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ขนมจีนน้ำายาปู
KANOM JEEN NAAM YA PHOO 

(Fermented Rice Vermicelli with Crab Curry)

 ต้นกำาเนิดมาจากวัฒนธรรมอาหารของชาวเพอรานากัน (บ้าบ๋าย่าหยา) ใน
ภูเก็ต ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอาหารลูกผสมระหว่างจีนฮกเกี้ยนกับมลายู แกงกะทิเพอรานา
กันรสชาติจะออกไปทางนุ่มนวล ไม่เผ็ดร้อนจัดจ้านเหมือนแกงแถบปักษ์ใต้ตอนล่าง 
โดยใส่เนื้อปูม้านึ่งที่หาได้ในท้องถิ่น รับประทานเป็นกับข้าว บ้างก็ใส่ใบชะพลู เรียกชื่อ
ตามวัตถุดิบว่าแกงปูใบชะพลู แกงปูแต่เดิมนิยมกินกับหม่ีหุ้น (หม่ีขาว) ลวก ช่วงหลังมา
ประยุกต์กินกับขนมจีน จนกลายเป็นขนมจีนนำายาปูที่รู้จักกันทั่วไป
 ส่วนผสมนำายาปู นิยมใช้ปลานำาดอกไม้ หรือปลาช่อนนึ่งกับตะไคร้ ใบมะกรูด 
เพื่อช่วยดับกลิ่นคาวปลา จากนั้นนำาเนื้อปลาโขลกรวมกับเครื่องแกง พริกแห้ง ข่า 
ตะไคร้ ขิง ขมิ้น ผิวมะกรูด พริกไทย กระเทียม และกะปิ ให้ละเอียด ตั้งหม้อใส่กะทิ 
นำาเคร่ืองแกงลงต้มให้แตกมัน ใส่เน้ือปูลงไป ปรุงด้วยนำาตาล เกลือ ต้มให้เข้าเน้ือ ใส่ใบ
มะกรูด ยกขึ้นเสิร์ฟพร้อมขนมจีน
 คนภูเก็ตนิยมรับประทานนำายาปูกับขนมจีนภูเก็ตที่เส้นเล็ก เหนียวนุ่ม เข้า
กันดีกับเนื้อปูที่ออกรสหวานเคล้ารสข้นมันจากกะทิคั้นสดและเครื่องแกง เหนาะด้วย
ถ่ัวงอกดิบ ถ่ัวงอกหัวโต หัวไช้โป๊ ปลีกล้วย ยอดกระถิน ใบมันปู ใบโหระพา ปลาฉ้ิงฉ้าง 
ไข่ต้ม มีขายทั่วไปตามร้านขนมจีนริมทางในภูเก็ต

The creation of this dish is a fusion of the mild, 
subtle taste of Peranakan or Nyonya (which is 
a mixture of Hokkien Chinese and Malay) curries 
with the stronger, hotter, bolder tastes of the 
deep South. The crab  curry was originally eaten 
with Mhee Hoon which is a kind of thin white 
noodles, but the dish has evolved to be more 
popularly eaten with Kanom Jeen or fermented 
rice noodles instead. This curry has a variation 
whereby betel leaves are added and is called 
Gang Phoo Bai Cha Plu.
There are many ingredients that would be used 
for cooking  this kind of curry. Blue crab meat is 
used, but we start by steaming plaa naam 
dokmai or plaa chon (striped snakehead fish) with 
lemongrass and kaffir lime leaves to camouflage 
the smell of fish first. The fish flesh is pounded 
with curry paste created from pounding dried 
chilli, galangal, lemongrass, ginger, turmeric, 
kaffir lime zest, pepper, garlic and kapi (shrimp 

paste) together.  Coconut milk would be boiled 
with the fish curry paste until coconut oil float up 
during boiling , add crab meat  and season with 
sugar, salt, and add fresh kaffir lime leaves.
It is best eaten with Phuket’s own version of 
Kanom Jeen, the strands of which are thinner 
and chewier than regular ones. This curry will be 
served with an impressive array of condiments 
such as mung bean sprouts, soya bean sprouts, 
salted turnips, banana blossom, sweet aca-
cia leaves, Bai Mun Phoo leaves, basil, Ching-
Chang fish, and hard boiled eggs.

