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บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง ภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหารของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาองค์ความรู้
ทางด้านภูมิปัญญาการถนอมอาหารในพ้ืนที่ลุ่มทะเลสาบสงขลา โดยการวิเคราะห์เน้ือหาในเรื่องภูมิปัญญาการถนอมอาหาร 
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ศึกษาผ่านหลักฐานคือ หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ระบบนิเวศที่
อุดมสมบูรณ์ของทะเลสาบสงขลา น ามาซึ่งการสร้างภูมิปัญญาในการกินอาหารและแปรรูปอาหาร ภูมิปัญญาในการถนอม
อาหาร ถือว่าเป็นการสรรหาวิธีการจัดการ รู้จักการสะสมแทนหามื้อกินมื้อ รู้จักห่วงแหนถิ่นที่อยู่ รู้จักถ่ายทอดความรู้สู่กันและ
กัน อาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา เช่น ปลาจ้ิงจัง ปลาแป้งแดง ปลาดุกร้า เคย 
(กะปิ) น้ าตาลแว่น ฯลฯ อย่างไรก็ตาม วิธีการศึกษาที่เกิดจากการท าการค้นคว้าในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ พบว่า มี
การรวบรวมเอาภูมิปัญญาการถนอมอาหารไว้มากมาย แต่บางค าเป็นค าเก่าที่คนรุ่นหลังอาจไม่เคยได้ยินหรือทราบเกี่ยวกับ
วิธีการถนอมอาหารประเภทน้ีแสดงให้เห็นว่า ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร ทั้งอาหารคาวและหวาน ยังคงเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ยังสืบทอดท ากันมาจนถึงปัจจุบัน 
ค าส าคัญ: ทะเลสาบสงขลา, ภูมิปัญญา, การถนอมอาหาร 

 
Abstract 

Article The wisdom of food preservation of the Songkhla Lake Basin intended to study the 
knowledge of food preservation of the Songkhla Lake by analyzing the wisdom of food preservation.  With 
historical methods to study through evidence that is Encyclopedia of Southern Thai culture .  The result of 
research found The area is rich in natural resources, Both on land and in the lake.  The way of life of the 
Songkhla Lake is bound to nature and living with fishing career, agriculture., it is processed into dry food for 
increase their income. In other words, The fertile ecosystem of Songkhla Lake bring the wisdom to eat and 
process food. Wisdom in food preservation is considered a recruitment method of meal replacement, love 
the homeland and the knowledge transfer to each other. There are different ways of preserving food. The 
food is made from the wisdom of the preservation of the Songkhla Lake bass, such as Anchovy, Pickled 
catfish, Shrimp paste, Tanot sugar and more.  However, the research in the Southern culture encyclopedia 
found that there is a many collections of wisdom preserve.  Although some words are old words that later 

                                                           
1 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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generations may not have heard or know about that.  However, this is show that food preservation both 
food and sweet, it is still a heritage inherited to the present. 
Keyword: Songkhla Lake, knowledge, Food Preservation 
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1. บทน า 
ผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณรอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงและท าสวน ดังน้ันวิถีชีวิตของคนลุ่ม

ทะเลสาบสงขลาจึงผูกพันอยู่กับธรรมชาติ การด ารงชีวิตของชาวบ้านได้อาศัยพ่ึงพากับวัตถุดิบหลักที่หาได้ตามทะเลสาบสงขลา 
ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา นอกจากน้ันยังมีพืชพรรณต่าง ๆ  ที่มีอยู่อย่างมากมาย ส่วนใหญ่จะน าไปขายและหากเหลือก็
น ามาแปรรูปเป็นอาหารแห้ง เพ่ิมพูนรายได้ให้กับครอบครัว 

การรู้จักถนอมอาหารเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเจริญขั้นหน่ึงของมนุษย์ เพราะก่อให้เกิดการสรรหาวิธีการจัดการ 
สะสมแทนการหามื้อกินมื้อ รู้จักหวงถิ่นที่อยู่และสิ่งที่ได้มา รู้จักถ่ายทอดความรู้สู่กันและกัน เป็นต้นเหตุให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
ซื้อขาย และให้เกิดวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ตามมา การถนอมอาหารน้ันมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน วิธีการถนอมอาหารด้วยวิธีตากแห้ง
เป็นกรรมวิธีที่ท าให้อาหารหมดความชื้นหรือมีความชื้นอยู่เพียงเล็กน้อย เพ่ือไม่ให้จุลินทรีย์สามารถเกาะอาศัยและเจริญเติบโต
ได้ ท าให้อาหารไม่เกิดการบูดเน่า เป็นกรรมวิธีที่ประหยัดที่สุด ซึ่งขั้นตอนการท าไม่ยุ่งยาก กล่าวคือ ก่อนตากแห้งจะต้องล้างให้
สะอาด ถ้าเป็นพวกผักมักลวกด้วยน้ าเดือดเสียก่อน เพราะว่าท าให้หยุดยั้งปฏิกิริยาเคมี บางรายนิยมน าเอาผลไม้ไปรมควัน
ก ามะถันอ่อน ๆ ก่อนที่จะตากแห้งซึ่งจะช่วยให้มีสีและรสดีขึ้น ทั้งยังป้องกันไม่ไห้เกิดรสเปรี้ยวและช่วยกันไม่ให้แมลงกัดกิน 
โดยอาหารที่นิยมถนอมโดยการตากแห้ง มักเป็นประเภทผัก ผลไม้ และเน้ือ เช่น ดีปลี พริก หมากแห้ง กล้วยตาก ลูกหยี  
ส้มแขก เน้ือเค็ม ปลาเค็ม เป็นต้น 

