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บทคัดย่อ
การวิจยั เรื่องสืบสานและอนุ รกั ษ์ขนมพื้นเมืองหายากของจังหวัดปตั ตานี มีวตั ถุประสงค์ เพื่อสืบค้น
ข้อมูลขนมพื้นเมือง สืบสานและอนุ รกั ษ์ ขนมไทยหายากของจังหวัดปตั ตานีให้เด็กรุ่นใหม่ได้รจู้ กั และ
ศึกษา เพื่อศึกษาถึงส่วนผสม วิธกี ารทาขนมหายากและเพื่อเผยแพร่ขนมพื้นเมืองหายากของจังหวัด
ปตั ตานีให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการหาข้อมูล ขนมพื้นเมือ งหายากด้ว ยวิธกี ารระดมสมองจากกลุ่ ม
แม่บ้านในพื้นที่ ตาบลปูยุด อาเภมเมือง จังหวัดปตั ตานี เพื่อคัดเลือกชนิดขนม จนได้รายชื่อ ขนม 4
ชนิด คือ ขนมนิบะ ขนมบาตาบูโระ ขนมตือปงอาเกาะ และขนมราดู จากนัน้ จึงเสาะหาครูภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ่น ที่มคี วามรูใ้ นการทาขนมตามสูตรดัง้ เดิมเพื่อเป็ นผู้สาธิตการทาขนม
เก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์ถงึ ส่วนผสม วิธกี ารทา เทคนิคการทาขนมพืน้ เมืองหายาก และสาธิตวิธกี ารทาขนมพืน้ เมือง ณ
ทีท่ าการกลุ่มแม่บา้ นตาบลปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปตั ตานี โดยผู้วจิ ยั เก็บข้อมูลในรูปเอกสารและวิซดี ี
และใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ จิตสานึกเรื่องการอนุ รกั ษ์ขนมพืน้ เมืองหายาก จาก
กลุ่มแม่บา้ น และนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
ผลการวิจยั พบว่า ขนมพื้นเมืองหายากของจังหวัดปตั ตานี มีส่วนผสมหลักที่คล้ายคลึงกัน คือ
แป้ง ไข่ กะทิ และน้ าตาล โดยขนมบาตาบูโระ มีส่วนผสมทีแ่ ตกต่าง เนื่องจากเป็ นขนมกึ่งของคาวกึ่งของ
หวาน ดังนัน้ จึงมีส่วนผสมทีแ่ ตกต่าง คือ กุง้ ปลาทู และเครือ่ งเทศ
วิธกี ารเรียนรูก้ ารทาขนมพื้นเมืองของคนในจังหวัดปตั ตานี ใช้วธิ กี ารบอกเล่าปากต่อปาก เป็ น
การส่ ง ต่ อ ภูมปิ ญั ญาท้อ งถิ่นแบบรุ่ นต่ อ รุ่นเช่ นเดียวกับการสืบทอดภูมปิ ญั ญาท้อ งถิ่นของคนไทยใน
จังหวัดอื่นๆ เทคนิคการทาขนมได้จากการลองผิดลองถูกจากการทาจริงจนชานาญ ไม่มกี ารจดบันทึก
สูต รการทาขนม หรือ ส่ ว นผสมเป็ นหลัก ฐาน ใช้ค วามช านาญ หรือ ความเคยชินของผู้ทาในการกะ
ประมาณ ส่วนผสมต่างๆ
จากการใช้แบบสอบถามผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม รู้จกั ขนมทัง้ 4 ชนิด เคยรับประทานและทราบถึงส่วนผสมของขนมเหล่านัน้ แต่ไม่ทราบถึง
วิธกี ารทาขนม และส่วนใหญ่ทราบถึงประโยชน์ของขนมทัง้ 4 ชนิด
หลังเข้าร่วมกิจกรรม ทราบถึงส่วนผสมของขนมทัง้ 4 ชนิด ทราบถึงวิธกี ารทาขนมทัง้ หมด
ทราบถึงประโยชน์ของขนมทัง้ 4 ชนิด ชอบขนมทัง้ 4 ชนิด แต่สามารถถ่ายทอดการทาขนมราดูได้มาก
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ทีส่ ุด และสามารถถ่ายทอดการทาขนมมาตาบูโระได้น้อยทีส่ ุด ซึง่ ความรู้ ความเข้าใจในส่วนผสม วิธกี าร
ทา และประโยชน์ของขนมพื้นเมือง รวมทัง้ สามารถถ่ายทอดวิธกี ารทาขนมได้ นับเป็ นความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรกั ษ์และสืบสานของงานวิจยั ครัง้ นี้
คาสาคัญ
อนุรกั ษ์ สืบสาน ขนมพืน้ เมืองหายาก

Abstract
The purpose of this research are , for information and conservation on Rare Indigenous
Desserts of Pattani Provinces , the younger generation has known and studied , to study how to
make and to publish Rare Indigenous Desserts of Pattani Provinces to be Known more.
