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ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพื้นบาน ภาคเหนือตอนบน 
 

Potential of Thai Wisdom in the Upper Northern Local Food  
 

คํานํา 
 

 อาหารเปนหนึง่ในปจจยัส่ี ทีม่ีความจําเปนสําหรับมนุษยทุกชาติ เพราะเปนแหลงพลังงาน
สําคัญที่ทําใหมนุษยสามารถดํารงชีวิตอยูได แตแบบแผนการกินอาหารของคนในแตละสังคมยอมมี
ความแตกตางกัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน สภาพภูมิศาสตร สภาพทางเศรษฐกิจ วิถีการดําเนิน
ชีวิต ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม และประเพณีของคนในแตละทองถ่ิน ที่ไดปฏิบัติสืบตอกันมา จึงทาํ
ใหเกิดความแตกตางในดานอาหารการกิน (กรมศิลปากร, 2525) 
 
 สังคมไทยในปจจุบัน ไดรับคานิยมในการบริโภคอาหารของชาวตะวันตก ดวยความสะดวก
ในการซื้อหา หรือผลจากการโฆษณาผานทางสื่อตาง ๆ จึงทําใหวิถีการดํารงชีวิตและพฤติกรรมการ
บริโภคของคนไทยเปลีย่นแปลงไป ในยุคสมัยใหมคนไทยนิยมบริโภคอาหารจานเดียว อาหารถุง 
อาหารสําเร็จรูป และอาหารจานดวนที่ไดรับวัฒนธรรมจากชาติตะวนัตกมากขึ้น ส่ิงเหลานี้ทําใหคน
ไทยไดรับสารอาหารที่ไมครบถวนหรือมากเกินไป ซ่ึงกอใหเกดิผลเสียตอสุขภาพรางกายได แตใน
ชนบทก็ยังมกีลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ ที่ยังคงดํารงวัฒนธรรม ประเพณีที่เกีย่วของ กับอาหารพื้นบาน 
ขนมพื้นบานตามประเพณนีิยม รวมทั้งกระแสปจจุบันที่สงเสริมใหคนหนัมาบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพ ผักปลอดสารพิษ พืชผักพื้นบาน อาหารพื้นบานจงึมีแนวโนมทีจ่ะฟนฟูได (กมลาภรณ และ
คณะ, 2544)  การหันมาบริโภคอาหารพื้นบาน จึงเปนทางเลือกหนึ่งของคนไทย ที่จะทําใหไดรับ
สารอาหารที่ครบถวน ซ่ึงอาหารพื้นบานนัน้เปนอาหารทีม่ีไขมันต่ํา เสนใยสูง มีคณุคาทางโภชนาการ
ทั้งวิตามิน เกลือแรที่สมดุล และมีสรรพคุณทางสมุนไพรที่วิเศษ โดยมีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ผัก
พื้นบานนานาชนิดที่สามารถหาไดในแตละทองถ่ิน นํามาปรุงเปนอาหารหลากหลายชนิด หลากหลาย
รสชาติ และยังเปนเอกลักษณที่บงบอกถึงวฒันธรรม และภูมิปญญาของคนไทยในแตละทองถ่ิน ที่
สามารถปรุงแตงอาหารใหเปนอาหารเพื่อสุขภาพดวย (เพ็ญนภา และคณะ, 2544)  
 
 ชาวเหนือไดสรางสรรควัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นบาน ที่เปนเอกลักษณและถูก
ถายทอดกันมารุนตอรุน และวัฒนธรรมเหลานั้นก็มีความเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมตาง ๆ เชน 
สภาพทางภูมศิาสตร ภูมิอากาศ ตลอดจนอาชีพ วิถีชีวิตความเปนอยู การติดตอกับคนภาคอื่น ๆ และ
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การติดตอระหวางประเทศเพือ่นบาน (เสาวภา และ ยุพยง, 2538) ทําใหอาหารพื้นบานของภาคเหนือมี
ความแตกตางไปจากอาหารของภาคอื่น ๆ การฟนฟแูละใหความสําคญักับอาหารพืน้บานของแตละ
ภาค จึงเปนวิธีการที่จะชวยใหประชาชนและผูที่สนใจหนัมาใหความสาํคัญและใสใจวัฒนธรรมไทย
ดานอาหารพืน้บาน รวมทั้งศึกษาภมูิปญญาของบรรพบุรุษเพื่อการพฒันา และถายทอดภูมิปญญา
สืบไป 
 
 จากสภาพดังกลาว การศึกษาศักยภาพภมูิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน จึง
มีความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะการศึกษาดานประเภทอาหาร ศักยภาพในดานแหลงวตัถุดิบในการ
ผลิต กระบวนการในการผลติอาหารพื้นบาน การผลิตอาหารพื้นบานในเชิงพาณิชย  การเปนอาหาร
เพื่อสุขภาพ รวมทั้งการถายทอดภูมิปญญาอาหารพื้นบานจากรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง เพื่อกอเกิดเปนองค
ความรูใหแกประชาชน แสดงใหเห็นถึงคุณคาและความสาํคัญของอาหารพื้นบานไทย เพื่อเปนการ
อนุรักษและสืบทอดมรดกทางภูมิปญญาดานอาหารพื้นบานไทยสืบไป  
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วัตถุประสงค 
 

การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ 
 

1.   ศึกษาประเภทอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
2.   ศึกษาศักยภาพอาหารพืน้บานภาคเหนือตอนบน ในหัวขอตอไปนี้ 

        2.1   แหลงของวัตถุดิบ 
        2.2   กระบวนการผลิต 
        2.3   การผลิตในเชิงพาณชิย 
        2.4   การเปนอาหารเพื่อสุขภาพ 
        2.5   การถายทอดภูมิปญญา 
 

ขอบเขตการวจัิย 
 

 การวิจยัคร้ังนี้ ไดทําการศึกษาศักยภาพภูมปิญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
ในเขตจังหวดัภาคเหนือตอนบน อันไดแก จังหวัดเชยีงราย จังหวัดเชยีงใหม จังหวดัลําปาง และ
จังหวดันาน โดยศึกษากลุมผูสูงอายุและผูนําทองถ่ิน ที่มีความรู ความสามารถในการประกอบอาหาร
พื้นบาน และอาศัยในพื้นที่ทีท่ําการศึกษา 

 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

  
 ผลการวิจัยจะทําใหเกิดประโยชนดังตอไปนี้ 
 
 1.  นําไปสูการพัฒนาเปนองคความรูในดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 2.  นําไปสูการพัฒนาเปนแนวทางการเสริมสรางสุขภาพที่ดีของประชาชน 
 3.  สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกีย่วของใชเปนแนวทางนําไปสูการสงเสริมอาชีพที่เกี่ยวของ
กับอาหารพื้นบาน 
 4.  หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนใชในการกําหนดแนวทางการอนรัุกษและสงเสริม  
ภูมิปญญาไทยดานอาหารพืน้บาน 
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นิยามศัพท 
 

 กระบวนการผลิต หมายถึง ขั้นตอนในการผลิตอาหารพื้นบานตั้งแตเริ่มตน จนสิ้นสดุการ
ผลิตอาหาร  
 
      การถายทอดภูมิปญญา หมายถึง การบอกเลาความรู ความคิด ประสบการณตาง ๆ ทีส่ั่งสม
มาจากรุนสูรุน ดวยการบอกเลาโดยตรง หรือโดยออมผานทางกิจกรรมหรือจากสื่อตาง ๆ 
 
 การเปนอาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ประกอบดวยพืชผัก
พื้นบาน สมุนไพรตาง ๆ เปนหลัก มีเนื้อสัตวประเภทปลาในสวนประกอบ และไมใชกะทิหรือน้ํามัน
เปนสวนประกอบ 
 
 การผลิตในเชงิพาณิชย หมายถึง การผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบนเพื่อการจาํหนาย
ในทองถ่ิน จังหวัดใกลเคยีง หรือในภูมิภาคอื่น  
 
 ประเภทอาหารพื้นบาน หมายถึง อาหารหรอืกับขาวประเภทแกง ยํา ผัด เครื่องจิ้ม อาหาร
เบ็ดเตล็ด อาหารจานเดยีว อาหารหวาน อาหารถนอมและอาหารแปรรปู ที่ใชวัตถุดิบที่มีในเขต
ภาคเหนือตอนบน 
 
 ภาคเหนือตอนบน หมายถึง บริเวณจังหวดัตาง ๆ ของภาคเหนือตอนบน ที่ประกอบดวย 8 
จังหวดั คือ จังหวัดแมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม ลําปาง ลําพูน พะเยา แพร และนาน (วาณี และ 
ประหยดั, 2538) 
  
 ภูมิปญญาดานอาหารพื้นบาน หมายถึง พืน้ความรู ความคิด ทกัษะ และประสบการณที่ 
บรรพบุรุษสั่งสมมา กอใหเกิดเปนความสามารถในการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบนทีย่งัคง
สืบทอดตอมาจนถึงปจจุบัน  
  
 ศักยภาพ หมายถึง อํานาจ ความสามารถ ที่แสดงออกหรือพัฒนาใหปรากฏในดานอาหาร
พื้นบานภาคเหนือตอนบน เชน ความสามารถในการใชวัตถุดิบที่มีในทองถ่ินเพื่อประกอบอาหาร
พื้นบาน หรือการผลิตอาหารพื้นบานเพื่อการจําหนายในเชิงพาณิชยได   
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 แหลงของวัตถุดิบ หมายถึง พืชผักสมุนไพร เนื้อสัตว หรือสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชในการ
ผลิตอาหารพื้นบานที่สามารถหาไดในทองถ่ิน  
 
 อาหารถนอมและแปรรูป หมายถึง การเก็บรักษาอาหารโดยวิธีการตาง ๆ หรือการนําอาหาร
มาผานกระบวนการตาง ๆ และคงลักษณะทางคุณภาพทีเ่ปนที่ตองการของผูบริโภค สามารถบริโภค
ไดอยางปลอดภัย และยังชวยเก็บรักษาอาหารนั้นไวรับประทานไดนานขึ้น 
 
 อาหารพื้นบาน หมายถึง อาหารที่สามารถผลิตไดเองในแตละทองถ่ินของภาคเหนือตอนบน  
ใชวัตถุดิบที่มอียูในทองถ่ินนั้น ๆ เปนสวนประกอบ ซ่ึงสามารถปลูก และหาไดงาย เปนอาหารที่
ประชาชนสวนใหญในทองถ่ินนิยมรับประทาน  
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การตรวจเอกสาร 
 

ศักยภาพและภูมิปญญา 
 
1.  ความหมายของศักยภาพ 

 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2530) ไดใหความหมายของคําวา ศักยภาพ วาหมายถึง ความสามารถ 
คุณสมบัติที่แฝงอยูในสิ่งตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงบุคคลที่สามารถพัฒนาหรือแสดงความสามารถใหเปนที่
ประจักษได และ นิรนาม (2547) ไดกลาวถึง ศักยภาพ วาหมายถึง ภาวะแฝง พลังความสามารถที่มีอยู
ในบุคคล อํานาจหรือคุณสมบัติที่แฝงอยูในสิ่งตาง ๆ อาจทําใหพัฒนาหรือใหปรากฏเปนที่ประจกัษ
ได สอดคลองกับ ปรีชา (2532) ที่อธิบาย ศักยภาพ วาหมายถึง อํานาจหรือคุณสมบัติที่แฝงอยูในสิ่ง
ตาง ๆ อาจทําใหพัฒนาหรือทําใหปรากฏเปนที่ประจกัษได 
  
2.  ความหมายของภูมิปญญา 
 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) อธิบายความหมายของคําวา ภมูิปญญา วาหมายถึง พื้นความรู 
ความสามารถ และ คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ (2542ก) ไดใหความหมาย
ของคําวา ภูมปิญญา วาหมายถึง แบบแผนการดําเนนิชีวติที่มีคุณคา แสดงถึง ความเฉลียวฉลาดของ
บุคคลและสังคม ซ่ึงไดส่ังสมและปฏิบัติสืบตอกันมา ซ่ึง ประเวศ (2530) ไดใหแนวคดิเกีย่วกับภูมิ
ปญญาวา ภูมปิญญาเกิดจากการสะสมเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มีลักษณะเชื่อมโยงกันไปหมด
ในทุกสาขาวิชา ไมแยกเปนวชิา ๆ เหมือนในแบบเรียน ฉะนั้นวิชาที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจอาชีพ ความ
เปนอยู การใชจาย หรือการศึกษาวฒันธรรมนั้น จะผสมกลมกลืนเชื่อมโยงกันหมด และ เอกวิทย 
(2540) ไดอธิบายถึงภูมิปญญาวา หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน อัน
ไดจากประสบการณที่ส่ังสมไว และการใชสติปญญาในการปรับตัวใหเขากับสภาวะการณตาง ๆ เพือ่
การดํารงชีพ และยังไดอธิบายเพิ่มเติมถึงภมูิปญญาใหม ๆ วาภูมิปญญาใหม ที่รับเขามาจากโลก
ภายนอกมิไดเขามาทดแทนภูมิปญญาสั่งสม แตภูมิปญญาสั่งสมจะไดรับการทดสอบ เลือกเฟน 
ดัดแปลง ใหสามารถแกปญหา หรือรองรับภูมิปญญาใหม ๆ ที่เขามาผสมผสานตอเนื่องไป สวนภมูิ
ปญญาชาวบานนั้น หมายถึง ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรความรู ที่มีอยูในทองถ่ินแตละแหง ซ่ึงอาจ
เปนเอกลักษณเฉพาะตน หรือเปนเอกลักษณสากลที่หลาย ๆ ถ่ินมีคลายกันก็ได ภูมิปญญาชาวบานใน
แตละถ่ิน เกดิจากการที่ชาวบานแสวงหาความรู เพื่อเอาชนะอุปสรรคทางธรรมชาติ ทางสังคม ที่
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จําเปนในการดํารงชีวิต (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ 2542ก) สอดคลองกับ 
สุจริต (2539) ที่ไดกลาววา ภูมิปญญาทองถ่ิน หมายถึง ความรู ความสามารถ อันเกิดจากการคิดเอง 
ทําเอง แกปญหาเองของชาวบาน มีลักษณะการสะสมและ สืบทอดเพื่อประโยชนในการดําเนนิวิถี
ชีวิตของชุมชน มีความหมายทั้งในแงสวนบุคคลและสังคม 

 
สามารถ (2534) ไดอธิบายถึงภูมิปญญาวามี 2 ลักษณะ คอื ลักษณะที่เปนนามธรรม เปนโลก

ทัศนชีวทัศน เปนปรัชญาในการดําเนนิชีวติ เปนเรื่องเกีย่วกับการเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคาและ
ความหมายของทุกสิ่งในชวีติประจําวนั สวนลักษณะที่สอง คือ ลักษณะที่เปนรูปธรรม เปนเรื่อง
เกี่ยวกับเฉพาะดานตาง ๆ เชน การทํามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม ศิลปะดนตรี และอื่น ๆ  