SOUTHERN THAILAND

001-152 new.indd   122 12/17/2559 BE   11:21 AM



123

001-152 new.indd   123 12/17/2559 BE   11:21 AM



124

(Left) A myriad of fresh vegetables is served with 
Southern style Kanom Jeen along with hard boiled 
eggs, salted radish, bean sprouts and string beans. 
(Right) Kanom Jeen stalls in southern Thailand 
usually open early in the morning serving mostly 
students and working people.  It is a traditional 
cuisine culture handed down over generations in 
southern Thailand.
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หมูย่างเมืองตรัง
MHOO YANG MUANG TRANG

 (Trang Style Roast Pork) 

 ชาวตรังคุ้นเคยกับการกินหมูย่างมานานกว่า 200 ปีมาแล้ว ผู้นำา
วัฒนธรรมการกินหมูย่างมาสู ่ตรัง คือ กลุ ่มชาวจีนแผ่นดินใหญ่
ที่อพยพมาขึ้นท่าเรือที่อำาเภอกันตัง จังหวัดตรัง และมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่
 สูตรหมูย่างเมืองตรังเป็นสูตรกวางตุ้ง ที่คัดเลือกหมูรุ่นขนาด
พอเหมาะมาล้างให้สะอาด ผ่ากลางลำาตัวแล้วหมักด้วยเคร่ืองเทศปรุงยาจีน 
ผงหอมสูตรเฉพาะท่ีมาจากร้านขายเคร่ืองยาจีนเจ้าเก่าแก่ในจังหวัดตรัง 
ผสมซอสปรุงรสและเกลือ เพื่อลดกลิ่นคาว นำาเหล็กแหลมแทงไปให้
ทั่วหนัง นอกจากช่วยระบายอากาศแล้วยังช่วยเพิ่มความกรอบให้หมูย่าง 
จากน้ันนำาไปย่างในเตาท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ ชะโลมนำาผ้ึงพร้อมนำาหมัก
ให้ทั่วตัวหมูแล้วย่างจนสุก
 หมูย่างเมืองตรังไม่เพียงสับขายเป็นจานตามร้านติ่มซำาในเมือง
ตรังช่วงเช้า ยังมีขายตามร้านและเพิงไม้ริมถนนสายหลักที่ขายหมูย่าง
เมืองตรังโดยเฉพาะ มีขายแยกเป็นกิโล หรือสามารถสั่งเป็นตัวก็ได้

The people of Trang have a history with 
roasted pork that dates back to almost 
200 years ago. The original Chinese 
immigrants who eventually settled in 
Amphoe Kantang in Trang Province 
brought this knowledge of roasting pigs 
with them. It is originally a Cantonese 
recipe, using young pigs that have 
been cleaved, cleaned, then  marinated 
with spices and a special concoction 
from a Chinese herbal medicine shop, 
one of the oldest in Trang, add some 
seasoning sauce and salt, then with a 
sharp skewer poke holes into the skin 
to release tension and crisp up easily. It 
is then coated with honey and some of 
the marinade before being roasted in a 

specially designed oven.
Trang grilled pork is not only a favourite 
among breakfast dim sum joints, but 
can also be found at specialty stores 
where they will gladly sell by the unit of 
gram and kilogram or the whole hog.
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ไก่กอและ
GAI KHOR LAE
 (Malaysian Style Chicken Skewers)  

 ไก่ย่างมลายูปักษ์ใต้ที่นำาไก่ไปหมักเครื่องแกงกะทิ ก่อนนำามาเสียบไม้ย่าง ภาษา
มลายูอ่านว่า อาแยฆอและ (Ayam Golek) แปลว่า พลิกไปพลิกมา นิยมรับประทานกัน
หลายพื้นที่ในภาคใต้ที่มีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ นอกจากเนื้อไก่ ยังนิยมนำาหอยแครง ปลา 
เนื้อวัวแล่เป็นแผ่นบางๆ มาหมักเครื่องแกงแล้วย่างอีกด้วย รับประทานเป็นของกินเล่น 
และเป็นกับข้าว หรือแกล้มกับข้าวหลาม (ปูโล๊ะลือแม)
 เคล็ดลับการย่างไก่กอและให้อร่อยนั้น อยู่ที่รสชาติเครื่องแกงที่นำาเครื่องแกงแดง 
พริกใหญ่แช่นำาแกะเม็ด หอมแดง กระเทียม ขมิ้นสด ลูกผักชี อบเชย ยี่หร่าป่น และกะปิ 
มาโขลกให้ละเอียด ตั้งกะทิบนเตา นำาเครื่องแกงลงผสม รอจนเดือด ปรุงรสด้วยนำาตาลปี๊บ 
นำาปลา และนำามะขามเปียก ให้รสเค็มนำาหวานตาม จากนั้นนำาเครื่องแกงกะทิที่ได้ไปหมัก
กับเนื้อไก่ข้ามคืนให้เข้าเน้ือ เสียบไม้แล้วแช่เย็น เม่ือจะรับประทานค่อยนำามาย่าง
 ไก่กอและปัจจุบันใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกหนีบเนื้อไก่ ตรงปลายไม้มัดด้วยเชือก นำาไป
ย่างบนเตาถ่าน ยังพบเห็นบางเจ้าห่อไก่ที่ย่างแล้วด้วยใบตอง ไก่ย่างกอและมักย่างขาย
แยกเป็นส่วน อก สะโพก ส่วนน่อง หนังไก่ เครื่องในไก่ บางเจ้าย่างขายเฉพาะไก่กอและ 
บางเจ้าขายคู่กับข้าวหลามที่ตัดเป็นท่อน นิยมขายบนรถเข็น สามล้อพ่วงข้าง หรือตามร้าน
อาหารทั่วไป
 ไก่กอและสามารถหารับประทานได้ในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา หรือ
จังหวัดอื่นๆ ที่มีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่

