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ภูมิปัญญาอาหารมอญ หมู่บ้านมอญ สังขละบุรี
Mon Way of Life; Wisdom on Food in Sangkhlaburi.
บุษบา ทองอุปการ (Busaba Thongoupragran) 1

อาหารการกิน เป็นกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมที่เราเรียนรู้โดยไม่รู้ตัว ในเชิงมานุษยวิทยา
อาหารไม่ได้ มี ความหมายเพื่อบริ โภคเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงการเป็ นยารั กษาโรค การประกอบ
พิธีกรรมแห่งชีวิต เช่น พิธีแต่งงาน งานศพ ฯลฯ และในแต่ละวัฒนธรรม การปรุงก็มีหลากหลาย ทั้งเรียบ
ง่ายและซับซ้อน การทําครัว แบบแผนการกิน ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับอาหารการกิน
ฯลฯ นอกจากทํ า ให้ อาหารเป็ นวิ ถี ชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมสังคม ยั งเป็นสั ญ ลั กษณ์ที่สะท้ อน
พรมแดนแห่งชาติพันธุ์อีกด้วย
อาหารมอญ ถือได้ว่าเป็นอาหารที่มีลักษณะเฉพาะและสืบสานกันมาอย่างยาวนาน การแพร่หลาย
ของอาหารมอญในเมืองไทยถอยหลังไปในอดีตได้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อครั้ง
ชาวมอญอพยพหนีภัยสงครามเข้าสู่ไทย ได้กระจายถิ่นพํานักอาศัยไปทั่ว เช่น นครเขื่อนขันธ์ (ปากลัด: พระ
ประแดง) ปากเกร็ด สามโคก (นนทบุรี) อุทัยธานี ตาก ท่าขนุน (กาญจนบุรี) เพชรบุรี และตามริมฝั่งแม่น้ํา
แม่กลอง แถบบ้านโป่ง โพธาราม (ราชบุรี) กาลเวลาทําให้ภูมิปัญญาอาหารมอญของชุมชนมอญเก่าเหล่านี้
บางส่วนได้ผสมกลืนกลายไปกับภูมิปัญญาอาหารไทย หลายอย่างเป็นที่แพร่หลายและนิยมในหมู่คนไทย
บางอย่างถูกดัดแปลงจนถูกปากคนไทย จนคิดว่าเป็นอาหารไทยไปก็มี เช่น ขนมจีน ข้าวแช่ เป็นต้น
ขนมจี นนั้ น กล่ า วกั นว่ า คนไทยเรี ย กเพี้ ย นมาจากคํ า มอญสองคํ า คื อ “คะนอม” ในภาษามอญ
หมายถึงอาหารที่ทําจากแป้งหมัก ส่วนคําว่า“จิน” ภาษามอญแปลว่า “สุก” การทําขนมจีนในอดีตนั้นออก
จะเป็นเรื่องใหญ่และยุ่งยาก ต้องใช้ผู้คนและแรงงานมาก ขณะทํามีความวุ่นวายตะโกนเอ็ดตะโรกันตลอดว่า
“คะนอมจิน ๆๆ” ซึ่งแปลว่ าแป้งเส้นนั้นสุกแล้ว เมื่อคนไทยได้ยินเข้าจึงเรี ยกอาหารชนิดนี้เพี้ยนไปว่า
“ขนมจีน” (สุเอ็ด คชเสนีย์, 2547) คลองขนมจีนและคลองน้ํายาที่จังหวัดอยุธยา เป็นร่องรอยหนึ่งซึ่งแสดง
ว่าคนไทยน่าจะกินขนมจีนน้ํายามาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และเป็นอาหารงานบุญที่แพร่หลายมากในยุค
กรุงรัตนโกสินทร์ ปรากฏหลักฐานในงานบุญใหญ่ฉลองวัดพระศรีรัตนศาสดาราม รัชกาลที่ 1 ได้ทรงโปรดให้
เจ้าจอมแว่น (คุณเสือ) เป็นผู้ทําน้ํายาเลี้ยงพระสงฆ์นับพันรูป ฝีมือทําน้ํายาของเจ้าจอมแว่นว่ากันว่าอร่อย
ล้ําเลิศที่สุด (สาละวินโพสต์ ฉบับที่ 16, 2547.ออนไลน์)
