ภูมปิ ัญญาการทําขนมจีนเมืองนครของร้านขนมจีนเมืองนครศรีธรรมราช
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขนมจีนเป็นอาหารชนิดหนึ่งที่ชาวใต้นิยมรับประทาน ไม่มีใครทราบได้ว่าชาวภาคใต้รู้จัก
การทานขนมจีนมาตั้งแต่เมื่อไรหรือได้แบบอย่างมาจากที่ใด แต่ขนมจีนจัดเป็นอาหารที่ชาวภาคใต้
นิยมทานมากกว่าภาคอื่นๆ และถือเป็นอาหารหลักอีกอย่างหนึ่งรองจากข้าว เป็นอาหารที่สามารถทาน
ได้ทุกวันตั้งแต่เช้าจนค่ํา ความนิยมในการทานขนมจีนเป็นที่แพร่หลายมาก เมื่อไปพื้นที่ใดก็จะพบ
ร้านค้าที่วางขายขนมจีน และบางครอบครัวมีการทําขนมจีนไว้ทานเอง
เพราะมีผู้ผลิตกระบอกขนมจีน
ทองเหลืองออกวางขายอย่างแพร่หลาย การทําขนมจีนจึงมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งทําไว้ทานเองในครัวเรือน
หรือทําขายเป็นธุรกิจขนาดย่อม มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น เครือ่ งยนต์เครื่องไฟฟ้าแบบสมัยใหม่เข้ามา
เป็นเครื่องทุ่นแรงมากขึ้น ทําให้ปริมาณการผลิตมีจํานวนมากขึ้น สําหรับวัฒนธรรมการกินขนมจีนของชาว
ภาคใต้มักกินกับน้ําแกง (น้ํายา) ร่วมกับผักเหนาะ (ประทุม ชุ่มเพ็งพันธ์, 2544 : 190)
ปัจจุบันเส้นขนมจีนมีทั้งทําจากแป้งหมักและแป้งสด ซึ่งขนมจีนที่ทําจากแป้งหมัก จะได้เส้นสี
ขาวครีม เหนียวไม่ขาดและหอมอร่อยแล้ว เก็บไว้ได้หลายวัน มีขั้นตอนในการทําทีค่ ่อนข้างซับซ้อนใช้เวลา
และแรงงานสูง ในขณะที่ขนมจีนที่ทําจากแป้งสดจะได้เส้นสีขาวข้น ไม่เหนียวมากนัก และมีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
แต่บูดเสียเร็วกว่าขนมจีนที่ทําจากแป้งหมัก ปัจจุบันค่อนข้างหาขนมจีนที่ทําจากแป้งหมักได้ยากขึ้น เนื่องจากมี
ขั้นตอนยุ่งยาก ราคาแพงกว่า ประกอบกับคนนิยมทานเส้นขนมจีนที่มีสีขาวกว่า ทําให้ขนมจีนที่ขายใน
ท้องตลาดส่วนใหญ่เป็นขนมจีนที่ทําจากแป้งสดแต่ความอร่อยจะสู้เส้นขนมจีนที่ทําจากแป้งหมักไม่ได้
ในการทานขนมจีนที่นิยมนํามาบริโภคกับน้ําแกง ซึ่งมี 5 ชนิด คือ น้าํ แกงเผ็ด น้าํ พริก
น้ํายา แกงไตปลา และแกงเขียวหวาน โดยทานร่วมกับผักเหนาะต่างๆ มีทั้งผักลวกต่างๆ เช่น ผักบุ้ง
ถั่วฝักยาว ผักกูด ผักเหลียง ผักดองต่างๆ เช่น สะตอ ถั่วงอก ถั่วหัวโต แตงกวา มะละกอ ผักเสี้ยน และผักสด
ต่างๆ เช่น ยอดมันปู ยอดมะกอก ยอดมันปู แตงกวา ถั่วฝักยาว เป็นต้น
ข้อมูลจําเพาะของภูมิปัญญาการทําขนมจีนเมืองนครร้านขนมจีนเมืองนคร
นายสมบูรณ์ ณ นคร ปัจจุบันอายุ 66 ปี เจ้าของร้านขนมจีนเมืองนคร เป็นชาว
นครศรีธรรมราชมาแต่กําเนิด มีพี่น้อง 8 คน นายสมบูรณ์เป็นลูกคนที่ 4 และเป็นเพียงบุตรเพียงคนเดียวที่ยัง
