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ผัดไทย
เส้นจันท์กุ้งสด
PAD THAI SEN CHAAN 
GOONG SOD
(Stir Fried Rice Noodles with Fresh Prawns)

 อาหารไทยแท้ที่กลายเป็นอาหารดังระดับโลก จนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย ผัดไทยเส้นจันท์
กุ้งสดหารับประทานได้ง่ายตามร้านริมทางทั่วไป ผัดไทยเริ่มเป็นที่รู้จักของคนไทยเมื่อ 71 ปีที่แล้ว ถือกำาเนิด
ขึ้นในปี พ.ศ.2488 ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ราคาข้าวเกิดตกตำา รัฐบาลยุคนั้นจึงรณรงค์ให้คนไทยหันมากิน
ก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณการบริโภคข้าวในประเทศ ช่วยให้ข้าวมีราคาดีขึ้น แต่ก๋วยเตี๋ยวเป็นอาหาร
หลักของคนจีน จึงเปลี่ยนให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีความเป็นไทย เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทย ต่อมาเรียกสั้นลง
เหลือแค่ ผัดไทย โดยเลือกใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตจากคนไทยอย่างเส้นจันท์ที่อร่อยเหนียวนุ่ม และใช้วัตถุดิบที่
หาง่ายในท้องถิ่น คือ เต้าหู้เหลือง กุ้งแห้ง ถั่วลิสง ปรุงรสด้วยมะขามเปียก นำาปลา นำาตาลปี๊บ ต่อมามีการปรับ
สูตรกลายเป็นผัดไทยกุ้งสด ผัดไทยห่อไข่ ผัดไทยซีฟู้ด จากเส้นจันท์ก็ใช้วุ้นเส้นและอื่นๆ แต่เส้นจันท์ก็ยังได้รับ
ความนิยมเพราะเหนียวนุ่ม
 เคล็ดลับการทำาผัดไทยเส้นจันท์กุ้งสด คือ นำาเส้นไปแช่นำา 2 นาที พักให้สะเด็ดนำาพร้อมคลุมผ้าทิ้งไว้
ให้นำาซึมกระจายไปทั่ว แล้วค่อยนำาไปผัดกับใบกุยช่าย ไช้โป๊สับ เต้าหู้เหลือง ถั่วงอก กุ้งสดที่นิยมคือกุ้งแม่นำา
ตัวโต ตอกไข่ลงไป แล้วปรุงรสด้วยนำาซอสผัดไทยที่ปรุงมาจากนำามะขามเปียกเคี่ยวกับนำาตาลปี๊บและนำาปลา 
เสิร์ฟกับถั่วลิสงคั่วบดหยาบ พริกป่น หัวปลี ถั่วงอก ใบกุยช่าย ใบบัวบก

An authentic, commonly available Thai cuisine 
recipe on the street that has gained so much 
popularity worldwide until it became Thailand’s 
signature dish.     
Pad Thai was introduced 71 years ago during 
the post-WWII’s rice crisis in Thailand.  The 
extremely low price of rice in 1954 caused the 
then government to encourage Thai people to 
cook with noodles which would generate more 
consumption of rice in the country, thus improving 
the rice’s selling price.  Due to its image being 
the Chinese food, the dish was given a particularly 
patriotic moniker translated as “Thai stir fried 
noodles” by using special noodles from Chantaburi 
Province that are soft and al dente and stir fried 
with simple local ingredients of yellow bean 
curd, dried shrimps, peanuts and season with 
tamarind paste, fish sauce and palm sugar.  The 

recipe was later altered to Pad Thai with fresh 
prawns, Pad Thai wrapped in egg, Pad Thai with 
seafood, using other types of noodles. However, 
the original Chantaburi noodle is always the 
classic favorite.      
 To make the original Pad Thai with fresh prawns, 
simply soak the noodles for a few minutes, 
strain, and then cover them with a cloth to keep 
the moisture in.  Stir fry with Chinese chives, 
chopped salted turnip, yellow bean curd, bean 
sprouts and some preferably large river prawns.  
Add and egg and season with the Pad Thai 
sauce’s mixture of reduced tamarind juice, palm 
sugar and fish sauce.  Best served with roasted 
peanuts, chili flakes, banana blossom, bean 
sprouts, Chinese chives and Asiatic pennywort.
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หอยทอด
HOY TOD
(Fried Mussels Omelette)

