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ลาบ
 LARB 

(Spicy Minced Pork  Salad)

 ลาบเป็นอีกเมนูท้องถิ ่นยอดนิยมสำาหรับอาหารอีสาน นอกจากภาคอีสานของไทยแล้ว ลาบยังนิยม
รับประทานกันที่ลาว เนื้อที่นำามาทำาลาบนั้นใช้ทั้งเนื้อวัว เนื้อและเครื่องในหมู เนื้อปลาดุก เนื้อเป็ด ลาบมีขาย
ทั่วไปตามแผง เพิง รถเข็น ร้านอาหารอีสาน
 เครื่องปรุงลาบมีเนื้อหมูสับและเครื่องในที่นำาไปรวนในหม้อใส่นำาเล็กน้อย คนให้สุก พักให้เย็น แล้วใส่หอม
ซอย ต้นหอมซอย ผักชีฝรั่งหั่น ใบสะระแหน่ ปรุงรสด้วยนำาปลา นำามะนาว พริกป่น ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวคั่วป่น 
คลุกให้เข้ากัน รับประทานกับข้าวเหนียว แนมกะหลำาปลี พริกทอด แตงกวา ถั่วฝักยาว และผักกาดขาว
 นอกจากลาบแล้วยังมีอาหารอีสานที่มีเครื่องปรุงคล้ายลาบ เปลี่ยนเฉพาะเนื้อสัตว์ที่ใส่ เช่น นำาตกใช้เนื้อวัว 
หรือเนื้อหมูย่างหั่นเป็นชิ้น ใส่ลงไปปรุงด้วยเครื่องปรุงลาบ, ซกเล็ก (ลาบเลือด) ใช้เนื้อสัตว์ปรุงไม่สุกมาปรุงรสแบบ
ลาบ แล้วใช้เลือดมาขยำาเคล้า, ตับหวาน ใช้ตับวัวหรือตับหมูใส่เครื่องลาบ เป็นต้น 
 ลาบอีสานเป็นเมนูที่คนไทยนิยมกันมาก ปัจจุบันมีผงลาบสำาเร็จรูปวางขายในห้างสรรพสินค้า และยังมี
ขนม หรือบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปรสลาบออกมามากมาย

Larb is a dish that is enjoyed not only here in Thailand, but also in Laos. It is traditionally 
made with pork and and its internal organs, however it can also be made with beef, cat 
fish and duck. The typical recipe calls for  minced  pork and internal organs to be boiled 
in a small amount of water until cooked, then leave to cool. Once cool, add julienned 
shallots, saw-tooth coriander, mint, seasoned with fish sauce, lime juice, chilli powder, 
and finely ground toasted rice, which is the  ingredient that cannot be left out. Mix well 
and enjoy with sticky rice, fresh cabbage, fried chilli, cucumber, string beans and napa 
cabbage.
Apart from the Larb dish itself, its seasonings can be easily adapted into another menu 
just by changing  a few ingredients, for example Naam Tok uses sliced grilled beef or 
pork instead of minced. Sok Lek or Larb Luerd  which uses semi-raw beef and a small 
amount of fresh blood, and Thub Waan which consists of beef or pork liver, all flavoured 
with Larb seasonings.
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ซุบหน่อไม้
SOOP NAW MAI

 (Spicy Shredded Bamboo Shoot Salad) 

 ซุบหน่อไม้เป็นอาหารอีสานแท้ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวอีสาน 
คำาว่า ‘ซุบ’ แปลว่า ยำา วิธีการคือ นำาผักไปต้มหรือย่างแล้วปรุงรสด้วย
เครื่องปรุงคล้ายการทำาลาบ สำาหรับซุบหน่อไม้นั้น คนอีสานจะนำาหน่อ
ไม้ ซึ่งขึ้นตามป่าและแทงยอดชุกในฤดูฝน มายำาให้มีนำาขลุกขลิก ไว้จ้ิม
กินกับข้าวเหนียว นอกจากน้ีทางอีสานยังมีซุบมะเขือ ซุบถ่ัวฝักยาว ฯลฯ 
 การปรุงซุบหน่อไม้ เริ่มต้นที่การเตรียมหน่อไม้รวก โดยเลือก
หน่ออ่อน นำาไปล้างให้สะอาด ต้ม 2 คร้ังให้ไม่มีรสขมหลงเหลืออยู่ จาก
นั้นเขี่ยนหรือขูดหน่อไม้เป็นเส้นนำามาต้มกับนำาใบย่านาง เติมเกลือและ
ปลาร้า แล้วตักหน่อไม้ที่ต้มปรุงรสแล้วมายำาให้ออกรสเปรี้ยว เค็ม เผ็ด 
โดยใส่พริกป่น ข้าวคั่ว หอมแดง ต้นหอม ผักชี นำาปลา นำาปลาร้า บีบ
มะนาวลงไป แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน 
 ซุบหน่อไม้เป็นอาหารอีสานที่ขาดไม่ได้ในรถเข็น หรือร้าน
อาหารอีสาน และเป็นเมนูยอดนิยมที่คนอีสานชื่นชอบ โดยนิยมสั่งมา
รับประทานพร้อมกับส้มตำา ไก่ย่าง แนมกับผักสด และจิ้มข้าวเหนียว