ด้วยการศึกษาที่เกิดจากการท าการค้นคว้าในสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ พบว่า มีการรวบรวมเอาภูมิปัญญา
การถนอมอาหารไว้มากมาย ภูมิปัญญาการถนอมอาหารทั้งอาหารคาวและหวาน ที่แสดงให้เห็นว่า ยังคงเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่ยังสืบทอดท ากันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสามารถพบเห็นสินค้าและอาหารดังกล่าวได้ทั่วไปในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

 
2. การถนอมอาหารของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา 

อาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของกลุ่มคนแถบลุ่มทะเลสาบที่ส าคัญ ได้แก่ อาหารที่ได้จากลุ่ม
ทะเลสาบ ไม่ว่าจะเป็น ปลาแห้ง ปลาจ้ิงจัง แป้งแดง เคย (กะปิ) ฯลฯ การถนอมอาหารของคนลุ่มทะเลสาบสงขลามีต้ังแต่ขั้น
พ้ืนฐานคือ การตากแห้ง รมควัน การเพาะหรือการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิ การเชื่อมหรือการกวน กระทั่งไปสู่การหมัก
ดอง เช่น การท าน้ าปลา น้ าบูดู เคย ก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารที่แปรรูปไปเป็นส่วนประกอบหรือส่วนปรุงแต่งรสชาติที่ส าคัญ
ต่ออาหารชนิดอื่น ๆ นอกจากน้ีการถนอมอาหารประเภทพืชผักก็จะใช้การดอง เช่น สะตอดอง หรือบางรายก็ใช้วิธีการเพาะไว้ 
เช่น ลูกเนียงเพาะ ลูกเหรียงเพาะ นอกจากน้ีก็มีการแปรรูปอาหารจากพืชส าคัญ คือ ตาลโตนดที่ขึ้นอยู่ทั่วไปในทุ่งนาแห่งลุ่ม
ทะเลสาบ ซึ่งการแปรรูปตาลโตนดเป็นอาหารและส่วนประกอบอาหารเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสู่ลูกหลานมาช้านาน เช่น 

หวาก น้ าตาลโตนด น้ าผึ้งโหนด น้ าตาลผง และอื่น ๆ 2 

 
ประเภทการถนอมอาหารของคนลุ่มทะเลสาบสงขลา 

การถนอมอาหาร อาหาร 
การตากแห้ง ปลาแห้ง ปลาดุกร้า 

หมักดอง ปลาจ้ิงจัง ปลาแป้งแดง พุงปลา น้ าบูดู กะปิ 
หมักเปรี้ยว กุ้งส้ม ปลาส้ม น้ าส้มโหนด 

                                                           
2 ซวา  มาลี, อาหารการกินแห่งลุ่มทะเลสาบ (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2551), หน้า 20. 
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การถนอมอาหาร อาหาร 
เชื่อม/กวน กุ้งหวาน น้ าตาลแว่น น้ าตาลปี๊บ 
การเพาะ ลูกเนียงเพาะ ลูกเหรียงเพาะ 

น่ึง ไข่ครอบ 
 

ในส่วนด้านภูมิปัญญาในลุ่มทะเลสาบสงขลา จากการท าการค้นคว้าในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้  อันเป็น
แหล่งข้อมูลหลักที่ท าการศึกษาในครั้งน้ี จะเห็นได้ว่า มีการรวบรวมค าเหล่าน้ีเอาไว้มากมาย ซึ่งในบางค าก็เป็นค าเก่าที่คนรุ่น
หลังอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน หรือไม่เคยได้เห็นภูมิปัญญาเหล่าน้ีมาก่อน วิถีของคนลุ่มทะเลสาบสงขลาจะน าเสนอหรือสร้างเมนู 
ชนิดอาหารที่มากขึ้น โดยในบางชนิด อาจจะไม่มีการสืบทอดการท าไว้แล้วด้วย อย่างไรก็ตาม ลักษณะภูมิหลังหรือวิถีชีวิตของ
คนลุ่มทะเลสาบสงขลา เมื่อท าการศึกษาผ่านเอกสารสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ ก็ถือเป็นอีกช่องทางหน่ึงที่ท าให้ได้เข้าไป
สัมผัสถึงความเป็นมาของภูมิปัญญาที่ได้ตกทอดมาต้ังแต่รุ่นบรรพชน เพ่ือต้องการสานต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลาน ให้คงรักษาและ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาน้ีเอาไว้ ลักษณะของภูมิปัญญาที่คัดเลือกมาน้ี เป็นประเภทของอาหารทั้งคาวและหวาน อันแสดงให้เห็นว่าสิ่ง
เหล่าน้ียังคงเป็นภูมิปัญญาด้านการถนอมอาหารที่ยังสืบทอดกันมาอยู่ถึงปัจจุบัน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนลุ่มทะเลสาบ
สงขลา 
 

