะพร้าวห้าว ผล ปอกเปลือก
(หน้า
- หอมแกงซอยละเอียด
(หน้า
- เอามีดคมปอกเปลือกมะพร้าวอ่อนทั้ง ผล
(หน้า

ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ ปากคีบ ใน
การชักเม็ด
- จึงเอาปากคีบ ชักเมดมะดัน ออกทีละเมด
จนหมด
ตารากับเข้า
ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ มอ ในการ
นวด ปน ฉีก เช่น
- เอาน้ามันมะพร้าวใส่ลงนิดหนึ่งนวดไป
ตารากับเข้า
- ขนมเทียนกรอกงา - ตั้งไ ละลายแล้วไว้ให้
เยน ทามือ จับแปงมาปน...
ตารากับเข้า
- นวดกับน้าเยนให้เปนเงา
ตารากับเข้า
- ให้นวดแปงถั่วเสียให้เปนมันก่อนจึงจะเนียน
ตารากับเข้า
- ขนมขิง เอาแปงยวญ แปงกรอง เข้าเหนียว
เอาไข่ขาวใส่ลงนวด

-

ตัวอย่างข้อความทีใช้อุปกรณ์ มอ ไม้พาย
ในการปน คนให้เข้ากัน เช่น
- น าถั่ ว เขี ย วประสมมาปนเป็ น ลู ก กลมเท่ า
องไข่ไก่
(หน้า
- เอามะพร้าว น้าตาล เกลือ และน้าใส่ถ้ว ย
คนเข้ากันดีแล้วเทลงในอ่างแปง จึงเอาไม้
พายคนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน...
หน้า

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ตารากับเข้า
-

119
“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน

ลูกชุบ เอาถั่วกับมะพร้าวที่นวดไว้เทลงใน
น้าตาลกวนไปจนค่น คะเนดูพอจะปนได้ดี
แล้วเอาขึ้น พอเยนแล้วจะปนเป็นลูกอย่าง
มะม่วงกได้ าจะปน แปน ๆ กลม ๆ อย่าง
ผลจันทน์กได้
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม

นอกจากนี้คาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้เตรียมอาหารหวานด้านภาชนะกมี
แนวคิดเช่นเดียวกับคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัวที่ใช้เตรียมอาหารคาว กล่าวคือ มีการใช้
ภาชนะปรุงอาหารหวานต่าง ๆ เช่น

131

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
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120

ตารางที 43 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัวทีใช้เตรียมอาหารหวานด้านภาชนะ
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์
- เอาสานส้มกวนกับน้าท่า
ให้ เ ปรี้ ย วฝาดจั ด จึ ง เอา
ผลมะดันที่ชักเมดกั บ จุ ก
นั้ น ใส่ ล งในภาชนะที่เป
นทองแดง
(ตารากับเข้า, 93)
- เอาน้าตาลทรายลงกะทะ
ตั้งไ
ตารากับเข้า, 94)
- เอาน้ าตาลใส่ กะทะทอง
เขี้ยว แล้วเอาพุทราใส่ลง
กวน
ตารากับเข้า, 122)
- ...จึ ง เอามะดั น นั้ น ใส่ ล ง
ขวดโหล
ตารากับเข้า, 94)

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกร
วงศ์
- ...แล้วเอาน้าตาลเชื่อมลง
ในกระทะทอง ใช้น้ามาก
สักหน่อย
(ต าราแม่ ค รั ว หั ว ป่ า ก์
เล่ม 130)
- เอากระทะขนมหม้อแกง
ทองแดง าทองเหลื อ ง
เหลกวิลาศกได้ขึ้นตั้งไ
(ต าราแม่ ค รั ว หั ว ป่ า ก์
เล่ม 138)
- ...ตักลงในถาดนึ่งในรังถึง
ขาวชั้นหนึ่ง แดงชั้นหนึ่ง
...
(ต าราแม่ ค รั ว หั ว ป่ า ก์
เล่ม

“ตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง”
ของ ท้าวเพียสิง จะเลินสิน
- ให้ เอาน้ากะทิเ ทใส่ ห ม้ อ
ใหญ่ เติมเกลื อและแปง
ลง
หน้า
- แล้ ว ยกลง เทลงใส่ ถ าด
ใหญ่มีขอบ
หน้า
- ...ชิมดูความหวาน ค่อย
เทลงถาดอบ แล้วเอาเข้า
เตาอบ
หน้า
- เทใส่ ในผลมะพร้าวอ่อน
ปดฝาแล้วเอาไปนึ่ง
หน้า
- เ อ า แ ป ง ทั้ ง ส อ ง ช นิ
ประสมเข้ากันในชามอ่าง
หน้า

4.1.4 การศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการปรุงรส
รสชาติอาหารเป็นหัวใจสาคัญของการปรุงอาหารให้ถูกใจผู้รับประทาน ดังนั้นการศึกษาคาแสดงโภชน
ลักษณ์เกี่ยวกับการปรุงรสอาหารในตาราอาหารของแต่ละชาติจึงสามารถบอกถึงรสนิยมในรสชาติอาหารของ
คนแต่ละชาติได้เป็นอย่างดี จากการเปรียบเทียบเนื้อหาในหัวข้อ “เครื่องปรุง หัวข้อ “วิธีทา” ในตาราอาหาร
ไทยได้แก่ “ตารากับเข้า ของซ่มจีน ราชานุประพันธ์ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกร
วงศ์ และหัวข้อ “เครื่องประสม หัวข้อ “วิธีครัว ในอาหารลาวจาก “ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน พบว่าคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับ การปรุงรสอาหารไทยและอาหารลาวมีความ
นิยมเหมือนและต่างกัน ดังนี้
. . . การศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการปรุงรสอาหารคาว
4.1.4.1.1 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการปรุงรสอาหารไทยและอาหารลาวมีความนิยม
เหมอนกัน

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ
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ความนิยมที่เหมือนกันพิจารณาได้จากส่วนที่เป็นหัวข้อ “เครื่องปรุง” หัวข้อ“วิธีทา” ใน
“ตารากับเข้า ของซ่มจีน ราชานุประพันธ์ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
และหัวข้อ “เครื่องประสม หัวข้อ“วิธีครัว ใน “ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของเพียสิง
จะเลินสิน กล่าวคือคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับ การปรุงรสอาหารในอาหารคาวจะเน้น “รสเคม
เหมือนกัน โดยอาจใช้เครื่องปรุงรสที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน ตัวอย่าง
ตารางที 44 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการปรุงรสอาหารไทยและอาหารลาวมีความนิยมเหมอนกัน
“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ตัวอย่างข้อความทีระบุรสในอาหารคาว :
รสเค็ม
- ...คนทั่วกันแล้วชิมดู ถ้าไม่เคมเติมเต้าเจี้ยว
ตารากับเข้า
- ...ถ้าไม่เคม เติมน้าเคยตามชอบ
ตารากับเข้า
- ...เอากะทิล งหม้ อตั้ง ไ จนเดื อด แล้ ว เอา
เนื้ อ ตะพาบน้ าเทลงกวนไปมาจนกะทิ
แตกมัน แล้ ว เอาพริ กขิงที่ตาไว้ล งผัดพอมี
กลิ่ น หอม เอาน้ าปลาดี ป รุงลง เอาน้าหาง
กะทิล้างครกพริกขิงเทเหยาะลง... ชิมดูรศ
ตามแต่จะชอบจืดเคมอย่างไร...
ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
ตัวอย่างข้อความทีระบุรสในอาหารคาว :
รสเค็ม
- พริ ก ไทยป่ น เกลื อ น้ าปลา …แล้ ว เอา
กะหล่าปลีหั่น หอมแกงซอย-น้าปลา...ชิมดู
เคมจางตามชอบ
(หน้า
- ...เกลือ น้าปลา พริกไทยป่น...เอาน้าปลาใส่
...แล้วชิมดูเคมจาง...
(หน้า
- ...ใบต้นหอมซอย เกลือ น้าปลา...พอเดือด
ชิมดูเคมจางตามชอบ
(หน้า
- ...น้าปลาหรือน้าปลาร้า เกลือ ผักชีซอย...
เกลือ น้าปลา ผักชีลาวใส่ แตะชิมดู เคมจาง
ตามชอบใจ...
(หน้า

ตั วอย่า งข้อความทีระบุเ ครองปรุ งรสใน
อาหารคาว รสเปรี้ยว

ตัวอย่า งข้ อความทีระบุเ ครองปรุ ง รสใน
อาหารคาว : รสเปรี้ยว

- ...ถ้าไม่เปรี้ยวเอาส้มมะขามเปียกคั้นสักครึ่ง
ถ้ ว ยปากไปล่ เอาน้ ามะกรู ด บี บ ใส่ ใ ห้ เ ตม
ถ้วย...
ตารากับเข้า

- ...แล้วตักใส่ถ้วยแกง ใบผักชีซอย พริกไทย
โรยหน้า ยกไปตั้งให้รับประทาน
- หมายเหตุ-ถ้าชอบเปรี้ยว จะบีบมะนาวราด
ลงไปกได้
- น้ามะนาวราด

- ถ้าไม่เปรี้ยวเติมมะนาวตามชอบ
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122

“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ตารากับเข้า
- ...ถ้าไม่เปรี้ยว เอาส้มมะขามเปียกคั้นเอาแต่
น้า
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
- น้ามะนาวราดลงไปคลุกให้ทั่วกัน
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
(หน้า
- ...เกลือ น้าปลา มะนาว ผล...แตะดูเคม
จาง ถ้าจางกเติมน้าปลาลง บีบน้ามะนาวใส่
พอแซ่บ...
(หน้า
- ...เกลือ น้าปลา พริกไทยป่น มะนาว...ชิมดู
เคมจางพอแซ่บ พริกไทยโรย...
(หน้า

จะเหนได้ว่าอาหารคาวมักนิยมปรุงให้เกิดรสเคม รสเปรี้ยว ทั้งในตาราอาหารไทยและตารา
อาหารลาว
4.1.4.1.2 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับ รสอาหาร ในตาราอาหารไทยและตาราอาหาร
ลาวมีความนิยมต่างกัน
) ความต่างกันของการตั้งชออาหารบอกรสเผ็ด
ใน “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ จะให้รายละเอียดของ “รส
อาหาร ในการตั้ ง ชื่ อ อาหารเพื่ อ บ่ ง ชี้ ใ ห้ รู้ ร สอาหารโดยตรง เช่ น แกงเผดลู ก ชิ้ น ปลากราย ผู้
รับประทานจะทราบโดยตรงว่าเป็นแกงที่มีรสเผด คาแสดงโภชนลักษณ์บอกรส “เผด จะไม่ปราก
ในชื่ออาหารใน “ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน แต่จะใช้คาแสดง
โภชนลักษณ์ที่บอกวัตถุดิบ คือ “พริก ในเครื่องประสม เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นอาหารรสเผด ส่วนในตารากับ
เข้า ของซ่มจี น ราชานุ ป ระพัน ธ์ ไม่ได้ระบุชื่ออาหาร แต่จะใช้คาแสดงโภชนลั กษณ์ที่บอกวัตถุดิบ
“พริก เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นอาหารรสเผดในส่วนที่กล่าวถึงเครื่องปรุง เช่น
ตารางที 45 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับรสอาหารบอกรสเผ็ด
“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
“ตารากับเข้า ของ ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์
- ถ้าจะแกงขั้วแมงดา...เอาพริกเทศแห้งหนัก
บาท

