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ไส้อั่ว

SAI UA
(Northern Thai Pork Sausage)

 คำาว่า อั่ว เป็นภาษาถิ่นเหนือ แปลว่า ยัดหรือแทรกตรงกลาง ไส้อั่วคือการนำาไส้หมูมายัดหรือแทรกด้วยเครื่องปรุง ความ
เป็นมาของเมนูนี้มาจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษคนไทยทางเหนือในการถนอมอาหารและจัดการกับเศษเนื้อและไส้หมูที่เหลือ เพื่อ
ใช้เนื้อให้คุ้มค่ามากที่สุดและถนอมไว้กินให้นานที่สุด นอกจากไส้อั่วหมูแล้วยังมีการคิดทำาไส้อั่วปลา
 การทำาไส้อั่วจะอร่อยหรือไม่นั้น ความสำาคัญอยู่ที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบ ไส้หมูใหม่นั้นโดนไฟแล้วต้องตึง แน่น หอม 
น่ากิน หรือเนื้อหมูที่เคล็ดลับต้องมีมันหมูผสม เมื่อถูกไฟย่างจะยิ่งช่วยเพิ่มความหอมอร่อย
 การทำาไส้อั่ว เริ่มจากล้างไส้หมูให้สะอาดด้วยการขยำาเบาๆ กับเกลือ ล้างนำาหลายรอบเพื่อไม่ให้ไส้มีรสขม เสร็จแล้วพัก
ไว้ จากนั้นโขลกพริกขี้หนูแห้ง เกลือ หอม กระเทียม รากผักชี ขมิ้น ข่า ตะไคร้แบบหยาบๆ ก่อนนำาเนื้อหมูสับลงคลุกเคล้ากับ
เครื่องแกง ใส่ต้นหอม ผักชี ใบมะกรูดซอย ขมิ้นผง และนำาตาลให้เข้ากัน แล้วนำามากรอกใส่ไส้หมูจนเต็ม มัดปากไส้ด้วยเชือก ใช้
ไม้ปลายแหลมจิ้มไส้ให้ทั่วเพื่อไล่อากาศ ก่อนรับประทานนำาไปย่างไฟอ่อนจนสุก เสิร์ฟกับขิงและพริกขี้หนูสด รสชาติไส้อั่วจะมี
กลิ่นและรสสัมผัสจากเครื่องแกงผสมผสานกับเนื้อหมู รับประทานกับข้าวเหนียวเข้ากันดีมาก
 ไส้อั่วมีขายตามกาด ร้านกับข้าวเมืองทั่วไป ปัจจุบันเป็นของฝากขึ้นชื่อของทางเหนือ บ้างก็บรรจุในถุงสุญญากาศเพื่อให้
เก็บรักษาไว้ได้นาน

The word ‘ua’ in northern Thai dialect refers to the act of stuffing and therefore 
Sai ua is the sausage made by stuffing pig’s intestine with ingredients.  This 
is another food preservation technique of ancient northern Thai folk wisdom.  
Apart from the traditional Sai Ua which is made from pork as main ingredient, 
fish and other meat could also be used as substitutes for consumers with other 
preferences.
The ingredients are chitterlings, minced pork, minced pork belly , red curry 
paste, kaffir lime leave, fish sauce, and spring onion. Mix all ingredient together 
and fill in the pork intestine until full, secure both ends tightly and grill, use the 
toothpick to poke around to release the air in side. Grill until it's cooked and 
serve with fresh vegetable, fresh ginger and fresh chilli.
Sai Ua has the taste of pork mixed with curry paste and goes really well with 
sticky rice.  They can be found at local markets in the North and make great 
souvenirs to bring home.  Some are packed in air-tight containers to guarantee 
freshness.
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Kard Kong Ta or locally known as Talard Jeen or 
Chinese Market in Lumpang is one of the oldest 
markets since the time of King Rama V, situated 
along the Wang River. This picture depicts a wooden 
house with “Kar Lae” which is a traditional Northern 
architectural feature.
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ตำาขนุน

TUM KANOON
(Northern Thai Spicy Jackfruit Relish)

 อาหารของคนเหนือโดยมีขนุนอ่อนเป็นวัตถุดิบหลัก เพราะขนุนเป็นของ
ใกล้ตัวที่ชาวเหนือนิยมปลูกไว้ในรั้วบ้าน เป็นไม้มงคลที่ชื่อมีความหมายดี คือ การ
หนุนนำา เกื้อหนุน โดยนิยมเก็บผลอ่อนของขนุนที่เม็ดยังเป็นสีขาวอายุราวๆ 2-3 
เดือน นำามาทำาอาหารเหนืออย่างตำาขนุน แกงขนุน หรือผลอ่อนท่ีขนาดเท่าหัวแม่โป้ง
นำามาจ้ิมนำาพรกิ
 ภาษาเหนือเรียกตำาขนุนว่า ตำาบ่าหนุน โดยนำาขนุนอ่อนหั่นขวางแล้วปอก
เปลือกด้วยมีดท่ีจุ่มนำามัน เป็นเทคนิคท่ีทำาให้ยางขนุนไม่ติดมีดและมือ ส่วนของแกน
กลางขนุนตัดทิ้งไป จากนั้นหั่นขนุนพักไว้ โขลกกระเทียม หอม ข่า ตะไคร้ เกลือ 
กะปิ และมะเขือส้ม (มะเขือเทศลูกเล็กท่ีมีรสเปร้ียว ช่วยลดความฝาดของขนุน) ใส่
ขนุนลงไปโขลกรวมกัน ตั้งกระทะใส่นำามัน นำาเครื่องที่โขลกลงผัดจนหอม ใส่หมู
สามชั้น ปรุงด้วยนำาปลาและปลาร้าต้มสุก โรยกระเทียมเจียว ผักชี ใบมะกรูดซอย
และพริกทอด เสิร์ฟพร้อมแคบหมูหรือผักสด บ้างก็นำาแคบหมูมาโรยหน้า นิยม
รับประทานกับข้าวเหนียว
 ตำาขนุนเป็นอีกเมนูที่ร้านอาหารเหนือต้องมีไว้ประจำาร้าน หารับประทาน
ได้ง่ายตามรถเข็นและแผงกับข้าวเมืองตามกาดต่างๆ

