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Abstract
The propose of this article was to study of the culture of honey
used in Thai and Chinese society, by synthesis and analysis of data from the
documents and research about honey used in Thai and Chinese Culture.
According to the research finding, honey appeared in Thai and Chinese
culture in several ways, such as language, agriculture, medical treatment,
tradition, and history. Since Thai and China shared common geographical,
religion, language, and cultural background, there was similar culture of
using honey of Thai and China, for example; honeyusedasapartofidioms
(language), lifeway of collecting honey in a forest (agriculture), honeyusedas
*บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์เรื่อง “การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติมภาษาและวัฒนธรรม
ไทยเรื่องน�้ำผึ้ง ส�ำหรับผู้เรียนชาวจีน” หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ของ นางสาวพลอยปภัส อุปพรพงศ์
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an ingredient of medicine (medical), honey used as a part of traditions
(tradition) and existence of several stories of honey (history).
Keywords : Honey, Thai culture, Chinese Culture

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้น�้ำ
ผึ้ งในริบทสังคมไทยและสังคมจีน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยว
กับ การใช้น�้ำผึ้งในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน ผลการวิจัยพบว่า น�้ำผึ้งปรากฏอยู่ใน
วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนหลายด้าน ได้แก่ ด้านภาษา ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์
ด้า นประเพณี และด้านประวัติศาสตร์ เนื่องจากประเทศไทยและประเทศจีนมีปัจจัยทาง
ภูมิศาสตร์ การนับถือศาสนา การใช้ภาษา และรากฐานทางวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันมาก
นัก จึงท�ำให้วฒ
ั นธรรมการใช้นำ�้ ผึง้ ของไทยและของจีนมีความคล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น
การใช้คำ� ว่าน�ำ้ ผึง้ ในส�ำนวนต่าง ๆ (ด้านภาษา) วิถชี วี ติ การเก็บน�ำ้ ผึง้ ตามป่า (ด้านการเกษตร)
การน�ำน�้ำผึ้งมาเป็นส่วนผสมของยา (ด้านการแพทย์) การใช้น�้ำผึ้งเป็นส่วนหนึ่งในประเพณี
(ด้านประเพณี) การมีเรือ่ งเล่าหรือต�ำนานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับน�ำ้ ผึง้ (ด้านประวัตศิ าสตร์) เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ : วัฒนธรรมไทย, วัฒนธรรมจีน, น�้ำผึ้ง

บทน�ำ
ประเทศไทยมีการใช้น�้ำผึ้งเป็นวัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ข้อมูลเรื่องการใช้
น�้ำผึ้งของคนไทยเริ่มปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรในสมัยพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช โดย
ในศิลาจารึกพ่อขุนรามค�ำแหงมีตัว “ผ” ซึ่งคนไทยอ่านว่า ผ ผึ้ง (Dhanvarjor, 1998, p.6)
อีกทั้งยังมีจารึกเรื่องฝูงผึ้งบนศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 2 (จารึกวัดศรีชุม) ว่า “ฝูงพระธาตุจึง
เข้ามาสู่พระเจดีย์ พอดังเผิ้งพ่านเข้ามาสู่รังนั้นแล กูจึงลุกขึ้นอัญชลี” ซึ่งค�ำว่า “เผิ้งพ่าน”
ที่ปรากฏในข้อความบนศิลาจารึกนั้นหมายถึง ผึ้งบินพล่าน (society historical, 1978,
p.20) และในวรรณคดีไทยก็ได้มีการกล่าวถึงน�้ำผึ้งไว้ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนพระรามเดิน
ดง ในเนื้อเรื่องกล่าวถึงพรานขุขันได้ถวายเนื้อทราย ปลากราย และน�้ำผึ้งให้แก่กษัตริย์
ทั้งสามคือ พระราม พระลักษณ์ และนางสีดา อีกทั้งในวรรณคดีเรื่องมหาเวสสันดรชาดก
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กัณฑ์จุลพนตอนพรานป่าเจตบุตรจัดเสบียงให้ชูชกเดินทางไปเขาวงกต ซึ่งเสบียงนั้นมี
น�้ำผึ้งและเนื้อย่าง (Paramanuchitchinorot, 1990, p.106) จึงเป็นการแสดงให้เห็นว่า
คนไทยมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับน�้ำผึ้งกันมาอย่างช้านาน
