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	 เมืองไทยเป็นแดนสวรรค์ของอาหาร	โดยเฉพาะ
อาหารริมทาง	หรืออาหารข้างทางที่คนไทยเรียกกันติดปาก	
ซึ่งชาวต่างชาติเรียกว่า	Street	Food	นั้น	สะท้อนวิถีชีวิตจริง
ของคนไทยที่พบเห็นได้ตามถนน	หรือตรอกซอกซอยที่มี
ผู้คนพลุกพล่าน	อาจมีบางร้านที่แอบอยู่ตามมุมอับ	รสชาติ
อร่อยถูกปาก	หารับประทานได้ทุกเวลาตั้งแต่เช้าตรู่ไปจนถึง
โต้รุ่ง	ร้านอาหารริมทางมีรูปแบบที่หลากหลาย	เช่น	รถเข็น	
สามล้อพ่วงข้าง	หรือแผงอาหาร	ร้านอาหารตามสั่งที่วางโต๊ะ
เก้าอี้ไว้ริมทาง	ซึ่งจะลงมือปรุงให้เห็น	ได้รับกลิ่นหอมของ
อาหาร	เสียงเคาะกระทะ	และภาพเปลวไฟที่เร่งแรง	อาหาร
ก็มีให้เลือกหลากหลายประเภท	ตั้งแต่ของทานเล่นอย่าง	
หมูป้ิงเสียบไม้ย่าง	รับประทานกับข้าวเหนียวน่ึงร้อนๆ	ลูกช้ินทอด	
เต้าหู้ทอดราดน้ำาจิ้ม	ไปจนถึงร้านตามสั่งผัดอาหารจานด่วน
อย่างอาหารรสชาติเผ็ดร้อน	ผัดกะเพราไข่ดาว	ที่ลงมือผัด
แต่ละทีลูกค้าจามกันทั้งร้าน	เพราะกลิ่นของพริกกระเทียม	
และใบกะเพราที่โดนไฟแรง	ส้มตำาไก่ย่างที่มีคนยืนมุงรอบ	
รถเข็น	มีแม่ค้ายืนตำาขะมักเขม้น	ผัดไทย	หอยทอด	ผัดร้อนๆ	
บนกระทะแบนใบใหญ่	ร้านข้าวแกงที่หน้าร้านเต็มไปด้วย
หม้อต้ม	แกง	ผัด	ทอด	ละลานตา	ร้านขนมหวานอย่าง
ข้าวเหนียวมะม่วง	ไอศกรีมกะทิทรงเครื่อง	ที่มีเครื่องให้เลือก
ทั้งข้าวเหนียว	ผลไม้เชื่อม	หรือรถเข็นที่ขายผลไม้	อย่างเช่น	
สับปะรด	มะละกอ	แตงโม	ฝรั่ง	
	 อาจกล่าวได้ว่าจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามา
เที่ยวเมืองไทยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจนสูงเป็นประวัติการณ์นั้น	
ส่วนหนึ่งมาจากความนิยมในรสชาติอาหาร	อาหารริมทาง
ของไทยไม่เพียงมีครบทุกรสชาติ	แต่ยังเต็มไปด้วยความ
มีช ีว ิตช ีวาที ่สะท้อนถึงว ิถ ีช ีว ิตช ุมชนในแต่ละแหล่ง	
ความอบอุ่นในครอบครัว	ประเพณี	และวัฒนธรรมที่สืบทอด
มายาวนาน		กลายเป็นเสน่ห์แห่งความละเมียดละไม
บนความเร่งรีบของชีวิตยุคใหม่	ที ่ไม่มีชาติใดเหมือน
	 นอกจากนี ้น ักท่องเที ่ยวที ่มาเมืองไทย	มักจะ
ได้รับการบอกกันต่อๆ	มา	ทั้งจากนักท่องเที่ยวด้วยกันเอง	
หรือหนังสือนำาเที ่ยวชื ่อดังว่า	หนึ ่งในประสบการณ์การ
มาเที่ยวเมืองไทยที่ห้ามพลาดคือ	การออกไปเดินรับประทาน
อาหารริมทางนอกโรงแรม	โดยเฉพาะการออกไปลองลิ้มรส
อาหารริมทางของประเทศไทย	นี่คือการเข้าถึงชีวิตคนไทยใน
วิธีที่ง่าย	สนุก	สะดวก	ราคาถูก	และอร่อย	แล้วยังได้สัมผัส
ด้วยตัวเองว่า	ทำาไมเมืองไทยจึงเป็นเมืองที่มีอาหารริมทางที่ดี
ที่สุดในโลก

Thailand is a culinary paradise 
where edible pleasures can be 
found anywhere at any time. the 
alluring taste of thai “street food” 
culture is perhaps a very responsible 
factor for the increasing number of 
foreign visitors to thailand in each 
year. thai cuisine does not only 
offer wonderful flavors but is also 
an expression of the thai lifestyle, 
tradition, and culture that are 
uniquely charming.
One may have heard words of 
mouth from countless international 
travelers testifying that the best way 
to experience the real thailand is to 
explore the city on foot and sample 
the street food – which many claim 
to be the best in the world. it only 
takes a few steps down the road to 
find that out. 

