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ศศิธร มัตซึึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

ส
วัสดืีค่ะ ชาว TPA NEWS ทุกท่าน พบักันอีกครั�งก็

ปลัายัร�อนต�นฝึน ถ่ือเป็นช่วงที�อากาศึเปลัี�ยันแปลัง

บัอ่ยั รกัษาสขุึ้ภาพกนัให�ดืดีื�วยันะคะ การรกัษาสขุึ้ภาพที�ไดื�ผลัดืวีธิิี

หน้�ง คือ การทานอาหารให�ครบัห�าหม้่ แลัะเลืัอกทานอาหารที�มี

ประโยัชน์ต่อร่างกายั คิดืว่าเป็นเรื�องที�น่าจะทำไดื�ง่ายัที�สุดืแลั�วค่ะ 

...นั�น! พาเขึ้�าเรื�อง “กิน” อีกแลั�ว หากติดืตามเรื�องที�เขีึ้ยันไปเมื�อ

ฉบับััเดือืนกมุภาพนัธิ ์กพ็อจะทราบักนัะคะวา่ต�องมภีาคตอ่แนน่อน 

ฉบับัันี�ผ้�เขึ้ยีันขึ้อเสนอ “ชื�อขึ้องกินที�คุ�นเคยั ตอนที� ๒” ตอ่เลัยันะคะ 

จากที�เมื�อครั�งก่อนนำเสนอที�มาขึ้องชื�อขึ้องกินที�

ลังท�ายัว่า “ชากังราว” ไป ครั�งนี�เป็นตาขึ้อง “ขึ้�าวซึ่อยั” กับั 

“แคบัหม”้ อาหารทางเหนอืคะ่ ถ่�าอยัากทราบัวา่ ชื�อนี�มทีี�มาอยัา่งไร 

เชิญอ่านต่อไดื�เลัยัค่ะ

 

ขั�าวิซอย์

“ขึ้�าวซึ่อยั” ทำไมไม่มขีึ้�าว! เมื�อกอ่นเคยัคิดืไปเองว่าอาจจะ

เปน็ภาษาเหนอื เพราะเปน็อาหารเหนอื แตก่ไ็มไ่ดื�หาคำตอบัต่อวา่

จรงิหรอืไม ่แลัะมีความหมายัว่าอะไรแน ่พอมาเป็นคร ้นกัเรียันชาว

ต่างชาติที�ไดื�ลัิ�มลัองหรือไดื�ร้�จักขึ้�าวซึ่อยั ก็เป็นต�องกลัับัมาถ่ามคร้

ว่า “ขึ้�าวซึ่อยั” มีความหมายัว่าอย่ัางไร เพราะไม่เห็นมีขึ้�าวเลัยั!? 

นกัเรยีันเปน็แรงบันัดืาลัใจให�ครค้�นหาความหมายัมาตอบัให�ไดื�คะ่

พจนานกุรม ฉบับััราชบัณั์ฑ์ติยัสถ่าน พ.ศึ. ๒๕๕๔ (https://

dictionary.orst.go.th/) เขีึ้ยันไว�ว่า ข่�าวซัอัย่	 (ถิิ�น-พูายั่พู)	น.	 ชี่ื�อั

อัาห้ารู้ชี่นิดีห้นึ�ง	 เป็นเส�นคล�าย่บะห้มี�	 แล�วปรูุ้งเครู้ื�อัง,	 เดิีมเรู้ีย่ก	

ก๋วย่เต่ี�ย่วฮ่่อั

หากันต่อค่ะ เพราะยัังไม่ไดื�ที�มาขึ้องชื�อ…

เว็บัไซึ่ต์ OPEN RICE เขึ้ียันเรื�อง “ตำนานขึ้�าวซึ่อยั เสน่ห์

อาหารเหนือ” (https://th.openrice.com/th/bangkok/article/

ตำนานขึ้�าวซึ่อยั-เสน่ห์อาหารเหนือ-a1186) ในตอนหน้�งว่า 

“ข่�าวซัอัย่”	 เป็นอัาห้ารู้พูื�นบ�านทางภาคเห้นือั	 มีลักษณะ

คล�าย่เส�นบะห้มี�ในน�ำแกงกะห้รู้ี�	เชี่ื�อักันว่าเป็นวัฒนธรู้รู้มอัาห้ารู้ที�

ไดี�รัู้บอัทิธพิูลมาจ่ากการู้ทำการู้ค�าข่าย่กับพูอ่ัค�าชี่าวจ่นีฮ่อ่ั	ห้รืู้อัชี่าว