น�้ำผึ้งนั้นมีหลายประเภทและคุณภาพของน�้ำผึ้งนั้นจะขึ้นอยู่กับเกสรดอกไม้
ที่ผึ้งไปเก็บมาและขึ้นอยู่กับชนิดของผึ้ง ซึ่งในประเทศไทยได้แบ่งผึ้งออกเป็น 4 ชนิดคือ
ผึ้งหลวง ผึ้งโพรง ผึ้งมิ้ม และผึ้งพันธุ์ โดยผึ้งชนิดแรกคือผึ้งหลวง ผึ้งหลวงนั้นจะเป็นผึ้ง
ตัวใหญ่และรังใหญ่ที่สุดในบรรดาผึ้งทั้งหมด มักพบรังอยู่ตามป่าหรือต้นไม้สูงใหญ่ น�้ำผึ้ง
ของผึ้งหลวงจะมีรสหวานหอมและมีคุณภาพดีกว่าผึ้งชนิดอื่น ผึ้งหลวงจะให้น�้ำผึ้งในเดือน
กุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน แต่เดือนที่ดีที่สุดในเดือนเมษายน (น�้ำผึ้งเดือนห้า) ผึ้งชนิดที่
สองคือผึ้งโพรง ผึ้งชนิดนี้จะตัวเล็กกว่าผึ้งหลวงและนิยมท�ำรังตามโพรงไม้ ตามอาคารบ้าน
เรือนที่มิดชิด ผึ้งโพรงจะให้น�้ำผึ้งในฤดูกาลที่ดอกเงาะ ดอกทุเรียน และดอกมะพร้าวบาน
(เดือนกุมภาพันธ์ถงึ เดือนเมษายน) รสชาติของน�ำ้ ผึง้ ทีไ่ ด้จากผึง้ โพรงจะมีรสหวานชวนบริโภค
ผึง้ ชนิดทีส่ ามคือผึง้ มิม้ (บางคนเรียกว่า ผึง้ แมลงวัน) ผึง้ มิม้ จะตัวเล็กทีส่ ดุ ในบรรดาผึง้ ทัง้ หมด
พบได้ทั่วไปตามขนมหวาน น�้ำหวาน ผึ้งมิ้มจะท�ำรังตามพุ่มไม้เตี้ย ๆ น�้ำผึ้งที่ได้จากผึ้งมิ้ม
จะใสและมีรสหวานสามารถเก็บน�้ำผึ้งได้ตลอดปี และผึ้งชนิดที่สี่คือผึ้งพันธุ์ ผึ้งชนิดนี้จะ
มีความแตกต่างจากผึ้งสามชนิดขางต้น เนื่องจากผึ้งหลวง ผึ้งโพรง ผึ้งมิ้มเป็นผึ้งที่พบได้
ตามแหล่งธรรมชาติทั่วไป แต่ผึ้งพันธุ์จะเป็นผึ้งเลี้ยงคนไทยน�ำมาเลี้ยงจากต่างประเทศเพื่อ
การอุตสาหกรรม โดยวิธีการเลี้ยงในหีบ ผึ้งพันธุ์นั้นมีขนาดตัวเล็กกว่าผึ้งหลวงแต่ใหญ่กว่า
ผึง้ มิม้ รสชาติของน�ำ้ ผึง้ และช่วงเวลาการเก็บน�ำ้ ผึง้ จะขึน้ อยูก่ บั ดอกไม้ของคนเลีย้ งผึง้ ว่าจะ
ปลูกดอกไม้ชนิดใด (Wongsiri, 1987, pp.8-12)
นอกจากคนไทยจะบริโภคน�้ำผึ้งเป็นอาหารแล้ว คนไทยยังใช้น�้ำผึ้งเพื่อเป็น
ยารักษาโรคอีกด้วย ประวัติการใช้น�้ำผึ้งในการรักษาโรคนั้นมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล
เมือ่ พระพุทธเจ้าเลิกบ�ำเพ็ญทุกขกิรยิ าแล้วแต่พระวรกายของพระองค์ยงั ไม่ฟน้ื สมบูรณ์อย่าง
เต็มที่ นางสุชาดาจึงได้ทำ� ข้าวมธุปายาสทีม่ สี ว่ นผสมของน�ำ้ ผึง้ มาถวาย และเมือ่ พระพุทธเจ้า
ได้เสวยข้าวมธุปายาสไปเพียงไม่นาน พระวรกายก็กลับมาสมบูรณ์แข็งแรงขึน้ (Panyananthaphikkhu, 1993, pp.48-49) อีกทั้งในคัมภีร์ยาสมุนไพรของกรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของน�้ำผึ้งที่ใช้รักษาโรคได้อย่างมากมาย เช่น โรคไอ โรคลม โรค
ทางเดินอาหาร โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคริดสีดวงทวาร ลดอาการช�้ำใน ใช้สมานแผลสด
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และแผลเรื้อรัง บ�ำรุงร่างกายและใช้เป็นยาอายุวัฒนะ (Chamnan, 2009, pp.67-303)
ซึ่งสอดคล้องกับต�ำราเภสัชกรรมไทยแผนโบราณของสมาคมแพทย์แผนโบราณของวัด
มหาธาตุ ได้กล่าวถึงคุณสมบัติของน�้ำผึ้งไว้ว่า “น�้ำผึ้งมีรสหวานติดฝาดน้อย มีสรรพคุณ
ช่วยบ�ำรุงก�ำลัง บ�ำรุงร่างกาย แก้สะอึก แก้ไอ แก้หอบ แก้อกแห้ง เป็นยาอายุวัฒนะ” วิธี
การใช้น�้ำผึ้งในการรักษาโรคนี้ อาจใช้วิธีดื่มน�้ำผึ้งสด ๆ หรือน�ำน�้ำผึ้งมาผสมกับสมุนไพรตัว
อื่น ๆ เช่น หัวผักกาดขาวสด ดีงูเหลือม เกลือแกง พริกไทย ฯลฯ หรืออาจจะน�ำน�้ำผึ้งมา
ใช้เป็นส่วนผสมของยาลูกกลอนก็ได้ (Hongwiwat, 2542, p.63)
ประเทศจีนมีการใช้น�้ำผึ้งมาตั้งแต่ในอดีต มีหลักฐานปรากฏว่าชาวจีนใช้น�้ำผึ้งเพื่อ
ปรุงรสหวานมาตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ฮั่น (พ.ศ. 335 - พ.ศ. 763) ต่อมาในสมัยราชวงศ์ถัง
(พ.ศ. 1161 - พ.ศ. 1450) ก็มีการน�ำน�้ำผึ้งมากินกับนมเปรี้ยว ผลไม้ ขิงดอง หน่อไม้ และ
ขนมเปี๊ยะอีกด้วย ชาวจีนมีความเชื่อว่าน�้ำผึ้งเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในด้านการรักษา
โรคและสามารถใช้เป็นยาบ�ำรุงร่างกาย โดยชาวจีนมีต�ำราสมุนไพรที่มีชื่อว่า เปิ่นเฉากังมู่
(本草纲目) ทีไ่ ด้กล่าวถึงคุณสมบัตขิ องน�ำ้ ผึง้ ทางด้านการรักษาโรคและการบ�ำรุงร่างกายไว้
ว่า น�ำ้ ผึง้ สามารถขับร้อน บ�ำรุงส่วนกลาง (ม้ามและกระเพาะอาหาร) ช่วยขับพิษ รักษาแผล