Introduction
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The sight of Thais savoring breakfast along the street or constantly eating 
out at roadside food stalls because they are cheap, fast and convenient until 
it has become many people's morning routines. The image shows the life at 
the Mae Klong municipal market in Samut Songkram Province, where Kao 
Niew Moo Ping (grilled pork on skewers with sticky rice) vendors churn out 
sticks after sticks of piping hot grilled pork to their customers.  Kao Niew 
Moo Ping is one of the local's all-time favorite street food menus that has 
made many vendors well-off from selling this super popular food item.
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A roadside food shop in Trok Sukorn Alley in Yaowarat is one 
of the busiest street food joints where Thais love to drop by 
for lunch and dinner.  Lunchtime is especially packed, with 
customers enjoying various kinds of food such as curries with 
rice, made-to-order dishes, single dish menus from make-shift 
kitchens on trolleys and carts. The simple charm also lies in 
how the vendors would put out parasols over their designated 
tables and chairs for their customers.
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THE CENTRAL 
ภาคกลาง  

THAILAND REGION 
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The central region’s cuisine is marked by its variety 
in cooking techniques: from curry making; stir 
frying; deep frying; stewing; salad preparation to 
the sophisticated method of lhon which refers to 
cooking meat in coconut cream dip seasoned to 
give tangy, salty and sweet taste. The diversity 
comes from the region’s blessed geographical 
make-up as a lowland plain with the Chao Praya 
and her tributaries flowing through that gives 
abundant supplies of various ingredients.            
One can also say that multiculturalism is the 
charm of central region Thai cuisine, with sweets 
being the perfect examples.  There are authentic 
Thai desserts that consist of a few simple 
ingredients of flour, sugar and other local 
ingredients, such as ‘Kanom Krok’ or Thai coconut 
pancake, which is  a little half-moon shaped 
cups made of a thin, crispy outer layer with a 
super soft inner coconut layer. Moreover, there 
are western influenced desserts made with eggs 
like Thong Yib, Thong Yod and Foy Thong. This 
diversed gourmet culture stems from this region 
being very open to new cultural exchanges with 
China, India, Persia, Portugal, the Mon minority, 
western and other cuisines that eventually fused 
with both the sophisticated royal cuisine and the 
commoners’ simpler cooking style and emerged 
as the very mellowed and unique flavor of central 
Thailand food.    

Central Thai natives’ lifestyle began to change as 
the society became more evolved, with a growing 
number of young people working in offices away 
from their homes, thus giving massive rise to the 
new food culture known as “street food”.  Bangkok 
in particular is home to countless streetside 
eateries such as Yaowarat district or dubbed as 
the China Town where hundreds of food stalls 
line the road or the ancient fresh market community 
in Rajawat district that still preserves many 
traditional food the way it should be and has 
many delicious treats to offer.  
The charming riverside lifestyle plus the abundance 
in natural produces of the central lowland plain 
can be clearly seen in the unique flavors that 
many different street food stalls in this part of the 
country could offer.  Central Thailand’s streetside 
cuisines can be found at made-to-order eateries, 
all-night markets, fresh markets, food carts and 
so on.  The uniqueness of central region’s street 
food culture has also reached out to its origin – the 
river banks – where locals shop, trade and eat 
old-fashioned Thai style coffee or rustic 
coconut milk ice cream from hawkers in boats at 
living floating markets such as Damnern Saduak 
Floating Market in Ratchaburi Province or 
Ampawa Floating Market in Samut Songkram 
Province.

 อาหารภาคกลางโดดเด่นที่กรรมวิธีการปรุงที่หลาก
หลาย ทั้งแกง ผัด ทอด ต้ม ยำา หลน จากความสมบูรณ์ของ
วัตถุดิบที่มีมากมายในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่นำาไหลผ่าน
หลายสาย วัฒนธรรมการกินที่หลากหลายนี้มาจากการเปิดรับ
และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีน อินเดีย เปอร์เซีย โปรตุเกส 
มอญ ตะวันตก ฯลฯ นำามาผสมผสานกับวัฒนธรรมห้องเครื่อง
ในวังและวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบชาวบ้าน กลายเป็นอาหารภาค
กลางที่มีรสชาติกลมกล่อม
 วัฒนธรรมการกินที่ผสมผสานหลายวัฒนธรรมยังรวม
อยู่ในอาหารไทยภาคกลาง ซึ่งรวมทั้งขนมไทยแท้ที่ทำาง่ายๆ 
ด้วยแป้ง น ำาตาล และวัตถุดิบในท้องถิ ่น เช่น ขนมครก 
ข้าวเหนียวมูน และขนมที่มีส่วนผสมของไข่ ซึ่งได้รับอิทธิพล
จากต่างชาติ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ฯลฯ
 วิถีชีวิตคนไทยภาคกลางเร่ิมเปล่ียนไปตามสภาพสังคม 
คนหนุ่มสาวทำางานนอกบ้านมากขึ้น วัฒนธรรมการกินแบบ
ใหม่ที่เรียกว่า ‘อาหารริมทาง’ ได้เกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะ

ในกรุงเทพฯ ซึ่งมีย่านอาหารริมทางชื่อดังผุดขึ้นมากมาย เช่น 
ย่านเยาวราช ถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีของกินริมทาง
ให้เลือกมากมายตั้งเรียงรายติดกันเป็นแถวยาวตลอดทั้งเส้น 
ย่านราชวัตรที่เป็นย่านตลาดเก่าแก่ อนุรักษ์ของกินโบราณ มี
ของกินอร่อยขึ้นชื่อหลายอย่าง ฯลฯ นอกจากนี้ภาคกลางยังมี
ร้านริมทางในรูปแบบร้านตามสั่ง ตลาดโต้รุ่ง ตลาดสด รถเข็น 
ฯลฯ ไม่เพียงเท่านี้ ยังโดดเด่นด้วยการวางขายอาหารริมแม่นำา
ตามวิถีชีวิตดั้งเดิม เช่น ตลาดนำาดำาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ที่พายเรือขายของในแม่นำา ตลาดนำาอัมพวายามเย็น จังหวัด
สมุทรสงคราม ที่มีเมนูโบราณที่นิยมรับประทานในท้องถิ่นแต่
ดั้งเดิมอย่างกาแฟโบราณ ไอศกรีมกะทิสด ฯลฯ
 นี่คือเสน่ห์และสีสันแห่งวิถีชีวิตคนริมนำาและดินแดน
แห่งที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์ของภาคกลาง สะท้อนออกมาให้
เห็นในอาหารริมทางที่หลากหลายและมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์
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ก๋วยเตี๋ยวเรือ
GUAY TEOW RUA

(Boat Noodle)

 ชาวจีนนำาวัฒนธรรมการกินก๋วยเตี๋ยวเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ก๋วยเตี๋ยวในเมืองไทย 
มีให้เลือกรับประทานมากมายหลายอย่าง หนึ่งในประเภทก๋วยเตี๋ยวที่คนไทยนิยมรับประทานคือ
ก๋วยเตี๋ยวเรือ สันนิษฐานว่าต้นกำาเนิดมาจากคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
 ชื่อ ‘ก๋วยเตี๋ยวเรือ’ มาจากคนจีนพายเรือสำาปั้นขายก๋วยเตี๋ยวตามลำาคลอง เดิมคนไทยมอง
ว่าการกินก๋วยเต๋ียวเป็นเร่ืองแปลก เพราะคนไทยนิยมรับประทานข้าว จนสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 รัฐบาล
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้รณรงค์ให้คนไทยหันมากินก๋วยเตี๋ยว เพื่อให้เงินหมุนเวียนช่วยเศรษฐกิจ 
ในชาติ คนไทยจึงหันมาบริโภคก๋วยเตี๋ยวมากขึ้น
 การทำาก๋วยเตี๋ยวเรือ เริ่มจากปรุงน้ำาซุปที่ได้จากการต้มเคี่ยวกระดูกหมูจนเดือด นำารากผักชี 
เม็ดผักชี โป๊ยกั้ก อบเชย ห่อผ้าขาวบาง จากนั้นปรุงน้ำาซุปด้วยเหล้าจีน กระเทียมตำา เกลือป่น ซีอิ๊วดำา 
ซีอ๊ิวขาว น้ำาตาล เต้าเจ้ียว ซอสปรุงรส แล้วเร่งไฟแรง พอเดือดใช้ตะกร้อตีเลือดในน้ำาซุปไม่ให้จับเป็นก้อน 
นำาผ้าขาวบางที่ห่อเครื่องปรุงใส่ลงไป ต้มจนเดือด จากนั้นลวกเส้นก๋วยเตี๋ยว เนื้อสัตว์ ลูกชิ้น ตับ ผักบุ้ง 
โรยกระเทียมเจียว ผักชีฝรั่ง ขึ้นฉ่าย ตักน้ำาซุปร้อนๆ ใส่เส้นและเนื้อสัตว์ที่เตรียมไว้ รับประทานกับ
ใบโหระพา ถั่วงอก แคบหมู ปรุงด้วยพริกแห้งป่น พริกคั่วน้ำามัน หรือพริกดองน้ำาส้ม (พริกขี้หนูย่างไฟ 
ดองน้ำาส้มสายชูหมักแล้วปั่นละเอียด)
 ปัจจุบันร้านก๋วยเตี๋ยวเรือบางแห่งยังคงขายในเรือแบบดั้งเดิม บางแห่งนำาเรือขึ้นบก บ้างก็ขาย
ในห้างสรรพสินค้า เปิดเป็นร้านก๋วยเต๋ียวเรือท่ีตกแต่งเรียบหรู พร้อมดัดแปลงสูตรใหม่ๆ เพ่ือดึงดูดลูกค้า