Data collection by brainstorm of a group of women in Puyud district in Pattani about
kind of Rare Indigenous Desserts. To qualify as a kind of pastry dessert list four types of
desserts such as Radu , Bataburok, Niba and Ar-koh then seek local teachers with knowledge
based on traditional recipes in the recipe for demonstration . Data were collected by interview
techniques, how to make Rare Indigenous Desserts and demonstrate how to make all of Rare
Indigenous Desserts. The questionnaire to assess knowledge and understanding awareness
about the conservation of Rare Indigenous Desserts from women's groups and students who
participate.
The results showed that , The main ingredient of the Rare Indigenous Desserts of
Pattani provinces are flour, eggs, milk only Bataburok Containing different Since it is a semisweet . Thus, there is a mixture of fish, shrimp and spices.
Native people in Pattani provinces use word of mouth to learn to bake desserts. Local
knowledge is passed on from generations to generations as well as the inherited wisdom of
Thailand in other provinces. Techniques for the dessert of the trial and error of making real and
expertise. No notes dessert recipes or ingredients used as evidence of expertise or familiarity of
the estimate made in the ingredients.
The questionnaire showed that ,most participants before activities known the 4 kinds of
desserts and ever eat, know the ingredients and know the benefits all of the 4 types of desserts
but do not know how to make them.
Participants after activities aware of all desserts ingredients, how to make, know the
benefits of all desserts, like all of them. The knowledge and understanding of how to make the
ingredients and benefits of Rare Indigenous Desserts of Pattani Provinces and including the
ability to convey how the dessert. It is the achievement of the objectives for conservation and
heritage of this research.
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บทนา
ชนชาติไทยเป็ นชาติเก่าแก่ท่มี อี ารยธรรมของตนเองมาเป็ นเวลาช้านาน มีวฒ
ั นธรรมประเพณี
หลายอย่างที่เป็ นของไทยเราเอง ประเพณีต่างๆ นอกจากแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ประจาชาติแล้วยัง
แสดงให้เห็นถึงความเจริญทางด้านจิตใจของชาวไทยตลอดมา ขนมไทยจัดเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมที่
เก่าแก่มากทีส่ ุดอย่างหนึ่ง มีประวัตคิ วามเป็ นมายาวนาน ขนมไทยส่วนใหญ่จะเป็ นขนมทีม่ สี ่วนประกอบ
จากผลผลิตในท้องถิน่ หรือตามฤดูกาล ซึง่ ส่วนใหญ่มกั เป็ นของทีท่ าจากข้าวนามาตาหรือป่นจนละเอียดที่
เรียกว่า “แป้ง” แล้วผสมกับน้าตาลเพียงสองอย่างก่อนยุคแรก ต่อมามีมะพร้าวเข้าไปผสมขนมไทยในยุค
ก่ อ นจึง มีส่ ว นประกอบหลัก คือ แป้ ง น้ า ตาล และมะพร้า ว ของทัง้ สามสิ่ง นี้ เ ป็ น ของพื้น บ้ า นที่ม ีอ ยู่
โดยทัวไป
่ ขนมประเภทที่ใช้แป้ง น้ าตาล มะพร้าว คงมีมาตัง้ แต่ สมัยสุโขทัย นับตัง้ แต่ สมัยอยุธยาใน
แผ่นดินของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึง่ ไทยมีการติดต่อค้าขายกั บต่างประเทศทัง้ ทางตะวันตกและ
ตะวันออก ทาให้คนไทยรับเอาวิธกี ารทาขนมโดยใช้ไข่มาเป็ นส่วนประกอบหลัก มีการใช้น้ าตาลทราย
เป็ นส่วนประกอบรองทีน่ อกเหนือไปจากแป้ง น้ าตาล และมะพร้าวทีม่ อี ยู่เดิม นับว่าเป็ นการเปลีย่ นแปลง
ครัง้ สาคัญของขนมไทย
จากการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกและการไม่มเี วลาว่างของคนรุ่นใหม่ท่ที าให้ขนมไทย
พืน้ เมืองสูญหายไปตามกาลเวลาแล้ว เนื่องจากการทาขนมเป็ นวัฒนธรรมพืน้ บ้านทีไ่ ม่ใช้ภาษาหรือไม่ม ี
การบันทึกไว้เป็นเรือ่ งราว เป็นหลักฐาน แต่ใช้การสืบทอดแบบบอกต่อปากต่อปาก รุ่นต่อรุ่น ดังนัน้ ตารับ
สูตร วิธกี ารทาขนมไทยโบราณจึงมีโอกาสในการสูญหายได้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, น.
