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ความหมายของชือขนมไทย
บทนํา
"ขนมไทย" เอกลักษณ์ของความเป็ นไทยนอกจากจะมีความงดงามวิจิตร ละเอียดอ่อน พิถีพิถนั ในทุก
ขันตอนการทําแล้วยังมีรสชาติทีอร่ อย หอมกลิ นพืชพรรณจากธรรมชาติ และกลิ นอบรําควันเทียนอีกทัง
ขนมแต่ละชนิดยังมีชือเรี ยกทีบ่งบอกถึงคุณค่าและแฝงไปด้วยความหมายอันเป็ นสิริมงคลขนมไทย เป็ น
ขนมหวาน มีมาตังแต่สมัยโบราณถือเป็ นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติซึงอยูค่ ่กู บั สังคมไทยมาช้านาน
ในสมัยก่อนขนมไทยจะทําเฉพาะเวลามีงานสําคัญเท่านัน ไม่ว่าจะเป็ นในงานเทศกาลงานประเพณี งานทาง
ศาสนา หรื อการประกอบพิธีกรรมต่างๆแต่ทีเห็นมีขนมหลากหลายกินทุกวัน หลังสํารับคาวหวานหรื อกิน
เป็ นของว่างก็ลว้ นแต่คิดประดิดประดอยขึนภายหลังแล้วทังสิ นรวมถึงขนมจากต่างชาติทีเข้ามาโดยผ่าน
ความสัมพันธ์ทางการเมือง ก็ถกู ดัดแปลงให้มีรูปรส ลักษณะเป็ นแบบไทยๆจนบางทีนึกกันไปว่าเป็ นขนม
ไทยแท้ดงเดิ
ั มก็มีแต่แท้ทีจริ งแล้วขนมไทยแท้ๆนัน จะมีส่วนประกอบเพียงสามอย่าง คือ แป้ งนําตาล
มะพร้าว โดยการทําขนมไทยนีเป็ นการบ่งบอกถึงลักษณะนิสยั ของคนไทยในเรื องความอดทนใจเย็น
ละเอียดลออ และช่างสังเกตทังยังได้แฝงความหมายอันลึกซึงไว้ในชือของขนมไทยแต่ละชนิดด้วย
ขนมไทยมีความสําคัญและผูกพันกับชีวิตคนไทยมาช้านาน เป็ นเอกลักษณ์ไทยทีสวยงามโดดเด่น เป็ น
ศิลปะสูงค่าทีน่าหวงแหนทีชนรุ่ นหลังควรอนุรักษ์ให้อยูก่ บั วิถีชีวิตคนไทยตลอดไป
จากบทความนี ได้ศึกษาชือของขนมไทยจํานวน 50 ชือในเรื องความหมาย เพือวิเคราะห์ความหมายของขนม
ไทยว่าสะท้อนลักษณะของคนไทยหรื อสังคมไทยอย่างไรบ้าง ผลของการศึกษาปรากฎดังนี
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จากตารางข้างต้น ความหมายของขนมไทยพบว่า ความหมายถึงความรํารวย มากทีสุด จํานวน 9 ชือ คิดเป็ น
ร้อยละ 18รองลงมาคือความยังยืนและมันคง มีจาํ นวน 6 ชือคิดเป็ นร้อยละ 12และพบน้อยทีสุดได้แก่ ความ
เกือกูล แสงสว่าง แสงสว่าง และ ความน่ ารักน่ าเอ็นดู มีจาํ นวนเท่ากันคือ 1 คิดเป็ นร้อยละ 2 มีรายละเอียด
ดังนี
1. ขนมไทยทีมีความหมายถึงความรํารวย
ตัวอย่างที 1 ขนมทองหยอด มีลกั ษณะเหมือน หยดนําสีเหลืองเหมือนทองโบราณใช้ประกอบในพิธีมงคล