 หอยทอดเป็นอีกหนึ่งเมนูอาหารจีนที่นำาเข้ามาเผย
แพร่ในเมืองไทย ต้นกำาเนิดมีมาตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบแน่ชัด 
หากร้านหอยทอดบางร้านก็ขายกันมาถึง 4 ชั่วอายุคนแล้ว 
ในเมืองไทยส่วนใหญ่ถ้าเห็นร้าน หรือรถเข็นริมทางที่ขาย
หอยทอด มักจะเห็นผัดไทยขายคู่กัน
 หอยทอดมีส่วนประกอบหลักๆ คือ หอย แป้ง ไข่ 
ถ้าใช้หอยนางรมเรียกว่า ‘ออส่วน’ ตัวแป้งจะออกน่ิม ถ้าเป็น
หอยแมลงภู่เรียกว่า ‘ออลัวะ’ แป้งจะกรอบกว่า ปัจจุบันมี
ทั้งใส่หอยนางรม หอยแมลงภู่ ปลาหมึก ฯลฯ
 เมนู ‘หอยทอด’ วัตถุดิบท่ีสำาคัญสุดคือ ‘หอย’ ต้อง
เลือกที่สดใหม่ ตัวโต ล้างสะอาด ไม่มีเศษสิ่งสกปรกตกค้าง 
และไม่มีกลิ่นคาว จากนั้นใช้แป้งข้าวเจ้า แป้งท้าวยายม่อม
และแป้งทอดกรอบผสมกัน เติมนำาเย็นจัด เกลือ หอมซอย 
นำาหอยลงไปคลุกแป้ง ลงทอดบนกระทะแบนนำามันท่วมเพ่ือ
ให้แป้งกรอบ ตอกไข่ลงไปหนึ่งฟอง ขยี้ให้เข้ากัน พอแป้ง
เหลืองกรอบแล้วก็ใส่ถั่วงอกลงไปผัดสักพัก ตักขึ้น โรยผักชี 
พริกไทย รับประทานกับนำาจิ้มหอยทอดที่มีส่วนผสมของ
ซอสพริกกับซอสนำาจิ้มไก่

Hoy Tod is another dish that has been influenced 
by the widespread Chinese cooking in 
Thailand.  Its origin was rather ambiguous.  
However, a few Hoy Tod shops in Thailand 
have already been around for four generations.  
And most of the time when one spot a Hoy 
Tod shop or a street side cart, it would almost 
always be accompanied by Pad Thai noodles.    
Hoy Tod’s main ingredients are flour, eggs and 
mussels.  If it uses oysters, it would be called 
Or Suan which has a soft texture.  For today, 
Hoy Tod can be cooked with oysters, mussels 
and squids as main ingredients.  For delicious 
Hoy Tod, the most important ingredient has to 
be the mussels that should be fresh, large, and 
thoroughly washed until free from dirt and their 
strong odor.  Begin cooking by putting the mus-
sels into a mixture of rice flour, arrowroot flour 
and tempura flour mixed in cold water and add 
salt and chopped spring onion. Submerge the 
oyster/mussels flour paste in hot oil and deep 
fry until the flour becomes crispy.  Mash in an 
egg and continue frying until golden brown then 
add fresh mung bean sprouts and stir them in a 
bit.  Garnish with pepper and coriander leaves; 
serve with Hoy Tod sauce that has a mixture of 
Sri Racha chili sauce and sweet fried chicken 
dipping sauce.
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ขนมครก
KANOM KROK                                    

(Thai Coconut Milk Pancakes)

 ขนมครกเป็นขนมไทยแท้ของภาคกลางมาตั้งแต่สมัยกรุงอยุธยา ปัจจุบัน
เป็นอาหารริมทางที่นิยมขายบนรถเข็น หรือแผงในตลาดเช้า โดยมากคนไทยนิยม
รับประทานขนมครกช่วงเช้าจนกลายเป็นกิจวัตรประจำาบ้าน
 กรรมวิธีการทำาขนมครกสมัยก่อนจะนำาข้าวสารเก่าแช่นำาค้างคืนโม่พร้อม
กับข้าวสุกและถั่วเขียวกะเทาะเปลือก จะได้ขนมครกเนื้อเนียนละเอียดและน่ากิน  
ส่วนกะทิหยอดหน้าก็ต้องเลือกมะพร้าวที่ไม่อ่อนและไม่แก่ นำามาขูดและคั้นเอง
เพื่อให้ได้นำากะทิสดใหม่ ใส่เกลือเล็กน้อย จากนั้นหยอดแป้งลงเบ้าขนมครก 
พอแป้งเริ่มสุก หยอดนำากะทิบนหน้า แล้วเอาฝาขนมครกปิดทีละเบ้า สุกแล้วใช้
ช้อนแคะ สมัยนี้นิยมใช้ฝาอะลูมิเนียมอันใหญ่ครอบแทน และมีหลายรสชาติให้
เลือก เช่น เผือก ข้าวโพด ฟักทอง หน้ากุ้ง ต้นหอม
 ขนมครกมีขายทั่วไป โดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่ไปจนถึงเที่ยง เด็กไทยรุ่น
ปัจจุบันก็ยังนิยมรับประทานขนมครกร่วมกับอาหารเช้าเหมือนคนไทยรุ่นก่อน

Kanom Krok dates back as an authentic dessert of central Thailand 
since the Ayudhaya era.  A staple at local morning market scene, 
Kanom Krok is regularly eaten as breakfast in most Thai household.   
The traditional way of making Kanom Krok like in the old times would 
begin with soaking aged rice grains overnight, then the rice would be 
hand-milled along with some cooked rice and peeled mung beans, 
making it an ideal Kanom Krok flour mixture. The flour mixture would 
be dispensed into the mold and just as when it begins to cook, it 
would then be topped with freshly squeezed coconut milk from a 
rightly ripened coconut and lightly seasoned with salt. In a nutshell, 
Khanom Krok is made with two separate batters; a thinner one that 
forms the crispy outer shell and a thicker one that forms the inner 
coconut custard. Each mold would then be covered individually until 
they are all fully cooked, then they would be unmolded by using a 
spoon. For modern Kanom Krok, the entire mold would be covered 
with one large aluminum pot lid. This creamy treat comes in many 
flavors from different toppings such as taro, corn, pumpkin, shrimps 
and spring onion.  They can be found everywhere, especially from 
early morning until noon.  Today’s younger generations still enjoy 
Kanom Krok as part of their breakfast very much like how it was in 
the past.  
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ขนมปลากริมไข่เต่า
PLAA GRIM KAI TAO