This Malaysian-style grilled chicken (also known as Ayam Golek) is marinated in coconut cream 
and red curry paste before being skewered and grilled to a tantalizing scrumptiousness. Apart from 
chicken, the recipe is versatile enough to use other ingredients such cockle shells, fish and beef 
as well. It can be enjoyed as a snack, with rice or more commonly with Khao Lham or “Phooloh 
Luemae” in the local dialect which refers to glutinous rice roasted in bamboo tubes.
The secret to a delicious grilled chicken is in the marinade, using large red deseeded chillies, shallots, 
garlic, fresh turmeric, coriander seeds, cinnamon, cumin and shrimp paste finely blended together. 
This paste is then imbued into the coconut cream set over heat and brought to a boil, then seasoned 
with coconut palm sugar, fish sauce and tamarind juice. The perfect taste should be salty with 
an underlying note of sweetness. The chicken should be marinated overnight then skewered and 
rested in the refrigerator until ready for grilling.
Gai Khor Lae is readily available in Pattani, Narathiwas and Yala provinces, or anywhere populated by 
Muslim-Thais. It is usually sold with choices of breasts, thighs, drumstick, chicken skin or chicken 
offal. You can still sometimes find these chicken skewers nostalgically using bamboo and twine, 
and sold wrapped in banana leaves instead of plastic.
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A motorcycle with a side tow is a familiar street food 
sight all over Thailand, with fresh markets or weekend 
markets in particular. Here depicting Muslim-Thais at 
Bang Tao, Phuket, selling food early in the morning 
wearing long sleeve shirts, sarongs and skull caps.
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ไก่ทอดหาดใหญ่
GAI THORD HAD YAI

 (Had Yai Style Fried Chicken) 

	 ในตัวเมืองหาดใหญ่	มักเห็นแผงขายไก่ทอดที่ทอดร้อนๆ	พร้อมข้าวเหนียว	
หอมเจียว	และนำาจิ้มสูตรเฉพาะ	กลายเป็นอาหารชื่อดังประจำาจังหวัด	ทุกวันนี้	
ในหาดใหญ่มีร้านไก่ทอดเจ้าดังอยู่หลายเจ้า	และยังแพร่หลายมายังจังหวัดอื่นๆ
	 ไก่ทอดหาดใหญ่มีความโดดเด่น	คือ	มีความกรอบนอกนุ่มใน	รสชาติออกเค็ม	
หอมกลิ่นเครื่องเทศจากการโขลกกระเทียม	เม็ดพริกไทย	ลูกผักชี	ยี่หร่า	ให้ละเอียด	
ผสมกับซอสปรุงรส	เกลือ	นำาตาล	คลุกเคล้าให้เข้ากับเนื้อไก่	ก่อนคลุกแป้งสาลี	ลง
ทอดในกระทะนำามันร้อนๆ	ยกขึ้น	รับประทานกับหอมเจียวที่คลุกเคล้าหอมซอย
กับเกลือ	นำาตาล	นำาลงทอดจนเหลืองกรอบในกระทะที่	2	และนำาจิ้มที่ได้จากนำาบ๊วย
ดอง	นำาตาลทรายแดง	พริกขี้หนูบด	รากผักชีตำา	นำาส้มสายชู	กระเทียมดอง	ที่ใส่หม้อ
เคี่ยวไฟอ่อนจนข้น
	 ตามท้องถนนทั่วไปนิยมทอดไก่ขายเป็นชิ้นส่วน	เช่น	อก	สะโพก	คอ	น่อง	ปีก	
เท้า	และเครื่องใน	รับประทานร้อนๆ	กับข้าวเหนียว	คนใต้ยังนิยมกินไก่ทอดหาดใหญ่
แนมกับขนมจีน		
	 ปัจจุบันจากอาหารริมทางขายในรถเข็น	สามล้อพ่วง	หรือเพิง	ไก่ทอดหาดใหญ่
กลายเป็นสินค้าข้ึนห้างสรรพสินค้า	หรือร้านหรู	พร้อมมีขายแฟรนไชส์เทียบเคียงไก่ทอด
ชื่อดังจากต่างประเทศ

