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บทที่ 2
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์
2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์กับสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์
อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์นั้นถือได้ว่าเป็นอาหารไทยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของ
ความเป็ น ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นอาหารพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี
ทั้งยั งเป็ นอาหารที่สะท้อนถึงภูมิปั ญญาในการคิดค้นและสรรค์ส ร้างของคนไทย โดยอาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์ในปัจจุบันนี้มีจาหน่ายทั้งในพื้ นที่จังหวัดจันทบุรีและมีการค้าขายอยู่ทั่ วทุก
ภูมิภาคของประเทศไทยรวมทั้งมีจาหน่ายแพร่หลายในต่างประเทศอีกด้วย ในการนี้ผู้ศึกษาจึงเลือก
ศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์เนื่องจากผลิตภัณฑ์ อาหารไทยประเภทผัดไทย
เส้นจันท์ดังกล่าวเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมีรสชาติที่ดีเป็นที่นิยมของผู้บริโภคและเป็น
อาหารที่สร้างรายได้ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการและผู้จาหน่ายนามาซึ่งรายได้และสร้างชื่อเสียงให้ทั้ง
จังหวัดจันทบุรีรวมไปถึงประเทศไทยโดยผู้ศึกษาขออธิบายรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้

2.1.1 ประวัติของอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์
ประเทศไทยถื อ เป็ น ประเทศที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ไ ปด้ ว ยทรั พ ยากร
อย่างหลากหลายโดยมีวัฒนธรรมการกินอาหารแบบเรียบง่าย ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจาพวกข้าว
กะปิ น้าปลา ผัก โดยการปรุงอาหารของคนไทยนั้นจะมีเอกลักษณ์พิเศษที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ อาหารทุกชนิดนอกจากเป็นอาหารที่รับประทานเพื่อการดารงชีพแล้วก็ยังสะท้อนภาพถึง
วิถีชีวิต ความเชื่อ ชาติพัน ธุ์ และวัฒนธรรมของคนในชุมชน อาหารที่ปรุงขึ้นส่ วนใหญ่มักจะเป็น
อาหารที่ทาได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนวัตถุดิบต่างๆที่นามาใช้ล้ วนหาได้ง่ายในพื้นที่ใกล้เคียงแม้กระทั่งหาก
วัตถุดิบบางสิ่งบางอย่างขาดแคลนไปก็สามารถหาวัตถุดิบอื่นมาทดแทนได้ซึ่งถือเป็นความรู้อันเกิดจาก
ประสบการณ์ของบรรพบุรุษที่ ถ่ายทอดสืบต่อกันมาทั้งสิ้น การทาอาหารประเภทต่างๆจึงถือเป็น
ศิล ปะที่แสดงถึงการสร้ างสรรค์ทางความคิดในอีกรูปแบบหนึ่ง โดยอาหารในยุคเริ่มแรกนั้นเป็น
อาหารที่ ห าได้ จ ากสภาพแวดล้ อ มของพื้ น ที่ที่ อ ยู่ อาศั ย เช่ น หากอยู่ ใ กล้ แ ม่ น้ าล าคลองก็ ห าปลา
อยู่ในป่าเขาก็ใช้วิธีการล่าสัตว์ ซึ่งเมื่อคนในสมัยนั้นเริ่มรู้จั กการทาการเกษตรกันอย่างแพร่หลายแล้ว
ถัดจากนั้นต่อมาจึงได้เริ่มมีการพัฒนาด้วยการปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ เพื่อนามาประกอบเป็นอาหารใน
ครั้งต่อๆไป
แรกเริ่ ม ในสมั ย พระเจ้ า นารายณ์ แ ห่ ง กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาได้ เ ริ่ ม มี ก ารน าเอา
เส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วมาผั ด ซึ่ ง การผั ด ก๋ ว ยเตี๋ ย วผั ด นั้ น เริ่ ม จากพ่ อ ค้ า ชาวเวี ย ดนามที่ เ ป็ น ผู้ ริ เ ริ่ ม ขึ้ น
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โดยชาวเวียดนามจะเรียกว่า “เฝ่อเส่า” หรือ “บั๊ญเฝ่อเส่า” และต่อมาประเทศไทยก็ได้มีการนามา
ดั ด แปลงให้ เ ป็ น อาหารที่ แ สดงถึ ง เอกลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ไทยถั ด มาในช่ ว ง พ .ศ. 2481-2487
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือที่เรียกว่า (สงครามมหาเอเชียบูรพา) อาหารไทยประเภทผัดไทยถือ
เป็ น อาหารที่ช าวต่างชาติเริ่ มรู้ จั ก โดยอาหารไทยประเภทผั ดไทยมีพัฒ นาการมาตามคาสั่ งของ
จอมพล ป.พิบูลสงครามเพื่อส่งเสริมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและแสดงถึงอัตลักษณ์ของความ
เป็ น ไทยในขณะนั้ น 1 ประกอบกับ มีการเปลี่ ยนชื่อประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยในวันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2482 ซึ่งอาหารไทยประเภทผัดไทยได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมของประเทศจีน 2
โดยเห็น ว่าก๋วยเตี๋ยวในสมัยนั้ นได้รับความนิยมอย่างมากเพราะมีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวแบบตั้งอยู่กับที่
และแบบสามารถเคลื่อนที่ได้ไม่ว่าจะเป็นทางเรือหรือรถเข็นก็ตาม ในขณะเดียวกันในสมัยของ
จอมพล ป.พิบูล สงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในตอนนั้นถือได้ว่า เป็นช่วงของกระแสรัฐนิยมหรือ
ชาตินิยมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง สังคม วัฒนธรรม อีกทั้งได้มีนโยบายในการ
สร้างความเข้มแข็งให้ชาติไทยด้วยการรณรงค์ให้ประชาชนคิดค้นอาหารขึ้นมาชนิดหนึ่งเพื่อให้สามารถ
นาไปประกอบอาชีพค้าขายเพื่อให้มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศกับให้ประชาชนคนไทยปลูกผักไว้กิน
เองในครัวเรือนเพื่อที่ในอนาคตสามารถสร้างรายได้ให้ตนเอง 3 รวมไปถึงเพื่อให้อาหารไทยประเภท
ผั ด ไทยที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น เข้ า มาแทนที่ ก ารขายก๋ ว ยเตี๋ ย วแบบจี น ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอยู่ ใ นช่ ว งนั้ น
ทั้งนี้ในการสร้ างเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองดังกล่าวได้ทาด้วยวิธีการนา (เส้ นจันทร์ ) ซึ่งเป็นเส้ น
ก๋วยเตี๋ยวที่มีความแตกต่างไปจากเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปของชาวจีน โดยนาเส้นจันท์ที่เป็นผลผลิตจาก
ภูมิปั ญญาของคนในจั งหวัดจั น ทบุ รีมาใช้ในการทาอาหารไทยประเภทผั ดไทยเส้ นจันท์เนื่องจาก
วัตถุดิบเส้นจันท์เป็นเส้นที่มีคุณภาพที่ดี ไม่เปื่อยยุ่ยง่าย มีความเหนียวนุ่ม ซึ่งเหมาะแก่การที่จะนามา
ผัดในกระทะที่ร้อนเพื่อให้มีความโดดเด่นกว่าเส้นก๋ วยเตี๋ยวประเภทอื่นๆ รวมถึงเพื่อให้อาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์แตกต่างไปจากก๋วยเตี๋ ยวชนิดน้าแบบของประเทศจีนประกอบกับให้คนไทย
ในสมัยนั้นหันมารับประทานก๋วยเตี๋ยวกันให้มากขึ้นเพื่อเป็นการลดการบริโภคข้าวภายในประเทศ
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เนื่องจากหลังจากสงครามยุติลงประเทศไทยได้ทาข้อตกลงกับประเทศอังกฤษหลายประการ โดยได้มี
พันธะกรณีว่าให้ประเทศไทยต้องชดใช้ค่าเสียหายให้ แก่อังกฤษด้วยข้าวจานวน 1 ล้าน 5 แสนตัน
ซึ่งกาลังการผลิตข้าวในสมัยก่อนที่จะต้องผลิตข้าวเป็นจานวนมหาศาลในเวลานั้นจึงเป็นอุปสรรค
อย่างมาก สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมทาให้ข้าวที่จะใช้บริโภคกันภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความ
ต้อ งการของคนส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศไทย รั ฐ บาลจึ ง ได้ มี ก ารรณรงค์ ใ ห้ ป ระชาชนหั น มาบริ โ ภค
ก๋วยเตี๋ย วแทนการบริโ ภคข้าว โดยก๋วยเตี๋ยวนั้นจะผลิ ตมาจากข้าวที่หักโดยเป็นข้าวที่ถูกคัดแยก
ออกมาต่างหากประกอบกับในขณะนั้นสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยังอยู่ในช่วงยุคข้าวยาก
หมากแพงอีกด้วย4
ก๋ว ยเตี๋ย วแบบจีนหรื อ ที่ค นทั่ว ไปเรีย กกัน ว่า “ก๋ว ยเตี๋ย วผัด ” ซึ่ง อาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์นับได้ว่าเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมทางด้านอาหารจีนเข้ากับอาหารไทย 5
อีกทั้งอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ยังเป็นอาหารที่เกิดขึ้นมาภายใต้วัฒนธรรมแบบชาตินิยมที่
จอมพล ป.พิบูลสงครามได้สร้างขึ้นโดยแท้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นวัฒนธรรมการกินแบบชาตินิยม ในกระแส
ของชาตินิ ย มหรื อรั ฐ นิ ย มนั้ น แม้ว่าก๋ว ยเตี๋ยวเป็น อาหารของประเทศจีนแต่ช าวไทยได้ คิดค้นและ
สร้างสรรค์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ขึ้น เมื่ออาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์เป็นอาหาร
ที่คงความเป็นชาติไทยไว้ อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ในสมัยก่อนนั้นจึงไม่นิยมนาหมูมาเป็น
วัตถุดิบของอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์เนื่องจากเห็นว่าหมูเป็นอาหารของคนจีน 6 คนไทยจะ
บริโภคหมูก็ต่อเมื่อมีงานฉลองหรืองานเลี้ยงเท่านั้น อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์จึงนับเป็น
อาหารประยุกต์ด้วยการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นทดแทนเริ่มต้นจากเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ ซึ่งต่อมาก็มีการ
ปรับเปลี่ยนนาเส้นชนิดอื่นๆมาใช้หรือแม้กระทั่งใช้เนื้อสัตว์หลากหลายชนิดร่วมกับพืชผักในวัฒนธรรม
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อาหารไทย เช่น ถั่วงอก กุยช่าย หัวไชโป้ หัวปลี น้ามะขามเปียก พริกป่น มะนาว ถั่วลิสง เป็นต้น7
อย่างไรก็ตามในอดีตได้มีการใช้เส้นจันท์มาเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงเป็นอาหารเนื่องจากเส้นจันท์
เป็ น เส้ น ที่ผ ลิ ตตามภูมิปัญญาของคนไทย โดยมีการเรียกชื่ออาหารชนิดนี้ว่า “ผั ดไทยเส้ นจันท์ ”
แต่ต่อมาเส้นจันท์นั้นมีราคาสูงและหายากกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไป จึงได้มีการปรับเปลี่ยนด้วยการใช้
เส้นเล็กซึ่งเป็นเส้นทั่วไปที่หาได้ง่ายมาใช้แทนเส้นจันท์ อีกทั้งมีการเปลี่ยนชื่อเรียกของอาหารผัดไทย
เส้นจันท์ให้สั้นลงเพื่อให้ง่ายต่อการเรียกชื่อของอาหาร โดยเรียกชื่อกันติดปากว่า “ผัดไทย”
เมื่ออาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์นับเป็นอาหารท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี
แล้วนั้นทั้งยังเป็นอาหารที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทยไปในขณะเดียวกันประกอบกับว่าต่อมาจอมพล
ป.พิบูลสงครามได้มีการเชิญชวนด้วยการปราศรัยให้พี่น้องประชาชนคนไทยหันมาบริโ ภคก๋วยเตี๋ยว
แทนการบริโภคข้าวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติในขณะนั้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพ
คล่องภายในประเทศ โดยคากล่าวของจอมพล ป. พิบูลสงครามมีว่า “อยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวกัน
ให้ทั่วเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อมทาเองได้ในประเทศไทยหาได้
สะดวกและอร่ อยด้ว ย หากพี่น้ องชาวไทยกิ นก๋ ว ยเตี๋ยวคนละหนึ่ งชามทุก วัน วันหนึ่งจ ะมีค นกิ น
ก๋วยเตี๋ยวสิบแปดล้านชามตกวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทยหนึ่งวันเท่ากับเก้าสิบสตางค์เท่ากับเก้า
แสนบาทเป็นจานวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้ เงินเก้าแสนบาทนั้นก็จะไหลไปสู้ชาวไร่ชาวนาชาวทะเล
ทั่วกันไม่ตกไปอยูใ่ นมือใครคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวและเงินหนึ่งบาทก็มีราคาหนึ่งบาทซื้อก๋วยเตี๋ยว
ได้ เ สมอไม่ ใ ช่ ซื้ อ อะไรก็ ไ ม่ ไ ด้ เ หมื อ นอย่ า งทุ ก วั น นี้ ซึ่ ง เท่ า กั บ ไม่ มี ป ระโยชน์ เ ต็ ม ที่ ใ นค่ า ของเงิ น ”8
ด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่า อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์นั้นถือเป็นอาหารที่เกิดขึ้นมาภายใต้
วั ฒ นธรรมการกิ น แบบชาติ นิ ย มหรื อ รั ฐ นิ ย มที่ ท างรั ฐ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ค รองอ านาจนั้ น ได้ ส ร้ า งและให้
ความหมายขึ้นในบริบททางวัฒนธรรมของคนชาติขณะนั้น
สรุปได้ว่าอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์นอกจากเป็นอาหารที่ถูกสร้างขึ้ น
เพื่ อพยุ ง เศรษฐกิจ ของประเทศไทยที่ ตกต่าในยุ คนั้ นภายใต้ ยุค ชาติ นิย มหรือ รัฐ นิ ยมของจอมพล
ป.พิบูลสงครามแล้วนั้นอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ยังถือเป็นอาหารท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรี
และเป็นอาหารที่แสดงถึงความเป็นชาติไทยอย่างเข้มแข็ง ไปในเวลาเดียวกัน โดยอาหารไทยประเภท
7