สําหรับข้าวแช่ อาหารดั้งเดิมอีกอย่างหนึ่งของชาวมอญ ถือได้ว่าเป็นอาหารสะท้อนวัฒนธรรม
ประเพณีและความเชื่อของชาวมอญที่น่าสนใจยิ่ง ชาวมอญโบราณถือว่าวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ ซึ่ง
เป็นความเชื่อที่ได้แบบอย่างมาจากอินเดียพร้อมๆกับการยอมรับนับถือพุทธศาสนา เมื่อศาสนาพุทธเผยแผ่
เข้าสู่ไทย ประเพณีสงกรานต์ของมอญก็ถูกชาวไทยสืบทอดจนกลืนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย
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มาจนถึงทุกวันนี้ ข้าวแช่หรือข้าวสงกรานต์หรือเรียกในภาษามอญว่า “เปิงด้าจก์” ที่แปลว่า “ข้าวน้ํา” เป็น
อาหารที่นิยมทําช่วงสงกรานต์ ในอดีตการหุงข้าวแช่เป็ นพิธีกรรมบู ชาเทวดาอย่างหนึ่งที่แฝงพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ ทุกขั้นตอนในการเตรียมข้าวแช่ต้องพิถีพิถัน ใช้เวลาจัดเตรียมมาก เครื่องเคียงที่จะกินคู่ข้าวแช่นั้น
บางชนิ ด ต้อ งตระเตรี ย มล่ ว งหน้ า นานนั บ เดือ น บางถิ่ น มี เ ครื่อ งเคี ย งข้ า วแช่ 5 ชนิ ด บางถิ่ นมี 7 ชนิ ด
รายละเอียดแตกต่างกันไป เมื่อปรุงเสร็จเรียบร้อยชาวมอญจะจุดธูปเทียนเชิญท้าวกบิลพรหมลงมาเสวยข้าว
แช่ จากนั้นจะพากันนําข้าวแช่ไปถวายพระ จบจากงานบุญหนุ่มสาวก็จะรวมขบวนกันแห่ข้าวแช่ไปให้ผู้หลัก
ผู้ใหญ่ที่ตนนับถือ เหลือจากนั้นจึงจะนํามากินกันเองในครัวเรือน ข้าวแช่ยังแพร่หลายเป็นอาหารขึ้นหน้าขึ้น
ตาของชาววัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวแช่ตระกูลเมืองเพชรบุรี สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เสด็จแปรพระราชฐานไปยังพระราชวังพระนครคีรี (เขาวัง) เจ้าจอมมารดากลิ่น (ซ่อนกลิ่น) ผู้มี
เชื้อสายมอญทางเจ้าพระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) ได้ติดตามไปด้วย และคาดว่าในครั้งนั้นเองที่ข้าวแช่เจ้า
จอมมารดากลิ่นได้รับการถ่ายทอดไปยังห้องเครื่อง และแพร่หลายไปยังสามัญชนย่านเมืองเพชรบุรีในที่สุด
ข้าวแช่ตํารับดั้งเดิมของเจ้าจอมมารดากลิ่น แม้แต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 ยัง
ทรงกล่าวถึงไว้ว่า “...หากจะกินข้าวแช่ ก็ต้องข้าวแช่เจ้าจอมกลิ่น”(สุเอ็ด คชเสนีย์, 2547)
อย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า ด้วยระยะเวลายาวนานที่ชาวมอญเก่าโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาตั้งหลักแหล่ง
ในเมืองไทย ส่งผลให้ภูมิปัญญาอาหารมอญบางอย่างกลืนกลายไปบ้างกับอาหารไทย แต่ไม่ใช่สําหรับชุมชน
มอญ บ้านวังกะ อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ยังคงรักษาความเป็นตัวตนพงศ์เผ่าชาวมอญผ่านรูป
