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แกงไตปลา หรือ แกงพุงปลา จัดเป็นอาหารคาวซึ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางของคน
ภาคใต้ ลักษณะเด่นของแกงไตปลา คือ เป็นแกงที่มีน้ํามากกว่าเนื้อ รสเผ็ด สีน้ําตาลเข้มอมเหลือง มีกลิ่น
หอมเฉพาะตัว แกงไตปลามีส่วนประกอบสําคัญ คือ ไตปลา หรือ พุงปลา ซึ่งเป็นส่วนของเครื่องในของปลา
ส่วนใหญ่นิยมใช้พุงปลาช่อน ปลาทู หรือปลาอื่นๆที่หาได้ในท้องถิ่น เมื่อได้พุงปลามาแล้วต้องรีดขี้ออกให้
หมดก่อน หลังจากนั้นนําไปหมักกับเกลือ บรรจุลงในขวดหรือไห ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ประมาณ 3- 4
สัปดาห์ จึงจะได้พุงปลาที่มีกลิ่นหอม รสชาติดีที่เหมาะแก่การนําไปแกงได้ การทําแกงไตปลาโดยทั่วไป
นิยมใช้พุงปลาที่หมักแล้วมาผสมกับน้ํา เคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆ ใส่ตะไคร้ ข่า และใบมะกรูดฉีกเป็นชิ้นๆ เคี่ยว
พอข้นเล็กน้อย หลังจากนั้นกรองกากทิ้ง โขลกเครื่องน้ําพริกแกงเผ็ดให้ละเอียด ผสมลงในหม้อ เมื่อน้ําแกง
เดือดใส่ปลาย่าง และผักที่เตรียมไว้ลงไป เช่น หน่อไม้ มะเขือ มันเทศ พอผักนุ่มโรยใบมะกรูดลงไป เหยาะ
น้ํามะนาว หรือน้ําส้มแขก เพื่อลดความเค็ม หากต้องการให้มีรสหอม มักใส่ใบทํามังลงไป
แกงไตปลา นิยมนํามารับประทานกับข้าวสวยและขนมจีน เนื่องจากแกงไตปลามีรสชาติ
เผ็ดและเค็ม จึงต้องมีผักจิ้ม เช่น ถั่วฝักยาว มะเขือ ยอดกระถิน สะตอ ลูกเนียง ลูกเหรียง และผักพื้นบ้าน
ชนิดต่างๆ แกงไตปลานิยมรับประทานกันทั่วไปแต่ยังไม่ถึงกับขึ้นโต๊ะอาหารในงานเลี้ยงสําคัญๆ เหมือนกับ
อาหารบางชนิด แกงไตปลานิยมใช้เลี้ยงแขกในงานใหญ่ๆ ที่มีคนจํานวนมาก เพราะปรุงง่าย ประหยัดและ
ถูกรสนิยมของคนทั่วไป สําหรับงานที่นิยมแกงไตปลา เช่น งานศพ งานบวช งานวัด งานบุญต่างๆ หรือ
เลี้ยงต้อนรับแขกากต่างถิ่น ไม่นิยมทําแกงไตปลาในงานแต่งงาน ปัจจุบันมีการบริโภคแกงไตปลากันอย่าง
แพร่หลาย ไม่ใช่คนภาคใต้เท่านั้น แต่เป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วทั้งประเทศ (มาโนชญ์ บุญญานุวัตร ในมูลนิธิ
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542 : 556-557)

ภาพที่ 1 แกงไตปลา อาหารยอดนิยมที่อยู่คู่โต๊ะอาหารของชาวใต้มาอย่างยาวนาน
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ข้อมูลจําเพาะของภูมิปัญญาการทําแกงไตปลากุ้งสดสําเร็จรูป

ภาพที่ 2 แกงไตปลากุ้งสดสําเร็จรูปป้ามณฑา
1) ประวัติการเรียนรู้และการดําเนินงาน
ป้ามณฑา โสวรรณา เจ้าของผลิตภัณฑ์ “แกงไตปลากุ้งสด สูตรเข้มข้น ตรา ป้ามณฑา”
ชาวอําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 32/1 หมู่ที่ 1 ถนนพานิชย์สัมพันธ์
ซอยคลองบางวัง ตําบลปากพนังตะวันออก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 075333371, 084-0602325 ป้ามณฑาจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีพี่น้องจํานวน 4 คน เป็น
บุ ต รคนโต เติ บ โตในครอบครั ว ที่ ป ระกอบอาชี พ ค้ า ขายอาหาร โดยเริ่ ม จากการขายอาหารประเภท
เครื่องแกงและมะนาวดองตั้งแต่อายุ 27 ปี โดยดําเนินงานต่อจากพ่อแม่ ซึ่งสถานที่ที่จําหน่ายในระยะแรก
คือ บริเวณตลาดปากพนังตะวันออก ต่อมาเปลี่ยนไปขายในตลาดใกล้บ้าน สําหรับเครื่องแกงที่ทําขายนั้นมี
หลายชนิด ได้แก่ เครื่องแกงคั่ว แกงส้ม แกงพริก แกงกะทิ แกงมัสมั่น ฯลฯ โดยผลิตได้ ประมาณ 70-80
กิโลกรัมต่อวัน สําหรับแนวคิดที่ได้ทําแกงไตปลาขาย เนื่องจากป้ามณฑาสังเกตเห็นว่า ชาวปากพนังนิยม
บริโภคแกงไตปลาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “แกงพุงปลา” ซึ่งเป็นอาหารคาวพื้นบ้านของชาวอําเภอปากพนัง
และคนปักษ์ใต้ทั่วไป จึงได้นําเครื่องแกงที่ตนเองทํามาปรุงแกงไตปลา เมื่อหลายคนที่ได้ลองชิมเห็นว่า
น่าจะทําขายได้และด้วยนิสัยส่วนตัวของป้ามณฑาเป็นคนชอบค้าขาย จึงมีแนวคิดที่จะทําแกงไตปลาขาย
โดยทําเป็นแกงไตปลากุ้งสดชนิดเข้มข้น ซึ่งเริ่มจากการทําไว้รับประทานในครอบครัวและแจกจ่ายให้กับ
เพื่อนบ้านบ้าง และได้ทําเป็นประจําโดยมีสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบ้านช่วยกันชิม ป้ามณฑาจึงนําคํา
ติชมเหล่านั้ นมาพัฒนาปรั บปรุงจนได้สูตรแกงไตปลากุ้งสดชนิดเข้ม ข้นในแบบฉบับของตนเอง ทํ าให้
มองเห็นช่องทางที่จะทําแกงไตปลากุ้งสดชนิดเข้มข้นเพื่อวางจําหน่าย และได้เริ่มต้นทําขายอย่างจริงจังเมื่อ
พ.ศ. 2548 เป็นต้นมาและให้เรียกชื่อผลิตภัณฑ์ว่า “แกงไตปลากุ้งสดป้ามณฑาชนิดเข้มข้น” เริ่มแรกบรรจุ
ในขวดพลาสติกขาย แต่สามารถเก็บไว้ได้เพียง 2-3 วัน จึงได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง กว่าระยะ 2 ปี จึงได้
รูปลักษณ์แกงไตปลากุ้งสดสําเร็จรูปอย่างที่จําหน่ายอย่างปัจจุบัน จุดเด่นแกงไตปลาของป้ามณฑา คือ
เป็นแกงไตปลาสําเร็จรูปชนิดน้ํา ใช้กุ้งสดแทนเนื้อปลา ซึ่งเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์ ไม่ต้อง
แย่งการตลาดจากผลิตภัณฑ์ไตปลาแบบอื่น (ส่วนใหญ่ใช้เนื้อปลา) เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สด
ปลอดสารพิษ หาได้ในท้องถิ่น และไม่ใส่สารกันเสียเนื่องจากใช้การสเตอร์รีไรซ์เพื่อยืดอายุในการเก็บรักษา
ซึ่งสามารถเก็บได้นาน 6-12 เดือน