3. อาหารท่ีเกิดจากภูมิปัญญาการถนอมอาหาร  
อาหารที่เกิดจากภูมิปัญญาในการถนอมอาหารของคนกลุ่มพ้ืนเมืองในบริเวณลุ่มทะเลสาบที่ส าคัญ ได้แก่ อาหารที่ได้

จากทะเลสาบและพืชท้องถิ่นที่ส าคัญ ได้แก่ ปลาแห้ง ปลาจ้ิงจัง แป้งแดง เคย (กะปิ) กุ้งหวาน กุ้งส้ม พุงปลา เป็นต้น ส่วนการ
ถนอมอาหารที่ได้จากพืช ได้แก่ น้ าตาลแว่น หวาก น้ าส้มโหนด (น้ าส้มตาลโตนด) เป็นต้น  สิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นทรัพยากรตาม
ธรรมชาติที่มีอยู่ท้องถิ่น 

3.1 ประเภทตากแห้ง 
3.1.1 ปลาแห้ง 

การท าปลาแห้งเป็นหน่ึงในการถนอมอาหารขั้นพ้ืนฐาน โดยการน าเอาปลามาขูดเกล็ด เอาขี้ออก แล้วผ่า
กลางท้องตามแนวสันหลังแบออกเป็นแผ่น คลุกเกลือ หลังจากน้ันน าไปตากแดด อาจจะเป็นแดดเดียวหรือสองแดด หมายถึง
ถูกแดดร้อน ตอนกลางวันหน่ึงวันหรือสองวัน แล้วน ามาผึ่งตากลมเก็บไว้กินหรือน าไปปรุงอาหารทั้งการทอด ย่าง แกง หรือต า
น้ าพริก 

การท าปลาตากแห้งเป็นการลดความชื้น ไม่มีจุลินทรีย์ ไม่ให้เน่า การตากแห้งมักใช้กับผลไม้ พืช และเน้ือได้
ด้วย ปลาที่ชาวลุ่มทะเลสาบน ามาตากแห้งมีหลากหลายชนิด เช่น ปลาเหลน ปลาหัวโม่ง ปลาหัวอ่อน ปลาคันหลาว ปลาดุก  
เป็นต้น ปลาตากแห้งถูกน ามาจ าหน่ายตามท้องตลาดสด และตลาดพ้ืนบ้านทั่วทั้งสงขลา เพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้านลุ่มทะเลสาบ
สงขลาอีกทางหน่ึง 

3.1.2 ปลาดุกร้า 
ภาคใต้โดยเฉพาะลุ่มทะเลสาบสงขลาก็มีปลาร้าเช่นกัน แม้วิธีการท าและรสชาติจะต่างกันออกไป เพราะ

สภาพของนิเวศภูมิศาสตร์ ปลาร้าใต้ที่ขึ้นชื่อที่สุด คือ ปลาดุกร้าทะเลน้อย  ปลาดุกร้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถนอมอาหาร
ของชาวใต้ที่มีมาแต่โบราณ นับ 100 ปี โดยเดิมน้ันชาวบ้านจะน าปลาดุกธรรมชาติจากทะเลน้อยมาท าเป็นหลัก ที่น าปลาดุกมา
ท า เพราะเป็นปลาเน้ืออ่อน มีก้างน้อย ขณะที่ปัจจุบันปลาส่วนใหญ่ที่น ามาท าปลาดุกร้าจะเป็นปลาดุกเลี้ยง เน่ืองจากปลาใน
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ธรรมชาติไม่เพียงพอต่อความต้องการของท้องตลาด ปลาดุกร้าของลุ่มทะเลสาบมีลักษณะคล้ายปลาเค็มตากแห้ง แต่ผ่านการ
หมักร้ามาก่อน โดยเมื่อก่อนจะน าปลาที่เหลือขายหรือหามาได้เยอะจากทะเลมาท าปลาร้าเก็บไว้ โดยมีรสชาติเฉพาะตัวที่

แตกต่างคือ มีรสเค็มปนหวานและมีกลิ่นหมัก เมื่อน าไปทอดหรือย่างปลาดุกร้าจะมีกลิ่นหอมชวนกิน3  

