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ขนมไทยกับภาษาไทย
ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

สวัสดีคะ่

ผูอ้ า่ น TPA NEWS ทีเ่ คารพรัก มาพบกัน
อีกครัง้ ในฉบับนีก้ เ็ ข้าเดือนสุดท้ายของปี
แล้วนะคะ พร้อมบอกลาปี 2558 เพื่อต้อนรับ และเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
กับปี 2559 กันแล้วหรือยังคะ และเมื่อพูดถึงเทศกาลปีใหม่ ก็ชวนให้
นึกถึงช่วงวันหยุดยาว เทศกาล และธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ ของชาว
ญีป่ นุ่ ขึน้ มาทุกที ทีญ
่ ปี่ นุ่ มีอาหารทีท่ านเฉพาะในเทศกาลหลายอย่าง
เป็นเหตุให้ผู้เขียนนึกขึ้นว่า... แล้วเมืองไทยล่ะ มีของกินเฉพาะ
เทศกาลบ้างหรือเปล่านะ? แล้วเมื่อได้ถามอากู๋หรือกูเกิ้ลของเรา ก็
เจอหน้าที่มีหัวเรื่องว่า “อาหารมงคลของแต่ละประเทศในเทศกาลปี
ใหม่” ค่ะ เขาบอกว่าอาหารมงคลของประเทศไทย คือ ทองหยิบ
ทองหยอด (ขนมไทยที่มีค�ำว่าทองในชื่อ) ของหวานตระกูล “ทอง” นี้
คนไทยเชื่อกันว่าทานแล้วจะท�ำให้มีเงิน มีทอง ร�่ำรวย และมั่งคั่ง
ผู้เขียนเกิดความสนใจเรื่องขนมไทยขึ้นมา แล้วเมื่อหาข้อมูลอย่าง
จริงจังดูก็พบเรื่องที่น่าสนใจชวนให้บอกต่ออีกเยอะแยะมากมาย จึง
ขอใช้พนื้ ทีน่ บี้ อกเล่าความรู้ และเรือ่ งราวของขนมไทยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ภาษาไทย และประวัติศาสตร์ไทยนะคะ
เริม่ ต้นตามธรรมเนียมด้วยความหมายจากพจนานุกรมก่อน
เลยค่ะ
ขนม [ขะหฺนม] ของกินที่ไม่ใช่ข้าว มักปรุงด้วยแป้งหรือข้าว
กับกะทิหรือน�้ำตาล, ของหวาน, ทางเหนือเรียกว่า ข้าวหนม
แหล่งข้อมูลหนึ่งอธิบายที่มาของค�ำค�ำนี้ว่า “ขนม” เข้าใจว่า
มาจากค�ำสองค�ำผสมกัน คือ “ข้าวหนม” และ “ข้าวนม” ซึ่งน่าจะมา
จากการน�ำข้าวไปผสมน�ำ้ อ้อย น�ำ้ ตาล โดยอนุโลมค�ำว่าหนม แปลว่า
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หวาน “ข้าวหนม” จึงแปลว่า ข้าวหวาน เรียกสั้นๆ เร็วๆ ก็กลายเป็น
“ขนม” ส่วนที่ว่ามาจาก “ข้าวนม” (ข้าวเคล้านม) นั้น น่าจะมาจาก
ต�ำนานแขกโบราณ อย่างข้าวมธุปายาสทีน่ างสุชาดาท�ำถวายสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ ก็ว่าเป็นข้าวหุงกับนม ซึ่งค�ำว่า มธุ
ปายาส ในพจนานุกรมไทยมีความหมายว่า ข้าวปายาสเจือน�้ำผึ้ง ใช้
เป็นของหวานในงานรื่นเริง ค�ำว่า ปายาส หมายความว่า ข้าวชนิด
หนึง่ ทีห่ งุ เจือด้วยน�ำ้ นม และน�ำ้ ตาล, ข้าวเปียกเจือนม มธุปายาส และ
ปายาส มาจากค�ำบาลี ค่ะ
ค�ำว่า ขนม มีใช้มาหลายร้อยปี ยากจะสันนิษฐานแน่นอนได้
ว่ามีที่มาอย่างไร เช่นเดียวกับไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าขนมไทย
เกิดขึน้ มาตัง้ แต่สมัยใด แต่มหี ลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ไทยตอนหนึง่
ว่า มีการจารึกชื่อขนมในแท่งศิลาจารึก ขนมที่ปรากฏ ได้แก่ “ไข่กบ
นกปล่อย บัวลอย อ้ายตื้อ” ซึ่ง ไข่กบ หมายถึง เม็ดแมงลัก, นกปล่อย
หมายถึง ลอดช่อง, บัวลอย หมายถึง ข้าวตอก, อ้ายตื้อ หมายถึง ข้าว
เหนียว ขนมทั้งสี่ชนิดนี้ใช้น�้ำกระสายอย่างเดียวกันคือ น�้ำกะทิ และ
ใส่ขนมในถ้วย เรียกการเลี้ยงขนม 4 อย่างนี้ว่า “ประเพณี 4 ถ้วย”
สันนิษฐานว่าขนมไทยในยุคแรกๆ เป็นเพียงการน�ำข้าวไปต�ำ
