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ขนมหมัว่ หลาว หรื อขนมงาพอง เป็ นขนมพื้นเมืองของจังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีตน้ กําเนิด
จากชาวจีนโพ้นทะเลในมณฑลฮกเกี้ยน ประเทศจีนที่อพยพเข้ามาทําเหมืองแร่ ดีบุกในจังหวัดพังงาและภูเก็ต
และมักจะทําขนมหมัว่ หลาวไว้รับประทาน เหมือนกับขนมเต้าส้อ ก้องถึง ตุบ๊ ตับ๊ และถัว่ ตัด
คําว่า หมัว่ แปลว่า งา ส่ วน หลาว แปลว่า พอง จึงเป็ นที่มาของชื่อขนมงาพอง หรื อ หมัว่ หลาว
ขนมหมัว่ หลาวมีกรรมวิธีที่คอ่ นข้างซับซ้อน เนื่องจากต้องอาศัยขั้นตอนหลายขั้นตอนกว่าจะได้ขนมหมัว่
หลาว ประกอบกับต้องอาศัยประสบการณ์และเทคนิคเฉพาะจึงจะได้ขนมหมัว่ หลาวที่หวาน กรอบ และ
อร่ อย

ภาพที่ 1 ขนมหมั่วหลาว หรื องาพอง
ปัจจุบนั มีผทู ้ ี่ทาํ ขนมหมัว่ หลาวเป็ นอาชีพหลักมีเพียงคนเดียวเท่านั้น คือ นายเยีย่ ม เทียนเฮง ชาว
ไทยพุทธ วัย 60 ปี หรื อที่รู้จกั กันดีในนาม “โก้เยีย่ ม” อาศัยอยูบ่ า้ นเลขที่ 42/9 หมู่ 2 ซอยเรื อขุดแร่ บุญสู ง
ตําบลบางนายสี อําเภอตะกัว่ ป่ า จังหวัดพังงา 82110 เดิมนายเยีย่ มประกอบอาชีพรับจ้างขับรถทัวร์ และ
รถบรรทุกในจังหวัดนครปฐม
จนกระทัง่ แต่งงานมีครอบครัวจึงเห็นว่าอาชีพนี้ไม่ค่อยมีความมัน่ คงและ
ปลอดภัย จึงลาออกจากงานและเดินทางมายังจังหวัดพังงา เพื่อทําเหมืองแร่ เนื่องจากเห็นผูค้ นที่เข้ามาทํา
เหมืองแร่ ต่างรํ่ารวยกันเป็ นจํานวนมาก แต่ทาํ ได้ไม่นานก็เลิกไป เนื่องจากไม่ได้เป็ นงานที่ตนเองชอบและมี
ความถนัด หลังจากนั้นจึงหันมาประกอบอาชีพทําขนมขายตั้งแต่ ขนมเค้ก ขนมโดนัท และขนมกะละแม แต่
ก็ประสบกับความล้มเหลวอีกครั้ง ซึ่งกล่าวได้วา่ เป็ นช่วงที่นายเยีย่ มต้องเผชิญกับวิกฤติอย่างหนักอีกครั้ง จึง
เกิดแนวคิดที่อยากทําขนมแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร แต่ยงั นึกไม่ออกว่าจะทําขนมอะไร จนกระทัง่ ได้พบ
กับอาแปะชาวจีนที่เข้ามาทําเหมืองแร่ คือ นายเจียม แซ่ตนั่ (ตัว่ ไต๋ ) ซึ่งเดินออกกําลังกายบริ เวณหน้าบ้านของ
นายเยีย่ มเป็ นประจํา และได้มีโอกาสพูดคุยกันในวันที่ให้อาแปะมาหลบฝนที่บา้ นของนายเยีย่ ม หลังจากนั้น
นายเยีย่ มจึงได้พดู คุยกับอาแปะเป็ นประจํา และเมื่ออาแปะรับรู ้ถึงปัญหาของนายเยีย่ ม จึงแนะนําให้นาย
เยีย่ มเดินทางไปที่ตลาดภูเก็ต โดยให้ไปร้านของชาวจีนที่ทาํ ขนมหมัว่ หลาว ขนมถัว่ ตัด เต้าส้อ ก้องถึง และ
ตุบ๊ ตับ๊ แล้วให้นายเยีย่ มเลือกว่าต้องการจะทําขนมอะไร แล้วอาแปะจะเป็ นผูส้ อนให้ ซึ่งนายเยีย่ มสนใจ
ขนมหมัว่ หลาวมากกว่าขนมชนิดอื่น เพราะเป็ นขนมที่ยงั ไม่มีใครทํา ประกอบกับเป็ นขนมที่มีรสชาติหอม