สืบทอดการทําขนมจีนมาจนถึงปัจจุบัน นายสมบูรณ์เรียนจบวุฒิครูที่โรงเรียนฝึกหัดครู (มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช) ระดับประกาศณียบัตร แล้วสอบบรรจุครูที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เปิดร้านขาย
ขนมจีนควบคู่ไปกับการสอนหนังสือ ซึ่งเป็นร้านที่มีสืบทอดมาตั้งแต่รุ่นยาย โดยเริ่มแรกคุณยายจะทําขนมจีน
ใส่ตะกร้าแล้วเดินขาย ต่อมาคุณยายได้ถ่ายทอดการทําขนมจีนทั้งสูตรเส้นขนมจีนและน้ํายาให้กับคุณแม่ของ
นายสมบูรณ์ โดยในรุ่นคุณแม่ของนายสมบูรณ์ได้เปลี่ยนจากการหาบขายเป็นการปลูกร้านมุงหลังคา โดยเปิด
ขายมาเป็นเวลากว่า 30 ปี และมีการพัฒนาปรับปรุงขยายร้านค้าโดยเพื่อให้เพียงพอต่อปริมาณลูกค้าที่มี
เพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการเพิ่มร้านกาแฟเพื่อจําหน่ายให้แก่ลูกค้า ร้านของนายสมบูรณ์จัดได้ว่าเป็นร้านแรกที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําขนมจีนขายในขณะนั้น และเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “ขนมจีนเมืองนคร” ต่อมาจึงมี
ร้านขนมจีนร้านอื่นเปิดขายมากขึ้น เดิมร้านขายขนมจีนของนายสมบูรณ์มีชื่อว่า “ร้านพานยม” เนือ่ งจาก
ร้านอยู่ที่ถนนพานยม แต่เมื่อมีลูกค้าหลายรายหาร้านไม่เจอ จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ ว่า “ร้านขนมจีนเมืองนคร
(พานยม) ” เพื่อง่ายต่อการจดจําและสะดวกในการแวะมาชิมโดยเฉพาะลูกค้าที่มาจากต่างจังหวัด
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นายสมบูรณ์จงึ หันมาประกอบอาชีพทําร้านขายขนมจีนอย่างเต็มตัวเมื่อ พ.ศ. 2521 โดยมี
ภรรยาช่วยทําขนมจีนขาย ปัจจุบันมีการพัฒนาสูตรจากสูตรดั้งเดิมและเทคนิคการทําเพื่อให้เพื่อให้สอดคล้อง
กับกําลังการผลิต และความสะดวก รวดเร็ว โดยมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น กรรมวิธีในการทําขนมจีน
ของนายสมบูรณ์ไม่ได้แตกต่างไปจากร้านอื่น แต่จะแตกต่างกันในแง่ของสูตรและเทคนิคการทํามากกว่า เช่น
สูตรผสมและเทคนิคการต้มแป้งขนมจีน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการสังเกตที่ได้จากการเป็นลูกมือ (ผู้ช่วย) แม่มา
ตั้งแต่สมัยเด็กๆ ปัจจุบันนอกจากจะนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแล้ว ยังมีการเปลีย่ นชนิดข้าวสารที่ใช้ไปเป็นแป้งเพื่อ
ทําเส้นขนมจีน เดิมใช้ข้าวสารจากอําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่เนื่องจากในอําเภอหัวไทรมีการปลูก
ข้าวน้อยลง จึงต้องซื้อข้าวสารที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปมาทําเส้นขนมจีนแทน
นายสมบูรณ์เล่าให้ฟังว่า สาเหตุสําคัญที่ทําให้ร้านขนมจีนเมืองนครขายดี อาจเนื่องมาจาก