In Had Yai district, Songkla Province, food stalls and street carts can be seen everywhere selling 
hot deep fried chicken straight from the pan, with deep fried shallots, sticky rice and a special 
dipping sauce.
The outstanding feature of a Had Yai fried chicken is its crispy skin and tender meat. It is savory and 
fragrant with the smell of marinading spices from garlic, peppercorns, coriander seeds, and cumin 
which all finely ground and rubbed onto the chicken and further elevated with seasoning sauce, salt 
and sugar. It is then coated with flour before deep-frying in hot oil until turn to golden color, crispy 
deliciousness. It is served sprinkled with deep fried sliced shallots that have also been deep fried 
with some salt and sugar in a separate pan. The zesty, zingy sauce is made by reducing pickled 
plum juice, brown sugar, ground bird’s eye chilli, coriander root, vinegar and picked garlic over low 
heat until thickened.
The fried chicken pieces are sold to your preference, with a choice of breast or thigh, neck, drumstick, 
wings, feet and even offal. Although it is most commonly enjoyed with sticky rice, a true Southerner 
will pair it with Kanom Jeen instead.
Had Yai fried chicken is yet another dish that has become so famous and synonymous with Had Yai 
province that not only is it available on the street and in restaurants, but also in department stores 
and even franchises to rival that of our famous imported fried chicken contender.
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สะเต๊ะ
SATAY

(Skewered Grilled Meats) 

 สะเต๊ะเนื้อวัวหมักเครื่องเทศเสียบไม้ย่าง เสิร์ฟพร้อมนำาจิ้มและอาจาดนี้มีแหล่งกำาเนิด
มาจากประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งดัดแปลงมาจากคาบับของอินเดียเหนือที่ได้รับอิทธิพลจากเนื้อ
แพะเสียบเหล็กแหลมย่างไฟของชาวตุรกีอีกทอด ต่อมาแพร่หลายมาในกลุ่มประเทศท่ีมีผู้นับถือ
ศาสนาอิสลามอย่างมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศไทย นอกจากสะเต๊ะเนื้อ เรายังพบ
การนำาเนื้อสัตว์ชนิดอื่นมาเสียบไม้ย่าง เช่น สะเต๊ะหมู สะเต๊ะไก่ 
 สะเต๊ะเนื้อพบได้ทั่วไปในจังหวัดที่มีชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ ถ้าเป็น 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ นิยมรับประทานสะเต๊ะเน้ือกับข้าวอัด (นาซิกาเป๊ะ หรือลาซิติเนะ) และอาจาด วิธีการทำา
นาซิกาเป๊ะน้ัน หุงข้าวเก่าใส่นำา 2 เท่าของปกติ สุกแล้วเทใส่ภาชนะท่ีรองด้วยใบตอง แล้วใช้ของ
หนักทับไว้ 1 คืน ค่อยนำามาตัดเป็นช้ินๆ รับประทานกับสะเต๊ะเน้ือท่ีหมักกับเคร่ืองเทศอย่างหอม 
กระเทียม ข่า ตะไคร้ โขลกละเอียด ผสมกับขม้ินผง ผงกะหร่ี เกลือ นำาตาลป๊ีบ และนำามัน เสียบ
ไม้ย่างบนเตาถ่านจนสุก รับประทานพร้อมอาจาด
 ปกติตามร้านหรือรถเข็นขายสะเต๊ะ จะย่างสะเต๊ะเพื่อให้ร้อนและส่งกลิ่นหอม ระหว่าง
ย่างใช้แปรงใบเตยฉีกจุ่มนำากอเปี๊ยะที่ได้จากหางกะทิผสมเกลือและกระเทียมบด พรมเป็นระยะ 
เพื่อให้เนื้อชุ่ม ไม่แห้ง ดูน่ารับประทาน

Beef satay is an Indonesian influenced dish, and owing its origins and adaptations from the Kebab 
of North India, which was influenced by the mutton Shish Kebab of Turkey. It made its journey with 
Muslim settlers in Malaysia, Philippines, and Thailand. Apart from beef, it is also common to find 
pork and chicken satays as well.
Beef satay is often accompanied with a compressed rice cake called Nasi Kabeh or Lasitinae in 
the local dialect, along with Arjaad dipping sauce.To make the compressed rice cakes, cook rice 
with double amount of water than normal, and when the rice already cooked pour into a container 
which lay with banana leaf, and compress with a heavy object overnight before cutting into bite-size 
pieces. The beef is marinaded  in a wondrous mixture of onion, garlic, galangal, lemongrass, turmeric 
powder, curry powder, salt and oil. Once the meat has been marinated and skewered, grill over 
hot charcoal and baste with kor-peah or an infusion of coconut milk, salt and garlic with a “brush” 
made from banana leaves to get a most tender and fragrant satay.