(Sweet and Salty Flour Dumplings in Coconut Milk)

 ขนมปลากริมไข่เต่าเป็นขนมไทยแท้ ยุคก่อนแม่ค้าจะหาบกระจาดที่บรรจุหม้อดินสองใบ หม้อหนึ่ง
เป็นแป้งตัวยาวรีสีนำาตาลเรียกว่า ‘ปลากริม’ อีกหม้อหนึ่งเป็นแป้งตัวกลมสีขาวเรียกว่า ‘ไข่เต่า’ เวลากินต้อง
ตักปลากริมก่อนแล้วตามด้วยไข่เต่า คนให้เข้ากัน จะได้ขนมที่รสชาติกลมกล่อม
 ชื่อขนมปลากริมมาจากการปันตัวแป้งที่ยาวรีเหมือนปลากริม ซึ่งมีรูปร่างคล้ายปลากัด แต่หัวจะ
เรียวกว่า เช่นเดียวกับขนมไข่เต่าที่ปันแป้งเป็นรูปกลมสีขาวคล้ายไข่เต่า แต่ปัจจุบันเห็นทั้งปลากริมและไข่เต่า
ปันเป็นรูปยาวรีเหมือนกัน บางทีชาวบ้านเรียกง่ายๆ ว่า ตัวหวานกับตัวเค็ม
 ขนมปลากริมไข่เต่าทำาจากแป้งมันและแป้งข้าวเหนียวผสมกัน ใส่นำาปูนใสและนำาเปล่า จากน้ันปันเป็นตัว 
แล้วแบ่งแป้งเป็นสองส่วน นำาไปต้มในนำาเดือดจนสุก ก่อนตักขึ้นแช่ในนำาเย็น นำาหัวกะทิตั้งไฟให้เดือด แบ่งเป็น
สองส่วน ส่วนแรกใส่นำาตาลป๊ีบ อีกส่วนใส่เกลือ นำาปลากริมลงส่วนกะทินำาตาลป๊ีบ ส่วนไข่เต่าลงส่วนกะทิเค็ม เวลา
รับประทานนำาสองส่วนมาผสมกัน จะได้รสชาติขนมไทยที่กลมกล่อม
 ทุกวันนี้ขนมปลากริมไข่เต่าเปลี่ยนจากหาบไม้คานเป็นรถเข็น หรือมอเตอร์ไซค์พ่วงแทน ส่วนใหญ่ขาย
กันตามตลาด หรือเปิดเป็นร้านขายร่วมกับขนมหวานอื่นๆ

In the old times, this authentic traditional Thai 
dessert of Plaa Grim Kai Tao would be sold by 
a hawker who carries baskets on a wooden rod 
containing two clay pots: one has brown, oval 
shape pieces of dough in sweet coconut cream 
called Plaa Grim; and the other has white, round 
shape pieces of dough in salted coconut cream 
called Kai Tao.  The mixing order has to be with 
the Plaa Grim first, followed by the Kai Tao then 
stir them to make the combination just right.        
The Plaa Grim dough derives its name from its 
slender shape that resembles the Trichopsis, a 
genus of gouramies native to Southeast Asia 
similar to the Siamese fighting fish but with a 
more pointy head, while the Kai Tao (meaning 
‘turtle’s eggs’) dough are shaped round just like 
its name.  But the modern day’s version is all 
made into long, oval shape.  Sometimes they 
are casually referred to as the ‘sweet one’ and 
the ‘salty one’.  

The dough of Plaa Grim Kai Tao is made by mixing 
tapioca flour and glutinous rice flour with 
alkaline water and water.  After dividing the 
dough into two pots, they are then boiled in water 
until cooked and cool down by soaking in cold 
water.   Bring a pot of coconut cream to boil 
and separate into two parts, season one with 
salt, another with palm sugar. Mix the Plaa Grim 
dough in thesweetened pot, and Kai Tao dough 
in the salted coconut cream.  When mixed together, 
they taste divine.
The Plaa Grim Kai Tao hawkers have traded 
wooden carrying baskets for trolleys or motor-
cycled carts these days.  Most can be found at 
local markets or nestling among other Thai 
desserts.
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ข้าวเหนียวมะม่วง 
KAO NEOW MAMUANG
(Sticky Rice with Mango)