ปรัศนี วงศ์ยานนาวา, “การรณรงค์เรื่องการกินและการประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวกับ
นโยบายสร้างชาติของรัฐบาลจอมพล ป พิบูลสงครามใน พ.ศ. 2485 – 2487,” BU Academic
Review, 10(1), pp.136–149.
8
โสภิต สิงห์มณี, “คนไทยใน USA,” สืบค้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558, จาก,
http://konthaiusa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=829:padthainoodle&catid=68&Itemid=220
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ผัดไทยเส้นจันท์ได้ถูกนามาใช้เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นคนไทยและวัฒนธรรมของชาติไทยซึ่ง การ
บริโภคอาหารจึงไม่ได้มีความหมายแต่เพียงรับประทานเพื่ออิ่มท้องเท่านั้น แต่อาหารยังคงแสดงถึง
ความเป็นมาของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัยอีกด้วยพร้อมๆกับการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรือของชาติไทย
2.1.2 ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์
อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ ไม่เพียงแต่เป็นอาหารที่ทารับประทานกัน
อย่างแพร่หลายทั้งในจังหวัดจันทบุรีหรือในพื้ นที่อื่นๆในประเทศไทยเท่านั้น หากแต่ยังคงสะท้อนถึง
ประเพณีวัฒนธรรมรวมถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนชาวไทยด้วย โดยอาหารไทยประเภทผัดไทย
เส้ น จั น ท์ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น อาหารซึ่ ง เกิ ด จากภู มิ ปั ญ ญาของชุ ม ชนชาวไทยและในจั ง หวั ด จั น ทบุ รี
ซึ่งเมื่อนามาปรุงแต่งด้วยวัตถุดิบและกรรมวิธีการปรุง โดยเฉพาะตามแบบวัฒนธรรมชาติไทยจึงได้
อาหารที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นอาหารท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีที่เป็นอาหารของชุมชนชาวไทย
โดยอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์นั้นถือได้ว่าเป็นอาหารประจาชาติไทยอย่างหนึ่งที่ได้รับการสืบทอดมา
อย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นอาหารประจาชาติ ที่ถูกปากของคนไทยแล้วก็ยัง เป็นอาหารที่เป็นที่ชื่น
ชอบของชาวต่างชาติอีกเป็นจานวนมาก นอกจากนี้อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ได้ถูกสรรค์
สร้างขึ้นมาตามแนวคิดชาตินิยมของจอมพล ป.พิบูลสงคราม โดยกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่อาศัยในประเทศ
ไทยได้คิดค้นและผลิตขึ้นซึ่งอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ของกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวนับเป็นการ
แสดงออกถึงความเป็นคนไทยภายใต้เอกลักษณ์วัฒนธรรมของชาติไทยด้วยการที่กลุ่มชาติพันธุ์ได้มี
การแสดงออกถึง ความเป็ น ไทยผ่ านวั ฒ นธรรมทางด้ านอาหารท าให้ อ าหารไทยประเภทผั ดไทย
เส้นจันท์เป็นการแสดงออกทางวัฒนธรรมประเภทที่สามารถสัมผัสได้และไม่สามารถสัมผัสได้ไปใน
เวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะของสินค้าอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ยังสามารถ
แบ่งออกได้ 3 ลักษณะด้วยกัน โดยเป็นลักษณะเฉพาะด้านรสชาติลักษณะเฉพาะด้านการใช้วัตถุดิบ
ในท้องถิ่น ลักษณะด้านชื่อของอาหาร ซึ่งมีรายละเอียดดังจะกล่าวต่อไปนี้9
ด้า นแรก คื อ ลั ก ษณะเฉพาะในด้ า นรสชาติ จ ะเห็ น ได้ว่ า อาหารไทยประเภท
ผัดไทยเส้นจันท์ในปัจจุบันนี้จะไม่มีรสชาติเป็นที่แน่นอนตายตัว ซึ่งรสชาติของอาหารไทยประเภท
ผัดไทยเส้นจันท์จะมีความหลากหลาย ทั้งนี้อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์จะมีรสชาติเช่นใด
ย่อมขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ปรุงและผู้บริโภค โดยทั่วไปแล้วรสชาติของอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้น
จันท์จะเน้นถึงความกลมกล่อม ซึ่งความกลมกล่อมเช่นว่านี้จะประกอบไปด้วย 5 รสชาติ คือ รส
เปรี้ยว เค็ม เผ็ด หวาน และมันอย่างสมบูรณ์แยกได้เป็น 1) ซึ่งรสเปรี้ยวในอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์
9

สุ พ ร สั ง ข์ สุ ว รรณ สุ ว รรณา วรสิ ง ห์ และธวั ช ศรี วี ร ชั ย ,“เส้ น จั น ท์ ส าหร่ า ยทะเล”
(คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎราไพพรรณี, 2554), น.5-25
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นั้ น จะได้ จ าก น้ ามะขามเปี ย กหรื อ น้ ามะนาว 2) รสหวานได้ จ ากน้ าตาลมะพร้ า ว น้ าตาลทราย
3) รสเค็มได้จ ากน้ าปลา กุ้งแห้ งฝอย กุ้งแห้ งเนื้อ 4) รสมัน ได้ จากถั่ว ลิ ส งคั่ว บด 5) รสเผ็ดได้จาก
พริกป่น อีกทั้งอาหารผัดไทยเส้นจันท์ยังมีสารอาหาร 5 หมู่ที่จาเป็นสาหรับร่างกาย ได้แก่ 1) โปรตีน
ในอาหารไทยผั ด ไทยเส้ น จั น ท์ ไ ด้ ม าจากเนื้ อ สั ต ว์ แ ละถั่ ว ลิ ส ง 2) ไขมั น ได้ ม าจากน้ ามั น พื ช
3) คาร์โบไฮเดรตได้มาจากเส้นของก๋วยเตี๋ยว 4) วิตามินได้จากผักต่างๆที่อยู่ในอาหารไทยผัดไทยเส้น
จันท์ 5) เกลือแร่ได้จากผักและเครื่องปรุงรสในอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์10
ในขณะเดี ย วกัน อาหารไทยประเภทผั ดไทยเส้ นจั นท์ นั้น ยังมี รสชาติ ที่มี ความ
คล้ายคลึงกับอาหารจานเดียวทั่วๆไปที่ไม่นิยมรสชาติขม อีกทั้งอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ยัง
มีสีสันที่สวยงามน่ารับประทาน โดยเป็นอาหารประเภทเส้นที่มีความแตกต่างไปจากอาหารประเภท
เส้น ของประเทศอื่นๆ นอกจากนี้ การปรุงอาหารของคนไทยนั้นจะไม่นิยมการใช้เครื่องชั่งตวงวัด
โดยชาวไทยมั ก จะนิ ย มปรุ ง อาหารด้ ว ยวิ ธี ก ะจ านวนปริ ม าณเครื่ อ งปรุ ง และส่ ว นผสมต่ า งๆตาม
ประสบการณ์ของตนหรือที่เรียกกันว่า “น้าหนักมือ” หรือ “รสชาติมือ” ซึ่งหมายถึงผู้ปรุงอาหารต้อง
กะปริมาณของส่วนผสมและเครื่องปรุงตามรสนิยม ความรู้ ประสบการณ์ของตนเอง โดยเทคนิคการ
ปรุ งอาหารย่ อมขึ้น อยู่ กับ ผู้ป รุ งแต่ละคนเป็นส าคัญและขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการถ่ายทอดของแต่ล ะ
ครอบครัวนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามแม้อาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์ชนิดเดียวกันจะมี
ความแตกต่างกันอยู่บ้างก็ตามแต่ในความแตกต่างเช่นว่านี้มักจะมีจุดร่วมของรสชาติอาหารหลักๆที่
คล้ายคลึงกันอยู่ด้วยเพียงแต่ว่ารสชาติของอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ดังกล่าวอาจจะมีรสชาติ
ใดรสชาติหนึ่งที่มากกว่าหรือน้อยกว่าเท่านั้นซึ่งขึ้นอยู่กับรสนิยมของผู้ปรุงหรือผู้บริโภคชาวไทย11
ด้านที่สอง คือ ด้านที่สอง คือ ลักษณะเฉพาะของการเลือกใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นจะเห็น
ได้ว่าเส้นจันท์นับเป็นวัตถุดิบที่สาคัญของผลิตภัณฑ์อาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์ โดยเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว
ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งเหมาะแก่การนามาปรุงเป็นอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ไม่ว่าจะเป็น
เรื่อ งของความเหนีย วนุ่ม ที่เ หมาะแก่ก ารนามาผัด ในกระทะด้ว ยไฟแรง โดยที่เ ส้น จัน ท์นับ เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวจันทบุรีด้วยการนาเอาพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูป
เพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งยังเป็นการแปรรูปเพื่อถนอมอาหารไปในเวลาเดียวกัน ซึ่งข้าวเจ้าที่
นามาใช้จะมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่มาจากปัจจัยทางธรรมชาติที่ เกี่ยวกับดิน ฟ้า อากาศ ทาให้ข้าวชนิด
นี้มีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างไปจากข้าวเจ้าที่ปลูกในพื้นที่แห่งอื่น โดยเส้นจันท์เป็นผลผลิตที่เกิด
10

สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูล และทรงพล อุทัยสาร์ “สูตรผัดไทยเพิ่มมูลค่า” (คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557), น.35-45.
11
เกศสิริ ปั้นธุระ, “เอกลักษณ์ของอาหารไทยชาววัง การคงอยู่และการส่งเสริมคุณค่า ”
(กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550), น.65.
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จากการนาข้าวเจ้าที่เป็นข้าวเก่านาปีประเภทข้าวสามส่วนหรือที่เรียกว่าข้าวซาฮ้อซึ่งได้ปลูกขึ้นใน
พื้นที่จังหวัดจันทบุรีมาโม่ให้ละเอียดแล้วจึงมาผสมกับน้าบาดาลซึ่งเป็นน้าที่อยู่ในบ่อใต้ดินในพื้นที่
จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นเนื่องจากมีค่าความเป็นกรดและด่างที่เหมาะสมรวมทั้งมีแร่ธาตุที่สาคัญต่างๆทา
ให้เกิดเป็นเส้นจันท์ที่มีคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เข้าข่ายสามารถเป็นสินค้าในระบบสิ่ งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ได้ ซึ่งแตกต่างไปจากอาหารผัดไทยทั่วไปที่ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวแบบธรรมดาในการปรุงเป็น
อาหารผัดไทย นอกจากนี้ในส่วนของวัตถุดิบอื่นๆชาวจันทบุรีนิยมนาเข้าวัตถุดิบจากพื้นที่ภูมิศาสตร์
อื่นใกล้เคียงนอกจังหวัดจันทบุรีซึ่งวัตถุดิบที่ได้มานั้นจะเน้นความสดใหม่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทย
ผัดไทยเส้นจันท์มีคุณภาพที่ดีเหมาะแก่การบริโภค
อย่างไรก็ตาม หากจะระบุถึงสูตรของอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์แล้วนั้น
รู ป ลั กษณ์ ของอาหารไทยประเภทผั ดไทยเส้ นจั นท์ นั บได้ ว่า เป็น อาหารจานเดี่ ย วที่ มีลั ก ษณะเป็ น
ก๋วยเตี๋ยวผัดชนิดแบบแห้งที่รสชาติดีน่ารับประทานเนื่องจากมีสีสันที่สวยงาม โดยเป็นสีสันที่มีความ
เป็นธรรมชาติของส่วนผสมหลักและเครื่องปรุงรสอาทิ สีน้าตาลจากน้ามะขามเปียก สีเหลืองจากเต้าหู้
เหลื องและไข่ ไก่
สี แดงจากกุ้ งฝอยหรื อกุ้ งแห้ ง สี ขาวจากถั่ วงอก สี เขี ยวจากกุ ยช่ าย เป็ นต้ น
ซึ่งเป็นวัตถุดิบของอาหารผัดไทยเส้นจันท์ที่หาได้ง่ายในสภาพพื้นที่แวดล้อมต่างๆ อีกทั้งส่วนผสมอัน
เป็ น เอกลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของอาหารผั ด ไทยเส้ น จั น ท์ จ ะประกอบไปด้ ว ยเนื้ อ สั ต ว์ เช่ น กุ้ ง แห้ ง
เส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วอั น ได้แ ก่เ ส้ น จั น ท์ พืช ผั กและวัต ถุ ดิบ อื่น เช่น ไข่ ถั่ ว งอก กุย ช่า ย ไชโป้สั บ เต้ า หู้
หอมแดงสับ น้ามันพืช และเครื่องปรุงรสต่างๆ ได้แก่ น้ามะขามหรือน้ามะนาว น้าตาลทราย น้าตาล
มะพร้าว พริกป่นและน้าปลา นอกจากรสชาติที่หลากหลายและรูปลักษณ์ที่เป็นเอกลั กษณ์แล้วนั้น
ในด้านคุณค่าทางโภชนาการอาหารผัดไทยเส้นจันท์ก็นับเป็นอีกรายการอาหารหนึ่งที่มีสารอาหารซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครบถ้วนอีกด้วย นอกจากนี้ในแต่ละภูมิภาคมักจะมีการเปลี่ยนเส้นหรือ
เปลี่ยนวัตถุดิบบางอย่าง แต่ยังคงมีชื่อเรียกอย่างเดิมก็คือ อาหารผัดไทยเนื่องจากคนในชุมชนท้องถิ่น
ต่างๆนิยมการนาสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติมาประยุคในการทาเป็นอาหาร โดยวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่
เป็นส่วนสาคัญของการปรุงอาหารผัดไทยเส้นจันท์จะมีดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.1 เส้นจันท์12
12

