
ELLE FOOD & DRINK

อาหารเปอรานากนั “เปอรานากนั” คอืรอยเชือ่มต่อ
ของวฒันธรรมและภาพสะท้อนการผสมผสานทีล่งตวัของ 2 
รสชาตใินจงัหวดัภเูกต็ เมอืงแห่งความรุง่เรอืงตัง้แต่ครัง้อดตี

SOUTHERN
 COMFORT

อทิธพิลของอารยธรรมสบืเนือ่งมาจากความสมัพันธ์ทางด้าน 
การค้ากบัปีนงัในสมยัรชักาลที ่5 เหน็ได้จากทีน่กัธรุกจิชาวจนี 
ผูร้�า่รวยจากการท�าธรุกจิเหมอืงแร่ดบีกุในจงัหวดัภเูกต็สร้างอาคาร 
แบบชโินโปรตกุสีขึน้มากมาย ภาพอาคารบ้านเรอืนในตวัเมอืง

จงัหวดัภเูกต็บนถนนรษัฎา ถนนพงังา ถนนเยาวราช ถนนกระบี ่ถนนดบีกุ 
ถนนถลาง และถนนเทพกระษตัร ีจงึถกูฉาบฉายด้วยสสีนัและลกัษณะของ 
สถาปัตยกรรมแบบชโินโปรตกุสี ซึง่เป็นการผสมผสานระหว่างสถาปัตย- 
กรรมยโุรปและศลิปะจนี พืน้ทีก่ว่า 210 ไร่ถกูประกาศให้เป็นพืน้ทีอ่นรัุกษ์
สิง่แวดล้อมและศลิปกรรม และคงรปูแบบอาคารลกัษณะชโินโปรตกุสีไว้ 
เพือ่ให้เป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัภเูกต็ ค�าว่า “ชโิน” มาจาก ชนัิวร์ในภาษา 
ฝรัง่เศส หมายถงึจนี ส่วน “โปรตกุสี” หมายถงึโปรตเุกส

อทิธพิลทางวฒันธรรม สถาปัตยกรรม และวถิแีห่งชวีติอนัหลากหลาย 
ทีแ่ผ่ขยายเข้ามาส่งผลให้วถิชีวีติของคนพืน้ถิน่ภเูกต็ดัง้เดมิต้องปรับเปลีย่น 
จนเกอืบลมืไปว่าตวัเอง “เกดิทีน่ี”่ ซึง่ในภาษามลายเูรยีกว่า “เปอรานากนั” 
หรอื “บ้าบ๋า-ย่าหยา” ในภาษาฮกเกีย้น หมายถงึลกูครึง่มลาย-ูจีน ลูกคร่ึง 
มลาย-ูจนีนีเ้องทีส่ร้างวฒันธรรมใหม่ขึน้มาโดยน�าเอาส่วนดขีองวฒันธรรม 
จีนกับมลายูมาผสมผสานกัน ทีโ่ดดเด่นมากอย่างหนึง่ก็คอืวฒันธรรมการกนิ 
ทีเ่รารูจ้กักนัในชือ่ “อาหารเปอรานากนั”

อาหารเปอรานากนัยงัพอหารบัประทานได้ในประเทศมาเลเซยีและ
ประเทศสงิคโปร์ เป็นภาพสะท้อนจากการแต่งงานข้ามเชือ้ชาตริะหว่าง
หนุม่จนีฮกเกีย้นและสาวมลาย ูกล่าวคอืเหล่าสาวย่าหยาจะน�าส่วนดทีีสุ่ด
ของการประกอบอาหารทัง้สองชาตมิารวมกนัโดยใช้วตัถดุบิแบบจนี ปรุง
ด้วยเครือ่งผดัแบบดัง้เดมิของชาวมลาย ูปรงุอย่างประณตีเพือ่ให้เป็นที่
ถกูใจหนุม่บ้าบ๋า อาหารทีน่ยิมท�ากนัได้แก่ ย่าหยาสะเต๊ะหมเูคยีงด้วย
สบัปะรด ผดัเปอรานากนัพรกิแกงปทูะเล และละห์ซากุง้

น่าเสยีดายทีอ่าหารเปอรานากนัซึง่เป็นภาพสะท้อนของ 2 วฒันธรรม
ผ่านการผสมผสานของ 2 รสชาตอิย่างลงตวัก�าลงัจะเลอืนหายไป ในขณะท่ี
อาคารแบบชโินโปรตกุสีคอืร่องรอยของ 2 อารยธรรมทีย่งัหลงเหลือให้ได้
ชืน่ชมและอนรุกัษ์ไว้ 