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หวาน อร่ อย นายเยีย่ มจึงซื้อขนมงาพองกลับมาเพื่อให้อาแปะสอนให้ โดยมีอาแปะบอกสู ตร วิธีการเลือก
วัตถุดิบ วิธีการทําและสาธิตดูเป็ นตัวอย่าง หลังจากนั้นนายเยีย่ มได้ฝึกทําขนมหมัว่ หลาวอยูเ่ ป็ นเวลานาน
เพราะมีการทําหลายขั้นตอนและต้องอาศัยปั จจัยสิ่ งแวดล้อมเป็ นตัวช่วยโดยเฉพาะอากาศและแสงแดด จน
สามารถพัฒนาสู ตรขนมให้มีความอร่ อยและหวานมันได้อย่างลงตัว และได้คุณประโยชน์จากงาขาว ผ่าน
กรรมวิธีการผลิตที่สะอาด และรักษาคุณภาพในการเก็บได้ยาวนานยิง่ ขึ้น ขนมหมัว่ หลาวจึงสร้างรายได้
และชื่อเสี ยงให้นายเยีย่ ม เทียนเฮง ในนาม “ขนมหมัว่ หลาว ตราเทียนเฮง” ได้ในระยะเวลาไม่นาน และ
กลายเป็ นผลิตภัณฑ์ที่สร้างเอกลักษณ์ให้กบั จังหวัดพังงาในระยะต่อมา การทําขนมหมัว่ หลาวของนายเยีย่ ม
เทียนเฮงจึงเป็ นการอนุรักษ์ขนมโบราณให้สืบต่อมาชัว่ ลูกชัว่ หลาน

ภาพที่ 1 นายเยีย่ ม เทียนเฮง
องค์ ความรู้ของภูมปิ ัญญาการทําขนมมั่วหลาวของนายเยีย่ ม เทียนเฮง
1) การพัฒ นาและปรับเปลีย่ นเพื่อสิ่ งทีด่ ีกว่ า
ขั้นตอนการทําขนมหมัว่ หลาวในอดีตทุกขั้นตอนจะใช้มือทําเกือบทุกขั้นตอน
เนื่องจากยังไม่มี
เครื่ องทุ่นแรงมาใช้ในการผลิตเหมือนปัจจุบนั เมื่อขนมหมัว่ หลาวเริ่ มเป็ นที่รู้จกั และมียอดจําหน่ายมากขึ้น
ทําให้ตอ้ งเพิ่มปริ มาณในการผลิต นายเยีย่ มจึงนําเครื่ องจักรมาใช้ในการผลิตเพื่อทุ่นแรงและเพิ่มปริ มาณการ
ผลิต เช่น เครื่ องตีแป้ง (เดิมใช้ครกตําข้าว) การใช้เครื่ องนวด เดิมใช้ไม้ (ด้ามจอบ) มานวด นอกจากนี้ใน
ขั้นตอนของการอบแห้งจะใช้เตาอบขนมทัว่ ไป แต่ภายหลังจากได้เห็นตูอ้ บปลาหมึกจากการเดินทางไปดู
งานที่อาํ เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จึงเกิดแนวคิดที่จะนํามาปรับใช้กบั การผลิตขนมหมัว่ หลาว
และพัฒนาเป็ นห้องสําหรับเป่ าและอบแห้งขึ้น โดยใช้พลังงานจากพัดลม เตาถ่าน และขี้เถ้าจากถ่าน เป็ น
พลังงานในการให้ความร้อน ซึ่งลักษณะของห้องดังกล่าว เป็ นห้องสี่ เหลี่ยม จัตุรัส บริ เวณริ มด้านล่างของฝา
ผนัง เจาะเป็ นรู เพื่อติดตั้งพัดลมเป่ าอากาศ และมีเตาถ่านพร้อมความร้อนที่ได้จากขี้เถ้าถ่าน จากนั้นระบบการ
ทํางานของห้องดังกล่าว พัดลมจะเป็ นตัวพัดพาเอาความร้อน และรักษาอุณหภูมิในห้องอบ สําหรับแป้งที่จะ
อบจะนํามาวางไว้บนตะแกรงเหล็กเป็ นชั้นๆ การอบแห้งด้วยวิธีน้ ีจะทําให้สามารถอบแป้งทําขนมหมัว่ หลาว
ได้ปริ มาณมาก และช่วยลดต้นทุนที่ใช้ในการผลิต
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ภาพที่ 2 ห้ องอบแห้ งทีน่ ายเยีย่ ม เทียนเฮงพัฒ นาขึน้ เพื่อใช้ อบแป้ง
ในส่ วนของการทอดขนมหมัว่ หลาว แต่เดิมมักใช้เชื้อเพลิงจากไม้ฟืน แต่ประสบกับปั ญหากลิ่น