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ภาพที่ 3 ป้ามณฑา โสวรรณา
โ
แรรกเริ่มแกงไตปปลาที่ผลิตส่วนใหญ่
น เน้นขายเฉพาะภายใในครัวเรือน โโดยผลิตได้วนละ
ัน 50ใ
วซึ่งช่วยกันทําไตปลา
า
โดยมีมีหลานชาย คือ นายผดุง วงษ์ศิริ
100 ขววด ตามกําลัังของสมาชิกในครอบครั
ช่วยดูแลเกี
แ ่ยวกับเครืรื่องมือการผลิลิตและการตลาด และมีหลานสะใภ้เป็นคนช่
ค วยปรุงตาามสูตรและช่วยบรรจุ
ว
ใส่ภาชนะ สมาชิกในครอบครั
ใ
วที่ร่วมกันทําไดด้ผ่านการอบรมการผลิตแกงไตปลาให้เเป็นไปตามมาาตรฐาน
และนําความรู
า
้กลับมาใช้
ม แต่ปัจจุบันได้มีการขขยายตลาดโดดยอาศัยการกิกินแล้วบอกต่อๆกัน จนกลลายเป็น
ผลิตภัณฑ์
ณ ที่มีชื่อเสียง
ย โดยไม่ต้องใช้
ง การโฆษณ
ณา มีลูกค้ามาซื้อเองที่บ้านหรือโทรมาสั่ังเพื่อรับประททานเอง
หรือใช้้เป็นของฝาก วางจําหน่ายหหลายที่ในประะเทศไทยและยังส่งออกยังต่ตางประเทศ ซึ่งลูกค้าส่วนใใหญ่ คือ
ร้านอาหารไทยในปรระเทศ โดยเฉพาะประเทศนนิวซีแลนด์ โดดยมีทายาทรุ่นที
น ่ 4 คือ นายยสัณฑิติ วงษ์ศิริ เป็น
ผู้สืบทออด
ส ามณฑาได้รับใบรับรองคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ได้รับ
แกกงไตปลากุ้งสดป้
เครื่องหหมายประกันคุณภาพ มก--ธกส. มาตรรฐานเลขที่ o๑๑๑/๒๕๔๘ สําหรับแกงไตตปลาชนิดเข้มข้
ม น ซึ่ง
เป็นใบรับรองที่อยู่ภายใต้
ภ ความร่วมมื
ว อระหว่างมหาวิ
ง
ทยาลััยเกษตรศาสตตร์กับธนาคารรเพื่อการเกษษตรและ
ณ์การเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที
ว
่ให้การส่
า งเสริมในกการพัฒนาบรรรจุภัณฑ์และะกรรมวิธีการผลิตที่มี
สหกรณ
คุณภาพพ โดยแนะนําให้
า เปลี่ยนมาใใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากขวดดแก้วแทนการรใช้กระปุกพลลาสติก เนื่องจจากเป็น
ภาชนะะที่สามารถผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อโดยใชช้ความร้อนแลละทําให้เก็บแกงไตปลาได้
แ
นนานขึ้น
นออกจากนี้ ยังไดด้รั บคํ า แนะนนํ าจากคณะกกรรมการประะกุน คุณ ภาพพ มก-ธกส. ในการ
ออกแบบบฉลากผลิตภั
ต ณฑ์ ตลอดจนวิธีการฆ่าเชื้อ และเทคคนิคการบรรจุจุโดยใช้ระบบบผ่านความร้อนทํ
อ าให้
สามารถเก็บรักษาแกกงไตปลากุ้งสดชนิ
ส ดเข้มข้นได้
น นานถึง 1 ปี ผลิตภัณฑ์ฑไตปลากุ้งสดดยังได้รับเครื่องหมาย
อ
ด ด
อย./ 80-2-02648-22-0001 ซึ่งต่อมาทางอําเภภอปากพนังได้ด้นําผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ส่งเขข้าร่วมการคัดสรรสุ
ผ ตภัณฑ์ไทยย ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ง
ร จนได้รับการคัดสรรเป็นผผลิตภัณฑ์ OTTOP ใน
ยอดหนึนึ่งตําบลหนึ่งผลิ
ระดับ 5 ดาว เมื่อ พ.ศ.