3.2 ประเภทหมักดอง 
3.2.1 ปลาจ้ิงจัง 

การท าปลาจ้ิงจังนับว่าเป็นการถนอมอาหารแบบหมักดอง ปลาจ้ิงจังคือ ปลาลูกเหล่ตัวเล็ก (ปลากะตักหรือ
ปลาไส้ตัน) ซึ่งได้จากอ่าวไทยในช่วงเดือน 8 - 10 หรือเดือนกรกฎาคม - กันยายน โดยเมื่อได้ปลามาก็คัดเอาตัวใหญ่ ขายสู่
ตลาด ตัวเล็ก ๆ มาล้างให้สะอาดแล้วหมักกับเกลือและน้ าตาลปี๊บ ใส่ลงเนียงหรือไหขนาดใหญ่ กลุ่มแม่บ้านท่าหิน ต าบลคูขุด 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เล่าว่าปัจจุบันไม่ค่อยมีคนท าเนียงและหาซื้อเนียงล าบากจึงหันมาใช้ถังพลาสติก เพราะสะดวก
กว่า ช่วงเวลาการท าปลาจ้ิงจังจะใช้เวลากลางคืน ซึ่งหมักปลากะตักตัวใหญ่ใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ จึงน ามาใช้ท าอาหาร

อื่น ๆ ได้ ส่วนตัวเล็กใช้เวลา 10 - 12 วัน ก็เป็นปลาจ้ิงจัง4 ผลิตภัณฑ์ปลาจ้ิงจัง ได้กลายมาเป็นอาหารท้องถิ่นของคนแถบลุ่ม

น้ าทะเลสาบสงขลา ที่สามารถหาซื้อเป็นของฝากได้โดยทั่วไปตามแหล่งจ าหน่ายสินค้าชุมชนหรือตลาดในสงขลา 
3.2.2 พุงปลา 

พุงปลาเกิดจากการน าส่วนกระเพาะของปลามาหมักเกลือ โดยใช้ได้ทั้งปลาน้ าเค็มและน้ าจืด เช่น ปลาทู ปลา
ลัง ปลาบอก ปลาดุก ปลาช่อน ปลาเด เป็นต้น ชาวบ้านลุ่มทะเลกล่าวกันว่า พุงปลาลังหรือพุงปลาทูอร่อยที่สุด ส่วนชาวบ้าน
ทะเลน้อยกล่าวว่าว่า พุงปลาช่อนอร่อยที่สุด พุงปลาในพ้ืนที่ลุ่มทะเลสาบ โดยเฉพาะพัทลุงขึ้นชื่อว่าอร่อยแห่งหน่ึงในภาคใต้ 
ส่วนใหญ่ชาวบ้านน ามาปรุงเป็นแกงพุงปลา หรือแกงน้ าเคยพุงปลา โดยเฉพาะในงานบุญงานบวชนาค การบอกงานด้วยค าว่า 
“มากินแกงพุงปลากัน” หรือ “มากินแกงน้ าเคยกัน” เป็นการเชื้อเชิญให้ท่านไปร่วมงาน 

3.2.3 ปลาแป้งแดง 
การท าแป้งแดงเป็นการถนอมอาหารแบบหน่ึง เพ่ือให้อาหารออกรสเปรี้ยวส้ม เช่น ปลาส้ม กุ้งส้ม การท าแป้ง

แดงของชาวเลลุ่มทะเลสาบ นอกจากเป็นการถนอมอาหารแล้วยังเป็นการจัดการหรือการใช้ทรัพยากรปลาที่ได้มาอย่างคุ้มค่า 
ชาวเลจะน าส่วนหัวกับหางไปหมักเกลือเป็นน้ าบูดูหรือน้ าปลาก็ได้ ส่วนพุงปลาหมักเป็นไตปลาหรือเอาไว้แกง

พุงปลา ส่วนเน้ือปลาจะน ามาท าเป็นแป้งแดง แป้งแดงจะอร่อยเก็บได้ไม่นานเมื่อน าออกมาจากเนียง (ไห) แล้วควรท าเป็น
อาหารได้เลย ชาวสงขลาในแถวอ าเภอระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์ สิงหนคร อ าเภอเมือง อ าเภอหาดใหญ่ นิยมกินแป้งแดง 
แป้งแดงเป็นอาหารหมักดองชนิดหน่ึงส่วนมากท าจากปลา เขาจึงเรียกว่า “ปลาแป้งแดง” 

3.2.4 บูดู 
น้ าบูดูถือว่าเป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารของชาวใต้มานาน โดยเฉพาะน้ าบูดูที่มีชื่อเสียงมากในชุมชน

มุสลิมริมฝั่งอ่าวไทย ต้ังแต่สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส หลายคนกล่าวกันว่า น้ าบูดูคือปลาร้าใต้ก็ไม่ผิดนัก โดยน้ าบูดูใช้ปลา
กะตักเช่นกัน มีลักษณะเน้ือปลาเปื่อยยุ่ยหลุดออกจากก้างปลาเป็นของเหลวข้นสีเทากลิ่นหอมคาวปลา น้ าจากการหมักปลา
ตอนบนเป็นสีน้ าตาลใส อาหารที่น าน้ าบูดูมาปรุงและรับประทานคู่กัน ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ ก็คือ ข้าวย าที่ถือเป็นภูมิ
ปัญญาอาหารของคนใต้ที่ ให้ประโยชน์ทางโภชนาการ นอกจากน้ียังเป็นอาหารที่มี เส้นใยม าก เพราะประกอบด้วยผัก
หลากหลายชนิด ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายและยังช่วยควบคุมคอเรสเตอรอล จึงเป็นอาหารที่มีประโยชน์มาก 