A traditional northern Thai dish made from 
young jackfruit, as they are easy to find 
and commonly grown in homes because 
of their auspicious name Kanoon meaning 
‘support’.  Only very young, white jackfruit 
seeds of two to three months old are used 
for this dish and other dishes like young 
jackfruit curry or young jackfruit dipping 
with chili paste.
In northern Thai dialect, it is called ‘Tum Ba 
Noon’. Young jackfruit is sliced crosswise 
,peeled off with an oiled knife to prevent the 
jackfruit’s gum from sticking to the hands 

and knife, and remove the core, use only 
the flesh. Cut the fruit and rest a bit. After 
that, garlic, shallot, galangal, lemongrass, 
salt, shrimp paste and sour tomatoes would 
be pounded roughly, add the cut jackfruit 
and continue pounding until fine. Stir fry the 
paste in oil until it gives off nice aroma, add 
pork belly and season with fish sauce and 
cooked fermented fish.  Garnish with fried 
garlic, corainder leaves, sliced kaffir lime 
leaves and fried chili and serve with pork 
cracker, fresh vegetables and sticky rice.
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ข้าวกั๊นจิ้น

KAO GUN JIN
(Pig’s Blood Rice)

 ข้าวกั๊นจิ้นเป็นหนึ่งในอาหารยอดนิยมของคนทาง
เหนือที่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวไทใหญ่ บางที่เรียกข้าวเงี้ยว 
ข้าวส้มเง้ียว ตามช่ือท่ีคนไทยแต่โบราณใช้เรียกชาวไทใหญ่ ข้าว
กั๊นจิ้นนับเป็นหนึ่งในอาหารเหนือไม่กี่ชนิดที่ใช้ข้าวเจ้าปรุง 
เพราะปกติคนทางเหนือนิยมรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลัก
 คำาว่า ข้าวก๊ันจ้ิน เป็นภาษาเหนือ ก๊ัน แปลว่า ค้ัน นวด
หรือบีบ ส่วนจ้ินคือเน้ือหมู แปลรวมได้ว่า ข้าวท่ีนำามานวดหรือ
คลุกเคล้ากับเน้ือหมู แล้วนำามาห่อใบตองน่ึง บางตำารับใส่เพยีง
เลือดหมู ไม่ใส่เนื้อ
 วิธีการทำาข้าวกั๊นจิ้นมีเครื่องปรุงไม่มากนัก ขั้นแรก
นำาเลือดหมูมาขยำากับใบตะไคร้ เป็นเทคนิคเพื่อช่วยดับคาว
และป้องกันไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อน จากน้ันนำาเลือดไปเคล้า
กับข้าวสวยหุงสุก หมูสับ และเกลือ ห่อด้วยใบตองแล้วนำาไป
นึ่งจนสุก ก่อนรับประทานเปิดห่อใบตอง ตักนำามันกระเทียม
เจียวโรยข้าวกั๊นจิ้นให้ชุ่ม บีบมะนาว แนมกับพริกทอด ผักชี
และหอมใหญ่
 นอกจากจะมีขายตามร้านริมทาง ร้านอาหารเหนือ 
รถเข็นขายข้าวกั๊นจิ้น ร้านกับข้าวเมืองตามกาดทั่วไปแล้ว 
ในบางพื้นที่ยังสามารถพบเห็นคนเดินหาบขายอีกด้วย

Kao Gun Jin is one very popular northern 
Thai recipe influenced by the Tai Yai or the 
‘Ngiew’ ethnic minority.  Sometimes it could 
be called Kao Ngiew or Kao Som Ngiew 
according to the way ancient Thais addressed 
the Tai Yais.  Kao Gun Jin is one of the very 
few menus of northern Thailand that is not 
made from stickly rice but normal rice 
instead.
The word ‘gun’ in northern Thai dialect 
means ‘to wring’ and ‘jin’ is pork, so "Gun 
Jin" means rice mixed with pork or pork 
blood, wringed, and wrapped with banana 
leave and steamed.
There are not many ingredients for Kao Gun 
Jin. First, pig blood would be wringed with 
lemongrass to prevent clotting and bloody 
smell. Next, mix the rice with blood, pork, 
and salt, and wrap with banana leave and 
steam until cooked. Before eating, garnish 
with some fried garlic oil until soaked, lime 
juice and serve with fried chili, coriander and 
sliced onion. Kao Gun Jin is available widely 
at markets and in restaurants in northern 
Thailand.  Sometimes they are sold by wooden 
baskets-carrying hawkers on the street.
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น้ำาพริกหนุ่ม
NAAM PRIK NOOM
(Northern Thai Green Chili Relish)