ต่าง ๆหรื อมอบเป็ นของขวัญในโอกาสสําคัญ ๆแทนคําอวยพรให้รํารวยมีเงินมีทองใช้จ่ายอย่างไม่รู้หมดสิ น
เปรี ยบเสมือนให้ทองคําแก่กนั (นลิน คูอมรพัฒนะ, 2553, น.27)
ตัวอย่างที 2ทองหยิบขนมไทยทีมีมาตังแต่สมัยอยุธยาขันตอนการทําขนมต้องใช้ความพิถีพิถนั ทําจากไข่แดง
ตีจนฟู แล้วนําไปหยอดลงในนําเชือมเดือดเมือสุกแล้วจึงนํามาใส่ถว้ ย แล้วจับจีบเนือขนมสีเหลืองอร่ ามจับ
จีบอย่างงดงามเหมือนกลีบดอกไม้ความหมายสือถึงการหยิบเงินหยิบทองเพือความรุ่ งเรื อง นิยมใช้ในงาน
พิธีมงคลหรื อให้เป็ นขนมอวยพรเพือสือความหมายถึง ขอให้รํารวย มังคังมีเงินมีทองใช้ไม่รู้จกั หมด การให้
ขนมทองหยิบประดุจเหมือนการให้ทองคําแก่กยั (มณี ทองคํา, 2555,น.24)
ตัวอย่างที 3ขนมหม้อตาล เป็ นขนมโบราณทีใช้ในพิธีแต่งงาน เรี ยกว่า "หม้อเงิน หม้อทอง" ตัวถ้วยขนม
ผสมแป้ งสาลี นําเย็น ไข่แดง กรุ แป้ งในพิมพ์หม้อตาล อบให้สุก ไส้ ผสมนําตาลทรายกับนําเคียวให้ขน้ ตัก
ใส่ถว้ ย หยดสีตามต้องการ หยอดลงในพิมพ์ ให้นาํ ตาลแห้งมีความหมายสือถึงความรํารวย มีเงินทองเหลือ
เก็บเหลือใช้
ตัวอย่างที 4ขนมทองม้วนชือขนมชนิดหนึง ทําด้วยแป้ งประสมกับกะทิและไข่ เทราดลงในพิมพ์ซึงมักมี
ลักษณะกลมให้เป็ นแผ่นบาง ๆ ผิงไฟให้สุกแล้วม้วนเป็ นหลอด ถ้าพับเป็ นชิ น เรี ยก ทองพับ มีทงอย่
ั างรส
เค็มและรสหวาน
2. ขนมหวานไทยทีมีความหมายถึงความมันคงและยังยืน
ตัวอย่างที 5ฝอยทอง เป็ นขนมทีมีลกั ษณะเป็ นเส้นยาว ๆจึงนิยมใช้กนั ในงานมงคลสมรส เปรี ยบได้ว่าคู่บ่าว
สาวจะครอบชีวติ คู่และรักกันได้อย่างยืดยาวเช่นเดียวกับเส้นฝอยทอง
ตัวอย่างที 6ขนมกงหรื อบางคนเรี ยกว่า ขนมกงเกวียน เป็ นขนมไทยโบราณทีมีลกั ษณะเป็ นวงกลมและมีเส้น
พาดคล้ายกับล้อเกวียน สือความหมายถึงการมีความเป็ นอยูอ่ ย่างเป็ นสุขเปรี ยบเสมือนให้ค่บู ่าวสาวได้ใช้ชีวิต
เคียงข้างกันด้วยใจคอทีหลักแน่นมีความรักให้กนั ตลอดกาล เหมือนกงล้อเกวียนซึงหมายถึง กงเกวียน ที
หมุนไปข้างหน้าเช่นเดียวกับ พระธรรมจักร (มณี ทองคํา, 2555, น.67)

ตัวอย่างที 7ข้ าวต้มมัดเป็ นขนมชนิดหนึงทีทําด้วย ข้าวเหนียวผัดกับกะทิ แล้วนําไปห่อด้วยใบตองหรื อใบ
มะพร้าวอ่อน ใส่ไส้กล้วย นําไปนึงให้สุก มักใช้ในงานมงคลซึงมีความหมายสือถึงให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาว
เป็ นคู่รักทียังยืนตลอดนานอยูก่ นั เป็ นคู่เหมือนข้าวต้ม