                                                           
3 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้  เล่ม 9, หน้า 4404-4405 . 
4 สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ เล่ม 4 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542), หน้า 

1581. 
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3.3 ประเภทหมักเปรี้ยว 
3.3.1 กุ้งส้ม 

ชาวสงขลาโดยเฉพาะคนที่อยู่ในอ าเภอที่ติดฝั่งทะเลอ่าวไทย เช่น ระโนด สทิงพระ กระแสสินธุ์ สิงหนครและ
อ าเภอเมือง ได้สั่งสมภูมิปัญญาในการถนอมอาหารไว้รับประทานมาอย่างยาวนาน จึงน าอาหารที่ได้จากทะเลมาท าการถนอม
อาหาร เช่น กุ้งส้ม ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้กุ้งแตะ ซึ่งจะมีสีเขียว ชนิดน้ีเมื่อน ามาท าเป็นกุ้งส้ม สีจะออกแดง ๆ และมีรสเปรี้ยว  
การท ากุ้งส้มน้ัน น ากุ้งมาหมักกับเกลือ น้ าตาลทราย หมักทิ้งไว้ประมาณ 7 วันจนมีรสเปรี้ยว จึงน ามาท าอาหารรับประทานได้ 
เป็นอีกเมนูอาหารที่หาทานได้เฉพาะในถิ่นจังหวัดสงขลา 

3.3.2 น้ าส้มโหนด 
การน าน้ าตาลมาใส่โอ่ง อ่าง หรือเนียงไว้ ปิดผามิดชิดก็จะได้เป็นน้ าเปรี้ยวที่เรียกว่า “น้ าส้มโหนด” ซึง่จะเก็บ

เอาไว้ได้นานเป็นปี เมนูอาหารที่น าน้ าส้มโหนดมาปรุง และก็ถือเป็นอาหารส าคัญจากทะเลสาบสงขลา น่ันคือ ปลากระบอกต้ม
ส้มโหนด เน่ืองจากปลาบอกหรือปลากระบอกถูกยกย่องว่าเป็นราชินีแห่งทะเลสาบ ส่วนส้มโหนดและน้ าผึ้ง โหนดก็เป็น
เครื่องด่ืมของราชินี กล่าวกันว่าปลากระบอกเป็นปลาที่รสชาติดี เน้ือนุ่ม หวาน มัน ไม่มีกลิ่นสาบ อยู่ที่สะอาด น้ าดี เวลาน ามา
ปรุงอาหารจะไม่เปื่อยยุ่ย ด้วยระบบนิเวศของทะเลสาบ ซึ่งปากทะเลเปิดเชื่อมกับอ่าวไทย ความเค็มของน้ าเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาลคือ มีทั้งเค็ม จืด และกร่อย ซึ่งปลากระบอกสามารถอาศัยอยู่ได้ทั้ งสามน้ า ปลากระบอกน้ันสามารถน ามาแปรรูปเป็น

อาหารได้หลากหลาย เช่น ปลากระบอกแดดเดียว ปลากระบอกต้มส้มโหนด5 เมนูอาหารที่เกิดจากการใช้น้ าส้มโหนดท าให้เกิด

เป็นเมนูอาหารพ้ืนบ้านของชาวใต้ เป็นอาหารพ้ืนบ้านที่เลื่องลื่อไปทั่วถึงรสชาติที่ถูกอกถูกใจผู้ที่เคยลองลิ้มชิมรส 
3.4 ประเภทเช่ือม/กวน 

3.4.1 กุ้งหวาน  
กุ้งหวานหรือกุ้งต้มน้ าผึ้ง เป็นอาหารที่อยู่ในประเภทการถนอมอาหารด้วยการเชื่อมหรือกวน โดยอาศัย

น้ าตาลป้องกันอาหารบูดเสียก่อนเวลา การเชื่อมแบบธรรมดาและแช่อิ่มส่วนใหญ่จะใช้กับผลไม้ เช่น ลูกตาล กล้วย แต่การ
เชื่อมที่พ้ืนถิ่นเลสาบสงขลาเรียกว่า หรา เป็นการฉาบน้ าตาลด้วยความร้อนกับอาหาร กุ้งหวานหรือกุ้งต้มน้ าผึ้งน่าจะอยู่ใน
ประเภทหลัง น้ าตาลส่วนใหญ่ได้มาจากตาลโตนด กุ้งต้มน้ าผึ้งส่วนใหญ่ใช้กุ้งนา ชาวบ้านหามาโดยเครื่องมือคือไซ ใส่เหยื่อล่อ
ให้มาติดไซ 

3.4.2 น้ าตาลแว่น 
ในการท าน้ าตาล คนขึ้นตาลคนหน่ึง ๆ จะขึ้นตาลได้ โดยเฉลี่ย 20 ต้นต่อวัน ได้น้ าหวานประมาณ 180 ลิตร 