 คนเหนือนิยมรับประทานนำาพริกกับอาหารแทบทุกม้ือ นำาพริกหนุ่มเป็นนำาพริกอีกประเภท
ที่คนเหนือทำาเป็นเครื่องจิ้มกับแคบหมู ไว้กินเป็นกับข้าว หรือรับประทานกับข้าวนึ่ง (ข้าวเหนียว) 
ใครไปเมืองเหนือชิมนำาพริกหนุ่มแล้วก็มักจะติดใจในรสชาติจนต้องซื้อเป็นของฝาก
 พริกหนุ่มคือพริกเม็ดใหญ่ตระกูลเดียวกับพริกชี้ฟ้าที่ยังอ่อน กรรมวิธีการตำานำาพริกหนุ่ม 
เริ่มจากนำาพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง ไปหมกไฟจนสุกหอม สมัยก่อนนิยมหมกในเตาถ่าน แล้ว
นำามาลอกเปลือกและส่วนที่ไหม้ออก โขลกรวมกับเกลือ ส่วนวิธีทำาแคบหมู นำาหนังหมูส่วนท้อง ซึ่ง
เป็นส่วนที่ทอดขึ้นฟูได้ดีมาหมักกับซีอิ๊วและเกลือ ทิ้งไว้ข้ามคืน แล้วเอามาต้มให้นำามันออก จากนั้น
นำาไปบ่มข้ามคืนในนำามัน จึงค่อยนำามาทอด เป็นเทคนิคที่ทำาให้แคบหมูพองฟูสวย
 นำาพริกหนุ่มมีขายตามร้านกับข้าวเมืองตามกาด ร้านอาหารเหนือริมทาง รับประทานร่วม
กับแคบหมู ไข่ต้มยางมะตูม ผักพื้นบ้านสดหรือลวก

Chili relishes are favorite food of northern Thailand.  Naam Prik 
Noom is another kind of relish that the nornthern Thai natives 
love as dipping sauce with pork crackers or eaten with sticky 
rice.  Visitors travelling to northern Thailand find this dish very 
tantalizing and often buy them home as souvenirs.
The words ‘prik noom’ refers to a large green chili in the same 
family as the long cayenne peppers. The step of cooking starts 
by simply roasting prik noom, garlic and shallots until they 
become aromatic (in the old times, this was done in the wood-fired 
clay stove).  Peel off the skins and the burnt parts and pound 
them with salt.  This would go perfectly with pork crackers or 
kaab moo, which is made from the skin on pig’s belly and deep 
fry until fluffy.  Marinade the fried skin in soy sauce and salt overnight 
and boil to extract the oil.  Mature them overnight in the oil 
before frying to give beautiful fluffiness.  Naam Prik Noom is one 
common northern Thai dish that is a specialty based on roasted 
green chilies, onion and garlic and usually eaten along with 
vegetables, pork crackers, medium-boiled eggs,and sticky rice.
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น้ำาพริกอ่อง

NAAM PRIK ONG
(Northern Thai Spicy Minced Pork Relish)
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น้ำาพริกอ่อง

NAAM PRIK ONG
(Northern Thai Spicy Minced Pork Relish)

 นำาพริกอ่องเป็นเมนูคู่พื้นถิ่นล้านนามานาน เป็นนำาพริกพื้นบ้านที่คนเหนือนิยมรับประทาน 
แต่ละมื้อของคนทางเหนือมักจะมีนำาพริกอ่องร่วมอยู่ด้วยเสมอ โดยเฉพาะในฤดูหนาวไปจนถึงฤดูร้อน 
ซึ่งเป็นฤดูที่มะเขือส้ม (มะเขือเทศลูกเล็กที่มีรสเปรี้ยว) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการทำานำาพริกอ่องพากัน
ออกผลมาก คนเหนือแทบทุกบ้านจะนิยมทำานำาพริกอ่องกัน แต่ปัจจุบันสามารถหารับประทานได้ทุกฤดู 
 เม่ือก่อนเวลาท่ีคนเหนือทำานำาพริกอ่องนิยมใช้เน้ือปลาช่อนย่าง นำาไปผัดเค่ียวรวมกับเคร่ืองปรุง
ชนิดอื่น เพราะเนื้อหมูเป็นสิ่งที่มีราคาแพงและหายาก ปัจจุบันนิยมใช้เนื้อหมูสับ  
 คำาว่า อ่อง เป็นภาษาคำาเมือง แปลว่า ผัดเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนนำางวด ซึ่งเป็นกรรมวิธีการทำา
นำาพริกชนิดน้ี โดยเร่ิมจากโขลกพริกแห้ง หอม กระเทียม ตะไคร้ เกลือ และถ่ัวเน่าแข็บ (ถ่ัวเน่าตากแห้ง) 
จนละเอียด นำาเน้ือหมูสับและมะเขือส้ม ลงโขลกเบาๆ จากน้ันต้ังไฟใส่นำามัน นำากระเทียมลงเจียวให้หอม 
แล้วตักนำาพริกท่ีโขลกลงไปผัดจนหอม เติมนำา จากน้ันเค่ียวด้วยไฟอ่อนจนนำางวดเป็นนำาขลุกขลิก มีนำามัน
สีแดงลอยหน้า จากนั้นชิมให้ออกรสหวานเปรี้ยว ก็ตักขึ้นเสิร์ฟได้
            นำาพริกอ่องนิยมรับประทานกับแคบหมู ผักสด ผักลวก ผักต้ม สามารถหารับประทานได้ตาม
ร้านกับข้าวเมืองและร้านอาหารเหนือริมทางทั่วไป

