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อาหารการกินในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณ ี*

บทคัดย่อ

  วรรณกรรมของแต่ละชาติจะมีลักษณะเฉพาะที่แสดงความเป็นชนชาตินั้น ๆ เช่น

วรรณกรรมจีนจะเน้นเรื่องการแต่งโต๊ะอาหารกินเลี้ยง ในขณะที่วรรณกรรมไทยมักบรรยายการ

แต่งองค์ทรงเครื่อง ส�าหรับเรื่อง พระอภัยมณี นอกจากบรรยายเรื่องการแต่งตัวแล้วก็มีหลายตอน

ที่พรรณนาเรื่องอาหารการกิน อาหารที่ปรากฏในพระอภัยมณี อาจแบ่งได้เป็น ๑๑ ประเภท คือ ๑) 

อาหารหลัก ได้แก่อาหารจ�าพวกข้าวและอาหารที่ใช้เป็นเสบียงในการเดินทาง ๒) อาหารว่างหรือ

ของกินเล่น  ๓) อาหารนักบวช  เป็นพวกเผือก มัน ผลไม้ ไม่มีเนื้อสัตว์ ๔) อาหารที่เป็นเครื่องเสวย  

๕) อาหารที่เป็นกับแกล้ม ได้แก่ เป็ด ไก่ อาหารพล่า ย�า ไว้แกล้มกับสุราเมรัย ๖) อาหารหวานและ

ขนม ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ๗) อาหารคนเจ็บ เป็นพวกอาหารบ�ารุงเช่นรังนก ๘) อาหารในงาน

เลี้ยง เป็นอาหารที่จัดอย่างหรูหรา มีทั้งอาหารแขก ฝรั่ง ไทย จีน ๙) อาหารที่เป็นเครื่องเซ่นสังเวย  

ส่วนใหญ่เป็นอาหารดิบ และเหล้า จัดเพื่อเซ่นสรวงเทวดาอารักษ์ ๑๐) อาหารชนป่าเถื่อน เช่น 

อาหารของเมอืงละมานจะเป็นพวกเนือ้ดบิเนือ้สด และเมอืงวาหโุลม จะเป็นสตัว์ปีกและไข่ และ ๑๑) 

อาหารของอมนษุย์ เช่น นางผเีสือ้สมทุรกนิสตัว์ทะเล ม้านลิมงักรกนิทัง้พชืและสตัว์ ย่องตอดกนิตบัไต 

ไส้พุงและเลือดของสัตว์ ผีดิบที่เมืองท้าวปักกากินมนุษย์เป็นอาหาร นับว่า สุนทรภู่ เป็นผู้ที่มีความรู้

เกี่ยวกับอาหารการกินเป็นอย่างดี สามารถบรรยายให้ผู้อ่านเห็นภาพได้ชัดเจน

 ค�ำส�ำคัญ : พระอภัยมณี  สุนทรภู่  อาหาร  ของหวาน 

วรรณกรรมของแต่ละชาติจะมีลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกความเป็นชาตินั้น ๆ เช่น วรรณกรรมจีน

มักบรรยายถึงการจัดโต๊ะเลี้ยงสุราอาหาร วรรณกรรมไทยจะบรรยายการแต่งองค์ทรงเครื่องของตัวละคร

อย่างละเอียดลออในหลาย ๆ โอกาส ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นลักษณะนิสัยของคนในชาติว่าคนจีนเอาใจใส่

หรอืพถิพีถินัในเรือ่งการกนิ ขณะทีค่นไทยเน้นเรือ่งการดแูลให้ร่างกายสะอาดสะอ้าน อาบน�้าขดัสฉีววีรรณ 

มกีารประทนิผวิด้วยเครือ่งหอม แต่งกายด้วยเสือ้ผ้าอาภรณ์ทีม่สีสีนัถกูโฉลกและยงัแสดงให้เหน็สถานภาพ
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ของผู้สวมใส่ด้วย เรื่อง พระอภัยมณี ของ สุนทรภู่ ก็หนักไปในทางบรรยายการแต่งตัวเช่นกัน แต่ในขณะ

เดียวกันก็มีการบรรยายเรื่องอาหารการกินด้วย แม้จะเป็นส่วนน้อยแต่มีประเด็นที่น่าสนใจ ดังต่อไปนี้

1. อาหารหลัก ชนชาวไทย เช่นเดียวกับอีกหลาย ๆ ชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กินข้าวเป็นอาหารหลัก จะแตกต่างกันบ้างตรงชนิดของข้าวเท่านั้นว่าจะเป็นข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวสาลี 

หรือข้าวอื่น ๆ ดังนั้น เวลาเดินทางโดยเฉพาะการเดินทางที่ต้องใช้เวลานานเช่นการเดินทางทางทะเล 

จึงต้องเตรียมเสบียงอาหาร ซึ่งมักเป็นของแห้งหรือเครื่องปรุงที่เก็บไว้กินได้นาน ได้แก่ ข้าวสาร เกลือ 

น�้าตาล หรือสิ่งที่จะให้ความหวานในรูปของอ้อยและตาล น�้าจืด ในตอนที่ท้าวสิลราช เจ้าเมืองผลึก 

พระบิดาของนางสุวรรณมาลีจะพานางไปเที่ยวชมทะเล พระนางมณฑาผู้เป็นมเหสีก็สั่งให้อ�ามาตย์ 

ไปจัดเตรียมเสบียง ส่วนกับข้าวอาจหาได้ตามทาง เช่น ปลาในทะเล

   “ขุนนางพร้อมน้อมค�านับนางกษัตริย์  มารีบรัดเร่งคนขนอาหาร

   ใส่เภตราห้าร้อยทั้งอ้อยตาล    เกลือข้าวสารน�้าท่าสารพัน” (1๖๘)

ส่วนที่เกาะแก้วพิศดาร เมื่อพระอภัยมณีหนีผีเสื้อสมุทรไปอาศัยอยู่กับพระฤๅษี ภายหลัง 

จะลากลับไปพร้อมกับเรือท้าวสิลราชและนางสุวรรณมาลี ท้าวสิลราชต้องการเสบียง พระฤๅษีจึงบอกว่า 

มีธัญพืชประเภทข้าวขึ้นอยู่อุดมสมบูรณ์บนเกาะแก้วพิศดาร

 “อันเกาะแก้วพิศดารสถานนี้    โภชนาสาลีก็มีถม

   แต่คราวหลังครั้งสมุทรโคดม    มาสร้างสมสิกขาสมาทาน

   เธอท�าไร่ไว้ที่ริมภูเขาหลวง     ครั้นแตกรวงออกมาเล่าเป็นข้าวสาร 

   ได้สืบพืชยืดอยู่แต่บูราณ     จงคิดอ่านเอาเคียวมาเกี่ยวไป” (1๗๙)

   “โยคีให้ตีเคียวไปเกี่ยวข้าว     สานกระเช้าให้ทุกคนขนข้าวสาร

   กลางคงคาสารพันจะกันดาร    จงคิดอ่านเอาเสบียงไปเลี้ยงกาย” (1๗๙) 

   “ถึงที่กว้างว่างหว่างเวิ้งในเชิงเขา   เห็นรวงข้าวขาวค้อมหอมนักหนา

   ไม่เคยเห็นเป็นข้าวสารทั้งลานนา   กษัตราชมเพลินด�าเนินพลาง

   ถึงธารน�้าล�าเนาภูเขาโขด     มีข้าวโพดข้าวเจ้าแลข้าวฟ่าง

   ทั้งข้าวเหนียวเขียวขาวข้าวหางช้าง1    แลต่างต่างตละไร่สุดสายตา” (1๘๓)

1 ข้าวหางช้าง : ข้าวสมุทรโคดม เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง 
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อาหารที่ใช้เป็นเสบียงที่อยู่ข้างจะแปลกประหลาดคือที่มีอยู่ในเรือของโจรสลัดชาวอังกฤษ 

ชื่อสุหรั่ง

 “จะกล่าวฝ่ายนายโจรใจฉกาจ  เป็นเชื้อชาติอังกฤษริษยา

   คุมสลัดอัศตันวิลันดา   เป็นโจราห้าหมื่นพื้นทมิฬ

   มีก�าปั่นนั้นยาวยี่สิบเส้น   กระท�าเป็นตึกกว้านสถานถิ่น

   หมากมะพร้าวส้มสูกปลูกไว้กิน  ไม่รู้สิ้นเอมโอชโภชนา

   เลี้ยงทั้งแพะแกะไก่สุกรห่าน  คชสารม้ามิ่งมหิงสา

   มีก�าปั่นห้าร้อยลอยล้อมมา   เครื่องศาสตราส�าหรับรบครบทุกล�า” (๒1๓)

ก�าปั่นล�านี้มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร ยาว ๒๐ เส้นก็เท่ากับ ๕๐๐ เมตร หรือ ครึ่งกิโลเมตร 

ถ้าจะเปรียบกับสมัยนี้คงประมาณเรือไทแทนิก เหมือนเกาะลอยน�้าที่มีที่อยู่อาศัยและฟาร์มเสร็จสรรพ 

ต้นไม้ก็เป็นต้นที่คนไทยคุ้นเคย มีปลูกกันอยู่ในบ้านเรา เช่น ต้นหมากซึ่งผลเอาไว้กินกับพลู ต้นหมาก 