 ในเมืองไทยถ้าเห็นมะม่วงวางคู่กับข้าวเหนียว ก็เป็นที่รู้กันว่าฤดูร้อนมาถึงแล้ว 
เพราะข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของหวานประจำาหน้าร้อนยอดนิยมของคนไทย
 คนโบราณจะกินข้าวเหนียวมูนกับ ‘มะม่วงอกร่อง’ เพราะให้เน้ือสัมผัสละมุนล้ิน 
กลิ่นหอม รสหวานฉำา เข้ากับข้าวเหนียวมูนหวานมันเค็ม ปัจจุบันมะม่วงอกร่องหายาก
และมีราคาแพง คนก็เลยหันมากินมะม่วงนำาดอกไม้กับข้าวเหนียวมูนแทน เพราะผลโต
และให้เนื้อเยอะกว่า แต่มีรสชาติออกเปรี้ยวนำา ถูกลิ้นคนที่ไม่ชอบหวานเลี่ยน
 การมูนข้าวเหนียวเร่ิมจากนำาข้าวเหนียวเข้ียวงู (พันธ์ุท่ีมีเม็ดเล็กเรียวคล้ายเข้ียวงู) 
มาแช่นำาทิ้งไว้ 3 ชั่วโมง นึ่งในหวดจนสุก ผสมหัวกะทิ นำาตาลทราย และเกลือป่น 
เทข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วลงไป พักให้ข้าวเหนียวดูดนำากะทิจนอิ่ม เสิร์ฟคู่มะม่วงสุก 
โรยหน้าด้วยถั่วเขียวซีกทอดกรอบ ข้าวเหนียวที่มูนปัจจุบันยังมีสีสวยและกลิ่นหอมจาก
ธรรมชาติให้เลือกอีก เช่น ข้าวเหนียวมูนสีม่วงจากนำาดอกอัญชัน ข้าวเหนียวมูนสีเขียว
จากนำาคั้นใบเตย ข้าวเหนียวมูนสีเหลืองที่ได้จากนำาคั้นขมิ้น เป็นต้น
 ข้าวเหนียวมะม่วงเจ้าอร่อยหาซื้อได้ในกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่นๆ ในภาคกลาง 
มีทั้งร้านค้า แผง และรถเข็น เป็นเมนูยอดนิยมของคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ 
ทำาให้เมนูนี้ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในอาหารริมทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

A popular summer dessert for Thai people, 
sticky rice with mango usually denotes the 
approaching warm season in Thailand.
Traditionally, Thai people of the old days 
would pair the sticky rice cooked with lightly 
salted and sweetened coconut milk with 
“Ok Rong” mangoes that are sweet, juicy 
and highly aromatic – creating the perfect 
combination to the palate.  Nowadays, when 
the natural supplies of Mamuang Ok Rong 
have become scarce and more expensive, 
Thais would turn to the sour, plumper, fleshier, 
and  budget - f r i end ly  Nam Dok  Ma i 
mangoes instead, which work wonderfully 
for those who prefer the less sugary taste.   
Prior to cooking, “Kiew Ngu” sticky rice 
(translated as the ‘snake’s fangs sticky rice’ 
to describe its long, pointy grain) would be 
soaked in water for three hours, steamed in 
woven bamboo cylinder until cooked, and 
then mix in thick coconut cream and season 
with sugar and salt.  After resting the sticky 

rice until it fully absorb the coconut milk, the 
dish should be served with ripe mangoes 
and sprinkled with crunchy deep fried green 
bean.  The cooked sticky rice in coconut 
milk or “Kao Neow Moon” nowadays comes 
in a variety of all-natural colors and aromas, 
such as the purple, green and yellow that 
derives their colors from the extracted juices 
of butterfly peas, pandan leaves and cumin.  
Great Kaoneow Mamuang shops, stalls and 
street food carts can be found across Bangkok 
and other provinces in central Thailand. A 
much loved and enjoyed dessert by Thais 
and international visitors alike, Kao Neow 
Mamuang has been voted as one of the 
most popular street food menus by travelers 
all over the world.  

CENTRAL THAILAND 

*Rod Thai Tae (Authentic Thai Taste)
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Firing up the pan is one of the streetside dining pizzazzes that could 
be found anywhere in Thailand after dark.  Not only does this  flambe 
technique add the unique smoky aroma to certain dishes such as 
stir fried morning glory, Guayteow Kua Gai  (stir fried noodles with 
chicken)or fried rice, but along with the accompanying pan-scraping/
knocking sound also comes each chef’s unimitable style in drawing 
customers to their shops.

CENTRAL THAILAND 
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THE CENTRAL 

The lively sidewalk dining scene of Yaowarat, Thailand’s renowned 
street food zone.  Here, the food business starts getting busy from 
late morning till nightfall, with offerings from sweets to savory dishes 
like Guayteaw Kua Gai (stir fried noodles with chicken), noodles with 
fishballs, sidewalk seafood, iced Lod Chong Singapore, Yuteow with 
soybean milk and made-to-order food stalls to tempt diners’ taste 
buds set against Yaowarat’s bright light as an exciting backdrop.   

