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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาวิถีชวี ิตในการทำขนมไทยโบราณ ที่มีการสืบทอดมายังกลุม
แมบานชุมชนบานจีนจากอดีตมาถึงปจจุบัน และ 2) เพื่อศึกษาวิธีการ กระบวนการในการทำขนมไทย
โบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ของกลุมแมบาน ชุมชนบานจีน กลุมผูใหขอมูล คือ ปราชญ
ชาวบาน หรือเรียกวา กลุมแมบานที่มีองคความรูในเรื่องการทำขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ด
ขนุน) ในพื้นที่ชุมชนบานจีน หมูที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 คน
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยศึกษาจากการสัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณเปน
เครื่องมือในการทำวิจัย
ผลการวิจัยพบวา (1) วิถีชีวิตในการทำขนมไทยโบราณ ที่มีการสืบทอดมายังกลุมแมบาน ชุมชน
บานจีนจากอดีตมาถึงปจจุบันนั้น มีการสืบทอดตอรุนสูรุนตลอดระยะเวลามากกวา 80 ปที่ผานมา โดยมี
นางเลื่อน ไกรธรรม เปน ตน ตำรับ สืบทอดมายังนางสาวเยื่อ ขาวมณี นางสาวบาง ขาวมณี นางสาลี่
สุพินศรี และสงตอมาถึงรุนปจจุบัน ที่มีการถายทอดองคความรูตั้งแตวิธีการเลือกสรรวัตถุดิบ แปรรูป
วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต ผสมผสานกับวิธีการประยุกตใชขั้นตอนใหมๆ ในการผลิต แตยังคงคุณภาพความ
อรอยเหมือนเดิมแตโบราณ (2) กระบวนการผลิตขนมไทยโบราณทั้ง 3 ผลิตภัณฑ มีเทคนิคการผลิตที่มี
ความหวานพอดี ไมเกิดอาการตกทราย (3) ขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ไมมีกลิ่น
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คาวของสวนผสมหลัก คือ ไขเปด ซึ่งถือวาเปนตัวชี้วัดดานผลผลิตเชิงคุณภาพของการพัฒนาและเพิ่มมูลคา
ในตัวของผลิตภัณฑ ผลลัพธ (outcomes) และตัวชี้วัดที่วัดที่ไดเชิงปริมาณ คือ ไดองคความรูภูมิปญญาใน
การทำขนมไทย 3 ผลิตภัณฑ ไดแก ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน ซึ่งชุมชนบานจีน สามารถนำองค
ความรูไปสรางอาชีพใหคนในหมูบาน และสามารถนำไปพัฒนาเปนธุรกิจในชุมชนตอไป
คำสำคัญ : ภูมิปญญา ขนมไทยโบราณ ชุมชนบานจีน การตอยอดองคความรู