บริ ษัท ครั ว ไกลบ้ าน,“เส้ นจั นท์ ,”
www.Kruaklaibaan.com

สื บค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายาน 2558,

จาก
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เส้ น จั น ท์ เป็ น เส้ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วที่ ท ามาจากแป้ ง ข้ า วเจ้ า มี ลั ก ษณะเป็ น เส้ น ยาว
ที่คนส่วนใหญ่นิยมบริโภครองลงมาจากข้าว 13 เส้นจันท์ถือได้ว่าเป็นวัตถุดิบสาคัญในการปรุงอาหาร
ไทยประเภทผั ดไทยเส้ นจัน ท์ ซึ่งที่มาของเส้ นจันท์ดังกล่าวนี้เกิดจากภูมิปัญญาของคนในจังหวัด
จันทบุรีที่มีชื่อเสียงกว่า 50 ปี โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างรายได้แก่จังหวัดจันทบุรีเป็นจานวน
มาก14 ในการผลิตเส้นจันท์นั้นจะมีความพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ซึ่งการผลิตเส้นจันท์เริ่มตั้งแต่การใช้
ข้าวเจ้าเป็นวัตถุดิบหลักในการนามาผลิตเป็นเส้นจันท์ ข้าวเจ้าที่ใช้จะเป็นข้าวเก่านาปีที่เป็นข้าวชนิด
แข็งเนื่องจากข้าวชนิดแข็งดังกล่าวจะมีค่าทางเคมีที่เรียกว่า “อะมิโลส” ในปริมาณที่สูงประมาณร้อย
ละ 28 ขึ้นไปทาให้มีความคงตัวและค่า การคืนตัวของแป้งเป็นจานวนมากเหมาะแก่การนามาใช้เพื่อ
ผลิตเป็นเส้นจันท์15 ข้าวเก่านาปีนั้นจะเป็นข้าวที่เก็บไว้นานค้างปีหรือเก็บเกี่ยวมากกว่า 4 – 6 เดือน
เนื่องจากมีความชื้นที่น้อยและมีลักษณะแข็งเป็นเม็ดร่วน ข้าวเจ้าที่นามาใช้จะเป็นข้าวสามส่วนหรือที่
เรียกว่าข้าวซาฮ้อ แล้วจึงค่อยนาข้าวเจ้านั้น มาขัดสี เมล็ดข้าวที่ได้จะมีสีขาวขุ่นมีรอยแตกหักบ้าง
เล็กน้อย เมล็ดของข้าวจะไม่เกาะติดกันเพราะมียางข้าวน้อยและจะมีลักษณะที่แข็งกว่าข้าวใหม่
ข้าวเก่านาปีจะเป็นข้าวที่ปลูกในฤดูเพาะปลูกก็ คือปลูกและเก็บเกี่ยวครั้งเดียวต่อปี โดยจะเริ่มปักดา
หรื อหว่านในช่ว งระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิ งหาคมและเริ่มเก็บเกี่ยวได้ในเดือนพฤศจิกายนถึ ง
ธันวาคม16 เมื่อได้ข้าวเก่านาปีมาแล้วก็จะนามาทาการคัดแยกสิ่งเจือปนต่างๆออก เช่น ดิน ก้อนหิน
กรวด แล้วต่อมาจึงนาแป้งมันที่ผลิตมาจากหัวมันสาปะหลังมาเป็นส่วนผสม ซึ่งการนาแป้งมันมาผสม
ดังกล่าวก็เพื่อปรับสภาพของข้าวเก่านาปีให้มีระดับและมาตรฐานที่เหมาะสมในการนาไปผลิตเป็นเส้น
จันท์ต่อไป17
ต่อมาในส่วนของน้าบาดาลซึ่งเป็นน้าที่จะใช้ในการผสมกับข้าวเก่านาปีเพื่อให้ได้
เป็นเส้นจันท์นั้น น้าบาดาลดังกล่าวจะเป็นน้าที่อยู่ในบ่อใต้ ดินโดยบ่อใต้ดินดังกล่าวมีการขุดเจาะลึ ก
ลงไปประมาณ 15 เมตรเนื่ อ งจากใต้ ดิ น ดั ง กล่ า วมี ป ริ ม าณแร่ ธ าตุ แ ละสารประกอบที่ ส าคั ญ
ซึ่งหากนาน้าบาดาลดังกล่าวมาใช้ผลิตเส้นจันท์แล้วจะได้เส้นจันท์ที่มีคุณภาพที่ดีอีกทั้งน้าบาดาลในบ่อ
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ใต้ดินดังกล่าวเป็นบ่อน้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งผ่านการตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพของความเป็น
กรดและด่างที่มีค่าสภาพความเป็นกลางที่เหมาะสมและมีตะกอนน้อย หลังจากนั้นต่อมาก็จะสูบน้า
บาดาลจากใต้ดินขึ้นมาเพื่อพักไว้ในถังเก็บน้าขนาดใหญ่ที่เป็นเหล็กซึ่งได้เตรียมไว้เพื่อพักน้าแล้วรอจน
น้าที่บาดาลที่สูบขึ้นมาจากใต้ดินนั้นตกตะกอนก่อนที่จะนาน้าบาดาลนั้นไปกรองอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะ
นาไปใช้ต่อไป ซึ่งการนาน้าบาดาลที่อยู่ใต้ดินไปใช้ในการผลิตเส้นจันท์เพราะเหตุว่าน้าที่อยู่ใต้ดิน
ดังกล่าวเป็นน้าที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ทาให้เส้นจันท์ที่ได้มานั้นเหนียวนุ่ มไม่ขาดง่าย โดยน้าบาดาลใต้
ดินดังกล่าวจะแตกต่างไปจากน้าธรรมชาติจากแหล่งอื่น เช่น น้าประปา น้าตามห้วย หนอง คลอง บึง
หรือน้าฝนทั่วไป ซึ่งน้าจากแหล่งทั่วไปดังกล่าวจะมีเกลือ แคลเซียม และแมกนีเซียมสูงทาให้ความ
เหนียวของเส้นก๋วยเตี๋ยวลดลงประกอบกับคนในจังหวัดจั นทบุรีได้มีการทดลองใช้น้าทั่วไปในการผลิต
เส้ น จั น ท์ผ ลที่ไ ด้คือเส้ น จั น ท์ ที่ใช้น้ าจากแหล่ งอื่น เส้ นจะไม่เหนียวนุ่ม อีกทั้งเปื่อยยุ่ ยและขาดง่า ย
เท่ากับว่าน้าบาดาลที่อยู่ ใต้ดินจึ งมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการผลิตเส้นจันท์ทาให้เส้นจันท์มี
เอกลักษณ์โดดเด่นกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไป18
หลังจากได้ข้าวเก่านาปี น้าบาดาลใต้ดินและแป้งมันมาแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือ
การน าข้ า วเก่ า นาปี ที่ ไ ด้ ม าล้ า งท าความสะอาดด้ ว ยการแช่ ด้ ว ยน้ าบาดาลใต้ ดิ น ทิ้ ง ไว้ เ ป็ น เวลา
2-3 ชั่วโมง โดยมีการเติมสารส้มเพื่อให้ข้าวเก่านาปีมีความขาวขึ้น หลังจากนั้นจึงนาข้าวเก่านาปีที่
ผ่านการแช่มาแล้วมาทาความสะอาดอีกครั้งก่อนนามาบดให้ละเอียดด้วยเครื่องโม่ ซึ่งการโม่นั้นจะ
เป็นการนาเอาข้าวที่ผ่านการแช่จนนิ่มแล้วมาโม่กับน้าในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อบดเนื้อข้า วให้เป็นผง
ละเอียดจนกลายเป็นน้าแป้ง โดยความละเอียดของแป้งที่ได้จะอยู่ที่ 150-250 ไมครอนและความ
เข้มข้นของน้าแป้งที่ได้จะอยู่ที่ 42 % โดยน้าหนักก่อนที่จะผสมกับน้าบาดาลใต้ดินที่เตรียมไว้เพื่อให้
ได้เป็นน้าแป้งออกมาก่อนที่จะนาไปผสมกับแป้งมันในขั้นตอนต่อไป โดยสี ของน้าแป้งที่ได้นั้นจะมีสีที่
เหมือนกันและมีความเหนียวข้นต่อมาเมื่อได้น้าแป้งแล้วก็จะนากรองเพื่อคัดแยกสิ่งที่ไม่ใช่น้าแป้ง
ออกมาโดยอาจจะเป็นเศษข้าวที่ไม่สามารถบดละเอียดอย่างสมบูรณ์ ต่อมาจึงนาน้าแป้งไปผสมกับ
แป้งมันที่เตรียมไว้ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้เข้ าเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งน้าแป้งที่ได้จากการโม่ข้าว
เก่านาปีนั้นจะต้องมีการกวนน้าแป้งอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้น้าแป้งละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ตกตะกอน
หลั ง จากนั้ น ก็ จ ะปล่ อ ยให้ น้ าแป้ ง ที่ ผ สมเสร็ จ แล้ ว ไหลไปตามรางลู ก กลิ้ ง เพื่ อ ท าให้ เ ป็ น แผ่ น แป้ ง
และเข้าสู่อุโมงค์เครื่องนึ่งแผ่นแป้งต่อไป โดยอุโมงค์เครื่องนึ่งแป้งจะเป็นเครื่องที่ใช้ไอน้าความร้อนสูง
เพื่อให้น้าแป้งที่ไหลไปตามรางนั้นสุกเสียก่อนโดยจะใช้เวลาในการนึ่งด้วยไอน้าประมาณ 10 นาที
ซึ่งกรรมวิธี การนึ่ งแป้ งดั งกล่ าวจะทาให้ แ ป้ง มีค วามเหนียวและเกาะกัน เป็ นแผ่ นที่ ส ามารถดึ งได้
โดยที่ไม่ขาดออกจากกัน ต่อมาแป้งดังกล่าวก็จะไหลต่อไปยังสายพานเพื่อส่งเข้าสู่เครื่องอบหมาด
18

เพิ่งอ้าง น.7.

16
โดยใช้อุณหภูมิที่ 150-180 องศาเซลเซียสประมาณ 5 นาทีเพื่อลดความชื้นของแป้งทาให้แป้งที่ได้นั้น
มีความแห้งในอีกระดับหนึ่งซึ่งเมื่ อออกจากเครื่องอบหมาดแล้วจะมีพัดลมระบายอากาศทาหน้าที่
ระบายความร้อนและความชื้นออกจากแผ่นแป้งเพื่อทาให้ความชื้อของแป้งเหลือประมาณ 40 %
มีความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร ซึ่งแป้งที่ได้จากการผลิตดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นผืนสี่เหลี่ยม
ขนาดใหญ่ หนา เหนียวนุ่มและมีความชื้นพอสมควรประมาณร้อยละ 60 หลังจากนั้นก็จะตัดให้เป็น
แผ่นสี่เหลี่ยมขนาดเล็กลงโดยจะมีขนาดอยู่ที่กว้าง 150 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร19
ขั้นตอนต่อมาก็จะนาเอาแผ่นแป้งที่ผ่านกระบวนการทุกขั้นตอนแล้วมาตัดเป็น
แผ่นสี่เหลี่ยมโดยนาไปผึ่งลมบนตะแกรงไม้ไผ่ขนาดใหญ่เพื่อให้แป้งแห้งและคืนสภาพ ต่อมารอให้แป้ง
แห้งอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะใช้เวลาในการผึ่งให้แห้งประมาณ 6-8 ชั่วโมง เมื่อเนื้อแป้งแห้งดีแล้วจึงนาเข้าสู่
กระบวนการตัดเส้นให้เส้นมีขนาดเล็กลงและมีลักษณะเป็นเส้นยาวประมาณ 4 ซ.ม. มีความหนากว่า
เส้นชนิดอื่นแล้วจึงทาการม้วนเส้นจันท์ที่ได้ให้เป็นขดนาไปวางบนแผงไม้ไผ่เพื่อตากแดดอีกครั้งหนึ่ง
โดยการตากแดดเช่นว่านี้ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของบรรพบุรุษในจังหวัดจันทบุรีที่สืบต่อกันมาที่เป็น
กรรมวิธีตามธรรมชาติ ซึ่งการตากแดดเพื่อให้เส้นจันท์แห้งจะต้องใช้กรรมวิธีในการตากแดดเท่านั้ น
เนื่องจากแสงแดดจะทาปฏิกิริยาให้ตัวเส้นจันท์แห้งอย่างทั่วถึงเพราะอุณหภูมิของแสงแดดจะมีความ
ร้อนคงที่ทาให้ความชื้นในเส้นจันท์ระเหยอย่างอย่างช้าๆเป็นไปอย่างธรรมชาติ ผลลัพธ์คือเส้นจันท์ที่
ได้จะมีคุณภาพที่ดีกว่าการอบด้วยเครื่องอบความร้อนสูงที่เป็นเครื่องจั กร ทาให้เส้นจันท์ที่ได้ไม่แห้ง
กรอบจนเกินไป โดยการตากแดดเพื่อไล่ความชื้นของเส้นจันท์นี้จะใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงในการ
ตากแล้วจะต้องมีการพลิกกลับเส้นจันท์ทั้งสองด้านเพื่อให้ถูกแสงแดดเสมอกัน ความขื้นของเส้นจันท์
ที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ 12-13 % ซึ่งด้วยปัจจัยในด้านการผลิตเช่นว่านี้จะเห็นได้ว่าเอกลักษณ์ของเส้น
จันท์ที่ผลิตขึ้นเกิดจากภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผสมผสานกับทักษะของ
ผู้ ผ ลิ ตซึ่ ง เป็ น คนในจั งหวั ด จั น ทบุ รี ทาให้ เ ส้ น จัน ท์ ที่ ได้ มี เอกลั กษณ์ โ ดดเด่น แตกต่ า งไปจากเส้ น
ก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นที่ผลิตจากแหล่งภูมิศาสตร์แห่งอื่น โดยเอกลักษณ์ที่เด่นชัดซึ่งไม่สามารถหาได้จาก
แหล่งผลิตอื่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานคุณภาพ รสชาติที่ดี มีความเหนียวนุ่ม ไม่เปื่อยยุ่ย และ
ไม่ขาดง่าย20
นอกจากเส้นจันท์ที่เป็นผลผลิตจากภูมิปัญญามาจากคนในจังหวัดจันทบุรีแล้วนั้น
ด้านที่มาของเส้น ก๋วยเตี๋ยวทั่วๆไปนั้นจะพบว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน โดยชนิดของเส้ น
ก๋วยเตี๋ยวประเภทต่างๆจะมีหลายอย่างทั้ง เส้นใหญ่ เส้นเล็ก เส้นหมี่ขาว บะหมี่เหลือง รวมไปถึงมีการ
นาพืชผักชนิดต่างๆมาดัดแปลงให้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพอีกด้วยและก๋วยเตี๋ ยวส่วนใหญ่ถือเป็น
19
20

เพิ่งอ้าง น.8.
เพิ่งอ้าง น.21-31.
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อาหารชนิ ด หนึ่ ง ที่ มั ก จะท ามาจากแป้ ง ข้ า วเจ้ า หรื อ แป้ ง สาลี มี ลั ก ษณะเป็ น เส้ น ยาวสี ข าวขุ่ น 21
นอกจากนีเ้ ส้นก๋วยเตี๋ยวยังสามารถแยกเป็นประเภทเส้นที่ผลิตสดใหม่แบบวันต่อวันและเส้นก๋วยเตี๋ยว
ชนิดแบบแห้ง (ซึ่งต้องนาไปแช่น้าก่อนประกอบอาหาร) เส้นที่นิยมนามาทาเป็นอาหารผัดไทยเส้น
จันท์นั้นจะได้แก่เส้นจันทร์ โดยเส้นจันท์จะมีลักษณะที่กว้างกว่าเส้นเล็กและเส้นหมี่ขาว แต่เส้นเล็ก
จะมี ข นาดที่ เ ล็ ก กว่ า เส้ น ใหญ่ โดยเส้ น จั น ทร์ นั้ น อาจจะน ามาตั ด เป็ น ท่ อ นๆเพื่ อ สะดวกในการ
รั บ ประทาน ซึ่ ง จะต้ อ งน ามาแช่ น้ าก่ อ นปรุ ง อาหารและเมื่ อ น ามาปรุ ง อาหารผั ด ไทยเส้ น จั น ท์
เส้นจันท์ที่ได้จะมีความเหนียวนุ่ มกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆ 22 อีกทั้งยังสามารถที่จะนาไปผัดใน
กระทะด้วยไฟที่แรงได้โดยไม่ทาให้เส้นเละอีกด้วย ดังนั้นด้วยคุณสมบัติของเส้นจันทร์เช่นว่านี้จึงนิยม
ที่จะนาไปทาเป็นอาหารผัดไทยเส้นจันท์เป็นส่วนใหญ่ แต่ในบางครั้งการเพื่อความสะดวกของผู้ปรุง
มักจะมีการนาเส้นเล็กมาใช้แทนเส้นจันท์เ นื่องจากเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย ราคาไม่แพง และรสชาติก็ไม่
แตกต่างกันมาก เป็นต้น

ภาพที่ 2.2 หัวปลี23
หัวปลี (Banana Blossom) หรือที่มีการเรียกกันว่าปลีกล้วยก็คือส่วนที่เป็นดอก
ของต้น กล้ วยซึ่งจะเติบโตเป็ นผลกล้ว ยต่อไป หัว ปลี จัดได้ว่ าเป็นพืชล้ มลุกที่มีลาต้นสูงมี ปลีสี แดง
อมม่วงโดยจะคลี่กาบที่มีผลกล้วยซ่อนอยู่ภายในหลายๆผลรวมกัน ในปลีกล้วยจะมีดอกเรียงกันอยู่
ภายในเป็นช่อ ซึ่งหัวปลีหรือที่เรียกว่าปลีกล้วยนั้น ถือได้ว่าเป็นพืชผักที่มีอยู่แพร่หลายในพื้นที่ต่างๆ
ของทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมนามารับประทานทั้งเป็นแบบดิบเพื่อเป็นผัก
เคียงกับอาหารต่างๆหรือแม้กระทั่งนาไปปรุงจนหัวปลีสุกเพื่อทาเป็นแกง ไม่ว่าจะเป็นแกงกะทิหรือ
แกงเผ็ดในภาคต่างๆ แต่ที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันคือการนามาเป็นผักเคียงคู่กับอาหารผัดไทยในทุก
21

บริ ษัท อีซี่ไทย, “ชนิ ดของก๋ว ยเตี๋ยว,” สื บค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558, จาก
http://www.ezythaicooking.com/noodle_th.htm
22
บริษัท จันทบูรณ์, “ของดีเมืองจันท์”, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 เมษายาน 2558, จาก
http://www.chanthaboon.net/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id
=305&Itemid=665
23
บริ ษั ท แม่ ส ลิ่ ม จ ากั ด , “หั ว ปลี ,” สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 16
เมษายน 2558, จาก
www.maesalim.com

18
สารับ โดยลักษณะส่วนช่อดอกของต้นกล้วยจะประกอบด้วยดอกจริงที่จะถูกหุ้มอยู่ภายในด้วยใบ
ประดั บ สี แ ดงขนาดใหญ่ มี ลั ก ษณะเป็ น กาบซ้ อ นกั น จนสุ ด ปลายช่ อ คล้ า ยดอกบั ว ตู ม นอกจากนี้
โดยทั่วไปที่นิยมกินกันมากที่สุดก็คือหัวปลีของกล้วยน้าว้าเพราะรสฝาดน้อยและหาได้ง่าย ในส่วนของ
สรรพคุ ณ ทางยาของหั ว ปลี ที่ ค นโบราณว่ า ไว้ ก็ คื อ รั ก ษาโรคกระเพาะอาหารและแก้ ร้ อ นใน
โรคโลหิตจาง ลดน้าตาลในเลือด และนอกจากนี้นักวิจัยชาวอินเดียยังพบว่าหัวปลีมีคุณสมบัติในการ
ลดระดับน้าตาลในเลือดได้ดี อีกทั้งเพิ่มน้านมให้แม่ลูกอ่อนเนื่องจากในหัวปลี 100 กรัม จะมีวิตามินที่
จาเป็นต่อร่างกายหลายชนิด ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส ธาตุเหล็กและวิตามินซี เป็นต้น24

