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บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง พลวัตทางสังคมกับการด�ำรงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารไทด�ำ ในจังหวัดเพชรบุรี
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ (๑) เพื่อศึกษาพลวัตเชิงวัฒนธรรมที่ส่งผลต่ออาหารไทด�ำ และ
(๒) เพื่อศึกษากระบวนการด�ำรงอยู่ของอาหารไทด�ำ ในจังหวัดเพชรบุรี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดย การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบเป็นทางการ จัดสนทนา
กลุม่ ย่อย (Focus Group) และการจัดเวทีชาวบ้าน พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการศึกษาคือ อ�ำเภอเขาย้อย และอ�ำเภอ
หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า พลวัตเชิงวัฒนธรรมที่ส่งผลต่ออาหารไทด�ำ โดยใน
ช่วงแรกไทด�ำอพยพมายังประเทศไทยในฐานะเชลยสงครามซึง่ ส่งผลต่อความเป็นอยูข่ องกลุม่ ไทด�ำและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ไทด�ำเดิมอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนได้รับอิทธิพลทางอาหารจากจีน คือ
เครื่องปรุงอาหาร พริกพาน (มะแข่น) ชื่อจีน เรียกว่า “ฮัวเจียว” (hua jiao) โดยคนไทยทั่วไปรู้จัก
ในนามพริกเสฉวน ถูกน�ำมาใส่ในอาหารท�ำให้อาหารไทด�ำมีรสชาติและกลิ่นเฉพาะตัว ในด้านเครื่องมือ
ประกอบพิธกี รรมไทด�ำได้รับ อุปกรณ์ในการประกอบพิธกี รรมที่ได้รับอิทธิพลจากจีนคือการใช้ตะเกียบ
ในการคีบอาหาร เพื่อส่งผ่านไปยังผีบรรพบุรุษในพิธีเสนเรือน โดยที่ในชีวิตประจ�ำวัน ไทด�ำไม่ได้ใช้
ตะเกียบในการทานอาหารเลย แต่กลับใช้ในพิธกี รรมเท่านัน้ เมือ่ ครัง้ ทีถ่ กู อพยพมาครัง้ แรกไปอยูท่ ี่ ต�ำบล
ท่าแร้ง ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่น�้ำทะเลสามารถท่วมถึง และเป็นบริเวณที่ลุ่มมีน�้ำท่วมถึง ส่งผลต่ออาหาร
ในพิธกี รรม คือจ�ำเป็นต้องเลือกอาหารทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีม่ าใช้เป็นอาหารประกอบเพือ่ ง่ายต่อการหาและปรุง
คือ ปูต้ม และ กุ้งต้ม โดยไม่พบอาหาร ๒ ชนิดนี้ในพิธีกรรมอื่น และยังไม่พบอาหาร ๒ ชนิดนี้ในจังหวัด
อื่น ๆ ช่วงการตัดถนนเพชรเกษม ผ่านพื้นที่ของไทด�ำอาศัยอยู่ความเจริญเข้ามาสู่หมู่บ้านไทด�ำ
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อย่างอาหารของไทด�ำถูกปรับเปลี่ยนจากการหาของป่า ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ ไว้ประกอบพิธีกรรมเอง
เริ่มหายไป ด้วยพลวัตทางสังคมดังกล่าว ส่งผลให้คนในพื้นที่ส่งบุตรหลานไปเรียนในเมือง หนุ่มสาว
ไปท�ำงานในพื้นที่อื่น อาหารในพิธีกรรมต่าง ๆ ต้องถูกซื้อจากตลาดเพื่อมาท�ำพิธีกรรมซึ่งได้รับความ
สะดวก การเข้ามาของคลองชลประทานและโรงงานอุตสาหกรรมในพืน้ ทีช่ มุ ชนไทด�ำ เป็นช่วงเวลาทีเ่ กิด
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทด�ำ ด้วยความเจริญที่เข้ามา ท�ำให้ไทด�ำมีการท�ำนาเพิ่มจากปีละ ๑ ครั้ง
เป็น ๒ ครั้ง เกิดการใช้ยาฆ่าแมลงอย่างมากส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและวัตถุดิบในการประกอบอาหาร
และเมื่อโรงงานอุตสาหกรรม เข้ามาในพื้นที่คนหนุ่มสาวไทด�ำ ก็เข้าไปท�ำงานในโรงงาน การประกอบ
พิธีกรรม จึงมีความยากล�ำบากขึ้นไปอีก ด้วยแรงงานคนช่วยพิธีไม่มี วัตถุดิบในการปรุงอาหารก็ต้องซื้อ
เกือบทั้งหมด จึงท�ำให้เกิดการบริการอาหารในพิธีกรรม ที่เรียกว่าโต๊ะลาวขึ้น และได้รับการตอบรับ
อย่างดีจากไทด�ำ จนมีการเพิ่มจ�ำนวนผู้ประกอบการโต๊ะลาว นับ๑๐ รายในช่วงเวลาประมาณ ๑๐ ปี
จากการศึกษาด้านการด�ำรงอยู่ของอาหารไทด�ำ ในมิติของครัวเรือนยังมีการประกอบอาหารกินกัน
เป็นปกติ แต่จะมีเมนูอาหารไทยเข้าไปอยู่ในส�ำรับในทุกมื้อ ในด้านพิธีกรรม อาหารถูกจัดเป็นโต๊ะลาว
เพื่อความสะดวกของบ้านเจ้าของงาน ที่ไม่มีคนช่วยงาน และการหาซื้อวัตถุดิบที่ยากขึ้น การเกิด
โต๊ะลาวจึงเป็นการปรับสภาพอาหารในพิธกี รรมให้คงอยูผ่ า่ นกระบวนการของทุนนิยมทีม่ ผี ปู้ ระกอบการ
ด�ำเนินการให้อย่างเรียบร้อยในทุกขั้นตอน