 
เอนก (2536) กลาวถึง ความสําคัญของภูมิปญญาในการพัฒนาทองถ่ินวา การพัฒนาทอง

ถ่ินที่อาศัยภูมปิญญาชาวบานเปนองคประกอบมีลักษณะดังนี ้
 1.  อาศัยความรูและภูมิปญญาของชาวบานที่เอื้ออํานวย ช้ีนํา เปนทางเลอืกที่เหมาะสม 
 2.  ความรู และภูมิปญญา จะไดรับการประยุกตและสืบสานตอ ดวยกระบวนการเรยีนรู ผาน
ประเพณี พิธีกรรม ผสมผสานกับความรูจากภายนอก 
 3.  ผูนํา เครือขายกลุมบุคคล และสถาบันที่สําคัญ เปนกระบวนการที่มผีลตอบทบาทสําคัญ 3 
ดาน คือ ดานการพัฒนา ดานการพิทักษปกปอง ดานการขยายแนวรวมสูญาติมิตร ลูกหลาน เพื่อน
บาน 

องคประกอบทั้ง 3 ดานเปรยีบเสมือน ระบบภูมิคุมกันที่ยั่งยืนของชมุชน ภูมิคุมกนัดังกลาว 
จะเปนขดีความสามารถและหลักประกนัในการจัดการแกปญหา พัฒนาตนเองของชาวบานและ
ชุมชนทองถ่ินทามกลางการเปลี่ยนแปลงอนัรวดเรว็ 

 
ภูมิปญญา (Wisdom) ภูมิปญญาชาวบาน (Popular wisdom) หรือ ภูมิปญญาทองถ่ิน (Local 

wisdom) จึงหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเอง ความรอบรูที่เกิดจากกระบวนการเรียนรูจาก
สภาพแวดลอมทางสังคม และมีประสบการณสืบตอกันมาทั้งทางตรง คือ ประสบการณดวยตนเอง 
และ ทางออม คือ เรียนรูจากผูใหญ ผูรู สะสมความรูสืบตอกันมาเปนระยะเวลานาน อันมีลักษณะ
เชื่อมโยงกันในทุกสาขา รวมเปนองคความรูทั้งหมดของชาวบาน ทั้งแนวกวางและแนวลกึที่เกดิจาก
ความสามารถคิดเอง ทําเอง และสามารถนํามาใชในการแกปญหา โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหา 
และดําเนินชวีติไดอยางเหมาะสม (สามารถ, 2534) รวมทัง้มีการถายภูมปิญญาทองถ่ินสูรุนลูกรุน
หลาน เพื่อเปนการสืบตอองคความรูที่มีอยูในทองถ่ินนัน้ ๆ ตอไป 
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ปจจุบัน สังคมไทยมีการเปลีย่นแปลงคานยิมตามยุคตามสมัย ทําใหละเลยวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของเราไป กอใหเกิดความขดัแยงในระบบภูมิปญญา การแกปญหาดังกลาวมีแนวทางโดยสรางความ
สมดุลใหเกดิขึ้นในกระบวนการพัฒนา ที่เกิดจากการพยายามที่จะผสมผสานกระบวนการแบบดั้งเดิม 
ซ่ึงมีวัฒนธรรมพื้นบานเปนแกนผนวกเขากับกระบวนการตามแนวคดิสมัยใหมเขาดวยกัน นําไปสู
การพึ่งพาตนเองและพัฒนาภูมิปญญาพื้นบาน รวมทั้งสงเสริมการเผยแพรขอมูลใหกวางไกลเพื่อเปน
การสรางแรงสนับสนุน ใหเห็นคุณคาทีแ่ทจริงของภูมิปญญาสืบไป (เสรี, 2536) 
 
3.  การถายทอดภูมิปญญา 
  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ไดใหความหมายของคําวา ถายทอด วาหมายถึง นําเรื่องทีรู่ไปเลา
ตอ ดังนั้นการปรุงอาหารพื้นบานนั้น กเ็ปนการถายทอดมรดกแหงการเรยีนรูอีกทางหนึ่ง ผาน
กระบวนการขดัเกลาทางสังคม จากคนรุนกอนสูรุนลูกหลานของตน โดยการลงมือปฏิบัติจริง จึงเปน
ความสืบเนื่องที่ทําใหอาหารพื้นบานของแตละทองถ่ินมีเอกลักษณเฉพาะตัว (ปฬาณี, 2542)  อาหาร
พื้นบาน เกดิจากการผสมผสานอยางกลมกลืนระหวางคนตางวัฒนธรรม จึงมีผูเรียกอาหารวาเปน 
วัฒนธรรมหลัก ที่ชวยเชื่อมโยงกลุมคนทีต่างกันในดานวัฒนธรรมใหสามารถหลอหลอมรวมกันได 
การไดลองรับประทานอาหารแปลกใหมของคนตางวัฒนธรรม จนกลายเปนการยอมรับอาหารชนิด
นั้น ๆ และยากที่จะแยกแยะไดวาอาหารชนดินั้น เริ่มตนมาจากที่ไหน อยางไร และที่สําคัญคือ อาหาร
นั้น ๆ จะไดรับการปรุงแตงรสใหถูกกับความชอบของผูบริโภคเองเปนสําคัญ และไดมีการถายทอด
สืบตอกันมาจากคนรุนกอน และกลายเปนอาหารประจําถ่ินนั้น ๆไป (วาณี และ ประหยัด, 2538)  
 
 สถาบันการแพทยแผนไทย (2540) ไดใหแนวคิดวา มนษุยเรามีววิัฒนาการมาตั้งแตอดีต มี
การเรียนรูจากธรรมชาติ เรียนรูวิถีชีวิตความเปนอยูเพื่อใหอยูรอด และเมื่อประสบความสําเร็จก็จะ
ถายทอดวิธีการใหกับคนอืน่ โดยเฉพาะอยางยิ่งคนในครอบครัวของตนเอง  ครอบครัว จึงเปนสถาบัน
ทางสังคมที่มีความสําคัญตอบทบาทในการถายทอดวฒันธรรมทางอาหารและโภชนาการ จากคนรุน
หนึ่งสูคนอีกรุนหนึ่ง พอ-แม, ปู-ยา, ตาและยาย จึงเปรียบเสมือนครูของครอบครัว ที่บอก สอน 
แนะนํา ปฏิบัตตินเปนแบบอยาง รวมทั้งฝกหัดใหลูกหลานไดเรยีนรูในสิ่งตาง ๆ โดยการแบงหนาที่
สําหรับทุกคนใหมีหนาที่ชวยกันทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งงานครัว ซ่ึงลูกผูหญิงจะไดถูกฝกสอนให
เปนแมบาน แมเรือน ตองเขาครัว ปรุง หุงหาอาหารแบบไทยใหสมาชิกในครอบครัวไดรับประทาน 
ส่ิงเหลานี้ลวนเปนคุณสมบัตทิี่จะตองติดตัวมากับกุลสตรีไทย ในหองครัวของแตละบานเปรียบไดกบั
หองปฏิบัติ ที่ใชเปนสถานที่ในการบอก สอน ถายทอดสิ่งที่ดีงามเกีย่วกบักรรมวิธีการทําอาหารไทย 
ใหแกลูกหลาน เพราะการเขาครัวของแมเกือบทุกครั้งจะมีลูกหลานคอยเปนลูกมืออยูเสมอ           



 

9

(สงา, 2540) ซ่ึงนอกจากจะไดฝกใหเด็กเขาใจและชวยงานดานอาหาร ใหรูจักการทําอาหารเปนแลว 
ยังเปนกระบวนการขัดเกลาทางสังคมหรือเปนการถายทอด ผลิตซ้ําบทบาทและหนาที่ทางสังคม 
เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการกินอยูแบบไทย (ฉลาดชาย, 2545) นั่นหมายถึง โอกาสทองของคนรุนใหม 
ที่จะไดรับการซึมซับเอาวัฒนธรรมทางอาหารแบบไทยเขาไวในสายเลอืด แลวสงตอใหกับรุนตอมา
อยางไมขาดชวง กอเกิดวัฒนธรรม และววิัฒนาการทางดานอาหารและโภชนาการ ที่ไดส่ังสมและ
ถายทอดสงตอกันเรื่อยมาเปนเวลายาวนาน เปนมรดกอันลํ้าคาแกรุนลูกหลาน เพื่อใหสืบทอดตอและ
รักษาไวช่ัวกาลนาน (สงา, 2540) ซ่ึงสอดคลองกับพระราชดํารัสของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่มีใจความโดยสรุปตอนหนึ่งวา การถายทอดความรูทางดานอาหารและ
โภชนาการกเ็ปนวิธีการกระจายอีกวิธีหนึ่ง คือ การกระจายความรู ซ่ึงเปนเรื่องที่ทําไดไมงายนัก 
เพราะความรูทางวิชาการกาวไปอยางรวดเร็ว การพัฒนาจึงควรมีการถายทอดความรูเขาสูกลุมแมบาน 
กลุมเยาวชน ซ่ึงกลุมนี้มักจะมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมความรู และปฏิบัติงานชวยเหลือในเรื่อง
การพัฒนาอาหารและโภชนาการไดเปนอยางดี (สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 
2538) 
  
 สามารถ (2534) ไดกลาววา ชาวบานไดใชสติปญญาของตนสั่งสมความรู ประสบการณเพื่อ
การดํารงชีพมาโดยตลอด และมีการถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูคนอีกรุนดวยวิธีการตาง ๆ ที่แตกตาง
กันไปตามสภาวะแวดลอมของแตละทองถ่ิน ทั้งทางตรงและทางออมโดยอาศัยแรงศรัทธาทางศาสนา 
ความเชื่อตาง ๆ เปนพื้นฐานในการถายทอดการเรียนรูสืบตอกันมาจนถึงลูกหลานในปจจุบัน ซ่ึง
พอจะจําแนกวธีิการถายทอดไดดังนี ้
 

วิธีการถายทอดภูมิปญญาแกเด็ก เด็กจะมีความสนใจในสิง่ใกลตัว ในชวงเวลาสั้น ๆ ซ่ึง
แตกตางจากผูใหญ กิจกรรมที่มุงถายทอดสูเด็กจะตองเปนกิจกรรมที่ไมซับซอน มีความสนุกสนาน
และดึงดดูความสนใจ เชน การเลานิทาน การละเลน การทดลองทํา การเลนปริศนา คําทาย วิธีการ
เหลานี้เปนการสรางเสริมนิสัย และบุคลิกภาพที่สังคมปรารถนา  

 
วิถีการถายทอดภูมิปญญาแกผูใหญ  ผูใหญเปนผูที่ผานประสบการณตาง ๆ มาพอสมควร

แลว วิธีการถายทอดสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน วิธีการบอกเลาโดยตรงหรือบอกเลาโดยผานพิธี
สูขวัญ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตามขนมธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ินตาง ๆ รวมทั้งการ
ประกอบอาชพีตามอยางบรรพบุรุษก็มีการถายทอดเชื่อมโยงประสบการณมาโดยตลอด 
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 เอกวิทย (2540) ไดอธิบายวา การถายทอดความรู การเรียนรูจากการทําจริง ไดพัฒนาตอมา
จนเปนการสงตอแดคนรุนหลัง ดวยการสาธิต การสั่งสอนดวยการบอกเลาในรูปของเพลงกลอมเด็ก 
คําพังเพย สุภาษิต และการสรางองคความรูไวเปนลายลกัษณ โดยทัว่ไปการถายทอดภูมิปญญาของ
ชาวบานทุกภมูิภาค นิยมการสาธิตวิธีการ และการสอนดวยวาจา สวนในกรณีที่วิทยาการมีความ
ซับซอน จะใชวิธีการถายทอดในรปูของตํารา วรรณกรรมคําสอน ภาษติ แผนที่ ตํานาน นิทาน สุดแต
ความเหมาะสมและสอดคลองกับพื้นฐานของชาวบาน   
 
 ถาจะแบงลักษณะของการถายทอดภูมิปญญาในอดีตตามรูปแบบใหญ อาจแบงได 2 แบบ คือ 
แบบไมเปนลายลักษณอักษร กับแบบเปนลายลักษณอักษร สําหรับแบบไมเปนลายลักษณอักษร 
ไดแก คําสอน คํารอง ที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณตีาง ๆ สวนแบบลายลักษณอักษรนั้นใน
อดีตสวนใหญใชจารึก หรือเขียนใสใบลานหรือสมุดขอย ทําใหผูที่สนใจไดศกึษาเลาเรียนสืบตอมา 
สวนปจจุบนั ในยุคที่การสื่อสารมวลชน การคมนาคม เทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนา ทันสมัย การ
ถายทอดภูมิปญญาสามารถใชผานทางสื่อสารมวลชนทุกสาขาไมวาจะเปน หนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ 
วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร และอื่น ๆ จนทําใหเกิดการเลอืกรับหรือไมรับ การถายทอดภมูิปญญาที่
หลากหลายออกไปมากมายนัน้ ทําใหเกิดความสะดวกตอผูบริโภคขาวสารมากยิ่งขึ้น (สามารถ, 2534)  
 

ภูมิศาสตรและประชากรชาติพันธุของภาคเหนือตอนบน 
 

1.  ภูมิประเทศของภาคเหนือตอนบน 
 

 อาณาเขตบริเวณที่เรียกวา ลานนา หรือลานนาในอดตี ปจจุบันหมายถึง ดินแดนในเขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (วาณี และ ประหยัด, 2538) ซ่ึงรวมเอาพื้นที่ 8 จังหวัดไวดวยกนั 
อันไดแก จังหวัดเชยีงใหม จงัหวัดเชียงราย จังหวดัลําพูน จังหวดัลําปาง จังหวดัแพร จงัหวัด
แมฮองสอน จงัหวัดนาน และจังหวัดพะเยา (แสงอรุณ และคณะ, 2544) สอดคลองกับ สํานักงาน
เสริมสรางเอกลักษณของชาติ (2539) ที่ไดอธิบายเพิ่มเตมิวา ภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่ประมาณ 
170,000 ตารางกิโลเมตร จัดไดวาอยูในเขตรอนชื้น เปนภาคที่มีภูเขาและเทือกเขาสูง ซ่ึงอยูในพืน้ที่
ของจังหวดัเชยีงราย จังหวดัเชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง และจังหวดัแมฮองสอน แตจะอยู
นอกแนวเขตภเูขาไฟ แนวเทอืกเขาสงูนี้จะมีลักษณะเปนหุบเขาและทวิเขาสลับกัน เปนแนวยาวขนาน
กันจากเหนือมาใต เชน ทวิเขาแดนลาว ทิวเขาขุนตาล ทิวเขาผีปนน้ํา และทิวเขาหลวงพระบาง 
บริเวณนี้มีพื้นแผนดินเฉลีย่สูงที่สุดของประเทศไทย มยีอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศ ไดแก             
ดอยอินทนนท หรือดอยอางกาของทิวเขาจอมทอง ซ่ึงสูง 2,576 เมตร โดยทัว่ไประหวางหุบเขาในเขต
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ภาคเหนือตอนบนเปนบริเวณที่เปนแหลงกําเนิดของแมน้ําหลายสาย คือ แมน้ําปง แมน้ําวัง แมน้ํายม 
แมน้ํานาน แมน้ําอิง แมน้ํากก และแมน้ําปาย (ทัศนยี, 2537) ริมสองฟากฝงของลําน้ําเหลานี้เปนพืน้ที่
อุดมสมบูรณ ที่เกิดจากการทับถมของดินตะกอน ที่มากดวยความชุมชืน้และใหสารอาหารแกพืชผล 
จึงเหมาะสมสําหรับการเพาะปลูกอยางมาก (ฉลาดชาย, 2545) จึงมีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนน 
จึงเปนแหลงตวัเมืองที่สําคัญ ไดแก เชียงใหม เชียงราย โดยแตละจังหวดัจะมีสภาพ      ภูมิประเทศไม
เหมือนกนั บางจังหวดัมีภเูขามาก บางจังหวัดเปนที่ลุม หนองน้ํา ไรนา แตโดยทัว่ไปจะเปนภูเขาและ
มีปาไมมาก (จารุวรรณ, 2525) นอกจากนีย้งัมีธรรมชาติที่สวยงาม มีความสมบูรณของปาไมอันเปน
ตนน้ําของแมน้ําสายสําคญัของประเทศ ซ่ึงไหลมารวมกันเปนแมน้ําเจาพระยาเลี้ยงที่ราบลุมภาคกลาง 
 