Noodles came to Thailand with the Chinese 
migrants since Ayudhaya era.  Among the many 
kinds of noodle dishes, GuayTeow Rua or ‘boat 
noodles’ would rank as one of the most favorite 
menus of Thais.  It has been assumed that 
boat noodles originated in Rangsit district of 
Pathumthani Province.  
GuayTeow Rua  is Thai style noodle in thick soup 
mixed with blood topped with beef or pork. Its 
name comes from the Chinese noodle hawkers 
who diligently rowed their sampan boats up and 
down the canal during World War II period – the 
time when eating noodles was considered as 
strange to the rice-eating Thais who viewed it as 
foreign food.  
The noodle soup is made with pork stock 
infused with Chinese style bouquet garni of 
coriander roots, coriander seeds, star anise, 
cinnamon wrapped in muslin cloth pouch, 
seasoned with Chinese wine, pounded garlic, 

salt, sweet soy sauce, light soy sauce, soy bean 
paste and turn up the heat until full boiling, add a 
little bit of pork blood and keep stirring to prevent 
the pork blood becoming lumpy. Infuse with the 
pouch, bring to boil and then cook the noodles, 
meats and morning glory briefly, garnish with 
fried garlic, saw tooth coriander, Chinese celery.  
Pour hot soup over cooked noodles and meat 
and serve with basil, bean sprouts, pork crackers.  
Seasonings are ideally dried chili flakes, roasted 
chili in oil or pickle chili (roasted bird eye chili 
pickled in vinegar and blended)
 
Some boat noodle vendors today still keep up 
with the old tradition of selling in the real boats, 
but some vendors who have moved up ashore 
or into shops opt for a more modernized display 
with small, stationary boats as a decoration and 
create more new recipes to attract consumers.

CENTRAL THAILAND

001-152 new.indd   14 12/21/2559 BE   3:15 PM



15

ก๋วยเตี๋ยวเรือ
GUAY TEOW RUA

(Boat Noodle)
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ข้าวกะเพราไก่ไข่ดาว
KAO KRAPAO GAI KAI DOW

(Rice with Stir Fried Chicken and Basil Topped with Fried Egg)

 ‘ข้าวกะเพราไก่’ เป็นเมนูยอดนิยมของคนไทย โดยเฉพาะมนุษย์
เงินเดือน เน่ืองจากราคาไม่แพง รับประทานง่าย สะดวก รวดเร็ว และรสชาติ
ถูกปาก มักพบได้ตามร้านอาหาร หรือแผงอาหารตามสั ่งทุกร้านใน
ประเทศไทย  นอกจากเน้ือไก่สับหรือไก่ช้ินแล้ว ยังมีเน้ือสัตว์อ่ืนๆ ให้เลือก
ผัดกับกะเพรา เช่น เนื้อวัว เนื้อหมู หมูกรอบ กุ้ง ปลาหมึก ไข่เยี่ยวม้า 
รวมมิตร ฯลฯ โดยนำาพริกขี้หนูสวนโขลกกับกระเทียมไทยให้ละเอียด 
นำาลงผัดในนำามันไฟแรงให้หอม จากน้ันหร่ีไฟลงเล็กน้อย ใส่เน้ือสัตว์สับลงไป 
คลุกเคล้าให้เข้ากัน เติมนำาปลา ซีอิ๊วดำา นำาตาล เติมนำาขลุกขลิก ขั้นตอน
สุดท้ายใส่ใบกะเพราแดง ซ่ึงไม่เพียงช่วยชูรสชาติอาหารด้วยมีกล่ินฉุนหอมแรง 
ยังช่วยขับลม ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ นำาลงผัดแค่ใบสลด ก็ได้กะเพราไก่
รสชาติเผ็ดร้อนแล้ว
 กะเพราไก่ต้องกินคู่กับไข่ดาวท่ีทอดแบบกรอบนอกนุ่มใน เลือกได้ท้ัง
แบบสุก หรือเป็นยางมะตูม โปะบนผัดกะเพราท่ีอยู่บนข้าวสวยร้อนๆ แล้วโรย
พริกนำาปลา (พริกขี้หนูและกระเทียมซอยผสมนำาปลาและมะนาว)
 กะเพราไก่ไข่ดาวเป็นอาหารริมทางที่คนไทยรับประทานกันบ่อย 
จนมีคำาล้อว่า คิดอะไรไม่ออกให้ส่ังผัดกะเพราไว้ก่อน เพราะรสชาติอร่อยจน
แน่ใจได้เลยว่ารับประทานกี่ครั้งก็อร่อยถูกปากทุกครั้ง