ภาพที่ 2.3 กุ้งแห้ง25
กุ้งแห้ง ถือเป็นผลผลิตที่ถูกแปรรูปเป็นอาหารอย่างหนึ่งซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาของ
คนในชุมชนท้องที่ต่างๆด้วยวิธีการทาให้แห้งเพื่อป้องกันการเน่าเสียของอาหารโดยให้สามารถเก็บไว้
ได้นานยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่สามารถพบได้มากในพื้นที่ลุ่มแม่น้าสายต่างๆ และในพื้นที่ทาการประมงภาค
กลางและภาคใต้ของไทยรวมถึงประเทศแถบเอเชีย สืบเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทะเลส่งผลให้
ผลผลิตจาพวกกุ้งมีปริมาณที่มาก โดยกุ้งแห้งนับเป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันอย่างมากเนื่ องจากมี
สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายชนิด เช่น วิตามิน เกลือแร่ ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยม
น ามาถนอมอาหารด้ว ยวิธีการตากแห้ งด้ว ยการนากุ้งทะเลที่มีข นาดเล็ กมาใช้ใ นการทากุ้งแห้ ง 26
การท ากุ้ ง ตากแห้ ง คื อ น ากุ้ ง มาล้ า งให้ ส ะอาดแล้ ว น าไปพั ก ไว้ ใ นกระจาดจนกุ้ งนั้ น สะเด็ ด น้ า
หลังจากนั้นตั้งกะทะตั้งน้าให้เดือดใส่เกลือในอัตราส่วนกุ้ง 1 กิโลกรัมต่อเกลือ 1 ขีด และสีผสมอาหาร
ลงไปเพื่อให้กุ้งมีสีสันสวยงามน่ารับประทาน ต่อจากนั้นนากุ้งต้มในน้าเกลือจนกุ้งสุกใช้ช้อนๆขึ้นพักไว้
24

บริษัท ประโยชน์ดอทคอม, “หัวปลี,” สืบค้นเมื่อวันที่ 16 เมษายาน พ.ศ. 2558 จาก
http://prayod.com/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A5
%E0%B8%B5-banana-blossom/
25
เกษตรพอเพียงคลับดอทคอม, “ประมงราชบุรีเชิญเที่ยวงานวันกินกุ้งปลอดภัย ,” สืบค้น
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558, จาก www.kasetporpeangclub.com
26
ธงชัย เลิศสินศุภทวี , “สารอาหารและคุณค่าทางโภชนาการของกุ้งแห้งตัวเล็ก ,” สืบค้น
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558, จาก http://thaidriedshrimp.blogspot.com/2014/01/blogpost.html
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จนสะเด็ดน้าแล้วจึงเทใส่กระจาดเพื่อนาไปตากแดดแล้วจึงเกลี่ยกุ้งให้โดนแดดทั่วๆใช้เวลาตากแดด
ประมาณ 1/2 วั น เมื่ อ ตากกุ้ ง จนแห้ ง ดี แ ล้ ว ก็ น าไปบรรจุ ใ ส่ ถุ ง หรื อ ภาชนะเพื่ อ ขายได้ ทั น ที 27
และนอกจากจะนากุ้งแห้งจะนามาเป็นส่วนผสมของอาหารผัดไทยแล้วยังได้มีการดัดแปลงโดยทาเป็ น
ยากุ้งแห้งหรือนาไปเป็นส่วนวัตถุดิบของส้มตาเป็นต้น28

ภาพที่ 2.4 หัวไชโป้29
หัวไชโป้ (Pickle turnip) นับได้ว่าเป็นผลผลิตจากพืชผักชนิดหนึ่งที่นิยมนามา
แปรรูป ซึ่งหัวไชโป้เกิดจากการผักกาดหัวหรือหัวไชเท้า (Chinese Radish) มาดัดแปลงซึ่งถือเป็น
วิธีการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้นานนับปี โดยหัวไชโป้จัดเป็นพืชพื้นเมืองของ
เอเชียนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายเติบโตเร็ว
โดยหัวไชโป้ถือเป็นอาหารอีกชนิดหนึ่ งที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานกันมากโดยสามารถเก็บ รักษาไว้
บริโภคได้นาน หัวไชโป้วจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือชนิดเค็มและชนิดหวาน โดยชนิดเค็มนั้นจะใช้
วิธีการนาหัวผักกาดมาดองแบบเค็มด้วยการโรยเกลือสลับกับผักกาดหัวเป็นชั้นๆแล้วทับด้วยของหนัก
ใช้ระยะเวลาประมาณ 10 วัน ส่วนอีกแบบหนึ่งคือไชโป้หวาน โดยหัวไชโป้ชนิดหวานจะเกิดจากการ
นาหัวผักกาดมาตากแดดตอนกลางวันตอนกลางคืนเรียงในบ่อโรยเกลือสลับ โดยทาสลับระหว่างตาก
แดดและหมักเกลือ 5-6 วันแล้วจึงนาไปดองแบบดองเค็มตากแดด 3-4 แดดจากนั้นโรยน้าตาลทราย
แดง ผงโป้ยกัก๊ เหล้าจีน ขยาให้เข้ากันอัดใส่ไหหมักไว้ 1 เดือน30 โดยการทาหัวไชโป้ถือเป็นวิธีถนอม
อาหารโดยใช้ภูมิปั ญญาของชาวบ้ านท้องถิ่นที่นิยมกันมากที่ สุดเนื่องจากหั วผักกาดหรือหั วไชเท้า
จัดเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วทาให้เกษตรกรต้องรีบเก็บเกี่ยวทันทีเนื่องจากหากปล่อยไว้
27

วิไล บัวหลวง , “เทคนิคการทากุ้งแห้งสูตรจันทบุรี,” สืบค้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2558,
จาก http://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=1873&s=tblareablog
28
กาญจนา ตราด, "กุง้ แห้งคุณภาพเยี่ยมไร้สารพิษ 100,” ปีที่5 ฉบับที่ 50 นิตยสารเส้นทาง
เศรษฐี, น.44–46. (เมษายน 2542)
29
บริษัท เนชั่นกรุ๊ป จากัด, ”หัวไชโป้สับ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2558, จาก
www.Oknation.net
30
สุทัศน์ ศุกลรัตนเมธี . “สืบสานตานานอาหารแต้จิ๋ว กทม,” นิตยาสารตู้กับข้าว, น.150
( 2556).

20
เป็นเวลานานจะทาให้หัวไชเท้าหรือหัวผักกาดฟ่ามทาให้ราคาตกต่า โดยส่วนใหญ่จะมีการนาหัวไชโป้
ชนิดหวานมาเป็นส่วนประกอบของผัดไทย นอกจากนี้หัวไชโป้จะมีสรรพคุณในการล้างพิษและขับ
สารพิษในร่างกายและนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้บริโภคเจริญอาหารและให้นอนหลับง่ายได้อีกด้วย31

ภาพที่ 2.5 เต้าหู้32
เต้าหู้ (Tofu) นับเป็นอาหารที่ได้กาเนิดขึ้นมามากว่า 2,000 ปี ในประเทศจีน
แผ่นดินใหญ่โดยคนจีนบางกลุ่มถือว่าเต้าหู้เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง33 ซึ่งเต้าหู้จัดเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารชนิดหนึ่งที่ได้แปรรูปมาจากถั่วเหลืองซึ่งให้คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งโปรตีนในปริมาณสูงเนื่องจากในเต้าหู้จะมีโปรตีนที่มากกว่าเนื้อสัตว์บางชนิดถึง สองเท่าเมื่อมี
การเปรียบเทียบในปริมาณที่เท่ากัน อีกทั้งเต้าหู้ยังมีราคาที่ถูกกว่าเนื้อสัตว์อีกทั้งเต้าหู้ยังเป็นอาหารที่
ย่อยง่ายมีประโยชน์ต่อร่างกายและไม่มีคลอเรสเตอรอลอีกด้วยรวมไปถึงเป็นอาหารที่สามารถหา
บริโภคได้อย่างง่าย ซึ่งกรรมวิธีในการทาเต้าหู้นั้นจะทาด้วยการนาเอาเมล็ดถั่วเหลืองมาแช่น้าจน
อิ่มตั ว แล้ วจึ งน ามาบดกับ น้ าจนละเอียดแล้ ว กรองเอาแต่น้าแล้ว นาน้าที่ต้ม เสร็จแล้ ว นามาใส่ ส าร
ตกตะกอนโปรตีนซึง่ โปรตีนก็จะจับตัวกันเป็นก้อนเต้าหู้ที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วไปจะมีหลายชนิด ได้แก่
เต้าหู้ชนิดแข็งและชนิดนิ่ม มีทั้งเต้าหู้ที่มีสีเหลืองและเต้าหู้ที่มีสีขาว โดยเต้าหู้ที่นิยมนามาเป็นวัตถุ ดิบ
ของอาหารผัดไทยได้แก่เต้าหู้แข็งชนิดสีเหลืองเนื่องจากเหมาะแก่การผัดในกระทะที่ร้อนด้วยไฟแรง
โดยเต้าหู้เหลืองนั้นจะมีเปลือกด้านนอกสีเหลืองและมีเนื้อสีขาวมีรสชาติที่เค็มกว่าเต้าหู้ขาว ซึ่งเต้าหู้
ชนิดเหลืองชนิดแข็งวิธีการทาจะนาเต้าหู้ขาวชนิดแข็งไปหมักกับเกลือแล้วจึงนาไปต้ม พร้อมทั้งใส่ขมิ้น
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บริษัท ฟู๊ดเทรเวล จากัด ,”รายละเอียดวัตถุดิบ,” หัวไช้โป้ว สืบค้นเมื่อวันที่12 เมษายน
2558, จาก http://www.foodtravel.tv/recingradientShow_Detail.aspx?viewId=62
32
บริษัท เนชั่นกรุ๊ป จากัด ,“เต้าหู้,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558 จาก
www.oknation.net
33
China Radio International.CRI , “ประวัติความเป็นมาของเต้าหู้ ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 13
เมษายน 2558, จาก http://thai.cri.cn/247/2012/08/13/225s201068.htm
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ให้เป็นสีเหลืองเคลือบบริเวณผิวของเต้าหู้ทาให้เนื้อเต้าหู้ชนิดนี้แข็งและมีความยืดหยุ่นกว่าชนิดขาว
แข็งและมีรสชาติเค็ม อีกทั้งเพื่อให้เก็บไว้ได้นานซึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งเช่นกัน34

ภาพที่ 2.6 น้้าตาลทราย35
น้าตาลทราย (Sugar) ถือเป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งที่ผู้บริโภคให้ความนิยม
เป็นอย่างมากเนื่องจากทาให้อาหารหลากหลายชนิดไม่ว่าจะอาหารหวานหรืออาหารคาวมีรสชาติดี
อีกทั้งมีการเรียกชื่ออย่างหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับรูปร่างลักษณะของน้าตาล เช่น น้าตาลทราย น้าตาล
กรวด น้าตาลก้อน น้าตาลปี๊ป เป็นต้น นอกจากนี้น้าตาลทรายในปัจจุบันจะมีอยู่สองชนิด คือ น้าตาล
ทรายแดงและน้าตาลทรายขาวซึ่ง ความแตกต่างระหว่างน้าตาลทรายแดงกับน้าตาลทรายขาวอยู่ที่
ขั้นตอนและวิธีการผลิต โดยน้าตาลทรายแดงถือเป็นน้าตาลชนิดที่ผลิตมาแต่ดั้งเดิมด้วยระบบ Open
Pan (ไม่มีการตกผลึก) ส่วนน้าตาลทรายขาวจะผลิตภายใต้ระบบสุญญากาศหรือ Vacuum Pan
(ตกผลึ ก ) โดยระหว่ า งกระบวนการผลิ ต จะถู ก ท าให้ ข าวโดยการฟอกสี แ ละน าไปตกผลึ ก
(crystallized) ส่วนน้าตาลทรายแดงจะไม่มีการฟอกให้ เป็นสีขาวอย่างสมบูรณ์ ซึ่งแตกต่างไปจาก
น้าตาลทรายขาวที่จะต้องนามาผ่านกระบวนการฟอกให้เป็นสีขาวก่อนที่จะนาไปบรรจุเพื่อส่งจาหน่าย
น้าตาลทรายแดงนิยมใช้ในอาหารบางประเภทเท่านั้นเนื่องจากสี กลิ่น รส เหมาะกับอาหารบางชนิด
เท่านั้น ในอุตสาหกรรมอาหารจึงนิยมใช้น้าตาลทรายขาวมากกว่า น้าตาลทรายแดง นอกจากนี้ใน
ประเทศไทยและประเทศในแถบเมืองร้อ นสามารถผลิ ตซูโ ครสในระดับอุตสาหกรรมได้จากอ้อ ย
(sugar cane)
ส่ ว นประเทศในแถบเมื อ งหนาวจะใช้ หั ว บี ท เป็ น วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ในการผลิ ต
อย่างไรก็ตามน้าตาลทรายแดงยังมีคุณสมบัติร้อนโดยมีสรรพคุณในการบารุงกาลัง แก้ปวด ทาให้เลือด
ไหลเวียนสะดวก สตรีระหว่างมีประจาเดือน ปวดเอวหรือท้องน้อย36
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ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ , “แกะรอยเต้าหู้จากถั่วเหลืองสู่อาหารหลากแบบ," นิตยสารชีวจิต
บริษัท สานักพิมพ์แสงแดด จากัด ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2549 คอลัมน์ต้นทางสุขภาพดี. น.50.
35
กลุ่มบริษัทน้าตาลไทยเอกลักษณ์ , “น้าตาลทรายขาว,” สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม
2558, จาก www.tis-sugar.com
36
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, “กระบวนการผลิตน้าตาลทราย,”
สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2558, จาก
http://fieldtrip.ipst.ac.th/intro_sub_content.php?content_id=16&content_folder_id=25
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ภาพที่ 2.7 ถั่วงอก37
ถั่วงอก (Bean Sprouts) ประเทศแรกในโลกที่เพาะถั่วงอกหัวโตกินและถือเป็น
ประเทศต้นกาเนิดของถั่วงอกก็คือประเทศจีน โดยที่คนจีนให้ความนิยมในการกินถั่วงอกมานานนับ
พันปี โดยถั่วงอกจัดเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ขึ้นได้ง่ายซึ่งงอกออกมาจากเมล็ดถั่วเขียว ซึ่งในการงอกนั้นจะ
เพิ่มวิตามินซีเพิ่มจากเดิมอีก 3-5เท่า38 ถั่วงอกจะมีลักษณะ คือ มีหัวสีเหลืองสีขาว รสชาติจืด มัน
และกรอบ ถั่วงอกนั้นถือได้ว่าเป็นเมล็ดงอกหรือต้นกล้าอ่อนของถั่วเขียวก็คือผักต้นเล็กๆที่ผลิบานใบ
ใหม่ไม่เกิน 5 วัน โดยเป็นพืชเพื่อสุขภาพที่คนไทยรู้จักบริโภคกันมานาน นอกจากนี้ถั่วงอกยังมี
โปรตีนที่สูงกว่าถั่วธรรมดา โดยจัดเป็นพืชผักที่มีประโยชน์มากมายแก่ผู้บริโภคซึ่งถั่วงอกที่งอกออกมา
ใหม่ๆก็ยังคงอุดมไปด้วยสารอาหารที่ถูกเก็บสะสมไว้ ในเมล็ดพันธุ์ อาทิ เกลือแร่ โปรตีน สารเร่งการ
เจริญเติบโตๆรวมไปถึงคลอโรฟิลล์ และแร่ธาตุต่างๆหลากหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีวิตามินที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ วิตามินซีที่มีปริมาณที่สูงกว่าถั่วทั่วๆไป และวิตามินบี12 ที่จาเป็นต่อการ
เจริญเติบโตของร่ายกายกับซ่อมแซมเซลเนื้อเยื่อ ต่างๆ มีวิตามินบี 17 และมีสารเลซิธิน (Lecithin)
ช่วยบารุงประสาทและการทางานของสมองและเกลือแร่ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและนอกจากนี้
ประโยชน์ ข องการกิ น ถั่ ว งอกนั้ น จะช่ ว ยให้ ขั บ ของเสี ย ออกจากร่ า งกาย ทั้ ง ยั ง สามารถป้ อ งกั น
โรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังช่วยชะลอความแก่ของเซลภายในร่างกายได้อีกด้วย39
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นิตยาสาร Lisa Weekly,“ชะลอความแก่ด้วยถั่วงอก,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน
2558, จากhttp://health.kapook.com/view2247.html
38
จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก, สมุนไพรลดไขมันในเส้นเลือด 140 ชนิด (สานักพิมพ์ปนิดา
เกิดดอนแฝก, 2556) น.55.
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ศูนย์สารนิเทศทางอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, “ประโยชน์ของ
ถั่วงอก,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2558, จาก
http://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/th/food-news-by-category-menu/15-news-03-3107-2012.html
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ภาพที่ 2.8 ไข่40
ไข่ (Egg) ไม่ ว่ า จะเป็ น ไข่ ไ ก่ ห รื อ ไข่ เ ป็ ด จั ด ได้ ว่ า เป็ น อาหารชนิ ด เดี ย วที่ มี
สารอาหารครบถ้วนเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะโปรตีนซึ่งมีคุณภาพดีที่สุด เพราะเป็นโปรตีนชนิดเดียวที่มี
กรดอะมิโนจาเป็นครบถ้วนทั้งชนิดและปริมาณตามที่ร่างกายต้องการ ไข่ที่มีการนามาใช้เป็นวัตถุดิบ
ของผั ด ไทยนั้ น อาจจะใช้ ไ ข่ เ ป็ ด หรื อ ไข่ ไ ก่ ก็ ไ ด้ แ ล้ ว แต่ ค วามสะดวกในการเลื อ กหา น ามาใช้
ในไข่ไก่ 1 ฟองจะมีสารอาหารทั้งโปรตีน ลิปิด คลอเรสเตอรอล คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุต่างๆ และ
วิตามิน กล่าวคือ ไข่ไก่จะมีสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน โดยไข่ไก่หรือไข่เป็ดหนึ่งลูก
จะประกอบไปด้วยไข่แดงซึ่งมีเลซิตินมากมีประโยชน์ในการบารุงสมองเพราะเลซิตินเป็นส่วนประกอบ
สาคัญของสมอง นอกจากนี้เลซิตนิ ยังมีคุณสมบัติในการทาให้ไขมันและคอเลสเตอรอลละลายเป็นเม็ด
เล็กๆจนขับออกจากหลอดเลือดได้เป็ นผลดีต่อการป้องกันหลอดเลือดตีบ และรักษาความยืดหยุ่น41
โดยในไข่แดงทุก 100 กรัม มีธาตุเหล็กถึง 150 มิลลิกรัม สามารถช่วยให้ร่างกายสร้างเซลล์เม็ดเลือด
ได้มากขึ้น ส่วนไข่ขาวซึ่งมีโปรตีนสูงโดยที่โปรตีนยังทาหน้าที่ในการสร้างและซ่อมแซมสารพันธุกรรม
ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ นอกจากนี้โปรตีนยังสร้างเอนไซม์และเร่งปฏิกิริยาต่างๆภายในร่างกาย สร้าง
ฮอร์โมน เช่น อินซูลิน ไทรอยด์ รวมถึงสร้างฮีโมโกลบินที่เป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดง วิตามินA
วิตามินB1 วิตามินB2 วิตามินD แคลเซียม มีเกลือแร่ วิตามินดี และธาตุเหล็กที่จาเป็นต่อร่างกาย
สามารถช่วยผลิตเซลล์เม็ดเลือดอีกด้วย42