 
ภาพที่ 1   ภาพแสดงแผนทีภ่าคเหนือตอนบน 
ที่มา: สํานักงานสถิติแหงชาติ (2543) 
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2.  ภูมิอากาศของภาคเหนือตอนบน 
  
 คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ (2542ข, 2542ค, 2542ฆ, 2542ง, 2542จ, 
2542ฉ, 2542ช, 2542ซ) กลาววา สภาพภูมอิากาศของภาคเหนือตอนบนสามารถแบงได 3 ฤดู ดังนี้ 
 
 ฤดูรอน เริ่มประมาณเดือนกมุภาพันธ ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม จะมีอากาศรอนอบอาว แต
อาจจะเกิดพาย ุฝนฟาคะนองไดเปนครั้งคราว เกดิจากความกดอากาศสงู ซ่ึงเปนอากาศเย็นและแหง
แลงจากประเทศจีนแผลงมาปะทะกับมวลอากาศรอนในประเทศไทย และจะคลายความรอนลงเมื่อ
ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพดัพาฝนไปตกประมาณเดอืนพฤษภาคมเปนตนไป 
 
 ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม ไปสิน้สุดประมาณเดือนตุลาคม ฝนที่ตกสวนใหญเปน
ฝนที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ที่พดัมาจากมหาสมุทรอินเดียและอาวเบงกอล และ
ในตอนปลายเดือนตุลาคมจะเปนชวงที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเขามา ปกคลุมประเทศไทย 
ทําใหฝนในภาคเหนือตอนบนลดลง และเริม่มีอากาศหนาวเยน็เขามาแทนที่ 
 
 ฤดูหนาว โดยเริ่มประมาณเดอืนตุลาคม ไปสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ  เกิดจากอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือ ที่พดัพาอากาศหนาวและแหงแลงจากประเทศจนีเขามาปกคลุม
ภาคเหนือตอนบน ซ่ึงชวงทีฤ่ดูฝนเขาสูฤดูหนาวมกัจะมอีากาศแปรปรวน และเมื่อลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือเริ่มออนกําลังลง ก็จะทําใหอากาศรอนในตอนบาย ซ่ึงจะสิ้นสุดในชวงเดือน
กุมภาพนัธ และเริ่มเขาสูฤดูรอนตอไป 
 
 สภาพภูมิอากาศของภาคเหนอืตอนบนจะม ี3 ฤดู เชนเดยีวกับภาคอื่น ๆ โดยหนารอนจะรอน
ไมมาก แตหนาหนาวจะหนาวกวาภาคอื่น ๆ (กรมศิลปากร, 2525) เนื่องจากสภาพภูมปิระเทศและ
ภูมิอากาศทีแ่ตกตางกัน จึงทําใหพืชผลที่ผลิตไดในแตละทองถ่ินแตกตางกัน โดยภาคเหนือตอนบน
จะมภีูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดป จึงทําใหชาวเหนือไดเปรียบในเรื่องของความหลากหลายของ
พืชผักผลไม ซ่ึงจะเปนผลไมที่มีตามฤดูกาล (วีณา และ สงา, 2541) เชน ถ่ัวแดงหลวง ถ่ัวปากอา ลําไย 
ล้ินจี่ ลูกทอ มะเขอืเทศ เปนพืชผลของภาคเหนือ สวน เงาะ สะตอ ลูกเนียง มันขีห้นู เปนพืชผลของ
ภาคใตและภาคตะวันออก ซ่ึงเปนอาหารทีส่ามารถผลิตไดในทองถ่ินเฉพาะ ไมสามารถเจริญเติบโต
ไดในภูมภิาคอื่น ๆ หรืออาจจะเจริญเติบโตได แตก็ใหผลผลิตไมมากนกั (วลัย และคณะ, 2527) 
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3.  ประชากรชาติพันธุของภาคเหนือตอนบน 
 

 สํานักงานเสรมิสรางเอกลักษณของชาติ (2539) ไดอธิบายวา จํานวนประชากรใน 8 จังหวดั
ของภาคเหนือตอนบน ประกอบดวยกลุมชนหลายกลุมดวยกัน แตกลุมใหญที่มีจํานวนมากที่สุด 
ไดแก ประชากรที่อยูบริเวณที่ราบลุมแมน้ํา คือ กลุมไทยวน หรือโยนก กลุมนี้อาศัยอยูในเขตจังหวดั
เชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดลําปาง จังหวัดเชยีงราย จังหวัดแพร และจังหวดันาน กลุมที่สอง 
ไดแก ไทเขิน อาศัยอยูทางเชยีงใหมและเชยีงราย กลุมทีส่าม ไดแก ไทใหญ หรือไทเหนือ อยูทางลุม
แมน้ําสาละวนิ ในจังหวดัแมฮองสอน และลุมแมน้ําโขง ทางจังหวดัเชยีงราย กลุมทีส่ี่ ไดแก ชาว    
ไทลื้อ ซ่ึงอพยพมาจากสิบสองพันนา มณฑลยูนาน ประเทศจีน และเมอืงยองในรัฐฉาน ประเทศพมา 
จะตั้งถ่ินฐานในจังหวัดนาน จังหวดัเชยีงราย จังหวัดพะเยา จังหวดัเชยีงใหม และ จังหวัดลําพูน 
  
 ในพื้นที่ระดับสูงขึ้นไปจะพบชนกลุมนอยตาง ๆ ไดแก กะเหรีย่ง ซ่ึงอาศัยอยูบริเวณ
พรมแดนไทย- พมา บางกลุมอพยพมาจากทางตอนกลางของภาคในเขตจังหวัดเชยีงใหม จังหวัด
ลําพูน อีกกลุม คือ ชาวมงที่อพยพมาจากประเทศจนี 
 
 ในพื้นทีภู่เขาสูงปานกลางจะเปนที่อยูอาศยัของชาวมูเซอและลีซอ ซ่ึงมีเชื้อสาย ธิเบต-พมา 
นิยมตั้งบานเรือนอยูใกลแหลงน้ํา สวนพื้นที่ภูเขาสูงกวา 1,000 เมตรขึ้นไป เปนที่ตั้งถ่ินฐานของชาว
อีกอ จะอาศยักระจัดกระจายอยูบนพื้นที่สูงเกือบทุกจังหวัดในภาคเหนอืตอนบน 
 
 สําหรับชนกลุมนอยที่อาศัยในเขตที่ราบของภาคเหนือตอนบนประกอบดวย ชาวจนี ชาว
อินเดีย และชาวยุโรป ชนกลุมนอยทั้งสามเชื้อชาติสวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจการคา บริการ และ
อุตสาหกรรม 
 
 จากการที่กลุมคนอาศัยอยูในเขตภาคเหนือตอนบนในอดตี มาจากหลากหลายเชื้อชาติ 
เผาพันธุ  จึงไดมีการติดตอส่ือสารกับกลุมคนตางวัฒนธรรม ตางขนมธรรมเนียมประเพณี โดยการ
ติดตอทางการคา หรือการใชกําลังในการขยายอาณาเขต ทําใหมีการเลือ่นไหล ถายเทวัฒนธรรมใน
ดานตาง ๆ เชน ในดานภาษา การแตงกาย ธรรมเนียมปฏิบัติ รวมทั้งดานอาหารการกนิดวย (วาณี และ 
ประหยดั, 2538) เชน ขาวซอย ที่มีช่ือเสียงในปจจุบัน เปนอาหารของชาวไทลื้อ ที่นํามาเผยแพรในเขต
ภาคเหนือตอนบน (จิราภรณ, 2545) ขนมจีนน้ําเงีย้ว หรือแกงฮังเล เปนอาหารที่ไดรับอิทธิพลจาก
วัฒนธรรมอาหารตํารับพมาหรือชาวไทใหญ เขามาผสมผสานจนเปนอาหารที่รูจักโดยทัว่ไปใน
ภาคเหนือตอนบน (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542ข) 
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อาหารพื้นบาน 
 

1.  ความหมายของอาหารพืน้บาน 
 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ไดอธิบายวา อาหาร หมายถึง ของกิน เครื่องค้ําจุนชีวิต เครื่องหลอ
เล้ียงชีวิต และพื้นบาน หมายถึง เฉพาะถิ่น ซ่ึงมีความหมายสอดคลองกับคําวา พื้นเมอืง ที่หมายถึง 
เฉพาะเมือง เฉพาะทองที่ ดังนั้นอาหารพืน้บาน หรือ อาหารพื้นเมือง จงึหมายถึง ของกินที่มีอยูเฉพาะ
ทองถ่ิน หรือทองที่นั้น ๆ ซ่ึง อบเชย (2542) ไดกลาวถึง อาหารพื้นบาน วาหมายถึง ของกินที่มีใน
ทองถ่ิน หรือทองที่นั้น ๆ ซ่ึงคนในทองถ่ินนิยมรับประทานกันเปนประจํา  กมลาภรณ และคณะ 
(2544) ไดกลาววา อาหารพืน้บาน หมายถึง อาหารที่ประชาชนบริโภคในชีวิตประจาํวัน โดยอาศัย
เครื่องปรุงจากแหลงธรรมชาติใกลบานและตลาดในชุมชน นํามาปรุงเปนอาหารตามวธีิที่สืบทอด
ภายในวฒันธรรมเดียวกัน ซ่ึงวลัย และคณะ (2527) ก็ไดอธิบายในทํานองเดียวกันวา อาหารทองถ่ิน 
(local food) หมายถึง อาหารที่สามารถผลิตไดเองในแตละทองถ่ิน กลาวคือ เปนอาหารพื้น ๆ ที่
สามารถปลูกหาไดงาย และคนในทองถ่ินนั้นนยิมรับประทานกนั โดยการที่แตละทองถ่ินมีผลผลิต
แตกตางกัน จงึทําใหอาหารพื้นบานของแตละทองถ่ินยอมแตกตางกนัดวย ทั้งนี้เพราะเครื่องปรุงหรือ
สวนประกอบที่นํามาใชประกอบอาหารตางกัน คนที่อยูในทองถ่ินใด กม็ักจะนําเอาวตัถุดิบใน
ทองถ่ินนั้นมาทําเปนอาหาร เชน ภาคเหนือมีอาหารพื้นบาน ไดแก น้ําพริกออง ขนมจนีน้ําเงี้ยว แกง
ฮังเล ฯลฯ จะเห็นไดวาสวนประกอบของอาหารเปนสิ่งที่หาไดงายในภาคเหนือ ซ่ึงสอดคลองกับ 
เสาวภา และ ยพุยง (2538) ทีไ่ดกลาววา อาหารพื้นบานภาคเหนือ หมายถงึ อาหารที่นิยมรับประทาน
เฉพาะถิ่นทางภาคเหนือ ซ่ึงเปนอาหารที่ทาํขึ้นไดงาย โดยอาศัยพืชผักหรือเครื่องประกอบอาหารทีม่ี
อยูในทองถ่ิน  
 
 อาหารพื้นบานของไทยมีมากมายหลายชนดิ ซ่ึงอาหารแตละภาคนัน้กม็ีเอกลักษณทีแ่ตกตาง
กันไป ตามวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณี อาชีพ แหลงอาหารที่มีอยูในทองถ่ิน และอิทธิพลที่
ไดรับจากประเทศใกลเคียง (วงสวาท, 2539) รวมทั้ง สภาพทางภูมิศาสตร เชน อุณหภูมิ ความรอน
หนาว แหลงน้าํ ดิน ที่มีผลตอการเจริญเติบโตของพืชที่ใชเปนแหลงอาหารของทองถ่ินนั้น ๆ (ยุวดี 
และคณะ, 2531) และยังมีความเกี่ยวของกบัความตองการพลังงานในการดําเนินชวีิต เชน ในชวงที่
อากาศหนาวจดั รางกายจะตองการอาหารที่ใหพลังงานมาก เพื่อความเหมาะสมกับสภาพอากาศ
ในชวงนั้น ๆ (ศรีสมร, ม.ป.ป.) จะเห็นไดวาคนไทยในอดีตใหสําคัญกบัอาหารมากโดยเนนทั้งรสชาติ 
ความสวยงาม ตลอดจนความสอดคลองกับเทศกาลและฤดูกาลอีกดวย (วณีา และ สงา, 2541) 
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2.  อาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 

