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ส
วัสด่ค่ะ ชาว TPA NEWS ที่่�เคารพัรัก ฉบับสุดที่�าย

ของผู้้�เขย่นในปี็น่� กจ็ะขอนำเสนอที่่�มาของช่�อของกนิ

เป็็นต่อนสุดที่�ายด�วยเช่นกันค่ะ จากที่่�ก่อนหน�าน่�ได�นำเสนอที่่�มา

ของ “ของกินที่่�ลงที่�ายว่า ชากังราว” ที่่�มาของคำว่า “ข�าวซอย” กับ 

“แคบหม้” และของกินที่่�ม่ช่�อ จ่น ๆ อย่าง “ขนมจ่น” กับ “โจ๊ก” กัน

ไป็ ต่อนที่่� ๔ น่�ขอป็ิดที่�ายด�วย ของกินที่่�มาจากป็ระเที่ศึจ่น ได�แก่ 

ซาลาเป็า และ ป็าที่อ่งโก ๋...อา่นแล�วที่กุที่า่นจะที่ราบวา่ ที่ั�งสองคำน่� 

ม่ที่่�มาที่่�ไม่ธุรรมดาเลยล่ะค่ะ

ซาลัาเป็า

พัจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑ์ติ่ยสถึาน พั.ศึ. ๒๕๕๔ (https://

dictionary.orst.go.th/) เขย่นความหมายไว�วา่ ซาลาเป็า น. ของกนิ

อย่างหนึ�งของจ่น ที่ำด�วยแป็้งสาล่ป็ั�นเป็็นล้กกลม ข�างในใส่ไส� นึ�ง

ให�สุก ม่ที่ั�งไส�หวานและไส�เค็ม. (จ.).

ม่ (จ.) ป็ิดที่�าย หมายถึึง คำคำน่�มาจากภาษาจ่นนั�นเองค่ะ 

ไป็หาที่่�มากันต่่อนะคะ

เว็บไซต่์ ม้ลนิธุิแม่ฟ้าหลวง ในพัระบรมราช้ป็ถัึมภ์ ก็ม่

บที่ความเร่�อง “ซาลาเป็า - คิดค�นโดยขงเบ�ง”(https://home.