ที่โค่นแล้วใช้ท�าสะพานทอดข้ามคูคลองในสวนได้ ต้นมะพร้าว ลูกกินได้ทั้งน�้าทั้งเนื้อ ทั้งอ่อนทั้งแก่ ผลแก่ 

น�าไปคั้นกะทิเพื่อท�าอาหาร น�้ามันมะพร้าวใช้ท�าอาหารหรือเสริมความงามเช่นทาผิวไม่ให้ผิวแตก 

หรือใช้ใส่ผมให้ดกด�าเป็นเงา กะลาใช้ใส่อาหาร ท�าภาชนะ เช่น กระจ่า กระบวย เปลือกมะพร้าวตากแห้ง 

ใช้จุดสุมไฟไล่ยุง ทางมะพร้าวใช้มุงหลังคา แถมก้านมะพร้าวยังใช้ท�าไม้กวาดได้อีก เรียกว่าเป็นพืช

สารพัดประโยชน์ ส้มก็เป็นผลไม้ที่คนไทยนิยมบริโภค สัตว์ที่เลี้ยงอยู่บนเรือนั้นมี แพะ แกะ กินได้ทั้งเนื้อ 

และนม ขนแกะใช้ทอผ้าได้ ไก่กับห่านใช้กินเนื้อและไข่ ส่วนหมูให้เนื้อและไขมันที่ใช้เป็นอาหาร ควายป่า 

อาจใช้เนื้อเป็นอาหารและหนังเพื่อประโยชน์อย่างอื่น ส่วนช้างและม้านั้น น่าจะเลี้ยงไว้เป็นพาหนะ 

มากกว่าที่จะเป็นอาหาร เพราะในสมัยของสุนทรภู่คงยังไม่มีรายการเปิบพิสดารซูชิช้างอย่างในปัจจุบัน 

เรือล�านี้เมื่อสินสมุทฆ่าโจรสุหรั่งตายก็ตกเป็นเรือทรงของนางสุวรรณมาลี

๒. อาหารว่างหรือของกินเล่น ตอนที่นางสุวรรณมาลีจะไปเที่ยวทะเล มีนางสนมติดตามไป 

ต่างก็เอาของกินติดไปด้วยเผื่อหิว

  “เจ้าขรัวนายท้าวนางว่าทางเปลี่ยว  เอาของเปรี้ยวหวานไปให้อะโข

    เลือกขนมส้มจีนใส่ปิ่นโต    เปลือกส้มโอแช่อิ่มทับทิมพลับ” (1๖๒)

จะเห็นว่าของกินเหล่านี้เป็นขนมของกินเล่นแบบชาววัง ส้มจีน ชื่อก็บอกแล้วว่ามาจากเมืองจีน ทับทิม 

ถ้าไม่ใช่ทับทิมไทยน่าจะมาจากอินเดีย เปลือกส้มโอแช่อิ่ม เป็นของกินที่ได้จากการน�าเปลือกส้มโอ 
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ที่ผ่านกรรมวิธีต่าง ๆ ไปแช่ในน�้าตาลหรือน�้าเชื่อม จนน�้าตาลตกผลึกจับเป็นเกล็ด ลูกพลับไม่ใช่ผลไม้ 

เมืองไทย น่าจะเป็นพลับจากเมืองจีนในรูปของพลับแห้งที่กดเป็นแผ่นแบน ๆ มีน�า้ตาลเป็นผงละเอียด 

สีขาวโรย สมัยนั้นยังไม่มีกล่องพลาสติกใส่อาหาร นอกเหนือจากใบตองแล้ว ภาชนะที่สะดวกส�าหรับ 

ใส่อาหารน�าติดตัวไปก็คือปิ่นโตนั่นเอง

๓. อาหารนักบวช พระฤๅษีที่เกาะแก้วพิศดารบวชมากว่าพันปีแล้ว เนื่องจากถือศีลห้า 

ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตจึงฉันแต่ผลไม้

    “อันพวงผลผลาสารพัด    ไม่ขาดขัดที่ในเกาะพอเสาะฉัน

    เดชะฤทธิ์กิจกรมพรหมจรรย์   สารพันโพยภัยมิได้พาน” (1๗๔)

เมื่อพระอภัยมณีกับสินสมุทมาอยู่ที่เกาะและขอบวชเป็นฤๅษีด้วย จึงฉันอาหารของนักบวชเช่นกัน 

พวกแขกฝรั่งเรือแตกที่เป็นลูกศิษย์ของพระฤๅษีนับถือพระอภัยมณีเป็นเจ้านาย ได้จัดหาอาหารมาให้

พระองค์และสนิสมทุฉนั ซึง่ล้วนแล้วแต่เป็นผลไม้หรอืเผอืกมนัทีไ่ด้จากในป่า รวมทัง้น�า้ผึง้จากธรรมชาตด้ิวย 

    “แล้วรีบรัดจัดแจงแต่งส�ารับ   น�้าผึ้งกับมันเผือกล้วนเลือกสรร

    ทั้งกล้วยอ้อยน้อยหน่าสารพัน   ประเคนสองนักธรรม์ฉันส�าราญ” (1๘๓)

เมื่อนางสุวรรณมาลีพาสินสมุทไปที่เรือของท้าวสิลราช นางให้สาวใช้จัดเครื่องเสวยมาให้ แต่สินสมุทเคย

กินแต่ผลไม้ที่แม่ผีเสื้อหาให้ เมื่อบวชอยู่ที่เกาะแก้วพิศดารก็ฉันแต่ผลไม้เผือกมัน จึงกินไม่เป็น แม้แต่ปลา

ยังเหม็นคาว

    “แล้วนางพามานั่งบัลลังก์รัตน์   ให้สาวใช้ไปจัดเครื่องเสวย

    ยกมาตั้งทั้งขนมแลนมเนย    กุมาราว่าไม่เคยกินข้าวปลา

    เคยกินแต่เผือกมันผลไม้    เช่นนี้ไม่เคยเห็นเหม็นมัจฉา” (1๘1)

จะเห็นว่ามีของล่อใจเด็ก คือ ขนมนมเนย ด้วย นมและเนยนั้นแสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อกับชาติตะวันตก

หรือฝรั่ง เพราะไม่ใช่อาหารที่คนไทยกินเป็นประจ�า ส่วนจะเป็นนมเนยที่ได้มาจากวัวหรือแพะก็ไม่ปรากฏ

แน่ชัด ถ้าเป็นนมแพะก็อาจได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียหรือชนชาติที่เป็นมุสลิม 

ตอนท้ายเรื่องเมื่อครั้งที่พระอภัยมณีจะออกบวช นางสุวรรณมาลีและนางละเวงวัณฬา ได้รับ 

อนุญาตให้ตามไปบวชเป็นชีด้วย นางฝรั่งทั้งสามคือร�าภาสะหรี ยุพาผกา และสุลาลีวันคิดจะตามไป

ปรนนิบัตินางละเวงวัณฬาด้วยส�านึกในพระคุณที่นางได้ชุบเลี้ยงมา  
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    “พระชุบเลี้ยงเป็นบุตรสุดถนอม   เจ้าประคุณทูลกระหม่อมของลูกเอ๋ย

    จะอยู่ดงพงไพรพระไม่เคย    เคยเสวยโต๊ะทองของโอชา

    จะไปฉันมันเผือกผลาผล    จะร้อนรนทนล�าบากยากหนักหนา

    จะเผือดผิวหิวโหยร่วงโรยรา    จะไสยาอยู่กับพระธรณี

    ข้าทั้งสามจะขอตามเสด็จด้วย   จนมอดม้วยเหมือนหมายไม่หน่ายหนี

    ขอบวชบ้างอย่างเช่นพระเป็นชี   อยู่ข้างที่รับใช้เหมือนได้เลย

    จะเก็บเลือกเผือกมันพรรณลูกไม้   มาปอกให้สามพระองค์ทรงเสวย” (1๒๗๕)

แต่เนือ่งจากสามขีองพวกนางคอืสนิสมทุและสดุสาครไม่ยอมให้บวช ทัง้สามจงึได้แต่คอยหาผลไม้เผอืกมนั

มาให้สามกษัตริย์ฉัน

    “ร�าภาสะหรีลีวันยุพาผกา    คุมโยธาฝรั่งอยู่ทั้งพัน

    เก็บส้มสูกลูกไม้เผือกมันมั่ง    ถวายทั้งสามองค์ให้ทรงฉัน” (1๒๗๙)

๔. อาหารที่เป็นเครื่องเสวย เนื่องจากสินสมุทไม่เคยกินเนื้อสัตว์ กินแต่ผลไม้เป็นประจ�า 

นางสุวรรณมาลีจึงต้องหาของเสวยมาป้อนให้ลองชิม

    “ทรามสงวนสรวลสันต์จ�านรรจา   ฟังแม่ว่าเถิดพ่อลองสักสองค�า

    แล้วปั้นข้าวเอาสุกรมาป้อนให้   อร่อยใจจริงเจียวเคี้ยวม�่าม�่า

    กุ้งกับไข่ไก่พะแนงแกงต้มย�า    กินก็เติบเปิบค�าล้วนโตโต” (1๘1)

จะเห็นว่าแม้จะเป็นเครื่องเสวย แต่ก็เป็นอาหารแบบที่ชาวบ้านทั่ว ๆ ไปกินกัน เนื่องจากเป็นอาหารที่ท�า 