รสกลิ่นสีแบบฉบับวิถีอาหารมอญภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้ค่อนข้างเหนียวแน่น ชุมชนมอญ บ้านวังกะ เป็นชุมชน
มอญพลัดถิ่น ส่วนใหญ่มีพื้นเพเดิมมาจากเมืองเย และเมืองมะละแหม่ง รวมตัวตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนได้จาก
บารมีของหลวงพ่ออุตตามะ ภิกษุพม่าเชื้อสายมอญ ซึ่งพหุชุมชนทั้งไทย มอญ กระเหรี่ยงตามแนว
รอยต่อตะเข็บชายแดนไทย-พม่าให้ความเคารพนับถือ ชุมชนมอญ บ้านวังกะ กอปรด้วยชาวไทยและชาว
พม่าเชื้อสายมอญ กว่า 30,000 คน ชีวิตส่วนใหญ่ของคนที่นี่ยังดํารงสืบสานวิถีดั้งเดิม สะท้อนอัตลักษณ์เชื้อ
ชาติตนอย่างเด่นชัดผ่านรูปแบบความเชื่อ พิธีกรรม ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาต่าง ๆ
รวมทั้งภูมิปัญญาอาหารที่สืบสานมาแต่บรรพบุรุษ
ย้อนรอยไปในราวปี พ.ศ.2490 ชาวมอญกว่า 30 ครัวเรือนหนีภัยจากการปราบปรามเดินเท้าจาก
เมืองมะละแหม่งเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์และทางแม่น้ําบีคลี่ รวมตัวกันที่หมู่บ้านนิเถะ ซึ่งเป็นชุมชน
ชาวกระเหรี่ยงห่างจากตัวอําเภอสังขละบุรีประมาณ 5 กิโลเมตร ชาวมอญกลุ่มใหม่ตามติดมาในระยะเวลา
อันใกล้ โดยใช้เส้นทางบ้านอีต่อง อําเภอทองผาภูมิ เมื่อชาวมอญมีจํานวนมากขึ้น หลวงพ่ออุตตามะจึง
ประสานกับอําเภอสังขละบุรี ก่อตั้งเป็นหมู่บ้านมอญขึ้นที่บ้านวังกะล่าง กระจายปลูกบ้านเรือนพักอาศัยอยู่
บริเวณริมน้ําสามประสบ ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ํารันตี แม่น้ําซองกาเลียและแม่น้ําบีคลี่รวมตัวกัน (ต้นกําเนิด
แม่น้ําแควน้อย) ต่อมาในปีพ.ศ.2527 มีการก่อสร้างเขื่อนเขาแหลมซึ่งครอบคลุมพื้นที่พักอาศัยของชุมชน
มอญ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต จึงมอบที่ดินบ้านวังกะบนชดเชยให้แก่วัดวังก์วิเวการาม หลวงพ่ออุตตามะได้
จัดสรรพื้นที่วัดส่วนหนึ่งมอบให้เป็นที่อยู่ของชุมชนจนถึงปัจจุบันนี้
ด้วยพื้นที่ตั้งซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ําถึง 3 สาย ทําให้วัตถุดิบที่นํามาใช้ประกอบอาหารจานหลักของชาว
มอญบ้านวังกะส่วนใหญ่คือปลาแม่น้ําหลากหลาย อาทิ ปลาช่อน ปลาตะโกก ปลาตะเพียน ปลาหมอ ฯลฯ
โดยนิยมนํามาประกอบอาหารทั้งแบบสดและย่าง การย่างคงวิธีดั้งเดิมคือนําปลาไปเคล้าเกลือบาง ๆ ย่าง
พอหอมแล้วโขลกผสมรวมกับเครื่องแกงต่าง ๆ หรือย่างจนสุกกินคู่อาหารอื่น ๆ พืชผักต่าง ๆ รวมทั้งผักสวน
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ครัว เช่น พริก กระเพรา มะกรูด ฯลฯ นิยมปลูกไว้ตามริมรั้วริมตลิ่งชายน้ําแบบปลอดสารพิษ เมื่อเหลือจาก
กินก็เอาไปขาย ทําให้นํามาประกอบอาหารได้อย่างสะดวกใจ พืชผักที่ชาวมอญนิยมกินมักมีเมือกลื่น เช่น