40

นิธิยา รัตนาปนนท์, “คลอเรสเตอรอล" ในไข่ไก่ มีประโยชน์ หรือ โทษ,” คณะอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ,
สื บ ค้ น เมื่ อ วั น ที่ 14
เมษายน 2558, จาก
http://www.farmkaikhai.com/board/index.php?topic=2181.0
41
China Radio International.CRI, “ไข่ไก่กับสุขภาพ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน
2558, จาก http://thai.cri.cn/461/2010/01/20/21s168419.htm
42
บริษัท หนังสือพิมพ์แนวหน้า จากัด, “ถนอมไข่ไก่ได้1ปีโดยไม่ต้องแช่เย็น,” สืบค้นเมื่อ
วันที่ 14 เมษายน 2558, จาก http://www.naewna.com/contact
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ภาพที่ 2.9 กุยช่าย43
กุยช่าย (Garlic chives ) เป็นพืชที่มีถิ่นกาเนิดในประเทศจีน แต่ในบางท้องถิ่น
เรียกว่าผักแป้น มีลักษณะลาต้นที่เป็นหัวหรือเหง้าอยู่ใต้ดิน ส่วนใบจะมีสีเขียวคล้ายใบกระเทียมเป็น
ส่วนที่อยู่เหนือดินสูงประมาณ 30-45 เซนติเมตร ดอกจะแทงออกกลางลาต้น ก้านดอกมีลักษณะกลม
เรียวยาว สูงกว่าใบเล็กน้อย ส่วนดอกจะอยู่ปลายสุด ดอกตูมด้านนอกมีลักษณะสีเขียว เมื่อบานจะมี
ลักษณะสีขาวหรือม่วง44 อีกทั้งจะกระจายพันธุ์ในเอเชียตะวันออกแถบภูเขาหิมาลัย อินเดีย จีน ญี่ปุ่น
และในไต้หวันมีปลูก 2 พันธุ์ คือ พันธุ์สีเขียวที่ปลูกทั่วไป และพันธุ์ใบใหญ่สีข าวซึ่งเกิดจากการบังร่ม
ใบของกุยช่ายจะมีลักษณะแบน มีทั้งกุยช่ายขาวและกุ ยช่ายเขียว45 กุยช่ายขาว (white chinese
chive) มีลักษณะใบสีเหลืองอ่อนถือเป็นผลผลิตที่ได้จากการตัดใบเหมือนกุยช่ายเขียว แต่ใช้วิธีการ
บังแสงแดดด้วยวิธีการคลุมต้นด้วยวัสดุทึบแสงเพื่อไม่ให้ใบสังเคราะห์และผลิตสารคลอโรฟิลด์ที่เป็น
รงค์วัตถุสีเขียวเหมือนกุยช่ายเขียวซึ่งจะใช้เวลาการเก็บเกี่ยวน้อยกว่ากุยช่ายเขียว ผลผลิตที่ได้จึงมีสี
เหลืองอ่อนถือเป็นที่นิยมในตลาดเพราะให้รสหวานกรอบกว่ากุยช่ายเขียว ส่วนกุยช่ายสีเขียวเป็น
กุยช่ายที่ปลูกเพื่อการตัดเก็บใบเขียว โดยตัดใบในระยะที่ใบเจริญเติบโตเต็มที่ก่อนระยะการออกดอก
ลักษณะใบเรียวยาวสีเขียว ส่วนมากจะนิยมนากุยช่ายสีเขียวมาเป็ นวัตถุดิบในการทาอาหารผัดไทย
กุยช่ายมีฤทธิ์เป็นยาสมุนไพรโดยใบกุ ยช่ายจะมีฟอสฟอรัสสูง เป็นยาแก้หวัด บารุงกระดูก แก้ลมพิษ
บารุงไต46

43

สถาบัน วิจัย และพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน. “กุยช่ายขาว” สืบค้นเมื่อวัน ที่ 16
เมษายน พ.ศ. 2558 จาก http://mis.hrdi.or.th/inforcenter/xml_km/shdet.aspx?mnuid=83
44
ทัศน์ ศุกลรัตนเมธี, สืบสานตานาน อาหารแต้จิ๋ว กทม, พิมพ์ครั้งที่1 (สานักพิมพ์ตู้กับข้าว
,2556) น.140.
45
ศิริลักษณ์ รอดยันตร์, จานเด็ด: กุยช่ายอร่อยหลากเมนูทั้งดอกกุยช่าย กุยช่ายเขียวไปจน
กุยช่ายขาว ปีที่ 18 ฉบับที่ 112 มกราคม 2555 น.28.
46
วิทิต วัณนาวิบูล,“สรรพคุณของกุยช่าย,”เล่มที่ 85 นิตยาสารหมอชาวบ้าน
น.55.(พฤษภาคม 2529)
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ภาพที่ 2.10 หอมหัวแดง47
หอมแดง (Shallot) นั บ ได้ ว่ า เป็น พื ช เศรษฐกิ จที่ มี ค วามส าคัญ ของประเทศ
ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยจัดเป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งมีหัวอยู่ใต้ดิน เมื่อมีผลแก่จะมีเยื่อสีแดง
อมม่วงบางๆหุ้มอยู่และส่วนใหญ่จะปลูกในภาคเหนือและอีสาน หอมแดงจะมีรสชาติซ่าและกลิ่นฉุน
อีกทั้งเป็นส่วนผสมสาคัญที่เพิ่มรสชาติให้แก่อาหาร ซึ่งนิยมนามาเป็นส่วนผสมของอาหารทั้งอาหาร
คาวอีกทั้งยัง มีคุณค่าและสรรพคุณทางยาในการบรรเทาอาการเกี่ยวกับโรคในช่องปาก แก้ร้อนใน
บารุงธาตุในร่างกาย ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ 48 ฟลาโวนอยด์ในหอมแดงมีฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระ การบริโภคหอมแดงเป็นประจาจึงสามารถลดระดับคอเลสเตอรอล และช่วยให้การไหลเวียน
ของเลือดดีขึ้น ลดไขมันในเส้นเลือดที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ สามารถ
ป้องกันการติดเชื้อและช่วยบรรเทาอาการไข้หวัดได้ ทาให้เจริญอาหาร และช่วยย่อยอาหาร ทั้งนี้ ฟลา
โวนอยด์ ป ริ ม าณสู ง มากๆ นอกจากจะช่ ว ยลดความเสี่ ย งของโรคหั ว ใจแล้ ว ยั ง ลดความเสี่ ย งต่ อ
โรคมะเร็งได้อีกด้วย49

ภาพที่ 2.11 น้้ามะขามเปียก50
น้ ามะขามเปี ย ก (Tamarind Juice) โดยมะขามนั้นเป็นไม้ยืนต้นซึ่งเดิมมีถิ่น
กาเนิดในทวีปแอฟริกาแถบประเทศซูดานและต่อมาได้มีการนาเข้ามาในแถบเอเชียและประเทศลาติน
47

ศิริวรรณ สินธุ์แดนจักร, “หอมแดงซอย”, สืบค้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558, จาก
http://siriwan53011312008.blogspot.com/2012/08/blog-post_26.html
48
มหาวิทยาลัยมหิดล , อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ , “หนังสือสมุนไพรสวนสิรี
รุกขชาติ “ เดือนกรกฎาคม 2539, น.105.
49
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์, “หนังสือสมุนไพรอันดับที่ 01 (โครงการศึกษาวิจัยสมุนไพร”,
โดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2536, น.205-207.
50
ภักษา ภิรมย์, “น้ามะขามเปียก,” สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2558, จาก
http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2010/08/D9590294/D9590294.html
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อเมริกามะขามเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่แตกกิ่งก้านสาขามากไม่มีหนาม เปลือกต้น
ขรุขระและหนา สีน้าตาลอ่อน ฝักอ่อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน้าตาลเกรียม เนื้อในติดกับเปลือก
เมื่อแก่ฝักเปลี่ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย สีน้าตาล เนื้อในกลายเป็นสีน้าตาลหุ้มเมล็ด เนื้อมีรส
เปรี้ ย วหรื อหวาน ซึ่ งฝั กหนึ่ ง ๆ จะมี เนื้ อหุ้ มเมล็ ด 3–12 เมล็ ด เมล็ ดแก่ จะแบนเป็นมั น และมี สี
น้าตาล51 มะขามใช้ทาอาหารได้หลายส่วน ทั้งใบอ่อน ฝักอ่อน ฝักแก่ มะขามเปียกที่ทาจากมะขาม
ฝักแก่เป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวที่สาคัญในอาหารไทย ยอดอ่อนและฝักอ่อนมี วิตามินเอปริมาณมาก
มะขามเปียกรสเปรี้ย ว ทาให้ชุ่มคอ ลดความร้อนของร่างกายได้ดี เนื้อในฝักมะขามที่แก่จัด เรียกว่า
“มะขามเปียก” มะขามเปียกอุดมด้วยกรดอินทรีย์ อาทิ กรดซิตริก (Citric Acid) กรดทาร์ทาริก
(Tartaric Acid) หรือกรดมาลิก (Malic Acid) น้ามะขามเปียกจะได้มาจากการนามะขามฝักแก่
ซึ่งเนื้อด้านในจะเป็นสีน้าตาลมาผสมกับน้าแล้วขยาให้ทั่วจนได้น้ามะขามที่มีสีน้าตาลเข้ม โดยรสชาติ
ของน้ามะขามที่ได้จะมีรสชาติเปรี้ยวและหวาน น้ามะขามเปียกจะมีสรรพคุณเป็นยาระบายและแก้
อาการท้องผูกได้สามารถลดความร้อนของร่างกายได้52

ภาพที่ 2.12 น้้าปลา53
น้ าปลา (Fish Sauce) จั ดเป็น เครื่อ งปรุง รสอาหารประจาวัน ของคนไทย
มาช้านานโดยเป็นเครื่องปรุงรสที่มีลักษณะเหลวรสชาติเค็มมีกลิ่นหอมของปลา ซึ่งเป็นผลิตผลที่ได้
51

เกียรติศักดิ์ กุลสุวรรณ, “ประวัติมะขาม”, สืบค้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558, จาก
https://acer2554.wordpress.com/category/%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0
%B8%B2%E0%B8%A1/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%
B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0
%B8%A1/
52
จ าลองลั ก ษณ์ หุ้ น ชิ้ น , จิ ร นาฏ วี ร ชั ย พิ เ ชษฐ์ กุ ล , และ รุ่ ง ทิ พ ย์ พรหมทรั พ ย์ ,
นิตยาสารอาหารจากสมุนไพร, “อร่อย สุขภาพดี”, กทม. แม่บ้าน. มปป. น.76-78.
53
ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า สุราษฏร์ธานี, “น้าปลา”,
สืบค้นเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2558, จาก
http://www.fisheries.go.th/fiqc_surat/index.php?option=com_content&view=article&id
=68:eufishsauce&catid=50:eufishsauce&Itemid=54
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จากการนาปลามาหมักกับเกลือซึ่งเป็นกรรมวิธีการแปรรูป ส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักกันในเอเชียโดยเฉพาะ
ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีการทาน้าปลามากที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องปรุงที่คนไทยนิ ยม
บริโภคกันอย่างแพร่หลายในทุกครัวเรือน54 จังหวัดที่มีการทาน้าปลาขึ้นเป็นรายแรกในประเทศไทยก็
คือจังหวัดชลบุรีโดยเป็นของท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงมาจนทุกวันนี้เนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศที่อยู่ใน
แถบชายฝั่งทะเลเหมาะแก่การทาน้าปลาและการทาน้าปลานั้นจะทาโดยนาปลาชนิดต่างๆมาหมักกับ
เกลือในโอ่งดิน ซึ่งต่อมาจะพบว่าน้าปลาที่ทามาจากปลากะตักหัวแหลมและปลากะตักหัวอ่อนซึ่งเป็น
ปลาทะเลขนาดเล็กลาตัวเรียวยาวมีเนื้อใสที่สามารถมองเห็นส่วนท้องสีขาวชัดเจนและมักอยู่รวมกัน
เป็นกลุ่มใหญ่ในทะเลเปิดทั่วๆไปโดยมีเนื้อน้อยไขมันที่มากจะทาให้น้าปลามีรสชาติที่ดีที่สุดกว่าปลา
กะตักควายหรื อปลาไส้ตันซึ่งมีขนาดใหญ่ให้เนื้อมากไขมันน้อย นอกจากนี้ ปลากะตักยังแยกย่อย
ออกเป็นหลายชนิด เช่น กะตักหัวแหลม กะตักหัวอ่อน กะตักขนมจีน และกะตักควาย (ไส้ตัน)
เป็ น ต้ น 55 ในอดี ต นั้ น คนไทยจะนิ ย มใช้ เ กลื อ มาเป็ น เครื่ อ งปรุ ง รสชาติ ข องอาหารเป็ น ส่ ว นใหญ่
ต่อมาจึงเริ่มมีการใช้น้าปลาอย่างแพร่หลายมาปรุงอาหารแทนเกลือเนื่องจากมีกลิ่นที่หอมกว่าและ
รสชาติอร่อยกว่านั่นเอง และในขณะเดียวกันน้าปลานั้นเกิดจากการย่อยสลายเนื้อปลาด้วยความเค็ ม
ของเกลือจนเนื้อปลายุ่ยและละลายกลายเป็นน้าปลาซึ่งถือเป็นการถนอมอาหารอีกประเภทหนึ่งโดย
สามารถเก็บรักษาไว้ได้เป็นระยะเวลานานได้โดยไม่ตกตะกอน นอกจากนี้น้าปลานั้นจะมีสารอาหารที่
ร่ างกายต้องการ ได้แก่ วิตามิน บี 12 ทาให้ ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคโลหิต จางชนิด เม็ด เลื อ ดโตได้
กรดอะมีโน เกลือแร่ โปรตีนที่สาคัญต่อร่างกาย56

