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Kluay Buad Chee (Traditional Thai Dessert) 

 
 
Thai transcript: 
 
 
ผูช้าย: อะ ตอนนีเรากจะมาดูการสาธิตการทาํขนมไทยพืนบา้นซ่ึงคนไทยโดยทวัไปกสามารถจะทาํรับประทานกนได้้ ้็ ็ ั่  
 
ผูห้ญิง: แลว้น่ีมีช่ือวาอะไรอะคะ่  
 
ผูช้าย: กลว้ยบวดชี นะครับ 
 
ผูห้ญิง: มาดูสวนประกอบกนเลยคะ่ ั ่  
 
ผูช้าย: ครับเรามาดูสวนประกอบของกลว้ยบวดชีนะครับ่  อนัแรกกคือเป็นกลว้ยนาํวา้็ ้  เป็นกลว้ยนาํวา้ท่ีมีการสุก้  
อยาใหง้อมมาก่  คือสุกนะครับ ถดัไปกจะเป็น็  เออ 
กะทินะครับแตน่ีเป็น่ สวนประก่ อบของกะทิซ่ึงยงัไมไดมี้การคนัมนัออกมานะครับ่ ้  
มาจากมะพร้าวท่ีขดูๆออกมาแลว้เป็นชินยอยๆขนาดนี้ ่ ้  
 
ผูห้ญิง: แลว้ท่ี เม่ือกบอกวาจะคนักะทิอะคะี๊ ่ ่้  คือพอคนัแลว้้ เน่ียจะใชส้วนไหนของกะทิบา้งอะคะ่   
 
ผูช้าย: คนัแลว้กจะใชส้วนท่ี้ ็ ่  เคา้เรียกวานาํแรกของมนัคือหวักะท่ ้ ิกอน่  
แลว้กจะมีนาํถดัๆไปซ่ึงจะมีความเขม้ขน้ของกะทินอ้ยลง็ ้  เรากจะใชม้นัดว้ย็  ตรงนนั้  
แตกจะมีสัดสวนซ่ึงเป็นนาํกะทิสวนหลงัเน่ียจะใชส้ัดสวนมาก่ ็ ่ ่ ่้  สวนหวักะทิจะใช้่ ... 
 
ผูห้ญิง: นอ้ยลง 
 
ผูช้าย: นอ้ยลง ใชแลว้่  สวนประกอบถดัไปกจะเป็นนาํตาล่ ็ ้  เป็นนาํตาลทรายขาวนะ้  อนันีคงไมตอ้งบอกวามาจากออ้ย้ ่ ่  
เป็นนาํตาลทรายขาว้  กถดัไปกจะเป็นเกลือป่น็ ็  
 
ผูช้าย: อา้วตอนนีเรากไดมี้การคนักะทิเรียบร้อยแลว้้ ็ ้  เรามาดูน่ีนาํกะทินะครับ้  น่ีเป็นหวัของ หวักะทิ มีความเขม้ขน้ 
 
ผูห้ญิง: คะ่  
 



ผูช้าย: สวนหางกะทิน่ีเป็นสวนใหญของ่ ่ ่ ... 
 
ผูห้ญิง: น่ีเรานาํใสหมอ้เอาไวก้อนเลย่ ่  
 
ผูช้าย: ปลอกกลว้ยนาํวา้นีใสลงไปในกะทิ้ ้ ่  เรายงัไมเปิดไฟนะครับ่  
 
ผูห้ญิง: แลว้น่ีตอ้งใสกลว้ยประมาณเทาไหรอะคะ่ ่ ่  
 
ผูช้าย: กลว้ย ดว้ยนาํขนาดนีและหวักะทิขนาดนีกเตรียมเอาไวป้ระมาณหวคีร่ึง้ ้ ้ ็  หวคีร่ึงดว้ยกนนะครับั  
 
ผูห้ญิง: อืม หน่ึงหวน่ีีมีกลกูคะี่  
 
ผูช้าย: หน่ึงหวีกประมาณ็  ประมาณ 18 ลูกนะ ประมาณ 18 น่ีกปลอกลงไป็  
 
ผูช้าย: อะครับ น่ีเรากปลอกกลว้ยเสร็จแลว้หวคีร่ึงนะครับ็  เสร็จแลว้เรากตงัไฟ็ ้  เปิดไฟพอประมาณ ไม่ ไมใหไ้ฟแรง่ ... 
 