และสี ของควันไฟเข้าไปเจือปนในขนม ทําให้ขนมมีกลิ่นไม่น่ารับประทาน อีกทั้งการใช้เชื้อเพลิงดังกล่าวทํา
ให้เกิดมลภาวะกับสิ่ งแวดล้อมในชุมชน จึงได้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สหุงต้ม อีกทั้งแก๊สหุงต้มยังเป็ น
เชื้อเพลิงที่ให้ความร้อนได้คงที่ และสามารถปรับความร้อนได้ ไม่มีกลิ่นและสี เข้าไปเจือปนอยูใ่ นขนม ทํา
ให้ขนมมีสีและรสที่น่ารับประทาน
สําหรับนํ้ามันที่เหลือจากการทอดซึ่งมีปริ มาณที่มาก หากนําไปทิ้งจะทําให้เสี ยประโยชน์และก่อเกิด
มลภาวะต่อสิ่ งแวดล้อมในชุมชน
นายเยีย่ มจึงได้นาํ นํ้ามันจากการทอดมาผลิตเป็ นนํ้ามันไบโอดีเซลไว้
สําหรับใช้เอง ตามแนวทางพระราชดําริ ของในหลวงในการใช้พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล) ซึ่ง
กระบวนการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล จะทําการผลิตด้วยตนเองทุกขั้นตอน นํ้ามันไบโอดีเซลที่ผลิตได้ จะ
นําไปใช้ผสมกับนํ้ามันเครื่ อง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเติมนํ้ามันแต่ละครั้งได้เป็ นอย่างมาก
2) กรรมวิธีทาํ ขนมหมั่วหลาว
2.1 วัตถุดิบ
ในการทําขนมหมัว่ หลาวต้องเตรี ยมวัตถุดิบดังนี้
(1) ข้าวเหนียว นํามาบดให้เป็ นให้ละเอียด และตําอีกครั้งให้เป็ นผง จํานวน 10 กิโลกรัม
(2) เผือกนึ่งสุ ก บดละเอียด 2 กิโลกรัม
(3) งา (ปริ มาณการผลิต/วัน 60 กิโลกรัม)
(4) นํ้าตาล 20 กิโลกรัม
(5) แบะแซ (นํ้าผึ้งขาว) 1 ปิ๊ บ
(6) นํ้ามันพืช สําหรับทอด
(7) เกลือป่ นนิดหน่อย
2.2 วัสดุอุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
(1) เครื่ องตีแป้ง
(2) กาลามังสเตนเลส
(3) ถาดอะลูมิเนียม
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(4) ตะแกรง
(5) กระชอน
(6) ชั้นเหล็ก สําหรับวางตะแกรง
(7) กระทะใบใหญ่
(8) ไม้คลึงแป้ง
(9) ลังถึง
(10) เตาแก๊ส
(11) กระด้ง
(12) ทัพพี
(13) โต๊ะไม้
(14) มีด
(15) ตูแ้ ช่สาํ หรับเก็บแป้ง (STOK)
2.3 วิธีการทําขนมมั่วหลาว
(1) นําแป้งข้าวเหนียวมานวด แล้วนําไปนึ่งอีกประมาณ 3 – 5 ชัว่ โมง ใช้ไฟปานกลาง
และนําไปนวดกับเผือกให้เข้าเป็ นเนื้อเดียวกันด้วยเครื่ องตีแป้ง แล้วใช้ไม้คลึงแป้ง แผ่ให้เป็ นแผ่นหนา
ประมาณ 1 เซนติเมตร กว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 70 เซนติเมตร นําไปผึ่งแดดไว้อีก 1 วัน และนํามาตัดเป็ น
ชิ้นเล็กๆ (ต้องตัดขณะที่แป้งยังคงอุ่นๆอยู)่ ขนาดกว้าง 1 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร หนาประมาณ ½
เซนติเมตร และนําไปผึ่งแดดอีกครั้ง หากเป็ นหน้าฝนอาจใช้วิธีการอบแห้ง จากนั้นจึงได้แป้งหมัว่ หลาว
พร้อมนําไปทอด

ภาพที่ 4 แป้ งขนมหมั่วหลาวก่ อนนําไปทอด