An authentic Lanna traditional recipe, it could be said that no northern Thai meal 
would be complete without  Naam Prik Ong.  It is a popular dish in summer 
throughout  winter due to the availability of sour tomatoes which is the key 
ingredient.  But these days they can be found all year round.  
In the old times, the meat in Naam Prik Ong would consist of grilled cat fish meat 
stir fried with other ingredients because pork was considered as too pricey.  
Of course, today they are more commonly found with minced pork.
Naam Prik Ong is made from ground pork, and may contain sugar, tomato, and 
shrimp paste. The chili paste typically includes dried chili, salt, garlic, lemon 
grass, water and shrimp paste, all of which is pounded in a mortar. The cooked 
ground pork is mixed with the chili paste in the mortar, with some water added if 
too dry, and it is typically served with an assortment of fresh seasonal vegetables.
The word “ong” in northern Thai dialect means reducing something liquid in low 
heat until it dries out.  Making Naam Prik Ong would begin with pounding dried 
chilis, shallots, garlic, salt and tua nao kab until they become a fine paste.  Pound 
them gently with minced pork and sour tomatoes.  Heat the frying pan and fry 
some garlic until they give off nice aroma, add the pounded paste and stir, add 
water and keep on stirring until the liquid reduces and the red chili oil floats up on 
top.  Add seasoning to make it taste sweet and sour.  This dish is usually served 
with pork crackers, fresh and steamed vegetables.
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ข้าวแต๋นน้ำาแตงโม
KAO TAAN NAAM TANGMO
(Watermelon Juice Rice Cracker)

	 ขนมและของกินเล่นที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน	โดยนำาข้าวเหนียวที่รับประทาน
เหลือมาตากแดด	เพ่ือเก็บไว้กินได้นานๆ	ก่อนรับประทานนำาไปทอด	หากชอบหวานก็ราดด้วย
นำาอ้อยเคี่ยว	ปัจจุบันมีทั้งข้าวแต๋นที่ทำาจากข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวดำา	ทั้งยังนิยมนำา
นำาแตงโมผสมนำาตาลปี๊บ	ใส่ความหอมจากงาดำา	หรือใส่นำาใบเตย	นำาดอกอัญชัน	ทำาให้ข้าวแต๋น	 
มีสี	กลิ่น	รสชาติหอมหวานและหลากหลายมากขึ้น
											วิธีทำา	เริ่มจากผสมนำาแตงโมกับนำาตาลปี๊บและเกลือ	นำาลงไปคลุกกับข้าวเหนียว
น่ึงร้อนๆ	จนท่ัว	แล้วนำาไปกดแผ่บางๆ	ลงในพิมพ์วงกลม	แกะออกนำาไปตากแดด	2	วัน	ก่อน
รับประทานนำามาทอดในกระทะนำามันท่วม	จนกรอบ	จะเพิ่มความหวานด้วยการใช้นำาอ้อย
เคี่ยวที่ทิ้งไว้จนเย็นแล้วมาหยอดหน้าก็ได้
	 คนเหนือนิยมทำาข้าวแต๋นนำาแตงโมกันในช่วงเทศกาลปีใหม่	สงกรานต	์หรืองานบุญ	
ปัจจุบันหาซื้อข้าวแต๋นนำาแตงโมได้ตามกาดทั่วไป	โดยไม่ต้องรอให้ถึงหน้าเทศกาล	และจาก
ต้นกำาเนิดที่นำาข้าวเหนียวรับประทานเหลือมาทำาขนม	ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมและขนม
ขึ้นชื่อในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ

Kao Taan is a simple snack from folk wisdom 
that uses leftover sticky rice from previous 
meals.  The rice will be molded in round shape, 
sundried, and deep fried for longer life.  Some 
may put sugar cane syrup for sweetness. Kao 
Taan can be found made from both white and 
black sticky rice and drizzled with syrup made 
from palm sugar mixed with watermelon juice, 
black sesame seeds or add more coloring by 
using pandan water or butterfly pea water.  
Mix steamed sticky rice with watermelon juice, 
palm sugar and salt, put in round molds and 

sun-dry for two days. Before eating, deep fry the 
sundried rice until light brown and crispy, top 
with cold sugar cane syrup some sweetness.  
Just like other northern Thai desserts, Kao Taan 
used to be something made only during special 
occasions and festivities but has become more 
commonly found today.
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ขนมจ๊อก

KANOM JOK
(Stuffed Dough Pyramid Dessert)
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ขนมจ๊อก

KANOM JOK
(Stuffed Dough Pyramid Dessert)

 ขนมจ๊อก หรือขนมเทียน เป็นขนมที่คนเหนือนิยมทำาในช่วงปีใหม่ 
งานสงกรานต์ หรือวันพระใหญ่อย่างเทศกาลเข้าพรรษา ท่ีมีเครือญาติมารวมตัว
กันช่วยกันแบ่งหน้าที่ทำาขนมจ๊อกอย่างสนุกสนาน แล้วนำาขนมไปถวายพระ
 จ๊อกเป็นภาษาเหนือ แปลว่า การทำาให้สิ่งของกระจุก มียอดแหลม 
ซ่ึงหมายถึงลักษณะการห่อขนมน่ันเอง ขนมจ๊อกแต่เดิมมีเพียงไส้หวานท่ีทำาจาก
มะพร้าวเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีทั้งไส้หวานและไส้เค็ม โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น
นำามาทำาขนมอย่างแป้งข้าวเหนียว มะพร้าว ใบตอง
 ขนมจ๊อกไส้หวาน ทำาจากแป้งข้าวเหนียวขาวและนำา ตัวไส้นำา
มะพร้าวขูดมาผัดกับนำาตาลป๊ีบและเกลือจนเหนียวปันเป็นก้อนได้ ส่วนไส้เค็ม 
แป้งผสมกันระหว่างแป้งข้าวเหนียวขาว แป้งข้าวเหนียวดำาและนำาตาล ไส้เค็ม
ทำาจากถั่วเขียวเราะเปลือกนึ่งแล้วนำาไปโขลก จากนั้นนำาไปผัดกับหอมแดง 
เกลือ พริกไทย และนำาตาล โดยปันแป้งห่อไส้ท้ังไส้หวานและไส้เค็ม แล้วห่อกับ
ใบตอง เทคนิคการทำาให้ขนมไม่ติดใบตอง บางตำารับก็ใช้นำามันหมู นอกจากจะ
ไม่ติดใบตองแล้ว ยังได้ขนมรสชาติอร่อยและหอมน่ารับประทาน จากน้ันนำาไป
นึ่งจนสุก
 ขนมจ๊อกพบได้ตามกาดท่ัวไป ย่ิงใกล้ช่วงหน้าเทศกาลงานปีใหม่หรือ
สงกรานต์จะวางขายกันมาก