CENTRAL THAILAND 
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THE NORTHERN 
THAILAND REGION 
 ภาคเหนือ หรือดินแดนล้านนาของไทย นิยมรับประทาน
อาหารรสชาติไม่จัด เผ็ดน้อย มีรสเค็มนำาจากถั่วเน่า นำาปู๋ 
(เคี่ยวจากนำาปูนาตำา) กะปิ และรสหวานจากผักพื้นบ้านหลาย
ชนิด วัตถุดิบในการปรุงมาจากธรรมชาติใกล้ตัว เช่น หัวปลี
จากสวนที่ออกดอกออกผลให้เก็บทั้งปี อาหารจากป่าและ
ภูเขาอย่างเห็ดถอบ หน่อไม้ นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานแลก
เปล่ียนวัฒนธรรมการกินจากกลุ่มชาติพันธ์ุอ่ืนๆ เช่น ชาวไทใหญ่ 
ไทล้ือ การเข้ามาค้าขาย หรืออพยพมาอย่างจีนฮ่อ หรือพม่า
 อาหารเหนือมีหลักๆ คือ แกงกับนำาพริก อีกทั้งตำา ยำา 
ลาบ แอ๊บ (เน้ือสัตว์หรือผักผสมเคร่ืองปรุง ห่อใบตองแล้วนำาไป
ปิงจนสุก) ฯลฯ นิยมนำาพืชผักที่ออกตามฤดูกาลมาทำาอาหาร 
กินแนมกับอาหาร และรับประทานอาหารกับข้าวเหนียวน่ึงร้อนๆ

 อาหารริมทางของทางเหนือมีให้เห็นทั่วไป ทั้งรถเข็น 
ร้านอาหารตามสั่ง แผง กาดมั่ว (ตลาดเช้า) กาดแลง (ตลาด
เย็น) มีขายทั้งอาหารคาวอย่างนำาพริกหนุ่ม น ำาพริกอ่อง
ใส่กะละมังวางขายพร้อมผักสด ผักลวกต่างๆ แคบหมูมัดเป็น
ถุง และขนม (ภาษาเหนือเรียก เข้าหนม) ท่ีทำาจากแป้ง นำาตาล 
มะพร้าว และนำาอ้อย ส่วนใหญ่ใช้วิธีนึ่ง มักทำากันมากเมื่อมี
เทศกาลสำาคัญ หรืองานบุญ
 เสน่ห์อาหารเหนืออยู่ที่เครื่องปรุงหลักอย่างถั่วเน่า
แข็บ (ถ่ัวเน่าตากแห้งปิงไฟให้มีกล่ิน) นำาปู๋ ปลาร้า ท่ีมีกล่ินและ
รสแรง แต่เม่ือปรุงรวมกับวัตถุดิบของภาคเหนือแล้ว ‘ลำาแต๊ๆ’

ภาคเหนือ 

The natives of northernThailand, also known 
as the “Lanna” or ‘million rice fields’ region, prefer 
a milder less spicy flavor in their cuisine.  The dis-
tinctive saltiness of northern Thai food is derived 
from Tua Nao (fermented soy bean similar to Japa-
nese natto), Naam Pu (juice extracted from pounded 
freshwater crab) and Kapi (shrimp paste) while using 
various kinds of local vegetables to add the natural 
sweetness.  Fresh ingredients, mostly the herbs and 
vegetables, are easy to find from their own gardens 
or the mountains such as banana blossoms, bamboo 
shoots, or wild mushrooms. Moreover, there are also 
influences from neighboring tribes and minorities 
,such as the Thai Yai, the Thai Lue, or Chinese and 
Burmese Immigrants,
For northern cuisine, the main dish would be consisted 
of curries, chili paste,spicy salads and Ab (meat or 
vegetable wrapped in banana leaf pouch and grilled 
until cooked) and etc. Seasonal herbs and vegetables 
are locals’ favorite ingredients and condiments for 
eating with hot sticky rice.
Street food is very common in northern Thai area.  

One can easily shop for food from carts, made-to-order 
eateries, food stalls, the morning market (kaad mua) 
and the evening market (kaad lang) with variety of food 
such as Naam Prik Noom (green chili dip), Naam 
Prik Ong (pork chili dip) are scooped out from the 
displayed container and sold in separate pouches 
with fresh and blanched vegetables, and pork crackers 
(Kab Moo). For sweets, they are called as Kao Nom 
in local dialect. They would be made only on special 
occasions like merit-making ceremonies.  Their 
ingredients mostly consist  of  r ice f lour,  sugar, 
coconut, and sugar cane juice and steamed until 
cooked.    
The true characteristic charms of northern Thai 
cuisine lie the main ingredient of Tua Nao Kab (roasted 
fermented soy bean sheets), Naam Pu Plaraa 
(freshwater crab juice mixed with fermented fish) 
which give off strong, distinctive odour.  When combined 
with other northern ingredients, one can only exclaim  
“Lum Tae Tae!” (“delicious!” in northern Thai dialect)
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The old Chiang Mai City Gates under a dawn sky welcomes vendors 
selling fruits, Sai-Ua, Kanom Jeen Naam Ngiew and much more. The 
familiar sight at a local market is usually a busy one in the morning, 
as vendors start their trades at the same time as the monks begin 
their alms round, and customers gathering to buy food as offerings.