ตัวอย่างที 8ขนมโพรงแสม เป็ นแผ่นแป้ งทรงคล้ายๆ กระบอกข้าวหลามมีรูกลวงข้างใน และโรยนําตาลเป็ น
สายๆ เคลือบแป้ งทอดกรอบ ขนมชนิดนีใช้เป็ นสัญลักษณ์แทนเสาบ้าน ทีเป็ นเหมือนหลักของการสร้างบ้าน
ใหม่ของครอบครัวใหม่ ให้อยูก่ นั มันคงยืนยาวที
ตัวอย่างที 9กาละแม มีความหมายว่าให้ค่บู ่าวสาวมีความรักทีเหนียวแน่นมันคง หวานมันเหมือนกับลักษณะ
ความเหนียวความหวานมันของขนม
ตัวอย่างที 10ขนมพระพาย เป็ นขนมทีใช้ในพิธีแต่งงานใช้แป้ งข้าวเหนียวนวดกับนําดอกมะลิ ใส่สี
ต่างๆ เพือหุม้ ไส้ ทีประกอบด้วยถัวเขียวเลาะเปลือกทีบดละเอียด ผสมกับกะทิ และนําตาล ปันเป็ นก้อนกลม
ๆ เมือหุม้ เสร็ จแล้ว นํามาวางบนใบตองทีตัดเป็ นกลม ๆเมือนึงสุกแล้ว พรมด้วยหัวกะทิ เชือกันว่าแป้ งข้าว
เหนียวทีใช้หุม้ ไส้ หมายถึง ความเหนียวแน่นมันคง ความหวานของไส้คือความรักอันแสนหวาน(นลิน คู
อมรพัฒนะ,2553,น.72)
3. ขนมหวานไทยทีมีความหมายถึงเกียรติยศชือเสียงและความก้าวหน้ า
ตัวอย่างที 11ขนมจ่ามงกุฎ เป็ นขนมทีทํายากมีขนตอนในการทํ
ั
าสลับซับซ้อน นิยมทํากันเพือใช้ประกอบ
พิธีการทีสําคัญจริ ง ๆคําว่า "จ่ามงกุฎ" หมายถึง การเป็ นหัวหน้าสูงสุด แสดงถึงความมีเกียรติยศ
สูงส่ง นิยมใช้เป็ นของขวัญในงานเลือนยศ เลือนตําแหน่งถือเป็ นการแสดงความยินดีและอวยพรให้มี
ความก้าวหน้าในหน้าทีการงานยิง ๆขึนไป
ตัวอย่างที 12ขนมทองพลุอีกหนึงขนมมงคลของไทย มีความหมายถึง “ความเจริ ญมีชือเสียงโด่งดังเหมือน
พลุ” ขนมชนิดนี ต้นตํารับมาจากฝรั งเศสดัดแปลงมาจากขนมเอแคลร์
ตัวอย่างที 13ขนมทองเอก เป็ นขนมทีต้องใช้ความพิถีพิถนั ในการทําทุกขันตอน มีลกั ษณะทีสง่างาม มี
ทองคําเปลวติดไว้ทีด้านบนของขนม คําว่า "เอก" หมายความถึงการเป็ นทีหนึง จึงนิยมใช้ขนมทองเอก
ประกอบพิธีมงคลสําคัญต่างๆ หรื อใช้มอบเป็ นของขวัญในงานฉลองการเลือนยศ เลือนตําแหน่ง จึง
เปรี ยบเสมือนคําอวยพรให้เป็ นทีหนึง
ตัวอย่างที 14ขนมชัน เป็ นขนมไทยทีจะต้องหยอดขนมให้ได้ 9 ชัน เพราะมีความเชือว่าเลข 9 เป็ นเลขที
หมายถึงความเจริ ญก้าวหน้า จึงนิยมมอบขนมชันให้เพือแสดงความยินดีทีได้เลือนชัน เลือน
ยศฐาบรรดาศักดิให้สูงส่งยิง ๆ ขึนไป(มณี ทองคํา, 2555, น.27)
ตัวอย่างที 15ขนมกลีบลําดวน สมัยก่อนหากมีงานมงคลสมรส มักจะใช้ขนมชนิดนีนํามาประกอบพิธี
ร่ วมกับขนมชนิดอืนๆ ทีเป็ นขนมมงคลเนืองด้วยคนโบรําโบราณ มีความเชือกันว่า "ขนมกลีบลําดวน" มี