กระเจี๊ ย บเขี ย ว (บอกระต๊ า ด) กระเจี๊ ย บแดง (ฮะเจ๊ บ ) ผั ก กู ด (ฮะตะวั น ) ผั ก ปลั่ ง (อะเนิ ง ลาง) ฯลฯ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเจี๊ยบถือเป็นพืชที่นิยมกินกันทุกบ้านและแทบทุกวัน นํามาปรุงอาหารได้หลากหลาย
เช่น “คว่ะ กลี่กลี้” หรือแกงเลียงใบกระเจี๊ยบ (แค่นําปลาย่าง หัวหอม เกลือ กะปิมอญ (ฮะร้อก) โขลก
รวมกันพอแหลก ใส่ลงในน้ําเดือดตามด้วยใบกระเจี๊ยบอ่อน ปรุงรสเพิ่มด้วยเกลือ รสชาติออกจืดๆ เปรี้ยว ๆ
ถือเป็นอาหารสามัญประจําครัวมอญทีเดียว ความเด่นของอาหารมอญที่นี่อีกประการคือ การปรุงอาหารให้
มีรส โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเป็นหลัก เค็มจากเกลือ รสเปรี้ยวจากผักผลไม้ เช่น มะขาม ส้มป่อย ลูกสั้น
(อะล้อด) ลูกมะตาดหรือแอ๊ปเปิ้ลมอญ (ฮะเปร๊าว) เลือกหยิบใช้กันได้ตามฤดูกาล แต่ที่นิยมมากคือมะปราง
ดอง (ปราญกว๊าบ) ช่วงมะปรางออกลูกก็เก็บมามะปรางสดคลุกเกลือตากให้แห้ง เป็นภูมิปัญญาถนอม
อาหารเพื่อให้มีวัตถุดิบใช้ตลอดทั้งปี เมื่อก่อนนิยมทําเองแต่ตอนนี้มีทําขาย รสชาติน้ํามะปรางดองออกเค็ม
จัดเปรี้ยวชัด แกงส้มปลาแม่น้ํากับปราญกว๊าบ ทํากินทั่วไปในชุมชนมอญแห่งนี้
อาหารประจําสํารับที่ชาวมอญบ้านวังกะ จะต้องมีแทบทุกมื้อคือน้ําพริก หรือในภาษามอญเรียกว่า
“เบ๊าะ” กินคู่ปลาย่างและผักพื้นถิ่น เช่น ยอดฟักทอง มะเขือเปาะ ลูกมะเดื่อซึ่งสามารถกินได้ทั้งสด ต้ม
หรือดอง วิธีทําใกล้เคียงน้ําพริกกะปิไทย พริกสด กระเทียม หัวหอมแดง คั่วให้หอม “ฮะร็อก” หรือกะปิ
มอญปิ้งไฟ ปลาย่างแกะเอาแต่เนื้อ โขลกรวมกันให้ละเอียด บางบ้านนิยมใส่มะเขือยาวต้มคลุกเคล้าตําลงไป
ในน้ําพริก ตามด้วยมะเขือพวงบุบพอแหลก ปรุงรสน้ําพริกให้เปรี้ยวด้วยน้ําส้มป่อย น้ํามะปรางดอง หรือ
มะม่วงดิบซอย ให้รสชาติออกเค็มเผ็ดตามชอบ รสชาติน้ําพริกกะปิมอญแท้นั้นไม่มีหวานเข้าเจือ และแม้แต่
อาหารมอญดั้งเดิมทั่วไปก็ไม่ใช้น้ําตาลปรุงรสเช่นกัน
เอกลักษณ์จานมอญที่น่าสนใจของที่นี่อีกอย่างหนึ่งคือ “ ดาดนองฮะตอม คะนอมจิน” หรือ
“ขนมจีนน้ํายาหยวก” นั่นเอง เมื่อก่อนการกินขนมจีนในหมู่บ้านมอญแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ละบ้านจะเอา
ข้าวที่ปลูกเองมารวมกัน เลือกข้าวสารที่แข็ง ๆ แช่ข้าวสารไว้ 2 วันแล้วเอามาโม่ แต่ด้วยการคมนาคมที่
สะดวกสบายขึ้นและปัจจัยอีกหลายประการ ทําให้ขนมจีนกลายเป็นอาหารสามัญและถือได้ว่าเป็นอาหาร
มื้อเช้าที่ชาวมอญบ้านวังกะนิยมอย่างมาก น้ํายาหยวกทําจากปลาแม่น้ําเคล้าเกลือบาง ๆ ย่างให้หอมพอสุก
แกะเอาแต่เนื้อปลา โขลกรวมกับขมิ้น กระชาย ตระไคร้ หอมแดง เกลือ ให้ละเอียดเนียนเป็นเนื้อเดียว ตั้ง
กระทะใส่น้ํามันพอร้อน เจียวหอมแดงซอย กระเทียมซอยจนเหลืองกรอบ ใส่พริกแกงลงผัด ตามด้วยหยวก