Abstract

The objectives of this research were 1) to study the way of life in traditional Thai
dessert making which has been inherited to Banjeen housewife community from the past
to the present and 2) to study the methods and process of making traditional Thai desserts
(Thong Yod, Foi Thong and Med Kanoon) of Banjeen housewife community. The key
informant group comprised 10 local savants, a group of housewives with profound
knowledge of making Thai desserts (Thong Yod, Foi Thong and Med Kanoon) in the area of
Banjeen community, Moo 1, Wat Yom sub-district, Bang Ban district, Phranakhon Si
Ayutthaya province. This research was conducted under the qualitative research method,
applying interviews as research instrument.
The results revealed that (1) the way of life in traditional Thai dessert making, which
has been inherited to Banjeen housewife community from the past to the present, has
been passed down from generation to generation for over 80 years, with Mrs. Luen
Kraitham as the original, handed down to Miss. Yue Kawmanee, Miss. Bang Khaomanee,
Mrs. Sali Supinsri, and then to the present generation respectively. The transfer of
knowledge includes raw material selection, processing and traditional production process,
combined with methods of applying new production process, but still maintain the same
quality and taste as those in ancient times. (2) The techniques used in production process
have made the flavor of all the three desserts delicately sweet, preventing non-sticky syrup
from turning into flakes. (3) Traditional Thai desserts (Thong Yod, Foi Thong and Med
Kanoon) without the stench of duck eggs are considered a qualitative indicator of
productivity that helps increase the product value. In addition, the outcomes, as well as
the quantitative indicator, are the knowledge and wisdom of making the three Thai desserts
(Thong Yod, Foi Thong and Med Kanoon) that could be not only brought to create a career
for people in the village but also developed into a business of the community.
Keywords : Wisdom, Traditional Thai Desserts, Banjeen Community, Knowledge Expansion
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1.บทนำ
ขนมไทยโบราณ ประเภททองหยอด ฝอยทองเม็ดขนุน เริ่มเปนที่รูจักมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ใน
รัช สมัยของสมเด็จ พระนารายณมหาราช โดยมีการคิดคน ประดิษฐส ูตรขนมไทยประเภทนี้ เปน การ
ดัดแปลงมาจากอาหารโปรตุเกส โดยตองกีมาร หรือ ทาวทองกีบมา ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนหัวหนาหอง
เครื่องตนในราชสำนักกรุงศรีอยุธยา ไดรับสมญานามวา เปนราชินีแหงขนมไทย (กระทรวงวัฒนธรรม,
2556)
ตั ้ ง แต ส มั ยโบราณและสื บเนื ่อ งมาถึ งป จ จุบ ั น ขนมไทยโบราณ ประเภททองหยอด ฝอยทอง
เม็ดขนุน ถือวาเปนขนมมงคลที่นิยมใชในงานพิธีตาง ๆ เชน งานมงคลสมรส งานพิธีอุปสมบท งานทำบุญ
ขึ้นบานใหม ฯลฯ จึงทำใหคนไทยรูจักและนิยมในการบริโภคเปนอยางดี ณ ปจจุบันผูผลิตหรือผูทำขนม
ไทย มี จ ำนวนน อ ยลง ซึ ่ ง ส ว นหนึ ่ ง จะเป น ชาวบ า นที ่ เ ป น กลุ  ม สตรี ใ นอำเภอบางบาล อำเภอเสนา
อำเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่เปนผูสูงอายุที่ไดรับการสืบทอดองคความรูมาจากพอแม ปูยา
ตายาย จากคนรุน เกา สูคนรุน ใหม จากในอดีตมาถึงปจ จุบัน ขนมไทยโบราณ ทองหยอด ฝอยทอง
และเม็ดขนุน หาคนทำไดยาก ซึ่งอนาคตภูมิปญญาดานการทำขนมไทยจะหายไปตามกาลเวลา เพื่อเปน
การสืบทอดองคความรู ภูมิปญญาการทำขนมไทยแตโบราณ ผูวิจัยไดศึกษาสำรวจขอมูลเบื้องตน พบวา
บริเวณพื้นที่บริเวณชุมชนบานจีน ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแมบานหรือ
เรียกวาปราชญชาวบาน ผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการทำขนมไทยดังกลาว มีกรรมวิธีการผลิตแบบ
โบราณ ควบคูวิถีชีวิตกับความเปนอยูอยางพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี ก ารดำเนิ น ภารกิ จ หลั ก ที ่ ส ำคั ญ ตามยุ ท ธศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพื ่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ ่ น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรที่ 3
ยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
โดยนอมนำหลักการทรงงานแนวคิดทฤษฎีใหม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจา อยูหัวในรัช กาลปจ จุบ ัน เปน หลั กในการปฏิ บั ติงาน ซึ่งงานวิจ ัยนี้ส อดคลองกับ ยุ ทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในชุมชนทองถิ่น มีอาชีพ และรายได อยา งยั่งยืน ผูวิจ ัยจึงเห็น
ความสำคัญในการศึกษาวิธีการทำขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) โดยการถอด
บทเรียน จากประสบการณ ความรู เทคนิค ขั้นตอน กรรมวิธีการผลิต เพื่อเปนการสรางองคความรู และ
เปนการตอยอดภูมิปญญาชาวบาน ใหกับผูที่สนใจ และชุมชนเปาหมาย สามารถนำไปประยุกตใชในการทำ
ธุรกิจคาขายขนมไทยเปนอาชีพเสริม และเพื่อใหวิธีการทำขนมไทยทั้ง 3 ผลิตภัณฑนี้ ใหดำรงคงอยูในชาติ
ไทยของเราตอไป

วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา I ปที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565 I 89

2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตในการทำขนมไทยโบราณ ที่เกิดการสืบทอดมายังกลุมแมบาน ชุมชนบานจีน
จากอดีตมาถึงปจจุบัน
2. เพื่อศึกษาวิธีการ กระบวนการในการทำขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน)
ของกลุมแมบาน ชุมชนบานจีน

3.วิธีการดำเนินการวิจัย
ศึกษาจากกลุมชาวบานที่มีองคความรู จากกลุมแมบานที่มีองคความรู ในเรื่องการทำขนมไทย
(ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ในพื้นที่ชุมชนบานจีน หมูที่ 1 ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 คน โดยดา นเนื้อหาของการศึกษา มีรายละเอียดที่ส ำคัญ ดังตอไปนี้
1) ศึกษาภูมิปญญา วิถีชีวิตของกลุมแมบานจากอดีต สืบทอดมาถึงยุคปจจุบัน 2) ศึกษาวิธีการเลือกสรร
วัตถุดิบ 3) ศึกษาวิธีการแปรรูปวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 4) ศึกษาขั้นตอน วิธีการผลิต 5) ศึกษาวิเคราะห
ตนทุนในการผลิตของผลิตภัณฑ (ราคา ณ ปจจุบัน) 6) การจัดจำหนาย และพัฒนาการสงเสริมการขาย
และการบริการ โดยศึกษาจากการสัมภาษณแบบประวัติศาสตรจากคำบอกเลา (oral history) ซึ่งใชแบบ
สัมภาษณและถอดบทเรียนที่ไปสัมภาษณผูอาวุโสที่มีองคความรู มีภูมิปญญาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหัวขอที่วิจัย
การสังเกตแบบมีสวนรวม (participant observation) โดยผูวิจัยเขาไปเปนหนึ่งในจำนวนผูให
การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑ โดยการเขาไปมีสวนรวมนี้ จึงเปนลักษณะการเขาไปมีสวนรวมโดย
สมบูรณ (complete participant) โดยการสังเกต วิเคราะหปญหา สรุปปญหา หาแนวทาง เทคนิค วิธีการ
ในการแกไขปญหา วิเคราะหผล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาใหเกิด
คุณภาพสินคาที่ถูกตองและเหมาะสม