พ 2548
2) องค์ควาามรู้ของภูมิปญญา
ั
แกกงไตปลากุ้งสดดป้ามณฑาจัดเป็
ด นแกงไตปลลาที่มีสูตรและะรสชาติตามแแบบฉบับของชชาวปาก
พนัง โดดยมีจุดเด่นอยยู่ที่ไตปลา เพพราะเป็นไตปลาที่ทําจากพุพุงหรือเครื่องใในของปลากรระบอกซึ่งเป็นปลาที่มี
อยู่ในแแหล่งน้ําธรรมชาติ ชาวปากกพนังนิยมนําปลากระบอกกมาปรุงเป็นอาหารบริ
อ
โภคในครัวเรือน และนํา
พุงปลาามาหมักเพื่อทํทาไตปลา ซึ่งเมื
ง ่อนํามาปรุงเป็
ง นแกงแล้วจะมี
ว กลิ่นที่หอม
อ รสชาติอรร่อย ซึ่งในการรทําแกง
ภูมิปัญญาการทํ
ญ
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ไตปลากุ้งสดตามสูตรของป้ามณฑาชนิดเข้มข้นนี้ มีหลักสําคัญในการผลิต คือ เน้นคุณภาพในทุกๆ ขั้นตอน
ตั้งแต่การคัดเลือดวัตถุดิบที่นํามาใช้ ขั้นตอนการปรุงที่รักษารสชาติให้สม่ําเสมอ การใช้บรรจุภัณฑ์ และ
กระบวนการบรรจุซึ่งทุกขั้นตอนต้องมีความสะอาด และปลอดเชื้อ รสชาติสม่ําเสมอ สําหรับส่วนผสม
ของแกงไตปลากุ้งสดป้ามณฑาชนิดเข้มข้นมี ดังนี้
เครื่องปรุง
เครื่องปรุงหรือวัตถุดิบที่นํามาใช้ทําแกงไตปลาและเครื่องแกง สามารถหาซื้อได้จาก
ตลาดในชุมชนท้องถิ่น หากบางชนิดไม่มีหรือมีไม่เพียงพอ จะไปหาซื้อจากตลาดหัวอิฐ อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งส่วนประกอบของเครื่องปรุงมีดังนี้
(1) กะปิ
(2) กุ้งสด จากแหล่งน้ําธรรมชาติ โดยแกะเอาเฉพาะเนื้อกุ้ง
(3) ไตปลาที่ทําจากพุงปลากระบอก
(4) เกลือ
(5) น้ําตาลทราย
(6) น้ํามะนาว (เพื่อลดความเค็ม)
(7) เครื่องแกง(น้ําพริกแกง) ซึ่งประกอบด้วยพริกขี้หนูสด - แห้ง ชนิดเม็ดเล็ก ซึ่งชาวใต้
เรียก “ดีปรีขี้นก” หอม กระเทียม ตะไคร้ พริกไทย ข่า ใบมะกรูด นํามาบด ด้วยเครื่องบดเครื่องแกง
โดยเป็นเครื่องที่นายผดุงได้คิดสร้างขึ้น ซึ่งดัดแปลงจากเครื่องโม่แป้ง และติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้า เมื่อบดจน
ละเอียด นํามาผสมคลุกเคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวอีกครั้ง ด้วยเครื่องปั่นผสมซึ่งดัดแปลงมาจากเครื่องตีแป้ง
(และยังสามารถใช้เครื่องบดและเครื่องปั่นผสมดังกล่าว บดเครื่องแกงชนิดอื่นๆ เช่น แกงส้ม แกงมัสมั่น
เป็นต้น ได้เช่นกัน

ภาพที่ 4 สีสนั ของเครื่องแกง ส้มสด ซึ่งได้จากขมิ้นในปากพนัง

ภาพที่ 5 กุ้งสดจากทะเลที่เป็นส่วนประกอบสําคัญของแกงไตปลากุ้งสด
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ภาพที่ 6 เครื่องบดเครื่องแกงที่นายผดุงประดิษฐ์ขึ้น
วิธีการปรุง
นําไตปลามาต้มให้สุกโดยใช้ไฟอ่อนๆ หลังจากนั้นตั้งทิ้งไว้ให้เนื้อไตปลาตกตะกอน แล้ว
กรองเอากากของไตปลาออก ใช้เฉพาะน้ําไตปลาที่กรองแล้ว นําไตปลาไปตั้งไฟให้เดือด เติมเครื่องแกงที่
เตรียมไว้ เติมน้ําตาล น้ํามะนาว ชิมรสชาติตามที่ต้องการ ตั้งให้เดือดใส่เนื้อกุ้งลงไปทั้งตัว ทิ้งให้เดือดอีก