A hugely popular quick dish among 
Thais, especially with the small 
income workers, Kao Krapao Gai 
Kai Dao may be a cheap eat but rich 
in deliciousness.  No food stall or 
restaurant in Thailand would dream 
of leaving it off their menus.
Apart from chicken, this dish can of 
course be enjoyed with beef, pork, 
crispy pork, prawns, squid, preserved 
egg, or just the combination of 
everything.  Finely pound bird eye 
chili with Thai garlic, stir fry in hot 
oil until fragrant, lower the heat just 
a little and add the meat, stir in fish 
sauce, sweet soy sauce, sugar and 
a bit of water.  Finally, add the holy 
basil leaves that will yield 
distinctive flavor and a strong, 
pungent aroma.  The herb’s benefits 
include reducing flatulence and 
stomach discomforts.  Stir fry very 
quickly only until the basils shrink 
and that is enough to create so 
much difference to your chicken.
The dish is best enjoyed with a 
crispy fried egg that can be cooked 
or semi cooked.  Top if off the stir 
fried chicken on steamed rice, 
add little bit of fish sauce with lime 
juice,chili and garlic as seasoning.

CENTRAL THAILAND
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ขนมจีนน้ำ�ย�
KANOM JEEN NAAM YA
(Fermented Rice Vermicelli with Fish Curry)

	 ขนมจีนเป็นอาหารชาวมอญที่นำาเข้ามาเผยแพร่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	เรียกว่า	
‘คนอมจิน’	แปลว่า	เส้นสุก	ต่อมาคนไทยเรียกเป็นขนมจีน	ขนมจีนนำายาเป็นอาหารที่ชาวบ้าน	
ภาคกลางนิยมกันมาก	หลายชุมชนในภาคกลางมีชื่อเรียกว่า	บ้านขนมจีน	เนื่องจากทำา			
เส้นขนมจีนขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ
	 คนภาคกลางนิยมรับประทานขนมจีนกับ	‘นำายา’	ที่นิยมกันมากคือ	นำายาที่ทำาจาก
ปลาช่อน	ลักษณะคล้ายแกงคั่ว	ไม่ใส่ผิวมะกรูด	และใส่กระชายช่วยชูรสและดับกลิ่นคาวของ
ปลา	โดยนำาพริกขี้หนูแห้ง	พริกแห้งเม็ดใหญ่	กระชายหั่น	หอมแดง	ตะไคร้ซอย	กระเทียม	ข่า
แก่หั่นแว่น	ปลาช่อนและนำามาต้มจนสุก	ตักขึ้นรอสะเด็ดนำา	โขลกเครื่องแกงที่ต้มจนละเอียด	
ใส่เนื้อปลาช่อนลงตำาแล้วนำาลงละลายในหางกะทิที่เดือดพล่าน	ปรุงรสด้วยนำาปลา	นำาตาลปี๊บ
และเกลือ	เร่งไฟแล้วใส่หัวกะทิ	พอเดือดยกลง	เสิร์ฟพร้อมขนมจีน	เครื่องเคียง	และผักสด	
เช่น	ผักกาดดอง	ถั่วฝักยาว	หัวปลี	ถั่วงอก	ใบแมงลัก	มะระจีน	แนมกับไข่ต้มยางมะตูม
	 ปัจจุบันหลายร้านนิยมใส่ลูกชิ ้นปลา	บางร้านก็ทำาน ำายาป่า	ซึ ่งกรรมวิธีการทำา
ก็คล้ายคลึงกับนำายาเพียงแต่ไม่ใส่กะทิ	โดยต้มปลา	แกะเนื้อ	จากนั้นนำาพริกแห้ง	กระชาย	
ตะไคร้	ใบมะกรูด	หอมแดงลงไปต้ม	แล้วนำามาโขลกรวมกับเนื้อปลา	โขลกจนละเอียดนำาลงไป
ต้มจนเดือด	หมั่นคนไม่ให้เนื้อปลานอนก้นอาจจะไหม้ได้	แล้วปรุงรสด้วยนำาปลา	ก็ยกเสิร์ฟได้

Fermented rice vermicelli or Kanom Jeen originated from the cuisine of the Mon ethnic minority 
since Ayudhaya period.  The words mean “cooked strands” and later became a very popular dish 
among central area in Thailand, as seen by the names of many villages and communities who 
separately but unanimously named their places as ‘Baan Kanom Jeen’ or ‘Home of Fermented 
Rice Flour Noodles’ due to their Kanom Jeen production business since the old times.
For central Thailand natives, Kanom Jeen is best eaten with Naam Ya or cat fish curry that is thin 
in appearance, lacks kaffir lime zest but rich with rhizomes to subdue the fishiness. The way to 
cook NaamYa is to boil cat fish meat, sliced old galangal, garlic, shredded lemongrass, shallots, 
cut rhizome, large dried chili and dried bird eye chili, strain, pound the curry paste and fish meat 
finely and mix in boiling thin coconut milk, season with fish sauce, palm sugar and salt.  Increase 
the heat then add the undiluted coconut milk.  Remove from heat and serve with the Kanom Jeen 
and condiments such as pickled Chinese cabbage, string beans, banana blossom, bean sprout, 
cinnamon basil and medium-boiled egg.  Many Kanom Jeen shops add fish balls to their curries.  
Some make ‘wild curry’ or Naam Ya Pa that minuses the coconut milk. It only requires boiled and 
pounded fish meat, dried chili, rhizome, lemongrass, kaffir lime leaves and shallots.This mixture is 
then boiled again, and must be stirred all the time to prevent from burning.Add fish sauce as the 
final seasoning and the dish is ready. 