The word “Soop” in the Northeastern dialect means 
“to mix together”, and this menu was created from the 
Isaan’s simple way of life, using bamboo shoots or 
vegetation found locally or in the wild. It can be made by 
grilling vegetables such as eggplants (Soop Makhuea) 
and string beans (Soop Thuafakyao).
Soop Naw Mai is made by double boiling the young 
bamboo shoots that grow abundantly in the wild, to 
remove any trace of bitterness, then shredded and 
pounded with bai ya nang (bamboo grass). Soop Naw 
Mai should be sour, salty and spicy, therefore salt, pla 
rah, chilli powder, ground toasted rice, fish sauce, lime, 
julienned shallots, spring onion, and coriander are 
added. It is commonly served as a side dish with Som 
Tum, Gai Yang and hot sticky rice.
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Phad Mhee Korat, the famous dish of Nakhon Ratchasima 
Province that is a must-try of all visitors.  The dish would 
use locally-made noodles that are deliciously al dente.  
These days an egg is usually added to enhance the flavor 
or if some prefer the original version without eggs, it is still 
available on the menu.
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ผัดหมี่โคราช
PHAD MHEE KORAT 
(Korat’s Stir-Fried Noodles) 

 อาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อของคนโคราช หน้าตาคล้ายผัดไทย แต่รสชาติ
แตกต่าง วัตถุดิบหลักคือเส้นหมี่โคราช ที่มีลักษณะเป็นเส้นแบน เหนียวนุ่ม 
ทำามาจากข้าวเก่า เป็นเมนูยอดนิยมที่ใครผ่านไปแถวโคราชจะต้องสั่งมา
รับประทาน
 ผัดหมี่โคราชสูตรดั้งเดิมเริ่มจากนำากระทะตั้งไฟ ใส่หอมซอย และ
กระเทียม ตามด้วยเนื้อหมู ผัดให้เข้ากัน ปรุงด้วยเต้าเจี้ยว นำามะขามเปียก 
นำาปลา นำาตาล พริกป่น ชิมให้ออกเค็มนำา หวานตาม และเปรี้ยวเล็กน้อย 
พอเดือด ค่อยนำาเส้นหมี่โคราชลงไปผัด โดยใส่ทีละน้อย กะให้พอดีกับ
นำาซอส จากนั้นผัดคลุกให้เส้นดูดซับนำาซอสจนนิ่ม ใส่ถั่วฝักยาวหั่นเฉียง 
กุยช่าย ต้นหอม ถั่วงอก ผัดให้เข้ากัน ยกเสิร์ฟพร้อมมะนาวผ่าซีกและผัก
แนม สำาหรับยุคน้ีนิยมตอกไข่ใส่ลงไปผัดด้วย โดยก่อนใส่ผักให้กันเส้นท่ีผัดไว้
ข้างกระทะ ใส่นำามัน ตอกไข่เป็ดลงไป ผัดไข่กับเส้นหมี่ให้คลุกเคล้ากัน แล้ว
ค่อยใส่ผักตามลงไป 
 ผัดหมี ่โคราชหารับประทานได้ที ่ร ้านอาหารพื ้นถิ ่นในจังหวัด
นครราชสีมา ร้านขายหม่ีโคราช แผงลอยท่ีเปิดขายช่วงเย็น และตลาดท่ัวไป
ในภาคอีสาน

Phad Mhee Korat is a famous noodle dish originating in Nakhon Rajasima Province, also known in 
Thai as Korat. It is similar in looks to a Phad Thai but with a completely different taste. Mhee Korat 
noodles are made from aged rice, and its taste is predominantly salty, with an underlying sweetness 
and barely perceptible sourness.
The original recipe is prepared by heating a wok over high heat and stir-frying onion, garlic and pork 
together before adding bean paste, tamarind juice, fish sauce, sugar, and chilli powder. Once everything 
is mixed well together, add the Korat noodles little by little and stir-fry until cooked; noodles will 
absorb the cooking liquid and soften, then  add diagonally sliced string beans, garlic chives, spring 
onion and bean sprouts. It would be served with a piece of  sliced lime and accompanying fresh 
vegetables. For a more modern version, an egg can be added to stir in with the noodles before 
adding vegetables.
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แจ่วฮ้อน
JAEW HON 

(Northeastern Style Spicy Sukiyaki)