3-29)
ั่
เมืองปตั ตานีเคยเป็ นเมืองท่าสาคัญเนื่องจากติดชายฝงทะเล
อาหารพืน้ เมืองของพืน้ ทีแ่ ถบนี้จงึ มี
เอกลักษณ์เฉพาะซึง่ แตกต่างจากอาหารพืน้ เมืองภาคใต้อ่นื ๆ (อัฮหมัด สมบูรณ์บวั หลวง, 2548, หน้า 5)
ขนมพืน้ บ้านมุสลิม เป็ นขนมทีม่ คี ุณค่าทางด้านจิตใจ (ฮาลาล ) มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย ถูก
หลักโภชนาการ เป็ นทัง้ อาหารและยา ดังเช่น ขนมราดู (ขนมพริกไทย) เป็ นขนมที่เหมาะกับสตรีหลัง
คลอด เพราะจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ านม และทาให้ร่างกายกระชับเร็วขึ้น มีคุณค่ าทางด้านประเพณี
วัฒนธรรม ดังเช่น พิธเี ข้าสุนตั นิยมรับประทานขนมฆานม ช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน นิยมรับประทาน
ขนมอาเกาะ แต่งงานจะมีพธิ กี ินสมางัต ซึ่งเป็ นการป้อนข้าวและขนมให้เจ้าบ่าวเจ้าสาว ขนมที่ใช้ม ี
กะละแมหรือขนมดอดอย ขนมก้อหรือตูปงปูตู ขนมลาและข้าวพอง เป็นต้น
ั ญาการท าขนมพื้น บ้า นมุ ส ลิม ก าลัง จะสู ญ หายไปตามกาลเวลา เนื่ อ งจาก
ป จั จุ บ ัน ภู ม ิป ญ
คนรุน่ ใหม่ไม่รจู้ กั และไม่นิยมรับประทานมองว่าเป็นขนมโบราณ เชย ไม่ทนั สมัยเหมือนรับประทานขนม
กรุบกรอบ ที่มใี ห้เลือกมากมาย นอกจากนัน้ ครูภูมปิ ญั ญาในชุมชน ที่มคี วามสามารถในการทาขนม
พืน้ บ้าน เหลือเพียงไม่ก่คี น และส่วนใหญ่มอี ายุมาก หากไม่รบี ศึกษา เก็บข้อมูลหรือสร้างจิตสานึกเรื่อง
การอนุ รกั ษ์และสืบสาน อนาคตความรูเ้ รื่องการทาขนมพืน้ บ้านคงจะ สูญหายไป และภูมปิ ญั ญาการทา
ขนมพืน้ บ้านมุสลิม ก็คงจะสูญหายไปตามกาลเวลาเช่นกัน ดังนัน้ งานวิจยั ชิน้ นี้จะสามารถกระตุ้นให้คนใน
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พืน้ ทีเ่ ห็นความสาคัญของขนมพืน้ เมืองหายาก สร้างจิตสานึกในการสืบสานและอนุ รกั ษ์ขนมพืน้ เมืองหา
ยากของจังหวัดปตั ตานีให้เป็ นทีร่ จู้ กั แก่คนรุ่นใหม่ และยังคงอยู่คู่วถิ ชี วี ติ ของคนในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้สบื ไป
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อสืบค้นข้อมูลขนมพืน้ เมือง สืบสานและอนุ รกั ษ์ ขนมไทยหายากของจังหวัดปตั ตานีให้เด็ก
รุน่ ใหม่ได้รจู้ กั และศึกษา
2. เพื่อศึกษาถึงความเกี่ยวพันของขนมกับประเพณีและวัฒนธรรมพืน้ เมือง ส่วนผสมและวิธกี าร
ทาขนมหายากในจังหวัดปตั ตานีและจัดเก็บวิธที าขนมพื้นเมืองหายากในรูปวิซดี ี และใช้ส่อื เพื่อเผยแพร่
ขนมพืน้ เมืองหายากของจังหวัดปตั ตานีให้เป็ นทีร่ จู้ กั มากขึน้
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากร คือ กลุ่มแม่บา้ นใน ตาบลปูยดุ อาเภอเมือง จังหวัดปตั ตานี
กลุ่มตัวอย่าง คือกลุ่มแม่บ้าน 1 กลุ่ม คัดเลือกแบบเจาะจงจากแม่บ้านที่ มคี วามสนใจในเรื่อง
การทาขนมพืน้ เมือง การอนุ รกั ษ์ขนมพื้นเมืองและมีความพร้อมด้านสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ในการทาขนม
รวมทัง้ ความปลอดภัยในการลงพืน้ ที่ของคณะผู้วจิ ยั คือ กลุ่มแม่บา้ นบ้านปูยุด ตาบลปูยุด อาเภอเมือง