ครั้ง ปรุงรสตามต้องการ ใส่ใบมะกรูดหรือผิวมะกรูดเพื่อเพิ่มความหอม สําหรับ นิยมรสชาติของแกงไต
ปลานิยมให้มีรสเค็มนําเผ็ด ไม่เน้นรสหวานเพราะชาวปากพนังไม่นิยมแกงไตปลาที่มีรสหวาน จากนั้นจึง
บรรจุลงภาชนะ (ขวดแก้ว ) ที่ฆ่าเชื้อแล้วทันที
การบรรจุผลิตภัณฑ์
ก่อนบรรจุจักต้องนําขวดแก้วซึ่งมีปริมาตรสุทธิ 200 มล.ไปฆ่าเชื้อโดยการผ่านการอบด้วย
ความร้อน เมื่อฆ่าเชื้อเสร็จแล้วให้นําขวดแก้วดังกล่าวมาแช่ลงในน้ําเย็น หลังจากนั้นวางให้แห้งพร้อมบรรจุ
ในขั้นตอนการบรรจุไตปลานั้นจะใช้ระบบสเตอรีไรส์ และต้องบรรจุในห้องที่เตรียมไว้สําหรับการบรรจุ
เท่านั้น ซึ่งจะมีการควบคุมความสะอาดเป็นอย่างดีตามาตรฐานของอย. เพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนลงไป
และเมื่อบรรจุเสร็จแล้ว จึงปิดฉลากผู้ผลิตพร้อมจําหน่าย

ภาพที่ 7 แกงไตปลากุ้งสดสูตรเข้มข้น “ป้ามณฑา” ในบรรจุภัณฑ์

ภาพที่ 8 ห้องสําหรับการบรรจุผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอย.
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3) วิธีและกระบวนการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น
ในการถ่ายทอดความรู้การทําแกงไตปลากุ้งสดป้ามณฑา จะใช้การสาธิตให้ผู้สนใจชม
ตัวอย่างตามขั้นตอน และจะให้คําแนะนํากับกลุ่มคนหรือบุคคลที่มีความสนใจ โดยเฉพาะสมาชิกใน
ครอบครัวของตนเอง ซึ่งจะเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การทํา และการบรรจุ ซึ่งการเรียนรู้
ในลั ก ษณะนี้ เ ปรี ย บเหมื อ นน้ํ า ซึ ม บ่ อ ทรายที่ มี ก ารซึ ม ซั บ ไปที ล ะน้ อ ย จนสามารถทํ า ได้ ทุ ก ขั้ น ตอน
โดยเฉพาะในปัจจุบันหลานสะใภ้ คือ นางวรรญา วงษ์ศิริ สามารถปรุงไตปลากุ้งสดได้อร่อยตามสูตรของป้า
มณฑาจนเป็นที่ไว้วางใจในฝีมือและรสชาติ
สําหรับกลุ่มของผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ นักเรียน นักศึกษา และนักวิชาการจากหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เข้ามาเรียนรู้ภูมิปัญญาการทําแกงไตปลากุ้งสด ซึ่งเป็นสูตรที่มีเอกลักษณ์ทางด้านรสชาติ และคง
มาตรฐานในด้า นการผลิ ต ซึ่ งนางสาวมณฑาและสมาชิ ก ในครอบครัว มี ค วามเต็ ม ใจและยิน ดี ใ นการ
ถ่ายทอดความรู้โดยไม่หวงวิชา เพราะถือเป็นวิทยาทาน หากสามารถนําไปทําเองได้ก็จะเป็นการดี เพราะ
แกงไตปลาจัดเป็นอาหารที่อยู่คู่กับสังคมชาวใต้มานานแล้ว
4) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คติ ความเชื่อ และคําสอน
หลักสําคัญที่ใช้ในการดําเนินงานของนางสาวมณฑา คือ การดําเนินงานบนพื้นฐานความ
พอเพียงและเน้นคุณภาพของงานเป็นสําคัญ ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค โดยจะผลิตเท่าที่กําลังความสามารถที่
จะผลิ ต ได้ มุ่ ง เน้ น งานที่ มี ม าตรฐาน มี คุ ณ ภาพทุ ก ขั้ น ตอน ซึ่ ง ทํ า ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น ของผลิ ต ภั ณ ฑ์