แก้ปวด แก้ไอ ลดความแห้ง เพิ่มความชุ่มชื้น (Wannawibool,1999, pp.23-24)
นอกจากการน�ำน�้ำผึ้งมาปรุงรสหวาน รักษาโรค และบ�ำรุงร่างกายแล้ว ชาวจีนยัง
ใช้น�้ำผึ้งในการกระสายยา และในต�ำราแพทย์แผนจีนยังมีการกล่าวถึงการน�ำน�้ำผึ้งมาเป็น
ส่วนผสมในการท�ำยาลูกกลอนเช่นเดียวกับการแพทย์แผนไทยอีกด้วย (Department of
Thai Traditional and Alternative Medicine , 2008, pp.26 - 42)
ถือได้วา่ วัฒนธรรมของไทยและจีนนัน้ มีการใช้นำ้� ผึง้ ทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก ซึง่ การ
ใช้นำ�้ ผึง้ ของไทยและจีนนัน้ จัดเป็นวิถชี วี ติ ทีม่ กี ารสืบทอดเป็นภูมปิ ญ
ั ญามาตัง้ แต่ในอดีตกาล
จนถึงปัจจุบนั โดยลักษณะการใช้นำ�้ ผึง้ ของทัง้ ไทยและจีนนัน้ ต่างก็มจี ดุ เด่นและมีบางส่วนที่
คล้ายคลึงกัน เช่น การน�ำน�้ำผึ้งมารักษาโรค บ�ำรุงร่างกาย ใช้กระสายยา และการใช้น�้ำผึ้ง
มาเป็นส่วนผสมของยาลูกกลอน เป็นต้น การศึกษาวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันจะก่อให้เกิด
ความเข้าใจในความเหมือนและความต่างระหว่างวัฒนธรรม อีกทั้งยังสามารถน�ำข้อมูลที่
ได้จากการศึกษามาเปรียบเทียบและน�ำจุดเด่นของแต่ละวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับ
วัฒนธรรมของตนได้อย่างเหมาะสม
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้น�้ำผึ้งในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เอกสาร ผูว้ จิ ยั มุง่ ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือน
และความแตกต่างในเรือ่ งการใช้นำ�้ ผึง้ ในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน โดยคัดเลือกจาก
หนังสือจ�ำนวน 8 เล่มหลัก ดังนี้
1. หนังสือ “ผึ้งและน�้ำผึ้ง” โดย สิริวัฒน์ วงษ์ศิริ
2. พจนานุกรมสุภาษิต ค�ำพังเพย ส�ำนวนโวหาร โดย กองเทพ เคลือบพณิชกุล
3. วารสารเกษตรกรรม ธรรมชาติของกรมวิชาการเกษตรกองกีฎและสัตววิทยา
ฉบับที่ 8 ในคอลัมน์ “แกะรอยแหล่งน�้ำผึ้งในประเทศไทย” โดย กองกีฎและสัตววิทยา
4. วารสารหมอชาวบ้าน ฉบับเดือนเมษายน ปี 2552 ในคอลัมน์ “น�้ำผึ้ง ตาม
ศาสตร์แพทย์แผนจีน” โดย วิทวัท วัณณาวิบูล
5. หนังสือ “คัมภีร์ยาสมุนไพรต�ำรับหมอพร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์” โดย
ธรรมนิตย์ ช�ำนาญ
6. หนังสือ “เทศกาลจีนและการเซ่นไหว้” โดย ถาวร สิกขโกศล
7. หนังสือ “ประเพณีท้องถิ่น” โดย เจริญ ตันมหาพราน
8. หนังสือ “อยุธยา” โดย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ขอบเขตด้านเนื้อหา

ศึกษาเฉพาะเรื่องการใช้น�้ำผึ้งในวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีน ในด้านภาษา
ด้านการเกษตร ด้านการแพทย์ ด้านประเพณี และด้านประวัติศาสตร์

ขอบเขตด้านเวลา
2563

การวิจัยครั้งนี้ด�ำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ 2563 - พฤศจิกายน พ.ศ
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ศึกษาเนื้อหาด้านวัฒนธรรมเกี่ยวกับการใช้น�้ำผึ้งของชาวไทย และชาวจีนใน
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ 							
2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง		
3. วิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่างด้านวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเรื่องการใช้
น�้ำผึ้งของชาวไทยและชาวจีน
4. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย 				

ผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับน�้ำผึ้งในวัฒนธรรมไทย
และวัฒนธรรมจีน พบว่า น�้ำผึ้งปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมไทยและจีน เช่น วัฒนธรรมด้าน
ภาษาในเรื่องส�ำนวน วัฒนธรรมด้านการเกษตร วัฒนธรรมด้านการรักษาโรค วัฒนธรรม
ด้านประเพณี และวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับต�ำนานเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์ พบว่า วัฒนธรรม
ไทยและจีนที่เกี่ยวกับน�้ำผึ้งมีความคล้ายคลึงกันในหลายด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.น�้ำผึ้งกับส�ำนวน
ในภาษาไทยมีการน�ำค�ำว่า “น�้ำผึ้ง” มาใช้เป็นส�ำนวนมากมาย เช่น ส�ำนวนไทย
“น�ำ้ ผึง้ เดือนห้า” ทีห่ มายถึง คนทีม่ เี สียงหวานไพเราะ โดยส�ำนวนนีม้ ที มี่ าจากวัฒนธรรมของ