maefahluang.org/17649311/salapao) กล่าวถึึงต่�นกำเนิดของ

ซาลาเป็าว่า เม่�อคราวที่่�ขงเบ�งยกพัลไป็ป็ราบเบ�งเฮ็ก และเบ�งเฮ็ก 

ยอมแพั�แล�ว ขงเบ�งก็ยกที่ัพักลับ แต่่เม่�อถึึงแม่น�ำลกซุยก็เกิด 

อาเพัศึ ในหนังส่อ “สามก๊ก” ฉบับเจ�าพัระยาพัระคลัง(หน) บันที่ึก

ไว�ว่า เกิดลมพัายุพััดก�อนศึิลากระเด็นลงมาจากยอดเขา ในแม่น�ำ

นั�นม่ดเป็็นหมอก จะข�ามไป็นั�นขัดสน ขงเบ�งจึงสอบถึามเบ�งเฮ็ก

แล�วได�คำต่อบว่า “อันแมน่�ำน่�มป่็ศีึาจสำแดงฤที่ธุิ ์แต่ก่่อนมากเ็คย

เป็็นอย้่ ขอให�ท่ี่านเอาศึ่รษะคนส่�สิบเก�าศึ่รษะกับม�าเผู้่อกกระบ่อ

ดำมาเซ่นบวงสรวงจึงจะหาย” ... ขงเบ�งจึงออกไป็ย่นพัิเคราะห์ด้

ริมฝีั�งเห็นพัายุยังพััดอย้่ จึงหาชาวบ�านมาส่บถึาม ชาวบ�านจึงบอก

วา่ “แต่ม่หาอปุ็ราชยกข�ามแมน่�ำน่�ไป็แล�ว กเ็กดิเหต่ฉุะน่�ที่กุวนัมไิด�

ขาด แต่เ่วลาพัลบคำ�าไป็จนสวา่งได�ยนิเสย่งป็ศีึาจร�องอ่�อองึไป็ เหน็

ร้ป็ป็ลิวขึ�นไป็ต่ามควันหมอกเป็็นอันมาก มิได�ม่ผู้้�ใด

จะอาจข�ามไป็มาได�” ขงเบ�งได�ฟังดังนั�นจึงคิดได�ว่า 

ซึ�งเกดิเหต่ทุี่ั�งน่�ต่�องโที่ษต่วัเราเอง การมาที่ำศึกึครั�งน่� 

ที่ำให�ที่หารของต่น และของเบ�งเฮ็กต่�องล�มต่ายไป็

เป็็นจำนวนมาก ป็ีศึาจที่ั�งป็วงจึงผู้้กเวร ขงเบ�งจึงให�

ที่ำพัิธุ่บวงสรวงขอขมา

 ขงเบ�งสั�งที่หารให�ฆ่าม�าเผู้อ่ก กระบ่อดำ แล�ว

เอาแป็ง้มาป็ั�นเป็น็ศึร่ษะคนส่�สบิเก�าศ่ึรษะ ครั�นเวลา

กลางค่นก็ยกออกไป็ต่ั�งไว�ริมน�ำ ขงเบ�งแต่่งต่ัวออก

ไป็จุดธุ้ป็เท่ี่ยนแลป็ระที่่ป็ส่�สิบเก�า แล�วแต่่งหนังส่อ

บวงสรวงให�เต่่ยวกอดอ่าน... ผู้ลของการบวงสรวง 

ขอขมาที่ำให�พัายุ และคล่�นสงบเป็็นป็รกต่ิ ขงเบ�งเห็นดังนั�นก็ม่

ความยินด่ ให�ที่หารเอาเคร่�องเซ่นทัี่�งป็วงลอยต่ามนำ�า ครั�นเวลา

เช�าขงเบ�งก็ให�ต่่ม�าฬ่อแล�วยกที่หารข�ามฟากกลับไป็เม่องเสฉวน

ใน “ต่ำนานหมา่นโถึว (หมั�นโถึว) และซาลาเป็า” เขย่นโดย

คณุ beeman 吴联乐 ได�บอกไว�ว่า สมัยนั�นชนพั่�นเมอ่งที่างใต่�ของ

อาณาจกัรเสฉวนเรย่กต่นเองว่า พัวก “หนานหมาน หร่อ หนันหมนั 

(南蛮)” การแป้็งป็ั�นแที่นศ่ึรษะคนแล�วนำไป็นึ�งจึงเร่ยกว่า “หม่า

นโถึว (蛮头)” แป็ลวา่ หวัของชาวหนานหมาน แต่เ่น่�องจากคำเรย่ก

ในภาษาจน่ดั�งเดมิฟงัดโ้หดร�ายเกนิไป็ ภายหลงัจงึได�มก่ารเป็ล่�ยน

มาใช�ต่ัวอักษรที่่�บ่งช่�ว่าเป็็นอาหาร (馒)  แที่นต่ัวอักษรที่่�หมายถึึง

พัวกหนานหมัน (蛮) คำว่า “หม่านโถึว” นานเข�าก็แผู้ลงเป็็น “หมั�น

โถึว” และที่ำต่กที่อดกันมาจนแพัรห่ลายไป็ทัี่�ว โดยเฉพัาะที่างภาค

เหนอ่ ได�กลายมาเป็น็อาหารที่่�ชาวจน่เหนอ่นยิมที่านกนัเป็็นอาหาร

https://www.matichonacademy.com/tag/ป็ระวัต่ิซาลาเป็า

ศุศิุธ์ร มัตซึึโมโตะ

โรึงเรึ่ยนภาษาและวัฒนธรึรึม

ชื่่อขีองก้ิน

ที่ี�คุ้นเคยุ ตอนที่่� ๔
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เช�าหร่ออาหารว่าง คนจ่นที่างภาคเหน่อนิยมเร่ยก เป็าจึ (包子) 

หรอ่ซาลาเป็า หมั�นโถึวจงึเป็น็ที่่�มาของซาลาเป็า เม่�อเริ�มแรกกเ็ป็น็

แคแ่ป็ง้นึ�งไมม่ไ่ส� ใช�กินกบัอาหารอยา่งเชน่ ขาหม ้และต่อ่มาได�นำ

เอาเน่�อสัต่ว์มาที่ำไส�ต่่าง ๆ กลายเป็็นอาหารสำเร็จร้ป็

เว็บไซต่์ MATICHON ACADEMY ม่บที่ความเร่�อง 

“ซาลาเป็า เมน้น่�ม่ป็ระวัต่ิ” (https://www.matichonacademy.