 อาหารพื้นบานของชาวลานนา หรือภาคเหนือตอนบนนั้น ยังคงรักษาความเปนเอกลักษณ
ของวัฒนธรรมลานนาไวไดอยางเหนียวแนน โดยรูปแบบของอาหารทั่วไป ยังคงกินขาวเหนียวเปน
อาหารหลัก ซ่ึงมักจะนึ่งไวตัง้แตมื้อเชาและเก็บไวกนิทั้ง 3 มื้อ (ยิ่งยง, 2530) และ จิราภรณ (2545) ได
กลาวในทาํนองเดียวกันวา คนเหนือจะรับประทานขาวเหนียวกนัเปนหลัก สวนแหลงของอาหารและ
วิธีการไดมาซึง่อาหาร ก็จะไดมาจากแหลงอาหารตามธรรมชาติ เชน ทุงนา หนองบึง จากการ
เพาะปลูก เล้ียงสัตวในครัวเรือน เพื่อนําไปขายหรือบริโภคเอง และจากการขอหรือยมืจากเพื่อนบาน 
ที่มักจะเปนอาหารประเภทพชืผักพื้นบานทีป่ลูกไดงาย ขึน้งาย เพื่อนํามาประกอบอาหาร รวมทั้ง
แหลงอาหารจากตลาด มักไดแก เนื้อหมู ววั ควาย อาหารสําเร็จรูป อาหารกระปอง เปนตน (รัตนา, 
2542) สอดคลองกบั สถาบันการแพทยแผนไทย (2540) ที่ไดกลาววา อาหารและกับขาวของชาว
เหนือมักจะหาไดจากสิ่งที่มีอยูในทองถ่ิน เชนไก หมู เนือ้ ปลา และที่สําคัญคือ ผักพื้นบาน อันเปน
สวนประกอบที่ขาดไมได อาหารเหนือจะใชผักพื้นบานที่ขึ้นตามปา ตามเขาเปนสวนใหญมาใช
ประกอบอาหาร แมวาปจจุบนัภาคเหนือจะมีการปลูกผักเมืองหนาวไดหลายชนิด แตคนสวนใหญกย็ัง
นิยมใชผักพื้นบานทําอาหารอยู ผักและเครือ่งเทศทางภาคเหนือ จะเปนผักเฉพาะถิ่น ผักบางชนิดจะ
คลายกับผักทางภาคอีสาน แตเรียกชื่อตางกัน ทางภาคเหนือจะเรยีกชื่อเฉพาะ เชน มะแขวน กับ       
มะแหลบ เปนตน (สํานักพิมพแสงแดด, 2540) โดยนําผักพื้นบานมาใชเปนสวนประกอบในการ
ทําอาหาร ผสมกับเครื่องปรุงตาง ๆ เชน หอมแดง กระเทยีม ใบมะกรูด ใบสะระแหน พริกแหง ขิง  
ขา  ตนหอม น้าํปู ที่ทํามาจากปู โดยนํามาลางใหสะอาด ตําดวยครกกระเดื่องพรอมกับ ขา ตะไคร ใบ
ฝร่ัง ใบมะกอก จากนั้นนํามากรองดวยผาขาวบาง หมักไว 1 คืน แลวนํามาเคี่ยวดวยไฟปานกลาง ปรุง
รสดวยเกลือ อาจมีพริก กระเทียม ปรุงรสดวยแลวแตความชอบ เคี่ยวตอไปจนเกือบแหง เก็บใส
กระปุกไวบริโภค (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542ค, 2542ฆ, 2542ง) และ 
ปลารา ซ่ึงใชปรุงรสอาหารและใสเพียงเล็กนอย รวมทั้งกะปหรือถ่ัวเนาแข็ง ที่สามารถใชแทนกนัได 
เนื่องจากบางคนไมชอบกะป จึงใชถ่ัวเนาแข็งเปนเครื่องปรุงแทน ซ่ึงทําไดโดย นําถ่ัวเหลืองไปตม
นาน 5-6 ช่ัวโมง เมื่อสุกนําไปสะเด็ดน้ํา  แลวหอดวยใบตองทิ้งไว 2-3 วัน พอใหมีเชือ้ราขึ้น จากนัน้
นําไปโมใหละเอียด ปนเปนกอน แลวนําไปทําเปนแผนตากแดดใหแหงสนิท แลวเก็บไวในภาชนะที่
ปดมิดชิดไวใชประกอบอาหารตอไป (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2542จ) 
ซ่ึงนับวาเปนเครื่องปรุงอาหารของภาคเหนือโดยแท เพราะไดรับอิทธิพลมาจากชาว ไทใหญ (วนดิา, 
2527) อาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบนจะนยิมรับประทานอาหารรสชาติกลาง ๆ ไมจัด มีรสเคม็นํา
บางๆ มีรสเผ็ดเล็กนอย รสเปรี้ยวและหวานมีนอยมาก (จิราภรณ, 2545)โดยทัว่ไปไมนยิมใสน้ําตาล 
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ความหวานที่ไดจะมาจากสวนผสมที่นํามาประกอบ เชน ความหวานจากผัก ปลา มะเขือสม เปนตน 
(สถาบันการแพทยแผนไทย, 2540)  
 
 การประกอบอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ก็มหีลายรูปแบบดวยกัน เชน แกง ตม นึ่ง ปง 
จี่ แอบ ตํา ยํา เปนตน (รัตนา, 2542) มีทั้งการทําอาหารใหสุกและไมสุก แตสวนมากจะทําอาหารให
สุกโดยใชความรอนสูงและใชระยะเวลานาน ดงันั้น ลักษณะอาหารประเภทเนื้อสัตวและผักจึงสุก
มากจนเปอยนุม สวนอาหารที่ไมสุกจะเปนอาหารประเภทผักสดกับเครื่องจิ้มตาง ๆ (วาณี และ 
ประหยดั, 2538) และลักษณะอาหารของภาคเหนือตอนบนอีกอยาง คอื อาหารประเภทแกงนิยมทาํ
แบบมีน้ําเพยีงเล็กนอย น้ําพริกตาง ๆ ก็คอนขางแหง เพราะชาวเหนือจะรับประทานโดยปนขาว
เหนยีวแลวจิ้มกินกับกับขาว เพื่อสะดวกในการรับประทาน (เสาวภา และ ยุพยง, 2538)  
 
 อาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบนที่นยิมรับประทานมีอยูมากมายหลายชนิด และจํานวนไม
นอยที่ไดรับอทิธิพลจากเพื่อนบานหรือกลุมคนที่เคยอาศยัอยูในเขตภาคเหนือตอนบน เชน ไทใหญ 
(เงี้ยว) จีนอิสลาม (จีนฮอ) และ คนพื้นเมืองหรือคนเมือง (วาณี และ ประหยัด, 2538) อาหารที่ไดรับ
อิทธิพลจากประเทศเพื่อนบานก็เชน แกงฮงัเล ขาวซอย ขนมจีนน้ําเงี้ยว เปนตน  
 
 ทัศนยี (2543) ไดกลาวถึงประเภทของอาหารไทยภาคเหนือ ดังนี ้
 
 1.  กับขาวของชาวเหนือ สามารถแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ไดเหมือนภาคกลางคือ 
      1.1  กับขาวประเภทแกง  แกงของภาคเหนือมีทั้งที่ใสพริกและไมใสพริก แกงเกอืบทุก
ชนิดใชน้าํเปลาเปนน้ําแกงไมนิยมกะท ิ
             1.1.1  แกงกลุมที่ใสพริกในเครื่องแกงที่โขลก ไดแก แกงแค แกงฮังเล หรือฮินเล  
แกงโฮะ แกงออมเนื้อ แกงกระดาง แกงขนนุออน แกงผกัเสี้ยว แกงบอน แกงผักปลัง แกงยอดฟกทอง  
ยําชิ้นไก (ยําจิน้ไก) แกงคนู เปนตน ช่ือแกงทางภาคเหนอืจะระบุช่ือผักหรือเนื้อสัตวที่ใชแกง สวน
เครื่องน้ําพริกนั้นไมถือวาตองใชเปนชื่อหลักของแกงเหมือนภาคกลาง  
             1.1.2  แกงที่โขลกเครื่องแตไมใสพริก ไมปรากฏวามีแกงที่ตองโขลกเครื่องปรุงน้ํา
แกงโดยไมใสพริกในภาคเหนือ  
            1.1.3  แกงไมตองใสเครื่องโขลก ไดแก แกงผักจอ (ผักจอน คือ ผักกวางตุงทีม่ีดอก) 
แกงเฮงโหย (แกงจดืพมา) 
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     1.2  กับขาวประเภทยําและพลา ยําของภาคเหนือมีวิธีการปรุงตางจากยําของภาคกลางโดย
ส้ินเชิง ยําของภาคเหนือจะใชเครื่องโขลก ซ่ึงประกอบดวย พริกแหง หอม กระเทยีม กะป เปนหลัก 
บางตํารับใชพริกสด บางตํารับใสขา บางตํารับใสลูกผักชี รากผักชี บางตํารับใสมะแขวน เพิ่มจาก
เครื่องปรุงหลัก เคลาเครื่องปรุงกับผัก หรือเนื้อสัตวสุก ปรุงรสดวยน้ําปลา เกลือ มะนาว (ใชบาง
ตํารับ) ใชเพยีงเล็กนอยเทานัน้ ไมนยิมรสเปรี้ยวนํา 
 
            ตํา มีวิธีทําคลายยํา คือ ตองโขลกเครื่องปรุงรสที่ประกอบดวย พริกแหง หอม 
กระเทยีม กะป ขา ลูกผักชี รากผักชี มะแขวน เกลือ หรือบางตํารับก็ใชเครื่องปรุงนอยกวานี ้แลวนํา
ของที่จะยํา  เชน ขนุนดิบตมสุกลงตํากับเครื่องน้ําพริกนัน้ บางตํารับจะใสเนื้อหมูสับลงตําใหเขากัน
ดวย แลวนําไปผัด แลวปรุงรสเค็ม โรยหนาดวยตนหอม ผักชี ใบมะกรูด เชน ตําจิน้ (เนื้อ) ตําขนนุ 
(ใชขนุนดิบตมสุก) 
 
            ลาบ ชาวเหนือไมนยิมรสเปรี้ยว ปรุงรสเค็มเพียงรสเดียว ใสเครื่องปรุงรสโขลกคลาย
ตําแตใสเครื่องเทศบางชนิดตามความเหมาะสมวาจะทําลาบอะไร คําวาลาบภาษาเหนอื หมายถึง การ
สับ ฉะนั้นการทําลาบ หมายถึง การนําเอาเนื้อสัตวตาง ๆ จะเปนเนื้อวัว เนื้อหมู เนื้อควายหรือเนื้อเกง 
มาสับละเอียดแลวปรุงรส ถาเปนลาบดิบจะเสิรฟเลย ถาเปนลาบสุกก็จะนําไปผัดกับน้ํามันใหสุกกอน
เสิรฟ เรียกวา ลาบคั่ว 
 
            หลู ไมนยิมใชเปนกบัขาวแตใชแกลมเหลา ซ่ึงวิธีการทําหลู  คือ ลาบดิบที่ผสมเลือด
หมูสด โดยนําเลือดสดมาขยาํกับใบตะไครจนหายคาว ผสมกับเครื่องน้ําพริกลาบพอควร ใสเนื้อสัตว
ดิบคนใหเขากนั โรยหนาดวยเครื่องในทอดกรอบ แคบหมูสับ หอมเจยีว กระเทยีมเจียว เหยาะน้ํา
กระเทยีมดองนิดหนอย 
 
     1.3  เครื่องจิ้ม ของภาคเหนือมีลักษณะแหง ๆ หรือขน แบงออกเปน น้ําพริก คือ ตํา
เครื่องปรุงรวมกันแลวปรุงรส เชน น้ําพริกปลารา น้ําพริกปลา น้ําพริกหนุม น้ําพริกปู น้ําพริกตาแดง 
กับน้ําพริกผัด คือ ตําเครื่องปรุงรวมกันแลวนําไปผัดใหสุก เชน น้ําพริกออมหรือน้ําพริกออง 
  
     1.4  ผัด แบงเปน 2 ประเภท คือ ผัดที่ไมเผ็ด เชน ผัดแหนมใสวุนเสน ผัดยอดฟกทองใสไข 
และผัดที่มีรสเผ็ด เชน คั่วตมหมู คั่วเห็ดถอบ คั่วแค ผัดหนอไมสด ผัดเผ็ดปลา 
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     1.5  อาหารจานหรืออาหารเบ็ดเตล็ด อาหารกลุมนี้แบงออกตามวิธีหงุตมดังนี้ คือ 
 

              1.5.1   ปง เชน ไสอ่ัว 
              1.5.2   ปงและนึ่ง เชน จิ้นฮุม (ชนดิจืด) 
              1.5.3   ตมแลวผัด เชน จิ้นฮุม (ชนดิเผ็ด) 
              1.5.4   ทอดแลวตมในกะทิ เชน ลูกชิ้นกะท ิ
              1.5.5   ตมจนน้ําแหง เชน อุกไก    
              1.5.6   งบและหอหมก เชน งบหมู งบปลาและกุง หอนึ่งไก 
 
      1.6   ของแนม ที่ใชกนัมาก คือ แคบหมู ที่แนมไดทั้งน้าํพริกตาง ๆ และใชแนมแกงได
อรอย จิ้นฮุมชนิดไมเผ็ดก็ทําหนาที่แนมน้ําพริกไดอรอยเชนกัน จิน้เกลอื (คือ เนื้อเค็มแผนบางสีแดง
รมควันจนหอม เปนของแนมน้ําพริกและแกง) 
  
      1.7   อาหารจานเดยีว เปนอาหารที่มีสวนประกอบครบทั้ง 5 หมู ซ่ึงอาหารจานเดยีวของ
ภาคเหนือที่ไดรับความนิยมสูงมีอยูหลายชนิดดวยกัน เชน ขนมจีน (ชาวเหนือ เรียก ขนมเสน) น้ํา
มะเขือสม (หรือ น้ําเงี้ยว) ขาวซอย ขาวกั้นจิ้น (หรือจิ้นสมเงี้ยวหรือขาวเงี้ยว) เปนตน 
 

2.  อาหารหวาน หรือ ขนมชาวเหนือ สวนใหญเปนขนมหวานที่มีสวนประกอบที่ทําจากแปง 
น้ําตาล กะทิ เชน ขาวเหนียวเปยก ขาวตอกตั้ง ขนมเทยีน ขาวเกรยีบวาว ขนมนางเลด็ เปนตน         
(วงสวาท, 2539) 
 
 3.  อาหารวาง ชาวเหนือจะนยิมรับประทานอาหารในมื้อหลัก ๆ คือ เชา กลางวัน และเย็น
เปนสวนใหญ ดังนั้น จึงไมคอยมีอาหารวาง หรือของกินเลน (วาณี และ ประหยดั, 2538 ) 
  
 4.  อาหารถนอมและอาหารแปรรูป การถนอมอาหาร หมายถึง การเกบ็รักษาอาหารดวย
วธีิการตาง ๆ ใหอาหารอยูในสภาพที่ใกลเคยีงกับของสด สูญเสียคุณคาทางโภชนาการนอยที่สุด แต
ยังคงลักษณะซึ่งเปนที่ตองการของผูบริโภค และการแปรรูปอาหาร หมายถึง การนําอาหารมาผาน
กระบวนการตาง ๆ เพื่อใหอาหารมีลักษณะตามตองการ บริโภคไดอยางปลอดภัยและยังชวยเก็บ
อาหารไวไดระยะหนึ่ง ดังนัน้ เพื่อลดการเสื่อมเสียของอาหาร เพื่อใหอาหารเก็บไดนานขึ้น จึงตองมี
การถนอมและแปรรูปอาหารดวยกรรมวิธีตาง ๆ ซ่ึงวิธีการถนอมและแปรรูปอาหารก็สามารถทําได
หลายวิธี เชน การทําแหง เปนการถนอมอาหารที่เกาแกทีสุ่ด โดยอาศัยหลักการลดกจิกรรมของ
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เอนไซมเปนการใชความรอนไลไอน้ําออกจากอาหาร การใชความรอน เปนการถนอมอาหารดวยการ
ใชความรอนทาํลายจุลินทรีย และยับยั้งการทํางานของเอนไซม สวนการทําใหเขมขน เปนการทําให
อาหารมีความเขมขนสูงขึ้น โดยการระเหยน้ําหรือการเพิม่ความเขมขนในรูปสารละลายเกลือหรือ
น้ําตาล และการหมักดอง เปนการถนอมและแปรรูปอาหารอาศัยหลักการสงเสริมกิจกรรมของ          
จุลินทรียและเอนไซม และยงัมีการถนอมและแปรรูปอาหารนอกจากวธีิการตาง ๆ ที่กลาวมา เชน การ
ใชความเย็น การฉายรังสี การรมควัน การใชสารเคมี เปนตน (อรวนิท, 2543)  
 