จังหวัดปตั ตานี และกลุ่มนักเรียน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 3 ขัน้ ตอน ดังนี้
1. หาข้อ มูลขนมพื้นเมือ งหายากด้ว ยวิธ ีการระดมสมองจากกลุ่ มแม่บ้านในพื้นที่ ต าบลปูยุด
อาเภอเมือง จังหวัดปตั ตานี เพื่อคัดเลือกขนมพืน้ เมืองหายาก จนได้รายชื่อ ขนม 4 ชนิด คือ ขนมนิบะ
ขนมบาตาบูโระ ขนมตือปงอาเกาะ และขนมราดู
2. จากนัน้ จึงเสาะหาครูภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น ที่มคี วามรู้ในการทาขนมตามสูตรดัง้ เดิมเพื่อเป็ นผู้
สาธิตการทาขนม โดยกลุ่มแม่บา้ นตาบลปูยุดเป็ นผูป้ ระสานงานจนได้ครูภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ที่มคี วาม
เชีย่ วชาญในการทาขนมที่กาหนดจานวน 2 ท่าน คือ นางแวซีตฮี ายะ เซะบากอ และ นางรอเมาะ อาลี
และเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ถงึ ส่วนผสม วิธกี ารทา และเทคนิคการทาขนมพืน้ เมืองหายาก
3. สาธิตวิธกี ารทาขนมพืน้ เมือง ณ ทีท่ าการกลุ่มแม่บา้ นตาบลปูยุด อาเภอเมือง จังหวัดปตั ตานี
โดยกลุ่มแม่บ้านเป็ นผูจ้ ดั เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ และวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการทาขนม โดยผูว้ ิ จยั เก็บข้อมูลใน
รูปเอกสารและวิซดี ี และใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจ จิตสานึกเรื่องการอนุ รกั ษ์ขนม
พืน้ เมืองหายาก จากการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มแม่บา้ น และนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม
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ภาพที่ 1 ขนมนิบะ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพที่ 2 ขนมบาตาบูโระ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
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ภาพที่ 3 ขนมตือปงอาเกาะ
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

ภาพที่ 3 ขนมราดู
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผูว้ จิ ยั เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
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ผลการวิ จยั
ผลการวิจยั พบว่า ขนมพื้นเมืองหายากของจังหวัดปตั ตานี มีส่วนผสมหลักที่คล้ายคลึงกัน คือ
แป้ง ไข่ กะทิ และน้ าตาล โดยขนมบาตาบูโระ มีส่วนผสมทีแ่ ตกต่าง เนื่องจากเป็ นขนมกึ่งของคาวกึ่งของ
หวาน ดังนัน้ จึงมีส่วนผสมทีแ่ ตกต่าง คือ กุง้ ปลาทู และเครือ่ งเทศ
วิธกี ารเรียนรูก้ ารทาขนมพื้นเมืองของคนในจังหวัดปตั ตานี ใช้วธิ กี ารบอกเล่าปากต่อปาก เป็ น
การส่ ง ต่ อ ภูมปิ ญั ญาท้อ งถิ่นแบบรุ่ นต่ อ รุ่นเช่ นเดียวกับการสืบทอดภูมปิ ญั ญาท้อ งถิ่นของคนไทยใน
จังหวัดอื่นๆ เทคนิคการทาขนมได้จากการลองผิดลองถูกจากการทาจริงจนชานาญ รวมทัง้ ไม่มกี ารจด
บันทึกสูตรการทาขนม หรือส่วนผสมเป็ นหลักฐาน และไม่มสี ูตรการทาขนมที่ชดั เจน ใช้ความชานาญ