ค�ำส�ำคัญ : พลวัต, การด�ำรงอยู่, อาหารไทด�ำ
Abstract

The purposes of this research were 2 aspects; 1) to study the cultural dynamic
that related to Tai Dam food, and 2) to study the existence process of Tai Dam food
in case of Phetchaburi Province. The research methods were used by holisticintegrated approach and historical approach. Data were collected by in-depth
interview, group discussion, and set-up of community forum. The areas studied in this
research are Khao Yoi District and Nong Ya Plong District at Phetchaburi Province.
The research findings showed as follows; 1) the cultural dynamic that related to
Tai Dam food are from ๓ times. First, Tai Dam food was influenced from the food
cultural of the south in China while Tai Dam people, who was the prisoner of war,
moved to Thailand in Thonburi reign. Secondly, the impact of the new modern
society, when government constructed the Phetchakasem Road and cut through
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Tai Dam community, and more higher education of Tai Dam people changed the way
of life in Tai Dam food cultural as well. Moreover, the factory increase in Phetchaburi
Province and irrigation system are more influence to community environment to
change. There are affected to life style, career, and the pattern of Tai Dam food
cultural. “Toh Laos” is the Tai Dam food service agent that provide the ritual food
to Tai Dam people and make them convenient other than provide by themselves.
2) The existence process of Tai Dam food are ๒ dimensions. The household dimension,
the way of life in Tai Dam food is not different from the past and there are more
integrate between Tai Dam tradition food and Thai style in this moment. The ritual
food dimension, the way of food cultural in Tai Dam people was changed and
followed in capitalism of modern society.

Keywords : Dynamic, Existence, Tai Dam Food
บทน�ำ

วัฒนธรรมอาหารเกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ในการน�ำทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหาร ทั้งในระดับครัวเรือน และชุมชน โดยมีการรังสรรค์
อาหารมาจากรุน่ สูร่ นุ่ อย่างเป็นกระบวนการของวัฒนธรรมทีไ่ ม่มกี ารเจือจางออกไปจากครอบครัวและ
ชุมชน อาหารเป็นวัฒนธรรมทีม่ กี ารเคลือ่ นไหว มีการแลกเปลีย่ นกันระหว่างวัฒนธรรมเดิมกับวัฒนธรรม
อื่นอยู่เสมอ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหนึ่ง ไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งอาหารจะเป็นตัวเชื่อมได้
อย่างแนบเนียน และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง นอกจากวัฒนธรรมอาหารที่มีอยู่ในครอบครัวและ
ชุมชนแล้ว วัฒนธรรมอาหารยังเข้าไปสู่ประเพณีต่าง ๆ ในศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม เป็นต้นอีกด้วย
อาหารเป็นภาพสะท้อนที่เป็นรูปธรรมของอุปนิสัย ภูมิปัญญา วิถีชีวิต ความเชื่อเฉพาะตัวของ
แต่ละชนชาติ แต่ละชุมชน วัฒนธรรมทางอาหารจึงมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ชัดเจน ยากที่คน
ต่างวัฒนธรรมจะเลียนแบบได้ ด้วยกรรมวิธีการกิน การปรุง ฤดูกาลหรือเวลาที่เหมาะสมแล้ว อาหาร
แต่ละชนิดยังสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของการเป็นชุมชนอีกด้วย ดังนั้นอาหารจึงเป็นตัวบ่งชี้หนึ่งของ
การเป็นอยู่และพลวัตทางสังคมได้เป็นอย่างดี
จากการเคลื่อนย้ายของไทด�ำมาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานกว่า ๒๐๐ ปี แล้วก็ตาม
แต่อิทธิพลของเมือง ความมั่นคงทางวัฒนธรรมเดิมของสยามประเทศ ปัจจัยด้านสภาพภูมิศาสตร์
และเชื้อชาติ ไม่ได้ท�ำให้การด�ำรงชีวิตของไทด�ำเปลี่ยนไปไม่มากนัก โดยเฉพาะพิธีกรรม ซึ่งถือว่า
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เป็นความเชื่อดั้งเดิมมิได้ถูกอิทธิพลของพื้นเดิมที่คือชาวสยามแทรกแซงไปมากนัก ไทด�ำยังคงรักษา
พิธกี รรมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น พร้อมยังมีการประกอบพิธกี รรมมาจนถึงปัจจุบนั ทีแ่ ม้แต่สงั คมวัฒนธรรม
เดิมของชาวสยามเองบางอย่างก็คลายตัวลงไปอย่างเห็นได้ชัด แต่พิธีกรรมของไทด�ำกลับยังคงอยู่
แต่วัฒนธรรมอาหารของไทด�ำ ได้มีการปรับเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงปัจจุบัน
พิธีกรรมต่าง ๆ ของไทด�ำถึงจะยังคงมีอยู่แต่ก็ถูกจัดให้กระชับและสะดวกมากขึ้น การตระเตรียมส�ำรับ
หุงหาอาหารเพื่อจะมาประกอบท�ำพิธีกรรม ถูกปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม และเศรษฐกิจ
อาหารจึงเป็นปัจจัยหลักทีจ่ ะเป็นตัวบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) อัตลักษณ์
ชาติพันธ์ุ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีความโดดเด่น เป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงสภาพความเป็นอยู่
การท�ำมาหากินที่อยู่ภายใต้การกดดันของวัฒนธรรมกระแสหลักที่ถูกเบียดผลักให้ต้องดิ้นรนในฐานะ
ชนกลุม่ น้อยทีเ่ ป็นตัวแทนชาติพนั ธุห์ นึง่ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้อำ� นาจรัฐไทย ทีไ่ ม่ได้สง่ เสริมการด�ำรงอยูข่ องอาหาร
ของไทด�ำและภายใต้กระแสของการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ การด�ำรงอยูข่ องอาหารไทด�ำทีต่ อ้ งเผชิญพลวัต
ทางสังคมในหลายมิติ จึงเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเพื่อชี้ให้เห็นถึงตัวอย่างชาติพันธุ์จากหลาย ๆ ชาติพันธุ์
ในสังคมไทยที่สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางอาหารเอาไว้ได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาพลวัตเชิงวัฒนธรรมที่ส่งผลต่ออาหารไทด�ำ
เพื่อศึกษากระบวนการด�ำรงอยู่ของอาหารไทด�ำ ในจังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษา พลวัตทางสังคมกับการด�ำรงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารไทด�ำ ในจังหวัดเพชรบุรี
ขอบเขตพื้นที่
พื้นที่ที่ท�ำการวิจัยครั้งนี้ เป็นพื้นที่ที่มี ไทด�ำ อาศัยอยู่ใน จังหวัดเพชรบุรี โดยเลือกเฉพาะชุมชน
ไทด�ำที่มีประชากรไทด�ำอยู่อย่างหนาแน่น คือ
อ�ำเภอเขาย้อย ประกอบด้วยต�ำบล เขาย้อย, สระพัง, บางเค็ม, ทับคาง, หนองปลาไหล,
หนองปรง, หนองชุมพล, ห้วยโรง, ห้วยท่าช้าง, หนองชุมพลเหนือ
และอ� ำ เภอหนองหญ้ า ปล้ อ งประกอบด้ ว ยต� ำ บล หนองหญ้ า ปล้ อ ง, ยางน�้ ำ กลั ด เหนื อ ,
ยางน�้ำกลัดใต้, ท่าตะคร้อ ซึ่งมีจ�ำนวนประชากรไทด�ำทั้งสิ้นประมาณ ๕๔,๗๗๗ คน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบเป็นทางการ
จัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) และการจัดเวทีชาวบ้าน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
๑. กลุ่มประชากรจากภายนอก ที่มองเข้ามาสู่ไทด�ำ (Outside in) ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีเชื้อสายไทด�ำ ได้แก่ นักวิชาการ ผู้น�ำชุมชน ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมของของชาวไทย
ทรงด�ำ ประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้น�ำชุมชน องค์การบริหารส่วนต�ำบล เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมของชาวไทยทรงด�ำ และประชาชนท้องถิ่นใน จังหวัดเพชรบุรี
๒. กลุ่มไทด�ำที่มองจากตัวเองออกไป ( Inside out)ซึ่งประกอบด้วย ไทด�ำรุ่นเก่า และไทด�ำ
รุน่ ใหม่ ทีม่ คี วามรู้ มีความสนใจ มีประสบการณ์ดา้ นวัฒนธรรมของชาวไทด�ำ ประกอบด้วย ไทด�ำรุน่ เก่า
และ กลุ่มไทด�ำรุ่นใหม่ นักวิชาการ ผู้ประกอบพิธีกรรม ผู้น�ำชุมชน องค์การบริหารส่วนต�ำบล เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านวัฒนธรรมของชาวไทด�ำ ใน จังหวัดเพชรบุรี โดยก�ำหนดขนาดของแหล่ง
ข้อมูลจากทั้ง ๒ กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มนักวิชาการ ผู้น�ำชุมชน จ�ำนวน ๕๐ คน จาก ๒ อ�ำเภอ
๓. กลุ่มตัวอย่างด้านอาหาร ได้คัดเลือกจากอาหารในพิธีกรรมมงคลของไทด�ำ และ อาหารที่ใช้
ในพิธีกรรมเกี่ยวกับขวัญก�ำลังใจในการประกอบอาชีพ จ�ำนวน ๑๐ ชนิด คือ
		 ๑. แกงหน่อส้ม			
๒. ไก่ซ้อง
		 ๓. แกงหยวก			
๔. แกงบอน
		 ๕. เลือดต้า			
๖. ผักจุ๊บ				
		 ๗. แจ่วด้าน			
๘. ปลาปิ้งต๊บ กบโอ๋ 		
		 ๙. ปูทะเลต้ม กุ้งต้ม		
๑๐. หมูลอย