ผูห้ญิง: ไฟกลาง 
 
ผูช้าย: ไฟกลางเป็นไฟกลาง ใช่ แลว้เรากคน็  คน 
 
ผูห้ญิง: รอจนกลว้ยสุกรึเปลาคะเน่ีย่  
 
ผูช้าย: รอจนกลว้ยสุก ใช่ สวนประกอบเรากใสเกลือไปประมาณคร่ึงชอ้นโต๊ะ่ ็ ่  คร่ึงชอ้นโต๊ะนะครับ เกลือ แลว้กนาํตาลทราย็ ้  
นาํตาลทรายขาวประมาณ้  8 ชอ้นโตะ๊ เอาละ่  ประมาณ 8 ชอ้นโตะ๊แลว้กคนใหเ้ขา้กน็ ั  รอจนกวากลว้ยจะเริมสุกกประมาณ่ ็่  
ประมาณสิบนาทีนะครับ ลองชิมดูนะครับ 
 
ผูช้าย: คือ เม่ือกเม่ือลองชิมไปแลว้เน่ียี๊  รสยงัไมเขม้ขน้นกักคือเรากใสเกลือลงไปอีกนิดนึง่ ็ ็ ่  ใสเกลือลงไปอีกหนอยแลว้ก่ ่  ็
เติมนาํตาลลงไปอีกคร่ึงชอ้นโต๊ะ้  กคือประมาณ็  9 ชอ้นคร่ึงนะทงัหมดโดยรวม้  ประมาณนนั้  
เพ่ือความเขม้ขน้ของรสชาดของกลว้ยบวดชี 
 
ผูช้าย: เอาละครับ ตอนนีเรากตม้กลว้ยกบหางกะทิมาประมาณ้ ็ ั  10 นาทีแลว้ ตอนนีเรากจะเอาหวักะทิเน่ีย้ ็  
คนซะกอนนะครับกอนจะใส่ ่ ่ จะเอาหวักะทิใส่ ไปเป็นขนัตอน้ ตอนสุดทา้ยนะครับ เรากใสลงไปไดเ้ลย็ ่  
ใสแลว้คนใหท้วันะครับ่ ่  แลว้กตงัไวใ้หเ้ดือดแลว้ยกขึ็ ้ ้น 
 



ผูช้าย: น่ีเดือดแลว้นะครับ เดือดแลว้กปิดไฟไดท้นัที็  เสร็จแลว้เรากทิงไวนิ้ดนึง็ ้  แลว้กตกัเลย็  ตกัเสิร์ฟ ครับ น่ีครับ 
หนา้ตาของกลว้ยบวดชี เป็นขนมหวานของไทยอยางงายๆ่ ่  ครับ   
 
 
English translation:  
 
Man: Now, I’ll show you how to make traditional Thai desserts that most people can easily 
make.  
 
Woman: What is the dessert called?   
 
Man: Kluay buad shee. 
 
Woman: Let’s see what we need for ingredients. 
 
Man: Let’s look at the ingredients. The first one is ripe bananas. Next is coconut milk but here is 
the part that is not extracted. These pieces were scraped off of coconut shells.  
 
Woman: You were talking about extracting coconut milk, which part will we use after it is 
extracted?   
 
Man: We will use undiluted coconut milk and also the more diluted ones. We will use diluted 
coconut milk in a larger proportion while we use undiluted coconut milk… 
 
Woman: Much less.  
 
Man: Yes, less. The other ingredients are white sugar and salt.  
 
Man: Now, we already finished extracting coconut milk. Here’s is the diluted coconut milk. 
 
Woman: Yes.  
 
Man: And this is the undiluted part which we’ll add in the largest proportion.  
 
Woman: Here we add it in the pot right away.  
 
Man: Then cut bananas into pieces and add them to the pot. Remember not to heat it up just yet.  
 
Woman: How many bananas do we need?  
 
Man: With this amount of coconut milk, we should prepare around a hand and a half of bananas. 
 
Woman: How many bananas are there in a hand?  
 
Man: One hand has around 18 bananas. Now, continue adding them into the pot.  
 



Man: Now that we finish adding a hand and a half of bananas, heat up the pot. Do not use high 
temperature.  
 
Woman: Use medium heat.  
 
Man: Yes, use medium heat and then stir the ingredients. 
 
Woman: Do we have to wait until the bananas are cooked?  
 
Man: Yes. Wait until the bananas are cooked. Now, season it with ½ tablespoon of salt and 8 
tablespoons of sugar. Then, stir until they mix well. Wait until the bananas are cooked which 
takes around 10 minutes. Try it.  
 
Man: I tried it but the taste is not good yet. We should add a little more salt and another ½ 
tablespoon of sugar which adds up to 9 ½ tablespoons in total.   
 
Man: We’ve been cooking the bananas and the diluted coconut milk for 10 minutes.  Now stir it 
well and add the undiluted coconut milk. Stir it well and leave it until the coconut milk boils.    
 
Man: Once it boils, turn off the heat. Let it cool for a while, then it is ready to be served. Here it 
is, Kluay buad chee, an easy-to-make Thai dessert.  
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