001-152 new.indd   49 12/17/2559 BE   11:19 AM



50

ข้าวซอยไก่/เนื้อ
KAO SOI GAI/KAO SOI NEUA

(Egg Noodles in Chicken/Beef Curry)

	 ข้าวซอยเป็นอาหารพื้นถิ่นของภาคเหนือที่นิยมรับประทานกันทั่วไป	มีต้นตำารับมาจากจีนฮ่อ
ที่นับถือศาสนาอิสลาม	ซึ่งเดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายในล้านนา	ต้นตำารับดั้งเดิมคือข้าวซอยเนื้อ	แล้ว
พัฒนาเป็นข้าวซอยไก่
	 ข้าวซอยใช้บะหม่ีเส้นแบนลวกเคล้านำามันกระเทียมเจียว	และนำาบะหม่ีบางส่วนมาทอดให้กรอบ
เป็นเส้นข้าวซอยทอดไว้โรยหน้า	สำาหรับนำาข้าวซอยเนื้อ	นำาหอมแดง	ขมิ้น	ลูกผักชี	ชะโก	(กระวานดำา)	
ขิงซอยไปคั่วให้หอมก่อน	แล้วนำามาโขลกรวมกับเกลือ	พริกแห้งเม็ดใหญ่จนละเอียด	ตั้งไฟเคี่ยวนำาซุป
กระดูกวัว	ใส่กะทิและหางกะทิลงไป	จากนั้นละลายเครื่องแกงโดยใช้นำามันจากนำาซุปที่ต้มไว้มาละลาย
แยกในกระทะ	เมื่อเครื่องแกงละลายดีแล้วนำาเทกลับไปผสมในหม้อซุปอีกที	ค่อยนำาเนื้อวัวลงเคี่ยวนาน	
2-3	ชั่วโมง	ปรุงรสด้วยซีอิวขาว	เกลือ	ตักราดบนบะหมี่เส้นแบนที่ลวกรอ	โรยเส้นข้าวซอยทอด	ต้นหอม
และผักชี	ส่วนนำาข้าวซอยไก่ก็ทำาเหมือนกัน	เพียงแต่เปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นน่องไก่และเนื้อไก่	ซึ่งใช้เวลา
เคี่ยวน้อยกว่า	ก่อนรับประทานบีบมะนาว	แนมกับหอมซอย	พริกป่นผัดนำามัน	ผักกาดดอง	เพื่อช่วยตัด
ความเลี่ยน
	 ข้าวซอยเป็นหนึ่งในอาหารริมทางที่ขายกันทั่วไปในภาคเหนือ	ตามกาด	หรือร้านกับข้าวเมือง	
รสชาติข้าวซอยแต่ละจังหวัดในภาคเหนือจะแตกต่างกันไปตามรสปากของคนในท้องที่	จุดเด่นของบางร้าน	
จะอยู่ที่การทำาเส้นข้าวซอยสดๆ	วันต่อวัน

Kao Soi is a regional favorite dish of northern 
Thailand.  Its origin can be traced back to when 
the Islamic Yunnanese merchants first came 
to the Lanna region and brought it with them.  
Traditionally, the original recipe is egg noodles 
in beef curry or Kao Soi Neua, which later has 
chicken as another choice for consumers.
To make Kao Soi, blanch some flat noodles and 
toss them in fried garlic oil, take a few parts of 
scaled noodle and deep fry until crispy to garnish.  
As for the soup for beef Kao Soi , make curry 
paste by toasting some shallots, turmeric, 
coriander seeds, black cardamoms and sliced 
ginger until aromatic and then pound them with 
salt and large dried chilis until fine.      
The soup is made by stir frying coconut milk 
with chiil paste and beef until cook , add thin 
coconut milk and stew around two to three hours, 
season  with soy sauce and salt, then pour the 

soup on the blanched noodles and garnish with 
deep fried noodles, spring onion and coriander 
leaves. The same method would be applied for 
making the chicken soup by replacing beef with 
chicken meat and drumsticks which wi l l 
consume less stewing time.  Before eating, it is 
best to squeeze a little bit of lime juice and add 
a bit of sliced shallots, fried chilli and pickled 
cabbage as condiments to cut down the oiliness.      
Kao Soi is one of the popular street food dishes 
generally sold in northern Thailand. The taste 
varies among different northern provinces due 
to the specific preference of the locals.  Some 
shops make it a point to make their noodles 
fresh everyday to stand out from others.

NORTHERN THAILAND 
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ข้าวซอยไก่/เนื้อ
KAO SOI GAI/KAO SOI NEUA

(Egg Noodles in Chicken/Beef Curry)
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ขนมจีนน้ำาเงี้ยว
KANOM JEEN NAAM NGIEW 

(Fermented Rice Vermicelli with Spicy Pork Sauce)