เครื่องมือวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
แบบเป็นทางการ จัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) และการจัดเวทีชาวบ้าน

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ นี้ ใช้ข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ดังนี้
ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสัมภาษณ์ไทด�ำที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ใน ๒ อ�ำเภอ ในจังหวัดเพชรบุรี คือ
อ�ำเภอเขาย้อยและอ�ำเภอหนองหญ้าปล้อง จ�ำนวน ๑๐ คน
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ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ เอกสารงานวิจัย ภาพถ่าย สิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ชุมชน

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลการวิจยั ครัง้ นี้ เน้นวิเคราะห์เนือ้ หาเป็นหลัก โดยใช้กรอบแนวคิดและทฤษฎี
และการสร้างกรอบแนวคิดส�ำหรับการวิเคราะห์ สิง่ ส�ำคัญในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละประเด็นสามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความสัมพันธ์ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตามกรอบของการวิจัย
เป็นหลัก โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีวิเคราะห์ ๒ แบบ คือ การวิเคราะห์ข้อมูลทางเอกสาร (Content
Analysis) และการวิเคราะห์การจ�ำแนกและการจัดระบบข้อมูล (Typology and Taxonomy) โดย
การจ�ำแนกประเภทข้อมูล ด้วยการจัดข้อมูลเป็นหมวดหมู่ และจ�ำแนกในระดับเหตุการณ์หรือวิเคราะห์
เหตุการณ์ ซึง่ ก่อนการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนเพือ่ ความน่าเชือ่ ถือ ตามลักษณะ
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลด้านเวลา กับการ
เปลี่ยนแปลง โดยตรวจสอบข้อมูลจาก สถานที่ การเปลี่ยนแปลง ว่าข้อมูลเรื่องเดียวกัน ต่างสถานที่กัน
มีข้อมูลเหมือนกันหรือไม่ ตรวจสอบผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลยังเหมือนเดิมหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบ
ด้านผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความชัดเจนโดยผู้วิจัยจะมีการเปลี่ยนผู้สังเกต ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิม
หรือไม่ การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อมูล (Methodological Trianfulation) ใช้วิธี
เก็บข้อมูลต่าง ๆ กันเพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่นใช้วิธีการสังเกตควบคู่ไปกับการซักถาม
โดยออกแบบสัมภาษณ์ให้ครอบคลุมกับข้อมูลและเอกสารเบื้องต้น แล้วน�ำมาบันทึกรวมทั้งพิจารณา
กิริยาท่าทาง พฤติกรรมบรรยากาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อประกอบการแปลความหมาย
รวมทั้งการถอดเทปและการบันทึกภาคสนามในหลาย ๆ วิธี