INGREDIENTS
กุ้งขาว  300  กรัม  
เส้นหมีข่าว  200  กรัม
หอมแดง  10-12  หวั  
กระเทยีมกลบีเลก็  5-6  กลบี
พริกชีฟ้้า  5-7  เมด็  
กะปิอบแห้ง  1  ช้อนโต๊ะ 
หวักะท ิ 2  ถ้วย   
หางกะท ิ 1  ถ้วย
น�า้ส้มมะขาม  1/2  ถ้วย  
เต้าเจ้ียวบด  3-4  ช้อนโต๊ะ
ก  ุยช่าย  250  กรัม 
ถ ัว่งอก  250  กรัม

HOW TO
1 โขลกหวัหอมแดง กระเทยีม 
พรกิชีฟ้้า และกะปิให้แหลกเข้ากนัด ี
2 ต้มหวักะทใินกระทะให้เดอืดและ 

แตกตวั ใส่เครือ่งปรงุทีโ่ขลกไว้ลงไป 
ปล่อยให้เดอืดด้วยไฟอ่อนไป 
สกัคร่ึงชัว่โมง 3 ท�าน�า้ซอสโดยใส่
เต้าเจ้ียวบดลงในหม้อ รอให้เดอืด
อกีอดึใจ ปรุงรสด้วยน�า้ส้มมะขาม 
ชมิให้ได้รสหวานน�า ตามด้วยเคม็
และเปร้ียวแค่พอปลายลิน้ ปิดไฟ
พกัไว้ 4 คลกุเคล้ากุ้งกับซอีิว๊ขาว
แล้วน�าไปผดักับน�า้นดิหน่อยใน
กระทะจนกระทัง่เนือ้กุ้งสกุเป็น
สีชมพู 5 ลวกเส้นหมีใ่นน�า้เดอืด
จนเร่ิมนิม่ ตกัขึน้พกัไว้ 6 ลวก
กุยช่ายหัน่เป็นท่อนๆ ถัว่งอก และ
กระเทยีมซอยบางให้สกุ 7 เวลา 
รับประทานให้ตกัเส้นหมีใ่ส่จาน 
เคยีงด้วยกุ้งสกุ กุยช่าย ถัว่งอก 
และกระเทยีมลวกสกุ ราดหน้า
ด้วยน�า้ซอสทีป่รุงรสเตรยีมไว้

ละห์ซากุง้



INGREDIENTS
เนือ้กุง้  200  กรมั  
เนือ้ไก่  200  กรมั
มนัแกว  200  กรมั 
แครอตหวัเลก็  1  หัว
แตงกวา  3-4  ลกู  
ไข่เจยีวซอยฝอย  3  ฟอง
เต้าหูข้าว  3  แผ่น  
ต้นหอม  8-10  ต้น
ผกักาดหอม  300  กรัม  
กระเทยีมกลบีเลก็  10-12  กลีบ
พรกิชีฟ้้าเขยีว  4-6  เมด็  
เต้าเจีย้วหวาน  4  ช้อนโต๊ะ
น�า้มนั  3  ช้อนโต๊ะ  
แผ่นเปาะเป๊ียะ  25-30  แผ่น
เกลอื พรกิไทย และ 
น�า้ตาลทรายขาวตามชอบ

INGREDIENTS 
ส�าหรบัน�า้จิม้เปาะเป๊ียะเปอรานากัน

กระเทยีมกลบีเลก็ 6-8 กลีบ  
พรกิชีฟ้้า 4-5 เมด็
เกลอืป่น 1 ช้อนโต๊ะ 
น�า้ตาลทรายขาว 2 ช้อนโต๊ะ
น�า้ส้มสายช ู1 ถ้วย 
น�า้สะอาด 2 ช้อนโต๊ะ