บนเรือ จึงไม่อาจหาเครื่องเคราได้ครบถ้วนแบบในวัง สมัยนั้นคนไทยยังกินข้าวด้วยมือแบบไทย ๆ โดย 

ล้างมือให้สะอาดแล้วใช้ปลายนิ้วทั้ง ๕ หยิบข้าวเข้าปาก ส่วนกับข้าวน่าจะมีช้อนตัก โดยเฉพาะที่ 

เป็นแกง สนิสมทุคงจะตดิใจอาหารทีน่างสวุรรณมาลป้ีอนให้ไม่น้อย และอร่อยกบัอาหารมือ้นี ้เพราะกนิข้าวจุ 

แต่ละค�าก็ค�าใหญ่ ๆ ไม่ได้มีรายละเอียดว่า หมู กุ้ง และไข่ท�าเป็นอาหารชนิดใด แต่ไก่พะแนงกับแกง

ต้มย�านั้นแสดงให้เห็นว่าคนสมัยนั้นกินอาหารรสจัด พะแนงเป็นอาหารไทยประเภทแกงน�้าแห้งไม่ใส่ 

ผงกะหรี่ที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดีย มีส่วนผสมหลักของเครื่องแกงคือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เมล็ดผักชี 

เมล็ดยี่หร่า กระเทียม และเกลือ ไก่พะแนง ท�าโดยน�าไก่ทั้งตัวมาขัดขากันใส่ในหม้อใบใหญ่ ใส่เครื่องแกง

แขก คือเข้าเครื่องเทศแบบแกงมุสลิม คั่วไปจนน�้าขลุกขลิกเหมือนอาหารอินเดียมุสลิมอื่น ๆ ส่วน ต้มย�า 
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เป ็นอาหารพื้นเมืองประเภทแกงที่คนไทยรับ

ประทานกับข้าว มีครบรสคือ เปรี้ยว เค็ม เผ็ด 

หวานเล็กน้อย โดยเน้นรสเปรี้ยวและเผ็ดเป็นหลัก 

มี ๒ ประเภทคือ ต้มย�าน�้าใส และ ต้มย�าน�้าข้น 

ต้มย�าน�้าใสแบบไทยแท้จะไม ่ใส ่นมหรือกะทิ 

ถ้าเป็นภาคอีสานจะเป็น ต้มแซ่บ ที่ใส่พริกแห้ง 

และข้าวคัว่ลงไปด้วย ส่วนประกอบหลกัคอื เนือ้สตัว์ 

เช่น ไก่บ้าน ปลา หรือกบ ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด 

พริกทั้งสดและแห้ง มะนาว น�้าปลา ต้มย�าน�้าข้น 

จะใส่นมหรือกะทิเพื่อให้รสชาติกลมกล่อมขึ้น 

แต่ถ้าเป็น ต้มย�าหัวปลา มักไม่นิยมใส่นม ส่วน 

น�้าพริกเผานั้นจะใส่หรือไม่ก็ขึ้นอยู ่กับรสนิยม 

ของแต่ละคน ถ้าเป็น ต้มโคล้ง จะใส่น�า้มะขามเปียก 

แทนน�้ามะนาว และใส่หอมแดงสดลงไปด้วย 

ในปัจจุบันต้มย�าเป็นอาหารไทยที่ชาวต่างชาติ 

นิยมชมชอบ เป็นที่รู ้จักกันทั่วโลก โดยเฉพาะ 

ต้มย�ากุ้ง ซึ่งมักใส่มันกุ้งลงไปด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นกุ้ง 

พะแนงเนื้อ

ต้มย�ากุ้งใส่นม
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เมื่อครั้งที่พระอภัยมณีตามนางละเวงเข้าไปในกรุงลังกา ก็ได้รับการปรนนิบัติอย่างดี

    “พอเห็นองค์พระอภัยตื่นไสยาสน์ ธิดานาฏพร้อมพรั่งอยู่ทั้งสอง

   จึงหยุดยังนั่งที่เก้าอี้รอง   ให้ยกของที่เสวยนมเนยมา

   มีดตะเกียบเทียบท�าไว้ส�าเร็จ  ทั้งไก่เป็ดขนมปังเครื่องมังสา

   ฝ่ายบุตรีพี่น้องสองสุดา   รินสุราคอยประคองให้สององค์ ฯ 

    พระอภัยไม่เคยเสวยเหล้า  แต่รักเขาก็ต้องตามด้วยความหลง

   เก้าอี้ตั้งข้างเตียงเคียงพระองค์  พึ่งสอนทรงหยิบตะเกียบไม่เรียบเลย

   ค่อยค่อยคีบหนีบพลัดให้ขัดข้อง  นางยิ้มย่องหยิบช้อนป้อนเสวย

   สุกรไก่หมูหันชิ้นมันเนย   น�้าส้มเชยตับแพะลิ้นแกะแกม

   นางนั่งชี้นี่นั่นร�าพันบอก   สุราจอกจับจิบคอยหยิบแถม

   พระอภัยไม่อิ่มนางยิ้มแย้ม   นางป้อนแกล้มกล�า้กลนืค่อยชืน่ใจ” (๖๖๕-๖๖๖)

อาหารมีทั้งเป็ด ไก่ และหมูหัน ตับแพะและลิ้นแกะ สะท้อนถึงด้านที่เป็นแขกของเมืองลังกา ซึ่งว่ากันว่า 

คือเมืองสิงหล ดินแดนของชนชาติทมิฬนั่นเอง ขนมปังและนมเนยบอกความเป็นฝรั่งของเมืองลังกา 

เครื่องใช้ในการเสวยมีทั้งมีด ช้อนแบบฝรั่ง และตะเกียบซึ่งเป็นของจีน แต่ก็เป็นเครื่องใช้ในการกิน 

ที่คนไทยคุ้นเคย ยกเว้นพระอภัยมณีที่คงไม่ถนัด คีบอาหารไม่ติด ส่วนเหล้านั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วย

ท�าให้พระอภัยมณีมึนเมาไม่รู้สึกพระองค์

ในตอน พระอภัยมณีท�าศพท้าวสุทัศน์ นางสร้อยสุวรรณ นางจันทร์สุดา พระธิดาฝาแฝดของ 

พระอภัยมณีกับนางสุวรรณมาลี จัดเครื่องเสวยถวายพระหัสไชยดังต่อไปนี้

 “นางเรียงเรียบเทียบสุวรรณภาชน์ทอง ส้อมฉลองพระหัตถ์จัดประจง” (1๐๖๓)

   “พระซักถามนามกับข้าวแกล้งเซ้าซี้ นางทูลชี้ถวายพลางต่างต่างกัน

   ไก่พะแนงแกงเผ็ดกับเป็ดหั่น  ห่อหมกมันจันลอนสุกรหัน

   ทั้งแกงส้มต้มขิงทุกสิ่งอัน   กุ้งทอดมันม้าอ้วนแกงบวนเนื้อ” (1๐๖๓)

ส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยรสจัด เช่น แกงเผ็ด ห่อหมก พะแนง มีเป็ด มีทอดมันกุ้ง ด้วย จันลอนนั้น 

ในจังหวัดชายทะเลฝั่งตะวันออกเช่นระยอง ชลบุรี ท�าจากเนื้อปลาขูด ผสมกับพริกแกง กะทิ ใบโหระพา 

คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปั้นเป็นลูกกลมหรือรี เสียบไม้น�าไปย่างบนเตา รสชาติคล้ายห่อหมกผสมทอดมัน 
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เรียก แจงลอน ก็มี ภาคกลางจะเรียกว่า จับหลัก ท่านพุทธทาสภิกขุได้เล่าไว้ในประวัติของท่านว่า 

ที่บ้านท่านที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีท�าอาหารที่เรียกว่า จันลอน โดยเอาเนื้อปลา เครื่องแกง ผสมกับกะทิ 

น�าไปพอกไม้แล้วป้ิงจนกลายเป็นของแห้ง เมือ่ป้ิงสกุดแีล้วผ่าเลาะออกมา เอาไปหัน่คัว่กบัน�า้กะทข้ิน ๆ  อกี 

กจ็ะยิง่อร่อยขึน้ แกงส้ม เป็นแกงไม่ใส่กะท ิรสเปรีย้ว ส่วน ต้มขงิ เป็นแกงทีใ่ช้ไก่หรอืปลาเป็นส่วนผสมหลกั 

ใส่ขิงซอยให้ออกรสเผ็ดเล็กน้อย ม้าอ้วน คืออาหารว่างแบบไทยท�าจากเนื้อปูหรือเนื้อหมู ลักษณะคล้าย 

ขนมจบีแต่ไม่ใช้แป้งหุม้ นึง่ในถ้วยตะไล แกงบวน เป็นแกงพืน้บ้านของภาคกลาง มเีครือ่งในเป็นเครือ่งปรงุ

หลัก น�้าแกงออกสีเขียวจากใบตะไคร้หรือใบมะตูม น�า้พริกแกงประกอบด้วย พริกไทย หอม กระเทียม 

ปลาเค็ม ปลาฉลาดย่าง กะปิ เป็นแกงที่มีขั้นตอนในการท�ายุ่งยาก ต้องอาศัยแรงงานคนมาก จึงมักท�ากัน