เมื่อน ามาเค่ียวเป็นน้ าผึ้ง (น้ าตาลเหลว) จะได้ราว 20 - 25 ลิตร จ าหน่ายได้ 130 - 150 บาท แล้วแต่คุณภาพของน้ าผึ้ง วิธีท า
น้ าตาลแว่น เริ่มด้วยตักน้ าผึ้งจากตุ่มหรือถังเก็บมา 6 - 7 ลิตร กรองใส่กระทะ เติมน้ ามันมะพร้าว 2- 3 หยด ต้ังไฟเค่ียวเฉย ๆ 
ราว 10 นาที จากน้ันใช้ไม้กวนซึ่งท าด้วยเหล็กขดมีด้ามยาวกวนน้ าผึ้งไม่ให้เดือดล้นกระทะ กวนสัก 10 นาทีพอเห็นว่า น้ าผึ้ง
เป็นสีน้ าตาลเข้มก็ยกกระทะลงวางบนยางรถยนต์หรือดินที่ท าเป็นแอ่ง ใช้ไม้กวนตีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โซม”แรง ๆ สัก 5 
นาที น้ าตาลจะเหนียวข้น ขณะที่โซมน้ าตาลจะมีอีกคนหน่ึงเตรียมวางแว่นลงในแผงไม้ ประพรมน้ าเล็กน้อย เสร็จแล้วใช้
เครื่องมือตักน้ าตาลหยอดลงในแว่นที่เตรียมไว้ ทิ้งไว้สักครู่น้ าตาลจะแห้ง น ามาบรรจุเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 

ปัจจุบันการท าน้ าตาลแว่นได้พัฒนาไปจากอดีตเล็กน้อย คือมีการใส่สารฟอกสีให้น้ าตาลมีสีค่อนมาทางขาว ด้วย
กระบวนการเช่นเดียวกับการท าน้ าตาลแว่นน้ีเองสมัยก่อน เมื่อเค่ียวน้ าตาลจวนจะงวดก็น ามาเทบรรจุลงในปี๊บส่งออกจ าหน่าย 
น้ าตาลชนิดน้ีเรียกว่า น้ าตาลปี๊บหรือน้ าตาลปึก มีลักษณะค่อนข้างเปียก ไม่แห้งสนิทอย่างน้ าตาลแว่น 

                                                           
5 ซวา  มาลี, อาหารการกินแห่งลุ่มทะเลสาบ, หน้า 72. 
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การเค่ียวน้ าตาลโตนดให้เป็นน้ าผึ้ง คือภูมิปัญญาการท าอาหารอีกอย่างหน่ึงของคนลุ่มทะเลสาบ การเค่ียวน้ าผึ้งใน
กระทะขนาดใหญ่ต้องใช้ไฟจากไม้ฟืนจ านวนมาก เช่น ทางโหนด ปีกไม้ยาง แต่ก่อนใช้ไม้โกงกาง เมื่อเค่ียวเป็นน้ าผึ้งโหนดแล้ว 
สามารถแปรรูปเป็นน้ าตาลผงและน้ าตาลแว่น ส าหรับน้ าตาลแว่นสามารถน าไปประกอบอาหารได้มากมาย ทั้งของคาวของ

หวาน6 จะเห็นได้ว่าการแปรรูปน้ าตาลโตนด ให้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ าตาลแว่น เพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้าน นอกเหนือจากการ

ประกอบอาชีพหลักที่ท านา ท าสวน นอกจากน้ันยังรักษาวิธีการถนอมอาหารที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 
3.5 ประเภทน่ึง 

3.5.1 ไข่ครอบ 
เป็นภูมิปัญญาการถนอมอาหารอย่างหน่ึงของครอบครัวชาวประมงพ้ืนบ้านแถบริมทะเลสาบสงขลารู้ จักท า

กันมานาน แต่ก่อนท าเพียงแค่เพ่ือถนอม หรือรักษาไข่แดงที่เหลือจ านวนมากจากการใช้ไข่ขาวย้อมด้ายเน้ืออวน แห กัดวาง
ปลา ไม่ให้เน่าเสียโดยการน่ึง เพ่ือเก็บไว้กิน และน าไปขายในงานเทศกาล ตลาดนัดชุมชุน 