Sometimes also known as Kanom Tian, Kanom 
Jok is one popular sweet eaten during festive 
events such as New Year or Buddhist Lent that 
family members will gather and help one another 
in making this special treat and offer them to the 
monks.
The word “jok” in northern Thai dialect refers to 
making a pointy shape, thus the pyramid-like 
appearance of the dessert.  Originally, Kanom 
Jok’s filling has only a sweet flavour made from 
coconut stir fried with palm sugar.  For today, 
the fillings are available in both sweet and 
savory variety.  
The sweet filling of Kanom Jok is made from 
grated coconut stir fried with palm sugar and 
salt until sticky while the dough is made from 
white glutinous rice flour mixed with water. 
On the other hand, the savory Kanom Jok’s 

dough is made from black glutineous rice flour 
while the stuffing is made from steamed peeled 
mung bean, pound very finely and stir fried with 
shallots, salt, pepper and sugar. The fillings are 
shaped into tiny balls of around 2 centimeter 
diameter and wrapped with the glutinous rice 
dough. Banana leaves are cut into 1-1.5 inch 
wide strips which are rolled into mini cones, put 
the round dough with stuffing inside, wrap and 
make them into pyramid shape. To prevent the 
dough from sticking to the banana leaf, some 
would brush it with pork’s lard first before steaming 
them until cooked.  
Kanom Jok can be found everywhere in northern 
Thailand especially during festivals. 
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Kai Parm is a traditional Northern Thai street food 
where chicken or duck egg is mixed with salt, sliced 
spring onion and wrapped in banana leaf and grilled on 
a charcoal stove, giving off a subtle aroma of banana 
leaf fragrance. Modern Kai Parm includes the addition 
of mushrooms and other seasonings.
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Kanom Jeen stalls and carts at night along the Kard Luang sidewalk 
in Chiang Mai setting up tables and chairs for customers. These night 
time street side eateries are popular among locals and travelers alike, 
making an attractive spectacle to the Thai street food scene.
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 เมื่อพูดถึงอาหารอีสาน หรืออาหารจากทางภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือของไทย เราจะนึกถึงอาหารรสแซบ (อร่อย) ที่
ปรุงง่ายๆ ใช้ผักพื้นบ้าน หรือเครื่องปรุงที่หาได้ในท้องถิ่นใกล้
ตัว เช่น ผักติ้ว หน่อไม้ ใบย่านาง ฯลฯ นำามาปรุงกับเนื้อสัตว์
ต่างๆ อย่างเนื้อวัว เนื้อควาย เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลานำาจืด แมลง
ต่างๆ ไข่มดแดง ปูนา กบ ฯลฯ และใช้ผักพื้นบ้านที่มีกลิ่นฉุน
อย่างผักแพว (ผักไผ่) ผักชีลาว ที่ใส่ลงไปเพื่อช่วยกลบความ
คาวของเนื้อ 
 ในครัวอีสาน เครื่องปรุงหลักที่ขาดไม่ได้คือ ปลาร้า 
หรือปลาแดก (แดกเป็นภาษาอีสาน แปลว่า ยัดลงไหให้แน่น) 
ซึ่งเป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารของชาวอีสานที่ทำากันทุก
บ้านเมื่อถึงหน้านำามีปลาชุม จะใช้ปลาสดอย่างปลากระดี่ 
ปลาสร้อย ปลาซิว มาหมักเกลือ ข้าวคั่ว หรือรำาข้าว ซึ่งเป็น
สูตรดั้งเดิมแต่โบราณ จากนั้นปิดหมักไว้ให้พ้นแดดนานหลาย
เดือน อาจเป็นปี จนได้ปลาร้าที่มีสีนำาตาล มีกลิ่นแรง ใช้เป็น
เครื ่องปรุงเพิ ่มความแซบนัวให้อาหารอีสานแทบทุกชนิด 
 คนอีสานชอบอาหารรสจัด คำาว่ารสจัดของอีสานคือ 
ได้รสเผ็ดจากพริก รสเค็มนัว (นัว ภาษาอีสานแปลว่า กลมกล่อม) 
จากปลาร้า รสเปรี ้ยวจากมะกอก ส้มมะขาม มะเขือเทศ 