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
- ...พริกสด เมด หอมแกง หัว...พริก
หอมแกง หัวตะไคร้...
(หน้า
- ...พริกสด เมด ผักตาลึง กามือ
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“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ตารากับเข้า
- ถ้าจะแกงต้มยากบ...เอาพริกเทศแห้ง
เมด
ตารากับเข้า
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์
- แกงเผดลูกชิ้นปลากราย แกงเผดไก่
ห่านแกงเผด แกงเผดหยวก น้าพริก
นครบาล

123
“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
(หน้า
- ...คนเข้าจนทั่ว หอมแกงแกะ กระเทียมแกะ
พริกก้นชี้ หอมแกงซอยใส่...
(หน้า
- ...พริกสดเมดใหญ่ เมด...จึงเอาเครื่อง
พวกยัดเข้าในพริกทุกเมด แต่งให้งาม...
หน้า

2) ความต่างกันของการใช้วัต ุดิบปรุงอาหารให้เกิดรสเปรี้ยว
ใน “ตารากับเข้า ของซ่มจีน ราชานุประพันธ์ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน
ภาสกรวงศ์ ใช้คาแสดงโภชนลักษณ์บอกรส “เปรี้ยว จากการใช้วัตถุดิบ “ส้มมะขาม มะนาว หรือ
มะดัน ใบมะขามอ่อน ในตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน นิยมใช้
คาแสดงโภชนลักษณ์บ อกรส “เปรี้ยว จากการใช้วัตถุดิบ “มะนาว” “มะเขือเทศ ซอสมะเขือ
เทศ เพื่อบ่งชี้ว่าเป็นอาหารมีรสเปรี้ยว เช่น
ตารางที 46 คาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับวัต ุดิบปรุงอาหารให้เกิดรสเปรี้ยว
“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
“ต ารากั บ เข้ า ของ ่ ม จี น ราชานุ
ประพันธ์ การใช้วัต ุดิบปรุงรสอาหารให้
เปรี้ยว
- ...ใส่ ห ม้อเดือ ดแล้ ว ชิม ดู ถ้าไม่ เปรี้ย วเติ ม
ระกาอีก
ตารากับเข้า
- ...ถ้าไม่เปรี้ยวเอาส้มมะขามเปียกคั้นสักครึ่ง
ถ้ ว ยปากไปล่ เอาน้ ามะกรู ด บี บ ใส่ ใ ห้ เ ตม
ถ้วย...
ตารากับเข้า

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
การใช้วัต ุดิบปรุงรสอาหารให้เปรี้ยว
- ...แล้วจึงเอาส้มป่อยมาจุ่มลง แล้วกลับ
ยกขึ้น สักสามครั้ง ชิมดูเปรี้ยวและเคมจาง
ตามชอบ...
(หน้า
- ...ถ้าจางกเติมน้าปลาลง บีบน้ามะนาวใส่
พอแซ่บ...
(หน้า
- ...ส้มผักกาด ถ้วยกระเทิน มะเขือแก่
ผล หั่นตามยาว
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“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
- ...ถ้าไม่เปรี้ยวเติมมะนาวตามชอบ
ตารากับเข้า
- ...เอาน้ ากะเที ย มดองสั ก ถ้ ว ยตะไลหนึ่ ง
มะนาวผลหนึ่ ง มะม่ ว งดิ บ ซอยใส่ ซี ก หนึ่ ง
หรือจะใส่ตะลิงปริงกได้
ตารากับเข้า

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
(หน้า
- ...ซอสมะเขือเทศเข้มข้นของฝรั่ง
กระปองเลก...แล้วให้เอาไข่ที่ต้มไว้เรียงใส่
จาน จึงเอาน้าส้มที่ปรุงไว้นี้ราดหน้า ไข่ต้ม
...
(หน้า

“ต าราแม่ค รั วหัวปาก์ ” ของท่า นผู้ ห ิ ง
เปลียน ภาสกรวงศ์ การใช้วัต ุดิบปรุง
รสอาหารให้เปรี้ยว
- แกงขั้วส้มตะพาบน้า มะขามตากับแมงดา
นา แกงปลาเทโพกับมะดัน น้าพริกส้ม
มะขามสดผัด แกงหมูกับใบมะขามอ่อน
จากการเปรียบเทียบกลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับรสอาหารดังกล่าวข้างต้นอาจสรุปเป็น
ตารางแสดงวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารให้เกิดรสต่าง ๆ ของอาหารไทยและอาหารลาว ดังนี้
ตารางที 47 ตารางแสดงวัต ุดิบทีใช้ปรุงอาหารให้เกิดรสต่าง ของอาหารไทยและอาหารลาว
“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน

รสเผ็ด : พริกเทศ พริกชี้ าแห้ง พริกชี้ าอ่อน รสเผ็ด พริกไทย พริกแห้ง
พริกไทยอ่อน พริกเทศแห้ง
รสเค็ม : เกลือ เยื่อเคย น้าเคย น้าปลา

รสเค็ม : เกลือ / น้าปลา / ปลาร้า

รสเปรี้ ย ว : ระก า ตะลิ ง ปริ ง มะขามเปี ย ก รสเปรี้ ย ว : มะนาว มะเขื อ เทศเปรี้ ย ว ซอส
มะกรู ด มะนาว / น้ าส้ มซ่า มะม่ว งดิบ ใบ มะเขือเทศ แจ่วส้มมะนาว / ส้มป่อย เปรี้ยวกลม
มะขามอ่อน สับปะรด มะเขือเทศ
กล่อมกว่าทุกส้ม
(หน้า
3) ความเป็นสากลในการชิมรสอาหาร ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
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จากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้คาแสดงโภชนลักษณ์บอกการชิมรสอาหาร ในตาราอาหาร
ไทยและตาราอาหารลาว ผู้วิจัยพบว่ามีลักษณะเป็นสากลกล่ าวคือ ทั้งตาราอาหารไทยและต ารา
อาหารลาวจะระบุให้ผู้ปรุงอาหารชิมรสอาหารก่อนนาไปตั้งโตะรับประทาน ในอาหารคาวเริ่มจากรส
เคม รสจืด ในตาราอาหารลาวใช้ จืด ว่า จาง ในอาหารหวานใช้ว่าเป็นหลักด้วยสานวนภาษาต่าง ๆ
ดังนี้
ตารางที 48 ความเป็นสากลในการชิมรสอาหาร ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
“ตารากับเข้า
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
“ตารากับเข้า ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์
- ...แล้วตักชิมดู ชอบจืดเคมอย่างไรกเติมเอา
ตามความประสงค์
ตารากับเข้า
- ...แล้วตักชิมดู จะชอบจืดเคมอย่างไรเติม
เอาตามชอบใจ
ตารากับเข้า
- ...แล้วตักชิมดู จะชอบเปรี้ยวเคมจืดหวาน
ตามแต่ใจ
ตารากับเข้า
- ...แล้วตักชิมดู ถ้าไม่หวาน ไม่เคม ให้เติม
เอา รศแกงบวนนี้กประสงค์ให้หวานคาวมัน
ตารากับเข้า
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์” ของท่านผู้ห ิง
เปลียน ภาสกรวงศ์
- ...แล้วชิมดู จืดเคมตามชอบ
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
- ...แล้วชิมดู ตามแต่ชอบจืดเคม รศพอดีแล้ว
ปลงหม้อลงเปนใช้ได้
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
- ...ชิมดู จืดเคมตามชอบรับประทาน แต่ต้อง
ให้แก่หวานแลเปรี้ยวนาน่าไว้นิดหนึ่ง...

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
- ...สุกแล้วชิมดูเคมจางตามใจชอบ…
(หน้า
- ...พอเนื้อชุ่มชิมดูเคมจางตามชอบ..
(หน้า
- ...แตะชิมดูเคมจางตามชอบใจ …
(หน้า
- ...คนให้ทั่ว แตะชิมดูเคมจางพอแซ่บ..
(หน้า
- ...ชิมดูเคมจางพอแซ่บ..
(หน้า
- ...ชิมดูเคมจางพอแซ่บ..
(หน้า
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“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน

- ...ชิมดูรสจืดเคมเปรี้ยวตามชอบ...
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
- ...ชิมดู ถ้าเคมจัดเอาน้ามะนาวบีบลง ยังไม่
หวานเอาน้าตาลทรายเติมลงนิดหน่อย
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
4.1.4.2 การศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการปรุงรสอาหารหวาน ขนม
ตาราอาหารไทยและอาหารลาวทั้งสามเล่มกล่าวถึงเครื่องปรุงหลักของอาหารหวาน ขนม เหมือนกัน
คือ น้าตาล และกล่าวถึงน้าตาลที่นิยมใช้ชนิดต่าง ๆ นอกจากน้าตาลแล้วเครื่องปรุงหลักที่นิยมใช้ในอาหาร
หวาน ขนม คือ แปง กระทิ ดังปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม หน้า
ว่า “...แต่ขนมนั้นเปนสิ่งที่
ต้องประดิษ ์ทาขึ้นที่ประสม แปง มะพร้าว ไข่และน้าตาลเปนพื้น แล้วกประดิษ ์ทาโดยประสมประสานกับ
ของอื่นให้แปลกอย่างต่างพรรณออกไป...” ดังนี้
ตารางที 49 การศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการปรุงรสอาหารหวาน ขนม
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกร
วงศ์

“ตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง” ของ ท้าวเพียสิง
จะเลินสิน

น้าตาลทราย น้าตาลทรายขาว
น้าตาลทรายขาวนครไชยศรี

น้าตาลทรายเมืองนครไชยศรี

น้าตาล น้าตาลทราย น้าตาลก้อน
แดง น้าตาลอ้อย

น้าตาลหม้อ ปกจากเพชรบุรี
น้าตาลโตนดบางตะใภ้ เมือง
นนท์ เมืองประทม น้าตาล
มะพร้าว
น้าตาลอ้อย

เครองปรุงกลินหอม

เครองปรุงกลินหอม

เครองปรุงกลินหอม

ที่ปราก เช่น น้าดอกไม้ ดอก
กุหลาบ น้าอามัน น้าดอกไม้เทศ
น้านมแมว ควันเทียน น้าโปลิเนีย