3.  อาหารพื้นบานเปนอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
 อาหารเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งสําหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย โดยแหลงที่มาของอาหารก็จะไดมา
จาก ปาไม ตนไม แหลงน้ํา ส่ิงแวดลอม และธรรมชาติตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ที่มีการพัฒนาควบคูมา
กับมนุษย พืชผัก ผลไมเปนแหลงอาหารและยาของคนเรามาตั้งแตอดตี คนเราไดอาศัยเก็บพืชผักที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติกินเปนอาหารมาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร สมัยยังเรรอน ลาสัตวปา จับปลา 
และหาผักผลไมปากิน ตอมาจึงไดรูจกัการทํากสิกรรม โดยพืชผักสวนใหญเราสามารถเก็บกินจาก
ธรรมชาติ และสวนนอยที่มกีารเพาะปลูกอยางเปนเรื่องเปนราว (ทวีทอง, 2545) กมลาภรณ และคณะ 
(2544) ไดกลาววา ผักพื้นบาน คือ ไมพื้นเมือง หรือไมทองถ่ิน ที่ชาวบานนํามาปรุงเปนอาหาร 
สอดคลองกับ แสงโสม (2542) ที่กลาววา ผักพื้นบาน หมายถึง พรรณพชืผักพื้นบาน หรือพรรณไม
พื้นเมืองในทองถ่ิน ที่ชาวบานนํามาบริโภคเปนผัก เกดิในแหลงธรรมชาติ ตามปาเขา หนองบึง ริมน้ํา 
หรือชาวบานนํามาปลูกไวเพื่อสะดวกในการบริโภค โดยผักพืน้บานจะมีช่ือเฉพาะของแตละทองถ่ิน 
และนําไปประกอบเปนอาหารพื้นเมืองตามกรรมวิธีเฉพาะของทองถ่ิน โดยตัวผักพื้นเมืองเองมีคุณคา
ในการสรางภมูิคุมกัน เพื่อใหรางกายเจริญเตบิโต ซอมแซมสวนที่สึกหรอ ในแงนี้กเ็ทากับเปนยา
ปองกันโรคและรักษาโรคไดดวย ทั้งยังสรางพลังงาน พลังรางกายและพลังสมอง (สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2546)   
 
 อาหารไทย เปนอาหารที่มีคณุคามากมายหลายดาน แบบแผนการรับประทานอาหารของคน
ไทยในอดีตนบัวาเปนสิ่งที่ด ีเนื่องจากคนไทยจะรับประทานขาวกับกบัขาว ซ่ึงกับขาวแตละมื้อจะมี
ความหลากหลาย ทําใหไดรับสารอาหารครบถวนตามทีร่างกายตองการ โอกาสที่จะเกิดโรคขาด
สารอาหารก็จะมีนอย (สมใจ, 2541) อาหารพื้นบานไทยหลายชนิดใชผักพื้นบานเปนสวนประกอบ
หลัก มีทั้งประเภทแกง ไดแก แกงแค แกงหวัปลี แกงหนอไม อาหารประเภทยําและประเภทเครื่องจิม้ 
ไดแก น้ําพริกตาง ๆ อาหารเหลานี้ลวนตองรับประทานกับผักทั้งสิ้น (สุภาพ และ สมใจ, 2540) ผัก
พื้นบานไทยจงึเปนอีกภูมิปญญาไทยในการแสวงหาพืชผักในแตละทองถ่ินนํามาทําเปนอาหาร     
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(สงา, 2542) ที่มีคุณคาทางโภชนาการ มวีติามินและแรธาตุครบถวน ซ่ึงไมเพียงแตจะมีคุณคาทาง
โภชนาการเทานั้น ผักพื้นบานสวนใหญยังมีคุณคาเปนสมุนไพร เปนยาพื้นบานของคนที่มีรายไดนอย 
ที่สามารถหาไดจากรัว้บาน ริมคลอง ทุงนา (วัชรี, 2542) และที่สําคัญผักพื้นบานเหลานี้มีส่ิงปนเปอน
จากสารเคมีนอยมาก หรือแทบไมมีเลย เพราะเกิดจากธรรมชาติเปนสวนใหญ (สงา, 2542) อาหาร
พื้นบานไทยจงึมีใยอาหารสงู ชวยในการขบัถาย ปองกันริดสีดวงทวาร มะเร็งลําไสใหญ หัวใจขาด
เลือด (สุภาพ และ สมใจ, 2540) ขออักเสบ ความดันโลหติสูง และโรคแหงความเสื่อมทั้งหลาย หาก
รางกายไดรับเปนประจําก็จะชวยปองกนัโรคภัยตาง ๆ ได  ดังนั้น หากเลอืกรับประทานอาหารที่อุดม
ไปดวยผักพื้นบาน ก็เทากับกินยาอายุวัฒนะไปดวย (ลลิตา, 2542) และ เยาวภา (2540) ก็ไดกลาวใน
แนวทางเดยีวกันวา อาหารและพืชผักพื้นบานนอกจากจะมีคุณคาทางโภชนาการสูงแลว ยังมีกากใย
มาก และเปนยาสมุนไพรในตัว ทําใหคนไทยในอดีตมีสุขภาพที่แข็งแรง สอดคลองกับ สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2543) ที่ไดอธิบายถึงคุณลักษณะพเิศษของอาหารไทย คือ 
นอกจากจะใหคุณคาทางโภชนาการที่จําเปนตอรางกายครบถวนแลว ยงัใหสรรพคุณทางยาและ
สมุนไพร รวมทั้งแสดงถึงภมูิปญญาและศิลปวัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ินอีกดวย และ สํานักพิมพ
แสงแดด (2546) ไดกลาวเพิม่เติมถึง อาหารพื้นบานและพืชผักพื้นบานวา มิใชเปนเพยีงเครื่องสะทอน
ชีวิตความเปนอยูของคนไทยตามทองถ่ินตาง ๆ เทานั้น แตยังแสดงใหเห็นศิลปศาสตรการปรุงอาหาร
และวัฒนธรรมการกินอาหารของชุมชนทองถ่ิน ผักพื้นบานจึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนด
เอกลักษณของครัวชาติ ครัวภูมิภาค และครัวทองถ่ินตาง ๆ  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 เสาวภา (2534) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง อาหารพื้นบานของไทยภาคเหนือ พบวา อาหาร
พื้นบานของไทยภาคเหนือ มีทั้งหมด 115 ชนิด แบงออกเปนอาหารประเภทแกง 53 ตํารับ ยํา 29 
ตํารับ น้ําพริก 10 ตํารับ หอนึง่ (หอหมก) 4 ตํารับ คั่วและผัด 4 ตํารับ เจีย๋ว 5 ตํารับ และเบ็ดเตล็ด 10 
ตํารับ จากการศึกษาเกี่ยวกับสวนประกอบของอาหารพื้นบาน พบวา สวนประกอบประเภทเนื้อสัตว 
มีการใชเนื้อหมูและปลาชอน สวนประกอบที่เปนผัก นยิมใชผักชะอมและถั่วฝกยาว ผลไมที่ใชคือ 
มะมวง สมโอ กระทอน สวนประกอบที่เปนเครื่องปรุงนิยมใช กะป ปลารา เกลือ และน้ําปลา 
สวนประกอบที่ใชแตงกลิ่นนิยมใช กระเทยีม และหอมหวัเล็ก สวนประกอบที่เปนเครื่องเทศ นิยมใช 
ตะไคร และขา การประกอบอาหารนยิมใชวิธีการแกงและวิธีการยําหรือสา สวนปจจยัที่มีผลตอการ
เลือกและไมเลือกอาหารพื้นบาน พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกกินอาหารพื้นบานมากที่สุด ไดแก 
ความสามารถในการเพาะปลูกพืชผักพื้นบาน เพื่อนํามาประกอบอาหารไดเอง และรสชาติของอาหาร
พื้นบานที่มีความอรอยถูกปาก 
 
 เยาวภา (2540) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง ความรูเกีย่วกับการบริโภคผักพื้นบานของผูบริโภค 
ในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวา ผูบริโภคในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม สวน
ใหญเปนเพศหญิง มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบริโภคผักพื้นบานในระดับปานกลาง และพบวา 
ผูบริโภคยังมีความรูนอย เกี่ยวกับผักพืน้บานหลายชนดิมปีระโยชนมากกวาผักทีว่างขายทั่วไป โดย
คิดวาผักที่มีขายทั่วไปคือ ผักพื้นบาน การบริโภคผักพื้นบานตามฤดูกาลเปนผลดีตอสุขภาพ และการ
บริโภคผักพื้นบานเพื่อใหมสุีขภาพดี ควรเหมาะสมกับธาตุทั้ง 4 ของรางกาย คือ ดนิ น้ํา ลม ไฟ 
 
 วไลภรณ (2536) ไดทําการศกึษาวจิัยเรื่อง อาหารพื้นบานของไทยภาคกลางตอนลาง พบวา 
กลุมตัวอยางคอื ผูประกอบอาหารแตละครวัเรือน สวนใหญนิยมบริโภค ผักบุง ผักกระเฉด และตําลึง 
สวนเนื้อสัตวไดแก เนื้อหมู เนื้อวัว และปลาดุก ตามลําดบั ลักษณะการประกอบอาหารคาวไดแก แกง 
เครื่องจิ้ม ผัด ยํา ลาบ และเครื่องเคียง การประกอบอาหารหวานมวีิธี ตม นึ่ง กวน อบ และปง 
นอกจากนี้ยังพบวาการบริโภคเนื้อสัตวมคีวามสัมพันธกับระดับการศึกษา (P < 0.05) และการบริโภค
พืชผักมีความสัมพันธกับฤดูกาล (P < 0.05) 
  
 กัลยา (2538) ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง อาหารจากผักพืน้บานในเขตภาคกลางตอนใต โดย
ศึกษาผักพืน้บานที่มีสารอาหารสูง 4 ประเภท คือ ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก และ
วิตามินเอ จากการศึกษาพบวา ผักพื้นบานในเขตภาคกลางตอนใต ที่ประชาชนบริโภคมี 77 ชนิด ขึ้น
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ในเขตน้ําจืด 73 ชนิด ขึ้นในเขตน้ําเค็มหรือน้ํากรอย  4 ชนิด เมื่อศึกษาคุณคาทางอาหาร ปรากฏวา 
ยอดแคและผักขมทะเลเปนผักที่ให ธาตแุคลเซียมสูง แพงพวยและดอกจาก เปนผักทีใ่หธาตุ
ฟอสฟอรัสสูง ยอดบวบหอมและผักเบีย้ทะเล เปนผักที่ใหธาตุเหล็กสูง ยอดมะรุมและชะครามเปนผัก
ที่ใหวิตามินเอสูง 
 
 จิตติมา (2538)ไดทําการศึกษาวิจยัเร่ือง อาหารพื้นบานของไทยภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
ตอนบน จากการศึกษาพบวา สวนประกอบของอาหารพื้นบานเปน ผักพืน้บาน 75 ชนิด เนื้อสัตว 31 
ชนิด แมลง 13 ชนิด และเครื่องปรุงรส 11 ชนิด มีอาหารพื้นบานทั้งหมด 86 ชนิด เปนอาหารคาว 65 
ชนิด อาหารถนอม 14 ชนิด และอาหารหวาน 7 ชนิด ในอาหารคาว 65 ชนิด เปนอาหารแกง ตม 21 
ชนิด ยํา พลา 22 ชนิด ปง ยาง 6 ชนิด หมก นึ่ง 6 ชนิด และเครื่องจิ้ม 7 ชนิด อาหารคาวที่นิยมบริโภค
ไดแก ตมปลาชอน ลาบวัว ปงปลาดุก ปลานึ่ง ปนปลา อาหารถนอมไดแก ปลารา อาหารหวานไดแก 
ขาวตมมัด คณุคาทางโภชนาการของอาหารคาว ที่ใหพลังงานและโปรตีนสูงคือ อ่ึงแหงยาง ให
คารโบไฮเดรตสูง คือ ตํากลวย ใหไขมนัสูง คือ คั่วหมู ใหแคลเซยีมและฟอสฟอรัสสูงคือ กอยกุง ให
เหล็กสูงคือ ปนเห็ดปลวก ใหวิตามนิเอสูงคือ คั่วเนื้อ ใหวิตามินซีสูงคือ แกงผักหวานปา อาหารหวาน
ที่ใหพลังงาน โปรตีน แคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงคือ ตมถ่ัวดํา ใหคารโบไฮเดรตสูงคือ ขาวปาด ให
ไขมันสูงคือ ขาวแตน ใหเหล็กสูงคือ ขนมนางเล็ด ใหวิตามินเอสูงคอื ขนมหมก (ขนมเทียน) และให
วิตามินซีสูงคือ ขาวตมมัด อาหารที่ใชตามเทศกาลและประเพณี สวนใหญนิยม ลาบววั ลาบหมู ตม
ปลา ตมไก ปลานึ่ง และขาวตมมัด  
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 
 อุปกรณที่ใชในการรวบรวมขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
 

 1.  แบบสัมภาษณ 
 2.  อุปกรณบนัทึกเสียง 
 3.  กลองถายรูปบันทึกภาพ 

 
 แบบสัมภาษณศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน สามารถแบง
แบบสัมภาษณออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 
 ตอนที่ 1  ประเภทและสวนประกอบของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 
 ตอนที่ 2  ศักยภาพของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ในดานตาง ๆ ดังนี ้
 

  2.1  แหลงของวัตถุดิบ 
  2.2  กระบวนการผลิต 
  2.3  การผลิตในเชิงพาณิชย 
  2.4  การเปนอาหารเพื่อสุขภาพ 
  2.5  การถายทอดภูมิปญญา 
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วิธีการ 
 
 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิสํารวจ (survey research) เพื่อศึกษาประเภทอาหาร 
สวนประกอบ และศักยภาพดานอาหารพื้นบานของภาคเหนือตอนบน 
 
ประชากร 
 
 ประชากรที่ทําการศึกษา คือ ประชากรที่อยูในเขตภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย 8 จังหวดั 
คือ จังหวดัแมฮองสอน จังหวัดเชยีงใหม จงัหวัดเชียงราย จังหวดัลําปาง จังหวดัลําพูน จังหวดัแพร 
จังหวดัพะเยา และจังหวัดนาน 
 
กลุมตัวอยาง  
 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยั คือ ผูสูงอายุและผูนําทองถ่ิน ที่มีความรูความสามารถดาน
อาหารพื้นบาน จํานวน 128  คน โดยสอบถามจากคนในทองถ่ิน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล 
หรือเจาหนาทีพ่ัฒนาชุมชน ที่อยูในเขตภาคเหนือตอนบน 4 จังหวัด คอื จังหวดัเชียงราย จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดลําปาง และจังหวดันาน โดยใชวิธีการสุมแบบหลายขัน้ตอน (multistage random 
sampling) ซ่ึงมีวิธีการดังนี ้
 