 แจ่วฮ้อน หรือที่บางคนเรียกว่า สุกี้อีสาน เป็นอาหารที่นิยมรับประทานกันในภาคอีสาน โดยใช้เนื้อวัวเป็นหลัก 
นำาซุปข้น รสชาติจัด หารับประทานได้ตามร้านแจ่วฮ้อน ร้านอาหารอีสาน ตลาดคนเดิน 
 วิธีการปรุงแจ่วฮ้อน เตรียมเนื้อวัวแล่บางๆ ตับ ผ้าขี้ริ้ว หัวใจ เนื้อสันแช่นำาดีวัว ลิ้นวัว ไส้ นำามาหมักด้วย
นำามันหอย เตรียมนำาซุปด้วยการเคี่ยวกระดูกวัว ทุบข่า ตะไคร้ หอมแดง ฉีกใบมะกรูด กระเทียมดอง ปรุงรสด้วยเกลือ 
นำาตาล ซีอิ๊วขาว จนได้นำาซุปเข้มข้น จากนั้นปรุงนำาจิ้มที่มี 2 สูตร คือ สูตรเปรี้ยวใช้นำาซุปกระดูกวัว นำามะขามเปียก 
พริกป่น นำาตาลทราย ข้าวคั่วป่น ผสมกับหอมแดง รากผักชี ผักชี ใบมะกรูด และใบยี่หร่าที่นำาไปโขลกก่อน หรือสูตร
ขมที่ใช้นำาซุปกระดูกวัวผสมดีวัว นำาปลา เกลือ ข้าวคั่วป่น หอมซอย พริกป่น ตะไคร้ และใบมะกรูดซอย ผสมเข้ากัน 
จากนั้นนำาผัก เช่น ผักบุ้ง เห็ดนางฟ้า ใบโหระพา ผักชีฝรั่ง ใบขึ้นฉ่าย กะหลำาปลี ลงต้มในนำาซุปที่เตรียมไว้ ใส่วุ้นเส้น 
แล้วนำาเนื้อและเครื่องในวัวที่หมักไว้มาจุ่มหรือลวกในนำาซุป สุกแล้วจิ้มนำาจิ้ม รับประทานพร้อมผักที่ต้มและนำาซุป
 แจ่วฮ้อนอีสานของแท้ต้องเป็นเนื้อวัว แต่ปัจจุบันมีเนื้อหมู เนื้อไก่ และทะเล มาเป็นตัวเลือกให้ด้วย

Jaew Hon is often referred to as northeasternstyle spicy Sukiyaki or Isaan Sukiyaki. For this 
dish, there are many ingredients. The cooking technique is similar to that of a sukiyaki or 
hotpot. The authentic recipe calls for a thick, savoury beef broth made from beef bones.
The main ingredients of this dish are an array of meat, innards, and vegetables. First start 
by marinating sliced raw beef, liver, tripe, heart,  and fillet slices in ox gall and marinate 
tongue and intestines in oyster sauce. For soup preparation, the soup would be cooked by 
boilingg beef bone, pounded galangal, pounded lemongrass, pounded shallots, shredded 
kaffir lime leaves, and pickled garlic and season with salt, sugar, light soy sauce and simmer 
until the taste has intensified.
There are two types of dipping sauce that pairs well with this course, either a sour or a more 
bitter option. For the sour dipping sauce, mix tamarind juice, chilli powder, sugar, ground 
toasted rice, shallots, coriander roots, coriander, kaffir lime leaves and pounded fennel 
leaves into the soup base. The bitter option requires ox gall for its bitterness, along with 
fish sauce, salt, around toasted rice, sliced shallots, chilli powder, lemongrass and finely 
julienned kaffir lime leaves. The vegetables that accompanies this hotpot include morning 
glory, oyster mushroom, basil, sawtooth coriander, celery leaves and cabbages.
To enjoy this dish, first place the vegetables into the infused soup, add vermicelli, and 
then finally dip in the marinated meats until cooked and savour with the dipping sauces of 
choice, sour or bitter.
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ไส้กรอกอีสาน
SAI KROHK ISAAN
 (Isaan Sausage) 

	 ไส้กรอกอีสานเป็นเมนูยอดนิยมที่มาจากภูมิปัญญาชาวอีสานที่
ต้องการถนอมเนื้อเก็บไว้กินได้นานๆ	จึงนำาเนื้อมาผสมเกลือ	กระเทียม	และ
ข้าวสุก	มีขายตามร้านอาหารอีสาน	และรถเข็นขายไส้กรอกอีสานโดยเฉพาะ	
เห็นได้ทั่วไปในภาคอีสาน
	 วิธีการทำา	นำาเนื้อหมูส่วนสะโพกสับละเอียดรวมกับมันหมู	แล้ว
นำาไปผสมกับข้าวสุก	โขลกกระเทียม	พริกไทย	ตะไคร้	และเกลือให้ละเอียด	
นำาลงผสมกับส่วนเนื้อหมู	จากนั้นกรอกส่วนผสมลงในไส้หมูที่ล้างสะอาด
ดีแล้ว	ค่อยๆ	ยัดจนเต็มไส้	ใช้เชือกรัดเป็นปล้องๆ	แล้วใช้เข็มเจาะไส้ให้
ลมออก	นำาไปผึ่งให้แห้ง	หากต้องการรสเปรี้ยวให้ทิ้งไว้ข้ามคืนสัก	2	คืน	
ค่อยนำาไปย่างหรือทอดจนสุก	รับประทานกับข้าวเหนียว	แนมกับขิงสด	ขมิ้น
อ่อน	พริกขี้หนู	กะหลำาปลี	และผักชี
	 ไส้กรอกอีสานไม่เพียงเป็นเมนูอาหารริมทางที่นิยมกันมาก	ปัจจุบัน
มีผู้ผลิตทั้งรายย่อยและรายใหญ่จนกลายเป็นอุตสาหกรรมไส้กรอกอีสาน	
ที่ใหญ่ระดับประเทศ