ความหมายทีดี ช่วยทําให้ชือเสียงขจรขจายไปไกลและยังมีความหมาย สร้างความงดงามให้กบั ชีวิตคู่ อาจจะ
เป็ น ด้วยลักษณ์ของขนมกลีบลําดวน ทีมีกลีบดอกสามกลีบ นํามาประสานติดกัน ปันเกสรวางไว้ตรง
กลาง ทําให้ขนมแลดูงดงามเหมือนดังดอกลําดวนดอกลําดวนนันเป็ นดอกไม้ทีมีเสน่ห์ยามคําคืน จะส่งกลิน
หอมอบอวล ถือเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว(ศรี สมร คงพันธุ,์ มณี สุวรรณผ่อง และอัจฉรา ชินาลัย, 2534, น.58)
4. ขนมหวานไทยทีมีความหมายถึงความสามัคคีกลมเกลียว
ตัวอย่างที 16ขนมสามเกลอ ซึงเป็ น ขนมทีมีความหมายสือถึง ความสามัคคี และไม่มีวนั พรากจากกัน โดยใช้
เป็ นขนมเสียงทาย ในงานมงคลสมรส ลักษณะของขนมสามเกลอนันเป็ น ลูกกลม ๆ เรี ยงกัน 3 ลูกแบบก้อน
เส้า การเสียงทาย จะดูกนั ตอน ทอด กล่าวคือ ถ้า ทอด แล้วยังอยูต่ ิดกัน 3 ลูก ถือว่า บ่าวสาว จะ รักใคร่ กลม
เกลียวกัน ถ้าทอดแล้วติดกัน 2 ลูก แสดงว่าจะมีลกู ยากหรื อไม่มีเลย และถ้าหลุดจากกันหมด ไม่ติดกันเลย
แสดงว่าชีวิตคู่ จะไม่ยงยื
ั นหรื อ ชีวิตสมรส จะไม่มคี วามสุข อีกนัยหนึง ถ้าทอดขนมสามเกลอแล้วพองฟูขึน
จะถือว่าเป็ นคู่ทีเหมาะสมกับราวกิ งทองกับใบหยกแต่ถา้ ทอดแล้วอีกด้านไม่พองฟูก็ถือว่าใช้ไม่ได้(รัมภา ศิริ
วงศ์, 2555,น.87)
ตัวอย่างที 17เกลียวทองเป็ นของขบเคียวทีทําจากแป้ งหมีผสมกับไข่ปรุ งรสด้วยพริ กไทย เกลือ นํามาปันเป็ น
เกลียว ทอดจนหอมกรอบซึงมีความหมายว่าให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีความกลมเกลียวกัน
ตัวอย่างที 18ข้ าวเหนียวแก้ว หากงานใดมีขา้ วเหนียวแก้ว ชีวิตก็จะมีความเหนียวแน่นเป็ นปึ กแผ่นดังชือข้าว
เหนียว
5. ขนมหวานไทยทีมีความหมายถึงความเจริญรุ่งเรือง
ตัวอย่างที 19ขนมถ้ วยฟู ชือของขนมถ้วยฟูให้ความหมายอันเป็ นสิริมงคล หมายถึง ความเจริ ญรุ่ งเรื องเฟื อง
ฟู นิยมใช้ประกอบในพิธีมงคลต่าง ๆทุกงาน ลักษณะเด่นของขนมถ้วยฟูคือจะต้องมีกลิ นหอมจากการอบ
รําดอกไม้สด
ตัวอย่างที 20ขนมปุยฝ้ าย เป็ นขนมไทยโบราณทีใช้ในพิธีมงคลอีกชนิดหนึง ซึงเชือกันว่าจะได้ชีวติ เฟื องฟู
เจริ ญรุ่ งเรื องเหมือนขนม ลักษณะของขนมปุยฝ้ ายทีดี ควรจะเบาฟูเหมือนดอกฝ้ าย และนุ่ม หน้าขนมจะต้อง
แตกเป็ นแฉก เนือขนมละเอียด ส่วนผสมต่าง ๆ ของขนมก็ทาํ หน้าทีแตกต่างกันออกไป มักใช้ในงานไหว้พิธี