หรือโม่ให้ได้แป้งแล้วน�ำไปผสมกับน�้ำตาลหรือมะพร้าวเพื่อท�ำเป็น
ขนม แต่หลังจากการติดต่อค้าขายกับต่างชาติ วัฒนธรรมด้านอาหาร
ของต่างชาติกม็ อี ทิ ธิพลกับอาหารไทยมากขึน้ ขนมก็เช่นกัน นับแต่นนั้
ขนมไทยจึงมีความหลากหลายมากขึ้นตามไปด้วย
ยุคที่ขนมไทยมีความหลากหลาย และเฟื่องฟูที่สุดคือ ช่วงที่
สตรีชาวโปรตุเกส มารีอา กูโยมาร์ เด ปิญญา (Maria Guyomar de
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Pinha) ภรรยาของเจ้าพระยาวิชเยนทร์ (คอนสแตนติน ฟอลคอน)
บ้างเขียนว่า เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ ขุนนางกรีกทีร่ บั ราชการในรัชกาล
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้รบั การแต่งตัง้ เป็น ท้าวผูห้ ญิงวิชเยนทร์
และต่อมาได้บรรดาศักดิ์ เป็น “ท้าวทองกีบม้า” รับราชการใน
พระราชวังต�ำแหน่งหัวหน้าห้องเครื่องต้น สันนิษฐานว่าชื่อต�ำแหน่ง
ทองกีบม้า น่าจะเพี้ยนมาจากชื่อ “ตองกีมาร์” ระหว่างที่รับราชการ
อยูน่ นั้ ท้าวทองกีบม้าได้สอนการท�ำขนมหวานต�ำรับชาวโปรตุเกสแก่
บ่าวไพร่ ขนมเหล่านั้น ได้แก่ ทองหยอด ทองหยิบ ฝอยทอง สังขยา
หม้อแกง ฯลฯ ซึ่งมีไข่เป็นส่วนผสมส�ำคัญ ต่อมามีการเผยแพร่สอน
ต่อกันมา จนขนมของท้าวทองกีบม้าเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป จนมีคน
ยกย่องให้เป็น “ราชินีขนมไทย”
หลั ก ฐานเกี่ ย วกั บ ขนมไทยที่ ส� ำ คั ญ อี ก ชิ้ น หนึ่ ง ในทาง
ประวัติศาสตร์ และภาษาไทย เห็นจะเป็น บทเห่ชมเครื่องหวาน ใน
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน บทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ ๒) กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
มีทั้งหมด 3 บท ได้แก่ บทเห่ชมเครื่องคาว บทเห่ชมผลไม้ และบท
เห่ชมเครื่องหวาน มีลักษณะค�ำประพันธ์ตามกาพย์เห่เรือ คือ แต่ง
เป็นโคลงผสมกาพย์ ตอนต้นเป็นโคลงสี่สุภาพ 1 บท ตามด้วย
กาพย์ยานี 11 ไม่จ�ำกัดจ�ำนวน กาพย์ยานีบทแรกจะเลียนความ
จากโคลงสี่สุภาพตอนต้น แต่งเพื่อใช้เห่ชมฝีพระหัตถ์ในการแต่ง
เครื่องเสวยของสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี ซึ่งมีฝีพระหัตถ์
ในกระบวนเครื่องเสวย ที่ไม่อาจหาผู้มีฝีมือเทียบเคียงได้
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวานมีความงดงามทางวรรณคดีที่
สะท้อนให้เห็นความประณีต ละเอียดอ่อนของชนชาติไทยที่บรรจง
ประดิดประดอยโภชนาหารนานาชนิดให้เลิศด้วยรสชาติ และรูปลักษณ์
รวมถึงสะท้อนความเป็นอยู่ของคนไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นได้อย่างเด่นชัด
บทเห่ชมเครื่องหวาน มีการกล่าวถึงเครื่องหวานหลากหลาย
ชนิด ได้แก่ ข้าวเหนียว สังขยาหน้าไข่ ซ่าหริ่ม ล�ำเจียก มัศกอด ลุดตี่
ขนมจีบ ขนมเทียน ทองหยิบ ขนมผิง รังไร ทองหยอด ทองม้วน
จ่ามงกุฎ บัวลอย ช่อม่วง และฝอยทอง เครื่องหวานที่ปรากฏสะท้อน
ให้เห็นถึงการผสมผสานในด้านวัฒนธรรมอาหารของไทยกับหลาย
เชื้อชาติตั้งแต่ครั้งสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช กรุงศรีอยุธยา
จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ได้เป็นอย่างดี
ผูเ้ ขียนขอยกบทเห่ชมเครือ่ งหวานบางส่วนมาให้ผอู้ า่ นได้ลอง
ลิ้มชิมรสวรรณคดีไทยไปด้วยกันนะคะ