CENTRAL THAILAND
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ขนมจีนน้ำายา
KANOM JEEN NAAM YA
(Fermented Rice Vermicelli with Fish Curry)
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Mae Oy, a hawker at Petchaburi Province’s Red Cross 
market, whose specialty is fermented rice vermiceli (Kanom 
Jeen) served with several kinds of curries such as Kanom 
Jeen Sao Naam (fermented rice vermicelli with coconut milk 
and pineapple), Kanom Jeen Naam Ya (fish curry), Kanom Jeen 
Naam Prik (sweet curry) and Kanom Jeen Gang Keow Waan 
Look Chin Plaa Grai Yod Mapraow (green curry with fish balls 
and young coconut shoots).  Her simple stall consists of curry 
pots and condiments in bamboo baskets and a few wooden 
stools for her customers who nearly have to squat down next 
to her and eat.  Such traditional way to savor Kanom Jeen is 
so rare these days.  Mae Oy is well known for her Kanom Jeen 
Sao Naam that everyone loves to stop by for a portion.  It is 
common to see Mae Oy being half-hidden all the time by the 
surrounding crowd of customers.  Her Kanom Jeen Sao Naam 
gives a fragrantly sweet aroma from the thick coconut cream, 
the sour fresh pineapple and bilimbi shreds and the saltiness 
from dried shrimp powder and topped with fresh chopped 
bird’s eye chilis.

CENTRAL THAILAND
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ข้าวคลุกกะปิ
KAO KLUK KAPI

(Rice Seasoned with Shrimp Paste)
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ข้าวคลุกกะปิ
KAO KLUK KAPI

(Rice Seasoned with Shrimp Paste)
 เมนูข้าวคลุกกะปิเกิดจากความช่างคิดของคนโบราณท่ีนำาข้าวก้นหม้อท่ีเหลือ 
ตอนเย็นมาผัดกับกะปิในครัว เติมกุ้งแห้งลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน เสิร์ฟร้อนๆ กับเครื่องเคียง
 ข้าวคลุกกะปิสูตรโบราณ ข้าวจะออกสีกะปินวลๆ มีรสชาติและมีกลิ่นหอมของ
กะปิ เคล็ดลับอยู่ที่กะปิ ต้องเลือกกะปิอย่างดี สีไม่คลำา และไม่เค็มมาก เวลาคลุกกับข้าว 
สีจะสวยน่ารับประทาน คนโบราณนำากะปิมาห่อใบตองแล้วย่างไฟให้มีกลิ่นหอมก่อนนำา
มาคลุกกับข้าว สมัยนี้ใช้กะปิผัดในนำามันให้มีกลิ่นหอมก่อนนำาข้าวลงคลุกเคล้า ข้าวที่ใช้
ต้องเรียงเม็ดสวย ไม่แฉะ นิยมใช้ข้าวเสาไห้หรือข้าวหอมมะลิเก่า หุงแบบใส่นำาน้อย บาง
ตำาราแนะนำาให้เอาข้าวไปแช่เย็นทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อไม่ให้เม็ดข้าวติดกัน ส่วนเครื่องเคียงก็
มีหมูหวานที่นำาหมูสามชั้นไปผัดกับหอมซอย ใส่ซีอิวดำา ซีอิวขาว ซอสปรุงรส นำาตาลปีบ 
เค่ียวจนนำาซอสรัดเน้ือหมู กุนเชียง กุ้งแห้งทอดกรอบ ไข่เจียวห่ันฝอย ไข่เค็ม ผักต่างๆ เช่น 
ถั่วฝักยาว หอมซอย พริกขี้หนูหั่น และที่ขาดไม่ได้คือมะม่วงเปรี้ยว ถ้ามะม่วงไม่เปรี้ยว 
อาจบีบมะนาวเพิ่มรสชาติได้ เวลารับประทานคลุกเคล้าให้เข้ากัน จะได้ครบทุกรสชาติ
ในจานเดียว
 ‘ข้าวคลุกกะปิ’ หารับประทานได้ตามตลาดสดทั่วไปที่นิยมนำามาบรรจุกล่อง
สำาเร็จรูปวางขาย ศูนย์อาหารแทบทุกแห่งมีข้าวคลุกกะปิให้ลิ้มลอง ตลอดจนร้านอาหาร
ชื่อดัง ซึ่งบางร้านเป็นสูตรโบราณ