ในงานบุญเท่านั้น ภาชนะที่ใช้ในการเสวยเป็นเครื่องทองมีส้อมใช้ด้วย

แจงลอน

๕. อาหารที่เป็นกับแกล้ม ขึ้นชื่อว่ากับแกล้มก็หมายความว่าต้องกินแกล้มกับสุราเมรัย เมื่อ

ตอนที่นางสุวรรณมาลีกับสินสมุทตกไปอยู่บนเรือโจรสลัดของสุหรั่ง นายโจรคิดจะได้นางเป็นภรรยา 

จึงมอมเหล้าสินสมุทเพื่อให้หลับไปจะได้เกี้ยวนางได้สะดวก
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  “คิดพลางทางสั่งปังกะโละ  ให้ยกโต๊ะเหล้าเข้มมาเต็มไห

    ทั้งของกินสิ้นทุกอย่างมาวางไว้ แล้วเรียกให้กุมาราออกมากิน

    พอกุมารขานขาลาแม่เลี้ยง  มานั่งเคียงโจรสุหรั่งดังถวิล

    นายโจรจับจอกสุราออกมาริน สอนให้กินแก้ทุกข์สนุกใจ ฯ

    “สินสมุทสุดซื่อถือว่าน�้า   เขาส่งซ�้ารับซดจนหมดไห

    เมาสุราตาแดงดังแสงไฟ  ฉวยเป็ดไก่เคีย้วขยอกจนออกเรอ” (๒1๔-๒1๕)

เมื่อเจ้าละมานได้สารนางละเวง ยกทัพมาช่วยเมืองลังการบ ฝ่ายลังกาได้เตรียมจัดกับแกล้มไว้

ต้อนรับเป็นอาหารรสจัดประเภทพล่าย�าที่ท�าจากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ที่ไม่ได้ปรุงให้สุก โดยมีน�้าส้มราดเป็น

เครื่องชูรส   

  “ฝ่ายพ่อครัวหัวป่าก์หาแกล้มเหล้า จะเลี้ยงเหล่าพวกยักษ์มักกะสัน๒ 

    สังหารแพะแกะควายลงหลายพัน เอาแม่ขันรองเชือดเลือดเอาไว้

    บ้างแล่เถือเนื้อสดรดน�้าส้ม  ไม่แกงต้มตับดิบพอหยิบได้

    ปรุงผักชียี่หร่าโรยพริกไทย  ท�าเตรียมไว้พร้อมเสร็จส�าเร็จการ” (๔๓๖)

มีการเชือดสัตว์รองเลือดไว้กินด้วย รวมทั้งเครื่องใน เช่น ตับ ไต ใส้ตัน เครื่องเทศ เช่น ผักชี ยี่หร่า 

พริกไทย น่าจะใช้เพื่อดับคาวและเพิ่มรสชาติ เมื่อเจ้าละมานเสด็จเข้าไปในวัง นางละเวงสั่งให้ตั้งโต๊ะเลี้ยง

  “ด�ารัสพลางนางสั่งให้ตั้งเลี้ยง  ล้วนโต๊ะเตียงแต่งงามตามวิสัย

    เครื่องพล่าย�าน�้าส้มพรมพริกไทย  สุกรแพะแกะไก่ล้วนใส่จาน

    ใบผักชียี่หร่าโรยหน้าพร้อม   พระแสงส้อมมีดพับส�าหรับฝาน

    สุราเข้มเต็มพระเต้าเก้าทะนาน  พนักงานตั้งเตียงไว้เรียงราย ฯ” (๔๓๙)

 

๒ มกักะสนั คอื ชือ่ชนชาวอนิโดนเีซยีในเมอืงมากสัซาร์ตอนใต้ของหมูเ่กาะเซลเีบส  คนไทยเรยีกว่าแขกมกักะสนั  เข้ามาอยูใ่นเมอืงไทยตัง้แต่ 

 รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เป็นคนดุร้ายทรหด เจ้าละมานและไพร่พลรูปร่างใหญ่โต หน้าตาดุร้าย ฟันเสี้ยมเหมือนยักษ์ 

 ชาวเมืองลังกาจึงเรียกว่า “พวกยักษ์มักกะสัน”
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    “อันองค์ท้าวเจ้าละมานเหมือนบ้านนอก เขาลวงหลอกลุ่มหลงไม่สงสัย

    เสวยเหล้าเมามายสบายใจ    กินแกะไก่ม้าลาสารพัน

    เอาปลายมีดกรีดเชือดเลือดสดสด  อร่อยรสน�้าส้มด้วยคมสัน

    เนื้อพังผืดตืดไตกินไส้ตัน    ยิ่งกลืนมันเมามายท�าชายตา” (๔๓๙)

สังเกตดูที่บรรยายเรื่องอาหารมาหลายแห่ง จะเห็นว่าน�้าส้มสายชูเป็นตัวชูโรงหลักในการเพิ่มรสอาหาร 

ส่วนเครื่องใช้ในการกินมีทั้งส้อม มีด เป็นแบบฝรั่งทีเดียว อาหารของเจ้าละมานที่บรรยายมาท�าให้เห็น

ภาพตือฮวน 

๖. อาหารหวานและขนม ขนมจัดเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่กับข้าว มีผู้กล่าวว่าค�าว่า “ขนม” 

น่าจะมาจากค�าว่า “เข้าหนม” ส่วน “หนม” แปลว่า “หวาน” “เข้าหนม” จงึหมายถงึ ข้าวทีผ่สมกบัน�้าอ้อย 

น�้าตาล ให้รสหวานขึ้น พงศาวดารเมืองน่าน (ประชุมพงศาวดารภาค ๑๐) เรียกขนมว่า “ข้าวหนม” 

เช่นเดียวกับชาวไทยลื้อ ต่อมาภาษาคงกร่อนมาเป็น “ขนม” อย่างที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบัน เชื่อกันว่า 

คนไทยกินขนมมาแต่ครั้งสุโขทัยโดยมีหลักฐานว่าพบค�าว่า “ขนม” ใน ไตรภูมิพระร่วง และในสมัยอยุธยา

ก็มีตลาดขายขนมที่เรียกว่า “ป่าขนม”

  “จนของคาวข้าวสิ้นกินของหวาน  ทั้งอ้อยตาลกล้วยส้มขนมโก๋

    ครั้นกินอิ่มยิ้มย่องจนท้องโร    ก็พอโพล้เพล้ค�่าย�่าระฆัง” (1๘1)

ของหวานที่นางสุวรรณมาลีจัดให้สินสมุทกิน นอกจากผลไม้แล้วก็ยังมี ขนมโก๋ ซึ่งเป็นขนมแป้งหวาน

สีขาวท�าจากปลายข้าวเหนียวแช่น�้าแล้วนึ่งให้สุก อบจนแห้งแล้วบดให้ละเอียด อัดเป็นก้อนหรือแผ่นมี 

ลวดลายงดงาม จัดเป็นหนึ่งในบรรดาขนมของจีนที่กินกับน�้าชาร้อนที่คนไทยมักเรียกรวม ๆ กันว่า 

“ขนมจันอับ” มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว โดยเอกสารจากหอหลวง หนังสือภูมิสถานพระนครศรีอยุธยา

บันทึกไว้ว่า มีพวกจีนมาตั้งโรงงานจันอับอยู่ที่ตลาดน้อย ใกล้ประตูช่องกุดท่าเรือจ้างข้ามไปวัดพนัญเชิง 

ที่จริงค�าว่า “จันอับ” เป็นชื่อกล่องใส่ขนมแห้งของจีน เอาไว้ถวายหรือไหว้เจ้า ไม่ใช่ชื่อขนม ค�านี้เพี้ยน 

มาจากภาษาจีนฮกเกี้ยนว่า “จั๊นอับ” ส่วนตัวขนมนั้นเรียกว่า “แต้เหลี้ยว” ถือว่าเป็นขนมที่ขาดไม่ได้ 

ในงานแต่งงานของชาวจีนและชาวไทย เพราะเชื่อว่าความหวานของจันอับจะท�าให้ชีวิตคู่รักกันหวานชื่น 

เป็นส่วนประกอบอย่างหนึ่งของของหมั้นที่จะมอบให้เจ้าสาว ทั้งยังใช้เป็นขนมบูชาในงานของจีนทั้งงาน

มงคลและอวมงคลด้วย

เมื่อนางเงือกให้ก�าเนิดสุดสาคร พระโยคีน�าสุดสาครไปเลี้ยง เนรมิตเครื่องนอนและเห่กล่อม 

ให้หลับ



อาหารการกนิในวรรณกรรมเรื่องพระอภยัมณี1๓๔
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  “จึงวางองค์ลงบนเปลแล้วเห่ช้า   ท�าขนมแชงม้าเวลาดึก

    โอละเห่เอละโห่โอละฮึก    อึกทึกทั้งศาลาจนราตรี” (๓๗1)

ขนมแชงม้า ที่อยู่ในบทกล่อมสุดสาครของพระโยคีมีที่มาที่น่าสนใจ ชื่อขนมมีเขียนทั้ง แชงม้า แฉ่งม้า 

และแชงมา บทกล่อมเด็กโบราณมีความว่า “โอละเห่ โอละหึก ลุกขึ้นแต่ดึกท�าขนมแฉ่งม้า ผัวก็ตี เมีย