54

ผศ.ดร.พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ , และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นิธิยา รัตนาปนนท์ ,
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อรวรรณ คงพันธุ์ , “การผลิตน้าปลาด้ว ยวิธีการหมักแบบธรรมชาติ ”, พิมพ์ครั้งที่ 1
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ภาพที่ 2.13 น้้าตาลมะพร้าว57
น้าตาลมะพร้าว (coconut-palm sugar) ที่ผลิตขึ้นนั้นมาจากน้าตาลสดที่รอง
จากงวงมะพร้าวหรือที่เรียกกันในหมู่ผู้ผลิตว่า น้าตาลมะพร้าว สาหรับน้าตาลมะพร้าวนั้นจัดเป็น
น้าตาลพื้นบ้านที่อยู่คู่ครัว ไทยมานานมาก โดยมีการผลิตกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดต่างๆ เช่น
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี เพชรบุรี สุราษฎร์ธ านี เป็นต้น ในการผลิตน้าตาลมะพร้าวที่
นามาใช้เป็นวัตถุดิบนั้นจะมีความพิถีพิถันมากตั้งแต่การเลือกลักษณะงวง การนวดงวง การทาความ
สะอาดงวงเพื่อให้ได้น้าตาลสดที่มีคุณภาพดี การขึ้นไปรองน้าตาลสดนั้นต้องเริ่มแต่เช้ามืดและขึ้นเก็บ
วันละนับร้อยต้นเพื่อให้ได้น้าตาลสดเพียงพอในการผลิตน้าตาลมะพร้าว โดยในทุกเช้าเกษตรกรจะนา
กระบอกรองน้าตาลพร้อมกับมีดปาดงวงแล้ วปีนขึ้นไปบนยอดของต้นมะพร้าวเพื่อนากระบอกใส่
น้าตาลภายในบรรจุไม้เคี่ยมหรือไม้พะยอม ซึ่งใส่ในปริมาณพอควรเพื่อป้องกันการบูดเน่าของน้าตาล
สด58 มะพร้าวที่นิยมนามาทาเป็นน้าตาลมะพร้าวคือพันธุ์หมูสีกลายซึ่งเป็นมะพร้าวชนิดที่ต้น อยู่ไม่สูง
มากนักสะดวกต่อการเก็บ นอกจากนี้ยังมีจั่นใหญ่ให้ น้าตาลสดในปริมาณมากและให้ความหวานสูง
ส่วนใหญ่น้าตาลมะพร้าวมีการทามากในเขตภาคกลาง น้าตาลมะพร้าวที่มีคุณภาพดีจะมีสีออกนวล
เนื้อละเอียด กลิ่นหอม รสชาติดี น้าตาลมะพร้ าวนั้นจะมีคุณค่าทางโภชนาการมากเนื่องจากเป็น
แหล่งของพลังงานที่สาคัญในร่างกายของมนุษย์

ภาพที่ 2.14 ถั่วลิสง59
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จุไรรัตน์ สุนทรพิทักษ์กุล, “ถัวลิสงคั่วป่น”, สืบค้นเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2558, จาก
http://tuktajurairat.blogspot.com/2014/01/blog-post_24.html
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ถั่วลิสงคั่ว ถั่วลิสง (peanut หรือ grondnut) อาจเรียกว่า ถั่วดิน ถั่วขุดหรือถั่ว
ยี่สง เป็นพืชล้มลุกที่ เป็นพืชไร่ตระกูลถั่ว (Leguminosae) เช่นเดียวกับถั่วเหลือง และถั่วเขียว มีชื่อ
ทางวิทยาศาสตร์ว่า Arachis hypogaea เป็นถั่วเมล็ดแห้ง (legume) ซึ่งมีน้ามันสูงจัดอยู่ในกลุ่มพืช
น้ามัน (oil crop) โดยเมล็ดถั่วลิ ลงอยู่ในฝัก ซึ่งอยู่ใต้ดิน 60 ถั่ว ลิสงนั้นมีถิ่นกาเนิดอยู่ในเขตร้อน
ตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้ต่อมาจึงได้แพร่มายังทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยในปัจจุบัน
นี้ได้ถูกนาไปปลูกในประเทศเขตร้อนทั่วโลกซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่วที่ปลูกกันมากที่สุดรองลงมาจากถั่ว
เหลืองเท่านั้น ส่ ว นในประเทศไทยสันนิษฐานว่าถั่ว ลิ สงเข้ามาในสมัยกรุงศรีอยุธ ยาเป็นราชธานี
หลังจากมีการติดต่อกับชาวตะวันตกแล้ว ถั่วลิสงนับเป็นถั่วยอดนิยมของชาวไทยมาเนิ่นนานตราบจน
ปั จ จุ บั น 61 ถั่ ว ลิ ส งเป็ น พื ช ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการสู ง และเป็ น แหล่ ง ของโปรตี น และพลั ง งาน
โดยมีโ ปรตีน เทีย บเท่า กับ ถั่ว แดง ถั่ว ดา และถั่ว เขียว แต่น้อยกว่าถั่ว เหลื อง และยังมี กรดอะมิโ น
อีกหลายชนิดที่จาเป็นต่อร่างกาย62 ถั่วลิสงมีสารอาหารมากกว่า 30 ชนิด มีโปรตีนมากกว่าถั่วเปลือก
แข็งชนิดอื่นๆ ให้โซเดียมต่า มีไขมันไม่อิ่มตัวน้อยและยังปราศจากคอเลสตอรอลด้วย 63 นอกจากนี้ยัง
มีสรรพคุณในการช่วยบารุงสมองและสายตาอีกทั้งสมานแผลในกระเพาะอาหาร ถั่วลิสงจะอุดมไปด้วย
ไขมั น ไม่ อิ่ ม ตั ว ซึ่ ง เป็ น ตั ว ช่ ว ยในการลดระดั บ ความดั น โลหิ ต ลดความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรคหั ว ใจ
นอกจากนี้ยังมีวิตามินที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ได้แก่ วิตามินบี อี แมกนีเซียม โฟเลต64
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ภาพที่ 2.15 เกลือ65
เกลือ (Salt) มีลักษณะเป็นผลึกสีขาวที่เรียกว่า “เกลือ” คือเครื่องปรุงรสคู่ครัวที่
เป็นมากกว่าเครื่องปรุงเพราะเกลือยังสามารถใช้ในการถนอมอาหาร ในสมัยโบราณเกลือจึงเป็นสิ่ง
สาคัญ ของบ้านเมืองที่ขาดไม่ได้ โดยในบ้านเรามีการทาทั้ง เกลือสินเธาว์ (เกลือที่ได้จ ากใต้ดิน )
คือ เกลือที่ทาจากดินที่น้าชะดินละลายแล้วแห้งปรากฎเป็นคราบเกลือติดอยู่บนผิวดิน เรียกว่า “ส่า
ดิน” เมื่อน้าผิวดินหรือส่าดินมาละลายน้าแล้วต้มจะได้เกลือสินเธาว์ และเกลือสมุทร (เกลือที่ได้จาก
น้าทะเล) คือเกลือที่ผลิตขึ้นโดยปล่ อยน้าทะเลเข้ามาในที่ที่แห้ง แล้งตากแดดปล่อยให้แสงเป็นตัวการ
ทาให้ ร ะเหยน้ าออกไป จนความเข้มข้ นได้ระดับ เกลื อก็จะตกผลึ กลงมา (Solar Evaporation
System) เกลือประเภทนี้มีการผลิตและการใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเกลือจัดเป็นเครื่องปรุงที่มี
รสชาติเค็มนิยมนามาใช้ในการปรุงอาหาร ส่วนมากเป็นเกลือบริสุทธิ์ที่มีลั กษณะเป็นสีขาวและเป็น
ผลึกละเอียดเป็นเกลือสมุทรที่นามาใช้เป็นส่วนใหญ่66

ภาพที่ 2.16 มะนาว67
มะนาว(Lime) จัดเป็นไม้ผลตระกูลส้มประเภทหนึ่ง โดยผลจะมีรสเปรี้ยวเป็นพืช
พื้นเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยมีการปลูกกันอย่างแพร่หลายเป็นที่รู้จักกัน
ดีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แหล่งเพาะปลูกที่สาคัญได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี นครศรีธรรมราช
65
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พ.ศ. 2558, จาก http://www.thaitechno.net/t1/home.php?uid=40208
66
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สุราษฎร์ธานี นครสวรรค์ กาญจนบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และเชียงใหม่ ผลของมะนาวจะมีสีเขียว
ซึ่ ง เมื่ อ ผลเมื่ อ สุ ก จั ด จะเปลี่ ย นเป็ น สี เ หลื อ งมี เ ปลื อ กบาง ภายในมี เ นื้ อ แบ่ ง กลี บ ๆชุ่ ม น้ ามาก
นับเป็นผลไม้ที่มีคุณค่านิยมใช้เป็นเครื่องปรุงรส นอกจากนี้ยังถือว่ามีคุณค่าทางโภชนาการ โดยใน
มะนาวจะมีวิตามินซีสูงมาก สรรพคุณของมะนาวสามารถช่วยในการฟอกเลือด รักษาความดันโลหิต
ให้เป็นปกติ68