นอกจากนี้ใ นส่ วนของการดํา เนิ น ชี วิ ตของนางสาวมณฑาที่ยึ ดถื อ ปฏิ บัติ คื อ ความซื่ อสั ตย์ มี น้ํา ใจ
ตรงไปตรงมา ขยันอดทน คิดบวก และสอนลูกหลานให้รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีจิตใจดี รู้จักให้แต่ต้องให้
สิ่งที่เราสามารถให้ได้ ดําเนินชีวิตอย่างพอเพียง
สําหรับความเชื่อของบุคคลภูมิปัญญาท่านนี้ คือ ให้การเคารพไหว้เครื่องมือที่ใช้ในการทํา
มาหากิน ทุกชนิด เช่น เครื่องบดเครื่องแกง เครื่องผสมเครื่องแกง เป็นต้น โดยในช่วงเดือนสาม หรือช่วง
เทศกาลตรุษจีนจะมีการทําบุญให้กับบรรพบุรุษและไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งในโอกาสนี้จะขอบคุณเครื่องมือ
ทุ ก อย่ า งที่ ทํ า ให้ มี กิ น มี ใ ช้ ม าจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ และจะถื อ เคล็ ด โดยจะหยุ ด ทํ า แกงไตปลาในช่ ว งเดื อ น
สงกรานต์ จ ะมี ก ารหยุ ด พั ก ประจํ า ปี และจะหยุ ด ใช้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ให้ เ ครื่ อ งมื อ ต่ า งๆมี โ อกาสพั ก
เช่นเดียวกันคน
ในส่วนความคิดเห็นของบุคคลภายนอก ระบุว่า บุคคลภูมิปัญญาท่านนี้จะนับถือความ
คิดเห็นของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งไม่ได้ทําเพื่อสนองความต้องการของ
ตนเอง และไม่หวงวิชาในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจ
5) บุคคลหรือกลุ่มที่ได้รับการสืบทอด
กลุ่มคนที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาการทําแกงไตปลากุ้งสดป้ามณฑาชนิดเข้มข้น คือ
สมาชิกในครอบครัวและบุคคลทั่วไป ได้แก่
- นายผดุง วงษ์ศิริ (หลานชาย)
- นางวรรญา วงษ์ศิริ
- นายสัณฐิติ วงษ์ศิริ
- สมาชิกคนอื่นๆในครอบครัว
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ภาพที่ 9 นางสาวมณฑา โสวรรณและผูส้ ืบทอด
6) รางวัลและผลงานที่ได้รับ
(1) ใบรั บ รองคุ ณ ภาพและมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ แ สดงเครื่ อ งหมาย
คุณภาพ มก.-ธ.ก.ส. สําหรับผลิตภัณฑ์ แกงไตปลาเข้มข้น มาตรฐานเลขที่ มก.-ธ.ก.ส.011/2548 เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง แกงไตปลาสําเร็จรูป
(2) ได้รับการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับ 5 ดาว “แกงไตปลากุ้ง
สดป้ามณฑา” ประจําปี 2548
(3) ออกรายการทีวี JaewFamily (แจ๋วไฮไลท์ ไตปลาไปนอก ป้ามณฑา จังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ที่มาของบทความ
อัมพร ศรประสิทธิ์และคณะ. 2554. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ ด้านอาการพื้นบ้าน. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
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