4.การวิเคราะห์ผลข้อมูล
การศึกษาวิจัยเปนลักษณะเชิงคุณภาพ (qualitative study) โดยมีองคประกอบในการดำเนินการ
ดังตอไปนี้ 1. ศึกษาขอมูลดานประชากรศาสตรกลุมเปาหมาย 2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 3. ขั้นตอน
และขอบเขตของการศึกษา 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 5. การวิเคราะหและสรุปผลขอมูลของกลุม
แมบานที่มีองคความรู ในเรื่องการทำขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ในพื้นทีช่ ุมชนบานจีน
หมู  ท ี ่ 1 ตำบลวั ด ยม อำเภอบางบาล จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยมี ร ายชื ่ อ สมาชิ ก 10 คน คื อ
1) นางสมคิ ด ไผ ง าม 2) นางทองดี แจ ง นคร 3) นางไพวั ล ย สุ พ ิ น ศรี 4) นางจั น ทร แ รม เพิ ่ ม พู ล
5) นางสมบูรณ รัตนบุตร 6) นางสมบูรณ นิลพัฒน 7) นางวรรณา เนตรสวาง 8) นางพิภัทรา ปติรัตน
9) นางสาววาสนา ควรคิ ด 10) นางสาววิ ภ าศิ ร ิ แสงผลึ ก โดยลงพื ้ น ที ่ ส ั ม ภาษณ ก ลุ  ม ตั ว อย า ง
ทำการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ดวยการคัดเลือกแบบ เจาะจง (Purposive Sampling)
เปนผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) วิเคราะหผลขอมูล รวบรวมขอมูล และเขียนรายงานรวบรวม
ขอมูล ตีความ ดวยหลัก Content Analysis และนำเสนอแบบพรรณนา
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5.ผลการวิจัย
การดำเนินการกิจกรรม (Activity) การศึกษาภูมิปญญาในการทำขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง
และเม็ดขนุน) ของกลุมแมบาน ชุมชนบานจีน ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธ ยา
มีองคประกอบในการดำเนินการการวิเคราะหและสรุปผลขอมูล โดยผานกิจกรรม วิธีดำเนินการ (Activity)
ดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 กิจกรรมตนทาง (ตามวัตถุประสงคขอที่ 1)
กิจกรรมที่ 1 ศึกษาภูมิปญญา วิถีชีวิตในของกลุมแมบานจากอดีต สืบทอดมาถึงยุคปจจุบัน
ศึกษาวิถีชีวิตในการทำขนมไทยโบราณ ที่เกิดการสืบทอดมายังกลุมแมบาน ชุมชนบานจีน จากอดีต
มาถึงยุคปจจุบัน

ภาพที่ 1 แผนภาพวิเคราะหเชิงพรรณนาโยงความสัมพันธตามหลักตรรกะ วิถีชีวิตในการทำขนมไทย
โบราณ เกิดการสืบทอดมายังกลุมแมบานชาวชุมชนบานจีน ตำบลวัดยม
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่มา : พิเชษฐ เนตรสวาง, 2562, [แผนภาพ]
จากภาพที่ 1 เปนการสรุปวิถีชีวิตในการทำขนมไทยโบราณ เกิดการสืบทอดมายังกลุมแมบานชาว
ชุมชนบานจีน ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการมีสวนรวมจากกลุมชาวบาน
คนในชุมชน โดยสถานที่ชุมนุมในพื้นที่วัดยม เปนที่สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ พิธีกรรม เชน
งานอุปสมบท งานประเพณีในชุมชน การทำบุญใหกับบรรพบุรุษ เปนตน โดยการมีสวนรวมในการทำขนม
ไทยทั้ง 3 ผลิตภัณฑรวมกัน ถายทอดจากรุนสูรุน เปนระยะเวลามากกวา 80 ป ที่ผานมา โดยมีนางเลื่อน
ไกรธรรม เปน ตน ตำรับ สืบทอดมายังนางสาวเยื่อ ขาวมณี นางสาวบาง ขาวมณี นางสาลี่ สุพ ิน ศรี
และสงตอมาถึงรุนปจจุบัน ที่มีการถายทอดองคความรูตั้งแตวิธีการเลือกสรรวัตถุดิบ แปรรูปวัต ถุดิบ
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กรรมวิธีการผลิต ผสมผสานกับวิธีการประยุกตใชขั้นตอนใหม ๆ ในการผลิต แตยังคงคุณภาพความอรอย
เหมือนเดิมแตโบราณ และในปจจุบันมีกระบวนการสืบทอดองคความรูใหกับผูที่เปนทายาท สมาชิกใน
ครอบครัว เยาวชน อบรมอาชีพและผูที่สนใจ นำไปเปนการตอยอดธุรกิจอีกดวย
กิ จ กรรมที่ 2 ศึกษาวิธีการเลื อกสรรวั ต ถุ ดิ บในการทำขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง
และเม็ดขนุน)
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ของกลุมแมบาน ชุมชนบาน
จีน ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการศึกษามีรายละเอียดดังตอไปนี้
- ไขเปด (เปดไลทุง) ตองใชไขเปดไลทุง เนื่องจากเปนวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติ ไรสารเคมี และมีสี
เหลืองทอง จากธรรมชาติ เมื่อนำมาผลิตขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) จะมีสีสันที่สวยงาม
ชวนนารับประทาน
- น้ำ ตาลทรายขาว สงผลตอคุณภาพน้ำเชื่อม ที่มีปฏิกิริยากับไขเปดที่ทำการแปรรูป ทำใหนา
รับประทาน และมีความหวานที่พอดี (ไมหวานมากจนเกินไป)
- แปงทองหยอด (500 กรัม) เปนแปงสำเร็จรูปที่ใชเปนสวนผสมในการทำขนมทองหยอด ทำใหเกิด
ความหอมตามกลิ่นธรรมชาติของขนมทองหยอด
- กะทิคั้นสด ใชในการผลิตขนมเม็ดขนุน ทำใหเกิดความหอม มัน นุมและหวาน เกิดความอรอย
เมื่อไดรับประทาน
- ถั่วเขียวซีก 500 กรัม ใชเปนวัตถุดิบหลัก ในการผลิตขนมเม็ดขนุน
- มะพราวขูด 500 กรัม ผสมรวมกับถั่วเขียวซีก และกะทิสด ใชเปนไสของขนมเม็ดขนุน
ขั้นตอนที่ 2 กิจกรรมกลางทาง (ตามวัตถุประสงคขอที่ 2)
กิจกรรมที่ 3 ศึกษาวิธีการแปรรูปวัตถุดิบที่ใชในการผลิตในการทำขนมไทยโบราณ (ทองหยอด
ฝอยทอง และเม็ดขนุน)
- ผลิตภัณฑขนมทองหยอด ประกอบไปดวย ไขแดง (ไขเปด) ใหแยกเฉพาะไขแดงออก ผสมกับแปง
ทองหยอด 10 ชอนโตะ
- ผลิตภัณฑขนมฝอยทอง ประกอบไปดวย ไขแดง (ไขเปด) ใหแยกเฉพาะไขแดงออก ผสมน้ำไขขาว
(ที่เปนน้ำคางในไข)
- ผลิตภัณฑขนมเม็ดขนุน ประกอบไปดวย ไขแดง (ไขเปด) ใหแยกเฉพาะไขแดงออก และทำการตม
ถั่วเขียวซีกตมสุก ผสมกับมะพราวขูดละเอียด และน้ำกะทิ ผสมรวมกันใชเปนไสขนมเม็ดขนุน
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กิจกรรมที่ 4 ศึกษาขั้นตอน วิธีการผลิตขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทองและเม็ดขนุน)
ก) ผลิตภัณฑขนมทองหยอด