ผลการวิจัย

ช่วงไทด�ำถูกกวาดต้อนมาในฐานะเชลยสงคราม ตั้งแต่ปลายกรุงธนบุรี และมีการกวาดต้อนมา
อีกหลายครั้งซึ่งก็มาจากผลพวงของสงครามการแย่งชิงอ�ำนาจกันระหว่างสยามประเทศและกลุ่มที่จะ
มาแย่งชิงอ�ำนาจเหนือดินแดนที่ขึ้นกับสยาม และน�ำเอาชนพื้นเมือง คือชาติพันธุ์ไทด�ำลงมายังเพชรบุรี
จึงนับว่าเพชรบุรีเป็นจุดก�ำเนิดของชาติพันธุ์ไทด�ำในสยาม ดังที่ พงศาวดารเมืองหลวงพระบางระบุ
เอาไว้ว่า “ในศักราช ๑๑๕๔ ปีชวดจัตวาศก พ.ศ. ๒๓๓๕ นั้น อยู่มาเมืองแถงเมืองพวน ตั้งขัดแข็ง
ต่อเมืองเวียงจันทน์ เจ้าเมืองเวียงจันทน์จึงแต่งตั้งกองขึ้นไปตีเมืองแถงเมืองพวนได้พวกลาวทรงด�ำ
(ไทด�ำ) ไทยพวนส่งลงมา ณ กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดให้ลาวทรงด�ำ
(ไทด�ำ) ไปตั้งอยู่เมืองเพชรบุรี ไทยพวนให้ตั้งอยู่กรุงเทพฯ”
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จากการถูกกวาดต้อนมานั้นสภาพสังคมใหม่ พื้นที่ใหม่ของไทด�ำ ส่งผลต่อวัฒนธรรมอาหารของ
ไทด�ำไม่มากเท่าไรนัก ด้วยเหตุที่วัฒนธรรมอาหารไทด�ำนั้นเป็นเรื่องของการเกิดขึ้นของกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำทางสังคม ก่อรูปเป็นแบบแผนและด�ำรงรักษาความสัมพันธ์ทางสังคมไทด�ำขึ้น
แล้วสร้างเป็นการจัดระเบียบสังคม ซึ่งในท้ายที่สุดวัฒนธรรมอาหารที่เกิดขึ้น เนื่องจากการจัดระเบียบ
สั ง คมเป็ น กระบวนการที่ไทด�ำสร้างค่านิยมทางสั ง คม ความเชื่ อ ทางสั ง คม มาตรฐานด� ำ รงชี วิต
และเทคโนโลยีทางสังคมร่วมกันและสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เองเป็นสิ่งที่สร้างเป็นวัฒนธรรมอาหารขึ้นมา
เป็นกระบวนการสร้างระบบความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระท�ำระหว่างกันของคนในสังคม แต่เมื่อ
เวลาเปลี่ยนไปองค์ประกอบของวัฒนธรรมอาหารไทด�ำมีการเปลี่ยนแปลงนั่นคือ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพื้นที่ในการด�ำรงชีวิตของไทด�ำ แต่พลวัตทางพื้นที่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลง แต่อุปกรณ์ในการ
ประกอบพิธีกรรมของไทด�ำที่ได้รับอิทธิพลจากจีนยังคงอยู่ในพิธีกรรมจนถึงวันนี้คือการใช้ตะเกียบ
ในการคีบอาหารส่งไปในช่องเสน เพื่อส่งผ่านไปยังผีบรรพบุรุษในพิธีเสนเรือน โดยที่ในชีวิตประจ�ำวัน
ไทด�ำไม่ได้ใช้ตะเกียบในการทานอาหารเลย แต่กลับใช้ในพิธกี รรมเท่านัน้ และยังคงสืบต่อมาถึงทุกวันนี้
และเครื่องปรุงอาหารอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งพลวัตทางพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้สร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงเลย
คือ พริกพาน (มะแข่น) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ส�ำคัญของอาหารไทด�ำ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนเช่นเดียวกัน
เนื่องจากผู้วิจัยพบว่า ในมณฑลเสฉวนของจีนซึ่งนิยมบริโภคอาหารที่มีรสเผ็ด และในรสเผ็ดนั้นใช้
เครื่องปรุงชนิดหนึ่งที่เรียกว่า ฮัวเจียว ซึ่งมีการบริโภคพริกชนิดนี้อย่างมาก ได้ถูกใช้สืบต่อกันมาจนถึง
ปัจจุบัน ไทด�ำก็ได้รับอิทธิพลการบริโภคอาหารมาจาก มณฑณ เสฉวนเช่นเดียวกันเพราะมีพื้นที่
ใกล้เคียงกัน และอิทธิพลของเมืองใหญ่ท�ำให้ ไทด�ำรับพริกชนิดนี้มาใช้ในการประกอบอาหาร จนใน
ปัจจุบันกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของอาหารไทด�ำ
พลวัตทางสังคมที่ส่งผลต่อวัฒนธรรมอาหารไทด�ำ ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น ๓ ช่วงเวลา คือ
๑. ช่วงของการย้ายถิ่นฐานมาในฐานะเชลยสงครามได้สร้างความเข้มแข็ง และการดิ้นรนในการ
รักษาประเพณีวัฒนธรรมของตนเองไว้ เมื่อไทด�ำถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่สยามประเทศถูกวางจุดไว้ที่
ต�ำบลท่าแร้ง อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ น�้ำทะเลท่วมถึง ไทด�ำไม่ชอบพื้นที่
ลักษณะนีเ้ ท่าใดนักเพราะย่านเดิมเป็นภูเขาเสียส่วนใหญ่ อาหารหลักของไทด�ำอย่างหนึง่ คือ แกงหน่อส้ม
ซึ่งต้องใช้หน่อไม้ดองเป็นหลักในการปรุงได้รับความกระทบถึงแหล่งวัตถุดิบในการปรุง แกงหน่อส้ม
เพราะพืน้ ทีน่ ำ�้ ทะเลท่วมถึงมักจะไม่มหี น่อไม้ แต่ไทด�ำก็ตอ้ งเดินทางไกลขึน้ เพือ่ จะน�ำหน่อไม้มาประกอบ