ภาพที่ 2.17 พริก69
พริ ก (Chili) เป็ น พื ช และสมุ น ไพรที นิ ย มปลู ก ในประเทศไทย อี ก ทั้ ง เป็ น
ส่วนประกอบหลักในอาหารของคนไทยมาช้านานและเป็นเครื่องปรุงที่ได้รับความนิยมมีสีสันสวยงาม
โดยให้รสชาติที่เผ็ดร้อนถูกปากคนไทย70 ซึ่งพริกนั้นชาวไทยได้รับมาโดยบาทหลวงชาวโปรตุเกสที่ได้
เข้ า มาเผยแพร่ ศ าสนาและค้ า ขาย โดยพริ ก จะมี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกายโดยมี ส ารแคปซายซิ น
(Capsaicin) ในการช่วยขยายเส้นโลหิตในลาไส้ และกระเพาะอาหารเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึม
อาหารได้ดีขึ้น อีกทั้งช่วยให้ร่างกายสามารถขับถ่ายของเสียและนาแร่ธาตุไปหล่อเลี้ยงร่างกาย และ
ในขณะเดียวกันยังมีวิตามินที่จาเป็นต่อร่างกาย ได้แก่วิตามิน A และ C สูงอีกด้วย
กรรมวิธีหรือกระบวนการปรุงอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ตามภูมิปัญญา
ของชุมชนชาวไทยในจังหวัดจันทบุ รีที่ได้มีการสืบทอดต่อกันมานั้น จะพบว่าในปัจจุบันชาวไทยใน
จังหวัดจันทบุรีจะมีการนาเส้นจันท์ที่เป็นผลผลิตมาจากพื้นที่ภูมิศาสตร์โดยแท้ในจังหวัดจันทบุรี มา
เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อปรุงเป็นผัดไทยเส้นจันท์ ซึ่งก่อนที่จะนาเส้นจันท์มาใช้ปรุงอาหารจะต้องนาเส้น
จั น ท์ ม าแช่ ใ นน้ าก่ อ นประมาณ 5 นาที เ พื่ อ ให้ เ ส้ น จั น ท์ อ่ อ นนุ่ ม และชุ่ ม น้ าก่ อ นที่ จ ะตั ก ขึ้ น
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สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, “สรรพคุณและประโยชน์
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เพื่อให้สะเด็ดน้า หลังจากนั้นก็จะใช้ผ้าขาวบางชุบน้าพอหมาดแล้วคลุมเส้นจันท์เอาไว้เพื่อให้เส้นจันท์
มีความชุ่มชื้นและไม่แห้งจนเกินไป ต่อมาจึงนาเตาถ่านมาก่อไฟแล้วจึงนากระทะที่ใช้สาหรับผัดตั้งบน
เตาถ่านซึ่งการใช้เตาถ่านนั้นก็เพื่อให้อาหารผัดไทยเส้นจันท์ที่ได้มีความหอมรวมทั้งทาให้เส้นจันท์
ที่ผัดนั้นมีความนิ่มนวลไม่ติดกันเป็นก้อนซึ่งแตกต่างจากการใช้เตาแก๊สทั่วๆไปที่แม้จะทาให้อาหาร
ผัดไทยเส้นจันท์ปรุงเสร็จอย่างรวดเร็วแต่เส้ นจันท์ที่ใช้ผัดจะไม่นิ่มนวลเหมือนเช่นเตาถ่านแล้ว จึงใส่
น้ามันพืชลงไปในกระทะ ต่อมาเมื่อใส่น้ามันพืชลงไปในกระทะแล้วรอจนกระทะร้อนก่อนที่จะใส่
ไชโป้ หวาน เต้าหู้ หอมหัว แดง กุ้งแห้ง แล้ว จึงตอกไข่ใส่ ลงไปในกระทะเพื่อผัดคลุกเคล้ า ในน้ามัน
ต่อมาจึงนาเส้นจันท์ที่เตรียมไว้นาลงไปผัดในกระทะคลุกคล้าให้ทั่วกับส่วนผสมต่างๆในกระทะก่อนที่
จะนาเครื่องปรุงที่ประกอบไปด้วยน้าตาลมะพร้าว น้าปลา น้ามะขามเปียกและน้าเปล่าใส่ลงในกระทะ
แล้วผัดให้เครื่องปรุง ส่วนผสมต่างๆเข้าเป็นเนื้อเดียว โดยการผัดเส้นจันท์นั้นจะต้องผัดโดยใช้ไฟแรง
ผัดคลุกคล้าอยู่ตลอดเวลาให้น้าเครื่องปรุงซึมซับไปในเส้นจันท์ แล้วจึงผัดเส้นจันท์ต่อไปจนกว่าเส้น
จันท์พอนิ่มและเครื่องปรุงได้คลุกคล้าจนทั่วและน้าเครื่องปรุงพอแห้ง ซึ่ง เมื่อผัดเสร็จแล้วจึงปิดไฟ
แล้วนาตักใส่ พาชนะที่ห่อด้วยใบตองสาเหตุที่แต่ เดิมนั้นนิยมใช้ใบตองมาเป็นพาชนะในการรองรับ
อาหารผัดไทยเส้นจันท์เนื่องจากเมื่อใบตองได้รับความร้อนผู้บริโภคจะได้กลิ่นหอมจากใบตองซึ่งเป็น
พืชตามธรรมชาติทาให้ผัดไทยเส้นจันท์ที่ได้มีกลิ่นสัมผัสที่หอมมากยิ่งขึ้น แต่ต่อมาในภายหลังเพื่อให้
ง่ายต่อการเสิร์ฟแก่ผู้ผลิตจึงนิยมใส่จานเสิร์ฟให้แก่ผู้บริโภคมากกว่า ถัดมาจึงปรุงรสของอาหารผัด
ไทยเส้นจันท์เพิ่มเติมด้วยพริกป่น น้าตาล น้าปลา เสิร์ฟพร้อมมะนาว ใบกุยช่าย ถั่วงอกสดและหัวปลี
เป็นเครื่องเคียง71
จะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาถึงผลิตภัณฑ์ อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้ นจันท์กับ
ความเชื่อมโยงทางภูมิศาสตร์จะพบว่าผลิตภัณฑ์ อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์นับเป็นอาหาร
พื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิต
เส้นก๋วยเตี๋ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเส้นจันท์ และการปรุงอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ ตามภูมิ
ปัญญาของคนในจังหวัดจันทบุรีซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีสืบต่อกันมานับแต่อดีตถึง
ปัจ จุ บั น ในด้านของกรรมวิธีการผลิ ตหรือกระบวนการปรุงอาหารไทยประเภทผั ดไทยเส้ นจันท์
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โครงการเผยแพร่และอนุรักษ์อาหารไทยผ่านเว็บไซด์สถาบันโภชนาการอาหาร,
“ตาราอาหารไทย” สืบค้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559, จาก
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%B8%B9.html
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ซึ่งพื้น ที่หรื อจังหวัดอื่นๆไม่ส ามารถผลิ ตได้ดังเช่นจังหวัดจัน ทบุรีจึงทาให้เส้นจันท์ และอาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์ ของจังหวัดจันทบุรีมีเอกลักษณ์หรือคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างไปจากแหล่ง
ผลิตในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ รสชาติ ความเหนียวนุ่มของเส้นจันท์
ทีไ่ ม่เละและขาดง่าย อย่างไรก็ตามในอดีตนั้นจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีข้าวเจ้าเป็นจานวนมากจึง
เกิดการคิดค้นด้วยการนาข้าวเจ้ามาแปรรูปให้เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่ง
ประกอบกับคนในจังหวัดจันทบุรีนิยมบริโภคเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นอย่างมากทาให้มีการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว
ขึ้นมาและมีการนาไปปรุงเป็นอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคโดยเส้นก๋วยเตี๋ยวรวมถึงอาหารผัดไทยที่ปรุงขึ้นนั้น จะมีคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อผลิตหรือปรุงขึ้นตามภูมิปัญญาของคนในจังหวัดจันทบุรีดังกล่าวเส้นจันท์ที่
ได้รวมทั้งอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ที่ปรุงขึ้นจึงตั้งชื่อให้สอดคล้องกับแหล่งภูมิศาสตร์ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตโดยเรียกเส้นที่ผลิตขึ้นว่า “เส้นจันท์” และเรียกอาหารไทยที่ปรุงขึ้นว่า “ผัดไทยเส้นจันท์”
เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกขานของประชาชนผู้บริโภค
ด้านที่ส าม ลักษณะเฉพาะด้านชื่อของอาหาร ชื่อ ของผลิ ตภัณฑ์ อาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์หรือที่บางครั้งจะเรียกสั้นๆว่า “ผัดไทย”นั้นถือได้ว่าเป็นชื่อเรียกแบบไทย
เพื่อให้เรียกชื่อได้โดยง่ายและเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ซึ่งวัตถุดิบที่นามาใช้ทาเป็น
อาหารไทยประเภทผั ด ไทยเส้ น จั นท์ ส่ ว นใหญ่ ย่ อมแล้ ว แต่โ อกาสและความสะดวกในพื้ นที่ ต่า งๆ
ของแต่ละภูมิภาคที่จะคัดสรรวัตถุดิบและส่วนผสมเพื่อนามาใช้ในการปรุงอาหารไทยประเภทผัดไทย
เส้นจันท์ นอกจากนี้เมื่อกล่าวถึงอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นจังหวัด
จันทบุรีและยังถือเป็นอาหารประจาชาติของไทย โดยสูตรดั้งเดิมของอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้น
จันท์เราไม่อาจที่จะทราบได้อย่างแน่ชัดว่ามีสูตรการผัดหรือสูตรการใส่วัตถุดิบหรือส่วนผสมอย่างไร
แม้กระทั่งเราไม่อาจทราบได้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้ทาหรือสร้างสรรค์อาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์ขึ้น
เป็ น คนแรกเนื่ อ งจากคนไทยไม่ มี วั ฒ นธรรมในการกิ น อาหารจ าพวกเส้ น โดยวั ฒ นธรรม การ
รับประทานอาหารของคนไทยส่วนใหญ่มักจะกินข้าวกินปลาเป็นอาหารหลัก ซึ่งอาหารจาพวกเส้นนั้น
เกิดมาจากการดัดแปลงอาหารที่รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆมาเป็นวัฒ นธรรมทางด้าน
อาหารของตนเอง อีกทั้งการดัดแปลงนั้นล้วนแล้วแต่เกิดจากการนาวัตถุดิบที่มีในภูมิภาคมาทาเป็น
อาหารเพื่อบริโภคกันในชุมชนหรือท้องถิ่นโดยเลือกจากวัตถุดิบที่ตนเองมีแทบทั้งสิ้น เช่น ผัก เนื้อสัตว์
ที่มีความเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น
ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่าเอกลักษณ์ของอาหารไทยประเภทผั ดไทยเส้ นจันท์นั้น
นอกจากเป็นอาหารที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของชาวไทยแล้วยังมีการผสมผสาน
กันระหว่างภูมิปั ญญาท้องถิ่น ของคนในจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นชุมชนชาวไทยในการใช้วัตถุดิบตาม
ธรรมชาติเพื่อปรุงอาหารประกอบกับการนาเทคนิคและทักษะต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส่งผล
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ให้อาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์มีรสชาติเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด เป็นรสชาติที่หลากหลายกลมกล่อม
ถูกใจแก่ผู้บริโภค ซึ่งความหลากหลายเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความเป็นไทยได้อย่างสอดคล้อง
2.1.3 ความสัมพันธ์ระหว่างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทย
เส้นจันท์กับแหล่งภูมิศาสตร์
จากลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ตามหัวข้อ
2.1.2 ที่ผ่านมานั้นอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์นับเป็นผลผลิตจากภูมิปัญญาของชุมชนชาว
ไทยในจังหวัดจันทบุรี ประกอบกับอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ยังนับเป็นสินค้าที่มีการผลิต
หลากหลายพื้นที่ในประเทศไทยนอกเหนือไปจากจังหวัดจันทบุรีซึ่ งเป็นแหล่ งผลิ ตเส้ นจันท์ที่ เป็น
วัตถุดิบหลักของอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ ด้วยเหตุนี้อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์จึง
มีความสัมพันธ์กับแหล่งภูมิศาสตร์ 2 ประการ คือ
ประการแรก ในด้านภูมิปัญญาของชาวจันทบุรีเพื่อการผลิตอาหารไทยประเภท
ผัดไทยเส้นจันท์จะเห็นได้ว่าวัตถุดิบหรือเครื่องปรุงอื่นๆในการผลิตอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์
นั้น ไม่ว่าจะเป็ นกุ้งแห้ง เต้าหู้ ถั่ว ลิส ง มะนาว หัว ปลี ใบกุยช่าย น้าตาลมะพร้าว น้ามะขามเปียก
ส่วนใหญ่จะมีการนาเข้ามาจากพื้นที่แห่งอื่นได้ทั่วไปนอกเหนือจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่ง
ภูมิศาสตร์ที่ผลิต อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ แต่สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่ มีความเชื่อมโยงกับ
จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ก็คือการใช้ภูมิปัญญาของชาวจันทบุรี ในการปรุงอาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์และกรรมวิธีการผลิตเส้นจันท์ โดยเส้นจันท์ถือเป็นวัตถุดิบหลักสาคัญในการ
ผลิตอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ ซึ่งชุมชนชาวไทยในจังหวัดจันทบุ รีได้มีการผลิตเส้นจันท์ขึ้น
เป็นจานวนมากเนื่องจากพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การผลิตเส้นจันท์ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของกรรมวิธีการผลิต เส้นจันท์ตามภูมิปัญญาของชาวจันทบุรีหรือแหล่งน้าบาดาลภายใน
พื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่เหมาะแก่การนามาเป็นส่วนผสมเพื่อผลิตเส้นจันท์ รวมถึงภูมิปัญญาการใช้ข้าว
พันธุ์ (กข.5) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่มีความแกร่งของเมล็ดที่สูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นอีกทั้งมีปริมาณของอะมิโล
สสูงถึง 30% เหมาะแก่การนามาผลิตเป็น เส้นจันท์ แม้กระทั่งภูมิปัญญาในการปรุงอาหารไทย
ประเภทผัดไทยเส้นจันท์ โดยภูมิปัญญาในการผลิตเส้นจันทร์จะมีเอกลักษณ์ที่สาคัญก็คือการคัดเลือก
วัตถุดิบด้วยการใช้ ข้าวเจ้าที่เป็นข้าวเก่านาปีเพราะมียางข้าวและความชื้นน้อยมาล้างให้สะอาดเพื่อ
ขจัดสิ่งสกปรกออกแล้วจึงนาข้าวนั้นนาไปใส่เครื่องจักรเพื่อขัดสี อีกทั้งคัดแยกขนาดของเมล็ดข้าวและ
สิ่งเจื อปน โดยข้าวที่ถูกคัดแยกเพื่อ นามาผลิ ตเป็น เส้ นจันท์จะมีลั กษณะเป็นข้าวสามส่ ว นหรือที่
เรียกว่าข้าวซาฮ้อ ซึ่งข้าวสามส่วนหรือข้าวซาฮ้อดังกล่าวจะทาให้ได้เส้นจันท์ที่ มีคุณภาพที่ดีกว่าการ
นาข้าวลักษณะทั่วไปมาใช้ผลิตเส้นจันท์ ต่อมาจึงนาข้าวที่ได้ไปแช่น้าบาดาลเพื่อให้นิ่มประมาณ 2-3
ชั่วโมงก่อนที่จะนาไปโม่ให้เนื้อข้าวละเอียดโดยวัดค่าไมครอนได้ที่ 150-250 ไมครอนแล้วจึงผสมกับ
น้าบาดาลที่เตรียมไว้ ซึ่งแป้งกับน้าบาดาลที่ใช้นั้นจะต้องผสมให้มีความข้นพอเหมาะที่ค่า 42 %ของ
ค่าความเข้มข้นจากตัวน้าแป้ง จากนั้นก็จะนามาผสมกับแป้งมัน เพื่อทาการปรับสภาพของข้าวและ
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เพื่อให้แผ่นแป้งมีความเหนียวและยืดหยุ่น โดยให้เครื่องจักรทาการกวนน้าแป้งเพื่อให้น้าแป้งเป็นเนื้อ
เดียวกันก่อนปล่อยในแป้งไหลไปตามสายพานแผ่นแป้งที่ได้มีลักษณะเป็นแผ่นยาวมีความยืดหยุ่นและ
เหนียวมีสีขาวใสสะอาดซึ่งจะถูกส่งต่อไปนึ่งด้วยอุโมงค์ไอน้าเพื่อนึ่งให้สุกอีกขั้นตอนหนึ่งโดยใช้เวลานึ่ง
10 นาทีก่อนผ่านเข้าสู่กระบวนการอบหมาดในตู้ที่อุณหภูมิที่ 150-180 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5
นาที แล้วจึงนาไปผึ่งลมให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมงเพื่อลดความชื้นของแผ่นแป้ง ซึ่งแผ่นแป้งที่ได้มา
นั้นจะมีขนาดกว้าง50 เซนติเมตร ยาว 50 เซนติเมตร มีลักษณะทางกายภาพที่ยืดหยุ่นได้ดีมีสีที่ขาวใส
ต่อมาจึงใช้ไม้เพื่อแซะแผ่นแป้งนาไปวางบนตะแกรงไม่ไผ่ตากแดดพอหมาดๆแล้วจึงนามาหั่นซอยเป็น
เส้นให้มีขนาดเล็กลงประมาณ 4 เซนติเมตรซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมในการนาไปปรุงเป็นอาหารผัด
ไทยเส้นจันท์แล้วจึงนาไปตากแดดเป็นเวลา 12 ชั่วโมงเพื่อไล่ความชื้นออกจากเส้นจันท์ให้หมดก่อนไป
บรรจุห่อเพื่อส่งขายต่อไป
จากกรรมวิธีการผลิตเส้นจันท์ตามภูมิปัญญาของชาวจันทบุรีด้งกล่าวทาให้เส้น
จันท์ที่ได้มีลักษณะทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันรูปทรง ความกว้าง ความหนา ขนาดของ
เส้นจันท์ที่มคี วามแตกต่างจากเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบอื่นๆทั่วไปและด้วยคุณสมบัติที่เหนียวนุ่มและไม่เปื่อย
ยุ่ยง่าย อีกทั้งน้าที่ใช้ผลิตเส้นจันท์จะเป็นน้าบาดาลจากบ่อในพื้นที่ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นน้า
ที่มีตะกอนน้อยมีค่าความเป็นกรดและด่างที่ก็ใกล้ความเป็นกลางมาก ซึ่งแตกต่างไปจากเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิด
อื่นๆที่มักจะนาน้าประปาทั่วไปมาใช้เพื่อผลิตเส้น ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งน้าประปาทั่วไปจะมีค่าของน้าที่ไม่
เหมาะแก่การผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ทาให้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ได้ไม่เหนียวนุ่มเหมือนเส้นจันท์ ด้วยเหตุนี้จึง
ทาให้การผลิตเส้นจันท์ รวมทั้งการปรุงอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ ด้วยภูมิปัญญาของชุมชน
ชาวจั น ทบุ รี เ ท่ า นั้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด เส้ น จั น ท์ แ ละอาหารไทยประเภทผั ด ไทยเส้ น จั น ท์ มี คุ ณ ภาพหรื อ
คุณลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ก็คือจังหวัดจันทบุรี
ประการที่สอง วัตถุดิบที่นามาใช้ในการผลิต อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์
และการผลิตเส้นจันท์ตามภูมิปัญญาของชุมชนชาวจันทบุรีที่ มีคุณภาพที่เชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์
ในจังหวัดจันทบุรี โดยส่วนใหญ่แล้วเส้นจันท์จะเกิดจากการนาข้าวเจ้าที่เป็นข้าวเก่านาปีพันธุ์ (กข.5)
ที่นิยมปลูกในจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นแหล่งภูมิศาสตร์ มาใช้เพื่อการผลิตเส้นจันท์ เนื่องจากพื้นที่จังหวัด
จันทบุรีเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการปลูกข้าวพันธุ์ (ก.ข.5) ดังกล่าว ตลอดจนสภาพแวดล้อม
ดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นปัจจัยทางธรรมชาติ ที่สมบูรณ์ ทาให้ข้าวเจ้าที่เป็นข้าวเก่านาปีพันธุ์ (ก.ข. 5) ที่
ปลูกในพื้นที่ภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีมีคุณภาพสูงซึ่งเหมาะแก่การนามาแปรรูปเพื่อผลิตเป็นก๋วยเตี๋ยว
เส้นจันท์ โดยเมื่อนามาผลิตเป็นเส้นจันท์แล้วรสชาติที่ได้จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ เเตกต่างไปจาก
การนาข้าวชนิดอื่นหรือพันธุ์อื่นที่ปลูกในพื้นที่ภูมิศาสตร์อื่นนอกจากจังหวัดจันทบุรีมาแปรรูปเป็นเส้น
จันท์ ผลลัพธ์ที่ได้จึงทาให้เส้นจันท์ที่ผลิตขึ้นมีค วามเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัตถุดิบที่เชื่อมโยงกับ
แหล่งภูมิศาสตร์จังหวัดจันทบุรีที่เป็นแหล่งผลิต ซึ่งแตกต่างไปจากการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวชนิดอื่นๆไม่