โคลง

๏ สังขยาหน้าไข่คุ้น		
แกมกับข้าวเหนียวสี 		
เป็นนัยน�ำวาที 		
แถลงว่าโศกเสมอพร้อม

เคยมี
โศกย้อม
สมรแม่ มาแม่
เพียบแอ้ อกอรฯ

กาพย์

๏ สังขยาหน้าตั้งไข่ 		
เป็นนัยไม่เคลือบแคลง
๏ ซ่าหริ่มลิ้มหวานล�้ำ		
วิตกอกแห้งเครือ		
๏ ล�ำเจียกชื่อขนม		
ไกลกลิ่นดิ้นแดโดย		
๏ มัศกอดกอดอย่างไร		
กอดเคล้นจะเห็นความ
๏ ลุดตี่นี้น่าชม		
โอชาหน้าไก่แกง		
๏ ขนมจีบเจ้าจีบห่อ		
นึกน้องนุ่งจีบถวาย		
๏ รสรักยักล�ำน�ำ		
ค�ำนึงนิ้วนางเจียน		
๏ ทองหยิบทิพย์เทียมทัด
หลงหยิบว่ายาดม		
๏ ขนมผิงผิงผ่าวร้อน		
ร้อนนักรักแรมไกล		

ข้าวเหนียวใส่สีโศกแสดง
แจ้งว่าเจ้าเศร้าโศกเหลือ
แทรกใส่น�้ำกะทิเจือ
ได้เสพย์หริ่มพิมเสนโรย
นึกโฉมฉมหอมชวยโชย
โหยไห้หาบุหงางาม
น่าสงสัยใคร่ขอถาม
ขนมนามนี้ยังแคลง
แผ่แผ่นกลมเพียงแผ่นแผง
แคลงของแขกแปลกกลิน่ อาย
งามสมส่อประพิมประพาย
ชายพกจีบกลีบแนบเนียน
ประดิษฐ์ท�ำขนมเทียน
เทียนหล่อเหลาเกลากลึงกลม
สามหยิบชัดน่าเชยชม
ก้มหน้าเมินเขินขวยใจ
เพียงไฟฟอนฟอกทรวงใน
เมื่อไรเห็นจะเย็นทรวง

นีแ่ ค่สว่ นหนึง่ ของบทเห่เองนะคะ พออ่านออกเสียงเป็นจังหวะ
แล้ว รูป รส กลิ่น เสียงก็ประดังเข้ามาเป็นภาพสามมิติเลยใช่ไหมล่ะ
คะ นีล่ ะ่ ค่ะความงามของวรรณคดีไทยทีเ่ ราทุกคนพึงภูมใิ จ รวมถึงเรือ่ ง
ราวของขนมไทย ภูมิปัญญาอันน่าภาคภูมิของชนชาติเราค่ะ TPA
news
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