HOW TO
1 สับเนือ้กุง้และเนือ้ไก่รวมกนัพอ
หยาบ 2 ปอกมนัแกวและแครอต
แล้วขดูเป็นเส้น ต้มให้สุก พกัไว้  
3 หัน่แตงกวาเป็นเส้นๆ พกัไว้  
4 หัน่เต้าหูเ้ป็นเส้น น�าไปทอดให้ 
เหลอืง พกัไว้ 5 คัว่เนือ้กุง้และเนือ้ไก่ 
กบัน�า้มนั พอเร่ิมสุกใส่กระเทยีม
สับหยาบลงไป ค่ัวต่อจนหอมกล่ิน
กระเทยีม ใส่พรกิชีฟ้้าหัน่บางๆและ 
ต้นหอมหัน่หยาบลงไป คัว่ประมาณ 
3-5 นาทด้ีวยไฟกลาง 6 ปรุงรสด้วย 
น�า้ตาลทรายขาวและเต้าเจีย้ว ค่ัว
ต่อไปอีกประมาณ 8-10 นาท ีหรือ
จนกระทัง่เปล่ียนเป็นสีน�า้ตาลอ่อน 
7 ใส่เต้าหูแ้ละแตงกวาลงไป เตมิ
น�า้สะอาดนดิหน่อย ปิดฝา เค่ียวต่อ 
อีกสัก 5-10 นาทหีรือจนกระทัง่น�า้
งวดลง 8 ตกัไส้ลงบนแป้งเปาะเป๊ียะ 
โรยหน้าด้วยไข่เจยีวฝอย ม้วนห่อ
แล้วตดัเป็นค�า เสิร์ฟพร้อมน�า้จิม้
วิธีท�าน�า้จิม้ 9 โขลกกระเทยีมกบั 
พริกช้ีฟ้าให้ละเอียด ผสมกบัน�า้ส้ม 
สายช ูน�า้ตาลทรายขาว เกลอืป่น และ
น�า้สะอาด ตัง้ไฟให้เดอืดจนทกุอย่าง
ละลายเข้ากนั

เปาะเป๊ียะเปอรานากนั

INGREDIENTS
มนัเทศหัน่  200  กรัม  
มนัต่อเผอืกหัน่  200  กรัม
เผอืกหัน่  200  กรมั  
สาค ู 1/3  ถ้วย
กล้วยน�า้ว้าห่ามๆ  4-5  ลูก  
หวักะท ิ 2  ถ้วย 
ใบเตยหอม  5-6  ใบ   
น�า้สะอาด  6-7  ถ้วย
น�า้ตาลทรายขาว  4-5  ช้อนโต๊ะ 
น�า้ตาลปีบ  2-4  ช้อนโต๊ะ
เกลอืป่น  2  ช้อนชา

HOW TO
1 นึง่มนัเทศ มนัต่อเผอืก และเผอืก 
จนสกุทัว่ ตกัขึน้พกัไว้ 2 ปอกเปลอืก 
กล้วยน�า้ว้า น�าไปต้มในน�า้เดอืด 
ตกัขึน้พกัไว้ 3 ต้มน�า้กบัใบเตยทีม่ดั
เป็นปมสกั 15-20 นาท ีตกัใบเตยขึน้ 
4 ใส่สาคูลงต้มจนเม็ดเกอืบสกุทัว่ 
ใส่มนัเทศ มนัต่อเผอืก เผอืก และ
กล้วยน�า้ว้าลงไป เค่ียวต่อ 2-3 นาท ี
5 ปรงุรสด้วยน�า้ตาลทรายขาว 
น�า้ตาลปีบ และเกลือป่น พอเดอืด
ทัว่ใส่หวักะทลิงไป คนให้เข้ากนั ชิม
รสตามชอบ รอจนเดอืดทัว่อีกที

ย่าหยาดูโบ้

INGREDIENTS
ปทูะเล  1  ตวั  
ตะไคร้  2  ต้น
หอมแดงสบัหยาบ  10-12  หวั 
กระเทยีมสบัหยาบ  8-10  กลีบ
ขงิสบั  2  ช้อนโต๊ะ  
ข่าสบัหยาบ  2  ช้อนโต๊ะ
พรกิแห้ง  20  เมด็   
ขมิน้ผง  2  ช้อนชา
กะปิ  4  ช้อนโต๊ะ 
น�า้มนั  1  ถ้วย 
น�า้มะขามเปียก เกลือ และ 
น�า้ตาลทรายขาวตามชอบ

HOW TO
1 แกะกระดองปู เอาสิง่สกปรกออก 
หัน่เป็นช้ินๆ 2 โขลกพริกแห้ง 
กระเทยีม หวัหอมแดง ขงิ ข่า  
กะปิ และขมิน้ให้ละเอียดเข้ากนัดี  
3 ผดัเคร่ืองแกงกบัน�า้มนัด้วยไฟ
อ่อนจนมกีล่ินหอม เตมิน�า้สะอาด
ลงไป ปรุงรสด้วยน�า้มะขามเปียก 
น�า้ตาลทรายขาว และเกลือป่น 
4 ใส่ปูทีล้่างสะอาดและหัน่แล้ว 
ลงไป ปิดฝารอจนเดอืดทัว่กนัด ี
จงึผดัคลุกเคล้าให้เข้ากบัเคร่ือง
แกง เค่ียวไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ 
เนือ้ปูสุก และน�า้งวดลง