ในพิธีกรรมให้ได้ เนื่องจากเป็นอาหารส�ำคัญที่ต้องมีในพิธีกรรมอย่างขาดไม่ได้ และแกงหน่อส้ม ยังแฝง
ไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ทีไ่ ทด�ำอาศัยอยู่ การดองหน่อไม้กถ็ อื เป็นการสร้างสัญลักษณ์ของความ
ขยันของผู้ที่เป็นสามีที่ขยันท�ำมาหากกิน และสร้างเนื้อสร้างตัวโดยไทด�ำจะดูจากบ้านไหนมีไหดอง
หน่อไม้วางอยู่เยอะก็จะบ่งบอกถึงความขยันท�ำมาหากินของผู้เป็นสามีของบ้านนั่น ๆ
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แต่ในมิติของการบริโภคและพิธีกรรม เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่ความเจริญทาง
วัฒนธรรมกระแสหลักเข้ามามีอิทธิพลกับการด�ำรงอยู่ของชาติพันธุ์ไทด�ำ เนื่องด้วยการย้ายถิ่นฐานมา
ในฐานะเชลยสงครามได้สร้างความเข้มแข็งและการดิ้นรนในการรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตนเอง
ไว้ด้วยความล�ำบากของการด�ำรงชีพในพื้นที่ ที่ไม่ใช่บ้านเกิดและสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปจากเดิม
เป็นอย่างมากจึงมีการใช้อาหารที่หาได้ในพื้นที่ มาประกอบในส�ำรับอาหารในพิธีกรรม ซึ่งผู้วิจัยพบว่า
วัฒนธรรมของชาติพนั ธุไ์ ทด�ำจะมีความผูกพันธ์กบั สภาพแวดล้อม ถึงจะมีการเปลีย่ นแปลงจากภายนอก
(Exogenous Change) เข้ามาในวิถชี วี ติ แต่กย็ งั คงปรับตัวให้เข้ากับพืน้ ทีไ่ ด้อย่างดี โดยได้คดั สรรวัตถุดบิ
ที่หาได้ในพื้นที่มาประกอบอาหารเพื่อใช้ในพิธีกรรม โดยในพิธีกรรมปาดตงข้าวใหม่ มีการน�ำอาหาร
ที่หาได้ในพื้นที่ ต�ำบลท่าแร้ง เข้ามาร่วมในส�ำรับอาหาร คือ ปูทะเลต้ม กุ้งต้ม เป็นการสร้างความหมาย
ทางวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อมโยงกับวิถีการด�ำรงอยู่ของชุมชนไทด�ำในต�ำบลท่าแร้ง ที่มีพื้นที่ ที่น�้ำทะเล
ซึ่งปูทะเลต้ม กุ้งต้ม ได้รับการยอมรับในสังคมไทด�ำในการน�ำเข้าร่วมส�ำรับอาหาร จนสามารถยึดเป็น
อาหารหลักชนิดหนึ่งในพิธีกรรมเป็นกระบวนการสร้างความหมายของพื้นที่ ที่ไทด�ำได้เคยอาศัยอยู่
ในพืน้ ที่ ทีน่ ำ�้ ทะเลท่วมถึงจนท�ำให้สามารถหาปู หรือกุง้ ได้งา่ ยจนน�ำมาใช้ในการประกอบพิธกี รรม จนถึง
ทุกวันนี้ โดยในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี ยังคงต้องมี ปูตม้ กุง้ ต้ม อยูใ่ นทุกบ้านทีต่ อ้ งมีการประกอบพิธกี รรมนี้
และเมื่อล่วงพ้นจากจังหวัดเพชรบุรีออกไป เกิดการกร่อนของวัฒนธรรมนี้ไปอย่างมาก โดยการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ไม่พบการใช้ ปูต้ม กุ้งต้ม ในพิธีปาดตง ข้าวใหม่ในพื้นที่
อื่นเลย ดังนั้นเมื่อสังคมไทด�ำแพร่กระจายออกไปจากเพชรบุรี หลังจากการประกาศเลิกทาส ในสมัย
รัชกาลที่ ๕ การกร่อนทางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้น การย้ายถิ่นจากเพชรบุรี เพื่อมุ่งหน้าสู่ดนิ แดนบ้านเกิด
เดิมของตน คือเดียนเมียนฟู แต่ดว้ ยระยะทาง และเวลาทีน่ าน จึงท�ำให้ไทด�ำรุน่ ต่อ ๆ มา หยุดการเดินทาง
และปักหลักอยู่ ณ ถิ่นที่ตนเองไปถึง ดังมีหลักฐาน การตั้งนามสกุลของไทด�ำในบริเวณบ้านเกาะแรต
ที่จะขึ้นต้นนามสกุลของตนเองว่า “เพชร” และตามด้วยชื่อบรรพบุรุษที่เดินทางมาถึงคนแรก เช่น
เพชรเอียน เพชรรุน เป็นต้น
๒. ช่วงหลังจากการตัดถนนเพชรเกษม ในช่วง พ.ศ. ๒๔๙๓ สร้างความเปลีย่ นแปลงให้กบั ชุมชน
ไทด�ำ ตั้งแต่วังมะนาว ถึงตัวเมืองเพชรบุรีในปัจจุบันอย่างมาก โดยหลังจากที่ไทด�ำย้ายถิ่นฐานมาจาก
ต�ำบลท่าแร้ง และมาอยูท่ พี่ นื้ ทีใ่ หม่ทเี่ รียกว่า หนองเลา หรือหนองเรา ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ สี ภาพทีไ่ ทด�ำชอบ
อยู่อาศัย เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศที่เหมือนกับดินแดนบ้านเกิด คือ เดียนเมียนฟูและมีความ
อุดมสมบูรณ์ ทัง้ พืชผัก อาหารป่า พืน้ ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ สามารถท�ำมาหากินได้อย่างสะดวก และในพืน้ ทีน่ ี้
ไทด�ำได้ฝังราก ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของพวกเขาเอาไว้อย่างเหนียวแน่นแต่เมื่อมีการตัดถนน
เพชรเกษมความเจริญเข้ามาในชุมชนไทด�ำเป็นอย่างมาก มีรถประจ�ำทาง เกิดความสะดวกสบายของ