กล้วยอ่อนหั่นฝอยแช่น้ํามะขามเปียกหรือขยําเกลือเพื่อให้มีสีนวลสวยไม่ดํา ผัดทั้งหมดให้เข้ากันจนหอม
เติมน้ําให้ท่วมเครื่องที่ผัดไว้ เคี่ยวไฟรุม ๆ พักใหญ่จนหยวกเปื่อยนุ่ม น้ํายาหยวกจะมีสีเหลืองอ่อนใสหอมฟุ้ง
กลิ่นสมุนไพรพื้นบ้าน ก่อนจะตักราดขนมจีนต้องใช้ทัพพีคนให้ทั่ว ให้เนื้อปลาและหยวกซึ่งตกอยู่ก้นหม้อ
ลอยขึ้นมา เมื่อราดน้ํายาหยวกแล้วโรยทับหน้าด้วยหอมเจียว กระเทียมเจียว พริกแห้งทอด ปรุงรสเพิ่มด้วย
น้ําปลา เกลือ มะนาวหรือน้ํามะขาม กินแนมกับผักต่าง ๆ อาทิ สะระแหน่ ถั่วฟักยาว โหระพา เป็นอาหาร
พื้นถิ่นที่มีคุณค่าจากพืชสมุนไพรนานาที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
พื้นฐานรสชาติอาหารคนมอญดั้งเดิม คือจืด เปรี้ยว และเค็ม ไม่กินรสหวาน และไม่นิยมกินแกง
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กะทิแบบคนไทย อาหารมอญดั้งเดิมจึงกินแล้วไม่อ้วนเน้นที่ผักและปลายังสะท้อนผ่านอาหารประเภทแกง
ต่าง ๆ เช่น “คว่ะ ฮินเลย์” ที่ชาวมอญบ้านวังกะนิยมกินไม่แพ้ขนมจีนน้ํายาหยวก“คว่ะ ฮินเลย์” หรือที่คน
ไทยเรียกว่าแกงฮังเล วัตถุดิบที่ใช้แกงนั้นมีหลากหลาย อาทิ ปลาแม่น้ํา เนื้อหมูสามชั้น กระดูกหมู ไก่ เนื้อ
วัว และแม้กระทั่งไข่ต้ม แต่ถ้าแกงในเทศกาลงานบุญ นิยมใส่ฟักเขียวหั่นเป็นชิ้นพอคําผสมไปกับเนื้อสัตว์
เรียกกันว่า “คว่ะ ด้ายได้ ฮินเลย์” เพื่อเพิ่มปริมาณอาหารให้มากขึ้น พริกแกงฮังเลมอญทําง่าย หอมแดง
พริกแห้ง กระเทียม กระชาย ตระไคร้ กะปิมอญ ขมิ้น เกลือ โขลกให้เข้ากัน ถ้าจะแกงสําหรับงานบุญ จะ
เสริม ข่า ตระไคร้ เพราะจะช่วยให้เก็บอาหารได้นานขึ้น ตั้งกระทะใส่น้ํามันให้มากหน่อย ผัดพริกแกงให้
หอม จากนั้นใส่เนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้รวนให้เข้ากัน ปรุงเพิ่มด้วยเกลือหรือน้ําปลาเติมน้ําเล็กน้อย เคี่ยวไฟรุม ๆ
จนน้ํางวดเข้าเนื้อสัตว์ รสชาติเค็มออกมัน กินกับข้าวสวยร้อนๆ
โดยพื้นฐานแล้วการประกอบอาหารของชาวมอญ บ้านวังกะ แต่ละครัวเรือนมีลักษณะใกล้เคียงกัน
และเนื่องจากการทําอาหารมอญไม่ค่อยซับซ้อนหลากหลายเมื่อเทียบกับอาหารชาติอื่น แนวทางการปรุง
ของแต่ละครัวจึงใกล้เคียงกันเช่นกัน ต่างกันในส่วนผสมของเครื่องปรุงและพืชสมุนไพรที่ไม่กําหนดแน่นอน
คล้ายการทําเครื่องแกงอาหารไทยดั้งเดิม หรือที่เรียกกันว่า “รสมือ” นั่นเอง พริกแกงมอญนั้นทําง่ายมี
สมุนไพรอยู่ไม่กี่อย่าง หลัก ๆ มีแค่พริกแห้ง พริกสด กะปิมอญ เกลือ แต่ที่ขาดไม่ได้คือต้องมีขมิ้นและ
กระชายเป็นหลักสําคัญ แกงมอญทุกอย่างจึงใส่ขมิ้นยกเว้นแกงกระเจี๊ยบเท่านั้น แม้แต่ชาวมอญเองก็
ยอมรับว่าอาหารการกินแบบมอญนั้นไม่ซับซ้อน ปรุงง่าย ไม่ใช้เวลา ไม่ยุ่งยาก ไม่ประดิษฐ์ประดอยจน