 ขนมจีนนำาเงี้ยวเป็นอาหารของชาวไทใหญ่ที่คนทางเหนือได้รับอิทธิพลมา คน
เหนือนิยมรับประทานนำาเงี้ยวคู่กับขนมจีน หรือก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก ภาษาเหนือเรียกว่า 
ขนมเส้นนำาเงี้ยว ถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กจะเรียกว่า ก๋วยเตี๋ยวนำาเงี้ยว
 นำาเงี้ยวมีวิธีการปรุงโดยเคี่ยวนำาซุปจากกระดูกหมู โขลกพริกแห้งเม็ดใหญ่ที่แช่
นำาแล้ว พริกขี้หนู รากผักชี กระเทียม หอมแดง ขมิ้น ตะไคร้ เกลือ ถั่วเน่าแข็บ (ถั่วเน่า
ตากแห้งย่างไฟ) กะปิและปลาร้าสับ ละเอียดดีแล้วพักไว้ ตั้งกระทะใส่นำามันรอร้อนนำา
พริกแกงลงผัดให้หอม ใส่เนื้อหมู ผัดพอเข้ากัน แล้วนำาลงหม้อซุป ใส่ดอกงิ้วที่แช่นำาจน
นิ่ม นำาเลือดหมู ต้มซุปต่อพอเดือด ใส่เลือดไก่และมะเขือส้ม สุกแล้วปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยว 
เกลือ นำาตาล ให้ออกรสเปรี้ยวเค็ม ตักราดบนขนมจีนหรือเส้นเล็กที่โรยกระเทียมเจียว 
ต้นหอม ผักชี บีบมะนาว โรยพริกป่น กินแนมกับถั่วงอก แคบหมู ผักกาดดอง
 ขนมจีนนำาเงี้ยวมีขายตามร้านริมทางทั่วไปในภาคเหนือ ร้านไหนขายขนมจีน
นำาเงี้ยวก็มักจะขายข้าวกั๊นจิ้น เพราะใช้เลือดหมูปรุงเหมือนกัน ขนมจีนนำาเงี้ยวยัง
เป็นเมนูที่คนเหนือนิยมเข้าครัวทำากันเองเมื่อญาติพี่น้องพร้อมหน้ากัน

Kanom Jeen Naam Ngiew is a noodle soup of the Tai yai, a minority tribal settlement in northeastern 
Myanmar, southwest of Yunnan province, China, and in northern Thailand, mainly in Mae Hong Son 
Province. A famous dish in northern Thai cuisine, Nam Ngiew has a characteristic spicy and tangy 
flavor, which is always eaten with Kanom Jeen (fermented rice flour noodles) or small rice noodles 
as another option. If served with Kanom Jeen, the dish would be called “Kanom Sen Naam Ngiew”, 
and with the small rice noodles, it would be named “Guay TIew Naam Ngiew”.  
This soup is made with beef or pork as a main ingredient, as well as diced curdled (chicken or pork) 
blood cake. Chopped tomatoes give the dish a certain sour flavor and crispy roasted or fried dry 
chilies and garlic are added for spiciness. Another important ingredient that gives the dish its 
characteristic flavor is tuanao, a type of fermented soya bean that is used extensively in northern 
Thai cuisine and for which shrimp paste is sometimes used as a substitute. Kanom Jeen Nam Ngiew 
is often served along with add chili flakes, bean sprouts, pork crackers and pickled cabbage.
The name of the dish originates either from the Thai name of the red cotton flowers ( “Dok Ngiew” in 
Thai) of which the dried flower cores are an essential ingredient in the soup, or from Ngiaw, a derogatory 
term used in Northern Thailand for people of Shan descent. .Although originally a Shan dish, naam 
ngiew is very popular among northern Thai people north of Phrae Province and is considered one of 
the auspicious dishes in Lanna tradition, being served at banquets and special occasions.
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ขนมจีนน้ำาเงี้ยว
KANOM JEEN NAAM NGIEW 

(Fermented Rice Vermicelli with Spicy Pork Sauce)
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ลาบคั่ว
LARB KUA
(Spicy Northern Minced Pork Salad)

 ลาบของทางเหนือแตกต่างจากลาบทางอีสานตรงที่เครื่องปรุงสำาคัญอย่างนำาพริกลาบ หรือพริกลาบ ซึ่งใช้
เคร่ืองเทศท้องถ่ินผสมมากมายแล้วนำามาตำาละเอียด และรสชาติท่ีเน้นไปทางเผ็ดเค็ม ส่วนลาบอีสานเน้นเคร่ืองปรุง
หลักไม่กี่ชนิด รสชาติออกเปรี้ยวและเผ็ด ปัจจุบันนำาพริกลาบไม่ต้องตำากันเองเหมือนสมัยก่อนแล้ว เพราะมีขาย
สำาเร็จรูป หาซื้อได้ตามกาดทั่วไป
 วิธีทำาลาบคั่ว เริ่มต้นจากตำานำาพริกลาบ กรรมวิธีแต่ดั้งเดิม ย่างพริกแห้งให้หอม ตั้งกระทะไฟอ่อน นำา
ดีปลี อบเชย โป๊ยกัก ดอกจันทน์ ลูกจันทน์ กระวาน เปราะหอม กานพลู มะแขว่น (คล้ายพริกไทยดำา มีรสชาติเผ็ด
ร้อน) มะแหลบ (เม็ดแบนๆ มีกล่ินหอมอ่อน) พริกไทยดำา ย่ีหร่า ลูกผักชี ลงค่ัวให้หอม นำาไปโขลกพร้อมกับกระเทียม 
ตะไคร้ ข่าท่ีค่ัวแล้ว และเกลือจนละเอียด จากน้ันสับหมูและใส่เลือดลงไปตอนสับ เพ่ือให้ได้สีสวยและมีรสชาติเข้มข้น 
นำานำาพริกลาบไปเคล้ากับเนื้อหมูพร้อมหนังหมู เครื่องในหมูที่ต้มแล้ว ปรุงรสด้วยนำาปลา จากนั้นนำาลาบที่ได้ไป
คั่วบนไฟจนสุก ใส่ผักไผ่หั่น ต้นหอม ผักชีซอย และสะระแหน่ โรยกระเทียมเจียวและพริกแห้งทอด
 ลาบคั่วหารับประทานได้ตามร้านอาหารได้ทุกร้าน เรียกได้ว่าเป็นเมนูยอดนิยมเลยก็ว่าได้