หรือความเคยชินของผูท้ าในการกะประมาณ ส่วนผสมต่างๆ
จากการใช้แบบสอบถามผูเ้ ข้าร่วมโครงการวิจยั พบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ ก่อนเข้าร่วม
กิจกรรม รูจ้ กั ขนมทัง้ 4 ชนิด โดยรูจ้ กั ขนมอาเกาะและขนมนิบะมากทีส่ ุด เคยรับประทานขนมนิบะ และ
ขนมอาเกาะมากที่สุด ทราบถึงส่วนผสมของขนมเหล่านัน้ แต่ไม่ทราบถึงวิธกี ารทาขนม โดยไม่ทราบ
วิธ ีการทาขนมมาตาบูโระมากที่สุ ด และส่ว นใหญ่ทราบถึงประโยชน์ ของขนมทัง้ 4 ชนิดหลังเข้าร่ว ม
กิจกรรม ทราบถึงส่ วนผสมของขนมทัง้ 4 ชนิด ทราบถึงวิธกี ารทาขนมทัง้ หมด ส่ว นใหญ่ ทราบถึง
ประโยชน์ของขนมทัง้ 4 ชนิด ชอบขนมทัง้ 4 ชนิด แต่สามารถถ่ายทอดการทาขนมราดูได้มากทีส่ ุด และ
สามารถถ่ายทอดการทาขนมมาตาบูโระได้น้อยที่สุด ซึง่ ความรู้ ความเข้าใจในส่วนผสม วิธกี ารทา และ
ประโยชน์ ข องขนมพื้น เมือ ง รวมทัง้ สามารถถ่ า ยทอดวิธ ีก ารท าขนมได้ นั บ เป็ น ความส าเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรกั ษ์และสืบสานของงานวิจยั ครัง้ นี้
อภิ ปรายผลการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็นการวิจยั เชิงวัฒนธรรม เพราะการทาขนมเป็ นหนึ่งในวัฒนธรรมไทยทีเ่ กี่ยวพัน
กับชีวติ โดยเฉพาะขนมพืน้ เมืองของจังหวัดปตั ตานีเกี่ยวพันกับพิธกี รรม คือ ขนมนิบะ และ ขนมตือปง
อาเกาะ เป็นขนมทีน่ ิยมรับประทานในช่วงถือศีลอด เพราะเป็ นขนมทีใ่ ห้พลังงานสูง ขนมราดู เป็ นขนมที่
ใช้ช่วยในการสมานแผลหลังพิธกี ารเข้าสุนตั (การขลิบอวัยวะเพศ) และหลังคลอดลูก เนื่องจากมีส มุนไพร
และพริกไทย เป็ นส่วนประกอบ และนับเป็ นวัฒนธรรมย่อยเพราะเป็ นวัฒนธรรมเฉพาะพืน้ ทีส่ ามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เท่านัน้
การทาขนมพืน้ เมืองของจังหวัดปตั ตานี เป็ นหนึ่งในวัฒนธรรมพืน้ บ้านทีม่ กี ารสืบทอดโดยอาศัย
ปากต่อปาก การสืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านทัง้ จากคนรุ่นเดียวกั นและจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ส่วน
ใหญ่จะอาศัยการบอกเล่าปากต่อปาก ไม่มกี ารบันทึกเป็ นหลักฐาน และมักเป็ นการถ่ายทอดในครอบครัว
เป็นสูตรขนมเฉพาะ หรือเทคนิคเฉพาะของแต่ละครอบครัว ลักษณะเช่นนี้เป็ นผลให้วฒ
ั นธรรมพืน้ บ้านมี
ลักษณะเฉพาะ คือ วัฒนธรรมนัน้ จะมีการแพร่กระจายโดยผูส้ บื ทอด มีการเปลีย่ นแปลงเป็ นปกติธรรมดา
และมีรูปแบบที่หลากหลาย นอกจากนี้ยงั แฝงทรรศนะส่วนตัวของผู้บอกเล่าผสมผสานไปด้วย หรือาจ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความจาของผู้ได้รบั การถ่ายทอด รวมทัง้ เทคนิคใหม่ท่เี กิดขึน้ จากประสบการณ์
ใหม่ จึงทาให้ส่วนผสมของขนมพื้นเมือ งเหล่านี้มกี ารเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย มีการพัฒนาให้เข้ากับ
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ความนิยมของคนรุ่นใหม่ เช่น ขนมนิบะอาจมีการเติมสีผสมอาหาร หรือกลิน่ วานิลลาลงไป หรือขนมบา
ตาบูโระ ทีม่ กี ารประยุกต์ส่วนผสมโดยใช้ปลาทู หรือกุง้