ต่างๆทังไทยและจีน
ตัวอย่างที 21ขนมสาลีมีลกั ษณะเหมือนขนมไข่ นุ่มและหอมหวาน มีความยืดหยุน่ ของขนม
ขนมสาลี เมือพูดถึง ขนมมงคลทีเชือกันว่า ทําให้ชีวิต รุ่ งเรื อง เฟื องฟู เพิ มพูน ทุกคนย่อมนึกถึง ขนมถ้วยฟู
ปุยฝ้ าย และสาลี อย่างแน่นอน ขนมทัง 3 ชนิดนี จัดอยูใ่ นขนมมงคลดังทีกล่าวมา และมีกรรมวิธีการทําไม่
แตกต่างกันมากนัก อีกทังเนือของขนม ฟู เบาและละเอียดหอม หวานยิงนัก ขนมสาลี มีลกั ษณะเนือเหมือน
เค้กสปันจ์หรื อเค้กเนือฟองนํา ปุยฝ้ ายเองเช่นเดียวกันทีมีลกั ษณะเนือแบบนี แต่ต่างตรงทีรู ปแบบ ของขนม

ปุยฝ้ ายจะต้องมีหน้าขนมทีแตก ฟูสวยงามเป็ นแฉกๆเหมือนดอกฝ้ ายทีแตกออกจากฝัก และกลิ นของขนม
ต่างกันเล็กน้อย ส่วนของขนมถ้วยฟู ลักษณะหน้าขนมแตกออกฟู แต่เนือขนมต่างกับสองชนิดแรก เพราะ
ต้องใช้ลกู แป้ งข้าวหมากในการหมักทําแป้ งขนมชนิดนี ซึงต่างจากขนม 2 ชนิดแรกทีใช้แป้ งสาลีในการทํา
6. ขนมหวานไทยทีมีความหมายถึงสเน่ ห์
ตัวอย่างที 22ขนมเสน่ ห์จนั ทร์ คนโบราณนําความมีเสน่หข์ องผลจันทน์ทีมีผลสุกสีเหลืองเปล่ง
ปลัง สวยงามและมีกลิ นหอมชวนให้หลงไหล มาประยุกต์ทาํ เป็ นขนมให้ชือว่า "ขนมเสน่ห์จนั ทร์"โดยเชือ
ว่า คําว่าเสน่ห์จนั ทร์เป็ นคําทีมีสิริมงคล จะทําให้มีเสน่ห์คนรักคนหลงดังเสน่ห์ของผลจันทน์หรื อดวง
จันทร์ในคืนวันเพ็ญ จึงนิยมนํามาใช้ประกอบในงานพิธีมงคลสมรส และให้เป็ นของขวัญแทนความรัก(ศรี
สมร คงพันธุ,์ 2533, น.34)
ตัวอย่างที 23ขนมอาลัว เป็ นขนมหวานทีทําจากแป้ ง ผิวด้านนอกจะเป็ นนําตาลแข็ง ด้านในเป็ นแป้ งหนืด มัก
ทําเป็ นอันเล็กๆ มีหลายสี มีกลิ นหอมหวาน ชืออาลัวมีความหมายว่าเสน่ห์ดึงดูดใจ
ตัวอย่างที 24ขนมหน้ านวลหรื อขนมทองโปร่ ง เป็ นขนมไทยทีมีมาแต่โบราณ แม้จะไม่ใช่ขนมของไทย
จริ งๆ เป็ นขนมทีเชือมโยงวัฒนธรรมระหว่างไทยกับโปรตุเกสครังสมัยกรุ งศรี อยุธยา จึงจัดขนมหน้านวล
เป็ ยขนมไทย มีลกั ษณะคล้ายเรื อเป็ นสีเหลืองนวล ข้างนอกกรอบและข้างในโปร่ ง
7. ขนมหวานไทยทีมีความหมายถึงความราบรืน
ตัวอย่างที 25ขนมฝักบัว ขนมฝักบัวทีตรงกลางของขนมจะพองฟูขึนมา เหมือนบัวทีโตขึนมาโดยไม่ตอ้ ง
ดูแล ไม่มีอุปสรรค เหมือนความรักทีราบรื น ไร้ซึงอุปสรรคใดๆ หรื อหมายถึงความสูงส่งในชีวิตสมรส
นันเอง
ตัวอย่างที 26ขนมตาลเป็ นขนมไทยดังเดิม เนือขนมมีลกั ษณะเป็ นแป้ งสีเหลืองเข้ม นุ่ม ฟู มีกลิ นตาลหอม