“ความตั้งใจดีของร้านและการเอาใจใส่ลูกค้าทุกระดับไม่ว่าคนนั้นจะมาจากไหน
ตั้งแต่คนถีบสามล้อจนถึง
นายกรัฐมนตรี” นายสมบูรณ์ไม่เคยลงทุนในการประชาสัมพันธ์ร้าน ชื่อเสียงของร้านเป็นที่รู้จักจาก “การพูด
แบบปากต่อปาก” โดยลูกค้าที่มารับประทานแล้วประทับใจจะมีการบอกต่อๆกัน รวมไปถึง สื่อมวลชนต่างๆ
เข้ามาทํารายการเผยแพร่ เช่น เมื่อ พ.ศ. 2528 ร้านได้ออกรายการเชลล์ชวนชิม จึงทําให้ร้านขนมจีนเมือง
นครจึงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป
สําหรับรายได้จากการเปิดร้านขนมจีนเมืองนครร้านเดียว มีรายได้ประมาณเดือนละ 8 แสน
บาท และเมือ่ หักต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว จะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 5 แสนบาท/เดือน ซึ่งจะใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายให้กบั ลูกจ้างในร้าน ประมาณ 1 แสนบาทต่อเดือน โดยครอบครัวจะมีรายได้จากการทําขนมจีนสุทธิ
ประมาณ 3 แสนบาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นรายได้ที่สามารถเลีย้ งครอบครัวได้

ภาพที่ 1 นายสมบูรณ์ ณ นคร เจ้าของร้านขนมจีนพานยม
องค์ความรู้ของภูมิปัญญาการทําขนมจีนเมืองนคร
ขั้นตอนการทําเส้นขนมจีน (แบบโบราณ)
ขั้นตอนการทําเส้นขนมจีนรุ่นยายยังคงเป็นแบบสูตรโบราณ เป็นการทําขนมจีนแป้งสด ใช้
เครื่องมือไม้เครื่องมือแบบโบราณ ซึ่งสูตรการทําขนมจีนแบบโบราณ (รุ่นยายและรุ่นแม่) มีดังนี้
1. ข้าวสาร นิยมเป็นเมล็ดข้าวแข็งเท่านั้น เรียกว่า “ข้าวหัวไทร” มีขายทั่วไปในจังหวัดนคร
นํามาแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน โดยข้าวสาร 1 กิโลกรัม โม่แป้งได้ 3.5 กิโลกรัมและรีดเป็นเส้นขนมจีนสุก ได้
5.5 กิโลกรัม
2. นําข้าวสารที่แช่ไว้มาโม่ให้เป็นแป้งด้วยครกหิน
3. ห่อแป้งที่โม่ได้ด้วยผ้าขาวแล้วใช้ก้อนหินทับให้สะเด็ดน้ํา นําไปนึ่งจนผิวด้านนอกสุก
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4. ใช้ครกตําให้ละเอียด แล้วนําไปใส่กระบอกขนมจีน
5. ตั้งกระทะ ต้มน้ําให้รอ้ น เมื่อน้ําเดือดนํากระบอกขนมจีนที่บรรจุแป้งขนมจีนเสร็จ
เรียบร้อยแล้วรีดออกมาเป็นเส้น ลงในกระทะที่มีน้ําเดือด
ส่วนกรรมวิธีในการทําเส้นหมักจะแตกต่างออกไป กล่าวคือ เมื่อโม่แป้งเสร็จแล้ว นําแป้งที่ได้
ใส่ตุ่มน้ํา ปล่อยให้แป้งตกตะกอน แล้วตักน้าํ ส่วนบนออก นําแป้งที่ตกตะกอนมานวด ซึ่งแป้งหมักจะให้ปริมาณ
เส้นขนมจีนมากกว่าแป้งสด เพราะว่าแป้งอิ่มตัวกว่า และจากการทีน่ ายสมบูรณ์เป็นคนช่างสังเกตและพัฒนา
ความคิดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นคนกล้าลองผิดลองถูก จึงมีการพัฒนาสูตรและเทคนิคการทําจนได้สูตรการ