The main ingredient that differentiates 
northern Thai Larb or spicy minced meat 
salad from the one in northeastern Thai 
cuisine is the chili paste.  The chilli paste 
for northern Larb is made from mixing 
several local spices together, pound 
them finely and season it to be salty and 
spicy, whereas the northeastern one 
uses only a few key ingredients and has 
a tangier and spicier flavor. Nowadays, 
the paste is available at markets without 
having to make it manually like before.
To make the chili paste traditional style, 
one would begin by toasting dried chilis, 
piper longum, star anise, mace, nutmeg, 
cardamom, cloves, sand ginger, Sichuan 
pepper, ma hlaab (a northern Thai local 
herb) ,  b lack  pepper,  cumin  and 
coriander seeds on low heat, then pound 

them with roasted garlic, lemongrass 
and salt until fine.  Add minced pork and 
blood while mincing to get a nice color 
and taste.  Mix the chili paste with pork 
meat and skin, cooked pig’s innards and 
season with fish sauce.  Pan fry until 
cooked.  Add chopped Vietnamese 
coriander, spring onions, coriander 
leaves and mint leaves.  Garnish with 
deep fried garlic and dried chilli.

NORTHERN THAILAND 

001-152 new.indd   54 12/17/2559 BE   11:19 AM



55

001-152 new.indd   55 12/17/2559 BE   11:19 AM



56

NORTHERN THAILAND 

001-152 new.indd   56 12/17/2559 BE   11:19 AM



57

001-152 new.indd   57 12/17/2559 BE   11:19 AM



58

แหนมหม้อ
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(Fermented Pork Sausage)
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แหนมหม้อ
NAEM MOR

(Fermented Pork Sausage)

 คนเหนือเรียกแหนมหม้อว่า จิ้นส้ม (แปลว่า เนื้อที่มีรสเปรี้ยว) จิ้นส้มมีหลายอย่าง เรียก
ชื่อตามเนื้อที่นำามาทำา เช่น จิ้นส้มหมู จิ้นส้มวัว หรือจิ้นส้มควาย ส่วนที่มาของชื่อแหนมหม้อ
มาจากการหมักแหนมแล้วนำามาใส่กะละมังขาย ค่อยตักใส่ใบตองห่อเมื่อมีลูกค้ามาซื้อ
 แหนมหม้อเป็นภูมิปัญญาคนพื้นเมืองที่ต้องการถนอมเนื้อหมูไว้กินนานๆ โดยนำาเนื้อหมู
ส่วนสะโพกมาบด หาของหนักทับบนเนื้อให้นำาออกจากเนื้อหมูสัก 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้หมูบดแห้ง
สนิท ระหว่างรอหันไปต้มหนังหมูแล้วหั่นพักไว้ จากนั้นนำาทั้งหมูบดและหนังหมูมาหมักใส่เกลือ 
กระเทียม ข้าวเหนียวน่ึงท่ีตำาไว้แล้ว และพริกข้ีหนูท้ังเม็ด ห่อใบตองหลายๆ ช้ัน เพ่ือรักษาอุณหภูมิ 
จะทำาให้เก็บรักษาแหนมไว้กินได้นาน จากนั้นทิ้งไว้ 2-3 วัน เพื่อให้แหนมเกิดรสเปรี้ยว วิธีดูแหนม
ของคนโบราณคือดูจากใบตอง ถ้าใบตองเหลืองแสดงว่าแหนมเปรี้ยวแล้ว จึงนำามารับประทานได้
 แหนมหม้อสามารถนำาไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง จะผัด ทอด หมกไฟ หรือแกะ
ห่อใบตองแล้วรับประทานกับขิงอ่อน พริกขี้หนูสดเลยก็ได้ หาซื้อแหนมหม้อได้ตามกาด ร้านขาย
ของชำาทางเหนือ รถเข็น หรือร้านกับข้าวเมืองทั่วไป

For northern Thai dialect, fermented pork or Naem Mor  is called as 
‘Jinsom’ meaning ‘sour meat. Naem Mor can be made with different 
meat such as pork, beef or buffalo.  The name ‘Naem Mor’ refers to 
when the meat has been fermented and put into a large basin and 
scooped out into banana leaf parcel to each customer.  
Naem Mor is a folk wisdom food preservation technique that begins 
with pressing minced pork’s leg with heavy objects to squeeze out 
the water for about a couple of hours until completely dried.  During 
the drying, pork’s skin would be boiled , rested, marinated with salt, 
garlic and pounded along with steamed sticky rice and whole bird 
eye chilis, wrapped in multiple layers of banana leaves to preserve 
the temperature.  The parcels would be left for a few days to create 
the tanginess.  The traditional way of checking the tanginess is to 
observe the changing color of banana leaves which would turn from 
greenish to yellowish.
Naem Mor can be fried, deep fried, roasted, or even eaten fresh as 
a meal straight from the banana leaf parcel with some young ginger 
and bird eye chili.
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