ผั ดเปอรานากนัพรกิแกงปทูะเล



INGREDIENTS
สนัคอหม ู 1/2  กิโลกรัม 
น�า้มนัพชื  1/2  ถ้วย
กะท ิ 1/2  ถ้วย  
ตะไคร้  1  ต้น
แตงกวาและสบัปะรดหัน่เป็นชิน้
เลก็ๆส�าหรับเป็นเคร่ืองเคยีง

INGREDIENTS 
ส�าหรับเคร่ืองแกง

หอมแดงหวัเลก็  6  หวั  
ขงิแก่สบัหยาบ  1  ช้อนชา
กระเทยีมกลบีเลก็  3-4  กลบี 
ตะไคร้หัน่ละเอยีด  2  ต้น
ผกัชหีัน่  1  ช้อนโต๊ะ 
ขมิน้ผง  1/2  ช้อนชา
ย่ีหร่า  1/2  ช้อนชา
น�า้ตาลทรายขาว  1  ช้อนโต๊ะ

INGREDIENTS
ส�าหรับน�า้จิม้สะเต๊ะ

ถ่ัวลสิงคัว่บบุหยาบ  100  กรัม 
หวักะท ิ 1/2  ถ้วย
หวัหอมแดงสบัหยาบ  3   ช้อนโต๊ะ 
ตะไคร้หัน่ละเอยีด  1  ต้น
ข่าสบัหยาบ  1  ช้อนโต๊ะ 
ขมิน้ผง  1/2  ช้อนชา
พริกแห้ง  3-4  เมด็  

กะปิ  1/2  ช้อนชา
น�า้มนัพชื  2  ช้อนโต๊ะ 
สบัปะรดสบัหยาบ  1/2  ถ้วย
น�า้ตาลปีบ  2  ช้อนโต๊ะ
น�า้มะขามเปียก  1 1/2   ช้อนโต๊ะ

HOW TO
1 โขลกเคร่ืองแกงให้ละเอยีด  
เตมิเกลอืป่นลงไปสกัช้อนชา  
2 แล่สนัคอหมเูป็นชิน้ๆ หมกักบั
เคร่ืองแกงพกัไว้ 6 ชัว่โมง แล้ว 
น�ามาเสยีบไม้ 3 ท�าน�า้จิม้โดย
โขลกพริกแห้ง หวัหอมแดง ข่า 
ตะไคร้ ขมิน้ และกะปิให้เข้ากนัด ี
4 ผดัเคร่ืองแกงน�า้จิม้กบัน�า้มนั 
จนมกีลิน่หอม ใส่หวักะท ิถัว่ลสิง  
และเนือ้สบัปะรดสบัหยาบลงไป 
5 ปรุงรสด้วยน�า้ส้มมะขามและ
น�า้ตาลปีบ จากนัน้เตมิน�า้สะอาด
ลงไปสกั 1/4 ถ้วย รอจนเดอืด 
แล้วหร่ีไฟอ่อนเคีย่วต่อไปจน
กระทัง่น�า้งวดลง ชมิให้รสหวานน�า 
ตามด้วยเคม็และเปรีย้ว อ่อนรส
ใดเตมิรสนัน้ หากอ่อนเคม็ให้เตมิ
เกลอืป่น 6 ระหว่างย่างหมสูะเต๊ะ
ให้ทากะทสิลบัไปด้วยเพือ่ให้นุม่ 
ย่างจนสกุ เสร์ิฟพร้อมน�า้จิม้  
เคยีงด้วยสบัปะรดและแตงกวา

ย่าหยาสะเต๊ะหมู

เรือ่ง: มนตร ีวโิรจน์เวชภณัฑ์  สไตล์: เอกรนิทร์ อยูส่ขุสมบรูณ์  ผูช่้วยสไตลสิต์: 
พงศกร ด่านกลุ  สตูรอาหารและการปรงุ: ร้าน Oriental Spoon, Twin Palms 
Hotel, หาดสรุนิทร์ จ.ภูเกต็ โทร. 0-7631-6500  อปุกรณ์ประกอบฉาก: Ceramics 
of Phuket โทร. 0-7632-6870  สถานที:่ โรงแรม Twin Palms Hotel ภเูกต็