รับประทานกับข้าวเหนียวเข้ากันมาก สำาหรับขนมของทางภาค
อีสานส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นอย่างข้าวเหนียว 
นำาตาล มะพร้าวคั่ว พร้อมวิธีการทำาง่ายๆ เช่น ข้าวจี่ ข้าวบาย
มะขาม (ข้าวเหนียวกับมะขามหวาน) ฯลฯ
 ไม่เพียงคนอีสานที่ชื่นชอบอาหารท้องถิ่นของตนเอง 
อาหารริมทางของอีสานยังเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย 
จึงมีขายทุกตรอกซอกซอย ตั้งแต่รถเข็น แผงลอย ซาเล้ง ร้าน
อาหารทั่วไป ตลาดสด และตลาดนัดทุกแห่ง ทั้งในภาคอีสาน
และภาคอื่นๆ ที่มีคนอีสานมาทำางานหรือพำานักอยู่ อาหาร
แต่ละจังหวัดในภาคอีสานก็จะดัดแปลงรสชาติไปตามความชอบ
ของคนในท้องถิ่น ส่วนใหญ่เน้นไม่หวาน ไม่มัน และไม่เลี่ยน 
อาหารอีสานยอดนิยมของคนไทยคือ ส้มตำา ไก่ย่าง ลาบ ซุบหน่อ
ไม้ แจ่วฮ้อน ฯลฯ รับประทานกับข้าวเหนียวร้อนๆ ที่นึ่งควัน
ฉุยในหวด และผักสดพื้นบ้าน
 ถึงแม้อาหารอีสานจะเรียบง่ายทั้งวัตถุดิบและวิธีการ
ปรุง แต่ปรุงออกมาแล้วรับรองได้ว่ารสชาติ ‘แซบ’ ถึงใจทั้ง
ชาวอีสานและแขกผู้มาเยือน คำาแนะนำาสำาหรับนักท่องเที่ยว 
ถ้าอยากสัมผัสความเป็นอีสานแท้ๆ ให้ลองสั่งอาหารรสชาติ
ตามใจแม่ค้าชาวอีสาน รับประกันได้ถึงความแซบแน่นอน 

When we think of Isaan cuisine, it often evokes 
to mind food that is savory, delicious, and easy 
to prepare using simple local ingredients like 
local herbs such as bamboo shoots or bamboo 
grass.   The variety of meats used can range from 
beef, buffalo meat, pork, chicken, fresh water 
fish, insects, red ant eggs, freshwater crabs and 
frogs. The clever use of local herbs and vegetables 
such as phak tio (a northern Thai local herb), bai 
ya nang (bamboo grass), bamboo shoots, phak 
phai (Vietnamese coriander) and pak chi lao (dill) 
help to disguise the odour of the meat.
For Isaan cuisine, the main flavouring staple 
that is a must in every household is pla-rah or 
pla-dhak in the Isaan dialect. “Dhak” means to 
“pack tightly” and refers to the process of 
prolonging food caught during the high seasons. 
Fresh water fish such as dwarf gourami, 
Siamese mud carp, and minnows are marinated 
in the traditional way using salt, toasted rice or 
rice bran, and then tightly packed into a jar or 
urn and left to ferment away from sunlight for 
many months or even years. The ripe pla-rah 
should be brown in color, extremely pungent in 
smell, but delivers an extra umami savoriness 
that is unique to all Isaan cuisine.
Isaan people love their food savory and spicy, 
which means dishes are an incorporation of 
the spiciness from chilli, saltiness (umami) from 

pla-rah, and the tanginess from ma-khok (olives, 
spondiasmombin), tamarind juice, and tomatoes, 
all of which pairs perfectly with sticky rice. The 
desserts of this region also draws from local 
ingredients such as sticky rice, sugar, toasted 
coconut and utilises simple cooking methods to 
create sweets such as Khao-Jee and Khao Baai 
Makham (sticky rice with sweet tamarind).
The northeastern cuisine is popular among all 
Thai, making it one of the most easy-to-find food 
anywhere, be it street food carts, roadside food 
stalls, restaurants, fresh markets and weekend 
markets in every region across the country. 
Isaan food found in each province is also unique 
in having been adapted to suit the palate of 
each locale, without being too sweet or greasy. 
Some of the most popular and best-loved Isaan 
dishes are Som Tum, Gai Yang (grilled chicken), 
Larb, Soop Naw-Mai (spicy shredded bamboo 
shoot salad), and Jaew-Hon, served alongside 
hot steamy sticky rice and accompanied with 
fresh local herbs and vegetables. As a side note 
to travellers, if anyone would like to experience 
authentic Isaan cuisine, try one cooked by a 
northeastern native.
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ส้มตำา
SOM TUM 
(Papaya Salad)

 หนึ่งในอาหารที่ขึ้นชื่อของทางอีสาน คือ ส้มตำา มาจากภาษาอีสานว่า ตำาส้ม หมายถึงทำาให้เปรี้ยว 
บางครั้งก็เรียก ตำาบักหุ่ง ซึ่งเป็นภาษาลาว มาจากตำาหมากหุ่งที่แปลว่า ตำามะละกอ ส้มตำาเป็นทั้งอาหาร
ว่างและอาหารหลักที่คนอีสานรับประทานกันแทบทุกมื้อ ส้มตำาตำารับอีสานแท้ต้องมีรสเค็มเผ็ดและนัวด้วย
ปลาร้า นิยมใส่มะกอกที่มีรสเปรี้ยวอมฝาดลงไปช่วยให้คลายรสเค็มและเพิ่มความชุ่มคอ 
 ส้มตำามักปรุงในครกใบใหญ่ ใส่พริกขี้หนูแห้ง กระเทียม นำาตาลปี๊บ ลงไปตำา ต่อด้วยมะเขือเทศ 
มะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว มะกอก ปรุงรสด้วยมะนาว ส้มมะขาม นำาปลา แล้วค่อยใส่มะละกอดิบที่ซอยเป็น
เส้นลงไปคลุก ถ้าเป็นส้มตำาปูปลาร้าก็จะใส่ปูนาดองเค็มและนำาปลาร้า ตำาป่าใส่เส้นขนมจีน ผักดอง ผักกระเฉด 
และวัตถุดิบอื่นๆ ที่หาได้ในภาคอีสาน นิยมเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียว ไก่ย่าง และผักสด 
 ‘ส้มตำา’ ต้องมีไว้เป็นเมนูหลักประจำาร้านอาหารริมฟุตบาท หรือรถเข็นขายอาหารอีสานริมทาง 
นิยมใส่วัตถุดิบหลากหลายที่หาได้ในอีสาน ตำาออกมาเป็นส้มตำาหลายชนิด ในร้านอาหารอีสานมีหน้าเมนู
เฉพาะส้มตำาเรียงเป็นแถวยาวให้เลือก เรียกชื่อตามวัตถุดิบที่ใส่ลงในครก เช่น ส้มตำาปูปลาร้า ตำาป่า ตำามั่ว 
ตำาแตง ตำาถั่วฝักยาว ฯลฯ ส้มตำาเป็นเมนูที่คนไทยทุกคนชื่นชอบ โดยเฉพาะสาวไทย ในเมืองไทยภาพที่เห็น
ชินตาคือ สาวๆ ยืนต่อคิวมุงรอบรถเข็นส้มตำาช่วงมื้อเที่ยงหรือมื้อเย็น 