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑขนมทองหยอด
ที่มา : พิเชษฐ เนตรสวาง, 2562, [ภาพถาย]
วิธีการทำขนมทองหยอด
ขั้นตอนที่ 1 แยกไขแดงออกจากไขขาว รีดกรองออกดวยผาขาวบางแลวรีดออก
ขั้นตอนที่ 2 ตีไขดวยเครื่องตีไขใหขึ้นฟู (ประมาณ 15 นาที)
ขั้นตอนที่ 3 แบงไขที่ตีแลวใสถวยครั้งละ 1 ถวย ใสแปงทองหยอด 4 ชอนโตะ คนใหเขากัน
ขั้นตอนที่ 4 หยอดในน้ำเชื่อมที่กำลังเดือดปุด ในกระทะทองเหลือง ระดับไฟแรง
เทคนิคการหยอด
เอียงถวยใชนิ้วชี้และนิ้วกลาง ปาดไขขึ้นมาแลวใชนิ้วหัวแมมือ ดันลงไปโดยสะบัดขอมือเล็กนอยให
ไขสะบัดไปดานหลัง ทองหยอดจะมีหางเล็กนอย หยอดลงไปประมาณ 1/3 ของน้ำเชื่อม เติมน้ำเล็กนอย
ฟองน้ำตาลจะยุบตัวเห็นเม็ดทองหยอด ทิ้งใหเดือดอีกประมาณ 2 นาที ใสน้ำลงไปอีกเล็กนอย แลวทิ้งให
เดือดอีก ทำแบบนี้ 3 ครั้ง จนทองหยอดสุกจะมีความใส ตักขึ้นใสแชในน้ำเชื่อมใสที่เตรียมไว
ลักษณะที่ดีของขนมทองหยอด
(1) เนื้อเรียบเนียนเปนมันเงา
(2) ดานในและดานนอกของเนื้อทองหยอดมีความนุมเหมือนกัน ไมเปนไตแข็ง
(3) ไมมีกลิ่นคาวของไขเปด
เทคนิคอื่น ๆ จากกลุมแมบานชุมชนบานจีน
(1) กอนที่จะหยอดใหสังเกตน้ำเชื่อมตองเปนฟองละเอียดแสดงวาน้ำเชื่อมไดที่ เมื่อหยอดแลวไขจะ
แบน ในขณะทีห่ ยอดน้ำเชื่อมตองเปนฟองเดือดพลาน
(2) ในการผสมแปงมากนอยขึ้นอยูกับการตีไขขึ้นนอยตองใสแปงนอย ถาใสมากไปจะทำใหแปงขน
มากหยอดไมได ถาตีไขขึ้นฟูมากตองมีการเพิ่มแปง การใสแปงมากนอยแคไหน ใหสังเกตลักษณะไขใส
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แลวคน แปงมีความขนนิด ๆ ไมไหลเปนทางเร็วไปก็ใชได การที่ใหใสแปงขนเหมาะสำหรับคนที่ทำไมเปน
เริ่มหัดหยอดจะหยอดไดงายขึ้น เมื่อเปนชำนาญแลวใหลดสัดสวนแปงลงสงผลทำใหสุกเร็วขึ้น
(3) ตองใหสุกโดยตั้งในน้ำเชื่อมนานหนอย ถาขึ้นเร็วเกินไปสงผลทำใหทองหยอดเปนไต
(4) ผูที่ไมเคยทำ ลองหยอดในถวยเสียกอนคอยลงในน้ำเชื่อม คือ ปาดแปงจากปากถวยหยอดลงใน
ถวยเดิม สังเกตดูวาเปนรูปรางดีหรือยัง ถาเปนรูปรางดีคอยหยอดใสลงในน้ำเชื่อม
(5) ถ า ใช แ ป ง ขา วเจา ควรอบแป ง ด ว ยเที ย นอบ ให ห อมก อ น หรื อ ถ า ใช แ ป ง ทองหยอดก็ได
แปงทองหยอดคือแปงขาวเจาที่ผานการอบแลว
ข) ผลิตภัณฑขนมฝอยทอง

ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑขนมฝอยทอง
ที่มา : พิเชษฐ เนตรสวาง, 2562, [ภาพถาย]
วิธีการทำขนมฝอยทอง
ขั้นตอนที่ 1 เติมน้ำเปลาและผสมน้ำตาลทราย เปดไฟปานกลาง คนใหน้ำตาลละลาย
ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเดือด ชอนฟองออก กรองดวยผาขาวบาง ตั้งไวบนเตา เปดไฟออน
ขั้น ตอนที่ 3 ตอกไขที่ล า งเปลือกสะอาดแลว แยกไขแดงใสผ า ขาวบางและแยกน้ำ คา งไขออก
ตางหาก (สวนที่เปนไขขาวใส)
ขั้นตอนที่ 4 ตวงน้ำคางไขผสมกับไขแดงที่แยกไว กรองดวยผาขาวบาง คนพอเขากัน
ขั้นตอนที่ 5 เทไขที่ผสมแลวใสกรวยโรยลงในน้ำเชื่อมที่กำลังเดือด โรยวนรอบกระทะทองเหลือง
ครั้งละ 1 กรวย เมื่อไขสุกเติมน้ำตมสุกเล็กนอย
ขั้นตอนที่ 6 เบาไฟใหเดือดปุด ๆ ใชไมปลายแหลมชอนขึ้นสายในน้ำเชื่อม ใหเปนแพเรียบ แลววาง
พับบนตะแกรง โดยทำใหเปนแพสี่เหลี่ยม ขนาดใหญตามความตองการ ทำลักษณะเชนนี้จนหมดไข
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เทคนิคอื่น ๆ จากกลุมแมบานชุมชนบานจีน
(1) ถาเสนฝอยทองแบน เปนเพราะน้ำเชื่อมเดือดพลานมาก และน้ำเชื่อมใสไป
(2) เสนใหญ เปนเพราะรูกรวยใหญ
(3) เสนขาดเพราะคนมากไป สวนผสมเหลวมีน้ำอยู
(4) ถาไขออกจากรูกรวยไมสม่ำเสมอ แสดงวาตอนแยกไขขาวติดอยู รีดไมดี ใหรีดอีกครั้ง
(5) เสนกระดางแข็งเปนเพราะน้ำเชื่อมขนมากไป
(6) ถาใชไขเปดจะเปนเสนกลมกวาไขไก
(7) ถาจะใหลักษณะสวยควรผสมไขเปดกับไขไกรวมกัน
(8) ขณะโรยเมื่อจะพักกรวยไมควรใชมือปดรูกรวยจะทำใหไขแหงแข็งเกาะที่รูทำใหรูตัน ควรหาไม
2 อันวางพาดบนภาชนะที่ใสไข วางกรวยตรงกลางระหวางไม
ค) ผลิตภัณฑขนมเม็ดขนุน

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑขนมเม็ดขนุน
ที่มา : พิเชษฐ เนตรสวาง, 2562, [ภาพถาย]
การทำขนมเม็ดขนุน
ขั้นตอนที่ 1 แชถั่วเขียวซีกดวยน้ำธรรมดา 3 ชั่วโมง แลวไปนึ่งหรือตมถั่วเขียวเลาะเปลือกใหสุก
ประมาณ 50 นาที
ขั้นตอนที่ 2 บดถั่วเขียวซีกที่นึ่งสุกแลวใหละเอียดพรอมกะทิ แลวกวนดวยกระทะทอง ไฟปานกลาง
10 นาทีใสน้ำตาลทรายกวนตอ จนถั่วกวนลอน ใชเวลาประมาณ 50 นาที ตักขึ้นพักไวใหเย็น
ขั้นตอนที่ 3 ปนเปนรูปเม็ดขนุน ผึ่งไวใหแหงเล็กนอย เพื่อใหชุบไขติดดี
ขั้นตอนที่ 4 ผสมน้ำตาลทรายและเปลือกไขขาวที่ลางสะอาด เติมน้ำเปลาและใบเตย ตั้งไฟคนให
น้ำตาลละลายดวยไฟปานกลาง เมื่อเดือด ชอนฟองออก เคี่ยวตอใหใส กรองดวยผาขาวบาง ตั้งไฟออนไว
ขั้นตอนที่ 5 แยกไขแดงออกจากไขขาว ใสลงผาขาวบางรีดไขแดงดวยผาขาวบาง
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ขั้นตอนที่ 6 หรี่ไฟออนโดยใหน้ำเชื่อมเดือดปุด ๆ เฉพาะตรงกลาง ใชไมปลายแหลมเล็กจิ้มเม็ดขนุน
ชุบลงในไขแลวหยอดในน้ำเชื่อมจนเต็มกระทะทองเหลือง เปดไฟแรงใหน้ำเชื่อมเดือดเติมน้ำสุกเล็กนอย
เมื่อสุกดีแลวเบาไฟตักขึ้น
เทคนิคอื่น ๆ จากกลุมแมบานชุมชนบานจีน
(1) ไขตองสดมาก ๆ ลองสังเกตถาไข แ ดงไมส ด มัน จะเหลวไมขน ทำใหช ุบแลวบาง มาก ๆ
บางทีพอตมออกมาเหมือนไมคอยติดไขแดง ถาใชไขไกเติมสีสมได แตไขเปดแดงอยูแลว