ที่ปราก เช่น ควันเทียน ดอก
มะลิ น้าดอกไม้เทศ น้าแดงโกสิ
เนียล น้าดอกไม้สด

- ไม่ปราก -
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4.1.5 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการทาให้อาหารสุก
กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์ที่เกี่ยวกับลักษณะการทาให้อาหารสุกที่ปราก ในตาราอาหารไทยและตารา
อาหารลาว แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือลักษณะการทาให้อาหารสุกโดยใช้น้ามัน และไม่ใช้น้ามัน ดังตาราง
เปรียบเทียบต่อไปนี้
4.1.5.1 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการทาให้อาหารคาวสุก
การทาให้อาหารคาวสุกปราก ทั้งวิธีทาให้อาหารสุกด้วยการใช้น้ามันและไม่ใช้น้ามัน
ตารางที 50 การทาให้อาหารคาวสุกปราก ทั้งวิธีทาให้อาหารสุกด้วยการใช้น้ามันและไม่ใช้น้ามัน
ประเภท

“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์

“ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระ
บาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน

ใช้น้ามัน

ทอด เจียว ผัด

ทอด เจียว ผัด

หุง ต้ม แกง ปง จี่ อั่ว นึ่ง พล่า หลน คั่ว ย่าง
ต้ม รุม หมก อบ ลวก ปง ย่าง นึ่ง คั่ว
งบ ตุน หลาม ตา ยา
เอาะ
4.1.5.2 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการทาให้อาหารหวาน ขนมสุก

ไม่ใช้น้ามัน

การทาให้อาหารหวาน ขนมสุกปราก ทั้งวิธีทาให้อาหารสุกด้วยการใช้น้ามันและไม่ใช้นน้ามัน ดังนี้
ตารางที 51 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับการทาให้อาหารหวาน ขนมสุก
“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์
“ราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ประเภท
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
ใช้น้ามัน

ทอด

ทอด

ไม่ใช้น้ามัน

ปง อบ ต้มกับกระทิ น้าตาล เคี่ยว กวน

นึ่ง ต้ม คนจนสุก เคี่ยว อบ

4.2 การเปรียบเทียบภาพสะท้อนวิ ีชีวิตวั นธรรมเกียวกับอาหารการกินของชาวไทยและชาวลาว
ในส่วนของภาพสะท้อนวิถีชีวิตวัฒนธรรมจากตาราอาหารทั้งของชาวไทยและชาวลาวนั้น ผู้วิจัยพบว่า
จากตาราอาหารไทยและลาว สามารถสะท้อนให้เหนถึงวิถีชีวิตของคนทั้ง 2 เชื้อชาติ สามารถแบ่งออกเป็น 4
ประเดน ได้แก่ ภาพสะท้อนด้านวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ภาพสะท้อนด้านภูมิปญญาปรุงรสอาหาร ของ
ชาวไทยและชาวลาว และภาพสะท้อนด้านการรับวัฒนธรรมการประกอบอาหารจากต่างประเทศ ดังนี้
4.2.1 ภาพสะท้อนด้านวั นธรรมการบริโภคอาหาร
ทั้งอาหารไทยและอาหารลาวให้ความสาคัญในเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาใช้ในการ
ประกอบอาหาร และยังสะท้อนให้เหนสภาพแวดล้อมที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยและประเทศลาว
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128

ดังปราก ใน “ตารากับเข้า” ของซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ตารา “แม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาส
กรวงศ์ และใน “ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน ดังนี้
4.2.1.1 ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบประเภทปลา และสัตว์น้า ในตาราอาหารแต่ละเล่มทั้งตารา
อาหารไทยและตาราอาหารลาวกล่าวถึงชื่อปลาที่นามาทาอาหารต่าง ๆ กัน ทาให้ผู้อ่านได้ความรู้เกี่ยวกับชื่อ
ปลา ดังนี้
ตารางที 52 ความอุดมสมบูรณ์ของวัต ุดิบประเภทปลา และสัตว์น้า
“ตารากับเข้า”
ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์
ปลาไหล ปลาดุก ปลาฉลาด ปลา
กราย ปลากะดี่ ปลาหมอ ปลา
สั ง กะวาด ปลาเทโพ ปลาสวาย
กล้วย ปลาสวายหมู ปลากดคลัง
ปลาอ้ายแก้ว ปลาอ้าย ปลาสายยู
ปลาช่ อ น ปลาใบไม้ ปลาสลิ ด
ปลาสังชะวาด ปลาคางเบือน ปลา
เบี้ ย ว ปลากะเบน ปลาเนื้ ออ่ อ น
ปลาไส้ตัน ปลาเหดโคน ปลาสร้อย
ปลาซิว ปลากะทุงเหว ปลากะพง
ปลาทูส ด ตะพาบน้ า หอยแครง
กุ้งฝอย กุ้งใหญ่

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกร
วงศ์
ปลาเทโพ ปลาเนื้ออ่อน ปลาไหล
ปลาหมอ ปลาทู ปลากุเลา ปลา
สลิ ด ปลาแซลมอน ปลาแ ริ ง
ปลาแดง ปลาเค้ า กุ้ ง กุ้ ง หลวง
ก้อย ปูทะเล

“ตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง”
ของเพียสิง จะเลินสิน
ปลาปง ปลายอน ปลาช่อน ปลา
ลิ ง ปลาร้ า ปลาแกง ปลาสะงั่ ว
ปลาหว่า ปลากระเบน ปลาเลิ ม
กุ้ง ปูแปง หอยปง

4.2.1.2 ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบประเภทนกและแมลง / แมง ในตาราอาหารแต่ละเล่ม ทั้งตารา
อาหารไทยและตาราอาหารลาวกล่าวถึง ชื่อนกและแมลง / แมง ที่นามาทาอาหารต่าง ๆ กัน ทาให้ผู้อ่านได้
ความรู้เกี่ยวกับชื่อนกและแมลง / แมง ดังนี้
ตารางที 53 ความอุดมสมบูรณ์ของวัต ุดิบประเภทนกและแมลง แมง
“ตารากับเข้า”
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
“ตาราอาหารพระราชวังหลวง
ของหม่อม ่มจีน ราชานุ
ของ ท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกร
พระบาง”
ประพันธ์
วงศ์
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
นกเปล้ า นกเปดน้ า นกกระจาบ นกพิราบ ห่าน ไก่งวง แมงดานา นกค่อ นกตัวเลก ไก่ ไก่ป่า เป็ด
ไก่ ไก่งวง แมงดา
แมงดา
4.2.1.3 ความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบประเภทเนื้อ ในตาราอาหารแต่ละเล่มทั้งตาราอาหารไทยและ
ตาราอาหารลาวกล่าวถึงชื่อเนื้อที่นามาทาอาหารต่าง ๆ กัน ทาให้ผู้อ่านได้ความรู้เกี่ยวกับชื่อเนื้อ ดังนี้
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ตารางที 54 ความอุดมสมบูรณ์ของวัต ุดิบประเภทเน้อ

“ตารากับเข้า”
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์

“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกร
วงศ์

“ตาราอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน

เนื้อโค เนื้อแกะ เนื้อแพะ เนื้อ
กวาง กระต่ายเทศ อ้น เนื้อ
กระต่ายป่า จังกวด กบ แย้ เต่า

เนื้อวัว โคอ่อน แกะ

าน หมู วัว ควาย กบ

จะเหนได้ว่าความนิ ยมรับ ประทานวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่ปราก ในตารางข้างต้น
สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของวัตถุดิบต่าง ๆ ในสมัยก่อน ซึ่งแตกต่างกับสมัยปจจุบันเนื่องจากปจจุบันเป็น
สัตว์ป่าหายากและเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง หากจับมาทาอาหารจะผิดก หมาย หรือบางทีอาจเป็นสัตว์ที่ ในสมัย
ปจจุบันไม่นิยมนามารับประทานอีกต่อไป เช่น การรับประทานนกพิราบ หรือเนื้อตะกวด เป็นต้น ตาราอาหาร
ของแต่ละสมัยจึงมีคุณค่าด้านหลัก านทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้านอาหารการกินเป็นอย่างดี
ตัวอย่างคาแสดงโภชนลักษณ์ทีบ่งชี้วัต ุดิบชนิดต่าง ประกอบอาหารในตาราอาหารแต่ละเล่ม

ภาพที 29 การนาสัตว์ปาชนิดต่าง มาประกอบอาหารในสมัยก่อน ทีปราก ในหนังสอ
“ตารากับเข้า” ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ 2 3 - 2)
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ภาพที 30 การนานกพิราบมาประกอบอาหารทีปราก ในตาราแม่ครัวหัวปาก์
เล่มที 255 5- 6)

ภาพที

การนานกพิราบมาประกอบอาหารทีปราก ในตาราแม่ครัวหัวปาก์
เล่มที 255
)

ส่วนในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ปราก ชื่ออาหารที่ใช้วัตถุดิบประเภทสัตว์ป่า เช่น ส้า
ซอยเนื้อ าน ตารับที่ ขา านปง ตารับที่ คั่วเนื้อ าน ตารับที่ พันเนื้อ าน ตารับที่ ลาบไก่
ป่า ตารับที่ แกงส้มไก่ป่า ตารับที่ เป็นต้น
นอกจากนี้ วัฒนธรรมการกินทั้งในอาหารไทยและอาหารลาวยังแสดงออกด้วยค่านิยมการประดับ
อาหารให้น่ารับประทาน ก่อนยกออกมาตั้งโตะ ดังนี้
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ตารางที 55 วั นธรรมการกินทั้งในอาหารไทยและอาหารลาวยังแสดงออกด้วยค่านิยมการประดับอาหาร
ให้น่ารับประทาน
“ตารากับเข้า
ของ ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ
“ตาราแม่ครัวหัวปาก์”
ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์
- …ให้เอาพริกไทยป่นโรย กับผักชีหั่นโรยน่า
ปดฝาชามเสียยกขึ้นเทียบที่ได้
ตารากับเข้า
- ...ให้เอากะเทียมสองศีศะหั่นทั้งเปลือกเจียว
ให้เหลืองกับผักชีหั่นโรยน่า
ตารากับเข้า
- ...เอาพริ ก เหลื อ ง าพริ ก แดงผ่ า เอาเมลด
ออก หั่นให้เลอียดยาว ๆ เลกตามเมลดพริก
โรยหน้า เปนเสรจหมูแนมไทย
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม

“ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน
- ...เอาพริกไทยและผักชีโรยหน้า ...
(หน้า
- ...ต้นหอมซอยโรยหน้า ...
(หน้า
- ...ใบต้นหอมซอยโรยหน้า ...
(หน้า
- ...ผักชีซอยโรยหน้า ...
(หน้า

