ประวัติอาหารพื้นบาน(ขนมจีน)
ที่มาของคําวาขนมจีน
ขนมจีน หรือ ขนมมอญ
นับเปนเรื่องทีน่ าคิดเพราะตามที่ไดยนิ มาใครๆ มักจะพูดวา "ขนมจีน"ไมนาจะใชอาหารของจีนอยู
แลวและบทความสวนใหญก็มักจะพูดถึงคํานี้อยูเสมอวานาจะมาจากภาษามอญ"ขนมจีน"นาจะเปนภาษา
อะไรกันแนและคนมอญมีความสัมพันธกบั วัฒนธรรมการทําหรือการกินขนมจีนแคไหน
ชาวมอญ ทั่วไปนิยมรับประทานขนมจีนไมเฉพาะแตในเทศกาลเทานั้นในบางครั้งก็ยงั มี
การทํากินกันเองเปนการรวมญาติหรือวาเวลาวิดปลาขึน้ มาแลวไดปลาเยอะก็จะมีการทําน้ํายากิน
กัน คําวา "ขนมจีน" มอญเรียกวา "คนอม" เปนกริยาแปลวา ทํา,สราง(ในพจนานุกรมภาษามอญอังกฤษ ที่รวบรวมโดยR. Halliday ไดใหความหมายวา "form")
สวนคําวา"จีน" ที่อยูขางหลังคําวา"ขนม"นั้นไมมีใชในภาษามอญมีแตคําวา"จิน"ซึง่ แปลวาสุก(จาก
การหุงตม)สิ่งที่นา สังเกตคือคนมอญนัน้ จะเรียกขนมจีนวา"คนอม"เฉยๆไมใชคนอมจินเราจะพบไดจาก
บทความตางๆทั่วไปซึ่งกลาวถึงเรื่องเลาเกีย่ วกับความเปนมาของคํา"คนอมจิน"วาขณะที่คนมอญกําลังทํา"
คนอม" อยู ก็มีคนไทยเดินมาและรองถามวา กําลังทําอะไรอยูคนมอญตอบเปนภาษามอญ วา"คนอมจิ
นโกกเซมเจีย๊ ะกัม"แปลวาขนมจีนสุกแลวเรียกคนไทยมากินดวยกันและจากนัน้ เปนตนมา คนไทยก็เรียก
อาหารชนิดนีว้ า "คนอมจิน" และเพีย้ นมาเปน "ขนมจีน"จากเรื่องเลานี้จะสังเกตไดวา ฟงดูลอยๆ ไมสม
เหตุผล เนื่องจากคําวา "คนอม" กับ "จิน" นัน้ เปนคําที่แยกกัน (แตถกู นํามาอยูในประโยคเดียวกัน )กลับมาดู
คําวา "คนอม" กันอีกที
คําวา "คนอม" แปลวา "ทํา" ไมพบวาเปนกริยาที่ใชกับอาหารชนิดอื่น เชน
"หุงขาว" มอญใชคําวา "ดุนเปง" "ดุน" แปลวาหุง "เปง" แปลวาขาว
"ทําแกง" (ตมแกง) มอญใชคําวา "ดุนกวะ" "กวะ" แปลวาแกง
"ทําขนม" มอญใชคําวา "โกลนกวาญจ" "โกลน" แปลวาทํา, "กวาญจ" แปลวาขนม
กลับมาที่คาํ วา "คนอม" อีกครั้ง
คําวา "คนอม" มักพบคํานี้ไดในคํากริยาทีห่ มายถึงทํา หรือสราง ซึง่ ใชกบั การกอสรางวัตถุ เชน