17.

(237-249).indd 244

31/5/2561 22:03:06

พลวัตทางสังคมกับการด�ำรงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารไทด�ำ ในจังหวัดเพชรบุรี

245

การคมนาคม เกิดโรงสี ชาวไทด�ำ มีการส่งลูกหลานเข้าไปเรียนในเมือง ทั้งจังหวัดเพชรบุรี หรือราชบุรี
มากยิ่งขึ้น ท�ำให้สภาพชุมชนไทด�ำมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งสภาพความเป็นอยู่ที่มีการปรับเปลี่ยน
สภาพบ้านจากเดิมที่เป็นบ้านแบบฉบับของไทด�ำ ปรับมาเป็นบ้านเหมือนคนไทยทั่วไปในชนบท
จนปัจจุบนั บ้านทรงไทด�ำมีเหลือเพียงไม่กแี่ ห่งในจังหวัดเพชรบุรี และจากการทีม่ โี รงสีเข้ามาตัง้ ห่างจาก
ชุมชนไทด�ำไม่มากนัก วิถีการผลิตก็ปรับเปลี่ยนไป จากเคยที่มีการลงข่วง(ลงงาน หรือลงท�ำกิจกรรม)
ต�ำข้าวในเวลากลางคืน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวไทด�ำได้มีโอกาสพูดคุยกันก็หายไป จนท�ำให้
ความผูกพันธุ์ของคนในสังคมห่างกันออกไป และยิ่งห่างขึ้นอีกเมื่อมีการท�ำรั้วบ้านเพื่อกันบริเวณบ้าน
ของตนท�ำให้การไปมาหาสู่กันไม่สะดวกเหมือนเดิม จึงมีความห่างกันของคนในชุมชนเพิ่มขึ้น
ในมิตขิ องการบริโภคและพิธกี รรม จากการทีห่ าหน่อไม้เพือ่ จะใช้ในพิธกี รรมและบริโภคในหมูบ่ า้ น
เริ่มมีการผลิตเพื่อการค้า คือมีการน�ำมาขายในตัวเมืองเพชรบุรี และเริ่มที่จะน�ำสินค้าจากป่า ไม่ว่า
จะเป็นหน่อไม้ น�้ำผึ้ง ผัก พริกพาน นั่งรถเข้ามาขายในเมืองเพชรบุรี และมีการซื้อหาสินค้าอื่น ๆ
กลับเข้าไปในพืน้ ทีต่ นเอง และเกิดการเปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่เมือ่ รัฐบาลประกาศยกเลิกไม่ให้ตดั ไม้ในป่า
ส่งผลต่อการหาหน่อไม้ของไทด�ำโดยตรง เพราะไม่สามารถเข้าไปตัดหน่อไม้ในป่าได้อีกจึงต้องมีการซื้อ
หน่อไม้มาบริโภคและใช้ในพิธกี รรม นอกจากหน่อไม้ทตี่ อ้ งซือ้ เมือ่ มีการขุดคลองชลประทานผ่านหมูบ่ า้ น
ไทด�ำได้เพิ่มการท�ำนา และเพิ่มการใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ส่งผลต่อประเพณี “เผาข้าวหลาม” ของไทด�ำ
ที่จะเกิดขึ้นใน เดือน ๓ ขึ้น ๓ ค�่ำ จะมีการเผาข้าวหลามเพื่อเลี้ยงคนที่น�ำปุ๋ยมาใส่ให้ในนา เป็นลักษณะ
ของความสัมพันธ์ในสังคมไทด�ำ ที่ต้องการความเป็นมิตรและพึ่งพาอาศัยกันซึ่งเป็นระเบียบประเพณี
ที่ปฏิบัติต่อ ๆ กันมาอย่างยาวนาน คือคนที่เป็นเจ้าของที่นาจะต้องตัดไม้เตรียมเผาข้าวหลามเพื่อให้
เพื่อนบ้านมากินแต่จะมีข้อแลกเปลี่ยนคือ จะต้องน�ำปุ๋ยคอก ขี้วัว มาใส่ในนาให้ก่อนและก็จะมากิน
ข้าวหลามที่เผาไว้ให้ แต่เมื่อความเจริญเข้ามาทั้งถนนและคลองชลประทาน ความสัมพันธ์ทางสังคม
ในรูปแบบดังกล่าวได้หายไป เนื่องจากภาวะความเร่งรีบเร่งที่จะต้องผลิตข้าวให้ได้ปริมาณมาก ๆ และ
เริม่ มีการรับวัฒนธรรมการบริโภคจากคนเพชรบุรดี งั้ เดิมเข้าไป เช่น เริม่ มีการแกงหัวตาล เข้าไปในส�ำรับ
อาหาร มี ผั ด หมี่ ซึ่งจัดเป็นอาหารชั้นยอดที่ห าทานได้ ย ากของไทด� ำ โดยสามารถยื นยั นได้ จาก
บทสัมภาษณ์ ลุงอวด ที่บอกว่า “อาหารไทด�ำก็มีกินตามที่จะหาได้ แต่ถ้าไปงานไหน มีผัดหมี่
แกงหัวตาล นีจ้ ดั ว่าเป็นอาหารชัน้ ยอด ไม่คอ่ ยได้กนิ กัน ผูว้ จิ ยั ได้ถามต่อไปว่า ทีจ่ ดั ว่าชัน้ ยอดเป็นเพราะ
อะไร ได้รับค�ำตอบว่า เป็นอาหารของ ผู้โก้ย ไทด�ำไม่มีกิน แต่พอเอามาท�ำกินมันอร่อย และหากินยาก
ต้องบ้านคนมีตัง ถึงได้กิน หรืองานของบ้านคนมีตังค์”
๓. ช่วงของการเข้ามาของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนไทด�ำ เป็นมิติที่ภาครัฐให้การ
สนับสนุนให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ชุมชนของไทด�ำการเกิดขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม
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ได้ท�ำลายระบบความสัมพันธ์ทางประเพณีวัฒนธรรมไปอย่างมาก ประเพณีที่เคยเคร่งครัด ก็คลายตัว
ลงไปอย่างมาก เนื่องจากคนหนุ่มสาวหันเข้าไปท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรมกันมาก ส่งผลต่อแรงงาน
ในการประกอบอาชีพการเกษตร และยังเกี่ยวโยงถึงพิธีกรรมที่ต้องใช้คนเป็นจ�ำนวนมากก็ลดพิธีกรรม
นั้น ๆ ลงไป เกิดการขายที่ดินเพื่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งกระทบต่อวิถีการผลิต ที่อยู่อาศัย
ถูกแปรเปลี่ยนไปอีกด้วย เมื่อบ้านที่ตัวเองเคยเป็นเจ้าของถูกขาย และต้องมาเช่าบ้านอยู่ ส่งผลอย่างยิ่ง
ต่อการประกอบพิธีกรรม ด้วยมิติความพร้อมในพื้นที่จัดพิธีกรรม อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่ต้องมีถูกลด
ความส�ำคัญและสูญหายไป ท�ำให้บางบ้านไม่มีการประกอบพิธีกรรม อาหารที่เป็นตัวเชื่อมประสาน
ของพิธีกรรมกับผี ที่ถูกส่งผ่านไปจึงถูกกร่อนไปตามสภาพของที่อยู่อาศัย โรเบิร์ต เรดฟิลด์ (Redfield,
1965) ที่กล่าวถึงวัฒนธรรมเมือง (Urban Culture) กับวัฒนธรรมท้องถิ่น (Folk Culture) หรือ
เลิร์นเนอร์ (Lerner, 1965) ที่กล่าวถึงสังคมแบบประเพณี (Traditional Society) และสังคมสมัยใหม่
(Modern Society) รวมทัง้ โฮสลิทซ์ (Hoselitz, 1965) ทีก่ ล่าวถึงสังคมด้อยพัฒนา (Underdeveloped
Society) และสังคมสมัยใหม่ที่เรียกว่าสังคมที่พัฒนาแล้ว (Developed Society) เป็นต้น นักวิชาการ
ศึกษาในกลุ่มนี้มีความเชื่อพื้นฐานว่าภาวะดั้งเดิมและภาวะความทันสมัยจะปรากฏอยู่ในทุกด้านของ
สังคมไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของเทคโนโลยีการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม นิเวศวิทยารวมทัง้ การติดต่อ
ความสัมพันธ์กันของคนในสังคม โดยทุกสังคมจะสามารถเปลี่ยนแปลงในลักษณะของวิวัฒนาการเป็น
ล�ำดับขัน้ จากสังคมดัง้ เดิมไปสูส่ งั คมทันสมัยด้วย กระบวนการก้าวไปสูค่ วามทันสมัย (Modernization)
เช่น ในด้านเทคโนโลยีจะมีการเปลีย่ นแปลงจากการใช้เทคโนโลยีแบบง่าย ๆ ไปเป็นเทคโนโลยีทซี่ บั ซ้อน
ด้านการเกษตรกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อบริโภคแบบพออยู่พอกิน ไปเป็นการผลิต
เพื่อการค้ารวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในระบบตลาด มีการจ้างแรงงานในการท�ำ
เกษตรกรรม ส่วนในทางอุตสาหกรรมก็จะมีการเปลีย่ นแปลงวิธกี ารผลิตจากการใช้กำ� ลังคนและสัตว์ไป
สู่การใช้เครื่องจักร มีการขยายตัวของการค้าขายแลกเปลี่ยนกันในระบบตลาด ส�ำหรับทางนิเวศวิทยา
จะมีการย้ายถิ่นฐานเข้ามาสู่เมืองมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงจากสังคมประเพณีไปสู่สังคมทันสมัยของประเทศในโลกที่สามนี้ ไม่ใช่สิ่งที่
สามารถเกิดขึน้ ได้เองหากแต่ตอ้ งอาศัยการเข้ามาจัดการหรือแทรกแซงอย่างเข้มข้นจากรัฐโดยรัฐเฉพาะ
อย่างยิ่งในลักษณะการก�ำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาประเทศอย่างชัดเจน โดยมีการบังคับและการ
ชักจูงทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อสร้างกระบวนการที่จะน�ำไปสู่ความทันสมัยตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
ความทันสมัยในทีน่ ี้ ก็คอื การเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการท�ำประเทศให้เป็นอุตสาหกรรม
โดยรัฐสามารถเข้ามาแทรกแซงโดยผ่านกลไกที่เรียกว่า “นโยบายการพัฒนา” ซึ่งเป็นการพยายามจัด
ระเบียบใหม่ของสังคมโดยมีการก�ำหนดกติกาและกฏเกณฑ์ในเรือ่ งต่าง ๆ ใหม่ เช่น การจัดสรรทรัพยากร