- ตักลงถ้ว ย เอาหั ว กระทิโ รยน่ ายกไปตั้งให้
รับประทานกับผักดิบแลปลาย่าง
(ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ เล่ม
4.2.2 ภาพสะท้อนด้านภูมิป

าปรุงรสอาหาร ของชาวไทยและชาวลาว

ชาวไทยและชาวลาวมีความประณีตและพิถี พิถันในการคัดสรรและปรุงรสอาหารให้งดงามทั้งรสชาติ
และกลิ่น นอกจากนี้ยังมีการใช้สมุนไพร เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด เพื่อการประกอบอาหารเหมือนกันด้วย โดย
อาจมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ และพืชพันธุ์ที่แตกต่างกันนั่นเอง
4.2.3 ภาพสะท้อนด้านการรับวั นธรรมการประกอบอาหารจากต่างประเทศ
กรรมวิธีการประกอบอาหารที่ แสดงให้เหนถึงความหลากหลายของวัตถุดิบ โดยวัตถุดิบบางชนิดรับ
วัฒนธรรมมาจากต่างประเทศ อาทิ เนย มันฝรั่ง ซอสมะเขือเทศ ที่ปราก ใน “ตารับอาหารพระราชวังหลวง
พระบาง” ของท้าวเพียสิง จะเลินสิน โตมัดโต เล่าบรั่น เล่าชีรี่ ที่ปราก ในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุ
ประพันธ์ ยาแท่อย่างจีน แปะซะญวน ลาบอย่างลาว ปลา ะริงหลน ที่ปราก ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่าน
ผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ สะท้อนให้เหนถึงประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างชาวไทย ชาวลาว และ
ชาวต่างชาติทั้งชาวเอเชีย ได้แก่ ชาวจีน ชาวญวน ชาวเขมร ชาวลาว และชาวตะวันตกได้แก่ ชาวอังก ษ ชาว
อเมริกา ชาวอิตาลีในระดับแลกเปลี่ยนความรู้ ด้านอาหารการกินในชีวิตประจาวันและย่อมกล่าวได้ว่าชาวไทย
และชาวลาวอาจรับวัฒนธรรมบางส่วนมาจากสังคมต่างประเทศ ในกรณีที่เป็นวัฒนธรรมอันสอดคล้องกับ
ค่านิยมหลักของสังคม หรื ออาจเกิดจากกรณีที่ชาวต่างชาติ เดินทางเข้ามาอาศัยในประเทศไทยแล้วมีการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านชีวิต ความเป็นอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน การซึมซับรับการ
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แพร่กระจายทาง วัฒนธรรมด้านอาหารการกินระหว่างชาวไทยกับชาวต่างชาติเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับราชสานั ก
และระดับชาวบ้าน จะเหนได้ชัดเจนจากรายการอาหารประเภทปลาร้า ต้มยา ข้าวต้ม เป็นต้น
นอกจากนี้ ทั้งชาวไทยและชาวลาวยังมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารการกินระหว่างกันด้วย
เหนได้ชัดเจนคือชาวไทยรับเอาอาหารการกินบางอย่างของชาวลาวมา เช่น รายชื่ออาหารในตาราอาหารไทย
และลาว สามารถแบ่งออกได้เป็นอาหารคาว อาหารหวาน และผลไม้ มีรายชื่ออาหารน่าสนใจที่สะท้อนถึงการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรมด้านอาหารการกิน ได้แก่ อาหารที่มีชื่อต่างชาติอยู่ด้วย ตัวอย่างเช่น ในตาราแม่ครัว
หัวป่าก์ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ มีรายชื่ออาหารที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ ดังนี้
อาหารทีได้รับอิทธิพลจากจีน ได้แก่ เข้าต้มจากจีน แกงหมูหองกับดอกไม้จีน ยาแท่อย่างจีน พล่ากุ้ง
อย่างจีน ไข่เคมเมืองจีน น้ายาจีน
อาหารทีได้รับอิทธิพลจากแขก ได้แก่ เข้าบุหรี่อย่างแขก เข้าแขก
อาหารทีได้รับอิทธิพลจาก วน ได้แก่ แปะซะญวน
อาหารทีได้รับอิทธิพลจากเขมร ได้แก่ ต้มยาเขมร
อาหารทีได้รับอิทธิพลจากยุโรป ได้แก่ หุงเข้าอย่างอังก ษ ปงเข้าอย่างอเมริกัน มะกะโรนีอย่าง
อิตาเลี่ยน
ในตารากับเข้าของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ มีรายชื่อวัตถุดิบอาหารและเครื่องปรุงอาหารที่ได้รับ
อิทธิพลจากต่างประเทศ ดังนี้
วัต ุดิบอาหารทีได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก คือ มะเขือเทศ “ถ้าจะแกงไก่กับมะเขือเทศที่บอย
ฝรั่งเขาเรียกว่า “โตมัดโต” แทนสัปรศกได้
เครองปรุงอาหารทีได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศ คือ เหล้าบรั่น เช่น “ถ้ามีเหล้าบรั่นใส่ด้วยสักครึ่ง
ถ้วยตะไล...
ชอขนมหวานทีได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตก คือ ขนมฝรั่ง
ส่วนใน ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ เพียสิง จะเลินสิน กพบ แกงกะหรี่ และท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ได้ระบุชื่ออาหารที่รับมาจากลาว เช่น ลาบอย่างลาว ปลาร้าลาว ปลาร้าลาวหลน
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ภาพที 32 วิธีการทากะหรีเป็ดอย่างลาวในตาราพระราชวังหลวงพระบาง 255

ภาพที 33 วิธีการทาลาบอย่างลาวในตาราแม่ครัวหัวปาก์ เล่มที

255

00)

2)
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ภาพที 34 วิธีการทาปลาร้าลาวหลนในตาราแม่ครัวหัวปาก์ เล่มที

255

68-69)

จะเหนว่าทั้งตาราอาหารของไทยคือ ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ตาราแม่ครัวหัว
ป่าก์ ของ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และตาราอาหารลาวคือ ตาราอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของ
เพียสิง จะเลินสิน ที่นามาศึกษานั้นเป็นประจักษ์พยานอย่างดีเกี่ยวกับ องค์ความรู้เรื่องรูปแบบการเขียนตารา
อาหารไทยและตาราอาหารลาว ตลอดจนภาพสะท้อนวิถีชีวิต ด้านอาหารการกินของชาวไทย ชาวลาว และ
ภาพสะท้อนวัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตในสมัยร้อยกว่าปีก่อนจนถึงปจจุบัน ผ่านคา
แสดงโภชนลักษณ์
นอกจากนี้ตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาวที่เลือกมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบด้านคาแสดง
โภชนลักษณ์ยังเป็นแหล่งค้นคว้าเกี่ยวกับการทาอาหารประเภทต่าง ๆ และเป็นตาราที่ถ่ายทอดและช่วยสืบต่อ
วัฒนธรรมด้านอาหารการกินของคนไทยเป็นอย่างดี ดังที่พระยาอนุมานราชธน (2531) กล่าวไว้ว่า “วัฒนธรรม
จะยืนยงคงอยู่และมีความเจริญงอกงามไม่ได้ ถ้าไม่มี การถ่ายทอดและสืบต่อวัฒนธรรมกันไว้ทุกรุ่นอายุคน
การถ่ายทอดและสืบต่อนี้ อยู่กับเรื่องการศึกษาของเยาวชนในสังคม...”
ผลจากการศึกษาวิจัยคาแสดงโภชนลักษณ์ที่ปราก ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว อาจกล่าว
ได้ว่ากระบวนการทาอาหารมีองค์ประกอบสาคัญคือ องค์ประกอบเกี่ยวกับคาแสดงโภชนลักษณ์บอกเครื่องปรุง
และองค์ป ระกอบเกี่ย วกับคาแสดงโภชนลักษณ์บอกวิธีทาให้เครื่องปรุงต่าง ๆ สุ กพร้อมที่จะนาไปตั้งโตะ
รับประทาน องค์ประกอบเหล่านี้เป็นพื้น านสาคัญของการปรุงอาหารประเภทต่าง ๆ ของมนุษย์ ซึ่งสอดคล้อง
กับ แนวคิดของ เอเดรี ย น เลห์ เรอร์ Lehrer,
และแนวคิดของ ม.ล. ศิริเฉลิ ม สวัส ดิวัฒน์
กล่าวคือ
เอเดรียน เลห์เรอร์ Lehrer,
แบ่งคาว่า cook ออกเป็น 3 ระดับ คือ “cook1 cook2”และ
“cook3 ซึ่งให้คานิยามว่า “cook1” คือการทาอาหารทั้งหมดที่เป็นบริบทใหญ่แห่งการทาอาหาร “cook2
คื อ การท าอาหารที่ ร วมถึ ง การเตรี ย มอาหารด้ ว ย และ“cook3 คื อ ชุ ด ค าเรี ย กการท าอาหารที่ อ ยู่ ใ นวง
ความหมาย semantic fields โดยให้ความสาคัญกับ “cook3 ว่าเป็นลักษณะที่เด่นมากที่สุดที่ควรสนใจ
(most marked สรุปเป็นตารางการจัดประเภทคาเรียกการทาอาหารในภาษาอังก ษ ดัดแปลงจาก (Lehrer,
1969 45 ดังนี้
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ตารางที 56 การจัดประเภทคา “Cook” ดัดแปลงจาก Lehrer, 1969 45)
Cook3
Boil1
Simmer boil

Fry
Sauté
Panfry

Broil
French
Fry
DeepFry

Bake

grill
Barbecue
Charcoal

Plank

roast

shirr

scallop

ส่วนแนวคิดของ ม.ล. ศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์
ที่กล่าวว่าระบบพื้น านหลักของการทาอาหารไทย
คือ การต้มซึ่งมักเรียกว่า “แกง” และมีระบบการต้มขั้นตอนต่าง ๆ สรุปเป็นตาราง ปรับจาก ม.ล.ศิริเฉลิม
สวัสดิวัฒน์ 2551 ดังนี้
ตารางที 57 ระบบการ “แกง ปรับจาก ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวั น์ 2551)