คนไทยในการเลือกใช้น�้ำผึ้ง เพราะน�้ำผึ้งที่เก็บจากเดือนห้า (เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ตามปฏิทินจันทรคติของไทย) จะเป็นน�้ำผึ้งที่มีคุณภาพ และหวานที่สุด เนื่องจากช่วงเดือน
ดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่อากาศมีความชื้นต�่ำป่ามีความอุดมสมบูรณ์ และมีดอกไม้บานมาก
และยังมีส�ำนวน “น�้ำผึ้งขม” ซึ่งหมายถึง ความรักที่หวานชื่นกลับกลายเป็นความเกลียดชัง
ยกตัวอย่างเช่น หลังจากแต่งงานไปไม่นาน ด้วยทัศนคติที่ไม่ตรงกัน จึงท�ำให้ความรักของ
คู่แต่งงานแทนที่จะหวานแต่กลับกลายเป็นความรักที่ขื่นขมแทน อีกทั้งยังมีสำ� นวน น�้ำผึ้ง
หยดเดียว ที่หมายถึง เรื่องเล็กน้อยที่อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ (Udomporn, 2004, p.153)
และยังมีสำ� นวน “บ่นเหมือนหมีกนิ ผึง้ ” ทีเ่ ป็นการเปรียบเทียบถึงอาการของคนทีบ่ น่ ไปเรือ่ ย
และส�ำนวน “ขีผ้ งึ้ ลนไฟ” ทีห่ มายถึงอาการอ่อยคล้อยไปตามสิง่ ทีช่ กั จูง (Kluabpanichkul,
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1990, pp.119-123)
ในด้านภาษาจีนนั้น ก็มีส�ำนวนที่เกี่ยวกับผึ้งที่สอดคล้องกับส�ำนวนไทย คือส�ำนวน
ที่ว่า “口蜜腹剑” (โค่วมี่ฟู่เจี้ยน) แปลตรงตามตัวอักษรจะตรงกับภาษาไทยว่า ปากเป็น
น�้ำผึ้ง ใจเป็นดาบ ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีค�ำพูดกับใจไม่ไปในทางเดียวกัน คือพูดจาดี มี
ความไพเราะ แต่กลับมีจิตใจโหดร้าย คดโกง หวังปองร้ายผู้อื่น อาจกล่าวได้ว่าปากหวาน
เหมือนน�้ำผึ้ง แต่ใจเชือดเฉือนเหมือนดาบ ซึ่งส�ำนวนนี้มีความหมายตรงกับส�ำนวนไทยที่ว่า
“ปากหวานก้นเปรี้ยว” (Chearbanjongkit, 1999, p.95) ส�ำนวนจีนนี้มีที่มาจากเรื่องเล่า
ที่ว่า มีเสนาบดีคนหนึ่งในรัชสมัยของจักรพรรดิสวนซงแห่งราชวงศ์ถังที่มีชื่อว่าหลี่หลินฝู่
เขาเป็นคนทีม่ คี วามสามารถ มักแสดงกิรยิ านอบน้อมถ่อมตน สุภาพ พูดจายกย่องคูส่ นทนา
แต่นิสัยใจคอของเขาที่แท้จริงนั้นเป็นคนโหดร้าย คอยประทุษร้ายคนอื่นอยู่เสมอ ๆ อีกทั้ง
เขาก็เป็นคนทีท่ ำ� งานทุจริตอยูเ่ สมอ และชอบประจบจักรพรรดิ ตีสนิทกับขันทีและนางสนม
ที่จักรพรรดิทรงโปรดปราน จึงท�ำให้เขาด�ำรงต�ำแหน่งเสนาบดีได้นานถึง 17 ปี แต่ความ
ชั่วร้ายของเขากลับปิดบังไม่ได้ตลอดไป และผู้คนก็ได้รู้ถึงนิสัยที่แท้จริงของเขา จึงพากัน
กล่าวลับหลังว่า “ปากเป็นน�้ำผึ้งใจเป็นดาบ” (Suwan, 1991, p.55)
ในส�ำนวนไทยและส�ำนวนจีนยังมีการใช้ค�ำว่า “น�้ำผึ้ง” ในส�ำนวนที่เหมือนกัน คือ
ส�ำนวนที่ว่า “น�้ำผึ้งพระจันทร์” ซึ่งตรงกับส�ำนวนจีนคือ “蜜月” (มี่ยู่ว) ที่หมายความถึง
การมีความสุขร่วมกันแบบสามีภรรยา ซึ่งส�ำนวนนี้นั้นมีที่มาค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษค�ำว่า
“honeymoon” ซึ่งมาจากค�ำว่า “honey” ที่หมายถึง น�้ำผึ้ง หรือจะแปลว่าผู้ที่เป็นที่รัก
ก็ได้ และอีกค�ำหนึ่งคือค�ำว่า “moon” ที่มีความหมายว่า พระจันทร์ โดยในวัฒนธรรมของ
ชาวตะวันตกหลังพิธแี ต่งงานในวันข้างขึน้ ทีม่ แี สงของดวงจันทร์ เจ้าบ่าวจะให้เจ้าสาวดืม่ ไวน์
น�้ำผึ้งหรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้ำผึ้ง ซึ่งช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่คู่บ่าวสาวมีความ
สุขในชีวิตรักของตน (Khaolad, 2004, pp.901-902)
2. น�้ำผึ้งกับการอุตสาหกรรม
ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตน�้ำผึ้งที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 36 ของโลกและเป็นอันดับ
ที่ 2 ของทวีปเอเชีย เพราะประเทศไทยมีสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิที่เหมาะสม มี
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ�ำนวยต่อการปลูกพืชและเลี้ยงผึ้ง ตลอดจนมีพืชพรรณมากมายที่จะ
เป็นแหล่งอาหารของผึ้ง ประเทศไทยจึงมีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้งตลอดปี เช่น เกสรผึ้งและ
นมผึ้งที่นิยมน�ำมาใช้เป็นอาหารเสริม ไขผึ้ง (ขี้ผึ้ง) ที่นิยมน�ำมาใช้ท�ำเทียน เครื่องส�ำอาง
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ใช้อุดรอบผนังหรือประตูที่มีรูรั่ว ชันผึ้ง (propolis) ที่น�ำมาใช้รักษาโรคผิวหนังและเป็น