(2) การใสมะพราวหรือกะทิ ใสมากก็อรอย หอมมันดี แตถามากเกินไปก็ทำใหผิวเม็ดขนุนมัน
และลื่น เวลาชุบไขก็ลื่น ไขแดงเกาะไมหนาตองระวัง
(3) น้ำเชื่อมใสเกินไป ก็ทำใหไ ขบางได ในสูตรนี้ เวลาเคี่ยวใหน้ำเชื่อมงวดลดลงมาเกือบ
1 เซนติเมตร แลวสังเกตดูใหน้ำเชื่อมขนเล็กนอย (น้ำเชื่อมใหขนมากกวาการทำขนมฝอยทอง)

กิจกรรมที่ 5 การศึกษาวิเคราะหตนทุนการผลิตขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน)
การคำนวณตนทุนการผลิต การทำขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ของกลุมแมบาน
ชุมชนบานจีน ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวม มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ราคาวัตถุดิบ
ไขเปด

ฟองละ

น้ำตาลทรายขาว
กิโลกรัมละ
แปงทองหยอด (500 กรัม) ถุงละ
กะทิคั้นสด
กิโลกรัมละ
ถั่วเขียวซีก
ถุงละ

4

44
28
70
50

บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

ราคาคาจางแรงงาน

คนละ 300 บาท

ราคาคาใชจายการผลิต
กลองใสใสขนม
แพ็คละ 110 บาท
ซึ่งจากขอมูลขางตนนี้ จะแสดงรายละเอียดการวิเคราะหตนทุนการผลิตขนมไทยโบราณ แยกตาม
ผลิตภัณฑ ดังตอไปนี้
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1) ตนทุนการผลิตของขนมฝอยทอง
งบตนทุนการผลิต (ฝอยทอง)
ตนทุนวัตถุดิบใชไป
ไขเปด 15 ฟอง (15x4)
น้ำตาล 1 ถุง/กิโลกรัม
รวมตนทุนวัตถุดิบทางตรงใชไป
คาแรงงานทางตรงใชไป
คาใชจายการผลิต
รวมตนทุนการผลิตโดยประมาณตอกิโลกรัม

หนวย : บาท
60
22
82
100
10
192

2) ตนทุนการผลิตของขนมทองหยอด
งบตนทุนการผลิต (ทองหยอด)
ตนทุนวัตถุดิบใชไป
ไขเปด 9 ฟอง (9x4 บาท)
น้ำตาล 1 ถุง/กิโลกรัม
แปงทองหยอด 1 ถุง
รวมตนทุนวัตถุดิบทางตรงใชไป
คาแรงงานทางตรงใชไป
คาใชจายการผลิต
รวมตนทุนการผลิตโดยประมาณตอกิโลกรัม

หนวย : บาท
36
22
28
86
100
10
196

3) ตนทุนการผลิตของขนมเม็ดขนุน
งบตนทุนการผลิต (เม็ดขนุน)
ตนทุนวัตถุดิบใชไป
ไขเปด 8 ฟอง (8x4 บาท)
น้ำตาล 1 ถุง/กิโลกรัม
ถั่วเขียวซีก
กะทิคั้นสด
รวมตนทุนวัตถุดิบทางตรงใชไป

หนวย : บาท
32
22
50
35
139
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คาแรงงานทางตรงใชไป
คาใชจายการผลิต
รวมตนทุนการผลิตโดยประมาณตอกิโลกรัม