This recipe is a fine example of the creativity of the people of bygone era who 
wished not to waste the evening’s left over rice by stir frying it with some shrimp 
paste and dried shrimps and serve it hot with other condiments.
Traditionally, Kao Kluk Kapi should be the mild shade of purplish pink from the 
shrimp paste’s color, tasty and fragrant.  The secret lies in the kapi or shrimp 
paste which must be of good quality, light in color and saltiness - when tossed 
with the rice, it will give off a nice color.  Traditionally, the kapi should be wrapped 
in a banana leaf parcel and lightly roasted before using.  Modern Thai chefs 
would stir fry the shrimp paste in oil until fragrant before tossing in the cooked 
jasmine rice which should not be too wet.  Some recipes suggest refrigerating 
the rice overnight to prevent them from sticking together.  The condiments eaten 
with this dish are Moo Warn (pork belly in reduced sweet soy sauce, palm sugar, 
spring onion), fried Chinese sausage, deep fried dried shrimps, shredded omelette, 
salted egg, bird eye chili, shallots, string beans and most essentially - sour 
green mango shreds, which can be replaced by lime.  Mix them all in, and enjoy 
a myriad of flavors in one single dish.
Kao Kluk Kapi can be found at most fresh markets or food courts in properly 
packaged form.  Many well known restaurants offer authentic traditional recipe.
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ข้าวมันไก่
KAO MUN GAI

(Hainanese Chicken Rice)

 ข้าวมันไก่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คนไทยได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนไหหลำา ทุกวันนี้
ข้าวมันไก่ได้กลายเป็นอาหารจานด่วนท่ีหารับประทานได้ง่ายบนถนนทุกเส้นของเมืองไทย
 ข้าวมันไก่ท่ีรสชาติดีต้องมีครบท้ัง ‘ข้าวมัน’ ท่ีหุงด้วยนำามันไก่และนำาซุปท่ีต้มไก่
กับรากผักชี กระเทียม พริกไทย และขิงแก่ ต้องเรียงเม็ดสวย ไม่แฉะ ไม่เลี่ยน ‘เนื้อไก่’ 
จะต้องเป็นไก่ตอน หรือไก่เนื้อที่เป็นไก่รุ่นกระทง เวลาต้มแล้วเนื้อจะขาวและเหนียวนุ่ม
กำาลังดี พร้อมเครื่องในไก่ เช่น ตับ หัวใจ เลือด โปะบนข้าวมัน โรยผักชีและแตงกวา 
ราดด้วย ‘นำาจิ้ม’ ที่ปรุงจากเต้าเจี้ยว พริกขี้หนู กระเทียมและขิงสับ ซีอิ๊วหวาน นำาตาล 
บางร้านมีกระเทียมสับ ขิงสับ และพริกขี้หนูให้เติม และสุดท้าย ‘นำาซุป’ นิยมเสิร์ฟ
นำาซุปไก่ใส่ฟักร้อนๆ หรือนำาซุปผักกาดดอง ร้านข้าวมันไก่เจ้าอร่อยหาเจอทั่วไปใน
ภาคกลาง รวมท้ังภาคอ่ืน โดยเฉพาะย่านต่างๆ ในกรุงเทพฯ เช่น ข้าวมันไก่ตอนประตูนำา 
ข้าวมันไก่สามย่าน ข้าวมันไก่คลองเตย ฯลฯ  
 หากได้ล้ิมลองรสชาติข้าวมันไก่เจ้าดังจะเข้าใจว่าทำาไมถึงมีคนยอมยืนรอต่อแถวยาว

Kao Mun Gai is another dish heavily influenced by the Hainanese 
migrants and has become a commonly found fast food on nearly 
every street in Thailand.
The proper Kao Mun Gai should consist of “kao mun” or rice cooked 
in chicken oil and chicken stock infused with coriander roots, garlic, 
pepper and old ginger until fluffy an dry without oiliness;chicken 
meat would be boiled until properly cooked, cut into pieces, put on 
top of rice and served with the chicken’s innards such as liver, heart, 
cooked blood, garnished with coriander leaves and cucumber as a 
side dish and with chicken rice dipping sauce made from soy bean 
paste, bird eye chili, chopped garlic and ginger, sweet soy sauce 
and sugar or just black sweet soy for children.  Some shops would 
provide extra chopped garlic, ginger and chili.  The final part of the 
ensemble would have to be the accompanying clear soup made 
from chicken stock infused with pieces of steaming gourd or pickled 
vegetables.  It is a dish commonly found throughout Thailand, 
especially in Bangkok that boasts a few famous Kao Mun Gai shops 
in Pratunam, Samyan and Klongtoey districts.   
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ทอดมันปลากราย
TOD MUN PLAA GRAAI
(Fried Fish Cake)