ส่วนผสมของยา เหล็กในผึ้งโดยเอามาใช้รักษาการปวดอักเสบในวงการแพทย์ และน�้ำผึ้ง
ที่มีคุณสมบัติเป็นอาหารและยารักษาโรคต่าง ๆ (Wongsiri, 1987, pp.8-12)
โดยแหล่งน�้ำผึ้งส�ำคัญของประเทศไทยจะอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศ
เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำพูน จังหวัดล�ำปาง
เป็นต้น ซึง่ น�ำ้ ผึง้ ของประเทศไทยนัน้ หากแบ่งตามประเภทของดอกไม้ น�ำ้ ผึง้ ของประเทศไทย
มีหลายชนิด เช่น น�ำ้ ผึง้ ล�ำไย น�ำ้ ผึง้ ลิน้ จี่ น�ำ้ ผึง้ เงาะ น�ำ้ ผึง้ นุน่ น�ำ้ ผึง้ มะพร้าว น�ำ้ ผึง้ ทานตะวัน
น�้ำผึ้งสาบเสือ น�้ำผึ้งยางพารา เป็นต้น โดยน�้ำผึ้งที่มีชื่อเสียงของประเทศไทยคือ น�้ำผึ้งดอก
ล�ำไย ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตน�้ำผึ้งดอกล�ำไยหลักของโลก แหล่งเก็บน�้ำผึ้งล�ำไยที่
ส�ำคัญจะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และจังหวัดล�ำปาง น�้ำผึ้งชนิดนี้มีรสชาติและกลิ่น
ทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ มีรสทีห่ วานก�ำลังพอดี ท�ำให้เป็นทีช่ นื่ ชอบของประเทศคูค่ า้ และเป็นสินค้า
ที่มีราคาสูง (Entomology and Zoology Division, 2004, pp.39-41)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ว่ า ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง ผลิ ต น�้ ำ ผึ้ ง ขนาดใหญ่
การอุตสาหกรรมน�ำ้ ผึง้ ของประเทศไทยจึงมีมากมายหลายพืน้ ที่ และมีการผลิตน�ำ้ ผึง้ ออกมา
ขายมากมาย ผลิตภัณฑ์น�้ำผึ้งของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงเช่น น�้ำผึ้งสวนจิตรลดา เป็นต้น
น�้ำผึ้งสวนจิตรลดานี้ ทางโครงการสวนจิตรลดาได้รับซื้อน�้ำผึ้งมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง
ทางภาคเหนือและภาคตะวนออกเฉียงเหนือ และน�ำน�้ำผึ้งที่ได้มาผ่านกระบวนการผลิตที่
ได้มาตรฐานสากล เพื่อวางขายตามร้านค้าทั่วไปในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น แกลลอน
พลาสติก ขวด หลอด ซึ่งน�้ำผึ้งสวนจิตรลดาในรูปแบบหลอดนี้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยม
จากชาวไทยและชาวต่างประเทศสูงสุด (Vajarodaya, 1999, pp.17-75)
ประเทศจีนเป็นประเทศมีเขตพื้นที่ขนาดใหญ่ มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ จึงเหมาะ
ส�ำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงผึ้งเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยแหล่งผลิตน�้ำผึ้งหลักของ
ประเทศจีนจะอยู่ในมณฑลเสฉวน เหอเป่ย เหอหนาน กานซู กว่างซี ซานตง และเจ้อเจียง
เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ในด้านพืชพรรณ และยังมีอากาศดี มีฝนตก
เป็นประจ�ำ ท�ำให้มีน�้ำผึ้งตลอด 4 ฤดู และยังเป็นน�้ำผึ้งที่มีคุณภาพสูง โดยน�้ำผึ้งคุณภาพดี
ที่สุดคือ “น�้ำผึ้งอาป้า” (阿坝蜂蜜) จากเมืองหมาเอ่อร์คัง ในมณฑลเสฉวน ซึ่งน�้ำผึ้งอาป้า
(阿坝蜂蜜) เป็นน�้ำผึ้งที่ได้จากเกสรดอกคัสตาร์ด เนื้อผิวน�้ำผึ้งมีความละเอียด มีกลิ่นหอม
เป็นธรรมชาติ รสชาติหวานกลมกล่อม และมีความเหลวในอุณหภูมทิ ตี่ ำ�่ จึงท�ำให้มคี ณ
ุ ค่าทาง
สารอาหารมากมาย และท�ำให้น�้ำผึ้งชนิดนี้มีราคาสูงกว่าน�้ำผึ้งจากที่อื่น ๆ ในขณะเดียวกัน
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น�ำ้ ผึง้ อาป้า (阿坝蜂蜜) ยังเป็นส่วนประกอบในการปรุงยาจีนแบบดัง้ เดิม และชาวบ้านบาง
กลุ่มใช้น�้ำผึ้งอาป้ามาเป็นส่วนผสมของซุปสมุนไพรจีนอีกด้วย
3. น�้ำผึ้งกับการรักษาโรค
น�้ำผึ้งนั้นมีสรรพคุณเป็นยา ซึ่งในต�ำราแพทย์แผนไทยได้กล่าวถึงสรรพคุณที่
มากมายของน�้ำผึ้งในด้านการรักษาโรคว่า น�้ำผึ้งสามารถใช้รักษาโรคได้ทั้งภายในและ
ภายนอก การรักษาโรคภายใน เช่น ช่วยบรรเทาอาการท้องผูก แก้ไอ แก้หอบ แก้สะอึก
ช่วยเป็นยาระบาย และการรักษาโรคภายนอก เช่นการรักษาแผลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแผล
สด แผลเปื่อย แผลไฟไหม้ แผลที่เกิดจากความร้อน บาดแผลกดทับ และแผลจากโรคเบา
หวาน เป็นต้น นอกจากการใช้น�้ำผึ้งในการรักษาโรคแล้ว น�้ำผึ้งยังสามารถใช้เพื่อบ�ำรุงก�ำลัง
และเป็นยาอายุวัฒนะได้อีกด้วย (Dahlan, 2013, p.71)
การน�ำน�้ำผึ้งมาใช้รักษาโรคต่าง ๆ จะมีปรากฏอยู่ตามต�ำราแพทย์แผนไทยทั่วไป