SOUTHERN THAILAND
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กือโป๊ะ
GUE POH 
(Fish Crackers) 
 ‘กือโป๊ะ’ ‘กรือโป๊ะ’ ‘กะโป๊ะ’ ‘ซามารอเด็ง’ เป็นภาษามลายู แปลว่า ข้าวเกรยีบที่
ทำาจากปลาหลังเขียว ปลาทู ฯลฯ ภาษาปักษ์ใต้เรียกว่า หัวเกรียบ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการถนอมอาหารของชาวประมงแถบ 3 จังหวัดชายแดนใต้
 กือโป๊ะเกิดที่หมู่บ้านชาวประมงแถบปัตตานีและนราธิวาส ในยุคที่เศรษฐกิจไม่ดี 
ชาวประมงจึงคิดค้นนำาแป้งสาคูและเกลือมาผสมกับปลาสดท่ีขายไม่ได้ราคา บดให้ละเอียด
แล้วปันเป็นแท่งกลมยาว นำาไปต้มในนำาเดือดจนสุก ผึ ่งลมให้แห้งแล้วแช่เย็น ก่อน
รับประทานนำามาตัดเป็นชิ้นๆ ย่าง หรือทอดในนำามัน รับประทานเปล่าๆ หรือกินกับนำา
จิ้มไก่
 กือโป๊ะหาซื้อได้ง่ายแถบ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส 
หรือจังหวัดอื่นในภาคใต้ มีขายตามตลาดเช้า ตลาดนัด รถเข็น หรือแผงริมทาง นิยมหั ่น
เป็นวงกลม แท่ง หรือสามเหล่ียม มีหลากรสชาติ เช่น รสสไปซ่ี รสสาหร่าย รสช็อกโกแลต 
สามรส รสคั่วกลิ้ง รสสมุนไพร รสต้มยำา ฯลฯ
 ปัจจุบันกือโป๊ะรถเข็นไม่เพียงมีขายตามตลาดนัด หรือตลาดริมทางทั ่วไป 
ยังกลายเป็นสแน็กข้าวเกรียบปลาทอดกรอบบรรจุใส่ถุงสุญญากาศ วางขายตามห้าง
สรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อในสาขา 3 จังหวัดชายแดนใต้ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ที่ชาวบ้านรวมกลุ่มกันทำากือโป๊ะจำาหน่าย กลายเป็นสินค้า
ขึ้นชื่อของจังหวัด และส่งออกไปขายหลายประเทศ

Gue Poh or Samarohdeng in local Southern lingo means fish crackers, and is made with plaa lung 
kheow (clupeidae) and plaa tu (mackerel). Gue Poh was created in fishing villages along Pattani and 
Naratiwas provinces out of adversity during times when the economy was hard and the fishermen 
were unable to sell their catch. They found a way to mix sago flour with salt and the leftover fish, 
then pulverise the mixture before moulding it into long cylindrical shapes, which are then boiled, 
left to air-dry and cool down in the refrigerator. To eat, the cylinder will be sliced and either grilled 
or deep fried to be enjoyed either on its own as a savoury snack or dipped in sweet chilli sauce.
Gue Poh is popularly found in the three Southern provinces of Thailand - Yala, Pattani and Narathiwas. 
It has quickly spreaded to other provinces as well, and sold in shops, stalls, and markets in sliced 
round or rectangular shapes, and comes with a myriad of creative flavours including spicy, nori or 
seaweed, chocolate, a three- flavoured combination, Khua Kling, herbal,  and Tom Yum.
From hardship and adversity was born this ingenious creation that has become a household 
industry and supplying income to village co-ops in the three provinces. It has become so popular, 
in fact, that it can now be found modernly presented in air- tight packages in department stores 
and even for export.
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มะตะบะ
MATABA 
(Islamic Savory Pancake)