ขนมนิบะ และขนมตือปงอาเกาะ นับเป็ นขนมทีร่ บั มาจากวัฒนธรรมต่า งประเทศ เพราะมีการใช้
ไข่เป็ นส่วนผสม ซึง่ ขนมไทยแท้ จะมีส่วนผสมหลักเพียง แป้ง น้ าตาล กะทิ หรือมะพร้าวเท่านัน้ ซึง่ จาก
หลักฐานพบว่า จังหวัดปตั ตานีในอดีตเป็ นเมืองท่าที่มกี ารติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาว
เปอร์เ ซีย นอกจากนัน้ ทัง้ ขนมนิบะ ขนมตือ ปงอาเกาะ และขนมราดู ยัง นับเป็ นขนมในศาสนาและ
ประเพณี เพราะยึดติดกับเทศกาลถือศีลอด และการเข้าสุนัต ตามหลักศาสนาอิสลาม จากการแบ่งขนม
ไทยเป็น 4 หมวด คือ ขนมตามฤดูกาลหรือขนมชาวบ้าน ขนมชาววัง ขนมจากต่างประเทศ และขนมใน
ศาสนาและประเพณี
ผลการวิจยั ครัง้ นี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของภาณี กาญจนาภิญโญกุล ที่ได้ศกึ ษาเรื่อง ขนมไทย
และวัฒนธรรมการบริโภค : กรณีศกึ ษาตลาดดอนหวาย ผลการวิจยั เกี่ยวกับขนมพื้นเมืองพบว่า ขนม
ไม่ได้เป็นวัตถุทม่ี คี ุณค่าเฉพาะการรับประทานเพื่อความอร่อยเท่านัน้ แต่ยงั มีคุณค่าอื่นๆติดมาด้วย เช่น
คุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ พิธ กี รรม คุณค่าทางสังคม วัฒนธรรมและทางจิตใจ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ดลวานะ ตาเยะ และคณะ ที่ได้ศกึ ษาเรื่อง การศึกษาวัฒนธรรมด้านอาหารละศีลอดในเดือนรอมฎอน :
กรณีศกึ ษาตาบลเขาตูม อาเภอยะรัง จังหวัดปตั ตานี คือ อาหารละศีลอดถือเป็ นอาหารมือ้ พิเศษ มีอาหาร
บางชนิดทีท่ าเฉพาะช่วงถือศีลอด และมีอาหารหลายชนิดทีห่ ายไปจากชุมชนรวมทัง้ บทบาทการอนุ รกั ษ์
ขนมพื้นเมืองต้องเริม่ จากกลุ่มเยาวชน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปราณี จันทศรี ที่ได้ศึกษาเรื่อง
วัฒนธรรมการบริโภคอาหารของชาวไทยมุสลิม อาเภอเมือง จังหวัดสตูล คือช่วงถือศีลอดจะมีวฒ
ั นธรรม
การบริโภคอาหารทีป่ รุงขึน้ เป็ นพิเศษ
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจะมีการส่งเสริมโครงการอนุ รกั ษ์และสืบสานขนมพื้นเมืองหายากในพื้นทีอ่ ่นื ๆ ของสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการอนุรกั ษ์ขนมพืน้ เมืองหายาก และสืบสานไปยังคนรุ่นใหม่เพื่อให้ขนม
พืน้ เมืองเหล่านี้ยงั คงอยูค่ ่กู บั วิถชี วี ติ ของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
2. ควรขยายกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมกิจกรรมไปยังกลุ่มเยาวชนเป็ นหลัก เนื่องจากเป็ นกลุ่ม
ทีไ่ ม่ค่อยรูจ้ กั ขนมพืน้ เมืองหายาก และเป็นกลุ่มหลักทีจ่ ะอนุ รกั ษ์และสืบสานให้ขนมพืน้ เมืองหายากยังคง
อยูใ่ นอนาคต
ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
ในการวิจ ยั ครัง้ ต่ อ ไปน่ า จะมีก ารวิจ ยั เพื่อ เก็บ ส่ ว นผสม หรือ สูต รของขนมที่เ ป็ น มาตรฐาน
เช่นเดียวกับขนมต่างประเทศ หรือทีเ่ รียกว่าการวิจยั ตารับขนมพื้นเมืองหายากเพื่อให้คนรุ่นใหม่ท่สี นใจ
ทาขนมสามารถนาสูตรมาตรฐานสากลไปใช้ได้
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