ตัวอย่างเช่น ในคัมภีร์ยาสมุนไพรไทยของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้มีการกล่าวถึง
การน�ำน�้ำผึ้งมาใช้รักษาโรคเบาหวาน โดยน�ำน�้ำผึ้งและน�้ำส้มสายชูอย่างละ 2 ช้อนกาแฟ
มาผสมกับเกลือป่นเล็กน้อยและน�้ำอุ่น 1 แก้ว ดื่มก่อนนอนทุกคืน น�้ำตาลในเลือดจะลด
ลงภายใน 7 วัน และหากรับประทานติดต่อกันเป็นเวลา 1 ปี โรคเบาหวานจะหายขาด
(Chamnan, 2009, p.67)

ภาพที่ 1 คัมภีร์ยาสมุนไพรไทยของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
ที่มา: The elixir of Dr. Porn (2014)
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ส�ำหรับในต�ำราแพทย์แผนจีนก็ได้มีการกล่าวถึงการน�ำน�้ำผึ้งมารักษาโรค โดย
หลีส่ อื เจิน (李时珍) ผูไ้ ด้รบั การยกย่องเป็นบิดาแห่งการแพทย์จนี ได้กล่าวถึงคุณสมบัตขิ อง
น�ำ้ ผึง้ ไว้วา่ น�ำ้ ผึง้ สามารถขับร้อน บ�ำรุงกระเพาะอาหารและม้าม ขับพิษรักษาแผล ลดอาการ
ไอ และแก้ปวดได้ ตัวอย่างการน�ำน�ำ้ ผึง้ มารักษาโรคในต�ำราแพทย์แผนจีน เช่น การน�ำน�ำ้ ผึง้
มาผัดกับชะเอมเทศ เพื่อบ�ำรุงม้ามและกระเพาะอาหาร เสริมพลังซี่เพื่อให้ชีพจรเต้นอยู่ใน
สภาพปกติ โดยวิธกี ารปรุงยาเริม่ จาก น�ำน�ำ้ ผึง้ แท้บริสทุ ธิม์ าต้มพร้อมกับชะเอมเทศและหมัก
ไว้สกั ครู่ จากนัน้ น�ำไปผัดจนชะเอมเทศมีสเี หลืองเข้มและเหนียวติดมือ จึงน�ำมารับประทาน
ได้ (Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, 2008, pp.95-96)
นอกจากการน�ำน�ำ้ ผึง้ มาใช้รบั ประทานเพือ่ รักษาโรคโดยตรงแล้ว คุณสมบัตเิ ด่นอีก
อย่างหนึง่ ของน�ำ้ ผึง้ คือ การเป็นตัวช่วยในการกระสายยา ประโยชน์ของการกระสายยาก็คอื
เพื่อให้กลืนยาได้ง่าย เพื่อเพิ่มฤทธิ์ยาให้ตรงกับโรค และยังเป็นการช่วยระงับโรคแทรกซ้อน
ต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการน�ำน�้ำผึ้งมากระสายยานี้ได้ปรากฏในต�ำราแพทย์แผนไทย เช่น ต�ำรา
วรโยคสาร ต�ำราโอสถพระนารายณ์ว่า น�้ำผึ้งมีรสหวานปนฝาด ช่วยท�ำให้ยามีรสชาติดีขึ้น
ได้โดยการน�ำน�้ำผึ้งมาผสมผงยาเพื่อปั้นเป็นยาลูกกลอน ซึ่งการน�ำน�้ำผึ้งมาเป็นส่วนผสมใน
การท�ำเป็นยาลูกกลอนนี้มีในวัฒนธรรมจีนด้วยเช่นกัน ดังปรากฏในต�ำราที่ชื่อว่า “เปิ่นเฉ่า
กังมู่ (本草纲目)” (Wannawibool, 2009, pp.23-24 ).

ภาพที่ 2 หลี่สือเจิน บิดาแห่งการแพทย์จีน					
ที่มา: Pom-In (2018)
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4. น�้ำผึ้งกับประเพณี
ในประเพณีไทยได้มีการใช้น�้ำผึ้งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบประเพณี ดังเช่น
ในประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้งซึ่งเป็นประเพณีปฏิบัติกันเป็นประจ�ำอยู่ทุกปีในวันพระขึ้น 15
เดือน 10 ที่จังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย เช่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี
นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เป็นต้น ซึ่งประเพณีดังกล่าวมีเรื่องเล่าเป็นต�ำนาน
ว่า การตักบาตรน�้ำผึ้งเกิดขึ้นในสมัยที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงเลิกบ�ำเพ็ญทุกขกิริยา แต่พระ
วรกายยังไม่แข็งแรงดัง่ เดิม นางสุชาดาจึงน�ำข้าวมธุปยาส ซึง่ เป็นข้าวทีห่ งุ ผสมน�ำ้ ผึง้ มาถวาย
ก็ปรากฏว่าพระพลานามัยของพระองค์ก็กลับมาแข็งแรงอย่างรวดเร็วจนตรัสรู้ได้ในที่สุด
น�้ำผึ้งจึงถือว่าเป็นยารักษาโรคและบ�ำรุงร่างกาย ด้วยเหตุนี้การตักบาตรน�้ำผึ้งจึงเป็นการ
ถวายเภสัชทานเพือ่ บ�ำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์ และมีการได้ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมาและยึดถือปฏิบตั ิ
เป็นประเพณีเรื่อยมา โดยการตักบาตรน�้ำผึ้งนั้นจะจัดพิธีขึ้นที่ศาลาวัด ในขณะที่พระสงฆ์
เจริญพระพุทธมนต์อยูน่ นั้ ชาวบ้านก็จะน�ำน�ำ้ ผึง้ มาใส่บาตรและยังมีการน�ำน�ำ้ ตาลใส่ในจาน
โดยจะวางคูก่ บั บาตร ส่วนอาหารคาวหวานจะวางแยกไว้อกี ทางด้านหนึง่ และในประเพณีนี้
จะมีอาหารพิเศษทีพ่ ทุ ธศาสนิกชนน�ำมาใส่บาตรได้แก่ ข้าวต้มมัด ข้าวต้มคลุก ข้าวต้มลูกโยน
เป็นต้น (Tanmahaphran, 1995, pp.95-107)

ภาพที่ 3 ประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้ง