Out of all Isaan cuisine, the most famous and well-known dish is Som Tum, which actually 
derives from the Isaan dialect of tum som, meaning “to make sour”. It also has roots in the 
Laotian language and is called Tum Mhak-Hoong, which means to pound the papaya. Som Tum 
can be both a snack and a main dish, and is almost compulsory at every meal. The authentic taste 
of an Isaan Som Tum must be spicy, salty from the pla-rah, and sour and slightly astringent from 
the ma-khok to balance out the taste.
Som Tum is usually mixed and seasoned in the krok or mortar. Start by pounding the dried chilli, 
garlic, and palm sugar with a pestle, then add cherry tomatoes, makhuea-proh (thai eggplants), 
thua fakyao (string beans), and ma-khok (olives), flavour with lime, tamarind juice, fish sauce and 
finally add the raw shredded papaya and  mix well. If it’s Som Tum Phoo Pla-Rah, then salt-marinated 
freshwater crabs and pla-rah would be added. Tum Phaa or wild papaya salad has kanom jeen 
(fermented rice flour vernicelli), pickled vegetables, water mimosas and other indigenous Isaan 
ingredients incorporated. There is a myriad of possibilities in combining many different ingredients 
to create all kinds of Som Tum. Each kind is usually named by its identifying main ingredient, such 
as Som Tum Phoo PlaRah, Tum Phaa, Tum Thua (beans), Tum Taeng (cucumber) and Tum 
Thuafakyao (string beans). Som Tum may be well-loved by all Thais, especially the ladies, who can 
often be seen queuing up around a food cart ordering Som Tum for lunch and dinner.
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ไก่ย่าง
GAI YANG

 (Grilled Chicken) 

 ไก่ย่างเป็นเมนูยอดนิยมของทางอีสาน แต่ละท้องถิ่นก็มีสูตรเด็ดของตัวเอง บาง
สูตรย่างไก่สีออกเหลือง บ้างก็สีส้มออกแดง หนังกรอบ หอมเครื่องปรุงที่หมักแล้วนำามา
ย่างไฟ กลายเป็นเมนูไก่ย่างชื่อดังในหลายจังหวัดทางอีสาน นิยมเรียกว่าไก่ย่างแล้วตาม
ด้วยช่ือสถานท่ี ปกติเวลาไปร้านอาหารอีสาน คนไทยมักจะส่ังไก่ย่างมารับประทานพร้อม
ข้าวเหนียว ส้มตำา เสิร์ฟนำาจิ้มแจ่วถ้วยเล็กๆ มาชูรสไก่ย่าง 
 คนอีสานย่างไก่โดยนิยมผ่าไก่แบะเป็นสองซีก คลุกเครื่องเทศแล้วย่างทั้งตัว ใน
หลายท้องถิ่นย่างทั้งตัวพร้อมเท้า ไก่ย่างที่ได้หนังจะเกรียม หอมเครื่องเทศ โดยมากร้าน
ขายไก่ย่างจะปิงไก่กับเตาถ่าน สุกแล้ววางเรียงซ้อนๆ กัน มีขายตามร้าน หรือเพิงขาย
อาหารอีสาน รถเข็นขายไก่ย่าง บ้างก็ขายแบบย่างทั้งตัว บ้างก็สับเป็นชิ้นให้พร้อมนำาจิ้ม
แจ่วมัดใส่ถุงเล็กๆ 
 เคร่ืองเทศท่ีคลุกเคล้าเน้ือไก่ใช้กระเทียม พริกไทย รากผักชีโขลก คลุกกับเน้ือไก่
ที่ทำาความสะอาดแล้วและแบะเป็นสองซีก ใส่ซอสปรุงรส นำาตาล ขยำาให้เข้ากัน หมักไว้ 
1-2 ชั่วโมง จึงนำาไปย่างบนไฟอ่อน สุกแล้วรับประทานกับนำาจิ้มที่นำาพริกชี้ฟ้า หอมแดง 
กระเทียม ไปเผาให้หอม โขลกให้เข้ากัน ตั้งหม้อนำาให้เดือด ใส่เครื่องที่โขลกลงไป 
ปรุงด้วยนำามะขามเปียก นำาตาล นำาปลา เคี่ยวให้เดือดแล้วใส่นำามะนาว เสร็จแล้วโรย
ต้นหอม หรือนำาจิ้มแจ่วที่ปรุงด้วยนำาปลา ข้าวคั่ว พริกป่น และหอมซอย