ก่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่หน่ึง ชาวประมงทะเลสาบสงขลาใช้อวน แห กัดหรือข่าย
ที่ตัดเย็บขึ้นเองด้วยด้าย โดยงานถักอวนจะเป็นของผู้หญิง ผู้ชายก็จะน าอวน แห ไปหาปลากันเป็นคณะ เมื่อใช้อวน แห กัด
หรือตาข่ายไปประมาณครึ่งเดือน หรือสัปดาห์ละครั้ง ส่วนใหญ่จะตรงกับวันพระหรือวันศุกร์ที่ต้องหยุดท าพิธีทางศาสนาก็จะน า
เครื่องมือเหล่าน้ัน กลับมาย้อมใหม่ เพราะข่ายที่ท าด้วยด้ายดิบ เมื่อโดนน้ าหลายครั้ง ด้ายจะพองและจมน้ าช้าลง ชาวประมง
จึงหยุดพักท าการประมง เพ่ือย้อมข่ายโดยใช้ไข่เป็ดพร้อมกัน การย้อมจะเอาแต่เฉพาะไข่ขาวเพียงอย่างเดียวผสมกับน้ าแล้วคน
ให้เข้ากัน ไข่แดงที่เหลือจากการย้อมอวน ชาวประมงจะเอามาท าไข่ครอบ โดยตอนที่แกะเปลือกไข่เป็ดเอาไข่ขาวออกมา ให้
กะเทาะตรงปลายไข่ด้านหน่ึงแล้วค่อย ๆ ปอกเปลือกออกประมาณ 1 ใน 4 ของฟอง ปากฟองที่ปอกต้องเสมอกัน เทไข่ลงใน
ภาชนะ ไข่แดงที่เหลือท าไข่ครอบ โดยน าไข่แดง 2 ฟอง ใส่ลงไปในเปลือกไข่ตามเดิมแล้วเยาะเกลือป่นละเอียดพอสมควร น า
เปลือกไข่อีกฟองหน่ึงซึ่งปอกเปลือกเหลือประมาณครึ่งฟองมาครอบเปลือกไข่ที่บรรจุไข่ 2 ฟองน้ัน หมักทิ้งไว้ 1 คืน เพ่ือรสเค็ม
จะแผ่ไปทั่วไข่แดงแล้วน าไปน่ึงให้สุก ไข่ครอบแต่ก่อนใช่จะหากินกันได้ง่าย ๆ จะมีกิน มีขายก็ต่อเมื่อมีการย้อมเส้นด้าย ในช่วง 
1 - 2 สัปดาห์ แต่ปัจจุบันจะท าขายเป็นอาชีพกันหลายครอบครัว พบเห็นได้ตามตลาดนัดวันต่าง ๆ ของสงขลา ในร้านข้าวแกง
ก็จะมีจ าหน่ายเช่นเดียวกัน ไข่ครอบจะมีการท ากันเฉพาะในครอบครัวของชาวประมงริมทะเลสาบฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะที่
ชุมชนบ้านคูขุด ไข่ครอบจึงนับว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการถนอมอาหารของชาวประมงพ้ืนบ้านต าบลคูขุด อ าเภอสทิง
พระ เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของสงขลา 

3.6 ประเภทเครื่องด่ืม 
3.6.1 หวาก 

เป็นเครื่องด่ืมประเภทมึนเมา ท าจากน้ าหวานที่ได้จากพืช เช่น ตาลโตนด จาก มะพร้าว เต่าร้าง อ้อย ราก
หญ้าคา เป็นต้น จ านวนดีกรีของหวากไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ าตาลที่มีอยู่ในน้ าหวาน หากปริมาณน้ าตาลมากดีกรีก็สูง 
แต่ถ้าปริมาณน้ าหวานน้อยดีกรีของหวากก็ต่ าลงตามส่วน ลักษณะของหวากเป็นน้ าขุ่นสีขาวคล้ายน้ าซาวข้าวมีฟองขาวและมี
รสขม ๆ หวาน ๆ บางทีก็มีรสเปรี้ยวเจือปนอยู่ด้วย หวากแบ่งเป็นชนิดใหญ่ ๆ ได้ 2 ชนิด คือ หวากลูกยอด ได้แก่ หวากที่ได้
จากการที่ใช้ภาชนะรองรับจากการหยดจากงวงตาลหรือต้นพืชโดยตรง ส่วนหวากดอง ได้แก่ หวากซึ่งได้จากการที่น าน้ าหวาน
จากพืชหรือน้ าตาลละลายแล้ว ใช้เชื้อหวากผสมเก็บไว้จนเป็นหวาก คือมีฤทธิ์ท าให้มึนเมา 

                                                           
6 ซวา  มาลี, อาหารการกินแห่งลุ่มทะเลสาบ (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์, 2551), หน้า 56 . 
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รสชาติของหวากที่นิยมด่ืมย่อมขึ้นอยู่กับผู้ด่ืมแต่ละคนและแต่ละท้องถิ่น กล่าวคือ บางคนชอบรสอ่อน คือมี
รสหวานผสมอยู่ด้วย บางคนชอบรสแก่ คือรสขมคล้ายเบียร์หรือมีรสเปรี้ยวผสม และบางท้องที่ก็ไม่นิยมใส่เปลือกไม้แช่ไว้ใน
หวาก แต่บางท้องที่ก็นิยม ฉะน้ันรสชาติอันน้ีผู้ด่ืมหรือผู้ท าหวากจะต้องปรุงแต่งให้ได้ตามความต้องการ  

จะเห็นได้ว่าการแปรรูปที่มาจากตาลโตนดมีอยู่มากมาย เพราะตาลโตนดถือเป็นพืชที่มหัศจรรย์ สามารถที่
น ามาแปรรูปได้ทั้งอาหารและเครื่องมือเครื่องใช้  เช่น ต้นตาลโตนดที่แก่สามารถแปรรูปได้ไม้เน้ือดี ใบตาลน ามาตากแห้งท าจัก
สาน ก้านใบใหญ่มาท ารั้วบ้าน หัวผลอ่อนมาท าอาหาร ผลหนุ่มให้น้ าลูกตาลสด จาวตาลน ามาเชื่อม ผลแก่น ามาท าขนมให้สี
เหลืองนวลได้หลายชนิด อย่างเช่น ขนมตาล ส่วนผลผลิตอีกอย่างที่น ายอดงวงตัดและคาบ หมักในกระบอกกลายเป็นน้ าตาล 
โดยใส่ไม้ชนิดหน่ึงเข้าไปคือ ไม้เค่ียม เพ่ือให้กลายเป็นน้ าตาลเมา หรือที่เรียกว่า “หวาก” 