ก็ด่า ขนมแฉ่งม้าก็คาหม้อแกง” แต่หน้าตาขนมนี้เป็นอย่างไรเป็นที่ถกเถียงกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ 

ถึงรัชกาลที่ ๕ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เคย

บันทึกไว้ว่า

“ขนมแชงม้า รูปพรรณสีสัน กลิ่นรสของขนมเป็นอย่างไรไม่ทราบ เป็นแต่ชื่อลอยมาอย่างนั้น 

ถงึมผีูเ้ฒ่าผูแ้ก่กม็ไิด้เคยพบเคยเหน็ ได้ยนิแต่เสยีงคนทัง้หลายกล่อมเดก็ว่า ‘โอละเห่ โอละหกึ ลกุขึน้แต่ดกึ 

ท�าขนมแชงม้า’ ครั้นเกิดความ ผัวเมียตีกันขึ้น ขนมไม่ทันสุก คาหม้อแกงอยู่ คนทั้งหลายจึงเรียกว่า 

ขนมหม้อแกง ตั้งแต่นั้นมา”

เรื่องนี้ท�าให้ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์๓ ผู้เชี่ยวชาญอาหารคาวหวานสมัยรัชกาลที่ ๕ และ 

เป็นผู้แต่งต�าราอาหารชื่อ แม่ครัวหัวป่าก์ สนใจติดตามเรื่องราวของขนมแชงมา และบันทึกไว้ว่า 

“ขนมนี้เป็นของโบราณ ได้ยินแต่แม่หญิงกล่อมเด็กต่อ ๆ กันมาดังข้างบนนี้ จะเป็นอย่างใด 

ท�าด้วยอะไร ไต่ถามผู้หลักผู้ใหญ่มามากแล้ว ก็ไม่ได้ความชัดเจนลงได้ คนหนึ่งก็ว่า คือขนมนั้นบ้าง นี้บ้าง 

แต่ว่าเป็น ขนมไข่เต่า นั่นเอง ที่ว่าเช่นนี้ ถูกกันสามสี่ปากแล้ว เวลาวันหนึ่ง อุบาสิกาเนย วัดอมรินทร์ 

ได้ท�าขนมมาให้ วางลงถาดมาสองหม้อแกง ได้ถามว่าอะไร อุบาสิกาเนยบอกว่า ขนมแชงมา เป็นขนม

โบราณ ท�ามาเพื่อจะเลี้ยงคนที่อยู่ในบ้าน จึงได้ตักออกมาดู หม้อหนึ่งเป็นขนมไข่เต่า อีกหม้อเป็นขนม

๓ ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ คือ ภริยาเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) เสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรกในสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อ 

เกิดวิกฤตการณ์ ร.ศ. 11๒ ฝรั่งเศสส่งเรือรบมาปิดปากอ่าวไทย เพื่อรักษาอธิปไตยของประเทศ ฝ่ายไทยต้องสู้รบกับฝรั่งเศส ท�าให้มี 

ทหารบาดเจ็บและตายจ�านวนมาก ท่านผู้หญิงเปลี่ยนฯ จึงคิดจัดตั้งองค์กรการกุศลขึ้นเพื่อช่วยรักษาทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบ โดย

ไม่ค�านึงว่าจะเป็นทหารฝ่ายใด ทั้งนี้ โดยได้รับแนวความคิดมาจากสภากาชาดที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านผู้หญิงเปลี่ยนฯ 

ได้น�าความกราบบังคมทูลสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ขณะทรงด�ารงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จ

พระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งก็ได้

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นได้ โดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๓๖ และทรง

รับเป็น ทานมยูอุปถัมภก์ คือผู้บ�ารุงการอย่างสูงสุด กับพระราชทานเงินพระคลังข้างที่เป็นทุนประเดิม ๘๐,๐๐๐ บาท เดิมเรียกว่า “สภา

อณุาโลมแดงแห่งชาตสิยาม” มสีมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนินีาถ พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง ขณะทรงด�ารงพระอสิรยิยศเป็นสมเดจ็

พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระวรราชเทวี ทรงเป็น สภานายิกา พระองค์แรก สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี ทรงเป็น 

สภาชนน ีและ ท่านผูห้ญงิเปลีย่นฯ เป็นเลขานกุารณิ ี“สภาอณุาโลมแดงแห่งชาตสิยาม” ซึง่ต่อมาเปลีย่นชือ่เป็น “สภากาชาดสยาม” และ

เมื่อประเทศไทยเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” สภากาชาดสยามก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดไทย” มาจนถึงทุกวันนี้
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ปลากริม จึงได้ถามออกไปอีกว่า เช่นนี้เขาเรียก 

ขนมปลากรมิ ขนมไข่เต่า ใช่หรอืไม่ อบุาสกิาเนย 

บอกว่า โบราณใช้ผสมกัน ๒ อย่าง จึงเรียกว่า

ขนมแชงมา ถ้าอย่างเดยีวเรยีก ขนมไข่เต่า ขนม

ปลากริม รับประทานคนละครึ่งกัน จึงให้ตักออก

มาด ูกต็กัขนมปลากรมิลงชามก่อนแล้วตกัขนมไข่

เต่าลงทับหน้า เมื่อจะรับประทานเอาช้อนคน รับ

ประทานด้วยกนั ได้ความเป็นหลกัฐานเพยีงเท่านี”้ 

ปัจจุบันขนมชนิดนี้เรียกกันว่า ขนมปลากริม 

ไข่เต่ารวมกันไปเลย สรุปแล้ว ผู ้อ่านท่านใด 

จะเชื่อว่า ขนมแชงมา คือ ขนมหม้อแกง หรือ 

ขนมปลากริมไข่เต่า ก็สุดแล้วแต่ท่าน

๗. อาหารคนเจบ็  เมือ่พระอภยัมณถีกูนางละเวงท�าเสน่ห์และอยูท่ีเ่มอืงลงักากบันาง ศรสีวุรรณ

กบัสนิสมทุรูข่้าวเข้าไปหา พระอภยัมณแีกล้งท�าเป็นไม่สบาย สองอาหลานจงึถามพระอาการจากนางละเวง

    “นางแกล้งยิ้มพริ้มพรายภิปรายตอบ หมอประกอบยากินเข้าดินถนัน๔ 

    เสวยชอบหอบเหียนอาเจียนนั้น   ค่อยผ่อนผันบรรเทาฟื้นดูชื่นบาน

    เวลาเช้าข้าวตังรังนกเสวย    กับนมเนยน�้าองุ่นทั้งวุ้นหวาน

    ลมบรรเทาเข้าบรรทมหลับนมนาน  เห็นอาการค่อยเป็นสุขเข้าทุกที” (๗๐๘) 

นางตอบว่าพระอาการของพระอภัยมณีดีขึ้นมากแล้ว เนื่องจากหมอมาท�าการรักษา และได้เสวยอาหาร 

ที่บ�ารุงร่างกาย ซึ่งเป็นอาหารรสไม่จัดเป็นอาหารเช้า ข้าวตังจะเสวยเปล่า ๆ หรือมีเครื่องประกอบอย่าง 

ข้าวตังหน้าตั้งก็ไม่ทราบได้ แต่ดูจะไม่เหมาะส�าหรับคนฟื้นไข้เพราะค่อนข้างแข็ง นอกจากจะท�าเป็น 

น�้าข้าวตัง การพูดถึงรังนกแสดงว่าคนไทยถือว่ารังนกเป็นอาหารบ�ารุงร่างกายมานานแล้ว นมเนยก็เป็น

อาหารบ�ารุง มีวุ้นเป็นของหวาน น�า้องุ่นนั้น ไม่แน่ใจว่าจะเป็นน�า้ที่คั้นจากผลองุ่นหรือจะเป็นเหล้าองุ่น 

ซึ่งมีแอลกอฮอล์ คงไม่เหมาะส�าหรับคนเจ็บ ที่น่าสนใจคือยาที่หมอปรุงถวายซึ่งเข้าดินถนันด้วย

ปลากริมไข่เต่า

๔ ดนิถนนัคอื ผลไม้วเิศษ เรยีกอกีอย่างหนึง่ว่า นมพระธรณ ีเมือ่ถงึพนัปีจะผดุขึน้มาจากดนิเกดิเสยีงดงัราวเสยีงปืน  มขีนาดเท่าน�า้เต้า สเีหลอืงทอง 

 เนื้อในเป็นสีแดงชาด รสหอมหวาน  เป็นยาอายุวัฒนะ ใครได้กินแล้วผิวพรรณดี  อายุยืน  นางละเวงวัณฬาได้มาจากกลางป่ากาลวันเมื่อ 

 คราวหนีทัพพระอภัยมณี
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ตอนที่นางเสาวคนธ์หนีการอภิเษกและปลอมเป็นฤๅษีใช้ชื่อพระอัคนีไม่สบาย เป็นลมและ 

ไอทุกวัน กินยาอะไรก็ไม่หาย พี่เลี้ยงปรึกษากันว่าพระชันษา ๒๕ พระราหูเสวยอายุ จึงควรลาสิกขาบท

และท�าพิธีสะเดาะเคราะห์ 

  “ค่อยฟื้นองค์สรงเสวยนมเนยหอม       หายผ่ายผอมผิวฉวีเป็นสีสัน” (1๐๓๘)