100
10
249

*** การวิ เ คราะห ต  น ทุ น ในข อ มู ล นี ้ คำนวณและยกตั ว อย า งผลิ ต ภั ณ ฑ 1 กิ โ ลกรั ม ปกติ
ทางกลุมแมบานจะผลิตสินคามากกวา 10 กิโลกรัม ซึ่งทำใหตนทุนในการผลิตลดลง ยกตัวอยางน้ำตาล
ที่นำมาปรับเปลี่ยนเปนน้ำเชื่อม ซึ่งสามารถใชซ้ำได
ขั้นตอนที่ 3 กิจกรรมปลายทาง (ตามเปาหมายการวิจัย)
กิจกรรมที่ 6 การสงเสริมการขายและบริการ
ขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ของกลุมแมบาน ชุมชนบานจีน ตำบลวัดยม
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ผลิตภัณฑ เปนลักษณะขายตรง ตามคำสั่งซื้อในงานสำคัญ
ตาง ๆ เชน งานอุปสมบท งานมงคลสมรส การทำบุญขึ้นบานใหม งานทำบุญใหบรรพบุรุษ ฌาปนกิจศพ
เปนตน งานพิธีสำคัญตาง ๆ และมีรานคาสงและขายปลีกในตลาดเจาพรหม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดวย ซึ่งยังเปนชองทางการจัดจำหนายที่ยังนอยอยู ทางทีมผูวิจัยจึงพัฒนาชอง
ทางการจัดจำหนายใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยเพิ่มชองทางการคาออนไลน เพิ่มกิจกรรมการสราง
เครือขายการตลาด และเพิ่มกิจกรรมการออกรานจำหนายสินคาที่ทางหนวยงานราชการและเอกชนจัดขึ้น
เพื่อใหเปนที่รูจักของคนทั่วไปและชาวตางชาติ
กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมจัดเวทีสรุป
ไดทราบถึงวิถีชีวิตความเปน อยูของชุมชนบานจีนกับการทำขนมไทยโบราณ การใหความรู และ
ถา ยทอดการทำขนมไทย ตั้งแตการเตรียมการผลิตภัณ ฑ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ การสราง
ผลิตภัณฑรวมกันวิทยากรที่มาใหความรูเพิ่มเติม โดยผานกิจกรรมตนทาง คือ การศึกษาภูมิปญญา วิถีชีวิต
ในของกลุมแมบานจากอดีตสืบทอดมาถึงยุคปจจุบัน ศึกษาวิธีการเลือกสรรวัตถุดิบ ผานกิจกรรมกลางทาง
คือ การศึกษาวิธีการแปรรูปวัตถุดิบที่ใชในการผลิต ศึกษาขั้นตอน วิธีการผลิต ตนทุนการผลิต และสุดทาย
คือ กิจกรรมปลายทาง คือ การสงเสริมการขายและบริการ สรุปผลและถอดบทเรียนรวมกัน ซึ่งขอมูลที่
กลาวขางตนนี้ไดถายทอดองคความรูใหกับผูที่สนใจ ซึ่งไดแก สมาชิกในครอบครัวของกลุมแมบา นชุมชน
บานจีน เยาวชนที่สนใจ และอบรมทักษะอาชีพ

6.สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยไดศึกษาจากขอมูลเอกสาร (documentary research) เปนการศึกษารวบรวมขอมูล จาก
เอกสารทางวิช าการ บทความทางวิช าการ รายงานการศึกษาตา ง ๆ ที่เกี่ยวขอ งซึ ่งผู ว ิจ ัย ได ศึ ก ษา
แหลงขอมูลจากวรรณกรรมและวารสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ นำขอมูลที่ศึกษามาประยุกตวิธีการดำเนินการ
กิจกรรม (Activity) และเปนวิธีการสัมภาษณขอมูล ในการเตรียมการผลิตภัณฑ แนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑการสรางผลิตภัณฑรวมกัน โดยผานกิจกรรมตนทาง คือ 1) ศึกษาภูมิปญญา วิถีชีวิตของกลุม
แมบา นจากอดีต สืบทอดมาถึงยุคปจ จุบัน 2) ศึกษาวิธีการเลือกสรรวัตถุดิบผา นกิจ กรรมกลางทาง
3) การศึกษาวิธีการแปรรูปวัตถุดิบที่ใชในการผลิต 4) ศึกษาขั้นตอน วิธีการผลิต และสุดทาย 5) ศึกษา
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วิเคราะหตนทุนในการผลิตของผลิตภัณฑ (ราคา ณ ปจจุบัน) และกิจกรรมปลายทาง ประกอบไปดวย
กิจกรรมที่ 6 การสงเสริมการขายและบริการ 7) กิจกรรมจัดเวทีสรุป ซึ่งเปนลักษณะการเขา ไปมีสวนรวม
โดยสมบูรณ (complete participant) โดยผานกิจกรรมตามขั้นตอน โดยใชวิธีการวิจัยทั้งการปฏิบตั ิการ
แบบมี ส  ว นร ว ม การสั ม ภาษณ การสนทนากลุ  ม มี ก ระบวนการร ว มลงมื อ ปฏิ บ ั ต ิ ก ารทำขนมไทย
3 ผลิตภัณฑ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) รวมกับชุมชน วิถีชีวิตในการทำขนมไทยโบราณ ที่เกิด
การสืบทอดมายังกลุมแมบา น ชุมชนบา นจีน จากอดีตมาถึงยุคปจ จุบัน โดยสรุปผลการวิจ ัยไดดังนี้
(1) มีการสืบทอดตอรุนสูรุนตลอดระยะเวลามากกวา 80 ปที่ผานมา โดยมีนางเลื่อน ไกรธรรม เปนตน
ตำรับ สืบทอดมายังนางสาวเยื่อ ขาวมณี นางสาวบาง ขาวมณี นางสาลี่ สุพินศรี และสงตอมาถึงรุนปจจุบนั
ที่มีการถายทอดองคความรูตั้งแตวิธีการเลือกสรรวัตถุดิบ แปรรูปวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต ผสมผสานกับ
วิ ธ ี ก ารประยุ ก ต ใ ช ข ั ้ น ตอนใหม ๆ ในการผลิ ต แต ย ั ง คงคุ ณ ภาพความอร อ ยเหมื อนเดิ ม แต โบราณ
(2) กระบวนการผลิตขนมไทยโบราณทั้ง 3 ผลิตภัณฑ มีเทคนิคการผลิตที่มีความหวานพอดี ไมเกิดอาการ
ตกทราย (เป น คำศั พ ท เ ฉพาะถิ ่ น ) ที ่ ห มายความว า มี ค วามหวานชุ  ม ชื ้ น ในตั ว ขนมไทยโบราณทั้ ง
3 ผลิตภัณฑ (3) ขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ไมมีกลิ่นคาวของสวนผสมหลัก
คือ ไขเปด ซึ่งถือวาเปนตัวชี้วัดดานผลผลิตเชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาและเพิ่มมูลคาในตัวของผลิตภัณฑ
ผลลัพธ (Outcomes) และตัวชี้วัดที่วัดที่ไดเชิงปริมาณ คือ ไดองคความรูภูมิปญญาในการทำขนมไทย
3 ผลิตภัณฑ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) จำนวน 1 งาน โดยงานวิจัยนี้ ไดศึกษาตนแบบผลิตภัณฑ
จากภูมิปญญาทองถิ่นในการทำขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ของกลุมแมบา น
ชาวชุมชนบานจีน ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3 ผลิตภัณ ฑ และตัวชี้วัด
ดานผลผลิตเชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาและเพิ่มมูลคาในตัวของผลิตภัณฑ ไดองคความรูภูมิปญญาในการ
ทำขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ซึ่งชุมชนบานจีน สามารถนำองคความรูไปสรา งอาชีพให
คนในหมูบาน และสามารถนำไปพัฒนาเปนธุรกิจในชุมชนตอไป