ที่มา: Krishnasuvarna (2017)
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ส�ำหรับประเพณีจีนแล้ว น�้ำผึ้งก็เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีเสี่ยวเหนียน (小年) ใน
ประเทศจีน ประเพณีนี้จะจัดขึ้นในวันขึ้น 23 ค�่ำเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ใน
วันพิธชี าวจีนจะบูชาเทพเจ้าห้องครัว หรือเทพเจ้าเตาไฟ (灶神) ด้วยม้ากระดาษ โดยจะเอา
ติดไว้หน้าเตาไฟเพือ่ ให้ทา่ นใช้เป็นพาหนะขีข่ นึ้ สวรรค์ และของเซ่นไหว้จะเน้นไปทางของทีม่ ี
รสหวาน เช่น น�้ำผึ้ง ชาวจีนจะน�ำเครื่องเซ่นดังกล่าวน�ำมาลนไฟจนละลายแล้วน�ำไปป้ายที่
ปากของเทพเตา เพราะชาวจีนเชือ่ ว่าในวันนีเ้ ทพเตาจะน�ำเรือ่ งในบ้านไปรายงานแก่องค์เง็ก
เซียนฮ่องเต้ทอี่ ยูบ่ นสวรรค์ หากบ้านไหนท�ำความดีกจ็ ะได้รบั พรตลอดปี ชาวบ้านมีความเชือ่
ว่าน�้ำผึ้งซึ่งเป็นสิ่งที่หวานจะท�ำให้เทพเตาปากหวาน พูดแต่สิ่งดี ๆ ให้กับครอบครัวของตน
และเทพเจ้าเตาจะกลับมาในโลกมนุษย์อกี ครัง้ ในวันสิน้ ปีตอ่ เข้าวันปีใหม่ ทุกบ้านจะต้อนรับ
โดยการจุดธุปเทียนและติดรูปเทพเจ้าเตารูปใหม่ (Sikkhakoson, 2014, pp.143-144)

ภาพที่ 4 เทพเจ้าเตา		 			
ที่มา: Po-Jeh-Geng-Shrine(2018)
5. น�้ำผึ้งกับต�ำนานเรื่องเล่า
ประเทศไทยมีวิถีชีวิตที่มีความสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ในอดีต จึงเกิดต�ำนานเรื่องเล่า
ต่าง ๆ มากมาย ดังเช่น ต�ำนานของเจ้าชายสายน�้ำผึ้งและพระนางสร้อยดอกหมาก ต�ำนาน
ดังกล่าวเป็นต�ำนานการสร้างวัด พนัญเชิงแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือในอดีตเรียก
ว่า วัดพระนางเชิญ ซึง่ ภายในวัด พนัญเชิงนีม้ อี าคารสถาปัตยกรรมจีนขนาดเล็กประดิษฐาน
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อยู่ ชาวบ้านเรียกว่า “ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก” โดยเรื่องของแม่สร้อยดอกหมากนี้อิง
อยู่กับต�ำนานพงศาวดารเหนือของประเทศจีนที่กล่าวกันว่า พระนางสร้อยดอกหมากเป็น
ธิดาของพระเจ้ากรุงจีนที่เกิดจากจั่นหมาก ต่อมาพระเจ้ากรุงจีนได้ประทานนางให้กษตริย์
ขออยุธยาที่มีพระนามว่าพระเจ้าสายน�้ำผึ้ง โดยขบวนพยุหยาตราของพระนางสร้อยดอก
หมากเสด็จมาทางชลมารคอย่างใหญ่โต แต่พระนางก็กลับไม่ได้รบั การต้อนรับอย่างสมพระ
เกียรติจากเจ้าชายสายน�ำ้ ผึง้ ท�ำให้พระนางน้อยพระทัยจึงกลัน้ ลมหายใจจนสิน้ พระชนม์ไป
พระเจ้าสายน�้ำผึ้งจึงพระราชทานเพลิงศพแล้วตั้งศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากให้ ณ ที่แห่งนี้
ซึ่งศาลนี้เป็นที่ที่ได้รับความเคารพนับถือจากชาวไทยและชาวจีน เพราะมีความเชื่อว่า
เจ้าแม่สร้อยดอกหมากสามารถประทานพรให้ผทู้ มี่ ากราบไหว้สมปรารถนาทุกประการ และ
น�้ำผึ้งก็เป็นส่วนหนึ่งของต�ำนานนี้ เพราะน�้ำผึ้งเป็นที่มาของการตั้งชื่อ “เจ้าชายสายน�้ำผึ้ง”
ดังเรื่องเล่าในต�ำนานตอนหนึ่งว่า เมื่อพระเจ้ากรุงไทย (พระนามเดิมของเจ้าชายสายน�้ำผึ้ง)
ได้ล่องเรือในขณะที่น�้ำขึ้น และได้ทอดพระเนตรเห็นรังผึ้งขนาดใหญ่ที่โบสถ์ จึงด�ำริว่า
ถ้าพระองค์จะได้ปกครองเมือง ก็ขอให้น�้ำผึ้งหยดลงมายกเรือขึ้นไปที่ก�ำแพงแก้วของโบสถ์
และเมื่อตรัสจบน�้ำผึ้งก็หยดลงมาเป็นสายแล้วยกเรือขึ้นไปทันที หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้
พระราชทานนามว่า “เจ้าชายสายน�้ำผึ้ง” (Kasetsiri, 2018, p.71)

ภาพที่ 5 รูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมากที่วัดพนัญเชิง
ที่มา: พลอยปภัส อุปพรพงศ์ (ถ่ายเมื่อ 12 มิถุนายน 2563)
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ในประเทศจีนก็มีต�ำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับน�้ำผึ้งด้วยเช่นกัน ดังเช่นต�ำนานความ
รักของ สือตุน (石墩) นักล่าสัตว์ที่มีฝีมือดีคนหนึ่ง กับ มู่เหมียว (木苗) หญิงสาวชาวบ้าน
ทัง้ สองถูกบังคับให้แต่งงานกัน จึงท�ำให้ทงั้ คูไ่ ม่มคี วามสุขในชีวติ ของการแต่งงานเพราะขาด
ความเป็นอิสระ ทั้งคู่จึงคิดที่จะหนีไปจากกัน ดังนั้น สือตุน (石墩) และ มู่เหมียว (木苗)
ต่างฝ่ายต่างก็ได้หนีออกจากบ้าน และได้เดินพลัดหลงเข้าไปในป่าทั้งคู่ แต่ทั้งคู่ก็กลับได้
เจอกันในป่าอีกครั้ง ท่ามกลางความอันตรายที่อยู่ในป่า ทั้งสองจึงได้ตัดสินใจเดินทางร่วม