com/tag/ป็ระวัต่ิซาลาเป็า) ผู้้�เข่ยนขอเล่าโดยสรุป็ว่า ต่�นกำเนิด

ของซาลาเป็ามาจากก�อนแป็้งนึ�งที่่�เร่ยกว่า “หม่านโถึว” ต่่อมา

แผู้ลงเป็็น “หมั�นโถึว” ที่ำต่กที่อดกนัมาจนแพัรห่ลายโดยเฉพัาะที่าง 

ภาคเหน่อ ซึ�งต่อนนั�นเป็็นเพั่ยงแป้็งนึ�งที่่�ไม่ม่ไส� ต่่อมาได�เพัิ�มไส�

เข�าไป็ด�วยเป็็นเน่�อหรอ่ผู้กั ซึ�งชาวจน่ที่างภาคเหนอ่นยิมเรย่ก “เป็าจึ” 

หรอ่ “ซาลาเป็า” ที่่�นิยมที่านกนั คอ่ ซาลาเป็าไส�หม ้และซาลาเป็าไส�

ครม่ ถึอ่วา่เป็น็ส่วนหนึ�งในชดุอาหารต่ิ�มซำในวฒันธุรรมจน่ สว่นจุด

สแ่ดงที่่�อย้บ่นแป็ง้ซาลาเป็า เกดิขึ�นเพัราะคนจน่เช่�อวา่ส่ขาวล�วนด้

ไมเ่ป็น็มงคล เพัราะเป็น็สข่องการไว�ทุี่กข ์จงึได�แต่�มจดุสแ่ดงซึ�งเป็น็

ส่มงคลต่ามความเช่�อของจ่นลงไป็บนล้กซาลาเป็าด�วย

แล�วเห็นภาพัป็าท่ี่องโก๋ก็จริง แต่่ต่ิดใจท่ี่�ที่ำไมคนไที่ยจึงไม่เร่ยก 

“อิ�วจาก๊วย” เหม่อนคนจ่น น่�เป็็นเหตุ่ให�ต่�องไป็หาคำต่อบต่่อค่ะ

แฟนเพัจของ THE MATTER โพัสต่์เร่�อง “BRIEF: ย�อน

ความเป็น็มา ‘ป็าที่อ่งโก’๋ ช่�อเรย่กที่่�(อาจ)เกดิจากความเข�าใจผู้ดิ กบั

ต่ำนานว่าด�วยการระบายความเค่ยดแค�น” ต่อนหนึ�งเข่ยนถึึงที่่�มา

ของช่�อเร่ยกน่�ว่า ในหนังส่อ ‘คำ จ่น สยาม ภาพัสะที่�อนป็ฏิิสัมพัันธุ์

ไที่ย-จน่’ ของ อ.วรศัึกดิ ์มหัที่ธุโนบล ผู้้�เช่�ยวชาญเร่�องจน่ศึกึษาจาก

จฬุาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย ได�อธิุบายความเป็น็มาของป็าท่ี่องโก๋เอา

