ปรัชญาการกินการดื่มของคนไทยตามความชอบใจ
พยายามไม่ฆ่าสัตว์ ขอให้อุดมสมบูรณ์ในการเก็บเกีย่ ว ทุกคนมีความสุขเพราะมีขา้ วสาร
พุทธศาสนาถือเป็ นศาสนาที่มี คุณความดี งามในประเทศไทย คนกว่า 90%ในไทยนับถือเถรวาท การใช้ชีวิตประจาวัน
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวพันธ์กบั พุทธศาสนา พุทธศาสนาได้เป็ นตัวนาในด้านกริ ยามายาท การกราบไหว้กลายเป็ นศิลปะอันดี
งามที่ใช้ในชีวิตวัน จะคล้ายกับทวีปยุโรปที่จะได้รับผลจากคาทอลิก
การที่ ศ าสนาพุทธได้มีอิทธิ พลมากในประเทศไทยเนื่ อ งจากประชาชนที่ นนั่ จะสนับสนุนให้ผ ชู ้ ายบวชเพื่อปฏิ ธรรม
ช่วงนึ ง เมื่ออายุ20ปี วัดจะเป็ นเสาหลักของหมู่บา้ น ไม่เพียงแต่เป็ นสถานที่ ร่วมกิจกรรมทางศาสนา และยังเป็ นที่ปล่อย
ข่าวของหู่บ ้าน ที่ จ ้างแรงงาน สถานแจกยารักษาโรค ในบางครั้ งยังเป็ นสถานที่ ชวั่ คราวโรงเรี ยนและสถานอนามัยอี ก
ด้วย
ประเทศไทยได้รับผลด้านแนวคิ ดการกลับ ชาติม าเกิดใหม่ จะคิ ดในสัตว์เป็ นวิ ญญาณชาติ ที่ แล้วมาเกิ ดใหม่ โดยทัว่ ไป
ประชากรจะพยายามหลี กเลี่ ยงการนาเนื้ อไก่ หรื อเนื้ อ หมูท้ งั ตัววางจานบนโต๊ะ เพื่อใหม่มีความคิ ดฟุ้ งซ่ าน ดังนั้นการ
ประกอบอาหารในประเทศไทยมักจะหัน่ เนื้ อเป็ นชิ้ นๆแล้วจึ งนาไปต้ม หรื อ แกง หรื อ ไม่ก็ตม้ เป็ นตัวแล้วจึ งห่านเสริ ฟบน
โต๊ะ และการเสริ ฟอาหารเช่ นนี้ ก็สามารถดูมารยาทระหว่ างลู กจ้างและนายจ้างได้ดว้ ย และในวันสาคัญต่ างๆการจัดงาน
ส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นวัด การไม่ฆ่ าสัตว์ก็จะหมายถึ งการเคารพพระพุทธเจ้า และยังหมายถึ งการท าบุญด้วย ดังนั้นคนไทย
มักจะถวายอาหารประเทศข้าวและผลไม้เป็ นหลัก เนื่องจากการพกพาสะดวกและยังหมายถึ งการเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตดี
และนามาซึ่ งโชคลาภได้ดว้ ย

เจดีหลวง นครพนม

ปรัชญาการกิน “ตามใจ” แบบไทยๆ
ก่อนอื่นลองมาพูดถึ งปัชญาการกินของไทยกันก่อน เนื่องจากมีผ ลต่อประเพณี การปรุงอาหาร ปรัชญาการกินแบบไทยๆ
หากจะแปลเป็ นจี นง่ายๆนัน่ ก็ คือ “ตามใจ”สองคานี้ “ตาม”หมายถึ ง สะดวก จะใช้เครื่ องปรุ งประจาท้องถิ่ นที่ หาได้ง่ายมา
ปรุงรสอาหาร หลักก็คือ ไม่ป่วย ไม่ยงุ่ ยาก ส่วนใหญ่จะใช้ของที่ออกผลอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคเขตร้อนในเอเชีย
ตะวันตกออกเฉี ยงใต้เช่น ข่า ตะไคร้ ใบมะกรู ด ใบโหระพา พิกขี้ หนู กะทิ ในการปรุ งรส อาหารจะเน้นความสดใหม่ ไม่
ต้องต้มจนเละ ก็สามารถท าให้ผ คู ้ นที่ พกั อยูใ่ นพื้ นที่ เขตร้อ นจัดออกเหงื่อได้ ดังนั้น อาหารไทยรสเด็ดต้อ งมี กลิ่ น
สมุนไพรเครื่ องเทศน์ที่ หอมกรุ่ น “ใจ” หมายถึ ง ถูกปาก หากอยากกิ นอาหารมื้ อนึ งอย่างสุ ขใจในอากาศร้อ นจัด ต้องมี
ความหวาน เผ็ดเค็ม น้ าตาลและพริ กสามารถบิ ดลดความเย็นชื้ น ลดลม เปิ ดกระเพาะ น้ าตาลยังสามารถลดความเผ็ดใน
กระเพาะได้อีกด้ว ย และยังช่ว ยป้ องกันความเป็ นกรดด่างในกระได้ดว้ ย ผูค้ นที่ไปเที่ยวประเทศไทย บนโต๊ะอาหาร
จะต้องมี พริ กกับน้ าตาล ลองกิ นในปริ มาณที่ กระเพาะรับ ได้ ช่วงแรกๆอาจจะเกิ ดอาการท้องร่ วง แต่เมื่ อชิ นแล้วจะมี
คุณสมบัติช่วยบาบัดอาการแพ้ที่เกิ ดจากความไม่เคยชิ นในดิ นน้ า และคนไทยยังมี ความชอบในด้าน “ไม่เน้นปริ ม าณ ไม่
เน้นรสชาติ ”เมื่ อเที ยบกับการที่ ตอ้ งเสี ยเวลามากมายในการจุ ดเตาผิ ง เปิ ดกระทะ ทางที่ ดี ปิ้ งเนื้ อ ง่ายๆ แล้วยา เพิ่ม พริ ก
ประเพณี ลอยกระทงสุ โขทัย