"สรางเจดีย" มอญใชคําวา "คนอมเจตอย" (เจดีย-เจตอย มาจากภาษาบาลี)
"สรางศาลา" มอญใชคําวา "คนอมซาลา" (โปรดสังเกต ศาลา-ซาลา มาจากภาษาบาลีเชนกัน)
เรื่องของวัฒนธรรมขนมจีน คิดวาไมนา จะมีใครเปนเจาของ เพราะสามารถพบไดทวั่ ไปในภูมิภาคนี้
เชน ในเวียดนามที่เรียกวา "บุน " ซึง่ ฟงแลวคลายคลึงกับคําวา "ขาวปุน" ทางภาคอีสานของเรา นมเวงใน
เขมรสูง "นม" แปลวาขนม "เวง" แปลวาเสน ซึง่ มีความหมายคลายคลึงกับคําวา "ขนม
เสน" ทางภาคเหนือ และในพมายังเรียก "อาหาร" ชนิดนี้วา "โมนดิ" แปลวา "มอญ" (ของมอญ?) อีกดวย ที่
นาสนุกกวานี้ ขนมจีนของเรายังหากินไดที่เกาะไหหลํา (แถมยังกินกับกะปอีกดวยทีย่ ืนยัน วาเหมือนกัน
แนๆ เพราะวาทําจากแปงขาวเจา และเปนเสนกลมๆ)
คําวา "ขนมจีน" อาจจะมีเคามาจากจีนจริงๆ เพราะถาเรามาลองคิดดูดวยเหตุผลอีกทีหนึง่ วาใน
การ ออกเสียงภาษามอญไมมีวรรณยุกตถาคําวา"ขนมจีน"เปนภาษาไทยแลวคนมอญเอาคํานี้ไปใชก็จะไม
สามารถพูดคําวา "ขนม"ไดตองออกเสียง วา"คนอม" และโดยนิสัยของคนมอญนั้น ชอบตัดคําให
สั้นลงในภาษาพูดจะเห็นวาภาษาพูดและภาษาหนังสือจะไมเหมือนกัน เชน คําวา "คน"ในภาษาพูด ของ
มอญพูดวา "นิห" ภาษาเขียนใชวา "เมะนิห" ลักษณะนีจ้ ะพบไดเสมอในภาษามอญ(พระเจาสีหรา ชาธิราช
เปนพระเจาราชาธิราช)ดังนัน้ คําวา
"ขนมจีน"
ในภาษาไทย
อาจถูกเรียกวา
"คนอมจิน"
และสุดทายเหลือเพียงคําวา"คนอม"หรือ "ฮนอม"
แตยังมีอีกคําที่นา สนใจคือ "จับ" หมายถึงขั้นตอนสุดทายของการทําขนมจีน คือการโรยเสน
ขนมจีนลงไปในน้าํ ที่รอนพอดี พอสุกแลวใชกระชอนตักขึ้นลางแลวแชในน้าํ เย็นกอนนําเสนมาจับเปนหัวๆ
ภาษามอญทีค่ นมอญใชเรียกขนมจีนที่จบั เปนหัวๆ แลววา "ดับ" แปลวา "หัว" ทางใตใชคําวา "หัว" ทาง
อีสานก็เรียกวา "หัว"
เปนไปไดวาคําที่จะใชเรียกคําตางๆ นั้น นาจะใชจากลักษณนามไมใชเรียกจากคํากริยาในเมื่อคน
มอญคนเหนือ และคนใต เรียกขนมจีนทีจ่ ับแลววา "หัว" ในความหมายเดียวกันคนภาคกลางนาจะ ใชคํา
วา"หัว" เชนกัน ไมนาจะใชคําวา "จับ" หรือวาคําวา "จับ" นี้ จะมาจากคําวา "ดับ" (หัว) ใน ภาษามอญเมื่อทํา
ขนมจีนเสร็จแลว ทีนี้ก็มาจัดเรียงในถาดเพื่อเตรียมตัวรับประทานเราจะพบอีก คําหนึง่ ในภาษามอญคือคํา
วา "ถาด" ออกเสียงวา "ทะห" เปนไปไหมวา คํานีน้ าจะยืมมาจากภาษามอญ
อันที่จริงแลว การถายทอดวัฒนธรรมทางดานภาษาและวัฒนธรรมการกินนัน้ เปนเรื่องปกติที่มมี า
นานนม ไดผสมกลมกลืน และถายทอดกันไปมาจนแทบจะไมสามารถสืบหาที่มาไดอยางแนนอน
เมื่อพูดถึงคําวา "ขนมจีน" ทําใหนึกถึงชาวจีน คนมอญเรียกชาวจีนวา "เมะนิหเกริก๊ "