Sai Krohk Isaan, or Northeastern-style  sausage is a a form 
of local wisdom of meat preservation. The sausage would 
be made by mixing finely minced pork, pork lard, cooked 
rice, garlic, pepper, lemongrass and salt and then fill into 
well-cleansed pork intestines fully, then tied of into links. A 
needle is then used to poke small holes to release any air 
and hung up to cure up to two nights for a more sourness. 
The raw sausages can be grilled or fried and served with 
fresh ginger, young turmeric, bird’s eye chilli, cabbage, and 
coriander as a snack or add sticky rice to make it a meal. 
Isaan sausage is so popular that it has become a vast 
industry across the nation.
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หม่ำ�
 MHUM 

(Northeastern Liver and Minced Meat Sausage)

	 หมำ�เป็นอีกหน่ึงภูมิปัญญ�ช�วอีส�นท่ีต้องก�รถนอมเน้ือไว้รับประท�น
น�นๆ	โดยกรรมวิธีคล้�ยไส้กรอกอีส�น	แต่ต่�งกันที่รสช�ติ	โดยนำ�เนื้อ	ตับ	
เครื่องในวัวหรือหมู	ม�บดผสมกระเทียม	ข้�วคั่ว	เกลือ	แล้วยัดในไส้หมูหรือไส้
วัวหมักจนมีรสเปรี้ยว	หมำ�มีรูปร่�ง	2	แบบ	แบบที่เป็นรูปทรงกลมคือหมำ�	
ที่หมักในถุงนำ�ดี	และแบบท่อนที่หมักในไส้
	 กรรมวิธีก�รทำ�หมำ�	คือ	นำ�เน้ือ	ตับ	เคร่ืองในสับละเอียด	โขลกกระเทียม	
ร�กผักชี	ผสมกับเนื้อที่สับไว้	ปรุงด้วยข้�วเหนียวนึ่ง	เกลือ	นำ�ต�ล	และข�้วคั่ว
ป่น	คลุกให้เข้�กัน	แล้วนำ�ไปกรอกในไส้ที่ล้�งจนสะอ�ด	มัดเป็นปล้องย�ว	ใช้
เข็มเจ�ะให้ลมออก	แล้วนำ�ไปต�กแดดให้แห้งประม�ณ	5-7	วัน	รสช�ติจะออก
เปรี้ยวและเค็ม	เวล�รับประท�นนำ�ม�ผ่�แล้วทอด	อบ	หรือย่�ง	รับประท�น
กับข้�วเหนียว	แนมขิงและพริกขี้หนูสด
	 หมำ�มีข�ยในร้�นอ�ห�รอีส�น	แผงริมท�งที่ห้อยหมำ�เรียงร�ยข�ยต�ม
จังหวัดในภ�คอีส�น	พร้อมย่�งให้รับประท�น	เช่นเดียวกับไส้กรอกอีส�น	หมำ�กล�ย
เป็นเมนูริมท�งที่ทำ�เป็นอุตส�หกรรมทั้งร�ยย่อยและร�ยใหญ่

Mhum is also another unique Isaan creation in their effort to 
preserve meat, or specifically beef, with similar steps to making 
Isaan sausage but different in flavor. First, finely minced beef, 
liver and internal organs blended with garlic, toasted rice, 
and salt would be mixed together and stuff into beef or pork 
intestine, then leave for two days for sour taste. There are 
two different shapes of Mhum. The first one is round shape, 
which  is marinated in a gall bladder. Another shape is the rod 
shape,  which  is marinated in an intestine. After releasing the 
air,  it is also hung up to cure in the sun around five to seven 
days. The taste will be predominately sour and salty at the 
same time, and it is suitable for frying, roasting or grilling and 
best eaten with sticky rice, ginger,  and bird’s eye chili.

NORTHEASTERN THAILAND

001-152 new.indd   104 12/21/2559 BE   3:32 PM



105

001-152 new.indd   105 12/17/2559 BE   11:20 AM



106

แจ่วบอง
JAEW BONG 

(Northeastern Spicy Fermented Fish Relish)