นางจึงท�าตามและได้กินอาหารบ�ารุง เช่น นมเนย อาการจึงดีขึ้น

๘. อาหารในงานเลี้ยง ในตอน พระอภัยมณีเข้าเมืองลังกา ท้าวทศวงศ์และพระมเหสีเสด็จมา

เยี่ยม พระประยูรญาติทั้งหลายอยู่พร้อมกัน ทางเมืองลังกาจัดพระกระยาหารถวาย

  “ฝ่ายพ่อครัวหัวป่าก์๕ พวกฝรั่ง   ต่างแต่งตั้งโต๊ะเหล้าหวานคาวขนม

    มาเรียบเรียงเคียงตั้งแล้วบังคม   ถวายบรมกษัตริย์ขัตติยา

    ท้าวทศวงศ์องค์พระมเหสี    เสวยที่แท่นสุวรรณด้วยหรรษา

    พระอภัยศรีสุวรรณเป็นหลั่นมา   พร้อมบรรดาสุริย์วงศ์เผ่าพงศ์พันธุ์

    กับข้าวไข่ไก่พะแนงแกงเป็ดต้ม   จอกน�้าส้มสายชูจิ้มหมูหัน

    ช้อนมีดพับส�าหรับทรงองค์ละคัน  เหล้าบรั่นน�้าองุ่นเฉียวฉุนดี” (1๒๔๖)

ผู้ที่ท�าอาหารในโอกาสนี้เป็นพ่อครัวฝรั่งของเมืองลังกา อาหารเป็นแบบที่เคยบรรยายมาแล้ว แต่มี 

รายละเอียดเรื่องการจัดโต๊ะ คือจัดที่นั่งตามล�าดับพระเกียรติยศ และนั่งลดหลั่นกันไป มีการใช้ช้อน 

และใช้มีดในการตัดอาหาร เครื่องดื่มมีน�้าองุ่นและบรั่นดี

ในตอน อภิเษกหัสไชย เผ่าพงศ์วงศ์กษัตริย์ทั้งสี่เมืองคือ ผลึก ลังกา รมจักร และการะเวก 

มารวมตัวกันที่เมืองลังกาเพื่อร่วมอวยพรในพิธีแต่งงานระหว่างพระหัสไชยกับนางสร้อยสุวรรณ 

นางจันทร์สุดา และสุดสาครกับนางเสาวคนธ์

๕ หัวป่าก์  มีค�าประกอบคือ ค�าว่า ป่าก์ มาจาก “ปากะ” ซึ่งเป็นภาษาบาลี  หมายถึง “การท�าอาหารการกิน” เป็นค�าที่ใช้เรียกผู้ที่เชี่ยวชาญ 

 ในการท�าอาหารว่า “แม่ครัวหัวป่าก์” หรือ “พ่อครัวหัวป่าก์”
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  “ฝ่ายลูกสาวเจ้าลังกาเกณฑ์ฝรั่ง   แต่งโต๊ะตั้งเลี้ยงกษัตริย์ล้วนจัดสรร

  กับข้าวแขกแทรกเนื้อแพะผัดน�้ามัน มัสหมั่นข้าวบุหรี่ลู่ตี่โต

    กับข้าวไทยใส่ต้มส้มแกงต้มขิง   นกคั่วปิ้งย�ามะม่วงด้วงโสน

    แกงปลาไหลไก่พะแนงแกงเทโพ   ผัดปลาแห้งแตงโมฉู่ฉี่มี

    รมจักรนคเรศวิเสทเจ๊ก     ต้มตับเหล็กเกาเหลาเหล้าอาหนี

    เป็ดไก่ถอดทอดม้าอ้วนแต่ล้วนดี   แกงร้อนหมี่หมูต้มเค็มใส่เต็มจาน

    ตั้งโต๊ะเรียงเลี้ยงวงศ์พงศ์กษัตริย์   สารพัดเหล้าข้าวของคาวหวาน

    ต่างเสวยเนยนมน�้าชัยบาน    พนกังานฟ้อนร�าต่างบ�าเรอ” (1๒๖๓-1๒๖๔)

จะเห็นว่าอาหารเป็นแบบนานาชาติ เพราะแขกที่มา

ร่วมงานมีหลายชาติศาสนา อาจมีข้อจ�ากัดในเรื่อง

อาหารที่บริโภค เช่น ผู้ที่เป็นมุสลิมจะไม่กินหมู ฝ่าย

ลังการับหน้าที่ท�าอาหารแขก อาหารไทย และอาหาร

ฝรั่ง ส่วนวิเสทหรือคนท�าครัวหลวงชาวจีนจากเมือง

รมจักรท�าอาหารจีน อาหารแขกมี เนื้อแพะผัดน�้ามัน 

แกงมัสหมั่น๖ ซึ่งถือเป็นอาหารพิเศษของชาวมุสลิม 

โดยเฉพาะในงานบุญ เป็นแกงเข้ากะทิ ใส่เครื่องเทศ

มากมายหลายอย่าง แกงกับไก่บ้าน มีปลาแห้ง แตงโม 

อาจาดผักดองเป็นเครื่องเคียง ได้รับอิทธิพลจาก 

อาหารอินเดียผ่านทางมลายู ปัจจุบันนี้กลายเป็น

อาหารไทยที่ชาวต่างชาตินิยมเป็นอันดับหนึ่งไปแล้ว 

มัสหมั่น อาจมีที่มาจากค�าว่า Mussulman ซึ่งแปล

ว่ามุสลิม คือผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ข้าวบุหรี่ อาจ 

ได้ชือ่มาจากค�าภาษาเปอร์เชยี “kabuli” ซึง่มาจากชือ่ แกงมัสมั่นเนื้อ

Kabul เมืองหลวงของประเทศอัฟกานิสถาน เนื่องจากอาหารจานนี้พวกเปอร์เซียที่เข้ามาสู่ประเทศสยาม 

ในสมยัอยธุยาเป็นผูน้�ามาจดัเป็นอาหารประเภท ข้าวหมก ซึง่เป็นอาหารทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ในตะวนัออกกลาง 

รวมทั้งชาวมุสลิมในประเทศต่าง ๆ ข้าวหมกของเปอร์เซียมี ๒ ชนิดคือ เชโล ใส่แต่หญ้าฝรั่นกับเครื่องเทศ 

๖ ค�าว่า แกงมัสหมั่น พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ เก็บตัวสะกดว่า มัสมั่น
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หุงกับข้าว และโปโล เป็นการน�าเนื้อสัตว์หรือถั่วที่ปรุงรส 

กับเครื่องเทศมาหมกลงในข้าวที่หุงใกล้จะสุกแล้ว เมื่อ

อินเดียรับวัฒนธรรมการปรุงข้าวหมกไปจากเปอร์เซียได้

พัฒนาเป็นข้าว บิรยานี (Biryani, Biriani, Beriani) และ

ข้าว ปุเลา (pilau rice) ส่วนชาวมาเลเซียและอินโดนีเซีย

ปรุงข้าวหมกแบบเดียวกับอินเดีย แต่ไม่ใส่หญ้าฝรั่น 

ใช้สีเหลืองจากขมิ้นแทน ข้าวหมกแบบเปอร์เซีย-อาหรับ 

ทีห่งุข้าวกบัเครือ่งเทศ เมือ่สกุแล้วโรยหอมแดงเจยีว ลกูเกด 

และอัลมอนด์ ซึ่งคล้ายกับข้าวปุเลาของอินเดียนั้น คนไทย

เรียก ข้าวมะเขือ ส่วนข้าวหมกที่ใส่ผงขมิ้น สีเหลืองสุก 

กินกับเนื้อสัตว์อบ คนไทยเรียก ข้าวคอบูรี หรือ ข้าวบุหรี่ 

ในปัจจุบัน ข้าวหมกที่คนไทยรู้จักดีที่สุดคือ ข้าวหมกไก่ ซึ่ง

ตรงกับข้าวหมกประเภทบิรยานีของอินเดีย ลุตี่ หรือ ลุดตี่ 

เป็นแผ่นแป้งบาง ๆ ท�าจากแป้งข้าวจ้าวที่โม่ใหม่ ๆ เจือ

น�้าแล้วตีผสมกับไข่ไก่ให้เข้ากัน ใส่สีเหลืองจากหญ้าฝรั่น 

หรือขมิ้น ตักแป้งกลอกบนกระทะร้อน ๆ ให้แป้งแผ่เป็น

วงกลมขนาดก�าลังเหมาะ สุกแล้วจะร่อนจากกระทะ 

มีสีเหลืองนวล กินคู ่กับหน้าแกงไก่ แต่ถ้ากินเป็นขนม 

หรอืของว่างจะเรยีกว่า “แป้งกลอก” หรอื “ขนมกลอก” มี

ทั้งไส้หวานและไส้เค็ม 

อาหารไทยมี ต้มส้ม ซึ่งเป็นต้มที่มีรสเปรี้ยว 

หวาน เค็ม เผ็ดพริกไทย มีรสของกะปิ นิยมต้มกับปลา 

ใส่ขิงซอยและต้นหอม แกงต้มขิง นก ซึ่งน�ามาคั่วหรือปิ้ง

ย�ามะม่วง ด้วงโสน เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อที่เจาะกินเข้าไป