"เมะนิห" แปลวา "คน"
"เกริ๊ก" แปลวา "จีน"
"อะเจิ้ด" แปลวา "เจก"
"เดิงเระห" แปลวา "เมืองจีน"
ลองคนหาตอไปถึงความสัมพันธระหวางสองชนชาตินี้
เพราะพบอีกบางคําทีน่ าสนใจในภาษา
มอญ (อีกแลว) นัน่ คือคําวา "กิน" ซึง่ มอญใชคําวา "เจี๊ยะ" "กินขาว" มอญใชคําวา "เจี๊ยะเปง" คําวา "เจี๊ยะ"
ใชกันอยูท ั่วไปในภาษามอญ
ตั้งแตผมเกิด
แตคําวา
"เจี๊ยะ"
ไมสามารถสะกดตัวได
ในภาษาหนังสือของมอญ มีแตคําวา "จะ" จะไมออกเสียงวา "เจี๊ยะ" แตในภาษามอญภาษาพูดกับ ภาษา
เขียนมักจะไมตรงกัน ในภายหลังจึงอนุโลมใหสะกดคําวา "เจี๊ยะ" ดวยการเขียนวา "จะ" (เปนคํายกเวนใน
ภาษามอญ)
อันที่จริง คําซึง่ มีความหมายวา "กิน" ของภาษามอญ พบวามีอยูเดิม โดยรองรอยการใชคํานีพ้ บได
ในภาษาที่ใชกบั พระภิกษุ คือคําวา "ฮับ" และสามารถอานพบไดในคัมภีรใบลานของมอญในหลายผูกเชน
"พระฉันขาว" มอญใชคําวา "เนะกยาจก ฮับเปง" จึงอยากสันนิษฐานวา คําวา "เจีย๊ ะ" ในภาษามอญ ซึ่ง
แปลวา "กิน" นาจะมาจากภาษาอืน่ เพราะมอญมีคําวา "ฮับ" อยูแลว
"เจี๊ยะ" (กิน) ในภาษามอญนาจะฟงคลายๆ ภาษาอะไร?

วัฒนธรรมขนมจีน
ปจจุบันขนมจีนมีทงั้ ที่ทาจากแปงหมักและแปงสด แตพิจารณาตามเหตุผลแลว ขนมจีนดั้งเดิมใน
สุวรรณภูมินาจะเปนแปงหมักเทานัน้ แปงสดคงมาภายหลังเมื่อเครื่องโมที่สามารถโมแปงไดมาก ๆ มีให
แพรหลาย ในเงื่อนไขที่ไมมีเครื่องจักรที่โมแปงไดมาก ๆ การหมักขาวเพื่อใหเนื้อขาวเปอยพอนามายีดวยมือ
หรือโขลกดวยครก และปนเปนกอนแปงจํานวนมากตามความตองการ เปนวิธีการเดียวที่มีอยู จริงอยูครก
บด หรือครกหินมีแกนหมุนที่ใชโมแปงทําขนม คงมีมาพรอมกับคนจีนนานพอควร แตนั่นก็เพียงไดแปง
สําหรับทําขนมหวานเสียมากกวา อีกทั้งยังไมแพรหลายกวางขวางทัว่ ไปในครัวเรือนสวนใหญ เทาที่
สอบถามจากผูเฒาผูแก ตามบานเรือนคนไทยสมัยกอนก็ทาขนมจีนแปงหมักและตาแปงดวยครกทั้งนั้น
ยิ่งในยามมีงานบุญที่ตองทาขนมจีนเลี้ยงพระเลี้ยงแขกจํานวนมากหลาย ๆ วัน ก็ยงิ่ ตองเปน
ขนมจีนแปงหมัก ขนมจีนที่ไดนอกจากเสนเหนียวไมขาดและหอมอรอยแลว ยังเก็บไวไดหลายวัน สนอง