จ่ีนที�นับถิือัศึาสนาอัิสลามในชี่่วงกลางยุ่คศึต่วรู้รู้ษที�	 19	 ที�เข่�ามา

ชื่่อของกิน

ทุ่�คุุ้้นเคุ้ย ตอนที่่� ๒

ค�าข่าย่ในดิีนแดีนสิบสอังปันนาไปจ่นถิงึย่น้นาน	ข่�าวซัอัย่จี่นฮ่่อัจึ่ง

เข่�ามาอัย่้่ในวัฒนธรู้รู้มข่อังชี่าวสิบสอังปันนาในสมัย่นั�น	และไดี�มี

การู้พูัฒนาให้�เข่�ากับลิ�นคนไทย่มากข่ึ�น	 ดี�วย่การู้ปรู้ับส้ต่รู้ใส่กะทิ	

โรู้ย่ต่�นห้อัมผักชีี่	 รัู้บปรู้ะทานค้่กับเครู้ื�อังเคีย่งอัย่่างพูริู้กผัดีน�ำมัน	

มะนาว	ห้อัมแดีงซัอัย่	รู้วมทั�งผักกาดีดีอัง	กลาย่เป็นข่�าวซัอัย่แสน

อัรู้อ่ัย่ที�เรู้ารู้้�จ่กักนัในปจั่จ่บุนั	ข่�าวซัอัย่แบบดีั�งเดีมิจ่งึมเีพูยี่งข่�าวซัอัย่

ไก่	และข่�าวซัอัย่เนื�อัเท่านั�น

สำห้รู้ับเห้ตุ่ผลที�เรู้ีย่กอัาห้ารู้ชี่นิดีนี�ว่า	 “ข่�าวซัอัย่”	ก็เพูรู้าะ

ในสมัย่โบรู้าณย่ังไม่มีเครู้ื�อังจั่กรู้ในการู้ผลิต่เส�นบะห้มี�ที�ใชี่�ทำข่�าว

ซัอัย่	จ่ึงใชี่�การู้ทำเส�นสดี	โดีย่นำแป้งข่�าวสาลี	ไข่่	เกลือั	น�ำ	มาผสม

กันแล�วนวดีจ่นเข่�ากันดีี	กดีรู้ีดีให้�เป็นแผ่น	แล�วเอัามีดีมาซัอัย่แผ่น

แป้งให้�เป็นเส�น	จ่ึงเรู้ีย่กว่า	“ข่�าวซัอัย่”	นั�นเอัง
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เว็บัไซึ่ต์ขึ้อง พริกแกงแม่น�อยัเชียังรายั (https://www.

maenoicurry.com/article/4/เรื�องราวขึ้องขึ้�าวซึ่อยั) ก็ไดื�เลั่าที�มา

ขึ้องขึ้�าวซึ่อยัเชน่เดีืยัวกันว่า ข่�าวซัอัย่เป็นวัฒนธรู้รู้มการู้กินข่อังชี่าว

จ่ีนห้ยุ่นห้นานที�เข่�ามาค�าข่าย่ต่ิดีต่่อักับชี่าวล�านนาในสมัย่โบรู้าณ	

วา่กนัวา่ข่�าวซัอัย่เปน็อัาห้ารู้ข่อังชี่าวจ่นีมสุลมิห้รู้อืัที�เรู้ามกัเรู้ยี่กวา่	

ชี่าวจ่ีนฮ่่อั	นำมาเผย่แพูรู้่	และเห้ตุ่ที�เรู้ีย่กว่าข่�าวซัอัย่เพูรู้าะ	บะห้มี�

ชี่นิดีนี�ทำจ่ากแป้งข่�าวสาลีผสมกับน�ำ	น�ำต่าล	เกลือั	เมื�อันวดีแป้ง

เข่�าที�แล�วจ่ะทำให้�แป้งเป็นก�อันและนำก�อันแป้งมาซัอัย่เป็นเส�น

บาง	ๆ	มีความกว�างปรู้ะมาณ	0.6-1	ซัม.	ความย่าวข่อังเส�นรู้าว	ๆ	

15-20	ซัม.	 การู้ซัอัย่นั�นจ่ะซัอัย่ลงในน�ำเดีือัดีโดีย่ต่รู้ง	 เมื�อัเส�นสุก

แล�ว	ก็นำน�ำซัุปมารู้าดี	ซัึ�งน�ำซัุปที�รู้าดีมีห้ลาย่ปรู้ะเภท	มีทั�งซัุปใส

และซัุปที�มีรู้สเผ็ดี	 ปัจ่จุ่บันการู้ผลิต่เส�นข่�าวซัอัย่ดี�วย่วิธีดัีงกล่าว

แทบจ่ะไม่มีให้�เห้็นแล�ว...

สรุปไดื�ว่า ชื�อ “ขึ้�าวซึ่อยั” ไดื�มาจากวิธีิการทำเส�นบัะหมี�ที�

ทำจากแป้ง “ข่้าว่” สาลัีผสมกับัส่วนผสมอื�น ๆ จนไดื�เป็นก�อนแป้ง 

รดีืแปง้ให�เปน็แผน่ แลั�วนำมา “ซีอย” เปน็เส�นบัาง ๆ  ลังในน�ำเดือืดื 

เป็นอาหารที�มาจากชาวจีนฮ่อ (ชาวจีนมุสลิัม) จ้งมีอีกชื�อว่า 

ก๋วยัเตี�ยัวฮ่อ

เนื�อที� กว�าง-แคบั นะคะ

คณ์ะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยัาลััยัเชียังใหม่ (https://

www.agro.cmu.ac.th/lanna/pork_rind.html)

เขึ้ียันเรื�อง “แคบัหม้” ไว�ว่า แคบห้ม้	เป็นวิธีการู้แปรู้รู้้ปและ

ถินอัมอัาห้ารู้อัย่า่งห้นึ�ง	โดีย่นำห้นังห้ม้มาผ่านกรู้รู้มวิธกีารู้ทอัดีจ่น

ไดี�ลักษณะพูอังกรู้อับทั�งชี่ิ�น	 มีรู้สกลมกล่อัม	มีกลิ�นห้อัมชี่วนรู้ับ

ปรู้ะทาน	 โดีย่รู้ับปรู้ะทานแคบห้ม้เป็นอัาห้ารู้มากกว่าเป็นเครู้ื�อัง

แนม	และอัาจ่บรู้ิโภคไดี�ห้ลาย่รู้้ปแบบ	 เชี่่น	ชี่าวไทย่ในภาคเห้นือั

และภาคต่ะวันอัอักเฉีย่งเห้นือัอัาจ่นำมาบรู้ิโภคในรู้้ปข่อังอัาห้ารู้

คาวโดีย่ต่รู้ง	ใชี่�เปน็เครู้ื�อังจ่ิ�มกบัน�ำพูริู้กต่า่ง	ๆ 	ห้รืู้อัรู้บัปรู้ะทานรู่้วม

กับข่นมจ่ีนน�ำเงี�ย่ว	 ซัึ�งเป็นอัาห้ารู้ท�อังถิิ�นข่อังชี่าวไทย่ภาคเห้นือั 

(รัตนา พรหมพิชัยั. (2542). แคบั/แครบั. ใน สารานุกรมวัฒนธิรรม

ไทยั ภาคเหนือ (เล่ัม 3, หน�า 1344-1345). กรุงเทพฯ: ม้ลันิธิิ

สารานุกรมวัฒนธิรรมไทยั ธินาคารไทยัพาณ์ิชยั์.)