 ขั้นที่ 1 เลือกจงัหวัดที่อยูในเขตภาคเหนือตอนบน รอยละ 50 ของจังหวดัทั้งหมด โดยวิธีการ
สุมอยางงาย (simple random sampling) ได 4 จังหวดั คือ จังหวดัเชยีงราย จังหวัดเชียงใหม จังหวดั
ลําปาง และจังหวัดนาน 
 
 ขั้นที่ 2 เลือกอําเภอจากกลุมตัวอยางจังหวดัในขั้นที่ 1 จังหวัดละ 4 อําเภอ ใชวิธีการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือกอําเภอที่มปีระชากรอาศยัอยูเปนจํานวนมาก (สํานกังาน
สถิติแหงชาติ, 2543) หรือเปนอําเภอที่มีความสําคัญในอดีต ได 16 อําเภอ ดังนี ้
 
 จังหวดัเชยีงราย  ไดแก  อําเภอเมือง  อําเภอเชยีงแสน  อําเภอเวียงชยั  และอําเภอแมสาย 
 จังหวดัเชยีงใหม  ไดแก  อําเภอเมือง  อําเภอสันกําแพง  อําเภอสันปาตอง และอําเภอแมริม  
 จังหวดัลําปาง      ไดแก  อําเภอเมือง  อําเภอเกาะคา  อําเภอแมทะ และอําเภอหางฉัตร 
 จังหวดันาน         ไดแก  อําเภอเมือง  อําเภอทาวังผา  อําเภอปว  และอําเภอเวียงสา  
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 ขั้นที่ 3 เลือกตาํบลจากกลุมตวัอยางอําเภอในขั้นที่ 2  อําเภอละ 4 ตําบล โดยวิธีการสุมแบบ
เฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ในตําบลที่เปนแหลงชุมชนโบราณ รวม 64 ตําบล ดังนี้  
 
ตารางที่ 1   รายช่ือตําบลและอําเภอในจังหวัดที่ทําการศกึษา 
 

จังหวดั อําเภอ ตําบล 
เมือง รอบเวียง  แมขาวตม  หวยสัก  สันทราย 

เชียงแสน ปาสัก  โยนก  เวียง  ศรีดอนมูล 
เวียงชยั เวียงเหนือ  เมอืงชุม  ผางาม  เวียงชยั 

เชียงราย 

แมสาย ศรีเมืองชุม  โปงงาม  แมสาย  เวยีงพางคํา 
เมือง ชางเผือก  แมเหียะ  หนองหอย  วัดเกต ุ

สันกําแพง ตนเปา  รองววัแดง  ทรายมลู  สันกลาง 
สันปาตอง สันกลาง  ทุงสะโตก  ทุงตอม  ยุหวา 

เชียงใหม 

แมริม แมแรม  แมสา  หวยทราย  สันโปง 
เมือง สวนดอก  ชมพู  ตนธงชัย  สบตุย   
เกาะคา ลําปางหลวง  เกาะคา  นาแกว  ทาผา 
แมทะ น้ําโจ  สันดอนแกว  หวัเสือ  ปาตัน 

ลําปาง 

หางฉัตร เวียงตาล  หางฉัตร  หนองหลม  วอแกว 
เมือง ในเวียง  ดูใต  ถืมตอง  ไชยสถาน 

ทาวังผา ปาคา  ริม  จอมพระ  ทาวังผา 
ปว เจดียชัย  ปว  วรนคร  ศิลาเพชร 

นาน 

เวียงสา กลางเวียง  แมสาคร  นาเหลือง  น้ําปว 
 
 ขั้นที่ 4 เลือกผูสูงอายุและผูนาํทองถ่ินที่มีความรู ความสามารถดานอาหารพื้นบาน โดย
สอบถามจากคนในทองถ่ิน เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล หรือเจาหนาที่พัฒนาชมุชน ที่มี
ภูมิลําเนาในพืน้ที่ที่ทําการศกึษา โดยวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling)  ตําบลละ 2 
คน รวม 128 คน  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 การวิจยัคร้ังนีไ้ดเก็บรวบรวมขอมูล โดยผูวิจัยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึกทําการสัมภาษณ 
กลุมตัวอยางผูสูงอายุและผูนาํทองถ่ินที่มีความรู ความสามารถดานอาหารพื้นบาน ที่อยูในเขต
ภาคเหนือตอนบน 4 จังหวดั คือ จังหวัดเชียงราย จังหวดัเชียงใหม จังหวัดลําปาง และจังหวัดนาน 
จํานวน 128 คน ใชวิธีการสัมภาษณเกีย่วกบัศักยภาพภูมปิญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือ
ตอนบน ในประเภทอาหารพื้นบานที่มีลักษณะเดนในภาคเหนือตอนบน บันทึกขอมลูดวยอุปกรณ
บันทึกเสียง และใชกลองถายรูปบันทึกภาพ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ที่รวบรวมไดจากการ
สัมภาษณขอมลูดานอาหารพืน้บานภาคเหนือตอนบน และการบันทึกเสียงของผูที่มีความรูในดาน
อาหารพื้นบาน รวมทั้งการถายภาพ นํามาศึกษาวเิคราะหโดยใชสถิติคาความถี่ คาเฉลี่ย และรอยละ 
 
 เกณฑที่ใชในการศึกษาศกัยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ในดาน
ตาง ๆ มีดังนี ้
 
 1.  แหลงวัตถุดิบ  
 
      ศักยภาพสูง หมายถึง แหลงวัตถุดิบที่หาไดในทองถ่ินที่อาศัย ตําบล อําเภอ หรือจังหวัดที่
ทําการศึกษา 
      ศักยภาพปานกลาง หมายถึง แหลงวัตถุดิบที่หาไดจากทองถ่ินใกลเคยีงหรือจังหวดัที่อยู
ในเขตภาคเหนือตอนบน 
      ศักยภาพต่ํา หมายถึง แหลงวัตถุดิบที่หาไดจากแหลงอืน่ ภูมภิาคอื่น ๆ 
  
 2.  กระบวนการผลิต 
 
       ศักยภาพสูง หมายถึง การผลิตอาหารพื้นบานมีขั้นตอนในการผลิต 1-2  ขั้นตอน 
       ศักยภาพปานกลาง หมายถึง การผลิตอาหารพื้นบานมขีั้นตอนในการผลิต 3-4 ขั้นตอน 
       ศักยภาพต่าํ หมายถึง การผลิตอาหารพื้นบานมีขั้นตอนในการผลิตมากกวา 4 ขั้นตอน 
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 3.  การผลิตในเชิงพาณิชย 
 
      ศักยภาพสูง หมายถึง การผลิตเพื่อการจําหนายในทองถ่ิน จังหวดัอืน่ และภูมิภาคอื่น 
      ศักยภาพปานกลาง หมายถึง การผลิตเพื่อการจําหนายในทองถ่ินเปนประจํา 
      ศักยภาพต่ํา หมายถึง การผลิตเพื่อการจําหนายในทองถ่ินเปนบางครั้ง 
 
 4.  การเปนอาหารเพื่อสุขภาพ 
 
       ศักยภาพสูง หมายถึง อาหารที่ปรุงดวยพืชผักสมุนไพร 4 ชนิดขึ้นไป หรือใชพืชผักเปน
สวนประกอบหลัก ใชเนื้อสัตวประเภทปลาเปนสวนประกอบ และไมใชกะทิ / น้ํามนัเปน
สวนประกอบ 
       ศักยภาพปานกลาง หมายถึง อาหารที่ปรุงดวยพืชผักสมุนไพร 2-4 ชนิด ใชเนื้อสัตว
ประเภทเนื้อหมู ไก ววั ไข แมลงหรือเนื้อสัตวอ่ืน ๆ หรือใชกะท ิ/ น้ํามนัเปนสวนประกอบเล็กนอย 
       ศักยภาพต่าํ หมายถึง อาหารที่ปรุงดวยพืชผักสมุนไพรนอยกวา 2 ชนิด หรือไมมีเลย ใช
เนื้อสัตวสวนที่มีไขมันสูง เครื่องในสัตว หรือใชขาว แปง น้ําตาล มะพราว กะทิ น้ํามัน เปน
สวนประกอบหลัก  
 
 5.  การถายทอดภูมิปญญา 
  
      ศักยภาพสูง หมายถึง มีการสอน ถายทอดภูมิปญญาดานอาหารพื้นบานเปนประจาํ 
      ศักยภาพปานกลาง หมายถึง มีการสอน ถายทอดภูมิปญญาดานอาหารพื้นบานเปน
บางครั้ง 
      ศักยภาพต่ํา หมายถึง มีการสอน ถายทอดภูมิปญญาดานอาหารพื้นบานนาน ๆ คร้ัง
หรือไมมีเลย 
 
      โดยกําหนดเกณฑคะแนนในการประเมินคาคําตอบ ดังนี ้
 

ศักยภาพสูง  3 คะแนน 
  ศักยภาพปานกลาง 2 คะแนน 
  ศักยภาพต่ํา  1 คะแนน 
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 การกําหนดระดับของคาเฉลี่ยศักยภาพภูมปิญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน  
โดยแปลความหมายคะแนนคาเฉลี่ยเปนระดับศักยภาพ ดงันี้ 
 
 นําคะแนนมาจัดชวงระดับคาเฉลี่ยตามวิธีการ (บุญเรียง, 2545) ดังนี ้
   
  การจัดชวงระดับคาเฉลี่ย   = คาสูงสุด – คาต่ําสุด 
                           จํานวนชัน้ 
      = 3 - 1 
                       3 
      = 0.66 
  
 เกณฑกําหนดคาเฉลี่ยระดับศักยภาพ ดังนี ้
 
  คาเฉลี่ยระหวาง  2.34  -  3.00  หมายถึง  มีศักยภาพในระดับสูง 
  คาเฉลี่ยระหวาง  1.67  -  2.33  หมายถึง  มีศักยภาพในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ยระหวาง  1.00  -  1.66  หมายถึง  มีศักยภาพในระดับต่ํา 
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ผลและวิจารณ 
 
 จากการศึกษา ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน สามารถนําเสนอ
ผลการวิจัยแบงไดเปน 2 ตอน ดังนี ้
 
 ตอนที่  1  ประเภทอาหารพืน้บานภาคเหนือตอนบน 

ตอนที่  2  ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานทั้ง 5 ดาน ดังนี ้
    2.1   แหลงวตัถุดิบ 
    2.2   กระบวนการผลิต 
    2.3   การผลิตในเชิงพาณิชย 
    2.4   การเปนอาหารเพื่อสุขภาพ 
    2.5   การถายทอดภูมิปญญา 

 
ตอนที ่1 ประเภทอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 

  
 จากการศึกษาอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ในพื้นที่จังหวดัเชยีงราย เชียงใหม ลําปาง 
และนาน พบอาหารพื้นบานจํานวน 391 ชนิด แบงเปน อาหารคาวจํานวน 278 ชนิด อาหารหวาน
จํานวน 16 ชนิด อาหารวางจาํนวน 8 ชนิด อาหารถนอมและแปรรูปจํานวน 89 ชนิด (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2 ประเภทอาหารพืน้บานภาคเหนือตอนบน 
 
ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร 

อาหารคาว  
แกง  
  แกงใสพริกใน 
  เครื่องโขลก 

แกงกระดาง(1) แกงกระดาง(2) แกงขี้เหล็ก(1) แกงขี้เหล็ก(2) แกงขนนุ(1)   
แกงขนุน(2) แกงไขแมงมัน แกงแค(1) แกงแค(2) แกงตาง แกงตูน   

   แกงบะแตง(1) แกงบะแตง(2) แกงบะคอนกอม(1) แกงบะคอนกอม(2)   
 แกงบะถัว่ยาว(1) แกงบะถัว่ยาว(2) แกงบะน้ําแกว(1) แกงบะน้ําแกว(2) 
 แกงมะแปบ(1) แกงมะแปบ(2) แกงบะน้ํา(1) แกงบะน้ํา(2) แกงบานอย(1) 

แกงบานอย(2) แกงบอน(1) แกงบอน(2) แกงปลีตาล แกงผักกาด(1)   
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ตารางที่ 2  (ตอ)   
 
ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร 

 แกงผักกาด(2) แกงผักกุมดอง(1) แกงผักกุมดอง(2)แกงผกักูด(1) แกงผกักูด(2) 
 แกงผักขี้หดู(1) แกงผักขีหู้ด(2) แกงผักขี้ขวง แกงผักหละ(1) แกงผักหละ(2) 
 แกงผักเชยีงดา(1) แกงผักเชยีงดา(2) แกงผักปลัง(1) แกงผกัปลัง(2)   
 แกงผักพอคาตเีมีย แกงผักสลิด แกงผักแสว แกงผักเสี้ยว แกงผักสีเสียด 
 แกงผักหวาน(1) แกงผักหวาน(2) แกงผักหนาม แกงผักอฮึีม แกงผักฮวน 
 แกงผักเฮือด(1) แกงผักเฮือด(2) แกงฟกหมน แกงมะกลวยเตด   
 แกงยอดผักบาไห(1) แกงยอดผักบาไห(2) แกงยอดผักขาว แกงยอดฟกทอง 
 แกงยอดมันแกว แกงเลียง แกงสะแล(1) แกงสะแล(2) แกงไก(1) แกงไก(2) 
 แกงสมมะกลวยเตด แกงสมผักแคบ(1) แกงสมผักแคบ(2) แกงสมผักแวน 
 แกงสมผักบุง แกงหนอไมดอง(1) แกงหนอไมดอง(2) แกงหนอไมสด(1) 
 แกงหนอไมสด(2) แกงหนอไมสด(3) แกงหัวปลี(1) แกงหัวปลี(2) 
 แกงหยวกกลวย(1) แกงหยวกกลวย(2) แกงหอย แกงเห็ดโคน แกงเห็ดถอบ 
 แกงเห็ดลม แกงเห็ดไขหาน แกงเห็ดหา แกงเหด็ดิน แกงเห็ดหลม   
 แกงหางหวาย(1) แกงหางหวาย(2) แกงออกพราว  แกงออม(1) แกงออม(2)   
 แกงออม(3) แกงโฮะ แกงฮังเล 
  แกงไมใสพริกใน 
  เครื่องโขลก 

จอผักกาด จอผักกูด จอผักบุง จอผักมันแกว จอผักหนาม จอผักปลัง 
เจี๋ยวไขมดแดง เจี๋ยวไขแมงมัน เจี๋ยวผักโขมหนาม(1) เจี๋ยวผักโขมหนาม(2) 

 เจี๋ยวผักปลัง เจี๋ยวผักกาดนอย(1) เจี๋ยวผักกาดนอย(2) เจี๋ยวผักขี้ขวง 
 เจี๋ยวผักแคบ(1) เจี๋ยวผักแคบ(2) เจี๋ยวผักแวน(1) เจี๋ยวผักแวน (2) 
ยํา  ลาบ  
  สา สามะเขือ(1) สามะเขือ(2) สามะเขือ(3) สาผักรวม สาผักกาดนอย   
 สาบะแตง(1) สาบะแตง(2) สาบะแตง(3) สาปลี(1) สาปลี(2)   
 สายอดมะขามออน สายอดมะมวง 
  ยํา ยํากบ ยํากระถนิ ยําไขมดแดง ยําไขแมงมนั ยําจิน้ไก ยําจิ้นแหง ยําชะอม 
   