17.

(237-249).indd 246

31/5/2561 22:03:07

พลวัตทางสังคมกับการด�ำรงอยู่ของวัฒนธรรมอาหารไทด�ำ ในจังหวัดเพชรบุรี

247

การจัดการด้านระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และการปรับเปลี่ยนค่านิยมใหม่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
ได้ส่งผลอย่างยิ่งต่อการด�ำรงอยู่ของอาหารไทด�ำ เนื่องจากพอมีโรงงานอุตสาหกรรมเข้ามาในพื้นที่
คนหนุ่มสาวหันเข้าไปท�ำงานในโรงงานเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้ขาดคนช่วยงานในพิธีกรรมต่าง ๆ จึงมี
การปรับเปลีย่ นการท�ำอาหารแบบครอบครัวเครือญาติปรับเป็นการท�ำอาหารส�ำเร็จรูปมาใช้ในพิธกี รรม
โดยเข้ามาในรูปแบบของโต๊ะลาว ที่จะมีอาหารทุกอย่างตามพิธีกรรม แต่บ้านที่จัดพิธีไม่ต้องใช้แรงงาน
ในการท�ำอีกต่อไปเพราะผู้รับจ้างท�ำโต๊ะลาว จะจัดการให้ทุกอย่าง จนเสร็จงาน ซึ่งสร้างความสะดวก
สบายให้กับเจ้าของงานและสอดรับกับสภาพสังคมที่คนหนุ่มสาวที่จะช่วยงานต้องไปท�ำงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่