 ‘มะตะบะ’ สันนิษฐานว่าไทยได้รับอิทธิพลมาจากพ่อค้าชาวเปอร์เซียที่
เข้ามาติดต่อค้าขายตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่คนไทยนำามาประยุกต์ให้กลายเป็น
ของกินพ้ืนถ่ินท่ีชาวไทยมุสลิมนิยมรับประทานกันในชีวิตประจำาวันและช่วงถือศีลอด 
(เดือนรอมฎอน)
 มะตะบะใช้แป้งโรตีห่อไส้ มีทั้งไส้หวานที่ใส่นม นำาตาล ไข่ หรือกล้วยหอม 
และไส้คาว ที่ใส่เนื้อวัว หรือเนื้อไก่ ผัดกับเครื่องเทศและหอมใหญ่ รับประทานคู่
กับอาจาด หรือทอดเป็นแป้งโรตีรับประทานกับนำาแกง
 วิธีทำาแป้งโรตี นำาแป้งสาลีมานวดให้เข้ากับนำามันพืช นมสด เกลือ นำาอุ่น 
จนเนียนไม่ติดมือ พักแป้งแล้วนำามาแบ่งเป็นก้อนเล็ก พักอีกครั้งโดยชุบก้อนแป้ง
กับนำามัน ส่วนไส้ นำาลูกผักชี ยี่หร่าคั่ว กระเทียม หัวหอม เกลือ ขมิ้นผง ผงกะหรี่ 
มาโขลกให้ละเอียด นำาไปผัดกับนำามันให้หอม ใส่เนื้อ หอมใหญ่ เกลือ นำาตาล พอ
สุกรอให้เย็น นำาก้อนแป้งมาตลบแผ่ให้บางลงทอดในกระทะ ละเลงไส้ลงให้ทั่ว
แผ่น จากนั้นตอกไข่ใส่ถ้วยตีกับต้นหอมซอยแล้วนำามาราดบนไส้ให้ทั่ว พับห่อเป็น
สี่เหลี่ยม ตักเนยวางข้างๆ กระทะแล้วกลับด้าน รอสุกยกขึ้นรับประทานพร้อมกับ
อาจาด
 มะตะบะยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวไทยพุทธและนักท่องเที่ยวต่างชาติ จน
กลายเป็นอาหารริมทางยอดนิยม พบเห็นได้ทั้งร้านและรถเข็นขายมะตะบะ หรือ
โรตีที่ขายกันทั่วไป

The Mataba owes its roots to the Persian traders along the trade roots since the Ayutthaya era (1351-
1767). Thai people, and in particular the Muslim- Thai, have adapted this much loved dish to suit 
the local palate and become especially popular during the Ramadan or Fasting period of the 
Islamic religion.
Mataba is similar in texture to a Roti, but has a filling that is either sweet made with milk, sugar, 
eggs or butter, or a savory version with beef or chicken fried with onion and spices. There is also a 
plain Mataba option suitable for sopping up delicious curry.
Mataba is made from wheat flour, milk, salt, warm water, and oil, kneaded until very soft, pliable and 
no longer sticky,  rest the the dough for a while, divide the dough into small rounded pieces, coated 
wit oil, and rest a second time. Meanwhile prepare the filling by grinding toasted coriander, cumin 
seeds, garlic, onion, salt, turmeric powder, and curry powder, stir fry in some hot oil until fragrant 
then adding meat, onions, salt, and sugar. Leave to cool completely before using. To combine this 
dish, roll out the rested dough into thin shapes and put into a frying pan, spread the filling onto the 
dough. Tip in the prepared filling, add a beaten egg with chopped spring onions on the spreaded 
filling  and fold into a square shape before adding more butter and flipping to cook the other side. 
This savory Mataba is best paired with Arjaad sauce. Mataba becomes popular not only among all 
Thai people but especially foreign travellers as well.
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โอ้เอ๋ว
O-AEW 
(Phuket Style Banana Jelly In Syrup )  