(2) นําแป้งแช่ลงในนํ้ามันสักครู่ แล้วจึงนําไปทอดในนํ้ามันที่อุ่นๆ นําขึ้นมาพักไว้สกั ครู่
แล้วจึงนําลงไปทอดในนํ้ามันที่มีความร้อนปานกลาง เมื่อแป้งพองตัวขึ้นมีสีเหลือง ตักใส่ ตะแกรงเพื่อให้
สะเด็ดนํ้ามัน
(3) นํางาไปล้างด้วยนํ้าสะอาด และตากแดดให้แห้ง แล้วนําไปคัว่ ในกระทะร้อนๆ
(4) นํานํ้าตาลทราย แบะแซ ตามอัตราส่ วน นํามาผสมกับนํ้าเพียงเล็กน้อย เคี่ยวให้มี
ลักษณะ พอเหนียวข้น หนืดๆ เล็กน้อย
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(5) นําแป้งที่ทอดจนพองตัวแล้ว เชื่อมกับนํ้าตาลที่เคี่ยวเตรี ยมไว้ และคลุกด้วยงาจนทัว่ ซึ่ง
การคลุกงานั้นต้องทําในขณะที่น้ าํ ตาลยังมีความเหลวและร้อนอยู่ เพราะจะทําให้งาติดได้ทวั่ ถึง ใช้ตะแกรง
ร่ อนเอางาที่เกาะจนหนาเกินไปออก ตั้งไว้ให้เย็น และนําไปเทลงในภาชนะที่เตรี ยมไว้เพื่อบรรจุลงในบรรจุ
ภัณฑ์ซ่ ึงเป็ นกล่อง และโหล พลาสติกหรื อถุง โดยมีน้ าํ หนักไม่ต่าํ กว่า 100 กิโลกรัม / ถุงหรื อกล่อง ขนมนี้
รับรองอายุการบริ โภคตั้งแต่วนั ผลิต ไม่เกิน 90 วัน ไม่ใส่ วตั ถุกนั เสี ยและสี ผสม ได้รับการรับรอง
เครื่ องหมาย อย. มผช. ราคาขายหากบรรจุลงใน โหลพลาสติก ขาย ราคา 55 บาท หากเป็ นถุงพลาสติกขาย
ราคา 20 บาท

ภาพที่ 5 ขนมมั่วหลาว (งาพอง) ทีท่ าํ เสร็จแล้ว
กล่าวโดยสรุป การทําขนมหมัว่ หลาวต้องใช้แป้งข้าวเหนียว เผือกนึ่งสุ กละเอียด นํามานวดให้มี
ลักษณะเหนียวตามความต้องการ แล้วทําให้สุก นวดต่อจนส่ วนผสมเหนียวนุ่ม คลึงให้เป็ นแผ่นบาง นําไป
ผึ่งแดดให้แห้งแล้วตัดเป็ นเส้น นําไปผึ่งแดดให้แห้งอีกครั้ง อาจหมักให้นุ่มทอดจนกรอบ นําไปคลุกเคล้ากับ
ส่ วนผสมของนํ้า นํ้าตาลทรายแปะแซที่เคี่ยวจนเหนียวพอเหมาะ นําลงไปคลุกในงาขาวหรื องาดํา ที่ควั่ จน
สุ กให้ทวั่ แล้วร่ อนงาส่ วนที่ไม่ตอ้ งการออก บรรจุใส่ ถุงเพื่อจําหน่ายต่อไป
3) วิธีและกระบวนการถ่ ายทอดความรู้สู่ ผ้อู ื่น
ภายหลังจากที่นายเยีย่ มได้ยดึ อาชีพทําขนมหมัว่ หลาวขายจนประสบความสําเร็ จในชีวิตแล้ว และ
ด้วยความต้องการที่อยากให้ขนมหมัว่ หลาวกลายเป็ นขนมที่ยงั มีให้บริ โภคกันต่อไป นายเยีย่ มจึงได้ถ่ายทอด
การทําขนมให้กบั ภรรยาและลูกของตนเองทั้ง 4 คน โดยจะให้ลูกๆฝึ กทําวันละ 1 ขั้นตอน ตั้งแต่การเตรี ยม
วัตถุดิบ การนวดแป้ง การหัน่ แป้ง นําไปตาก และนําไปทอด จนกระทัง่ ใส่ ถุงจําหน่าย สาเหตุที่ตอ้ งใช้วิธี
ดังกล่าว เพราะขนมหมัว่ หลาวมีการทําหลายขั้นตอน และต้องการฝึ กให้ลูกๆมีความอดทนและเกิดความ
ชํานาญในทุกขั้นตอน
นอกจากนายเยีย่ มจะถ่ายทอดภูมิปัญญาการทําขนมหมัว่ หลาวให้ลูกและภรรยายแล้ว นายเยีย่ มยังได้