 คำาว่า แจ่วบอง แจ่วเป็นภาษาอีสาน แปลว่า นำาพริก บองคือ บ้องไม้ไผ่ แปล
รวมกันว่า นำาพริกบ้องไม้ไผ่ ซึ่งเมื่อก่อนคนอีสานนิยมตำานำาพริกแล้วใส่บ้องไม้ไผ่เวลา
ที่ต้องเดินทางไกล แม้ปัจจุบันบรรจุในกระปุก หรือมัดขายเป็นถุง ก็ยังเรียกชื่อแจ่ว
บองเหมือนเดิม
 คนอีสานนิยมรับประทานแจ่วบองกับข้าวเหนียว หรือใช้เป็นเครื่องปรุงใน
อาหารอีสาน แจ่วบองพบได้ทั้งที่ภาคอีสานของไทยและประเทศลาว สำาหรับเครื่อง
ปรุงสามารถปรับสูตรได้ตามความชอบ บางสูตรนิยมใส่หนังควายลงไปด้วย
 แจ่วบองเริ่มต้นที่การคั่วกระเทียม หอมแดง ข่า ตะไคร้ แล้วนำาไปโขลกกับ
พริกข้ีหนูและใบมะกรูด นำาปลาร้าห่อใบตองไปย่างแล้วสับละเอียด นำาไปโขลกรวมกัน 
จากนั้นตั้งกระทะใส่นำามัน นำาเครื่องตำาที่ได้ลงผัดจนหอม ใส่นำามะขามเปียก นำาตาล 
นำาปลา และพริกป่น คั่วไฟอ่อนจนข้น ตักขึ้น รับประทานกับข้าวเหนียว ผักสด และ
ผักลวก
 แต่ก่อนตามบ้านนิยมทำาแจ่วบองไว้กินเอง แต่ปัจจุบันแจ่วบองกลาย
เป็นสินค้าขึ้นชื่อของภาคอีสาน หาซื้อได้ตามเพิง รถเข็น ตลาด ร้านอาหารอีสาน 
นิยมขายเป็นกระปุกหรือขายเป็นกิโล

The word “Jaew” means “chilli dip”, and “Bong” 
means the cut section of a bamboo tree or bamboo 
tube. In the past, it was common to store Jaew 
Bong in bamboo tubes when travelling, and 
even though times has changed and there are 
more modern packages, such as containers or 
plastic bags, the name remains unchanged.
Jaew Bong is a simple and most basic accompaniment 
to sticky rice, or to flavour other dishes, and is 
a commonality found not only throughout the 
northeastern region of Thailand but in Laos as 
well. The recipe is versatile and can be adapted 
to suit any palate and unique ingredients such 
as buffalo skin can even be added. Begin by 
roasting garlic, shallots, galangal, and lemongrass 
which are then pounded with fresh bird’s eye 
chili, kaffir lime leaves, and finely minced pla-rah 
that has been roasted in a banana leaf, then heat 

oil in a wok and fry until fragrant. Season with  
tamarind juice, sugar, fish sauce, chilli powder 
and simmer over low heat until it thickens. It can 
be eaten and  relished with sticky rice, fresh and 
blanched vegetables for a simple but delicious 
meal.
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แจ่วบอง
JAEW BONG 

(Northeastern Spicy Fermented Fish Relish)
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ข้าวจี่
KHAO-JEE 
(Grilled Egg Coated Sticky Rice)

 ข้าวจี่เป็นของว่าง ขนม ของกินเล่น หรือบางทีก็กินแทนข้าวของคนอีสาน นิยมรับประทาน
กันทั่วไป โดยเฉพาะหน้าหนาว หรือหน้าเก็บเกี่ยวข้าวเหนียวใหม่ๆ คนอีสานนำาข้าวเหนียว ซึ่งนิยม
รับประทานกันในท้องถิ่นเพราะอิ่มท้อง อยู่ได้นาน มาโรยเกลือแล้วล้อมวงปิงกินบนเตาถ่านหรือก่อ
กองไฟ ทั้งอุ่นท้องและได้ผิงไฟคลายหนาวไปพร้อมกัน
 วิธีการทำาข้าวจี่ นำาข้าวเหนียวปันเสียบไม้ หรือแผ่เป็นก้อนกลม โรยเกลือ หรือนำาตาล 
นำาไปปิงจนจับตัวดี จากนั้นตีไข่ อาจจะผสมซอสปรุงรส นำาข้าวจี่ที่ปิงแล้วมาชุบไข่แล้วนำาไปย่างสัก 
2 ครั้ง จะได้ข้าวจี่สีเหลืองน่ารับประทาน
 ข้าวจี่พบได้ทั่วไปตามริมทาง มีขายตามตลาดนัด ตลาดคนเดิน ตลาดเช้าทั่วไป ทั้งรถเข็น
ขายข้าวจี่ บ้างก็ยืนปิงขายริมถนนช่วงหน้าหนาว อุปกรณ์มีแค่เตาถ่าน ตะแกรง ข้าวจี่ ไข่ ไม้จิ้ม 
และถุง ภาพที่เห็นกันในหน้าหนาวของภาคอีสาน คือ ทั้งคนขาย คนซื้อ ยืนผิงไฟกันไปคุยกันไป
หน้าเตาถ่าน ขณะรอข้าวจี่สุก 

Khao Jee is a favourite snack or dessert popular among the Isaan folk, especially 
during winter time or just after the harvest season with plentiful new rice. Because 
of  sticky rice is the main dish of North-eastern people,  it would be served  at every 
meal, including desserts. However, Khao Jee is not necessarily sweet but rather 
savory. It is made by shaping the sticky rice oval, skewered  with a bamboo stick 
and roast over hot charcoal stove until the rice turns light brown. Or prepare an egg 
mixture that is beaten and seasoned with soy sauce and grounded pepper. Dip the 
pre-roasted sticky rice into the seasoned egg, then grilled over charcoal until it turns 
warm golden color. It is particularly popular during the winter as both vendors and 
buyers alike can be found standing around the charcoal grill or fire pit warming themselves 
against the cold while waiting for a belly-warming snack. 