กัน แต่โชคร้ายกลับเดินไปเจอรังผึ้งขนาดใหญ่และถูกรุมต่อย ทั้งสองรีบก่อไฟเพื่อไล่ฝูง
ผึ้ง และเมื่อไล่ฝูงผึ้งส�ำเร็จแล้วที่รังผึ้งก็มีของเหลวที่มีกลิ่นหอมไหลออกมา สือตุน (石墩)
จึงได้ลองชิมดูก็พบว่าของเหลวที่ไหลออกมาจากรังผึ้งนั้นมีรสชาติหอมหวาน และทั้งสอง
ก็ได้ดื่มน�้ำผึ้งและผลไม้ป่าเพื่อประทังชีวิต และต่างก็ค่อย ๆ รู้สึกได้ถึงความรักความผูกพัน
ที่มีต่อกัน ทั้งสองจึงได้ครองรักกันตลอดไป ซึ่งต�ำนานดังกล่าวถือว่าเป็นต�ำนานของการดื่ม
น�้ำผึ้งพระจันทร์ของชาวจีนอีกด้วย

สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า ทั้งประเทศไทยและจีนต่างก็มีวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
น�้ำผึ้งที่ไม่แตกต่างกันมาก ทั้งในเรื่องการใช้ค�ำว่า “น�้ำผึ้ง” ในส�ำนวนที่สื่อความหมายแทน
ความหวาน ทั้งเรื่องการเกษตรกรรมที่เกี่ยวน�้ำผึ้ง ซึ่งทั้งประเทศไทยและจีนต่างก็มีน�้ำผึ้งที่
มีลักษณะเด่นในภูมิภาคของตนเอาไว้เพื่อใช้บริโภคเองและจัดจ�ำหน่าย อีกทั้งคนไทยและ
จีนยังมีวัฒนธรรมในการน�ำน�้ำผึ้งมารักษาโรคในวิธีที่ไม่ต่างกันนัก เช่น การน�ำน�้ำผึ้งมา
บริโภคโดยตรงเพื่อรักษาโรคภายในและภายนอก รวมถึงยังมีการใช้น�้ำผึ้งมาผสมผงยา
และน�ำมาปั้นเป็นยาลูกกลอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเย็นจิตร เตชะด�ำรงศิลป์
(Taechadumrngslip, 2008, pp.24-25) ที่ได้ท�ำการศึกษาเรื่องการใช้น�้ำผึ้งในทางการ
แพทย์ของไทยและจีน ผลปรากฏว่า ในประเทศไทยและประเทศจีนมีการใช้น�้ำผึ้งเพื่อเป็น
ส่วนผสมของการปรุงยาที่คล้ายคลึงกัน เช่น การน�ำน�้ำผึ้งมาเป็นส่วนผสมของการท�ำยา
ลูกกลอน เพราะน�้ำผึ้งมีความหนืดจึงท�ำให้ตัวยาเกาะกันเป็นก้อน อีกทั้งน�้ำผึ้งยังมีรสหวาน
ช่วยให้รับประทานยาได้ง่ายขึ้น และในด้านประเพณีต่าง ๆ ซึ่งทั้งชาวไทยและชาวจีน
ต่างก็ใช้น�้ำผึ้งเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบประเพณี เช่น ประเพณีเสี่ยวเหนียน (小年)
ของจีนและประเพณีตักบาตรน�้ำผึ้งของไทย สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิศักดิ์ ค�ำพู
(Khamphu, 2020, p.641) ที่ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเรื่องการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
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ตักบาตรน�ำ้ ผึง้ ชุมชนมอญบ้านหนองดู่ ต�ำบลบ้านเรือน อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดชัยภูมิ ผลปรากฏ
ว่า ประเพณีตกั บาตรน�ำ้ ผึง้ เป็นประเพณีทแี่ สดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย เพราะประเพณี
นี้มีความเกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจ�ำชาติของไทยที่ว่า
การถวายน�ำ้ ผึง้ แด่พระภิกษุสงฆ์ ถือเป็นการถวายเภสัชทาน เพราะน�ำ้ ผึง้ มีคณ
ุ สมบัตเิ ป็นยา
รักษาโรค และยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับน�้ำผึ้งที่ปรากฏขึ้นในต�ำนานไทยและจีน ซึ่งส่วนมากจะ
เป็นต�ำนานที่เกี่ยวกับความรักทั้งสิ้น ดังเช่น ต�ำนานเรื่องเล่าของพระนางสร้อยดอกหมาก
และเจ้าชายสายน�ำ้ ผึง้ หรือจะเป็นต�ำนานรักของสือตุนและมูเ่ มีย่ วทีจ่ ดั ว่าเป็นต�ำนานการดืม่
น�ำ้ ผึง้ พระจันทร์ของประเทศจีนด้วย และจากการศึกษาวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เกีย่ วกับน�ำ้ ผึง้
ของไทยและจีน ผลปรากฏว่าทัง้ คนไทยและคนจีนมีวถิ ชี วี ติ ทีผ่ กู พันกับน�ำ้ ผึง้ มาตัง้ แต่ในอดีต
ทั้งในด้านการด�ำเนินชีวิต สังคม และความเชื่อ ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
ของตน ดังนั้น การศึกษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับน�้ำผึ้งของไทยและจีน จะท�ำให้ชาวไทยและ
ชาวจีนเข้าใจถึงความเป็นมาและวิถชี วี ติ ในด้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับน�ำ้ ผึง้ ของประเทศไทยและ
ของประเทศของตน อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในความเหมือนและความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม และน�ำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกันอีกด้วย
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