ยาผักสด

และน้ าปลา ง่ายๆแค่น้ ี ก็สามารถชวนเพื่ อนๆเฮฮาปาร์ ต้ ี ได้แล้ว แล้วคนจี นส่ วนใหญ่จะใช้การต้มผัดหุ งทอด และฝี มื อ การ
ตุ๋นเป็ นต้น พวกนี้ ไม่จาเป็ นในอาหารไทย

ข้าวสารเป็ นวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ในประเทศไทย
อาหารไทยแบบดั้งเดิ มส่ วนใหญ่จะไม่เป็ นแบบน้ าๆ โดยของกิ นจาพวกนี้ จะคล้ายกับของหวานของคนจี น แต่
สามารถขึ้ นโชว์ได้เลย มักจะมี ในงานวันสาคัญ งานฉลอง หรื อ งานทาบุญ วิ ธีทาค่อ นๆจะยากและจุกจิ ก ไม่ ได้แพ้ความ
ยากของอาหารจีนเลย
ประเทศไทยส่ งออกข่ าวเป็ นอันดับ หนึ่ งในโลก มี ท้ งั ข้าวเนี ยว ข้าวเจ้า ประเภทข้าวสารอื่ นๆและขนมที่ ดดั แปลง
จากข้าวเป็ นต้น ซึ่ งมีป ระวัติยาวนานเป็ นร้อ ยกว่าปี ประเภทข้าวพวกนี้ ก็สามารถท าเป็ นอาหารหลักได้
งานสงกรานต์ในประเทศไทยผูค้ นต่างรู ้จกั ในนามงานสาดน้ า วันสาคัญเหล่านี้ ลว้ นแต่เป็ นประเพณี ด้ งั เดิ มของ
ประเทศไทย ผูค้ นจะกลับบ้านตนเองและรวมตัวกันฉลอง คนไทยจะเตรี ยม ช้าวเหนียวแก้ว ข้าวเหนียวแดง และกา
ละแม ในการฉลอง ข้าวเหนี ยวแก้วท าจากข้าวเหนี ยวปั้ นกลมๆแล้วเพิ่มสี สัน โดยจะเห็นได้จ ากปกติเวลาท าบุญ ข้าว
เหนี ยวแดงท าจากกะทิ เพิ่ม ความร้อ นแล้วเพิ่มสี แดงลงไป แล้วนาข้าวเหนี ยวลงไปกวน เวลากิ นจะหวานแต่ไม่เลี่ ยน กา
ละแมทาจากแป้ งข้าวเหนี ยวปั้ นเป็ นรู ปทรงแล้วเพิ่มน้ าตาลและน้ าอ้อยลงไป สุ ดท้ายตัดเป็ นรู ปทรง ขนมชนิ ดนี้ จะ
เหนียวและหวานมาก คนไต้หวันอาจจะไม่ชอบกิ น
เนื่ อ งจากท าขนมพวกนี้ ตอ้ งใช้แรงงานมาก ดังนั้นในวันที่ ครอบครัวรวมตัวกัน แล้วทากิ จกรรมพวกนี้ จะเป็ น
ประเพณี ด้ งั เดิ มที่ งาม เมื่ อท าขนมเสร็ จก็จะเอาไปท าบุญในวัด โดยของท าบุญบนโต๊ะจะสะท้อนให้เห็นถึ งความ
ปรองดองในครอบครัว เมื่อถึ งยามเย็น ก็จะเตรี ยมซุปกะทิ ร้อ น เนื้ อทอด ผัดกระเพราหมู และเบี ยร์ ไทยเป็ นต้น นี่ จะเป็ น
โต๊ะอาหารที่อบอุ่นในครอบครัว