NORTHEASTERN THAILAND

001-152 new.indd   108 12/17/2559 BE   11:20 AM



109

001-152 new.indd   109 12/17/2559 BE   11:20 AM



110

(Left) Grilled fish with salt masking is to prevent the fishiness 
and absorb the humidity within while coating the fish’s skin from 
burning and sending even heat to the meat while the stuffed 
lemongrass, kaffir lime leaves and other fragrant spices inside 
the fish’s belly give off a nice aroma.  This popular street food 
is best eaten with dipping sauce and fresh vegetables. (Right) 
Making Som Tum in a huge wooden mortar, adding fresh lime 
juice gives it that extra tangy, zingy and zesty taste.
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Street food is particularly popular among the younger generation, 
here a picture of the sidewalk in front of Khon Kaen University 
where young people who are mostly college students gather to 
eat.  There are many other sidewalk dining areas that serve as 
hangout joints for Thai teens – a local cuisine culture that has 
been passed on from one generation to another.  
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THE SOUTHERN  
 อาหารที่มีรสเผ็ดร้อนและจัดจ้านต้องยกให้อาหาร
ปักษ์ใต้ ทั้งเผ็ดพริกและจัดจ้านด้วยเครื่องเทศ นอกจากช่วย
ให้ร่างกายอบอุ่นจากภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกแล้ว ยังได้รับ
วัฒนธรรมการกินมาจากอินเดีย ชวา อาหรับ พม่า จีน ฯลฯ ท่ี
เข้ามาติดต่อค้าขาย อาหารภาคใต้จึงผสมผสานระหว่างไทย
พุทธ ไทยมุสลิม ชาวจีนฮกเกี้ยน หรือลูกผสมของฮกเกี้ยนกับ
มลายู บ้าบ๋าย่าหยา (เพอรานากัน) มีปรากฏให้เห็นในอาหาร
ใต้ที่หลากหลายอย่างแกงปู ข้าวยำา คั่วกลิ้ง ผัดกะปิ หมี่สะปำา 
ไก่กอและ ฯลฯ โดยคนใต้นิยมรับประทานอาหารใต้รสเผ็ดคู่
กับผักเหนาะ ซ่ึงเป็นผักพ้ืนบ้านท่ีมีกล่ินฉุนรสฝาดอย่างสะตอ 
ลูกเนียง ฯลฯ
 ไม่เพียงอาหารคาว ขนมภาคใต้ก็มีความหลากหลาย
ไม่แพ้กัน ขนมของท้ังชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมส่วนใหญ่
ทำาจากแป้งผสมนำาตาลในท้องถิ่น มะพร้าว หรือนำาผลไม้ท้อง
ถิ่นมากวนหรือฉาบกับนำาตาล
 อาหารริมทางของภาคใต้พบได้ทั่วไปในตลาดสด 

ตลาดโต้รุ่ง ตลาดนัด รถเข็น เพิงขนมจีน ร้านติ่มซำา ร้านโกปี๊
ที่ขายขนม อาหารควบคู่ไปกับชา กาแฟ ซึ่งร้านโกปี๊นับเป็น
สภากาแฟ วัฒนธรรมประจำาถ่ินของคนใต้ท่ีนิยมมารับประทาน
นำาชา กาแฟ แกล้มขนมหรืออาหารเช้า พร้อมนั่งสนทนากัน
เป็นเวลานาน นับเป็นกิจวัตรความบันเทิงยามเช้าที่เห็นได้
ทั่วไปในภาคใต้ สำาหรับชาวไทยมุสลิม ซึ่งรับประทานอาหาร
ท่ีไม่มีส่ิงต้องห้ามเจือปนตามหลักศาสนาอิสลาม อาหารริมทาง
ของชาวไทยมุสลิมในภาคใต้ที่เห็นได้ทั่วไปคือ ข้าวยำานำาบูดู 
ร้านข้าวแกงมุสลิม มะตะบะไก่หรือเนื้อ ฯลฯ และในช่วงเช้า 
ชาวไทยมุสลิมก็มีวัฒนธรรมการดื่มชาร้อนใส่นำาตาล (แตออ) 
ตามร้านนำาชาควบคู่ไปกับการรับประทานโรตี และนั่งล้อมวง
สนทนาเรื่องสัพเพเหระทั่วไป 
 ภาคใต้เป็นอีกภาคของประเทศไทยท่ีมีอาหารริมทาง
เต็มไปด้วยความหลากหลาย รสชาติถูกปาก และน่าตื่นตา
ตื่นใจไม่แพ้ภาคอื่นๆ

Southern Thai food is characterised by its hot, 
spicy and bold cuisine owing to its intense use 
of both chilies and spices. It helps to warm the 
body against the long, wet rainy season and 
draws inspiration from multicultural influences 
from Indian, Arabic, Burmese and Chinese traders 
of old. Southern cuisine is therefore a cross-cultural 
fusion of Buddhist-Thai, Muslim- Thai, Chinese 
Hokkien, Nyonya or Peranakan culinary traditions and 
giving birth to dishes such as Gang Phoo (crab 
curry), Khao Yum, Khua Kling, Phad Kapi, Mhee 
Sa-Phum, and Gai Khor Lae. These scrumptious 
eats are served with a side of local indigenous 
vegetables that are pungent and astringent such 
as Sator (bitter bean or parkiaspeciosa) and 
Luk-Niang (Niang nut or Dogfruit).
There are also various kinds of desserts, capitalising 
on the abundance of local fruits mixed with 
ingredients such as palm sugar and coconut.