การใช้น้า
ส่วนผสม
ลักษณะอาหาร

ต้ม ความหมายที 1
ใช้คาว่า “ต้ม”
ใช้น้า
เครื่องเทศต่าง ๆ
ใส

ระบบการต้ม
ต้ม ความหมายที 2
ใช้คาว่า “แกง”
ใช้น้า
พริกแกง
ข้น

ตัวอย่างอาหาร

ต้มจืด

แกงป่า แกงเลียง

คุณลักษณะพิเศษ

ต้ม ความหมายที 3
ใช้คาว่า “แกง”
ใช้น้า
กะทิหรือไข่
ข้น
แกงเขียวหวาน แกงเผด
กทองแกงบวด
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บทที 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5. สรุปผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “ค าแสดงโภชนลั ก ษณ์ ใ นต าราอาหารไทยและลาว การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ มี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา ประการคือ ) ศึกษารูปแบบตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว 2) ศึกษา
เปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ที่ปราก ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว และ ) ศึกษาเปรียบเทียบ
ภาพสะท้อนด้านวิถีชี วิต วัฒนธรรม เกี่ยวกับอาหารการกินของชาวไทยและของชาวลาวผ่านคาแสดงโภชน
ลักษณ์ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว ซึง่ สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
5. . รูปแบบตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
5. . . “ตารากับเข้า ของหม่อม ่มจีน ราชานุประพันธ์ เป็นตาราอาหารที่จัดพิมพ์ขึ้นในรูป
หนังสือครั้งแรกในปี ร.ศ.
ซึ่งตรงกับพุทธศักราช 3 ใช้ชื่อว่า ตารากับเข้า เป็นตาราอาหารที่ไม่ระบุชื่อ
อาหาร แต่จะระบุประเภทอาหาร เครื่องปรุง วิธีปรุง โดยอธิบายต่อเนื่องกันไปเป็นย่อหน้าเดียว ใช้เครื่องหมาย
องมัน และข้อความ “ถ้าจะแกง... แสดงการเริ่มต้น ใช้เครื่องหมาย ฯ า และการขีดเส้นคั่น --------------------- แสดงการจบข้อความ นอกจากนี้ “ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ไม่ปราก หน้าคานา
และไม่ปราก หน้าสารบัญอาหาร
5. . .2 “ตาราแม่ครัวหัวปาก์ ของท่านผู้ห ิงเปลียน ภาสกรวงศ์ เล่ม -5 ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7
ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นการพิมพ์ตามต้นฉบับของการพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ รศ.
-รศ.
เป็นตาราอาหารที่
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ของหน้งสืออย่างสมบูรณ์ ได้ แก่ หน้าแจ้งความ หรือ หน้าคานาในปจจุบัน หน้า
สารบาญ แบ่งเป็นหมวดหมู่ประเภทอาหาร ใช้คาว่ า ปริจเฉท เช่น ปริจเฉท ความสังเกตเรื่องอาหารการกิน
ปริจเฉท หุงต้มเข้า ปริจเฉท ต้มแกง ปริจเฉท กับเข้าของจาน ปริจเฉท เครื่องจิ้ม ผัก ปลา แกล้ม
ปริจเฉท ของหวานขนม ปริจเฉท ผลไม้ ปริจเฉท เครื่องว่าง
ในส่วนของการบอกวิธีทาอาหารแต่ละชนิดจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ส่วนที่ระบุชื่ออาหาร
ย่อหน้า ระบุเครื่องปรุง และย่อหน้าระบุวิธีทา โดยแบ่งเป็นย่อหน้าอย่างชัดเจน
5. . . “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของเพียสิง จะเลินสิน (Traditional Recipes of
Laos by PHIA SING เพียสิง จะเลินสิน ผู้ทาหน้าที่เป็นหัวหน้าห้องเครื่องในพระราชวังหลวงพระบาง เกิดที่
เมืองหลวงพระบางเมื่อประมาณ ค.ศ.
ตรงกับ พ.ศ.
และได้เขียนตาราอาหารลงในสมุดบันทึกไว้
2 เล่ม หลังจากนั้นไม่นานกถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ค.ศ
ตรงกับ พ.ศ.
หลังจากเพียสิงถึงแก่กรรม
ภรรยาของเพียสิงนาสมุดบันทึกดังกล่าวมาให้มกุ ราชกุมาร และต่อมาพระองค์ได้มอบสาเนาให้อแลน เดวิด
สัน เอกอัครราชทูตอังก ษประจาราชอาณาจักรลาว เมื่อ พ.ศ.
ต่อมาสานักพิมพ์ผีเสื้อ ได้จัดพิมพ์ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาลาวเทียบเคียงกัน ผู้แปลจากภาษาลาวคือ จินดา จาเริญ
ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของเพียสิง จะเลินสิน พิมพ์ประมาณ พ.ศ.
จึงเป็นตารา
อาหารที่มีส่วนประกอบต่าง ๆ ของหนังสืออย่างสมบูรณ์ ได้แก่ หน้าสารบาญ ภาพประกอบ เป็นต้น ในที่นี้จะ
พิจารณาส่วนที่เพียสิง จะเลินสิน อธิบายวิธีทาอาหารเป็นหลัก พบว่า คาอธิบายการทาอาหารแต่ละชนิดจะ
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นาเสนอแบบแบ่งส่วนเป็น ส่วน คือ ส่วนแรกบอกชื่ออาหาร ส่วนที่ สองบอกเครื่องปรุง และส่วนที่สามบอก
วิธีทา เป็น ย่อหน้าอย่างชัดเจน
ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าในส่วนของคาอธิบายวิธีทาอาหารแต่ล ะชนิด ทั้งในตาราอาหารไทยและตารา
อาหารลาวจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ ส่วน คือ ส่วนที่เป็นองค์ความรู้ด้านชื่ออาหารหรือ
ประเภทของอาหาร ส่วนที่เป็นองค์ความรู้ด้านเครื่องปรุง และส่วนที่เป็นองค์ความรู้ด้านวิธีทา โดยผู้เขียนตารา
อาหารอาจนาเสนอในรูปแบบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกัน แต่ผู้อ่านหรือผู้ศึกษาจะได้องค์ความรู้หลัก คือ รู้ชื่อ
อาหารหรือประเภทอาหาร รู้ว่าอาหารประเภทนั้นหรือชื่อนั้น มีเครื่องปรุงอะไรบ้าง และรู้วิธีทาอาหารชนิดนั้น
ๆ เช่น ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ จะไม่ระบุชื่ออาหารแต่จะระบุประเภทของอาหาร และ
เขียนอธิบายต่อเนื่ องกัน ไปทั้งส่ว นที่บ อกเครื่องปรุงและส่วนที่บอกวิธีทา ไม่มีย่อ หน้า แบ่งแต่ละส่วน แต่
“ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ “และตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง
ของเพีย สิ ง จะเลิ น สิ น จะน าเสนอแบบแบ่ งส่ ว นเป็น ส่ ว น คือ ส่ ว นแรกบอกชื่ออาหาร ส่ ว นที่ส องบอก
เครื่องปรุง และส่วนที่สามบอกวิธีทา เป็น ย่อหน้าอย่างชัดเจน
5.1.2 ผลการศึกษาเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ทีปราก ในตาราอาหารไทยและตาราอาหาร
ลาว
ผู้วิจัยพบว่า มีคาแสดงโภชนลักษณ์ทั้งที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน โดยจัดแบ่งออกได้ดังนี้คือ
5.1.2.1 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับชออาหาร
กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับชื่ออาหาร จะปราก ใน “ตาราแม่ครัวหัวป่ าก์ ของท่านผู้หญิง
เปลี่ยน ภาสกรวงศ์ และใน “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของเพียสิง จะเลินสิน ส่วน “ตารากับ
เข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ ไม่ปราก ส่วนที่เป็นชื่ออาหาร แต่จะแบ่งเป็นประเภทอาหารที่ใช้วิธี
ปรุงหลัก ๆ ที่เหมือนกัน ได้แก่ อาหารประเภทแกง อาหารประเภทต้ม อาหารประเภทผัด อาหารประเภทฉู่ฉี่
เป็นต้นส่วนประเภทที่ต่างกันและพบในตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง ของเพียสิง จะเลินสิน ได้แก่
อาหารประเภท เอาะ ขนาบ มอก ประเภทอาหารเหล่านี้ไม่ปราก ในตาราอาหารไทย ทั้งใน “ตารากับเข้า
ของหม่อม ซ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์
ผลการวิจัยด้านชื่ออาหารในตาราอาหารไทย “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกร
วงศ์ และตาราอาหารลาวของเพียสิ ง จะเลินสิน พบว่ามีโครงสร้างชื่ ออาหารที่เหมือนกัน โครงสร้าง มี
โครงสร้างชื่ออาหารที่ปราก เฉพาะใน “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ โครงสร้าง
และมีโครงสร้างชื่ออาหารที่ปราก เฉพาะในตาราอาหารลาวของเพียสิง จะเลินสิน โครงสร้าง
ในส่วนของการตั้งชื่ออาหารหวาน ขนม เท่าที่ปราก ในตาราอาหารไทยและอาหารลาวที่นามาใช้เป็น
ข้อมูลในการวิจัย พบว่าชื่ออาหารหวาน ขนม ในตาราอาหารไทย สะท้อนแนวคิดได้หลากหลาย เช่น สะท้อน
ความเชื่อเรื่องความเป็นมงคลของชื่อ เช่น ชื่อขนมที่มีคาว่า “ทอง ชั้น สวรรค์ เป็นต้น
5.1.2.2 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับอุปกรณ์เครองครัว
กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องครัวที่ปราก ตาราอาหารทั้งสามเล่ม กล่าวได้ว่าเป็น
อุปกรณ์เครื่องครัวสากล เพราะปราก ทั้งในขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ในการเตรียมอาหาร คือ อุปกรณ์ มีด เพื่อ
ใช้หั่น สับ ในขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ในการปรุงอาหาร คือ ภาชนะต่าง ๆ เช่น หม้อ กระทะ และในขั้นตอนการ
ใช้อุปกรณ์ในการใส่อาหารที่ปรุงแล้ว ได้แก่ ชาม จาน ถ้วย เป็นต้น