สวยงาม ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะการดําเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของพวกเขานั่นเอง ดังคําเล่าของชาวชุมชนว่า
คนมอญมีชีวิตเรียบๆ สงบๆ วิถีชีวิตไม่ซับซ้อน อาหารจึงพลอยเรียบง่ายไปด้วย ปลาก็หาง่ายในท้องถิ่น เน้น
กินของที่หาได้จากป่าใกล้บ้าน ผักตามฤดูกาลปลูกบ้างหาเอาตามชายป่าชายน้ําบ้าง อาหารมอญจึงแท้ทํา
ง่าย ใช้สมุนไพรมาก เช่น แกงกระเจี๊ยบกับแกงฮังเล ซึ่งถือว่าเป็นแกงประจําชาติมอญ
ในวิถีเรียบง่าย อาหารมอญยังผูกโยงเข้ากับความเชื่อในการกิน ซึ่งมาจากบริบทสภาพแวดล้อมและ
ความเชื่อทางศาสนาอย่างยากที่จะแยกออกจากกัน เช่น ...หน้าร้อนห้ามกินขนมจีน เป็นคําสอนต่อ ๆ กัน
มาของปู่ย่าตายายโดยไม่ได้บอกถึงเหตุผล แต่ถ้ามองจากสภาพการณ์ ขนมจีนยุคดั้งเดิมทําจากแป้งหมักบูด
เน่าง่าย อาจทําให้ท้องเสียได้น่าจะเป็นเหตุผลที่ห้ามลูกหลานกินขนมจีนในหน้าร้อน หรือสงกรานต์ต้องทํา
ข้าวแช่ถวายพระที่เดินธุดงค์ พระธุดงค์ที่ทั้งร้อนและเสียเหงื่อมากก็จะได้รับความชุ่มชื่นจากข้าวน้ําหรือข้าว
แช่นั่นเอง คนมอญยังเชื่อว่าคนเป็นไข้ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของส้มป่อยและกระเจี๊ยบ
คนคลอดลูกใหม่ ๆ ควรรับประทานปลา เช่น ปลาย่าง ปลาต้มกระเทียมพริกไทดํา ซึ่งในบริบทความเชื่อ
เหล่านี้ เมื่อค้นหาจะพบว่าบางเรื่องคือสรรพคุณของอาหารนั้น ๆ หรือที่เรียกกันว่าอาหารแสลงนั่นเองทําให้
ถูกห้ามกิน และมีประโยชน์ทําให้ส่งเสริมสนับสนุนให้กิน ขณะเดียวกันบางเรื่องก็เป็นความเชื่อที่เกี่ยวพันกับ
ศาสนาซึ่งยากที่จะอธิบายอย่างชัดเจนได้ เช่น แกงขี้เหล็กคนมอญจะทํารับประทานเฉพาะบ้านที่มีคนตาย
เท่านั้น ยกเว้นวันขึ้น 15 ค่ําเท่านั้นที่แกงกินได้เพราะเชื่อว่ากินช่วงนั้นขี้เหล็กจะเป็นยา เป็นต้น
กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้นก้าวไปเยือนในทุกวัฒนธรรมไม่เว้นแม้แต่หมู่บ้านมอญ สังขละบุรี
แห่งนี้ แต่อย่างไรก็ตามครัวเรือนมอญสังขละบุรีส่วนใหญ่ ก็ยังคงยึดโยงอยู่กับแบบแผนและธรรมเนียมการ
กิน ประพฤติปฏิบัติสืบทอดเป็นกิจวัตรประจําบ้านในหลักการที่สําคัญ ๆ เช่น แบบแผนการกินกับความ
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เคารพนับถือผู้เฒ่าผู้แก่ เมื่อล้อมวงกันในแต่ละมื้ออาหาร ผู้มีอายุน้อยกว่าหรือบุตรหลาน ต้องตักข้าวและ
อาหารในสํารับให้ผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีอายุมากกว่าก่อน หากพ่อแม่หรือผู้สูงวัยในบ้านยังไม่ได้กินพร้อมตน ต้อง
ตักแบ่งข้าวและกับข้าวไว้ต่างหาก เพื่อไม่ให้ผู้สูงวัยกว่ากินของเหลือจากลูกหลาน เป็นต้น และแม้กระแส
แห่งการเปลี่ยนแปลง อาจจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนมอญบ้านวังกะแห่งนี้เท่าชุมชนอื่น แต่เมื่อพิจารณา