ในต้นโสน มีสีชมพูหรือสีขาว ตัวยาวประมาณ ๔ ถึง ๖ 

เซนติเมตร ชาวชนบทนิยมน�ามาท�าเป็นอาหาร ถือเป็น

อาหารชั้นดี แกงปลาไหล เป็นแกงเผ็ด เช่นเดียวกับ แกง

เทโพ ซึ่งเป็นแกงภาคกลาง ใส่กะทิ ผักบุ้ง และหมูสาม

ชั้นเป็นส่วนประกอบส�าคัญ แต่แกงเทโพดั้งเดิมนั้นใส่แต่ 

ข้าวหมกไก่

ปลาแห้งแตงโม
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ปลาเทโพเท่านั้น ปลาแห้ง มักใช้ปลาช่อนแห้ง 

น�ามานึ่งพอลอกเอาหนังออกได้ แล้วขูดให้เนื้อ 

ปลาฟ ูซอยหอมแดงลงเจยีวในน�า้มนัพชืพอเหลอืง

แล้วตักขึ้น น�าเนื้อปลาผัดกับน�้ามันที่เหลือใน

กระทะ เวลาจะจัดส�ารับผสมเนื้อปลากับน�้าตาล

ทรายขาวโรยหน้าด้วยหอมเจียว ฉู่ฉี่ เป็นแกงแห้ง

ใส่ผงกะหรี่ มีเนื้อปลาหรือเนื้อหมูเป็นเครื่องปรุง

หลัก โรยหน้าด้วยใบมะกรูดหั่นฝอย

อาหารจีนจากเมืองรมจักรเป็นพวก 

ต้มจืดเครื่องในเช่นตับเหล็ก หรือม้าม ท�าเป็น

เกาเหลาคือไม่ใส่เส้น เป็ด ไก่ ที่ถอดกระดูกแล้ว

น�าไปทอด ม้าอ้วน คืออาหารว่างที่เหมือนขนมจีบ

เพียงแต่ไม่มีแป้งหุ้ม ท�าจากกุ้งหรือหมูสับใส่ถ้วย

ตะไลน�าไปนึ่ง กินกับน�้าส้มพริกต�า แกงร้อน ก็คือ

วุ้นเส้น หมี่ คือเส้นหมี่ มี หมูเค็ม ด้วย เหล้าอาหนี 
ฉู่ฉี่ปลาทู

เป็นเหล้าชนิดหนึ่งมี anise หรือ aniseed คือเมล็ดผักชีหรือยี่หร่า ซึ่งมีกลิ่นหอมฉุนเป็นส่วนผสม ส่วน 

น�้าชัยบาน ก็คือเครื่องดื่มในการมีชัย ซึ่งน่าจะเป็นเหล้าอย่างใดอย่างหนึ่ง 

นอกจากอาหารคาวแล้วยังมีของหวาน มีขนมนมเนยด้วย เป็นงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่สมกับเป็น 

โอกาสส�าคัญ ค�าว่า “ตั้งโต๊ะเรียง” บอกลักษณะการจัดโต๊ะอาหาร อาจจะเป็นแบบโต๊ะฝรั่งหรือ 

โต๊ะจีนก็ได้ พวกทหารไพร่พลทั้งหลายก็ได้รับพระราชทานเลี้ยงด้วยเช่นกัน ไม่แน่ว่าจะจัดส�ารับให้เป็น 

โต๊ะหรือนั่งกับพื้นเป็นวง ๆ ไป

  “วิเสทท�าส�ารับไปเรียงตั้ง    เลี้ยงนายทั้งทัพพหลพลขันธ์

    พวกพาราการะเวกโหยกเหยกครัน  เมาบรั่นเรียกสาวสาวชาวลังกา” (1๒๖๔)

ไม่มีรายละเอียดว่ามีอาหารชนิดใดบ้าง แต่ก็น่าจะคล้ายคลึงกับของเจ้านาย ที่น่าสนใจคือตรงที่ว่า 

ทหารการะเวก “เมาบรั่น” ซึ่งน่าจะหมายถึง “บรั่นดี” 

๙. อาหารที่เป็นเครื่องเซ่นสังเวย ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาอารักษ์ที่ปกปักรักษา 

สถานที่ใดที่หนึ่ง ผีสางเทวดาเป็นเรื่องธรรมดาส�าหรับคนไทย จะต้องมีการเซ่นไหว้ บวงสรวงเพื่อขอ 
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ความช่วยเหลือหรือขอสมาลาโทษตามแต่โอกาส เมื่อส�าเภาของท้าวสิลราชหลงออกนอกทาง จึงต้องท�า

พิธีถามทางจากปู่เจ้า

  “ซึ่งล�าทรงหลงมากลางสมุทร ควรจะหยุดยับยั้งตั้งบายศรี

    เครื่องบูชาสารพัดทั้งบัตรพลี จะบวงผีถามทางกลางคงคา ฯ”

    “ฝ่ายต้นหนคนประจ�าล�าที่นั่ง จึงแต่งตั้งโต๊ะใหญ่ใส่บายศรี

    ทั้งเป็ดไก่กุ้งปลาบรรดามี  เหล้าอาหนี่ล้วนเข้มเต็มประดา

    แล้วเชือดแพะแกะขว้างลงกลางน�้า พลีกรรมภูตพรายทั้งซ้ายขวา

    พลางสมมุติจุดธูปเทียนบูชา  รินสุราเซ่นสรวงแล้วบวงบน 

    บังคมคัลวันทาเทพารักษ์  ซึ่งส�านักเกาะแก่งทุกแห่งหน

    เทพเจ้าเขาขวางในกลางวน  อยู่สายชลขึ้นล่องท้องชลา 

    ข้าแต่งตั้งสังเวยเคยค�านับ  เชิญมารับเครื่องมัจฉะมังสา

    จะขอทางกลางทะเลกับเทวา แล้วตีม้าล่อลั่นสนั่นดัง ฯ” (1๖๕)

นอกจากบายศรีแล้ว มีอาหารดิบ เช่น เป็ด ไก่ กุ้ง ปลา แพะ แกะเชือด และสุราเป็นของเซ่นไหว้ 

ซึ่งปู่เจ้าก็มาเข้าเจ้าขรัวนายและบอกทางให้

นางละเวงคิดจะตั้งศาลที่หน้าถ�า้กล�าพันเพื่อให้พระกาฬสิงสถิตเป็นเทพารักษ์คอยปราบผีร้าย

ทั้งหลาย

    “นางกษัตริย์ตรัสตอบชอบแล้วลูก จ�าจะปลูกศาลสาปไว้ปราบผี

    ด้วยตัวเราเจ้าจังหวัดปัฐพี  จะมอบที่แดนไว้ให้พระกาฬ

    แล้วเกณฑ์เหล่าชาวป่าให้หาไม้ ประเดี๋ยวใจปลูกเสร็จส�าเร็จศาล

    เอาผ้ากรองรองทรงของนงคราญ ท�าเป็นม่านมู่ลี่ที่เทวัญ

    เครื่องบูชาสารพัดให้จัดตั้ง  ขนมปังเป็ดคู่กับหมูหัน

    ทั้งเทียนธูปบุปผาสารพัน  กระแจะจนัทน์เจมิเสรจ็ส�าเรจ็การ ฯ” (๕๖๗)

    “เครื่องเสวยเคยถวายไว้รายเรียง ทั้งหมากเมี่ยงมังสาสุราบาน

    บุปผาดวงจวงจันทน์คันธรส  ทั้งเครื่องสดของเราทั้งคาวหวาน

    ขอศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรงค์องค์พระกาฬ มาสิงศาลส�าหรับช่วยดับร้อน” (๕๖๘) 
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เมื่อตั้งศาลพร้อมเครื่องบูชาดอกไม้ธูปเทียน หมาก เมี่ยง สุรา อาหารคาวหวานแล้ว นางละเวงและธิดา 

ก็ร�าถวายพร้อมทั้งสาดเหล้าไปรอบข้าง เมื่อไพร่พลจุดเทียนโห่ร้องก็มีเสียงฟ้าฟาด 

    “เป็นแสงรุ้งพลุ่งสว่างขึ้นกลางศาล เห็นพระกาฬกายแดงดังแสงครั่ง

    รับสังเวยเนยนมขนมปัง   ทั้งหน้าหลังลักษณาเหมือนวานร” (๕๖๘)

เห็นพระกาฬกายสีแดงปรากฏองค์มารับเครื่องสังเวยคือเนยนมขนมปังและรับจะดูแลเขตป่าให้แต่ต้องมี

การฟ้อนร�าและถวายเครื่องสังเวยทุกปี

ตอนที่นางเสาวคนธ์ซึ่งปลอมเป็นพระอัคนีจะลาสิกขาบทตามค�าแนะน�าของพี่เลี้ยง

    “จงสึกหาลาพรตให้ปลดเปลื้อง ได้แต่งเครื่องพลีกรรมท�าถวาย

    จะเชือดแพะแกะสะเดาะพระเคราะห์ร้าย ให้เคลื่อนคลายหายโศกสิ้นโรคภัย”

          (1๐๓๗-1๐๓๘)