7.อภิปรายผล

ในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาตนแบบผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นในการทำขนมไทยโบราณ (ทองหยอด
ฝอยทอง และเม็ ด ขนุ น ) ของกลุ  ม แมบ  า น ชาวชุม ชนบา นจีน ตำบลวั ด ยม อำเภอบางบาล จั ง หวัด
พระนครศรีอยุธยา 3 ผลิตภัณฑ มีความเปนอัตลักษณของชาวชุมชนบานจีน คือ (1) มีการสืบทอดตอรุนสู
รุนตลอดระยะเวลามากกวา 80 ปที่ผานมา (2) มีเทคนิคการผลิตที่มีความหวานพอดี ไมเกิดอาการตก
ทราย (3) ขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ไมมีกลิ่นคาวของสวนผสมหลัก คือ ไขเปด
ซึ่งถือวา เปนตัวชี้วัดดานผลผลิตเชิงคุณภาพ คือ การพัฒนาและเพิ่มมูลคาในตัวของผลิตภัณฑ ผลลัพธ
(Outcomes) และตัวชี้วัดที่วัดที่ไดเชิงปริมาณ คือ ไดองคความรูภูมิปญญาในการทำขนมไทย 3 ผลิตภัณฑ
(ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ ด ขนุ น ) จำนวน 1 งาน สอดคล อ งกั บ งานวิ จ ั ยของ สิ ร ิ ป รี ย า แสงทอง
และธีระวัฒน จัน ทึก (2560) ชวาลา ละวาทิน และทิพ ยส ุ คนธ ไตรตน วงศ (2558) นุช ฤดี รุยใหม
และคณะ (2558) จินตา อุสมาน และคณะ (2554) กานดา เตะขันหมาก (2554) ในแงของกระบวนการ
เรียนรู สืบทอดและสงตอภูมิปญญาแกคนรุนถัดไป
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นอกจากนี้ชุมชนบานจีนไดสรางอาชีพในกับชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ ศันสนีย ทิมทอง จอม
ขวัญ สุวรรณรักษ ชมภูนุช เผื่อนพิภพ นฤศร มังกรศิลา (2558) ในแงที่สามารถพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น
ไปสูธุรกิจเชิงพาณิชยได

8.ข้อเสนอแนะ
1) เนื่องจากเปนวิธีการผลิตขนมไทยแบบโบราณ จึงควรมีการจัดเตรียมอุปกรณปองกันสวนบุคคล
ในสวนที่ใชในการผลิต เพื่อใหเกิดสุขลักษณะ ความปลอดภัยในการผลิตขนมไทย (Food Safety) สงผลดี
ตอภาพลักษณในการทำขนมไทยโบราณ (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ของกลุมแมบาน ชุมชนบาน
จีน ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตอไป
2) ควรใหมีการจัดทำคูมือในการทำขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) ในแบบฉบับของ
กลุมแมบา น ชุมชนบา นจีน ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปน เอกลักษณ
เฉพาะถิ่น วิถีชีวิตในการขนมไทยของคนชุมชนบานจีน
3) ควรจัดกิจกรรมตอยอดภูมิปญญาในการทำขนมไทย (ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน) เพื่อให
เกิดการอนุรักษภูมิปญญาชาวบาน และพัฒนาเปนธุรกิจของกลุมแมบาน ชุมชนบา นจีน ตำบลวัดยม
อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผูที่สนใจ อยางยั่งยืน เพื่อไมใหขาดหายไปจากสังคมไทย
และเปนการพัฒนาใหธุรกิจขนมไทยใหเปนที่สินคาอัตลักษณของประเทศไทยสืบไป
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