ทําที่ลงตัว ประกอบกับมีการคิดค้นขนมจีนสมุนไพร โดยใช้สมุนไพรมาทําเป็นสีสําหรับทําขนมจีนเป็นสีต่างๆ
เพื่อความหลากหลายให้แก่ลกู ค้าและเพิ่มคุณค่าประโยชน์จากการใส่สมุนไพร หากเป็นสีสม้ จะใช้จากแครอท สี
เหลืองขมิ้น สีเขียวจากใบมะกรูด สีม่วงจากดอกอัญชัน เส้นขนมจีนลักษณะนี้ได้แบบอย่างมาจากที่อื่น ทาง
ร้านจึงนํามาลองทําดู ถือเป็นขนมจีนแบบใหม่ของร้าน เพื่อเป็นการสร้างความหลากหลายให้กบั ลูกค้าซึ่งจะ
ช่วยขยายตลาดอีกทางหนึ่ง

ภาพที่ 2 เส้นขนมจีนสูตรสมุนไพร
ขั้นตอนการทําเส้นขนมจีนตาสูตรขนมจีนเมืองนคร (พานยม) ในปัจจุบัน
ส่วนผสมในการทําเส้นขนมจีน
1. ข้าวสาร โม่เป็นแป้งเรียบร้อยแล้ว
2. เกลือ ช่วยให้เส้นเหนียว และกันการบูด
3. แป้งมัน
วิธีการทําเส้นขนมจีน
1. นําข้าวสาร 1.5 กระสอบ มาแช่น้ํา เป็นเวลา 1 คืน เพื่อให้ข้าวนิ่มและโม่ได้ง่าย
โดย
ปกติร้านนายสมบูรณ์จะใช้ข้าวสารโม่เป็นแป้งสําหรับทําเส้นขนมจีน วันละ 100 กิโลกรัม หากในแต่ละวัน
ข้าวสารเหลือก็จะแช่น้ําไว้ใช้ต่อไป
2. นําข้าวสารที่แช่น้ําไว้แล้ว บดด้วยเครื่องโม่จนแป้งละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน (หากบดไม่
ละเอียดจะทําให้เส้นขาดง่าย) หลังจากนั้นนําแป้งที่โม่เสร็จแล้วห่อด้วยผ้าขาวบาง ทับด้วยก้อนหินทิ้งไว้ 1 วัน
เพื่อให้สะเด็ดน้ํา โดยกะให้แป้งแต่ละห่อที่ได้มีน้ําหนักประมาณก้อนละ 10 กิโลกรัม
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ภาพที่ 3 ก้อนแป้งที่บดจากข้าวสาร
3. นําแป้งที่ทับไว้ไปนึ่งประมาณ 20 นาที (นึ่งทั้งก้อนใหญ่หรือทับเป็นก้อนเล็กๆ)
4. นําไปนวดด้วยเครื่องนวดไฟฟ้า ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทําให้แป้งเหนียว โดยนวดจนแป้งจับตัว
กันเป็นก้อนสีขาว เหนียว และมีเนื้อละเอียด
5. นําแป้งที่ได้ไปรีดด้วยกระบอกรีดเส้นขนมจีน
โดยนําแป้งใส่ในกระบอกขนมจีนทําจาก
ทองเหลือง ซึ่งในอดีตใช้แรงงานคนในการรีดเส้นขนมจีน ปัจจุบันเปลี่ยนมาใช้ระบบไฮดรอลิกรีดเส้นลงบน
กระทะที่มีน้ําเดือดๆ หลังจากนั้นใช้ไม้พายค่อยๆเขี่ยไม่ให้เส้นติดกัน เมื่อเส้นลอยขึ้นมา ตักใส่ตะแกรง จุ่มลง
ในน้ําจนเส้นเย็นลง ใช้มือรวบเส้นจํานวนหนึ่งให้เป็นกลุ่มเรียกว่า “จับ” ขณะที่เส้นอยู่ในน้ํา เย็น ซึ่งทําให้
ง่ายต่อการจับ และทําให้เส้นไม่ขาดง่าย ลักษณะของเส้นขนมจีนที่ดีมีคุณภาพ จ ะ ต้ อ ง เ ป็ น เ ส้ น ข น ม จี น ที่
สะอาด เหนียวนุ่ม ไม่มีกลิ่น ทั้งนี้ขนาดของเส้นขนมจีน ขึ้นอยู่กับขนาดรูของกระบอก (รีด) ขนมจีน

ภาพที่ 4 การทําเส้นขนมจีนด้วยกระบอกขนมจีนทีพ่ ฒ
ั นาใช้ระบบไฮดรอลิกแทนแรงงานคน

ภาพที่ 5 วิธีการจับเส้นขนมจีนเป็นกระจับ