 ขนมหวานของภูเก็ตที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีน
ฮกเกี้ยน นิยมรับประทานกับนำาเชื่อมและนำาแข็งไส โอ้เอ๋วยัง
พบได้ที่ปีนังและไต้หวันที่มีชาวจีนฮกเกี้ยนอพยพไปอาศัย
 ชาวจีนฮกเกี้ยนเรียกโอ้เอ๋วว่า อ้ายยวี่ (Ai Yu) สูตร
ภูเก็ตนำาเมล็ดด้านในของผลโอ้เอ๋วมาแช่นำา จะได้วุ้นธรรมชาติ
ที่มีลักษณะเป็นเมือก นำามากรองผ่านผ้าขาวบาง แล้วผสมกับ
เมือกของกล้วยนำาว้า เพื่อกลบกลิ่นฉุนของโอ้เอ๋ว จากนั้นใส่
เจียะกอ (แคลเซียมซัลเฟตท่ีนิยมใช้ทำาเต้าฮวย) ให้โอ้เอ๋วจับตัว
แข็งเป็นก้อน คล้ายวุ้น ไม่มีรสชาติ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของ
กล้วยนำาว้า โอ้เอ๋วมีสรรพคุณแก้ร้อนใน ให้ความเย็นชื่นใจ 
ลดอาการกระหายนำา นิยมขายในช่วงหน้าร้อน
 คนภูเก็ตรับประทานโอ้เอ๋วกับนำาแข็งไส ใส่นำาเชื่อม 
ถั่วแดงต้ม เฉาก๊วย กลิ่นนมแมว หรือนำากลิ่นกุหลาบ ปัจจุบัน
มีเจ้าดั้งเดิมที่ขายกันมานานในภูเก็ตหลงเหลืออยู่ไม่กี ่เจ้า 
สำาหรับโอ้เอ๋วรุ่นใหม่ที่เปิดขาย ดัดแปลงจากโอ้เอ๋วนำาแข็งไส
ดั้งเดิมเป็นโอ้เอ๋วฮันนี่เลมอนใส่ลิ้นจี่

O-Aew is a kind of dessert, eaten with shaved ice,  in Phuket influenced by the Hokkien Chinese 
immigrants and very popular in Penang and as far as Taiwan. For another name, Chinese sometimes 
called O-Aeaw as Aiyu.
The Phuket recipe is made by soaking the seeds of the O-Aew fruit (which is a variety of fig, 
Ficuspumila) until a gel-like or mucilage, slightly slimy liquid seeps out, and mixed with banana 
extract in order to mask the more pungent 
O-Aew fragrance. Jia kor, a Chinese herb, or calcium sulphate is added to form a clear white jelly. 
There is no taste to the jelly, but there is a subtle fragrance from the banana. This jelly is believed 
to be beneficial in aiding to cool down body heat and combat thirst during the hot summer months.
It is traditionally served with shaved ice, syrup, red beans, grass jelly and nommaew (amyl acetate) 
or rose essence. There are very few original vendors of O- Aew left even though the dessert is still 
popular, instead we will find more modern versions adapted to other flavours such as honey-lemon 
syrup with lychees.
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ขนมลา
KANOM LAA 

(Southern Thai Sweet Pancake ) 

 ขนมลามีถิ่นกำาเนิดในภาคใต้ เป็นหนึ่งในขนม 5 อย่างที่คนใต้ โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนำาไปทำาบุญสารทเดือนสิบ 
(ขนมพอง ขนมกง ขนมบ้า และขนมดีซำา) ขนมลาเป็นตัวแทนอาหารและเครื่องนุ่งห่มส่งให้วิญญาณบรรพบุรุษที่เชื่อกันว่าตาย
แล้วเป็นเปรตในนรก อีกความหมายหนึ่งเส้นที่ทับกันไปมาจนเหนียวแน่นของขนมลา คล้ายสายใยความผูกพันของญาติพี่น้อง
 ขนมลามี  2 ชนิด ลาเช็ด (ชนิดนิ่ม) ที่ใช้นำามันและไข่แดงเช็ดกระทะ และลาลอย (ชนิดกรอบ) ที่ใชนำามันสำาหรับทอด
กว่าครึ่งกระทะ ซึ่งทอดเสร็จแล้วนิยมพับเป็นรูปสามเหลี่ยม ชื่อขนมลาน่าจะมาจากกะลามะพร้าวที่นำามาเจาะรูเล็กๆ ใช้โรยแป้ง 
และมาจากการเช็ดกระทะด้วยนำามันและไข่แดงทุกครั้งที่มีการทอดแป้ง ซึ่งภาษาใต้เรียกว่า ลามัน
 กรรมวิธีการทำาแป้งขนมลา เริ่มจากเคี่ยวนำาตาลโตนด นำาตาล และนำาจนข้น นำามานวดกับแป้งข้าวเจ้า ใส่นำาร้อน
จนแป้งเหนียว ใช้มือจุ่มโรย ถ้าแป้งเป็นสายถือว่าใช้ได้ นำามาใส่ภาชนะเจาะก้นแล้วส่ายเป็นวงกลมลงกระทะ แป้งที่ดีเส้นต้อง
ไม่ขาด มีขนาดเล็กเท่าเส้นด้าย เชื่อกันว่าถ้าขนมเส้นใหญ่ไปเปรตจะกินไม่ได้ เพราะเปรตมีปากเล็กเท่ารูเข็ม
 การใช้กะลามะพร้าวยังพบเห็นได้ในบางพื้นที่ ปัจจุบันใช้ขันอะลูมิเนียม หรือกระป๋องเจาะรูถี่ๆ แทน ขนมลามีขาย
กันทั่วไปตามตลาดเช้า ยิ่งช่วงใกล้เทศกาลบุญสารทเดือนสิบจะพบเห็นมาก ปัจจุบันยังนิยมม้วนขนมลาเป็นเส้นคล้ายดินสอ อบ
ให้กรอบ แล้วตกแต่งด้วยซอสต่างๆ เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์โอทอปที่เลื่องชื่อของภาคใต้