149

ค�ำแสดงโภชนลักษณ์ในต�ำรำอำหำรไทยและลำว :
กำรศึกษำเปรียบเทียบ

150

138

5.1.2.3 กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกียวกับเครองปรุงอาหาร
เครื่องปรุงอาหารที่ปราก ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว แบ่งออกเป็น เครื่องปรุงประเภท
สมุนไพรหรือเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสอาหารซึ่งโดยมาก มักได้มาจากธรรมชาติในท้องถิ่นของภูมิภาคนั้น ๆ
ทั้งในประเทศไทย และประเทศสาธารณรั ประชาชนลาว
นอกจากนี้กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับเครื่องปรุงอาหารในอาหารหวานทั้งในอาหารหวานไทย
และอาหารหวานลาว นิยมปรุงให้เกิดรสหวาน มัน การปรุงรสหวานที่ใช้เป็นหลัก คือ น้าตาล ทั้งในน้าตาล
ทราย น้าตาลเชื่อม น้าตาลทรายขาว ลครไชยศรี น้าตาลกะปอง สีเขียว / สีเหลือง เป็นต้น ส่วนการปรุงให้
เกิดความมันนั้นนิยมใช้ กะทิ
5. .2. กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์การทาให้อาหารสุก
กลุ่มคาแสดงโภชนลักษณ์เกี่ยวกับลักษณะการทาให้อาหารสุ กทั้งในอาหารคาวและอาหารหวาน ขนม
ที่ปราก ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาวแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการทาให้อาหารสุก
ประเภทไม่ใช้น้ามัน เช่น นึ่ง ต้ม และประเภทใช้น้ามัน เช่น ผัด ทอด
5.1.3 ผลการศึกษาภาพสะท้อนด้านวิ ีชีวิตวั นธรรมเกียวกับอาหารการกินของชาวไทยและของ
ชาวลาวผ่านคาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารลาว
ผลการวิจัยพบว่าในตาราอาหารไทยที่ปราก ใน “ตารากับเข้า” ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์
“ตาราแม่ครัวหัวป่าก์ ” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกรวงศ์ และตาราอาหารลาวที่ปราก ใน “ตารับอาหาร
พระราชวั ง หลวงพระบาง” ของเพี ย สิ ง จะเลิ น สิ น เป็ น แบบดั้ ง เดิ มตั้ ง แต่ รั ช สมั ย สมเดจพระปยมหาราช
พระบาทสมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ เป็นต้นมา ซึง่ แฝงไว้ด้วยขนบธรรมเนียมที่เป็นแบบแผน
ดังนี้
5.1.3.1 วิ ีชีวิตวั นธรรมเกียวกับอาหารการกินผ่านคาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทย ใน
“ตารากับเข้า ของหม่อมซ่มจีน ราชานุประพันธ์ และ “ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยนภาสกร
วงศ์ เป็นตาราอาหารไทยที่แต่งเพื่ออบรมกุลสตรีให้มีความรู้ด้านการทาอาหารการดูแลการบ้านการเรือน
“ตาราแม่ครัวหัวป่าก์” ของท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดูแลบ้านเรือนให้สะอาด
ชานาญการครัวให้มี “เสน่ห์ปลายจวัก
5.1.3.2 วิ ีชีวิตวั นธรรมเกียวกับอาหารการกินผ่านคาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารลาว
ใน “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ของเพียสิง จะเลินสิน มีหลักสาคัญ 2 ประการที่ต้องคานึงถึงเสมอ
คือ “เปียบ แปลว่า ศักดิ์ศรี เกียรติยศ และ “เลี้ยง หมายถึงเลี้ยงดู ปรนเปรอ ซึ่งหลักการที่ใช้ในชีวิตของ
ชาวลาวนี้ได้นามาใช้ในวิถีชีวิตเกี่ยวกับการบริโภคด้วย เช่น พ่อกับแม่ซึ่งอยู่ใน านะใหญ่ที่สุดในครอบครัวต้อง
เป็นผู้ตักรับประทานคาแรก ตามด้วยสมาชิกอื่น ๆ ในครอบครัวตามลาดับอายุ รวมถึงการตระเตรียมอาหารให้
มากเพียงพอกับแขกผู้ได้รับเชิญ เป็นต้น เพียสิง จะเลินสิน, 2553 25
5.1.3.3 วิ ีชีวิตวั นธรรมเกียวกับอาหารการกินผ่านคาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทยและ
ตาราอาหารลาว สะท้อนถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินผ่านคาแสดงโภชนลักษณ์ว่า ในแต่ละมื้อ
อาหารต้องประกอบด้วยอาหารคาว และต่อท้ายด้วยอาหารหวาน และมักมีผลไม้ตาม ดูกาลของแต่ละประเทศ
ด้วย
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5.2 อภิปรายผลการวิจัย
สาธารณรั ประชาธิปไตยประชาชนลาวกับประเทศไทยห่างไกลกัน เพียงแม่น้าโขงที่ขวางกั้น และด้วย
พรมแดนรวมกันกว่า 1,700 กิโลเมตร สภาพทางภูมิศาสตร์จึงทาให้พืชพันธ์ธัญญาหารและผักปลาของประเทศ
ลาวและของประเทศไทยส่วนใหญ่เหมือนกัน หรือคล้ายคลึงกันมาก นอกจากนี้ ด้วยสายสัมพันธ์ทางเชื้อชาติ
และวัฒนธรรมประเพณีที่มีมาแต่โบราณกาล ทาให้ ประเทศลาวกับประเทศไทย ใช้วัตถุดิบ และวิธีปรุงอาหาร
ต่าง ๆ คล้ายคลึงกัน อย่างไรกตามการเรียกชื่ออาจต่างกันบ้าง หรือเรียกกลับกันบ้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สิงทีเรียกเหมอนกัน เช่น ขิง ดอกขิง ข่า เหดโคน ดอกแค ทูน กะโดน ไก่ป่า และ าน เป็นต้น
สิงทีเรียกเพี้ยนกัน เช่น
ชาวลาวเรียก
ซิไค้
ตาลิง หรือตานิน
ผักขมกะเดา
ผักบง หรือผักบอง
เคียบหมู
ชิ้นขวย หรือ ชิ้นกวย

ชาวไทยเรียก
ตะไคร้
ตาลึง
สะเดา
ผักบุ้ง
แคบหมู
เนื้อควาย

สิงทีเรียกต่างกัน เช่น
ชาวลาวเรียก
หมากเมด
เหดหูลิง
หมากเหล่น
หมากแข้งไทย
ผักอีเลิ้ด
หมากคี ด
นกค้อ
ปาฝาไล

ชาวไทยเรียก
พริก
เหดหูหนู
มะเขือเทศ
มะเขือพวง
ชะพลู
มะกรูด
นกกระทา
ปลากระเบน

สิงทีเรียกต่างกันและทาให้สับสน ได้แก่
ชาวลาวเรียก
หอม หรือ ผักหอมปอม
ผักบัว หรือผักบัวหัวปอม