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การกินขนมจีนของคนนคร นิยมเลือกกินขนมจีนเส้นสด ไม่ค่อยนิยมเส้นหมักเพราะว่ามีกลิ่น
คนนครในยุคแรก นิยมกินขนมจีนกับน้ําแกงเพียง 2 อย่าง คือ น้ําแกงกะทิ ซึ่งมีปลาเป็นส่วนประกอบหลัก
และน้ําพริก (น้ํายาสูตรหวาน) ซึ่งสูตรการทําน้ําพริกคุณยายนายสมบูรณ์ได้สูตรมาจากในวัง เพราะเมื่อก่อนคุณ
ยายเป็นแม่ครัวในวังของเจ้าพระยานคร การทําน้ําพริกต้องใช้ความพิถีพิถันและใช้เวลาค่อนข้างนาน
การทําน้ําแกงขนมจีนน้ําพริกตามสูตรโบราณ
ส่วนผสมมีดังนี้
1. พริกดอกใหญ่
2. ระกํา (ทําให้มรี สเปรี้ยว)
3. ถั่วลิสงคั่ว (ทําให้น้ําแกงข้น)
4. น้ําซุบต้มกุ้ง (ทําให้น้ําแกงมีรสชาติดีและมีน้ํามันแยกออกมา)
5. กะทิ เคี่ยวจนแตกเป็นก้อน ชาวปักษ์ใต้เรียกกันว่า เคี่ยวจนเป็นขี้มัน แล้วนําน้ํามันที่
ได้จากการเคี่ยวไปผัดเป็นเครื่องแกง
ปัจจุบันร้านขนมจีนเมืองนครไม่ได้ทําเครื่องแกง (น้ําพริกแกง) เอง มีการลดขั้นตอนลงบ้าง
โดยซื้อเครื่องแกงสําเร็จรูป จากร้านที่ทําได้รสชาติใกล้เคียง สะอาด และใหม่ เมื่อได้เครื่องแกง แล้วจะ
นํามาปรุงเอง
แกงไตปลา เป็นแกงที่คู่กับขนมจีน แกงไตปลาจะเป็นอาหารที่คนปักษ์ใต้คุ้นเคยกันดี นิยม
รับประทานกับข้าวเมื่อลองนํามาต่อมารับประทานกับขนมจีน แล้วรสชาติเข้ากันดี อร่อย คนปักษ์ใต้จึงนิยม
รับประทานกับขนมจีน เหมือนกับแกงเขียวหวาน
สําหรับน้ําแกงขนมจีนที่ใช้กนิ กันนั้น จะมีทั้งที่ใส่กะทิและไม่ใส่กะทิ หากเป็นคนพื้นเมืองจะ
นิยมกินน้ําแกงที่ไม่ใส่กะทิ เพราะว่ารสชาติเข้มข้นมากกว่า
ในการกินขนมจีนนอกจากกินคู่กับน้ํายาแล้ว
จะต้องมี “ผักเหนาะ”(ผักสดที่รับประทานกับน้ําพริกหรือแกง) เนื่องจากรสชาติของน้ํายาค่อนข้างเผ็ด โดยใน
ร้านพยายามคัดผักพื้นบ้านที่ไม่มีสารพิษเพือ่ ใช้เป็นผักเหนาะให้แก่ลูกค้า

ภาพที่ 6 ขนมจีน น้ํายาชนิดต่างๆ พร้อมผักเหนาะ
ปัจจุบัน ร้านขนมจีนเมืองนครได้มีการขยายร้าน โดยเพิ่มเมนูอาหารต่างๆ มากขึ้น เช่น ข้าว
แกง ขนมจีน น้ําชากาแฟ ตามความความต้องการของลูกค้า ชื่อของเมนูอาหารที่อยู่ในร้านทุกชนิด จะเขียน
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษกํากับเอาไว้
วิธีและกระบวนการถ่ายทอดความรูส้ ู่ผู้อน่ื
ปัจจุบันร้านขนมจีนเมืองนครได้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการกิน และวัฒนธรรม
การทําเส้นขนมจีนให้แก่ผู้สนใจ โดยร้านจะมีการรีดเส้นสดๆ ให้ลูกค้าดู เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า เส้นขนมจีนที่
ภูมิปัญญาการทําขนมจีนเมืองนคร
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กําลังรับประทานอยู่นั้นเป็นเส้นสดๆ ใหม่ๆ ทําวันต่อวัน ไม่ใส่สารกันบูด และให้เห็นกระบวนการและวิธีการ