กระบวนการด�ำรงอยู่ของอาหารไทด�ำ

จากเหตุการณ์ทั้ง ๓ ช่วงเวลาพลวัตทางช่วงเวลา และสังคมได้ส่งผลต่ออาหารไทด�ำในมิติของ
การปรุง มากกว่าการบริโภคโดยจะเห็นได้จากอาหารที่คัดเลือกและแบ่งประเภทเอาไว้คือ
อาหารในพิธีกรรมมงคลของไทด�ำ ได้คัดเลือกมา ๕ ชนิด ประกอบด้วย ๑. แกงหน่อส้ม
๒. ไก่ซ้อง ๓. แกงบอน ๔. ผักจุ๊บ ๕. เลือดต้า
อาหารที่ ใช้ ใ นพิ ธี ก รรมเกี่ ย วกั บ ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจในการประกอบอาชี พ ๕ ชนิ ด ประกอบด้ ว ย
๑. ปลาปิ้งต๊บ กบโอ๋ ๒. ปูทะเลต้ม กุ้งต้ม ๓. แกงหยวก ๔. หมูลอย ๕. แจ่วด้าน หรือ แจ่วเอือดด้าน
อาหารทัง้ ๑๐ ชนิดนีม่ กี ารปรับเปลีย่ นเรือ่ งวัตถุดบิ ทีใ่ ช้จากการหาเองตามธรรมชาติและเลีย้ งเอง
ปัจจุบัน เป็นการซื้อจากตลาดเกือบทุกชนิด ด้วยปัจจัยในเรื่องของบุคคลที่จะมาช่วยจัดหาที่มีจ�ำนวน
น้อยมากไม่สามารถหาวัตถุดิบได้พอเพียงจึงใช้วิธีการซื้อจากตลาดจึงสะดวกที่สุด และกระบวนการ
ด�ำรงอยู่ที่ส�ำคัญคือการปรับเปลี่ยนการปรุงอาหารเองเปลี่ยนเป็นอาหารส�ำเร็จที่มาในรูปโต๊ะลาว
โดยโต๊ะลาว เกิดขึ้นหลัง พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นการควบคุมทางสังคม (Social Control) ที่ยังต้องการรักษา
สถานภาพการท�ำพิธกี รรมให้คงอยู่ แต่เมือ่ สภาพสังคมเปลีย่ นไป จึงมีการปรับตัวของระบบการประกอบ
อาหารในพิธีกรรม เป็นการจ้าง ด้วยเหตุปัจจัย ของแรงงานที่จะมาใช้ในการปรุงอาหารได้เข้าสู่ระบบ
โรงงานอุตสาหกรรม และแรงงานส่วนอื่นก็ต้องเดินทางไปศึกษา หรือท�ำงานต่างถิ่น ส่งผลกระทบ
ต่อแรงงานในการช่วยงานในพิธกี รรมลดน้อยลงมา การมีโต๊ะลาว จึงเป็นค�ำตอบทีล่ งตัวของการประกอบ
พิธีกรรมไทด�ำในสภาพสังคมปัจจุบันได้เป็นอย่างดี สังคมจึงได้สร้างกลไกที่จะคอยควบคุมสมาชิก
ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจท�ำได้หลายวิธีทั้งการสนับสนุนทางสังคม (Social support) ส�ำหรับผู้ปฎิบัติ
ตามบรรทัดฐาน และ การบังคับทางสังคม ซึ่งโต๊ะลาวสามารถท�ำให้ อาหารไทด�ำด�ำรงอยู่ได้ แม้ว่า
จะปรับเปลี่ยน ที่มาของเครื่องปรุง กระบวนการปรุง แต่ก็สามารถท�ำให้อาหารในวัฒนธรรมไทด�ำ
สืบต่ออายุการด�ำรงอยู่ไปได้อย่างดี
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วารสารมหาจุฬาวิชาการ ปีที่ ๕ ฉบับพิเศษ

อภิปรายผลและสรุปผล

พลวัตทางสังคม มีผลต่อการด�ำรงอยู่ของอาหารไทด�ำ เป็นอย่างมากทั้งด้าน พื้นที่ และความ
เจริญที่เข้าไปในพื้นที่ของไทด�ำ การรักษาและด�ำรงเอกลักษณ์ทางอาหารเอาไว้นั้น สิ่งที่ยังด�ำรงอยู่ คือ
เมนูอาหารไทด�ำ และ อาหารที่ประกอบในพิธีกรรม อาทิ แกงหน่อส้มเป็นแกง แกงบอน แจ่วด้าน ที่ยัง
คงอยู่ในพิธีกรรม และส�ำรับอาหารในชีวิตประจ�ำวัน สิ่งที่ปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคม คือ
การปรับเปลี่ยนหน่อส้มจาก หน่อไม้ที่หาเองและดองขึ้นเอง เป็นการซื้อจากตลาดเพื่อน�ำมาประกอบ
เป็นอาหาร บอน ปรับเปลี่ยนเป็นก้านเผือก หรือ บุก เพื่อความสะดวกในการหาวัตถุดิบ แต่สิ่งที่ด�ำรง
อยู่อย่างไม่มีการปรับเปลี่ยนไปตามพลวัตของสังคม คือแจ่วด้าน ยังคงรูปลักษณ์ วิธีการ ดังเดิมที่เคย
ปรุงมา แต่อาจมีการปรับเครื่องจิ้มไปตามสภาพ พลวัตของสังคมในช่วงเวลานั่น ๆ ในมิติของการ
ปรับตัวครั้งใหญ่ คือ การปรับเปลี่ยนส�ำรับอาหารเป็นโต๊ะลาวเพื่อสะดวกในการประกอบพิธีกรรม และ
ยังสามารถรักษาอาหารไทด�ำเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ซึง่ ไทด�ำส่วนใหญ่กเ็ ริม่ หันมาใช้บริการโต๊ะลาว เพิม่ ขึน้
เพื่อความสะดวกรวดเร็วและยังสามารถรักษาวัฒนธรรมของตนไว้ได้ โดยปัจจุบัน ไทด�ำจ�ำนวนมาก
หันมาใช้บริการโต๊ะลาวเพื่อประกอบพิธีกรรม จากปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่มีเพียง ๑ ราย ปัจจุบันมีประกอบ
การท�ำโต๊ะลาวถึง ๑๐ กว่าราย เป็นการยืนยันการรักษาพิธีกรรมของไทด�ำที่ยังด�ำรงอยู่ และอาหารใน
พิธีกรรมก็สามารถด�ำรงอยู่ได้ในมิติของการเปลี่ยนกระบวนการ จากการจัดท�ำขึ้นเองภายในครัวเรือน
เป็นการจ้างในรูปแบบโต๊ะลาวก็ตาม
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