ว่าจะเป็ น เส้ น ใหญ่ เส้ น เล็ ก เส้ น หมี่ หรือ บะหมี่ที่ นิย มนาใช้ ปลายข้ าวหรือ ข้า วหั ก มาใช้ผ ลิ ต เส้ น
ก๋ว ยเตี๋ย วรวมถึงการน าเข้าข้าวเจ้ า หลายพันธุ์อาจจะเป็นข้าวเจ้าพันธุ์ เสาไห้ จากพื้น ที่ทุกจังหวั ด
ใกล้เคียงในประเทศไทยเพื่อนามาแปรรูปเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยว ในการผลิตเส้นก๋ว ยเตี๋ยวทั่วไปจึงไม่
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เพียงแต่ใช้วัตถุดิบภายในพื้นที่แห่งเดียวเท่านั้นแต่ยังมีการนาเข้าจากพื้นที่แห่งอื่นด้วยเพื่อให้เพียงพอ
ต่อการผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว ด้วยเหตุนี้อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์จึงสามารถเป็นสินค้าในระบบ
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้
ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าผลิตภัณฑ์ อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์นั้นถือเป็น
ผลผลิตจากภูมิปัญญาของคนในจังหวัดจันทบุรีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง
ในบริบทของสังคมแต่ละยุคสมัยและความต้องการของคนหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับ
การปรุงอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์จาเป็นต้องอาศัยประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้สั่งสมมาเป็น
เวลานานควบคู่ไปกับการเรียนรู้ในตาราอาหารที่เป็นลายลักษณ์อักษรประกอบกัน นอกจากนี้ในการ
ปรุงอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์ยังมีการใช้วัตถุดิบตามธรรมชาติของผู้ปรุงผสมผสานกับเทคนิคและ
กรรมวิธีที่ผู้ปรุงได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของตนเองประกอบการการดัดแปลงและประยุกต์
อาหารของชาวจีนให้มีความเป็นไทยด้วยการใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงในแบบฉบับอย่างไทยภายใต้
เอกลักษณ์ของชาติไทย
2.1.4 ผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทย
เส้นจันท์
ในส่วนของผู้ทรงสิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ตามต้นแบบขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) ถึงแม้ว่าต้นแบบของกฎหมายดังกล่าวจะไม่ได้มีการระบุถึงตัวของผู้ทรงสิทธิ
ในภูมิปัญญาท้องถิ่นของสิ นค้าอาหารไทยผั ดไทยเส้นจันท์ไว้ ก็ตาม ซึ่งต่อมาในภายหลั งองค์การ
ทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ได้ให้การยอมรับถึงสิทธิมนุษยชนในภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับสินค้า
อาหาร แต่ก็ไม่อาจที่จะระบุถึงตัวผู้ทรงสิทธิที่ชัดเจนได้ เหมือนดังเช่นกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา
เช่น กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เป็นต้น แต่เมื่อพิจารณาถึงตัวของผู้ทรงสิทธิ
ชุมชนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ72
บุคคลแรก เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น (Knowledge owners) ซึ่งเจ้าของ
ก็คือชุมชนจังหวัดจันทบุรี โดยชุมชนในที่นี้จะเป็นบุ คคลใดก็ได้ที่อยู่ในชุมชนจังหวัดจันทบุรีนั้นๆ
ซึ่งชุมชนดังกล่าวอาจจะเป็น สมาชิกในครอบครัว ที่อยู่อาศัยในชุมชนเช่นว่านั้น ในขณะเดียวกัน
เจ้ า ของภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ยั ง เป็ น ผู้ ที่ มี สิ ท ธิ ใ ช้ ป ระโยชน์ ห รื อ ห้ า มการดั ด แปลงหรื อ ท าการแก้ ไ ข
ในภูมิปั ญญาท้องถิ่น ของสิ น ค้า อาหารไทยผั ดไทยเส้ นจันท์ ทาให้ ผู้ ที่ใช้ ประโยชน์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในด้านสินค้าอาหารผัดไทยเส้นจันท์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ผู้ใช้ประโยชน์ดังกล่าวจะต้องได้รับ
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ความยิ นยอมเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสิ นค้าอาหารไทยผั ดไทยเส้นจันท์
จากผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารผัดไทยเส้นจันท์เสียก่อน
บุคคลที่สอง ผู้ครอบครองสิทธิหรือผู้ใช้สิทธิที่นาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นในสินค้า
อาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์ ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ ผู้ ประกอบการ ผู้ผลิ ต ผู้จาหน่าย หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งหรือผู้เป็นสมาชิกในชุมชนทุกคนที่ได้ครอบครองความรู้ กรรมวิธี ทักษะการปรุงอาหารไทย
ผัดไทยเส้นจันท์ที่เป็นผลผลิตมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนจังหวัดจันทบุรี ผู้ที่ครอบครองสิทธิ
หรือผู้ใช้สิทธิจึงไม่ใช่ผู้ที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในสินค้าอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์
นอกจากนี้ สิทธิชุมชนย่อมเป็นประโยชน์ต่อบุคคลดังต่อไปนี้
บุ ค คลแรก ผู้ ค รอบครองและสื บ ทอดและปกป้ อ งภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า น
อาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์ ซึ่งการให้ความคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านอาหารผัดไทยเส้นจันท์
ก็เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฏหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
บุคคลที่สอง ผู้ที่จัดการ ใช้ หรือพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารไทยผัดไทย
เส้ นจั นท์ห รือ การแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะที่การแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น นั้น
ถือเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนและเอกลักษณ์ทางสังคมและมรดกทางวัฒนธรรม
บุคคลที่สาม ประเทศและรัฐบาลเพราะเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านอาหาร
ไทยผัดไทยเส้นจันท์คือประเทศต่างๆ บุคคลในประเทศนั้นและนิติบุคคลตามกฎหมายที่ถูกสร้างขึ้น
บุคคลในประเทศและนิติบุคคลดังกล่าวย่อมสามารถปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหารไทยผัดไทย
เส้นจันท์ได้
ดังนั้ น กฎหมายเฉพาะเพื่ อ การปกป้ องภู มิปั ญญาท้ องถิ่น ในสิ นค้ า อาหารไทย
ผัดไทยเส้นจันท์ในอนาคตตามแนวทางองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) จึงเป็นเพียงการมอบ
สิทธิชุมชนในด้านผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสิทธิทางศีลธรรม โดยผู้ทรงสิทธิมีอยู่ 2 ประเภท คือ
ชุมชนและผู้ครอบครองและผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งชุมชนในความเห็นขององค์การทรัพย์สิน
ทางปัญญาโลก (WIPO) อาจจะเป็นได้ทั้งประเทศหรือบุคคลในประเทศหรือนิติบุคคลตามกฏหมาย
ส่งผลให้ในปัจจุบันรัฐภาคีสมาชิกมีการใช้กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการปกป้องภูมิปัญญา
ท้องถิ่นอยู่ 2 แนวทางด้วยกัน โดยแนวทางแรกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบนแนวคิดสิทธิชุมชน
ซึ่งรัฐเป็นเจ้าของสิทธิชุมชน แนวทางที่สองกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบนแนวคิดสิทธิชุมชนที่ตัว
ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นเป็นเจ้าของสิทธิชุมชนนั้นเอง
2.1.5 ปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้การใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในผลิตภัณฑ์
อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์
ในส่ ว นของกฎหมายทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญาของไทยนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า กฏหมาย
ทรัพย์สิ นทางปัญญาไม่ได้เกิดขึ้น โดยมุ่งหมายที่จะให้ ความคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศไทย
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โดยเฉพาะ แต่กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาเกิดจากความตกลงระหว่างประเทศที่เป็นผลสืบมาจาก
ความต้องการของชาติตะวันตก ทาให้ การบังคับใช้กฏหมายของประเทศไทยนั้นต้องมีการตีความ
กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้สามารถปกป้องผลประโยชน์ในสินค้าอาหารที่เกิดจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้อย่างครอบคลุมส่งผลให้มีการนาพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
และพระราชบัญ ญัติเ ครื่อ งหมายการค้า พ.ศ.2534 นามาใช้บัง คับ ประกอบกับ เมื่อ อาหารเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการมีชีวิตรอดของมนุษย์ โดยอาหารไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์ในทาง
ชี ว ภาพแต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย วเท่ า นั้ น ในขณะเดี ย วกั น ยั ง ให้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นอื่ น ๆแก่ ม นุ ษ ย์ ด้ ว ย
เช่น อาหารสามารถสะท้อนให้เห็นถึงชนชั้นและบ่งบอกสถานะทางสังคม ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงการให้
ความคุ้มครองภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 จะมีข้อพิจารณาอยู่
3 ประการ คือ
ประการแรก อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์แม้จะถือว่าเป็นอาหารที่เกิด
จากภูมิปั ญญาท้องถิ่น ของคนในชุมชนจังหวัดจัน ทบุรีที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสี ยงแพร่ห ลาย
ประกอบกับ ยั งถือเป็ น อาหารที่เป็ นสั ญลั กษณ์แทนประเทศไทยก็ ตาม โดยปัญหาของผลิ ตภัณฑ์
อาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์ในปัจจุบันนี้เพราะเหตุว่าเป็นสินค้าในมาตรา 3 พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 เกี่ยวกับนิยามศัพท์คาว่า “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” คือ ชื่อ สัญลักษณ์
หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือใช้แทนแหล่งภูมิศาสตร์สามารถบ่งบอกได้ว่าสินค้านั้นเป็นสิ นค้าเกิดจาก
แหล่งภูมิศาสตร์นั้น อีกทั้งสินค้าที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นจะต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ชื่อเสียง
หรื อ มี คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ แหล่ ง ภู มิ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า ว” ซึ่ ง จากค านิ ย ามสิ่ ง บ่ ง ชี้ ท าง
ภูมิศาสตร์ดังกล่าวแม้ว่า สินค้าอาหารไทยผัดไทยเส้นจันท์สามารถได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
เนื่องจากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในตอนต้นของมาตรา 3 ในเรื่องของชื่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เรียกหรือใช้
แทนแหล่งภูมิศาสตร์ก็คือจังหวัดจันทบุรีข้างต้นและสามารถบ่งบอกได้ว่าเส้นจันท์ดังกล่าวเป็นสินค้าที่
ผลิตขึ้นในจังหวัดจันทบุรี นอกจากนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในประเด็นเรื่องความชัดเจนของการใช้วัตถุดิบ
เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์มาตรา 3 ที่กาหนดเพียงว่าผลิตภัณฑ์ตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ต้องสามารถบ่งบอกว่าสินค้า
ที่เ กิ ดจากแหล่ งภู มิ ศ าสตร์ นั้ น เป็ น สิ นค้ า ที่ มีคุ ณ ภาพ ชื่อ เสี ย ง หรื อ คุณ ลั ก ษณะเฉพาะของแหล่ ง
ภูมิศาสตร์ดังกล่าวเท่านั้น โดยในมาตรา 3 ไม่ได้มีการระบุการใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตสิ นค้าตามสิ่ง
บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทาให้เกิดปัญหาว่าผู้ผลิตสามารถใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตสินค้านอกแหล่งภูมิศาสตร์
ได้หรือไม่ รวมถึงประเด็นปัญหาที่ว่าเส้นจันท์สามารถบ่งบอกได้หรือไม่ว่าอาหารไทยประเภทผัดไทย
เส้นจันท์เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้น ซึ่งหากเส้นจันท์ผลิตขึ้นนอกแหล่งภูมิศาสตร์
จังหวัดจันทบุรีโดยไม่ได้มีการใช้ภูมิปัญญาในการผลิตของชาวจันทบุรีจะถือเป็นเส้นจันท์หรือไม่
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ประเด็ น ต่ อ มาก็ คื อ ว่ า ในส่ ว นวั ต ถุ ดิ บ ทั้ ง หมดทุ ก ชนิ ด ที่ จ ะน ามาผลิ ต เป็ น
อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์จะต้องมาจากพื้นที่ ในจังหวัดจันทบุรีเท่านั้น หรือไม่ ซึ่งโดยปกติ
แท้จริงแล้วการผลิต อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมดภายใน
พื้นที่ภูมิศาสตร์จังวัดจันทบุรีเพียงแห่งเดียว ผู้ผลิตอาจจะใช้เพียงเส้นจันท์ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่ผลิต
มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ก็คือจังหวัดจันทบุรีเพียงอย่างเดียวในการผลิตอาหารไทยประเภทผัดไทย
เส้นจันท์ก็ได้ โดยผู้ผลิตสามารถนาวัตถุดิบในการผลิตอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์จากพื้นที่
อื่นๆนอกจังหวัดจันทบุรีก็ได้ เช่น อาจจะนาพืชผัก เครื่องปรุงหรือเนื้อสัตว์ อันได้แก่ ถั่วงอก กุยช่าย
หัวปลี หรือ น้ามะขามเปียก น้าตาลมะพร้าว กุ้งแห้ง มาจากพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งที่ไม่ใช่จังหวัดจันทบุรี
ก็ได้ ซึ่งหากผู้ผลิตสินค้าอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ถูกจากัดว่าจะต้องใช้วัตถุดิบทั้งหมดจาก
พื้นที่แหล่งภูมิศาสตร์ในจังหวัดจันทบุรีเพียงแห่งเดียวเท่านั้นย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคในการผลิตอาหาร
ไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์เพื่อให้เป็นสินค้าภายใต้คานิยามศัพท์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในมาตรา 3
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 ด้วยเหตุนี้จึงทาให้ผลิตภัณฑ์อาหาร
ไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ในปัจจุบันยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์นับตั้งแต่มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้
มีการขึ้น ทะเบี ย นสิ่ งบ่ งชี้ทางภูมิศาสตร์ไว้แล้ ว 50 รายการโดยเป็นสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ
ต่างประเทศ 8 รายการและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยจานวน 42 รายการเท่านั้น73
ประการที่สอง สิทธิในสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นการมอบสิ ทธิผูกขาดในการใช้
ชื่อภูมิศาสตร์ให้แก่ผู้ประกอบการทุกรายในแหล่งภูมิศาสตร์ สิ ทธิตามกฎหมายฉบับนี้จึงมอบเฉพาะ
สิทธิทางเศรษฐกิจเท่านั้น โดยที่สิทธิดังกล่าวไม่ได้มีการคุ้มครองไปถึงสิทธิในทางศีลธรรมหรือธรรม
สิทธิ์ (moral right) ที่จะปกป้องเกี่ยวกับชื่อเสียงของผลิตภัณฑ์ อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์
เพื่อไม่ให้บุคคลใดดัดแปลงเกี่ยวกับสินค้าอาหารจนก่อให้เกิดความเสียหายด้านชื่อ เสียงของชุมชน
ชาวไทยในจังหวัดจันทบุรี
ประการที่สาม การจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้นขัดต่อแนวคิดสิทธิชุมชน
ซึ่งปัจจุบันในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 มีการบัญญัติถึง
ผู้มีสิทธิในการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ หน่ว ยงานราชการ
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บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล กลุ่มผู้บริโภคหรือองค์กรผู้บริโภค74 ซึ่งในส่วนของประชาชนหรือชุมชน
จะไม่ถือว่าเป็ น ชุมชนท้องถิ่นอีกทั้งไม่ส ามารถล่ วงรู้ถึงสูตรและกรรมวิธีการผลิ ตในสิ นค้าที่ขอขึ้น
ทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ การกาหนดให้เพียงชุมชนท้องถิ่นเท่านั้นที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นั้น กรณีเช่นนี้ย่อมสร้างปัญหาต่อผู้ผลิตสินค้าชุมชนไม่ว่าด้านสูตรการผลิตที่
อาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงหรือกระบวนการจัดการเพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพของ
สินค้าอาจจะขาดการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ด้วยเหตุเช่นว่านี้เมื่อผลิตภัณฑ์อาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์นับเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมทางด้านอาหารของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในรูปของพหุ วัฒนธรรม ซึ่งความเป็น
พหุวัฒนธรรมนี้เกิดจากการหลอมรวมของวัฒนธรรมทางด้านอาหารของชนชาติต่างๆเข้าด้วยกัน
และในขณะเดีย วกัน อาหารไทยประเภทผั ดไทยเส้ นจันท์ ยัง เป็น ทั้งสิ นค้ าและเป็นผลผลิ ตมาจาก
ภูมิปัญญาของชุมชนคนไทยในจังหวัดจันทบุรีจึงนับได้ว่าอาหารไทยประเภทผัดไทยเส้นจันท์ถือเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สมควรจะได้รับความคุ้มครองด้วยระบบสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมใน
การคุ้มครองภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหารของคนไทยและเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศหรือความตกลงระหว่างประเทศ
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