Southern food can be found on almost every 
street corner, stalls, shops, food carts, and the 
ever-popular Kopi-Tiam or coffee shop, where 
people enjoy coffee and tea concoctions with 
breakfast or desserts, to be appreciated over long, 
leisurely conversations and discussions about 
everything in life. This ambience extends to our 
Thai-Muslim brethren who enjoy Halal food such 
as Khao Yum Naam Bu Dhu (rice salad with an 
assortment of fresh herbs), beef or chicken,  
Mataba and for breakfast it is traditionally 
appetising to sip Tdae-Oor, which is a heavily 
sugared tea, with Roti.
The vibrancy and diversity of the South makes 
its cuisine one of the most exciting of the country.
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One of the most popular street food in the South 
is Dim Sum, there is a wonderful myriad to choose 
from.  For examples, buns, shrimp dumplings, pork 
dumplings, soybean paste pork ribs, broccoli with 
prawn, prawn and fish stick wrapped in cabbage 
leaf and once you’ve narrowed down your choice, 
write your table number next to your choices, it will 
be steamed and served to your table.
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หมี่สะปำา
MHEE SA-PHUM 

(Stir-Fried Hokkien Noodles)

 หมี่สะปำา หรืออีกชื่อคือหมี่ฮกเกี้ยนแบบผัด (ส่วนหมี่ฮกเกี้ยนนำา คนภูเก็ตเรียกว่า หมี่เช็ค) คือ การผัดเส้นหมี่เหลือง
ในสไตล์คนจีนฮกเกี้ยนผสมกับวัตถุดิบสดๆ จากทะเลอันดามัน โดยตั้งชื่อตามถิ่นกำาเนิด คือ หมู่บ้านสะปำา ถนนเทพกระษัตรี 
อำาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 หมี่ฮกเกี้ยนมาจากวัฒนธรรมการกินของชาวจีนฮกเกี้ยนในมณฑลฝูเจี้ยน (หรือมณฑลฮกเกี้ยน) ทางตอนใต้ของจีนที่
อพยพเข้ามาแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หมี่ฮกเกี้ยนพบได้แถบมาเลเซีย สิงคโปร์ และภาคใต้ของไทย แต่สไตล์การผัด เครื่อง
ปรุง และวัตถุดิบแตกต่างกันไป
 การผัดหมี่สะปำาในแบบภูเก็ต ต้องลวกเส้นก่อน ต่อด้วยเจียวหอมซอยในนำามันร้อนๆ นำาหมูหมัก กุ้ง หอยติ๊บ (หอย
นางรมพันธุ์เล็ก) ปลาหมึก ลูกชิ้นปลาลงผัด ต่อด้วยผักกวางตุ้ง ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว ซีอิ๊วดำา นำาตาล ใส่เส้นหมี่ลงไปผัดคลุก จาก
นั้นเติมนำาซุปแล้วเร่งไฟแรงให้เดือดเพื่อให้เส้นนุ่ม ก่อนตอกไข่ปิดฝาอบให้สุก หมี่สะปำาที่ปรุงเสร็จเส้นต้องไม่ขาดตอน ไม่เละ 
และนำาข้นหอม นอกจากเทคนิคการเร่งและหรี่ไฟแล้ว ความอร่อยของหมี่สะปำายังมาจากเครื่องปรุงหลักอย่างซีอิ๊วที่ต้องใช้ของ
พ้ืนเมืองภูเก็ต และอาหารทะเลสดๆ อย่างกุ้ง ปลา ปลาหมึก รับประทานแนมกับหอมซอย กุยช่ายห่ัน กากหมู พริกสดห่ัน และพริกป่น
 หมี่สะปำาเป็นเมนูที่อยู่คู่ภูเก็ตมายาวนาน จนมีคำากล่าวว่า มาภูเก็ต ถ้าไม่ได้ลิ้มรสหมี่สะปำา ก็เหมือนยังมาไม่ถึง

Mhee Sa-Phum or Mhee Hokkien is a stir-fried 
noodle dish (not to be confused with the 
Mhee Hokkien in broth, locally known as 
Mhee Shek). It uses fat, glossy, yellow Hokkien 
noodles to stir-fried Chinese style but using 
fresh raw ingredients from the Andaman Sea. 
“Sa-phum” comes from the village that originated 
this recipe, called Moo Baan Sa-Phum on 
Thepkrasatri Road in Phuket.
To cook Mhee Sa-Phum in the true Phuket 
style, the noodles must first be par- boiled 
and set aside, fry some sliced shallots in hot 
oil, add marinated pork, shrimp, local small-sized 
oysters, squid ,and fish ball, followed by Chinese 
kale and seasoned with light soy sauce, dark 
soy sauce, sugar and the par-boiled noodles. 
Then, add a small amount of broth to soften 
the noodles, increase the heat and add a raw 
egg and cover to cook. The cooked noodles 
should be aldente, with the broth reduced to 