เจตนาเปนอาหารเทศกาลงานบุญไดอยางดี นับเปนภูมิปญญาทองถิ่นโดยแท เทียบกันแลว ขนมจีนแปง
สดบูดเสียเร็วกวาขนมจีนแปงหมักมาก
อยางไรก็ตาม
เนื่องจากการทําขนมจีนแปงหมักมีขบวนการทีซ่ ับซอนใชเวลาและแรงงานสูง
ประกอบกับในภายหลังมีเครื่องจักรไฟฟาโมแปงไดครั้งละมาก ๆ และรสนิยมคนกินเสื่อมทรามลงไป หันไป
ใหคากับความขาวของเสนและรังเกียจของหมัก ขนมจีนที่ขายในทองตลาดจึงกลายเปนขนมจีนแปงสดเสีย
มาก ขนมจีนแปงหมักหากินยากมากขึ้น แถมราคาแพงกวา แตนักกินผูมีประสบการณก็ยังเสาะหาขนมจีน
แท ขนมจีนแปงหมักอันโอชะ
ขั้นตอนการทาขนมจีน เริ่มตนดวยการหมักขาวลางขาวอยางนอยประมาณ 3 - 4 วัน ใหขา วพอง
และเปอยพอดี จากนั้นเอาขาวมายีดวยมือหรือตาดวยครก ใสถุงผาแขวนหรือทับใหสะเด็ดนา เหลือแตแปง
จริง ๆ ไดที่แลวเอามานวดและปนเปนลูกกลมโตขนาดลูกมะพราว นําไปตมใหเปลือกนอกสุกแลวโขลกใน
ครกใหญจนเหนียว ผสมน้าํ และนวดจนแปงเหนียวหนับ แลวนําไปบีบผานหนาแวนโรยลงกระทะใบบัวทีน่ ้ํา
รอนกําลังพอดี พอสุกใชกระชอนตักขึ้นลางและแชในน้าํ เย็น กอนนาเสนมาจับเปนหัว ๆ ซึง่ เรียกวา "จับ"
เรียงซอนตอกันเปนวงกลมในเขงไมไผสานที่รองดวยใบมะยมหรือใบกลวย
ขนมจีนมีสี กลิ่นหอม และความเหนียว ตางกันไปตามระยะเวลาการหมักขาว ยิง่ หมักมากวัน เสน
ที่ไดจะยิ่งเหนียวและหอม แตสีก็จะคล้ํามากขึ้น เชน ขนมจีนอีสานมักหมักประมาณ 7 วัน แตขนมจีนที่
อางทอง หมักเพียง 3 - 4 วัน เสนก็จะดูขาวกวา กลิ่นนอยกวา ขนมจีนหลมเกา ซึ่งมักหมักสั้นๆ เพียง 2 วัน
ก็จะยิง่ ขาว กลิ่นหมักแทบไมมี
การทําขนมจีนมีหลายขัน้ แตละขั้นมีความพิถีพถิ ัน และใชแรงมากโดยเฉพาะในการตําขาว ตํา
แปง นวดแปง โรยเสน และจับเสน หากทําขนมจีนเลี้ยงในงาน ก็ตองมีเพื่อนบานญาติพี่นองมาชวยกันทํา
ลวงหนากอนถึงวันงาน สรางความสัมพันธ ความสามัคคี และการละเลนรื่นเริงเพื่อนคลายเหนื่อยตามมา
เชน การเลนเพลงขนมจีนโนเนของคนมอญสามโคก เปนตน
การหมักขาว ตองลางขาวทีห่ มักทุกวันเพือ่ กันไมใหเนาเสีย ยิง่ หมักนานก็ยิ่งตองใชน้ํามาก ในทาง
ปฏิบัติ การทําขนมจีนจึงตองอยูใกลแหลงน้าํ ธรรมชาติ โดยเฉพาะน้าํ จากแมนา ลาคลอง ชีวิตชุมชนและ
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นริมน้ําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงไปไดดีกับวิถีขนมจีนแปงหมัก
ในไทย พมา ลาว และเขมร ขนมจีนเปนอาหารที่ใชเลี้ยงในงานบุญเหมือนกัน เพราะกินสะดวก
เปนอาหารจานเดียว หยิบขนมจีนใสจาน ราดดวยน้าํ แกงในหมอ ใสผักและเครื่องปรุงตามชอบ แคนี้ก็ได
อิ่มอรอยกันถวนหนา คนไทยยังนิยมทาขนมจีนน้ํายาถวายพระ และเลี้ยงขนมจีนในงานบุญงานมงคลทุก