เผยแพร่ สูตรและวิธีทาํ ให้แก่กลุ่มคนที่สนใจ ได้แก่ กลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา นักวิจยั นักวิชาการ สื่ อวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิตยสารต่างๆ เนื่องจากนายเยีย่ มต้องการถ่ายทอดและเปิ ดเผยให้เห็นถึงภูมิปัญญา
การทําขนมหมัว่ หลาวให้กบั ผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนรู ้ ในวงกว้าง และยังเป็ นการประชาสัมพันธ์ขนมของตนด้วย
เช่นกัน
4) แนวคิดทีค่ วรค่ าแก่ การยึดถือและปฏิบตั ิตาม
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หลักและแนวคิดสําคัญที่นายเยีย่ มใช้ยดึ ถือมาตลอดชีวติ การทํางาน คือ ความคิดเป็ นบ่อเกิดของ
คําพูดหรื อการกระทํา อันเป็ นปัจจัยนําไปสู่ ความสําเร็ จ หรื อล้มเหลวของชีวิต เพื่อให้ชีวิตเจริ ญรุ่ งเรื อง สม
ดังปรารถนาแล้วเราจําเป็ นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ นอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว เรายังสามารถพบข้อคิด
ดีๆ เกี่ยวกับหลักที่ใช้ในการดําเนินชีวิต ติดอยูท่ วั่ ไปบนฝาผนังบ้านของนายเยีย่ มเอง ซึ่งข้อคิดดีๆเหล่านี้
นายเยีย่ ม จะใช้เป็ นสิ่ งเตือนใจตนเอง และคนในครอบครัว ซึ่งข้อคิดต่างๆเหล่านั้นมีอยูห่ ลายอย่างเพื่อเป็ น
เครื่ องเตือนใจ เช่น “มนุษย์จิตใจดีงาม ย่อมกระทําแต่สิ่งดีงาม ผูม้ ีจิตใจทราม ย่อมกระทําแต่สิ่งเลวทราม
และได้ผลดีงาม” “ครอบครัวใดสัง่ สมแต่กรรมดี ไม่เพียงแต่เป็ นหัวหน้าครอบครัว เท่านั้นที่ได้เสวยผล
แห่ งความดี แม้แต่ลูกหลานเหลนโหลนก็จะพลอยได้เสวยผลแห่งกรรมดีน้ นั ”
5) รางวัลหรื อผลงานทีไ่ ด้ รับ
(1) พ.ศ. 2547 ได้รับการคัดสรรเป็ นหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 3 ดาว ของจังหวัดพังงา
และระดับภาค
(2)ได้ลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมส์ ช่องทางทํากิน “เปิ ดสู ตร หมัว่ หลาว ชื่อไทย ขนม
งาพอง” ประจําวันอาทิตย์ ที่ 16 ธันวาคม 2549
(3)ได้ลงตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์เดลินิวส์ คอลัมส์ ช่องทางทํากิน “ค้าขาย อาหารเด่น ปี 49 สู ตร
ดั้งเดิม - ดัดแปลง แรงคู่ ” ประจําวันอาทิตย์ ที่ 24 ธันวาคม 2549

ภาพที่ 6 นายเยีย่ ม เทียนเฮงให้ สัมภาษณ์ แก่ นิตยสารหญิงไทย ปี ที่ 30 ปักษ์ หลัง มิถุนายน 2548 ฉ.713

ภาพที่ 7 นายเยีย่ ม เทียนเฮง ให้ สัมภาษณ์ และสาธิตการทอดขนมหมั่วหลาวในนิตยสารพลอยแกมเพชร
คอลัมป์ ช่ างคิดช่ างทําปี ที่ 10 ฉ.230 (31 สิงหาคม 2544)
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ทีม่ า : รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ เรื่ อง การศึกษาและรวบรวมองค์ความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ ด้านอาหาร
พื้นบ้าน
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