ไปถึงการสืบทอดภูมิปัญญาอาหารของชาวชุมชนมอญบ้านวังกะ ซึ่งยังคงวิถีดั้งเดิม คือสั่งสมความรู้จาก
บรรพบุรุษ เป็นความรู้ติดตัว (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดความรู้ให้เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้น และอีก
วิธีหนึ่งคือเรียนรู้แบบครูพักลักจํา เมื่อมีเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ชาวชุมชนยังใช้วิธีขอแรง ผู้สนใจจะเข้าไป
ช่วยงานครัวเป็นลูกมือ เรียนรู้วิธีการจํา นํามาฝึกหัด พลิกแพลงเองตามความสามารถของตน ภูมิปัญญา
ด้านอาหารของชุมชน ไม่มีการเก็บข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ตํารา หรือสื่ออื่น ๆ แต่อย่างใด ตลอดจนเด็ก
รุ่นใหม่เชื้อสายมอญนิยมกินผักเมือง (กะหล่ํา แครอท คะน้า ฯลฯ) และไข่ จนนําไปสู่การพลิกแพลงของ
อาหารพื้นบ้าน เช่น แกงฮังเลไข่ นอกจากนี้จํานวนนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้าไปในชุมชน เพื่อสัมผัส “ความ
เป็นมอญ” ได้สร้างกระแสและนําความต้องการในการบริโภคของตนเองแพร่เข้าสู่ชุมชน หากยังไม่มีการ
จัดการความรู้ภูมิปัญญาอาหารของชุมชนหมู่บ้านมอญ บ้านวังกะ อย่างเป็นระบบ การถ่ายทอดความรู้จาก
รุ่นสู่รุ่น แบบปากต่อปาก แบบครูพักลักจําเช่นที่กล่าวข้างต้น ก็เป็นที่น่าวิตกถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาว
มอญ ซึ่งรักษาอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ตนมากว่า 700 ปี จะกลืนกลายผสมผสานไปกับกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ผู้เขียนจึงเห็นว่าน่าจะมีหน่วยงานท้องถิ่นร่วมกับชุมชน จัดการความรู้ภูมิปัญญาอาหารมอญ
ในเบื้องต้น คือรวบรวมภูมิปัญญาอาหารมอญคาวหวานในชุมชนให้ครบถ้วน เพื่อสร้างข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และจัดทําเป็นสารสนเทศ เผยแพร่และรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมไม่ให้สูญหาย ทั้งยังเป็นการส่งเสริม
ความรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาชุมชนให้มีความเข้มแข็งขึ้น สามารถใช้เป็นประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์และเชิง
วิชาการ ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ด้านอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเมืองไทยให้มี
ความเข้มแข็งขึ้น
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รูปประกอบ

ก ร ะ เ จี๊ ย บ แ ด ง

แกงฮังเลปลา (คว่ะ ก๊ะ ได้ ด้าย)

ขนมจีนน้ํายาหยวก (ดาดนองฮะตอม คะนอมจิน)

(ฮะเจ๊บ)
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น้ําพริกกะปิมอญ (เบ๊าะ)

แกงปลาร้า (ฮะร้อก

แกงส้มปลาแม่น้ํากับน้าํ

อะเซียก)

มะปรางดอง (คว่ะ ดาจฮะ)