a thick, luscious, fragrant sauce. Apart from 
the technique of alternately reducing and 
increasing the heat during cooking, the 
mouth-watering deliciousness of Mhee Sa-Phum 
derives from its use of fresh local seafood and 
the soy sauce recipe indigenous to Phuket. A 
final sprinkling of finely sliced onion, garlic 
chives, fried pork lard, fresh chilli and chilli 
powder completes this dish to perfection.
Mhee Sa-Phum is in fact so synonymous with 
Phuket that it is said you haven’t truly visited 
Phuket until you have tried the taste of Mhee 
Sa-Phum.
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ข้าวยำาน้ำาบูดู
KAO YUM NAAM BU-DHU
(Herbal Rice Salad) 

 อาหารมุสลิมภาคใต้แท้ๆ ภาษามลายูเรียกว่า นาซิกาบู (Nasi Gabu) ซึ่งแปลว่า ข้าวยำา ชาว
ไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนใต้นิยมนำาพืชในท้องถิ่นมาหุงกับข้าวให้ได้ข้าวสีต่างๆ เรียกว่า ข้าวยำา
ห้าสี (นาซิกาบู ลิมอจายอ) คือ สีขาวมาจากข้าวขาว สีแดงมาจากข้าวกล้อง สีม่วงมาจากดอกอัญชัน 
สีเหลืองมาจากขมิ้น และสีดำามาจากใบยอ
 สำาหรับเครื่องปรุงหลักของข้าวยำา คือ นำาบูดูนั้นเป็นอาหารคู่ครัวชาวไทยมุสลิมมาหลายชั่วอายุ
คน นำาบูดูเป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษ โดยการหมักปลากะตักกับเกลือสมุทร
ในไห โอ่ง หรือบ่อ แล้วใช้ของหนักทับไม่ให้ปลาลอยขึ้นมา ปิดปากภาชนะให้แน่นเพื่อไม่ให้อากาศเข้าได้ 
หมักทิ้งไว้นาน 8-12 เดือน จะได้เป็นนำาบูดูที่มีสีเข้มและมีกลิ่นหอม มีสารอาหารที่มีประโยชน์กับ
ร่างกายหลายอย่าง และใช้เป็นเครื่องปรุงเพิ่มรสชาติให้อาหารใต้หลากหลายชนิด 
 ส่วนผสมนำาบูดูราดข้าวยำา ขั้นแรกต้องนำานำาบูดูมาปรุง โดยโขลกสมุนไพรอย่างข่า ตะไคร้ ขมิ้น
แก่ หอมแดง กระเทียม พริกไทย ให้ละเอียด นำาไปละลายในนำาบูดูที่ตั้งไฟเดือด ปรุงรสด้วยนำาตาลปี๊บ 
เคี่ยวจนเหนียว กรองเอาแต่นำา แล้วนำาไปราดบนข้าวสวยที่ตักเพียงครึ่งทัพพี โรยด้วยตะไคร้ ใบมะกรูด 
ถั่วฝักยาว ใบชะพลูซอย ถั่วงอกดิบ มะม่วงสับ มะพร้าวขูดคั่วใหม่ กุ้งแห้งบดละเอียด พริกแห้งป่น บีบ
มะนาว คลุกเคล้าให้เข้ากันก็พร้อมรับประทานได้
 ข้าวยำานำาบูดูนิยมรับประทานกันในช่วงเช้าหรือเที่ยง หาซื้อได้ง่าย มีขายทั่วไปตามตลาดสด

This Thai-Muslim dish has its roots in the Malay language “Nasi Gabu” , which is a kind of rice 
salad.  The rice is often cooked with various local herbs and leaves to achieve beautifully colored 
rice, called five-colored rice. There is white rice, a reddish color from brown rice, purple color 
from butterflypea flowers, yellow from turmeric, and  black from Morindacitrifolia or cheese fruit 
leaves.
Naam Bu-Dhu itself is a southern concoction made by marinating Kata fish or anchovies in sea 
salt in an urn or jar and compressed with a heavy object, with the lid tightly sealed. It is left to 
marinade slowly for 8-12 months, and the fermented liquid will be dark in colour, fragrant, with 
nutritious value, and can be used to add an extra dimension to many other southern dishes.
To make Khao Yum Naam Bu-Dhu, the Bu-Dhu or anchovy liquid must first be boiled and imbued 
with the flavours of finely pounded galangal, lemongrass, turmeric, shallots, garlic and pepper, 
seasoned with coconut palm sugar and reduced to a thick, glossy, syrupy consistency. Drain 
through a sieve to get a clear liquid, and it is now ready for use, simply drizzle over the prepared 
rice, add very finely sliced lemongrass, kaffir lime leaves, string beans, betel leaves, raw bean 
sprouts, chopped raw mango, toasted grated coconut, finely pounded dried shrimp, dried chilli 
and fresh lime juice. Mix well and your healthy rice salad is now ready to be enjoyed for either 
breakfast or lunch.
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