ประเทศไทยใช้กล้วยไข่ถวายบรรพบุรุษ
ประเทศไทยเดือนผีจะอยูช่ ่วงปลายเดือนตุลา ได้รับจากศาสนาพรามณ์ และศาสนาพุทธ จะกล้ายวันสาทรจีนของ
คนจีน โดยมีจุดหมายเดียวกันคือเคารพบรรพบุรุษ ท าบุญให้วิญญาณไปสู่สุขติ ในสามสิ บวันก่อนจะปิ ดประตูทางผ่านผี
โดยคนไทยจะเตรี ยมถัว่ ลิ สงเปราะ ขนมน้อ ยใหญ่ ดอกไม้และกล้วยไข่ทรงมื อพระ เพื่อมาถวายให้วิญญาณผี กล้วยไข่
เป็ นกล้วยชนิ ดหน่ง เลือกกล้วยไข่ที่มีลกั ษณะสวยไม่มีตาหนิมาถวายให้วิญญาณและบรรพบุรุษ จะสื่ อถึ งส่งข้ามผ่าน
ประตูอย่างราบลื่ น และยังหมายถึ งการเคารพในวิญญาณผีดว้ ย
มีวนั สาคัญอีกอย่างคือ “ช่วงต้นฤดูร้อน” หมายถึ งฤดูฝ นได้หมดลง ในวันนี้ จะมี การห่อข้าวต้มมัด โดยจะมี แบบ
ประเพณี ลอยกระทงเชียงใหม่

พระสุ โขทัย

หวานและแบบห่อผลไม้ แบบหวานจะทาจากถัว่ แดง กะทิ และน้ าตาลเป็ นส่ วนผสม แบบห่อผลไม้จะมีกล้วยหอมหรื อ
กล้วยเป็ นวัตถุดิบ นาข้าวเหนี ยววางบนใบปาล์มแล้วจึ งนาวัตถุดิบต่ างๆห่อลงด้วยแล้วค่อ ยมัด จะมี กลิ่ นหอมแบบ
ธรรมชาติ มาก โดยผลไม้จะช่วยในการย่อ ยอาหาร ขนมฟูและขนมชั้นจะเห็นได้ทวั่ ตามท้องตลาด ไม่ว่าจะงานมงคล
งานขึ้ นบ้านใหม่ งานวันเกิ ด หรื อ งานเทศน์ต่างๆก็จะเห็นวางอยูบ่ นโต๊ะ ขนมถ้วยฟูแบบไทยจะคล้ายการท าแบบไต้หวัน
รสชาติ ก็จะคล้ายๆกัน ขนมชั้นจะทาจากน้ ากะทิ และน้ านมข้าววางทับกันเป็ นชั้นๆแล้วหัน่ เป็ นชิ้ น ทั้งสวยและอร่ อย
อาหารไทยจะทาจากผักผลไม้ที่หาได้งา่ ย ข้าวสาร และสมุนไพรเป็ นวัตถุดิบหลัก ใช้วิธีต่างๆในการปรุงรสออกมา
ในรู ปแบบที่ สวยงามและอร่ อย และเนื่ อ งจากการเพรี ยบพร้อมในด้านการเกษตร จึ งมี สัตว์น้ ามากมาย ดังนั้นคนทัว่ โลก
จึงชอบไปประเทศไทยเพื่อไปกินอาหารจ าพวก “เผ็ดเปรี้ ยว” และอาหารทะเลในราคาที่ ยอ่ มเยาว์ แต่อ าหารไทยพื้ นบ้าน
จะปรุงรสไปในทางหวานและอร่อ ยมากกว่า

วันสาคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทย
วันวิสาขบูชา

(วันที่พระพุทธเจ้าประสูตร ตรัสรู้ ปริ นิพาน) ตรงกับวันขึ้ น ๑๕ ค่ า เดือน ๖แต่ถ้าปี ใดมีเดือน
อธิ กมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ ง วันวิสาขบูชาก็จะเลื่ อนไปเป็ นวันขึ้ น ๑๕ ค่ า เดือน ๗

วันมาฆบูชา

(วันมาฆบูชาของประเทศไทย)เป็ นประเพณี วนั สาคัญทางพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้ น ๑๕ ค่า
เดือน ๓ แต่ถ้าปี ใดมีเดื อน อธิ กมาส คือมีเดื อน ๘ สองครั้ง วันมาฆบู ชาก็จะเลื่ อนไปเป็ นวันขึ้ น
๑๕ ค่า เดือน ๔

วันอาสาฬหบูชา

หนึ่ งในสามวันสาคัญทางพุทธศาสนา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาสามารถเรี ยกอีกอย่างว่า “จ าพรรษา”

วันออกพรรษา (วันออกพรรษาของไทย) ทุกปี 15ค่าเดือน11จะเป็ นวันออกพรรษา ซึ่งเรียกอีกอย่าง
ว่า“วันปวารณา” หรื อ “วันมหาปวารณา” เป็ นวันสาคัญทางพุทธศาสนาของ
ประเทศไทย

ข้าวเหนี ยวแก้ว นครพนม