Kanom Laa is a southern  dessert that is part of the Boon Sard Duen Sip religious ceremony honouring 
the ancestors. It is believed that ancestors who have not passed on may remain as ghouls and are 
dependent on their descendants for ceremonial food and blessings. Kanom Laa is part of the five 
desserts in the ceremonial offerings consisting of Kanom Phong, Kanom Kong, Kanom Bha and 
Kanom Dee-Sum.
Kanom Laa, with its thread-like structure, represents the thin thread-like bond between the ancestors 
and their descendants. Because it is also believed that ghouls have very small openings the size 
of the eye of a needle for mouths, it is therefore very important that Kanom Laa has very long, thin, 
unbroken threads that will be easy for the ancestral ghouls to consume.
There are two types of Kanom Laa, the first of which is called Laa Ched (‘ched’ means to wipe), it is 
a soft variety and is created by first coating or “wiping” the pan with a mixture of oil and egg, hence 
the name Laa Ched. The second type is called Laa Loy (‘loy’ means to float) and it is the crispier 
version made by deep frying the dough in a lot of oil until it floats or “loy”. It is also traditionally 
typical to fold KanomLaa into a triangle shape.
The recipe for Kanom Laa is made by combining palm sugar or jaggery, sugar and water and 
reducing it to a thick syrup. This syrup is then mixed with rice flour, and enough hot water is added 
to make the dough sticky liquid enough to be dripped in a continuous thread into the pan. It was 
tradition to use a coconut hull called a ka-laa (hence the name kanom “laa”) and poke tiny holes in 
it before filling with the Kanom Laa mixture to create the threads.
For today, it is much more common to use an aluminium cup or small bucket with holes instead. For 
another new version roll the dessert up into pencil-like shapes and roasting until crisp. Kanom Laa 
has become part of the OTOP (One Tumbon One Product) initiative goods, and is popular throughout 
but especially so during the Boon Sard Duen Sip ceremony. 
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(Left) The famous Southern Kopi shops selling coffee, tea, sweets 
and food popular in the South also serves as a socialising place 
to have leisurely conversations. (Right) Kopi shops are usually run 
by highly skilled older gentlemen “barista” serving hot and cold 
concoctions with regular customers who love coming back again 
and again.  Many regulars have been frequenting Kopi shops since 
their childhood, accompanying their fathers or grandfathers.  When 
they themselves have become adults, they continue the tradition by 
bringing their own children to the very same Kopi Shops.
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A twilight scene depicting the Chino-Portuguese shop 
houses at old town Phuket, one of the most popular 
street food area for tourists where Eastern culture mixes 
perfectly with the Western one – with many delectable 
choices from Kopi shops, dim sum shops, Kanom Jeen 
shops and made-to-order eateries.
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- จริยา ชูช่วย. ผัดไทย จานชาตินิยม จานยอดนิยม อนุสาร อ.ส.ท. เมษายน 2559 
- ญดา ศรีเงินยวง, ชนิรัตน์ สำาเร็จ. แกงไทย. สำานักพิมพ์แสงแดด พฤษภาคม 2557
- ศูนย์สนเทศภาคเหนือ สำานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาหารพื้นบ้านล้านนา 
- สมชาย เส้งเสน. ขนมลา ขั้นตอนและวิธีทำา ประวัติความเป็นมาและประเพณีบุญสารทเดือนสิบ 
- สารานุกรมเสรี https://th.wikipedia.org อาหารไทย 
- สิริรักษ์ บางสุด, พลวัฒน์ อารมณ์. โอชะแห่งล้านนา. สำานักพิมพ์แสงแดด มกราคม 2558 
- วันดี ณ สงขลา. อาหารไทยแท้และอาหารไทยแปลง เรื่องที่ 8 อาหารไทย เล่มที่ 13 สารานุกรมไทยสำาหรับเยาวชน 
โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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