ในพ้ืนที่อ าเภอสทิงพระ จะพบเห็นอาชีพการขึ้นต้นตาลโตนด ที่ถือว่าเป็นอาชีพด้ังเดิมของคนลุ่มทะเลสาบ 
นอกเหนือจากการท าประมง สิ่งเหล่าน้ีล้วนแล้วเป็นวิถีของคนลุ่มเลสาบ ต้ังแต่อ าเภอระโนดลงมาถึงอ าเภอสทิงพระ และเรื่อย
ลงไปถึงอ าเภอสิงนคร ตลอดแนวพ้ืนที่แคบ ๆ ระหว่างทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย ก็จะพบเห็นต้นตาลตลอดทางที่เรียง
รายในทุ่งนา จึงท าให้ได้เห็นว่า วิถีชีวิตของผู้คนในท้องที่แห่งน่ีผูกพันอยู่กับต้นตาลหรือต้นโหนด  
 

3. สรุปผลการวิจัย  
บริเวณลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาน้ันเป็นพ้ืนที่อุดมสมบูรณ์ ดึงดูดผู้คนเข้ามาต้ังหลักแหล่ง สร้างบ้านเมืองในพ้ืนที่น้ีอย่าง

ยาวนานจนถึงปัจจุบัน ต้ังแต่ในอดีตผู้คนในพ้ืนที่ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลาผูกพันอยู่กับทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่ อย่างเช่น 
ทรัพยากรในทะเลสาบ ผืนนาปลูกข้าว และต้นตาลโตนด อันเป็นทรัพยากรที่สร้างคุณประโยชน์ไว้มากมาย ที่ประชาชนลุ่ม
ทะเลสาบสามารถน ามารับประทาน น าไปขาย หรือการแปรรูปเป็นสินค้าให้เป็นที่นิยมในท้องถิ่นและบุคคลต่างถิ่นที่ต่าง
เดินทางไปเสาะหาสินค้าเหล่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันน้ีทะเลสาบจะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อครั้งอดีต ไม่มีกุ้งปลามาก
เหมือนดังแต่ก่อน เพราะวิถีรอบทะเลสาบได้เคลื่อนผ่านกาลเวลาเข้าสู่โลกยุคใหม่ ไปพร้อม  ๆ  กับที่ทะเลสาบสงขลาก าลัง

เปลี่ยนแปลงไปสู่มิติใหม่ในฐานะห้วงน้ าอันเป็นแหล่งศึกษาทางธรรมชาติและวัฒนธรรมให้กับผู้คนทั่วทุกทิศ7 วิถีชีวิตของผู้คน

ยังคงเกี่ยวพันและอาศัยพ่ึงพิงทรัพยากรในลุ่มทะเลสาบมิได้เลือนหายไป แต่กลับน าเสนอและพยายามผลักดันของดีที่อยู่ในลุ่ม
น้ าทะเลสาบสงขลาให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนภายนอกได้รู้จักในรูปแบบของกลายเป็นสินค้าของฝาก โดยเฉพาะอาหารการกินของ
แต่ละพ้ืนที่ได้สะท้อนถึงภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมของชุมชน ความสามารถที่น าเอาวัตถุดิบ ในพ้ืนที่มาดัดแปลง ปรับปรุง 
สร้างสรรค์เป็นอาหาร  ในรูปแบบการบอกเล่าผ่านวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาการถนอมอาหารที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามวิถีและ
สภาพธรรมชาติในแต่ละช่วงฤดูกาล ท าให้วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารจะแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชและสัตว์ที่หาได้ กล่าว
ได้ว่า ด้วยภูมิปัญญาการถนอมอาหารของคนในบริเวณพ้ืนที่ทะเลสาบสงขลา ผูกพันกับท้องทะเลสาบสงขลามาต้ังแต่รุ่นปู่ย่าตา
ยาย จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถเห็นการด ารงชีวิตเหล่าน้ันอยู่ การถนอมอาหาร ที่เคยมีไว้เพ่ือกินนอกฤดูกาลในปัจจุบัน
ปรับเปลี่ยนมาเป็นการแปรรูปอาหารเพ่ือการค้าขายเชิงพาณิชย์มากขึ้น จนกลายเป็นอีกหน่ึงรูปแบบการด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านลุ่มทะเลสาบสงขลาในปัจจุบัน 

 
 

                                                           
7 นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, สองฝั่งเล: ประวัติศาสตร์และภูมิปัญญา จากชุมชนริมห้วงน ้าอันดามันและทะเลอ่าวไทย  (กรุงเทพฯ:  

สายธาร, 2549), หน้า 123-124. 
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