ไว�ว่า ช่�อเร่ยกของขนมน่�อาจเกิดจากความเข�าใจผู้ิดของคนไที่ย 

แถึมของกินน่�ยังม่ต่ำนานว่าด�วยการระบายความเค่ยดแค�นของ

ป็ระชาชนต่่อขุนนางกังฉิน-ข�าราชการที่่�ที่ำร�ายชาต่ิอย้่ด�วย 

อ.วรศึักด์ิบอกว่า คำว่า ป็าที่่องโก๋ เพ่ั�ยนมาจากคำจ่น

กวางตุ่�ง ‘ป็ากถึ่องโก๊ว’ ที่่�แป็ลว่า ขนมน�ำต่าลขาว ที่่�เป็็นขนมของ

คนจน่กวางตุ่�ง หน�าต่าคล�ายขนมถึ�วยฟ ้ซึ�งไมม่ส่่วนคล�ายป็าที่อ่งโก๋

ที่่�คนไที่ยร้�จักเลย หน�าต่าป็าที่่องโก๋ในป็ัจจุบันจะคล�าย ๆ กับขนม 

‘อิ�วจากว๊ย’ ซึ�งหมายถึงึ ขนมที่อดน�ำมนั ในภาษาจน่แต่�จิ�วมากกวา่ 

ที่่�คนไที่ยเข�าใจผู้ิด จำช่�อขนมสลับกัน อ.วรศึักด์ิ

สนันิษฐานว่า เกิดจากเวลาพ่ัอค�าแม่ค�าจน่หาบขนม 

ไป็ขาย แล�วจะต่ะโกนช่�อป็าท่ี่องโก๋ก่อนขนมอ่�น ๆ 

คนไที่ยที่่�ฟังไม่ค่อยถึนัดก็คิดว่าขนมที่อดส่ที่อง

หน�าต่าน่ากินน่�ม่ช่�อเร่ยกว่า ป็าที่่องโก๋

ขณะท่ี่�ต่ำนานเก่�ยวกับป็าที่่องโก๋ ว่าด�วย

ขุนนางจ่นกังฉิน (หมายถึึง ขุนนางที่่�คดโกง ต่รงข�าม

กับคำว่า ขุนนางต่งฉิน ซึ�งแป็ลว่า ขุนนางที่่�ซ่�อสัต่ย์) 

ในสมัยราชวงศ์ึซ่งใต่�ช่�อ ฉินฮุ่ยกับภรรยา ได�รับ

ป็ระโยชน์จากการที่่�ชาวกิมมารุกราน จึงขัดแข�งขัด

ขาแม่ทัี่พั เย่วเฟย หร่อท่ี่�หลายคนร้�จักในช่�อ งักฮุย 

ไม่ให�ออกรบ พัร�อมกับใส่ความต่่าง ๆ นานา กระที่ั�ง

ถึ้กป็ระหารช่วิต่ หลายร�อยปี็ต่่อมา ในสมัยราชวงศ์ึหมิง จึงม่การ

สร�างศึาลเจ�างกัฮยุให�ผู้้�คนได�สกัการะในฐานะขนุศึกึที่่�รกัชาต่ ิและ

ซ่�อสัต่ย์สุจริต่ โดยเบ่�องหน�าร้ป็เคารพัของงักฮุย จะม่ร้ป็ป็ั�นของ 

ฉนิฮุย่กบัภรรยาให�คนถึม่น�ำลายใสเ่พั่�อเหยย่ดหยาม และหลงัจาก

นั�นก็ม่การที่ำขนม โดยเอาแป็้ง 2 อันมาป็ระกบกัน เพั่�อแที่นฉินฮุ่ย

และภรรยา แล�วลงที่อดในน�ำมันร�อน กินเพั่�อระบายความแค�น

ร�อง “ว�าว” กันเลยหร่อเป็ล่าคะ เร่�องราวที่่�เป็็นที่่�มาของ

ซาลาเป็าและป็าที่่องโก๋น่�ไม่ธุรรมดาอย่างที่่�ว่าไว�จริง ๆ  ...นับเป็็น

เร่�องราวที่างภาษา และวัฒนธุรรมที่่�น่าร้� ที่่�สามารถึเล่าส้่กันฟังได�

ไม่ร้�เบ่�อนะคะ

www.thaismescenter.com/แจกสต้่ร-ป็าที่อ่งโก-๋ที่ำงา่ย-ขายคลอ่ง-กรอบนอกนุม่ใน/

ป็าท่องโก๋

พัจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑ์ติ่ยสถึาน พั.ศึ. ๒๕๕๔ (https://

dictionary.orst.go.th/) เข่ยนความหมายไว� ๒ ความหมาย ดังน่� 

ป็าที่่องโก๋

(๑) น. ของกินชนิดหนึ�งของจ่น ที่ำด�วยแป้็งข�าวเจ�ากับ 

นำ�าต่าลที่ราย ร้ป็ส่�เหล่�ยม เน่�อคล�ายขนมถึ�วยฟ้

(๒) น. ของกินชนิดหนึ�งของจ่น ที่ำด�วยแป็้งสาล่ต่ัดเป็็น 

ที่่อน ๆ แล�วจับเป็็นค้่ติ่ดกัน ที่อดนำ�ามันให�พัอง คนจ่นเร่ยกว่า 

อิ�วจาก๊วย

ผู้้�เข่ยนถึึงกับร�อง “เอ๊ะ ๆ” เอ๊ะที่่�หนึ�ง เพัราะยังนึกภาพั

ป็าที่่องโก๋แบบคำอธุิบายใน (๑) ไม่ออก เอ๊ะที่่�สอง เพัราะอ่าน (๒) 