เว็บัไซึ่ต์ Wongnai ก็มีบัทความเรื�อง “5 เรื�องไม่ลัับัฉบัับั

แคบัหม้” ที�ทำให�ทราบัที�มาขึ้องคำแลัะชนิดืขึ้องอาหารประเภทนี�

ดื�วยัค่ะ (https://www.wongnai.com/food-tips/pork-rinds-

cm?ref=ct) 

แคบ คือ มันข่องสัต์ว์่ท่�เจ่ยว่เอาน�ำมัน

ออกแล้ว่ม่ลักษณะกรอบ นิยมใชิ้เป์็นอาหุ่าร ม่

หุ่ลายชินิดแล้ว่แต์่มันจากสัต์ว่์ชินิดนั�น ๆ เช่น 

“แคบัไขึ้” คือ มันขึ้องวัวหรือควายัที�เจียัวเอาน�ำมัน

ออกแลั�ว นิยัมนำมากินกับัน�ำพริก ผัก “แคบัควายั” 

คอื มนัขึ้องควายัที�เจียัวเอาน�ำมันออกแลั�ว คลั�ายักับั

แคบัไขึ้ นิยัมนำมากินกับัน�ำพริกตาแดืง แลัะมีอีก

อยัา่งลัักษณ์ะคลั�ายักัน คอื “หนังปอง” ซ้ึ่�งจะเป็นหนัง

วัวแทน 

แคบหุ่มแูบง่ครา่ว่ ๆ  เป์น็สามแบบ ไดแ้ก่ 

ต์ดิมนั มนัลว้่น ไรม้นั โดยป์กต์ติ์ดิมนักบัมนัลว้่น

จะกนิคูก่บัน�ำพรกิหุ่รอืไสอ้ั�ว่ แต์แ่บบไรม้นัจะใชิ้

กินคู่กับข่นมจ่นหุ่รือต์ำกับน�ำพริกมากกว่่า

สรุปไดื�ว่า “แคบั” เป็นภาษาเหนือ หมายัถ่้ง มันขึ้องสัตว์ที�

เจียัวเอาน�ำมันออก มีลัักษณ์ะกรอบั เป็นวิธิีการแปรร้ปแลัะถ่นอม

อาหารอย่ัางหน้�ง “แคบัหม”้ เป็นการนำหนังหมม้าผ่านกรรมวิธิกีาร

ทอดืจนไดื�ลัักษณ์ะพองกรอบัทั�งชิ�น บัริโภคไดื�หลัายัร้ปแบับั เช่น 

ใช�เป็นเครื�องจิ�มกับัน�ำพริกต่าง ๆ หรือรับัประทานร่วมกับัขึ้นมจีน

ครั�งนี�เห็นทีจะต�องไปร�านอาหารเหนือ สั�งขึ้�าวซึ่อยัมากินกับั

แคบัหม้จิ�มน�ำพริกหนุ่มให�หายัอยัากสักหน่อยัแลั�วค่ะ ตอนต่อไป

จะเป็นที�มาขึ้องอะไร ติดืตามกันดื�วยันะคะ สวัสดืีค่ะ

แคบหุ่มู

“แคบัหม”้ ทำไมต�อง แคบั! ทำไมไมเ่รยีักตรง ๆ  วา่ หนงัหม้ 

เหมือนหนังไก่ทอดืลั่ะ?

พจนานุกรม ฉบัับัราชบััณ์ฑ์ิตยัสถ่าน พ.ศึ. ๒๕๕๔ แสดืงค

วาหมายัไว�ว่า แคบห้ม้	(ถิิ�น-พูาย่ัพู)	น.	ห้นังห้ม้ห้รู้ือัห้นังห้ม้ต่ิดีมัน

ทอัดีให้�พูอังและกรู้อับ.	

แสดืงวา่คำที�เรากำลังัหาคำตอบัอยั้น่ี�เป็นภาษาเหนอื ไม่ใช่

ภาษาไทยักลัางหรือไทยัมาตรฐานที�ความหมายัเป็นการแสดืง