หวานซึงทําจากเนือตาลจากผลตาลทีสุกงอม สือความหมายถึง ความหวานชืน ราบรื นของชีวิต
8. ขนมหวานไทยทีมีความหมายถึงความเกือกูล
ตัวอย่างที 27เม็ดขนุน มีสีเหลืองทอง รู ปร่ างลักษณะคล้ายกับเม็ดขนุน ข้างในมีไส้ทาํ ด้วยถัวเขียวบด มี
ความเชือกันว่าชือของขนมเม็ดขนุนจะเป็ นสิริมงคล ช่วยให้มีคนสนับสนุนหนุนเนืองในการดําเนินชีวิต
และในหน้าทีการงานหรื อกิจการต่าง ๆทีได้กระทําอยู่
9. ขนมหวานไทยทีมีความหมายถึงแสงสว่าง
ตัวอย่างที 28 ขนมเทียนและขนมเทียนแก้ว ตัวขนมทีทําจากแป้ งสีข่นุ ๆหรื อใสเพราะใช้นาํ ตาลทราย
เทียนนันแทนความสว่างไสวรุ่ งโรจน์ของชีวติ เปรี ยบเสมือนแสงสว่างนําทางการใช้ชีวิตนอกจากนีรู ปทรง
สามเหลียมเหมือนเจดียย์ งั เป็ นสัญลักษณ์มงคลทางศาสนาอีกด้วย

10. ขนมหวานไทยทีมีความหมายถึงความอุดมสมบูรณ์
ตัวอย่างที 29ขนมหม้อแกง เป็ นขนมไทยโบราณทีเก่าแก่มาก เป็ นขนมทีได้ตาํ รามาจากฝรั ง กล่าวคือเป็ น
ขนมทีมีมาตังแต่สมัยกรุ งศรี อยุธยา และมีชือทีเรี ยกกันแต่เดิมนันเรี ยกว่า “ ขนมกุมภมาศ ” หรื อ “ ขนมหม้อ
ทอง ” มีความหมายว่าให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวมีความอุดมสมบูรณ์อมเอมเหลื
ิ
อกินเหลือใช้ในครัวเรื อน
11. ขนมหวานไทยทีมีความหมายถึงความน่ ารักน่ าเอ็นดู
ตัวอย่างที 30ขนมลูกชุบเป็ นขนมไทยทีใช้ถวทองหรื
ั
อถัวเขียวกะเทาะเปลือกแล้วต้ม นํามาบดแล้วกวนกับ
กะทิจนเนือเนียนละเอียดได้ที นํามาปันเป็ นรู ปทรงต่าง ๆ ของ ผัก ผลไม้ เช่น พริ ก มะเขือม่วง มะยม มังคุด
มะม่วง เป็ นต้น แล้วทาด้วยสีผสมอาหารให้เป็ นสีของผัก และผลไม้นนั ๆ สีตอ้ งเนียนเรี ยบเสมอกัน ทาแล้ว
สีไม่สะดุด เสียบไม้ นําไปชุบกับวุน้ ให้ ขึนเงางาม ทิ งให้แห้ง เสียบก้นขนมด้วยใบแก้วทีนํามาตัดเจียน
ประดับให้สวยงาม การทําลูกชุบจะต้องใช้ศิลปะในการปันให้เหมือนของจริ งเพียงแต่ยอ่ ส่วนให้เล็กลง เป็ น
ขนมทีมีรูปลักษณ์ทีสวยงามมีเสน่ห์ และเป็ นทีประทับใจสําหรับผูท้ ีเห็นครังแรก สือความหมายถึงความ
น่ารักน่าเอ็นดูของเด็ก มักใช้กบั ผูใ้ หญ่ให้กบั ผูน้ อ้ ย (ศรี สมร คงพันธุ,์ มณี สุวรรณผ่อง และอัจฉรา ชินาลัย,
2534, น.37)
12. ขนมหวานไทยทีไม่ปรากฎความหมาย
ตัวอย่างที 31ขนมหยกมณี มักทําจากสาคูเม็ดเล็กกวนกับนําและนําตาลรับประทานคู่กบั มะพร้าวทึนทึกขูด