ชนิด เพราะเชื่อวาเปนขนมมงคล โดยเฉพาะอยางยิ่งจะขาดขนมจีนไมไดในงานแตงงานและงานหมั้น
เพราะเชื่อวาเสนทีย่ ืดยาวทาใหชวี ิตคูอยูยนื นาน ตรงกันขามสําหรับงานศพ คนไทยภาคกลางหลายแหงไม
นิยมเลีย้ งขนมจีน เพราะไมตองการใหยืดเยื้อ บางทองถิ่นก็เชื่อรุนแรงขนาดเลีย้ งขนมจีนในงานศพแลว คน
ตายจะไมไดไปผุดไปเกิด ทีฟ่ งแลวออนโยนมากกวา เห็นจะเปนความเห็นของคนโพธิ์หัก ราชบุรี ที่วา "งาน
ศพจะทําแกงสมหรือแกงคั่ว แตหามทําขนมจีนเลี้ยง โบราณเขาถือ เสนมันยืดยาวคนตายจะมาผูกพัน
เกี่ยวของกับคนเปน"
อยางไรก็ตาม ดวยความที่เปนของกินสะดวก เหมาะสําหรับเลี้ยงคนจํานวนมาก ระยะหลัง ๆ คน
เห็นแกสะดวกเขาวา ประเภทไมถือสา หรือไมรูคงมีมากขึ้น จึงเห็นมีขนมจีนเลี้ยงในงานศพดวย ในปจจุบนั
ขนมจีนน้ํายาและน้ําแกงตาง ๆ กลายเปนอาหารยอดนิยมทั้งในไทย ลาว เขมร และพมาในราคามิตรภาพ
สาหรับคนเดินดินทัว่ ไป มีขายตามขางทาง ตลาด และแหลงชุมชนหนาแนน

ประวัติโรงงานขนมจีนเฉลิมพาณิชย
โรงงานขนมจีนเฉลิมพาณิชย แตเดิมใชชื่อวา”รานเฉลิมพาณิชย” เนื่องจากเปนการผลิตขนมจีน
เพื่อนําไปจําหนายเองโดยตรงที่ตลาดโดยมิไดเปนการคาสงอยางทุกวันนี้
และนางเฉลิม ตระกูลหาร เปนผูดําเนินกิจการ

โดยมีนายอําคา ตระกูลหาร

โรงงานฯเริ่มเปดดําเนินการ ตั้งแตป 2526 มาจนถึง

ปจจุบันรวมระยะเวลาไดประมาณ 24 ป ซึ่งปจจุบันนายประทวนศักดิ์ ตระกูลหาร ผูเปนบุตรเปนผูรับชวง
ดูแลกิจการตอมา
นายประทวนศักดิ์ ตระกูลหาร จบการศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาจากโรงเรียนปานะพันธ จบ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทีโ่ รงเรียนหอวัง
มหาวิทยาลัยมหิดล

จบการศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตรบัณฑิต จาก

จากนัน้ ไดไปใชทุนรับราชการที่จังหวัดขอนแกนในตําแหนงเภสัชกร ระดับ 4 ที่

รพ.หนองเรือ ตอมาไดยายไปปฏิบัติราชการที่สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน และไดลาออกจาก
ราชการเมื่อ ป 2545 เพื่อมาดูแลกิจการโรงงานขนมจีนเฉลิมพาณิชยจนถึงปจจุบัน
โรงงานขนมจีนพาณิชย ผลิตขนมจีนเพือ่ สงใหกับลูกคาในเขต หวยขวาง ดินแดง สะพานควาย
ลาดพราวและบางกะป