Gai Yang or grilled chicken is another very popular Isaan dish, and each province has their own signature 
recipes. Some are grilled to a warm golden colour, while others have a more orangy-reddish cast to 
it, but all are slowly grilled over charcoal to perfection resulting in an aromatic, crispy skinned 
chicken that are stacked into a tower of deliciousness waiting to be served with Jaew 
dipping sauce. Gai Yang can be served whole or cut into small delectable bite-sized pieces, and 
pairs amazingly well with Som Tum and hot sticky rice.
For preparing Gai Yang, chicken would be clean and cleavered in to butterfly shape, marinaded 
with seasoning herbs of garlic, pepper and bruised coriander root over the chicken, then add 
seasoning sauce and sugar, mix well and leave to marinade for a couple of hours before grilling 
over low heat. The piquant Jaew dipping sauce that accompanies Gai Yang is made by pounding 
grilled chilli, shallots, and garlic together. The mixture is then added to a pot of boiling water and 
simmered along with tamarind juice, sugar and fish sauce. When ready, add lime juice and a final 
sprinkling of finely chopped spring onion. Alternately a simpler version of Jaew, can be made by 
combining fish sauce, ground  toasted rice, chilli powder and finely julienned fresh shallots.
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เสือร้องไห้
SEUA RHONG HAI

 (Isaan Style Steak) 
 เสือร้องไห้ หรือสเต๊กอีสาน เป็นเนื้อย่างส่วนหน้าอกวัวที่นุ่ม
และมีมันปนเล็กน้อย เป็นอีกหน่ึงเมนูอาหารอีสานท่ีนิยมทำาเป็นกับข้าว 
กับแกล้ม ไว้รับประทานกับข้าวเหนียวและนำาจิ้มแจ่ว ชื่อสันนิษฐานว่า
มาจากรสชาติเนื้อส่วนหน้าอกวัวที่อร่อย คนกินเกลี้ยงไม่เหลือเศษ จน
เสือต้องร้องไห้เลยทีเดียว
 วิธีการปรุงเสือร้องไห้ เริ่มจากนำาเนื้อวัวส่วนหน้าอกมาแล่เป็น
ชิ้นตามยาวให้สวนกับลายเนื้อจะได้ไม่เหนียว หมักด้วยซอสปรุงรส 
บางสูตรหมักแค่เกลือ หรือจะหมักกระเทียม พริกไทย ข้าวคั่ว ฯลฯ 
แล้วนำาไปย่างบนเตาถ่านให้กลิ่นหอม สุกกำาลังดี นำามาหั่นแล้วจิ้มด้วย
แจ่วที่ทำาจากข้าวคั่ว พริกป่น นำาปลา มะนาว หรือถ้าชอบนำาจิ้มขมให้
ใช้ดีวัวแทนมะนาว 
 เสือร้องไห้มีขายตามร้าน แผง เพิง รถเข็นขายอาหารอีสาน 
ส่วนใหญ่นิยมย่างร้อนๆ เสิร์ฟมาให้พร้อมนำาจิ้มแจ่ว
 ปัจจุบันมีเน้ือโคช่ือดังท่ีคนไทยนิยมรับประทานคือ เน้ือโคขุน
โพนยางคำา เป็นเนื้อชื่อดังจากภาคอีสานที่มาจากพ่อพันธุ์โคเนื้อสาย
พันธุ์ดี ได้เนื้อที่ไม่เหนียว แต่นุ่ม และไม่เหม็นสาบ เหมาะสำาหรับ
การนำามาทำาเป็นเมนูเสือร้องไห้ที่ยิ่งอร่อยเสียจนเสือต้องร้องไห้หนัก
กว่าเดิม

Seua Rhong Hai or literally “Thai Weeping 
Tiger Steak” is an Isaan grilled steak dish much 
adored by Thai people. It is traditionally a grilled 
brisket, dip with spicy dipping sauce,  eaten with 
sticky rice as a main dish. This interesting name 
comes from a story that supposedly the taste of 
the grilled brisket was so delectable that man 
consumed every single morsel, leaving nothing 
left and so the tiger cried because he missed out 
on the delicious beef.
The steps to cook Weeping Tiger steak are firstly 
prepare the strip of brisket by marinating with 
some seasoning sauce, or plain salt. Some recipes 
may incorporate garlic, pepper and toasted rice. 
It should then be grilled, preferably over char-
coal, until medium rare and fragrant,slice the 
grilled brisket, and compliment with a 

dipping sauce made by combining toasted 
ground rice, chilli powder, fish sauce and lime 
juice. For those with a more adventurous palate 
and prefer a more bitter sauce, ox gall can 
be added instead of lime juice.
Due to today’s rising popularity among diners, 
Seua Rhong Hai is prepared easier by using a 
special Thai- French cattle breed called “Phon 
Yang Khum beef” or “Kho-Khun Phon Yang 
Khum” as a main raw material for an even more 
tender, juicier and palatable cut of beef that the 
tiger will have to cry even more than before.
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Isaan food stalls are always crowd-pleasing street food options 
among locals and foreign visitors.  Tall stacks of grilled chicken that 
will disappear in a blink of an eye are no jokes.  Some of these Isaan 
food stalls may also sell grilled beef or chicken innards with Jaew 
dipping sauce and sticky rice that’s been kept hot and steamy all the 
time in their bamboo cylinder.  Stalls such as this in Ubonratchathani 
Province could be commonly found at markets or communities in 
northeastern Thailand.
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