ฝอย แต่เดิมนิยมใช้สีเขียวจากใบเตยจึงเรี ยกว่า ขนมหยกมณี ปัจจุบนั มีการปรุ งแต่งสีต่าง ๆ เช่น สีชมพู สี
ม่วงสีเหลือง เป็ นต้นถ้ามีหลายสีอาจใช้ชือเรี ยกตามสีทีใส่ หรื อตังชือให้ไพเราะยิงขึนและหาทานได้ไม่ยาก
นักตามตลาดนัดชือดังหลายแห่ง เป็ นชือขนมไทยโบราณชนิดหนึงชือนีบ่งบอกถึงลักษณะอาหารได้เป็ น
อย่างดี การนําคําว่า “หยก” รวมกับคําว่า “มณี” บ่งบอกว่าขนมชนิดนีมีสีเขียวใสแบบหินแก้วแต่เมือ
รับประทานแล้วก็จะรู้สึกถึงความนุ่มเหนียว มีรสหอมของใบเตยและรสเค็ม ๆ มัน ๆ ของมะพร้าว (รัมภา ศิริ
วงศ์, 2555, น.61)
ตัวอย่างที 32ขนมตะลุ่ม หรื อขนมหน้าสังขยา เป็ นขนมไทยโบราณ ๆ คล้ายๆ กับขนมถ้วยทีหลายคนอาจจะ
ไม่เคยได้ยนิ แม้แต่ชือ หรื อเคยได้ยนิ ชือแต่ยงั ไม่เคยเห็นวิธีการทําหรื อไม่เคยเห็นตัวขนมจริ ง ๆ ขนมชนิดนี
เป็ นขนมไทยโบราณทีมีมาไม่ตากว่
ํ าร้อยปี และไม่พบประวัติว่าใครเป็ นคนค้นคิดหรื อว่าทําขนมนีขึนใน
เทศกาลหรื อโอกาสใดๆ
ตัวอย่างที 33ขนมหันตราหรื อเรี ยกอีกชือว่า "ขนมฝอย" เป็ นขนมโบราณ ทีใช้ในงานหมันซึงแสดงถึงการตี
ตราจองว่าหญิงนันมีค่หู มันแล้ว ทําจากถัวเขียวเลาะเปลือกทีนํามากวนกับนําตาลทราย แล้ว ปันเป็ นชิ น
สีเหลียมเล็ก ๆกดตรงกลางให้บ๋ ุมแล้วมาห่อด้วยไข่ทีทําเป็ นตารางเป็ นขนมอีกชนิดหนึงทีมีหน้าตาน่า
รับประทาน(ศรี สมร คงพันธุ,์ มณี สุวรรณผ่อง และอัจฉรา ชินาลัย, 2534, น.45)

ตัวอย่างที 34ขนมบุหลันดันเมฆลักษณะของขนมจะคล้ายขนมนําดอกไม้เป็ นขนมชาววังคิดประดิษฐ์ขึนให้
มีสีสนั อุปมาอุปไมยเลียนแบบเพลงไทย ‘บุหลันลอยเลือน’ ซึงเป็ นเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที 2 มี 2
ส่วน คือส่วนตัวขนม ทําจากแป้ งข้าวเจ้า แป้ งมัน นําดอกอัญชัน นําตาลทรายหยอดลงบนถ้วยตะไล เมือ
นําไปนึงตรงกลางจะบุ๋มลงไป ส่วนตัวหน้าขนมประกอบด้วย ไข่ กะทิ นําตาลมะพร้าว และนําไปนึงต่อจน
สุก (รัมภา ศิริวงศ์, 2555, น.87)
ตัวอย่างที 35ขนมขีหนูหรือขนมทรายทําจากแป้ งข้าวเจ้า นวดกับนําลอยดอกไม้ทีให้ความหอม เช่น ดอก
มะลิ ดอกกระดังงา เมือนวดแป้ งกับนําจนได้แป้ งทีเป็ นก้อนแล้ว นํากระชอนหรื อแร่ งมาร่ อนแป้ งบนผ้าทีปู
ไว้บนลังถึงสําหรับนึง ร่ อนแป้ งเสร็ จก็นาํ แป้ งนันไปนึงให้สุก พอแป้ งสุกจึงนําแป้ งนันไปมูนกับนําเชือมที