	 ทอดมันปลากรายเป็นอาหารทานเล่นและอาหารคาว
ของคนภาคกลาง	ที่ทำาไว้รับประทานกับข้าวสวยร้อนๆ	พร้อม
แนมกับอาจาด
	 ทอดมันของคนภาคกลางน่าจะพัฒนามาจาก	‘ปลาเห็ด’	
ที่เพี้ยนมาจากคำาว่า	‘ปฺรหิต’	ในภาษาเขมร	(ออกเสียงว่า	
‘ปรอเหิต’)	แปลว่า	ลูกชิ้น	สมัยก่อนเวลาจับปลาตัวเล็กๆ	ได้	
ชาวบ้านจะเอามาสับละเอียดผสมเครื่องแกงทอดนำามันร้อย
เป็นพวง	ทุกวันนี้คนภาคกลางแถบชัยนาท	ลพบุรี	สิงห์บุรี	
อยุธยา	ยังเรียกทอดมันว่า	‘ปลาเห็ด’	ส่วนคนกรุงเทพฯ	
เรียกว่า	‘ทอดมัน’	และเปลี่ยนจากปลาเล็กปลาน้อยมาใช้เนื้อ
ปลากรายนวดให้เหนียวหนึบแทน
	 ทอดมันนิยมทำาจากเนื้อปลากราย	ซึ่งเป็นปลานำาจืด
ที่พบมากแถบแม่นำาภาคกลาง	โดยนำาเนื้อปลากรายขูดมา
โขลกผสมกับเคร่ืองแกงอย่างพริกแห้ง	ข่า	ตะไคร้	กะปิ	เกลือ	

กระเทียม	หอมแดง	จนละเอียดและเหนียวนุ่ม	ตักใส่ชาม
ปรุงรสด้วยนำาปลา	นำาตาลทราย	ใบมะกรูดหั่นฝอย	ถั่วพูหรือ
ถั่วฝักยาว	นำามาแผ่บางๆ	ทอดในนำามันไฟแรง	เสิร์ฟพร้อม
อาจาดที่โขลกพริกชี้ฟ้าแดง	กระเทียม	ต้มกับนำาส้มสายชู	
นำาตาล	เกลือ	โรยถ่ัวลิสงค่ัว	นำามาราดบนแตงกวาซอยกับพริกช้ีฟ้า
	 ป ัจจ ุบ ันคนภาคกลางยังด ัดแปลงทอดมันเป็น
ทอดมันกุ้ง	ทอดมันปลาหมึก	ทอดมันหัวปลี	ทอดมันข้าวโพด	
และทอดมันหน่อกะลา	มีขายท่ัวไปตามแผงอาหารในตลาดเช้า	
ตลาดเย็น	รถเข็น	ร้านข้าวแกง	หรือร้านอาหารตามริมนำา		

An appetizer that can be a main dish in central Thailand, this fish cake is great with hot steamed 
rice with a dollop of Arjaad sauce (a clear, tangy and slightly sweetened dipping sauce made from 
reduced vinegar mixed with salt, sugar, pounded red large chili, garlic and sprinkled with roasted 
peanuts, shallots and cucumber )
It is believed that fish cakes were developed from the recipe of “Plaa Hed”, a central Thailand’s 
creation of roughly chopped small fished mixed with curry paste, mold in a round flat shape, fried 
in oil, and skewered. The word “Plaa Hed” was influenced by Cambodia’s word, “Pror Herd” or fish 
balls and was distorted to be Plaa Hed as called among natives of Lopburi, Singburi, Chainart and 
Ayudhaya until today.  Bangkok people, however, prefer to call them Tod Mun and use the clown 
knifefish’s meat.
Ideally, Tod Mun is made from the meat of clown knifefishes which are commonly found in the rivers 
around central Thailand.  The meat would be scraped and pound with curry paste until fine and 
sticky, seasoned with fish sauce, sugar, and mixed with julienned kaffir lime leaves, wing beans or 
string beans.  The paste is then shaped into flat patties and fry with strong heat, best to serve hot 
with the Arjaad dipping sauce.
Nowadays, the people of central Thailand have given birth to many varieties of Tod Mun and churn 
out creations like prawn cakes, calamari cakes, banana blossom cakes, corn cakes and bud flower 
cakes that can be enjoyed everywhere from local markets, riverside restaurants and on the street.   
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The atmosphere at a generic kao gang (rice with curries) shop, one 
of popular street food among Thai people, where arrays of large pots 
containing different menus grace the shop front for customers to 
take their picks.  The vendors would then heat up some dishes that 
need to be served hot like soups on their gas stove, or dollop the 
selected recipes on steamed rice and bring it over to the tables that 
have fish sauce ready as the essential seasoning.  If the shops do 
not have any tables and chairs, then the food will be put in plastic 
bags for take away.
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