กว่าจะมาเป็นเส้นขนมจีน
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ คติ ความเชื่อ และคําสอน
ข้อคิดที่ใช้ในดําเนินชีวิตหรือคติประจําตัวของนายสมบูรณ์ที่ปฏิบัติมาโดยตลอด คือ “ทําให้ดี
ที่สุด” และมีแนวคิดที่ว่า “คนเราจะทําอะไรให้ดี และพัฒนาให้ดีที่สดุ นั้นจะต้องเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลง”
“ต้องตอบสนองต่อความนิยมและความต้องการของลูกค้า”
ถึงแม้ว่าร้านขนมจีนของนายสมบูรณ์จะเป็นที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ช่วงที่ขายดี
ที่สุด คือ ช่วงเทศกาล ปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และช่วงเดือนสิบ ซึ่งทางร้านไม่คิดที่จะขยายสาขาเพิ่ม
เพราะคิดว่า ควรทําให้เพียงพอกับกําลังของตนเอง หากทําเกินกําลังแล้วจะทําให้สิ่งที่ได้ออกมาไม่ดี
นายสมบูรณ์มคี วามตั้งใจที่จะรักษาภูมิปัญญาการทําเส้นขนมจีนต่อไปเรื่อยๆ เพราะขนมจีน
กลายเป็นวัฒนธรรมการกินทีเ่ ป็นวิถีชีวิตปกติของคนนครฯ
โดยไม่กดี กันและไม่หวงวิชา
เพราะเชื่อว่า
ความสามารถของคนไม่เท่ากัน ซึ่งขึ้นกับความพยายามของแต่ละคน จึงเป็นการช่วยส่งเสริมให้คนอื่นๆ ได้มี
อาชีพ อย่างเช่นลูกจ้างในร้านบางคนมีความสนใจสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาให้เขามีอาชีพในอนาคต
บุคคลหรือกลุม่ คนที่ได้รบั การสืบทอด
ปัจจุบัน ผู้ที่ได้รับถ่ายทอดต่อจากนายสมบูรณ์ คือ ลูกทัง้ 3 คน โดยเฉพาะลูกชายคน
สุดท้องได้รับถ่ายทอดในส่วนการทํารายรับรายจ่ายนอกเหนือจากการทําขนมจีน
ซึ่งรายได้จากขนมจีนเป็น
แรงจูงใจที่สําคัญให้แก่ผสู้ ืบทอด
นอกจากนี้นายสมบูรณ์ยังอบรมสั่งสอนให้ลูกรักษาวัฒนธรรมขนมจีนไว้
ปัจจุบันร้านยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุม่ นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และเป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆ
โดยเฉพาะเป็นวิทยากรในงานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา
รางวัลหรือผลงานที่ได้รบั
(1) รางวัลที่ได้รับ และเป็นรางวัลที่นายสมบูรณ์ภูมิใจมากทีส่ ุด คือ คํา “ชื่นชม” ที่เป็นคน
หนึ่งที่ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองนคร
(2) รางวัลในการประกวดขนมจีน ในงานประเพณีเดือนสิบ เป็นการประกวดขนมจีนครบ
ชุด ปัจจุบันได้รับรางวัลมาตลอดเป็นเวลา 10 กว่าปี
ที่มา : รายงานวิจัยฉบับสบูรณ์ เรื่องการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใต้ ด้านอาหาร
พื้นบ้านภาคใต้. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
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