ต้องเคียวให้เสร็ จเสียก่อน ด้วยการเอานําเชือมเทใส่แป้ งร้อน ๆ คนด้วยพายให้แป้ งเข้ากับนําเชือม ปิ ดฝากะ
เวลาให้ได้ทีจึงเปิ ดฝาแล้วใช้พายคนตะล่อมให้ขนมทีมูนไว้ ฟู เบา ถ้าต้องการให้ขนมมีสีสนั น่ารับประทาน
ก็ใส่สีเล็กน้อยในนําเชือม เมือจะรับประทานให้โรยด้วยมะพร้าวขูด ขนมทีดีจะต้องเป็ นเหมือนเม็ดทราย
ละเอียด ร่ วนซุย ไม่จบั เป็ นก้อน หวามเล็กน้อย หอมชืนใจเมือรับประทาน(ศรี สมร คงพันธุ,์ มณี สุวรรณ87
ผ่อง และอัจฉรา ชินาลัย, 2534, น.87)
ตัวอย่างที 36เกสรชมพู่ ขนมไทยโบราณ เมือได้มองครังแรกอาจจะคิดว่าขนมชนิดนีคือ "ข้าวเหนียวแก้ว"
แต่ถา้ พิศมองให้ดีจะเห็นถึงความแตกต่างอย่างชัดเจน เพราะมีลกั ษณะแข็งกระด้างของข้าวเหนียว ส่วนเกสร
ชมพู่จะดูนุ่มนวล อ่อนโยน ทีทําจากมะพร้าวขูดขาว ผัดกับนําและนําตาลทราย ใส่วนุ ้ กวนให้เข้ากันใส่สี
ชมพูแก่ แล้วตักใส่ถว้ ย เรื องรสชาติเกสรชมพู่จะมีความมัน ความหอมของมะพร้าว และมีความหวานเป็ น
เอกลักษณ์
ตัวอย่างที 37 เห็ดโคนทําจากไข่ขาวตีกบั นําตาลทรายป่ นจนตังยอด ใส่นาํ มะนาวเพือให้ไข่ไม่เหลว นํา
กระดาษขาวหนา ๆ มาม้วนเป็ นกรวย ใส่นาํ ตาลทีตีแล้ว บีบกลม ๆ เป็ นหัวเห็ด แล้วบีบยาว ๆ เป็ นก้านเห็ด
นําไปอบ พอสุกแล้วนําส่วนหัวมาเจาะตรงกลาง เพือติดกับตัวก้านเห็ดโดยใช้นาํ เชือม นําผงโกโก้ มาร่ อน
ตระแกรงละเลงโรยบนหัวเห็ด
จากผลการศึกษาเรื อง ความหมายของชือขนมหวานไทย พบว่า การตังชือขนมไทยมีความหมายสือถึงความ
รํารวยมากทีสุด สะท้อนลักษณะของคนไทยว่า คนไทยนันมีค่านิยมถึงความรํารวยให้ความสําคัญในเรื อง
ทรัพย์สินเงินทอง และเมือรํารวยแล้วคนไทยยังต้องการความมันคงและยังยืนในชีวิต รวมไปถึงชือเสียงใน
สังคม เกียรติยศและความก้าวหน้าในหน้าทีการงานอีกด้วย การตังชือขนมไทยนันล้วนแต่เป็ นชือทีแฝงไป
ด้วยความเชือเรื องชือมงคลเพือให้เกิดความป็ นสิริมงคล
ในขณะเดียวกัน คนไทยตังชือขนมไทยทีมีความหมายสือถึงความอุดมสมบูรณ์ ความเกือกูล ความน่ารักน่า
เอ็นดูและแสงสว่างน้อยทีสุด ซึงสามารถสะท้อนลักษณะของคนไทยในเรื องค่านิยมได้ คือ คนไทยไม่มี
ค่านิยมในเรื องความอุดมสมบูรณ์ เพราะคนไทยเห็นว่าประเทศไทยเป็ นประเทศทีอุดมสมบูรณ์อยูแ่ ล้ว

นอกจากนีคนไทยยังมีค่านิยมในเรื อง ความเกือกูลน้อย เพราะสังคมไทยสมัยโบราณนันเป็ นสังคมที
ช่วยเหลือเกือกูลกัน
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