ชาวไทยเรียก
ผักชี
หอมแดงและต้นหอม

กับข้าวลาว ที่มีชื่อเช่นเดียวกันกับกับข้าวไทยภาคกลาง เช่น แกงส้ม, ต้มยา, ต้มข่า, สู่สี ฉู่ฉี่), ยา,
หมก ห่อหมก
กับข้าวลาว ที่มีชื่อเช่นเดียวกันกับกับข้าวไทยภาคเหนือและอีสาน เช่น เอาะ ออก , อั่ว, อ่อม, หลาม,
คั่ว และขนาบ ขแนบ หรือ แอบ เป็นต้น
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อาหารลาวโดยทั่วไปแม้จะเป็นอาหารชาววังตามชื่อตารา “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง”
นั้นจะมีลักษณะที่ปรุงแต่งน้อยที่สุด เน้นความเรียบง่ายแบบธรรมชาติ รสชาติไม่ค่อยจัดจ้าน วิธีการทาไม่
ซับซ้อน แม้อาหารในวังจะมีขั้นตอนมากกว่าอาหารของชาวบ้านกตาม กยังถือว่าเน้นความเรียบง่าย จากชื่อ
อาหารใน “ตารับอาหารพระราชวังหลวงพระบาง” ทั้งหมด อาจสรุปลักษณะของอาหารลาวได้ดังนี้
1 ความนิยมรับประทานผัก ปลา เนื่องจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เช่น ปลาบริเวณแม่น้าโขงฝงลาว
ซึ่งเป็นจุดที่ปลาน้าโขงอร่อยทีส่ ุด รวมถึงผักที่นามารับประทานจะเป็นผักพื้นบ้านและผักสมุนไพร
2 อาหารประเภทแกงของลาวจะไม่นิยมใส่กะทิ
3 อาหารลาวมีเครื่องปรุงรสเคมที่สาคัญ คือ ปลาร้า เกลือและน้าปลา ในภาคเหนือจะมีการใส่น้าปู
และถั่วเน่าด้วย จึงมีรสเคมและไม่ใส่น้าตาล
4 การปรุงอาหารของชาวลาว ส่วนใหญ่จะใช้กระบวนการต้ม แกง นึ่ง คั่ว ยา อั่วคือการยัดไส้ เอาะ
คือลักษณะคล้ายแกงแต่มีน้าน้อยกว่า ปง และขนาบ ซึ่งเป็นการนาอาหารที่ปรุงแล้วมาห่อใบตองแล้วนาไปปง
ให้สุกด้วยไ อ่อน ๆ
5 ความนิยมรับประทานอาหารคู่กับข้าวเหนียวนึ่ง นันทนา ปรมานุศิษ ์,
44-45)
ทั้งนี้ วัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวลาว มีลักษณะและรสชาติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละ
ภูมิภาค อาหารหลวงพระบางซึ่งถือว่าเป็นอาหารภาคเหนือของลาว มีรสชาติเบาที่สุดในบรรดาอาหารลาวของ
ทั้งสามภาค เนื่องจากในอดีต หลวงพระบางเป็นเมืองหลวงของประเทศลาวเป็นเวลานาน อาหารแบบหลวง
พระบางจึงเปรียบเสมือนอาหารของผู้ดีห รืออาหารชาววัง ซึ่งเน้นการนึ่ง ต้ม เป็นส่วนใหญ่ วิธีการปรุงไม่
ซับซ้อน อาหารประจาเมืองของหลวงพระบางคือ “เอาะหลาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์หารับประทานไม่ได้ในถิ่นอื่น
ของเมื อ งลาว เครื่ อ งปรุ ง ที่ ข าดไม่ ไ ด้ ข องเมนู “เอาะหลาม คื อ “สะค้ า น เถาไม้ ป ระจ าถิ่ น ทรงคุ ณ
จันทจร, 2551 93 นอกจากนั้นยังมีการนา “ไค ซึ่งเป็นสาหร่ายน้าจืดมาประกอบอาหาร โดยการทาไคแผ่น
ทอดกินคู่กับแจ่วบอง “เลิ่นส้มไข่ปลาบึก ทาจากไข่ปลาบึกดอง เป็นต้น ในขณะที่อาหารหลวงพระบางจะ
คล้ายกับอาหารภาคเหนือของไทย อาหารลาวที่เวียงจันทน์และลาวใต้ในจาปาสักมีลักษณะคล้ายกับอาหาร
อีสานของไทย โดยเฉพาะริมฝงแม่น้าโขงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านอาหารการกินระหว่างกันในบริเวณ
พื้นที่ภูมิศาสตร์ที่เหมือนกัน
แม้ว่าประเทศลาวจะไม่มี รายการอาหารทะเล เนื่องจากสภาพพื้นที่ตั้งไม่ติดทะเล แต่การที่ ประเทศ
ลาวมีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทาให้ได้รับอิทธิพลจากประเทศข้างเคียงในเรื่องอาหาร
การกิน นอกจากวัฒนธรรมการกินระหว่างไทยกับลาวที่เหมือนกันแล้ว อาหารเวียดนามยังได้เข้ามาเป็นที่นิยม
ในการกินของประเทศลาวด้วย เช่น “เฝอลาว โดยแทนที่ด้วยกะปกับพริกย่างเป็นส่วนผสม “พันผัก ซึ่งเป็น
การพัน ผั กกับ เนื้ อสั ตว์ รวมถึ ง ปอเปี ยะสด และปอเปียะทอดแบบลาว ในขณะที่ ป ระเทศลาวยังคงได้รับ
วัฒนธรรมการกินจากสาธารณรั ฝรั่งเศสด้วย ไม่ว่าจะเป็น สลัดหลวงพระบาง ข้าวจี่ปาเต้ หรือ ขนมปงบาแกต
ซึ่งทาด้วยตับบดและใส่ไส้ต่าง ๆ รวมถึงซุปใสของฝรั่งเศส และวัฒนธรรมการดื่มกาแ ซึ่งกาแ ที่มีคุณภาพดี
ที่สุดในประเทศคือกาแ ที่ปลูกในแขวงจาปาสัก นันทนา ปรมานุศิษ ์, 2556 46)
จะเหนได้ว่าวัฒ นธรรมการกิน ของคนลาวนั้ น มีปจจัยส าคัญคือ ภูมิศาสตร์พื้นที่ และความอุ ด ม
สมบูรณ์ของธรรมชาติ ผสมผสานกับอิทธิพลของวัฒนธรรมการกินของชนชาติต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น การที่หลวงพระบางมีแม่น้าคานไหลผ่าน และมีผักซึ่งเป็นเอกลักษณ์
คือ ไค สาหร่ายน้าจืด ซึ่งมักเอาไปทาเป็นแผ่นตากแห้งขาย เวลารับประทานจะตัดเป็นแผ่นเลก ๆ แล้วนาไป
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ทอดเป็นอาหารว่าง หรือเป็นอาหารเรียกน้าย่อย นันทนา ปรมานุศิษ ์ , 2556 129 ส่วนผักอีกชนิดหนึ่ง
ได้แก่ ผักน้า หรือวอเตอร์เครส ซึ่งได้กลายมาเป็นส่วนผสมในรายการอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ผสมลูกครึ่งและ
ความพื้นถิ่น คือ สลัดหลวงพระบาง หรือ ยาผักแห่งแม่น้าคาน ซึ่งเป็นการทาน้าสลัดฉบับชาวลาว สลัดผัก
ดังกล่าวอาจถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากเมอซิเออร์ ออกุสต์ ปาวี ชาวฝรั่งเศสที่มายังหลวงพระบางตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2430 แล้วกเป็นได้ นันทนา ปรมานุศิษ ์, 2556 130)
นาจ พินิจ นาจ พินิจ, 2558 อ้างถึงใน เปรม สวนสมุทร, 2560 ได้กล่าวถึงอาหารไทยว่า อาหารไทย
นั้นมีลักษณะของการเป็น Cuisine เพราะมีคุณสมบัติ ดังนี้ คือ ประการแรก อาหารไทยเน้นอาหารตา เป็น
อาหารที่เมื่อมองแล้วเหนความสวยงามในแง่ของการผสมผสานกันของสีสันและเครื่องปรุง ประการทีสอง
อาหารไทยเน้นความกลมกล่อมของรสชาติ ประการทีสาม อาหารไทยเน้นการเลือกใช้เครื่องปรุงโดยเฉพาะ
สมุนไพรมาใช้เป็นส่วนประกอบของอาหาร ทาให้กลิ่นและสีของอาหารไทยโดดเด่น มีความจาเพาะ และสร้าง
เสน่ห์ให้กับอาหารไทย ประการสุดท้าย อาหารไทยเป็นอาหารของครอบครัว คนไทยทานอาหารร่วมกันใน
ครอบครัว อาหารจึงถูกจัดไว้เพื่อแบ่งปนในครอบครัว ต่างกับวัฒนธรรมอาหารตะวันตก ที่แต่ละคนได้รับส่วน
แบ่งของตนเอง การรับประทานอาหารของไทยจึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ในครัวเรือนไปในตัวด้วย เมื่อ
มองจากมุมมองนี้จะเหนได้ว่าอาหารไทยและอาหารลาวนั้นมีความใกล้เคียงกันทั้งสี่ประการที่กล่าวมา ดังนั้นจึง
ถือเป็นเป็นภูมิปญญาทางวัฒนธรรม มีขนบของการสร้างสรรค์และบริโภคเกี่ยวเนื่องอยู่ อย่างแนบแน่น ใน
อาหารไทยและอาหารลา
นอกจากนี้ จากการแบ่งประเภทของการแกงซึ่ง หม่อมหลวงศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ 2551 108ได้กล่าวไว้ว่า อาหารไทยเป็นระบบอาหารที่ง่าย ๆ มีเพียง ต้ม ย่าง ยา เครื่องจิ้ม ทอด ผัด และนึ่งเท่านั้น ไม่มี
การอบ ตุนต่างๆ ซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับอาหารลาว นอกจากนี้ ระบบพื้น านหลักของการทาอาหารไทยคือ
การต้มซึ่งมักเรียกว่า “แกง แบ่งเป็นประเภทย่อยคือ แกงจืดหรือแกงที่ใส ๆ กับแกงที่มี “บอดี้ เครื่องปรุง
body แบบข้น ๆ เลกน้อย โดยมี ระบบการต้มแบ่งออกเป็น ประเภท คือ การต้มที่เรียกว่าเป็นแกงใส ๆ
ซึ่งเรียกว่า แกงที่มี “อิน สชั่น infusion คือการให้กลิ่นและรสของเครื่องเทศละลายกับน้าออกมา แต่ไม่มี
“บอดี้ ข้น ๆ ซึ่งคล้ายกับการต้มให้เป็นน้าชา เพื่อให้สารในวัตถุดิบค่อย ๆ ละลายผสมกับน้า เช่น การต้มให้
เป็นน้าซุปใสแล้วทาให้น้าซุปมีกลิ่น โดยการปรุงรสต่าง ๆ และใส่พวกกุ้ง เติมมะนาว น้าปลา กเป็นอันเสรจ
เรียบร้อย เช่น ต้มยาน้าใส แบบที่ไม่ใส่นมหรือกะทิลงไป การต้มแบบมี “บอดี้ ข้น ๆ นั้น เริ่มจากการทาให้
เป็นน้าซุปก่อนกได้แล้วทาให้มี “บอดี้ body คือการทาให้มีรสชาติ โดยการนาเอาหอม เอาสมุน ไพรต่าง ๆ
มาโขลกแล้วนามาละลายน้าและต้มให้เดือด ซึ่งเป็นการละลายพริกแกง เติมเนื้อสัตว์และปรุงจากนั้นกจะ
กลายเป็นแกง เช่น แกงเลียงที่มีน้าน้อยและข้น ๆ ส่วนแกงอีกประเภทหนึ่งคือ แกงที่ได้รับอิทธิพลจาก
ต่างประเทศคือ มีการใช้พริกแกง กะทิ หรือไข่เข้าผสม ซึ่งตรงนี้กคล้ายคลึงกับอาหารลาว อาจจะมีความ
แตกต่างจากอาหารลาวบ้าง ในส่วนของส่วนผสมในเครื่องแกง ผู้วิจัยพบว่าในแกงลาวบางชนิดมีการใส่พริกไทย
ลงไปในแกง และจะโรยหน้า แกงด้วยพริกไทย แม้ว่าจะเป็นแกงเผดไม่ใช่แกงจืดกตามซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจาก
อาหารฝรั่งเศส
คาร์ส kahrs, 1997 อ้างถึงใน ศุภาภาส คาโตนด, 2549
ได้อธิบายเกี่ยวกับลักษณะของอาหาร
ไทยว่า มีเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติและกรรมวิธีการประกอบอาหาร อาหารไทยนั้นนอกจากจะเน้นวัตถุดิบ
ประเภทข้าวและเส้นที่มีความหลากหลายแล้ว ยังมีการปรุงด้วยพริกและเครื่องเทศ แม้ว่าในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้จะรับประทานข้าวเป็นหลัก แต่กมีลักษณะที่แตกต่างจากประทศเพื่อนบ้านคือ ประเทศไทย
มีการประกอบอาหารที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอาหารจีนและอาหารอินเดีย สังเกตได้จากรสชาติจืด มัน
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หรือเคมแบบจีน การประกอบอาหารใช้เครื่องเทศที่เข้มข้นพร้อมกับนมแบบอินเดีย ตลอดจนวัฒนธรรมอาหาร
ตะวันตก กล่าวได้ว่า อาหารไทยเป็นอาหารที่มีการดัดแปลงและประยุกต์สูตรอาหารต่าง ๆ ให้เข้ากับวัฒนธรรม
การบริโภคของตนและเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติแสดงถึงความเป็นไทย ซึ่งลักษณะดังกล่าวคล้ายคลึ งกับ
อาหารลาว คือมีการได้รับอทธิพลจากจีนและอินเดี ยวเช่นกัน ขณะเดียวกันกมีการได้รับอิทธิพลจากตะวันตก
ด้วย ทั้งนี้ได้มีการผสมผสานให้เข้ากับความเป็นอยู่ดั้งเดิม และอาหารประจาถิ่น ซึ่งอาจมีวัตถุดิบที่แตกต่างไป
จากไทยบ้าง เช่นไทยนิยมน้าปลาในการปรุงรสอาหารให้มีความเคม ขณะที่ลาวนิยมใช้นาปลาร้า เป็นต้น
สุนันท์ อัญชลีนุกูล
ได้ศึกษาเกี่ยวกับ คาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทยของหม่อมหลวง
เติบชุมสายและเวบไซต์ปลาแดก ผลการศึกษาพบว่า ตาราอาหารไทยมีขนบรูปแบบในการนาเสนอเนื้อหา
3 ส่วน ได้แก่ ส่วนชื่ออาหาร ส่วนที่บอกส่วนผสมและเครื่องปรุงและส่วนอธิบายวิธีทาคาที่มีบทบาทมากใน
ตาราอาหารไทยคือคาแสดงโภชนลักษณ์ประเภทคากริยาซึ่งมี ประเภทคือคากริยาแสดงสภาพ และคากริยา
บอกวิธีทา นอกจากนี้คาแสดงโภชนลักษณ์ยังมีบทบาทสาคัญในการสะท้อนให้เหนศิลปวัฒนธรรมและค่านิยม
เกี่ยวกับการบริโภคอาหารของคนไทย นอกจากนี้ สุนันท์ อัญชลีนุกูล
ผู้ วิจัยคนเดียวกันยังได้ศึกษาคา
แสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทย อังก ษ ฝรั่งเศส ซึ่งเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ในภาษาอังก ษ
และภาษาฝรั่งเศสเป็นการศึกษาแบบเปรียบเทียบในด้านการตั้งชื่ออาหาร คาแสดงส่วนผสมของอาหาร และคา
แสดงวิธีการทาอาหาร ซึ่งขนบการเขียนตาราอาหารรูปแบบนี้ ผู้วิจัยพบในตาราอาหารไทยและลาวที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ด้วย
รัตนา จันทร์เทาว์ และเชิดชัย อุดมพันธุ์ 2560 ศึกษาชื่ออาหารท้องถิ่นในภาคอีสาน ที่มีภูมิประเทศ
ติดกันกับประเทศลาว พบว่า ชื่ออาหารท้องถิ่นอีสานที่รวบรวมได้ สามารถแบ่งเป็นประเภทอาหารได้จานวน
ประเภท ได้แก่ ลาบ ก้อย ซอยจุ ซอยแซ่ ปง จี่ ย่าง หมก อั่ว ป่น ซุป แจ่ว ดอง ต้ม อ่อม แกง เอาะ อู
หลาม หม่า แหนม ส้ม นึ่ง คั่ว และ ทอด รายชื่อประเภทอาหารข้างต้นเมื่อนามาแบ่งหมวดหมู่แบบชาวบ้าน
folk taxonomy พบว่าสามารถแบ่งประเภทของอาหารออกเป็นหมวดหมู่ย่ อยตามวัตถุดิบหลักและวิธีการ
ประกอบอาหารที่ใกล้เคียงกันกับอาหารลาวเพราะได้รับอิทธิพลด้านอาหารจากประเทศลาวนั่นเอง โดยคน
อีสานมีวิถีวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศลาวจึงมีอาหารท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ ส้มตาลาว หรือ ตาหมาก ุ่งใน
ภาษาอีสาน อย่างไรกตามวัตถุดิบหลักเหล่านี้กสัมพันธ์กับรูปแบบวิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค
อนึ่ง อาหารชาติต่าง ๆ เกิดจากความอุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น ภูมิปญญาของบรรพบุรุษ และการ
ยอมรับวัฒนธรรมต่างชาติ การยอมรับวัฒนธรรมเกิดขึ้นเมื่อคนไทยและลาวมีความสัมพันธ์ทางสังคมและ
การค้ากับชนชาติอื่น ซึ่งมีหลั ก านว่า ความอุดมสมบูรณ์ทางชีวภาพดึงดูดให้คนเข้ามาตั้งถิ่น านและการค้า
ทางไกลเกิ ด ขึ้ น ในสุ ว รรณภู มิ ม าหลายพั น ปี แ ล้ ว และการแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมขยายตั ว มากขึ้ น เมื่ อ มี
ความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน จีน อินเดีย อาหรับ และชาติตะวันตกตั้งแต่เมื่อ
หลายร้อยปีที่ผ่านมา การกาหนดว่าอาหารและวัฒนธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นของไทยแท้หรือลาวแท้เป็นเรื่อง
ที่หาได้ยากมาก เพราะวัฒนธรรมเพื่อนบ้านมีความคล้ายคลึงกับของไทยและลาวและความยาวนานของการ
เรียนรู้วัฒนธรรมจากดินแดนห่างไกลทาให้ลืมเลือนต้นตอหรือความเป็นมาสอดคล้องกับงานวิจัยของสุนันท์
อัญชลีนุกูล 2550) ที่กล่าวว่า คาแสดงโภชนลักษณ์มีบทบาทสาคัญในการสะท้อนให้เหนศิลปวัฒนธรรมและ
ค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคอาหารของคนในภูมิภาคนั้น ๆ
อนึ่งการศึกษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารมี ส่วนสาคัญในการช่วยให้เกิดความเข้าใจวิวัฒนาการ
และคุ ณ ค่ า ของสั ง คมหนึ่ ง ๆ คุ ณ ค่ า การศึ ก ษาวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาหารมี ห ลายมิ ติ ได้ แ ก่ มิ ติ
ประวัติศาสตร์ มิติวัฒนธรรมการกิน มิติภูมิปญญา มิติวิถีชีวิต มิติสังคม มิติทางเพศ มิติศาสนา มิติโภชนาการ
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และสุขภาพ มิตินิเวศวัฒนธรรม มิติด้านอานาจ มิติเศรษ กิจ มิติด้านภาษา กาญจนา แก้วเทพ ขนิษ า นิลผึ้ง
และ รัตติกาล เจนจัด, 2556 ดังนี้
มิติทางประวัติศาสตร์ อาหารไทยและลาวในอดีตมีทั้งมิติชาววังและชาวบ้าน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง
ทางจิตใจ ทั้งชาววังและชาวบ้านต่างมีส่วนร่วมกันในการทานุบารุงพระศาสนา คนไทยมีความผูกพันกับพระ
ราชสานักและวังของเจ้านายมายาวนาน วังเป็นแหล่งกาเนิดและเผยแพร่วิทยาการหลากหลายสาขา อาหาร
ของชาววังเป็นทั้งอาหารปาก อาหารตา และอาหารใจ ส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่ซับซ้อนกว่าอาหารชาวบ้าน
แต่ละมื้อประกอบด้วยข้าวเสวย เครื่องคาว เครื่องเคียงแกง เครื่องเคียงแขก เครื่องเคียงจิ้ม และเครื่องหวาน มี
การใช้เครื่องปรุงที่คัดเลือกอย่างพิถีพิถัน มาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ รสชาตินุ่มนวล กลมกล่อม
ตกแต่งอย่างสวยงาม
มิติวั นธรรมการกิน วัฒนธรรมคือสิ่งที่คนสร้างขึ้น แต่งเติม ดัดแปลง ปรับปรุง และถ่ายทอดเพื่อ
ความเจริญแห่งวิถีชีวิต พระยาอนุมานราชธน, 2531 วัฒนธรรมการกินเป็นพ ติกรรมสังคมที่สืบทอดกันมา
เป็ น ระยะเวลายาวนาน มี ก ารถ่ า ยทอดจากบรรพบุ รุ ษ มาถึ ง ลู ก หลาน คนแต่ ล ะเชื้ อ ชาติ วั ฒ นธรรมจะมี
ข้อกาหนดสิ่งที่ควรบริโภค ไม่ควรบริโภค สิ่งที่อร่อยและไม่อร่อย
มิติ ภูมิป า ภูมิป ญญาท้องถิ่น ก่อ ให้ เ กิด อาหารที่แตกต่า งกั น ตั้งแต่การเลื อกสรรวัตถุดิ บ ตาม
ธรรมชาติที่มีรสชาติอร่อย เข้ากันได้กับเครื่องปรุงอื่น และมีคุณค่าทางอาหาร วิธีการปรุงที่เหมาะสมกับอาหาร
แต่ละประเภท วิธีการถนอมอาหารเพื่อเกบไว้รับประทานนาน ๆ
มิติวิ ีชีวิตและสังคม อาหารสามารถบ่งบอกลักษณะวิถีการดาเนินชีวิต อาหารสามารถแสดงถึง
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดในครอบครัว ญาติมิตรเกิดขึ้นระหว่างการกิน นอกจากนี้ สามารถแสดงไมตรีจิตด้วยการ
เลี้ยงแขกที่มาเยี่ยมเยือน หรือ เป็นองค์ประกอบพื้น านในการจัดงานบุญ งานประเพณี หรือกิจกรรมทางสังคม
ต่าง ๆ โดยชนชั้น บทบาททางสังคม และ านะทางเศรษ กิจจะเป็นตัวกาหนด
มิติทางเพศ สังคมส่วนใหญ่กาหนดให้เพศหญิงมี หน้าที่การดูแลบ้านเรือนและอาหารการกินของคน
ในบ้าน ค่านิยมนี้ก่อให้เกิดโรงเรียนการเรือนและต่อมากลายเป็นสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพื่อสอนผู้หญิงให้
รู้จักการดูแลบ้านเรือนและอาหารการกิน
มิติศาสนา ศาสนาอาจมีข้อกาหนดถึงสิ่งที่ควรบริโภคและไม่ควรบริโภคซึ่งราก านจากความเชื่อและ
ความถูกต้องในแง่สุขอนามัยและสังคม ศาสนา ินดูไม่บริโภควัวซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาอิสลามไม่บริโภค
หมูเพราะไม่สะอาด ศาสนาพุทธมีข้อห้ามบริโภคสัตว์ 7 ประเภท และข้อห้ามสาหรับพระภิกษุและ ราวาสอาจ
มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังมีอาหารที่ใช้ในพิธีกรรม เช่น ไข่ต้ม กล้วย และการแยกสาหรับเครื่องกระยา
หารสาหรับพระภิกษุต่างหาก การจัดข้าวฝาบาตร เป็นต้น
มิติโภชนาการและสุขภาพ อาหารไทยและลาวมีผักและสมุนไพร ซึ่งออก ทธิ์เป็นยารักษาโรคหรือ
ช่วยให้สุขภาพแขงแรง อาหารไทยมีทั้งร้อน เยน เผด จืด หวาน ขม เหมาะสมกับภูมิอากาศและสภาพร่างกาย
อาหารไทยมีส่วนผสมหลากหลาย ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วน Reid, 1988)
มิติเศรษ กิจ การบริโภคอาหารมีต้นทุน ผู้บริโภคมีต้นทุนในการแสวงหา เพาะปลูก ซื้อ ปรุง และเกบ
รักษา ในตาราแม่ครัวหัวป่าก์จะกล่าวถึงแหล่งผลิตวัตถุดิบสาคัญในการเลือกซื้อหา ซึ่งนับเป็นแหล่งข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ที่สาคัญด้วย เช่น ส้มจากบางมด ทุเรียนจากนนทบุรี เป็นต้น
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มิติ ด้ า นภาษา อาหารเป็ น สิ่ งใกล้ ตัว ของมนุษย์ สามารถนามาใช้สื่ อสารเพื่อแสดงออกถึงวิถีและ
เหตุการณ์ในชีวิต และกลายมาเป็นภาษาที่ทุกคนในสังคมเรียนรู้และเข้าใจร่วมกัน “กินข้าวกินปลา” ใช้สื่อสาร
ถึงความเป็นอยู่แบบไทยและความอุดมสมบูรณ์ ในปจจุบันคนไทยบริโภคอาหารต่างชาติมากขึ้น มีโอกาส
เรียนรู้คาใหม่ ๆ และต่อมาอาหารเหล่านั้นกลายเป็นอาหารที่คนไทยและลาวคุ้นเคย เช่น สลัด แซนวิช ซูชิ กิม
จิ เป็นต้น
5.3 ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้
5.3.1 ควรมีการศึกษา คาแสดงโภชนลักษณ์จากตาราอาหารเล่มอื่น ๆ หรือจากการสัมภาษณ์ข้อมูล
จากผู้บอกภาษาเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่หลากหลายและกว้างขวางยิ่งขึ้น
5.3.2 ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบคาแสดงโภชนลักษณ์ในตาราอาหารไทยและตาราอาหารชาติ
อื่นๆ
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