ได้มีการแต่งเครื่องพลีกรรมเชือดแพะแกะสังเวยเพื่อสะเดาะเคราะห์ด้วย

1๐. อาหารชนป่าเถื่อน ทูตเมืองลังกาน�าสารของนางละเวงเดินเรือไปยังเมืองละมานเพื่อ 

ขอให้มาช่วยรบผลึก

  “ฝ่ายล�าหนึ่งถึงละมานสถานถิ่น เมืองทมิฬฟันเสี้ยมเหี้ยมหนักหนา

    ไม่กินข้าวชาวบุรินทร์กินแต่ปลา กินช้างม้าสารพัดสัตว์นกเนื้อ

    ถึงเวลาฆ่าชีวิตเอามีดเชือด  แล้วคลุกเลือดด้วยสักหน่อยอร่อยเหลือ

    ทั้งน�้าส้มพรมพร่าน�้าปลาเจือ  ล้วนเถือเนื้อดิบกินสิ้นทุกคน” (๔๓1)

ชาวเมืองละมานเป็นพวกทมิฬ ฟันเสี้ยมเหมือนมนุษย์กินคน ไม่กินข้าวกินแต่เนื้อสัตว์ตั้งแต่นก ปลาไปถึง

ช้าง ม้า โดยเฉพาะเนื้อที่เชือดสด ๆ คลุกเลือด จิ้มน�้าส้มน�้าปลา

ชาวเมืองวาหุโลมก็เป็นเผ่าทมิฬเช่นกันแต่แทนที่จะกินเนื้อสัตว์ใหญ่หรือสัตว์น�้ากลับกินแต่ 

สัตว์ปีก เช่น เป็ด ไก่ และนก โดยเฉพาะไข่ของมัน

  “นายด่านเล่าว่าเจ้าเมืองวาหุโลมราช กษัตริย์ชาติเชื้อยักษ์มักกะสัน

    เลี้ยงนกไก่ไว้กินสิ้นทั้งนั้น  สารพันสัตว์ที่มีปีกบิน

    อันกุ้งปลาสาครเรียกหนอนน�้า ไม่กรายกล�้าเกลียดคิดพินิจถวิล

    ทั้งสัตว์อื่นหมื่นแสนในแดนดิน ก็ไม่กินกินแต่ไข่เป็ดไก่นก” (๙๙๐)
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11.  อาหารของอมนษุย์ อมนษุย์ใน พระอภยัมณี มหีลายหลาก เริม่จากนางผเีสือ้สมทุร มารดา

ของสินสมุท เป็นใหญ่ในหมู่ผีพราย ตัวใหญ่เท่าช้าง กินสัตว์น�้าในทะเลเป็นอาหาร

  “ตะวันเย็นขึ้นมาเล่นทะเลกว้าง   เที่ยวอยู่กลางวารินกินมัจฉา

    ฉวยฉนากลากฟัดกัดกุมภา    เป็นภักษานางมารส�าราญใจ” (1๓)

ม้านลิมงักร ของสดุสาครจดัเป็นสตัว์ประเภท omnivorous คอืกนิทกุอย่างทีข่วางหนา้ไม่ว่าพชื

หรือสัตว์

  “กินคนผู้ปูปลาหญ้าใบไม้    มันท�าได้หลายเล่ห์ไอ้เดรฉาน

    เขี้ยวเป็นเพชรเกล็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปาน ถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอน” (๓๗๔)

ย่องตอด ทหารเอกของนางละเวง เดิมเป็นชาวบ้านด่านสิงหล แต่ภายหลังถูกเมียถีบจนตาบอด 

หนีเข้าไปในป่ากาลวันไปอยู่กับปีศาจในถ�้ากล�าพัน เลยกลายเป็นผีดิบไป จับสัตว์ในป่ากินเป็นอาหาร 

  “เที่ยวกินเนื้อเสือสีห์เหมือนผีดิบ   ตาไม่พริบเปรียบเหมือนยักษ์มักกะสัน

    สัตว์จึงสิ้นถิ่นป่ากาลวัน    คืนวันนั้นไอ้ย่องตอดดอดออกมา

    เห็นกองไฟไม่เห็นคนด้วยจนจิต   เทวฤทธิ์สิทธิศักดิ์ช่วยรักษา

    พอแสบท้องมองเขม้นเห็นอาชา   โผถลาฟาดฟัดแล้วกัดกิน” (๕๖๓)

ย่องตอดกินม้าเทียมรถของนางละเวงจนหมด ถูกนางใช้ตราราหูปราบจึงอาสาลากรถให้นางแทนม้า 

เมื่อกลับไปเมืองลังกา นางละเวงจัดให้ย่องตอดอยู่ตึก ให้พวกขุนนางจัดอาหารให้เป็นสัตว์ต่าง ๆ ซึ่ง ย่อง

ตอดกินดิบ ๆ

  “ให้สูบเลือดเชือดกัดตามอัชฌา   กินอูฐลาควายวัวตัวละมื้อ

    ถ้าหมูแพะแกะเล่าเก้าละสิบ    มันกินดิบดูเหมือนเช่นเป็นกระสือ” (๕๗๐)

เมื่อถูกใช้ให้ไปจับแม่ทัพผลึก ย่องตอดก็ลอบเข้าไปในกองทัพและจับสัตว์เลี้ยง เช่น วัว ควาย ม้า ลา กิน 

โดยไม่ได้กินทั้งตัว กินแต่ตับ ไต ลูกนัยน์ตา กับเลือด

  “เห็นวัวควายรายหลับเข้าจับฟาด  เชื้อปิศาจสูบเลือดเชือดมังสา

    กินแต่ตับกับไตกับนัยน์ตา    ทั้งม้าลาล้มตายวายชีวัน” (๕๗๖)
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ผีดิบ กินมนุษย์เป็นอาหาร เมื่อสุดสาครลาพระฤๅษีไปตามหาพระอภัยมณี ขี่ม้านิลมังกรหลงเข้าไป 

ในเมืองผีดิบ

 “ถึงเมืองล่มจมสมุทรมนุษย์ม้วย   ประกอบด้วยยักขินีพวกผีดิบ

   เห็นมนุษย์สุดอยากปากยิบยิบ   เสียงซุบซิบเสแสร้งจ�าแลงกาย”

   “โยคีครูผู้เฒ่าจึงเล่าเรื่อง    นี่คือเมืองท้าวปักกาภาษาไสย

   เพราะพรากพระโคดมจึงจมไป   เห็นแต่ใบเสมาอยู่ช้านาน

   เมื่อแรกล่มสมเพชพวกมนุษย์   มาม้วยมุดมรณาหนักหนาหลาน

   พลไพร่ไม่น้อยสักร้อยล้าน    อดอาหารหิวตายจึงร้ายแรง

   แม้นเรือซัดพลัดเข้ามาเหล่านี้   เป็นเหยื่อผีพวกมันล้วนขันแข็ง” (๓๘๐)

ผีดิบพวกนี้เดิมเป็นมนุษย์ แต่ท้าวปักกาเจ้าเมืองละทิ้งศาสนาจึงถูกลงโทษ บ้านเมืองจมน�้าไป ผู้คนหลาย

ล้านอดอาหารตายจึงกลายเป็นผีดิบดุร้าย กินคน เรือใครพลัดหลงเข้ามาก็จะตกเป็นเหยื่อถูกผีดิบกิน 

จะเห็นได้ว่าอาหารที่ปรากฏอยู่ในเรื่อง พระอภัยมณี ไม่ได้แตกต่างจากอาหารในปัจจุบัน 

เพียงแต่บางชนิดอาจไม่เป็นที่รู ้จักแพร่หลาย อาจเนื่องมาจากเป็นอาหารเฉพาะกลุ่มหรือเป็นอาหาร 

ที่มีเครื่องปรุงและขั้นตอนในการท�ามาก จึงไม่ค่อยมีใครท�าเพราะสิ้นเปลืองเวลา ท�าให้คนทั่วไปไม่มี

โอกาสได้พบเหน็บ่อยนกั สนุทรภูใ่ห้ความสนใจเรือ่งอาหารการกนิและมคีวามรูเ้รือ่งอาหารของชาตต่ิาง ๆ  

ดี สามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาหารประเภทต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน ถ้าสุนทรภู่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ในการท�าอาหารก็คงได้เคยลองชิมอาหารเหล่านี้มาแล้ว จึงสามารถบรรยายจนผู้อ่านนึกภาพตามได้ 

เป็นการเพิ่มสีสันให้กับเรื่อง พระอภัยมณี ไม่น้อย
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Abstract Food and Feasts in Phra Aphai Mani
 Associate Professor Malithat  Promathatavedi
 Associate Fellow of the Academy of Arts,
 The Royal Institute, Thailand
  
  Certain aspects can identify the characteristics of a country’s literary work. 

For example, Chinese literature often depicts feasting scenes, whereas Thai literature 
concentrates more on clothing and the process of dressing and grooming oneself. 
Certainly there are passages in Phra Aphai Mani which explain in details how the 
characters are dressed, but there are also passages that give vivid descriptions of 
food, which can be divided into 11 categories as follows: 1) staple food such as rice 
and other types of grains and provisions to be taken on long journeys; 2) snacks; 3) 
ascetics’ diet; 4) royal food; 5) dishes to be consumed with alcoholic drinks; 6) desserts 
and confectionery; 7) diet for sick people; 8) banquets; 9) food as offerings to spirits; 
10) food of savage peoples; and 11) food of non-human beings. Sunthon Phu, the 
author of Phra Aphai Mani, must have been well-acquainted with the above-mentioned 
food since he has given such vivid descriptions of the different kinds of food that the 
readers could almost smell and taste them.

 Keywords: Phra Aphai Mani, Sunthon Phu, food, desserts