 
 
ตํา 

ยําดอกมะกลวยเตด ยําปลาแหง ยําปลาจอม ยําผักกุมปา ยําผักกุมดอง  
ยําผักกาดดอง ยําผักเฮือด(1) ยําผักเฮือด(2) ยํามะแปบ(1) ยํามะแปบ(2) 
ยํามะลิดไม ยําสะนัด ยําหนอไม ยําหนัง ยําเห็ดฟาง ยําเหด็โคน ยําอึ่งอาง 
ตําขนุน ตําแตง ตําบะถั่ว ตําบะโอ ตําบะตอง ตํามะเขือ ตํามะแควง ตํามะมวง   
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ตารางที่ 2  (ตอ)   
 
ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร 

 ตํามะปราง ตํามะกลวยเตด ตาํกุง ตําปูนา ตาํตอ ตําเตา(1) ตําเตา(2) ตําเตา(3)    
 ตําหางหวาย 
  ลาบ หลู ลาบหมู(ดิบ) ลาบหมู(สุก) ลาบวัว / ควาย(ดิบ) ลาบวัว / ควาย(สุก) 
 ลาบไก(ดิบ) ลาบไก(สุก) ลาบปลา(ดิบ) ลาบปลา(สุก) หลู 
เครื่องจิ้ม น้ําพริกกบ น้ําพริกขา น้ําพริกขมุ น้ําพริกแคบหมู น้ําพริกจิ๊นหมู น้ําพริกจี้กุง    
 น้ําพริกตาแดง น้ําพริกถ่ัวเนา น้ําพริกปลา น้ําพริกปลายาง น้ําพริกปลารา  
 น้ําพริกปูนา น้าํพริกน้ําป ูน้ําพริกน้ําผัก น้ําพริกน้ําหนอ น้ําพริกมะขาม 
 น้ําพริกมะกอก น้ําพริกแมงดา น้ําพริกแมงจอน น้ําพริกหนุม น้ําพริกเห็ดหลม   
 น้ําพริกเหด็ดาน น้ําพริกเห็ดฟาง น้ําพริกเหด็โคน น้ําพริกออง(1)   
 น้ําพริกออง(2) น้ําพริกอีฮวก น้ําพริกอี่เก 
ผัด  
  ผัดจืด ผัดบานอย(1) ผัดบานอย(2) ผัดผักโขมหนาม(1) ผัดผักโขมหนาม(2)   
 ผัดบาถ่ัว ผัดบาถ่ัวนอย ผัดยอดบาไห ผัดยอดฟกทอง ผัดฟกทอง ผัดผักหวาน 
 ผัดผักขี้หูด(1) ผัดหนอไม(1) ผัดแตงกวา ผัดแหนม ผัดเตา คั่วน้ําเมีย่ง 
  ผัดเผ็ด คั่วกบ คั่วเขียด คั่วแค(1) คั่วแค(2) คั่วผักกูด คั่วผักกุมดอง คั่วผักขี้หูด(2) 
 คั่วผักโขมหนาม(3) คั่วผํา คั่วบาเขือ คั่วบาถ่ัวบาเขือ คั่วบะถั่วพ ูคั่วมะลิดไม    
 คั่วหนอไม(2) คั่วเหด็ถอบ คั่วเหด็หลม คั่วเห็ดไขหาน คั่วเห็ดแดง 
เบ็ดเตล็ด  
  ปง ไสอ่ัว แอบหม ูแอบอองออ แอบอีฮวก แอบปลา แอบกุง ปามไขมดแดง   
 ปามไข จิ้นปง ปลาปง(1) ปลาปง(2) 
  อบ จิ้นอบ อบไก อบปลา 
  ทอด จิ้นทอด ปลาทอด ปลาสมทอด 
  นึ่ง หอนึ่งมดแดง หอนึ่งจิ้นไก หอนึ่งหม ูหอนึง่แค(1) หอนึ่งแค(2)   
 หอนึ่งเครื่องในหม ูหอนึ่งหนอไม หอนึ่งปลี หอนึ่งปลา หอนึ่งไก(1)   
 หอนึ่งไก(2) ไกนึ่ง จิ้นนึ่ง 
อาหารจานเดียว ขนมจีนน้ําเงี้ยว กวยเตีย๋วน้ําเงี้ยว ขาวซอย ขาวหมี ่หมี่ผัด ขาวกั้นจิ้น(1)   
 ขาวกั้นจิ้น(2) ขาวสม(1) ขาวสม(2) 
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ตารางที่ 2 (ตอ)   
 
ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร 

อาหารหวาน  
นึ่ง ขนมจอก(1) ขนมจอก(2) ขนมบาแตง ขนมเกลือ ขนมมันตาง ขนมลิ้นหมา 
 ขนมไสอ่ัว 
กวน ขนมศิลาออน ขนมปาด กาละแม 
ตม ขาวตมหวัหงอก ลูกลานเชือ่ม 
ทอด ขนมวง(1) ขนมวง(2) 
ปง ขาวหลาม(1) ขาวหลาม(2) 
อาหารวาง  
นึ่ง ขาวหนกึงา 
ทอด กระบองฟกทอง กระบองปลี กระบองมะละกอ หนอนไมไผทอดกรอบ 
เบ็ดเตล็ด ขาวจี่งา ขาวแรมฟน(1) ขาวแรมฟน(2) 
อาหารถนอมและแปรรูป 
โดยการใชเกลอื แหนม แหนมซี่โครงหมู หนังสม น้ําตับ ปลารา ปลาสม ปลาจอม ขี้ปลาฟก   
 เมี่ยงสม เมี่ยงหวาน เมี่ยงทรงเครื่อง กระเทยีมโทนดอง หัวกระเทียมดอง   
 ขิงดอง ทอดอง บวยดอง มะมวงดอง มะขามดอง กระทอนดอง มะปรางดอง   
 มะยมดอง มะนาวดอง ฝร่ังดอง บวยเค็ม มะมวงเค็ม ผักกาดดอง   
 ผักกุมดอง หนอไมดอง(1) หนอไมดอง(2) ถ่ัวเนาหอ ถ่ัวเนาแผน(1)   
 ถ่ัวเนาแผน(2) 
โดยการใชน้ําตาล ทอแชอ่ิม บวยหวาน มะมวงแชอ่ิม มะยมแชอ่ิม มะขามแชอ่ิม กระทอนแชอ่ิม 
 เชอรร่ีแชอ่ิม มะมวงอบน้ําผ้ึง ทออบน้ําผ้ึง ลูกไหนอบน้ําผ้ึง มะมวงอบแหง   
 กระทอนอบแหง มะขามอบแหง พุทราเชื่อม มะเขือเทศเชื่อม กลวยกวน   
 สับปะรดกวน มะมวงกวน มะขามกวน  
โดยการใช 
ความรอน 

น้ําปู น้ําผัก น้ําเมี่ยง น้ําหนัง น้ําหนอ หนอไมปบ น้ํามะเกี๋ยง น้ําหมอน 

โดยการทําแหง ช้ินแหง กุนเชยีง ปลาแหง หนังแหง หนังพอง ดอกงิ้วแหง มะตูมแหง 
 กระเจีย๊บแหง ดอกเกกฮวยแหง สตรอเบอรร่ีอบแหง เนือ้ลําไยอบแหง   
 ลําไยอบแหง เนื้อล้ินจี่อบแหง ไกแผน ไกพรุย ขาวเกรยีบวาว(ขาวควบ)   

ขาวแคบ ใบชาเขียวอบแหง ใบชาอูหลงอบแหง ชาใบหมอนอบแหง   
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ตารางที่ 2 (ตอ)   
 
ประเภทอาหาร ชนิดอาหาร 

 ชาดอกคําฝอย 
โดยการทอด ขนมซี่ ขาวซอยตัด ขาวแตน แคบหม ูแคบหมูไรมัน 
โดยวิธีการอื่น ๆ หมูยอ หมหูยอง หมูแผน หมูฝอย 

 
หมายเหตุ: (1) หมายถึง ตํารับที่ 1, (2) หมายถึง ตํารับที่ 2, 3  หมายถึง ตํารับที่ 3 
 
 จากการศึกษาอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน พบวา คนทางภาคเหนือตอนบน ยงัคงรักษา
รูปแบบของอาหารการกินทีเ่ปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมไดอยางเหนยีวแนน แมวากระแส
วัฒนธรรมการกินในรูปแบบอื่นจะเขามาปะปนอยูในชวีิตประจําวัน แตคนสวนใหญยังคงนิยม
บริโภคอาหารพื้นบานอยูเปนประจํา  
  
 อาหารที่พบมากที่สุด คือ อาหารคาว รูปแบบการกินของอาหารคาวยังคงนิยมรับประทาน         
ขาวเหนียวเปนหลัก สอดคลองกับยิ่งยง (2530) และพัชรี (2539) ที่กลาววา อาหารหลักคือ ขาวเหนียว 
ที่จะนึ่งไวตั้งแตเชาและเก็บไวกินทั้ง 3 มื้อ สวนกับขาว ชาวเหนือมีวิธีการปรุงอาหารที่แตกตางไป
จากภาคกลาง คือ ไมนิยมใชกะทิ (ปริทรรศน และ ชูศรี, 2542) วิธีการประกอบอาหารจะใชวิธี แกง 
จอ เจี๋ยว สา ยํา ตํา ปง แอบ นึง่ ทอด เปนตน โดยมากกับขาวจะมีน้ํานอย เพื่อสะดวกในการกินดวย
มือ เชน น้ําพริก ยํา ลาบ ซ่ึงจะใชขาวเหนียวปนจิ้มรับประทาน (ประหยัด, 2547) จากการสํารวจ
อาหารคาวจะนิยมใช พริกแหง กระเทยีม หอมแดง ขา ตะไคร และใบมะกรูด เปนเครื่องเทศในอาหาร 
รวมทั้งใช กะป เกลือ ปลารา เปนเครื่องปรุงรส ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ พิกุล (2544) สวน
เนื้อสัตวที่ใชบริโภคจะนยิมใชปลาสด เชน ปลาชอน ปลาดุก ปลานิล ฯลฯ รวมทั้งปลาแหง และเนื้อ
หมู รองลงมาจะใชเนื้อไก เนื้อวัว เนื้อควาย แคบหมู ในชนบทยังนยิมรับประทาน กบ เขียด และ
แมลงตาง ๆ ตามแตจะหาได โดยเนื้อสัตวจะหาไดจากแหลงน้ําตามธรรมชาติ จากในปา การเลี้ยงไว
เพื่อการบริโภค รวมทั้งการซื้อจากตลาด สวนพืชผักที่ใชในการประกอบอาหาร จะหาไดจากปา ทุง
นา หนอง คลอง บึง ในสวน ผักพื้นบานตามริมร้ัว หรือผักพื้นบานที่ปลูกไวในบานเพือ่การบริโภค 
เชน พริกขี้หน ูใบชะพลู ดอกแค ตะไคร ใบมะกรูด ตําลึง ผักปลัง เปนตน ผักพื้นบานภาคเหนือ
ตอนบนมีมากมายหลายชนิด แตกตางกันไปตามฤดูกาล เชนในฤดูฝนจะมีผักตําลึง ผักบุง ยอดกระถิน 
หนอไม ฤดแูลงจะมีผักหวาน ผักเสี้ยว ผักมะคอนกอม ผักฮวนหมู และฤดูหนาวมี มะแปบ ผักเฮือด 
เปนตน ชาวบานจึงนยิมนําผักพื้นบานที่มตีามฤดูกาลมาใชประกอบอาหาร นอกจากนี้ยังมีการใช
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ผลไมดวยเชนกัน เชน มะมวง สมโอ กระทอน ที่ใชประกอบอาหารไดอีกดวย อาหารการกินทาง
ภาคเหนือตอนบน จะรับประทานอาหารรสกลาง มีรสเผ็ดและรสเค็มเล็กนอย รสเปรี้ยวจากมะเขือสม 
ยอดสมปอย ยอดมะขาม และมะนาว แตไมนิยมรสหวาน การประกอบอาหารจะทําอาหารใหสุก
มากๆ เชน ยําชะอม ยําผักเฮอืด จะตองนึ่งผักใหสุกกอน แลวนํามาผัดกบัเครื่องแกงอกีครั้ง แกงจะตม
จนเนื้อสัตวและผักเปอยนุม เชน แกงบอน จะตมยอดออนบอนใหเปอยแลวจึงนํามาผัดในกระทะอีก
คร้ัง บางแหงอาจเรียกวา คั่วบอน อาหารจะมีลักษณะเละ มีน้ํานอยเหมาะที่จะรับประทานกับขาว
เหนยีว อาหารประเภทแกงบางชนิด จะไมมีวิธีการทําที่แนนอน อาจมกีารใสสวนประกอบอื่น ๆ เพิม่
ลงไปใหมีปริมาณมากขึ้น เชน แกงหยวกกลวยที่อาจมีการเติมวุนเสนลงไป แกงผักเชียงดา ที่ใสผัก
เสี้ยว ผักชะอม หรือเห็ดชนิดตาง ๆ ในสวนประกอบ หรือ แกงยอดผักบาไห ที่บางคนชอบเติมมะเขอื
เทศและเห็ดลงไปดวย อาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน สวนใหญจะมปีริมาณไขมันไมสูงมาก 
ยกเวนอาหารบางชนิด เชน แกงกระดาง แกงฮังเล ที่ใชเนื้อสัตวสวนทีม่ีไขมันสูงเปนสวนประกอบ  
หรือขาวซอย ที่ใชกะทเิปนสวนประกอบหลัก เนื่องจากสภาพอากาศทีห่นาวเยน็ จึงทาํใหตองการ
พลังงานจากอาหารเพื่อชวยใหรางกายอบอุน (จิราภรณ, 2545) รองลงมาจากอาหารคาว คือ อาหาร
ถนอมและแปรรูป ที่พบมากที่สุดเปนการถนอมและแปรรูปอาหารโดยการใชเกลือ ไดแก ทอดอง 
กระเทยีมดอง ผลไมดองตาง ๆ รองลงมาเปนโดยการใชน้าํตาล และโดยการทําแหง ซ่ึงจากตารางที่ 2 
จะเห็นไดวา อาหารถนอมและแปรรูปจําพวก มะมวงอบน้าํผ้ึง ทออบน้ําผ้ึง ลูกไหนอบน้ําผ้ึง มะมวง
อบแหง มะขามอบแหง กระทอนอบแหง จะจัดอยูในกลุมอาหารถนอมและแปรรูปโดยการใชน้ําตาล 
เนื่องจากมกีารใชน้ําตาลเปนสวนประกอบสําคัญในการถนอมอาหาร แลวจึงนํามาอบแหงเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายใหแกผลิตภัณฑ ซ่ึงการถนอมและแปรรูปอาหารของภาคเหนือตอนบนจะมีกรรมวิธี
ที่ไมยุงยาก อาหารที่มีช่ือเสียงจนเปนสินคาสงขายนอกทองถ่ิน คือ แหนม หมูยอ ทอดอง
กระเทยีมดอง จากเชยีงใหม (ประหยัด, 2531) และอาหารหวานสวนใหญทําจาก แปง ขาว กะทิ และ
น้ําตาล ซ่ึงมีไมกี่ชนิด สวนอาหารวางจะมีนอย เนื่องจากชาวเหนือจะนิยมรับประทานอาหารเฉพาะ
มื้อหลัก ไมรับประทานจุบจบิ (วาณี และ ประหยดั, 2538) 
 
 อาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ไดมกีารผสมผสานวัฒนธรรมการกินจากหลายเชื้อชาติ 
เชน ไทใหญ ไทลื้อ จีนฮอ เชน ขนมจีนน้ําเงี้ยว แกงฮังเล ที่เดิมเปนอาหารของชาวไทใหญ ขาวซอย 
เปนอาหารของชาวไทลื้อ กก็ลายเปนอาหารที่แพรหลายและมีขายทัว่ไปทางภาคเหนอืตอนบน ขาว
แรมฟนซึ่งเปนอาหารที่ไมคอยมีใครรูจัก ก็เปนอาหารนิยมของชาวไทใหญ ไทลื้อ ไทเขิน ที่นําเขามา
จากรัฐสิบสองปนนา ประเทศจีน ผานมาทางพมาแลวเขามาทางแมสาย จังหวดัเชยีงราย เปนเวลา
หลายสิบป ก็ถือวาเปนอาหารของชาวเชียงราย (คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 
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2542ข) ที่ปจจบุันหารับประทานไดที่อําเภอแมสาย อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หรืออาจขามไป
ฝงพมาก็มีใหรับประทาน 
 นอกจากนี้จากตรวจเอกสารยงัพบวา มีอาหารที่เรียกวา เนือ้ลุง อีกรายการที่ทําจากเนื้อหมูสับ
ผสมกับเครื่องแกง ปนเปนกอน ทอดในน้ํามันแลวนาํไปผัดจนแหง จากการสัมภาษณรายการอาหาร
ชนิดนี้ไมเปนที่รูจักของคนทั่วไป ซ่ึงอาจถูกละเลยในการสืบทอดภมูิปญญาไป นอกจากนี้ยังมีรายการ
อาหารอื่น ๆ เชน แกงผักพอคาตีเมีย น้ําพริกขมุ น้ําพริกอีเ่ก ขนมซี่ ขาวสม น้ําตับ ที่เปนอาหาร
พื้นบานของคนทางภาคเหนอื และยังเปนที่รูจักของคนในยุคปจจุบนั แตมีการสืบทอดภูมิปญญาอยู
ในวงจํากดั และหากขาดการสืบทอด ถายทอดภูมิปญญาตอไป ก็อาจจะทําใหในอนาคตอาหารเหลานี้
ถูกลืมเลือน และสูญหายไปได 
 
ตารางที่ 3 ประเภทจํานวนและรอยละของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 

ประเภทอาหาร จํานวน (ชนดิ) รอยละ 
อาหารคาว 278 71.1 
อาหารถนอมและแปรรูป 89 22.7 
อาหารหวาน 16 4.1 
อาหารวาง 8 2.1 
รวม 391 100 
  

จากตารางที่ 3 พบอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบนมีจํานวน 391 ชนิด พบวาสวนใหญเปน
อาหารคาวมีจาํนวน 278 ชนดิ คิดเปนรอยละ 71.1 รองลงมาเปนอาหารถนอมและแปรรูป มีจํานวน 
89 ชนิด คิดเปนรอยละ 22.7 สวนอาหารหวานมีจํานวน 16 ชนิด  คิดเปนรอยละ 4.1 และอาหารวางมี
จํานวนนอยทีสุ่ดคือ 8 ชนิด คิดเปนรอยละ 2.1  
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ตารางที่4 จํานวนรอยละของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน จําแนกแตละประเภท 
                 N = 391 

ประเภทอาหาร จํานวน (ชนดิ) รอยละ 
อาหารคาว   
แกง   
  แกงใสพริกในเครื่องโขลก 97 24.8 
  แกงไมใสพริกในเครื่องโขลก 
รวม 

18 
115 

4.6 
29.4 

 
ยํา ลาบ 

  

  ยํา 24 6.1 
  ตํา 17 4.4 
  สา 12 3.0 
  ลาบ หลู 9 2.3 
รวม 62 15.8 
   
เครื่องจิ้ม 28 7.2 
 
ผัด 

  

  ผัดเผ็ด 18 4.6 
  ผัดจืด 
รวม 

16 
34 

4.1 
8.7 

   
เบ็ดเตล็ด   
  นึ่ง 13 3.3 
  ปง 11 2.8 
  อบ 3 0.8 
  ทอด 3 0.8 
รวม 30 7.7 
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ตารางที่ 4 (ตอ)  
                 N = 391 

ประเภทอาหาร จํานวน (ชนดิ) รอยละ 
อาหารจานเดียว 9 2.3 
 
อาหารหวาน 

  

  นึ่ง 7 1.8 
  กวน 3 0.8 
  ตม 2 0.5 
  ทอด 2 0.5 
  ปง 2 0.5 
รวม 16 4.1 
 
อาหารวาง 

  

  ทอด 4 1.0 
  เบ็ดเตล็ด 3 0.8 
  นึ่ง 1 0.3 
รวม 8 2.1 
   
อาหารถนอมและแปรรูป   
  โดยการใชเกลือ 32 8.2 
  โดยการทําแหง 21 5.4 
  โดยการใชน้าํตาล 19 4.8 
  โดยการใชความรอน 8 2.0 
  โดยการทอด 5 1.3 
  โดยวิธีการอืน่ ๆ 4 1.0 
รวม 89 22.7 
รวมท้ังหมด 391 100 
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 จากตารางที่ 4 พบวา ประเภทอาหารคาว สวนใหญเปนแกง คิดเปนรอยละ 29.4 แบงไดเปน 
แกงใสพริกในเครื่องโขลก และแกงไมใสพริกในเครื่องโขลก คิดเปนรอยละ 24.8 และ 4.6 ตามลําดับ 
รองลงมา คือ ยํา ลาบ คิดเปนรอยละ 15.8 แบงเปนยํา รอยละ 6.1 ตํา รอยละ 4.4 สา รอยละ 3.0 และ
ลาบ หลู รอยละ 2.3 สวนผัด คดิเปนรอยละ 8.7 แบงเปน ผัดเผ็ดและผัดจืด คิดเปนรอยละ 4.6 และ 4.1 
ตามลําดับ อาหารคาวเบ็ดเตล็ด คิดเปนรอยละ 7.7 แบงเปน นึ่ง รอยละ 3.3  ปง รอยละ 2.8 อบและ
ทอดมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 0.8 สวนเครื่องจิ้ม คิดเปนรอยละ 7.2 และอาหารจานเดียวมี
จํานวนนอยทีสุ่ด คิดเปนรอยละ 2.3 
 
 ประเภทอาหารหวาน พบวา สวนใหญใชวธีินึ่ง คิดเปนรอยละ 1.8 รองลงมา คือ วิธีกวน คิด
เปนรอยละ 0.8 สวนวิธีการตม ทอด และปงมีจํานวนเทากัน คิดเปนรอยละ 0.5 
 
 ประเภทอาหารวาง พบวา สวนใหญใชวิธีทอด คิดเปนรอยละ 1.0 รองลงมา คือ วิธีเบ็ดเตล็ด 
หมายถึง อาหารวางที่มีขั้นตอนการผลิต 2 วธีิขึ้นไป เชน อาหารที่นึ่งกอนแลวนําไปปง หรือตมกอน
แลวนําไปทอด และไมสามารถจัดอยูในกลุมใดได ซ่ึงคดิเปนรอยละ 0.8 สวนวิธีนึ่งมีจํานวนนอย
ที่สุด คิดเปนรอยละ 0.3 
 
 ประเภทอาหารถนอมและแปรรูป พบวา สวนใหญเปนการถนอมและแปรรูปอาหารโดยการ
ใชเกลือ คิดเปนรอยละ 8.2 รองลงมาคือ โดยการทําแหง คดิเปนรอยละ 5.4 โดยการใชน้ําตาล คิดเปน
รอยละ 4.8 โดยการใชความรอน คดิเปนรอยละ 2.0 สวนโดยการทอด คิดเปนรอยละ 1.3 และจํานวน
นอยที่สุดคือ โดยวิธีการอื่น ๆ ซ่ึงหมายถึง อาหารถนอมและแปรรูปที่มีวิธีการผลิตหลายขั้นตอน ไม
สามารถจัดอยูในกลุมใดได และเปนอาหารที่บริโภคไดทันที คิดเปนรอยละ 1.0 
 

ตอนที่ 2 ศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 
 การศึกษาศกัยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพื้นบาน จะทาํการศึกษาศกัยภาพในดานแหลง
วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตอาหารพื้นบานในเชิงพาณิชย การเปนอาหารเพื่อสุขภาพ และการ
ถายทอดภูมิปญญา ซ่ึงไดผลการศึกษา ดังนี้ 
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2.1 ศักยภาพดานแหลงวตัถุดิบของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 
ตารางที่ 5 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ย ศักยภาพดานแหลงวตัถุดิบของอาหารพื้นบานภาคเหนือ 
    ตอนบน 
                 N = 391 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม ศักยภาพ
เฉลี่ย 

ระดับ
ศักยภาพ 

อาหารคาว 278 
(100) 

- - 278 
(100) 

3.00 สูง 

อาหารถนอมและ
แปรรูป 

89 
(100) - - 89 

(100) 3.00 สูง 

อาหารหวาน 16 
(100) - - 16 

(100) 3.00 สูง 

อาหารวาง 8 
(100) - - 8 

(100) 3.00 สูง 

 
จากตารางที่ 5 ศักยภาพดานแหลงวัตถุดิบของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน พบวา 

อาหารทุกประเภท ไดแก อาหารคาว  อาหารถนอมและแปรรูป อาหารหวาน อาหารวาง สามารถหา
แหลงวัตถุดิบไดในทองถ่ิน นั่นคือ มีศักยภาพดานแหลงวัตถุดิบอยูในระดับสูง 
 
 เนื่องจากภูมิประเทศของภาคเหนือตอนบนมีภูเขาลอมรอบ จึงเปนตนกําเนิดแหลงน้าํสําคัญ
ที่ไหลผานจังหวัดตาง ๆ ตลอดป เชน แมน้ํากก แมน้ําปง แมน้ําวงั แมน้ํายม แมน้ํานาน ทําใหมีสภาพ
ดินที่อุดมสมบรูณ สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรไดดี แหลงอาหารจึงมีตามธรรมชาติ (ศูนย
ฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ, 2544) เมื่อพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศแลว พบวา เปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอพืชผักพื้นบานที่มีหลากหลายชนดิ และมีหมุนเวียน
ตามฤดูกาล ชาวบานนยิมนําผักพื้นบานมาปรุงเปนอาหาร หรือกินสด ๆ ผักพื้นบานสามารถหาไดจาก
แหลงธรรมชาติ บริเวณปาเขา ทุงนา เชิงดอย ริมหวย สวนผัก สวนผลไม หรือแมแตบริเวณขางรัว้
บาน บางครั้งอาจปลูกไวในครัวเรือนเพื่อการบริโภค (ทพิยรัตน, 2539) พืชผักเหลานีอ้าจเปนไมพุม 
ไมเล้ือย หรือไมยืนตน สวนที่นํามาประกอบอาหารจะอยูในรูปของ ใบ ยอด ดอก เชน ยอดออนบอน  
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ดอกแค ใบยอ ใบชะพลู ใบตาํลึง เปนตน หรืออาจนํามาใชเปนเครื่องแตงกลิ่น แตงรส เชน ใบชะอม 
ใบขิง ใบโหระพา ใบแมงลัก ซ่ึงทําใหอาหารมีกล่ินที่นารับประทานมากขึ้น (ประหยัด, 2547) จาก
การสัมภาษณ พบวา ชาวบานนิยมปลูกพืชผักสวนไวบริโภคกันเองในครัวเรือน หรืออาจหยิบยืมจาก
เพื่อนบานใกลเคียง ซ่ึงเปนวถีิชีวิตที่มีใหเหน็กนัอยางชินตา หรือหากบานใดปลูกผักไดปริมาณมาก ก็
จะนําไปจําหนายยังตลาดในหมูบานหรือตลาดใกลเคียง หรือบางครั้งก็จะมีพอคาคนกลางมารับซื้อผัก
พื้นบานที่ชาวบานปลูกได นาํไปขายตออีกทอด ตามชนบทจึงหาพืชผักพื้นบานรับประทานไดไมยาก
นัก สวนในตวัเมืองก็สามารถซื้อไดตามทองตลาดทั่วไป ไมวาตลาดไหนกจ็ะมีผักพืน้บานวางขายเปน
ประจําทุกวันตามฤดูกาลของผักชนิดนัน้ ๆ จากการสัมภาษณ ผูนําทองถ่ินที่มีความรูดานอาหาร 
พบวา ชาวบานแทบจะไมตองเสียเงินคาผัก เพราะสามารถหาเก็บไดจากบริเวณบาน หรืออาจหยิบยืม
จากเพื่อนบาน โดยคากับขาวสวนใหญจะเสียไปกับคาเนือ้สัตว เชน หมู ไก เปนตน สอดคลองกับ
การศึกษาของ พิกุล (2544) ทีพ่บวา ชาวบานสามารถปลูกผักพื้นบานไดเอง หรือหาไดจากทองถ่ิน ไม
ตองเสียเวลาไปหาซื้อจากแหลงอื่น และผักยังอยูในสภาพที่สดใหม นาํมาปรุงเปนอาหารที่มีรสชาติ
อรอย ถูกปาก จากเหตุผลที่กลาวมานี้เปนปจจัยสําคัญที่ทาํใหชาวยอง ในจังหวัดลําพนู ยังคงเลือก
รับประทานอาหารพื้นบาน นัน่แสดงใหเหน็วา ชาวเหนือยังคงนิยมบริโภคอาหารที่ทําจากผักพื้นบาน 
นอกจากนี้ยังพบแมลงชนิดตาง ๆ ที่วางขายตามทองตลาด เชน จีกุ้ง (จิ้งหรีด) แมงมนั แมงดา แมง
จอน ตัวออนตอ แมกระทั่งหนอนไมไผ ที่ชาวบานนยิมนําไปทอดรับประทานเปนอาหารวาง และไข
มดแดง ที่ปจจบุันหารับประทานไดยาก และมีปริมาณนอย จากการสัมภาษณ พบวา ชาวบานชอบ
รับประทานแมลงเพราะ มีรสชาติดี กล่ินหอม และใหรสมัน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ กัณฑวีร 
(2542) ที่ศึกษาการบริโภคแมลงของชาวบานในจงัหวัดอบุลราชธานี พบวา ชาวบานนยิมบริโภค
แมลง เพราะมรีสชาติเฉพาะ มีความมัน กรอบ หอม อรอย เปนอาหารที่หาไดยาก และยังชวย
ประหยดัคาใชจายในครอบครัว เสาวภา (2534) ไดกลาวเพิ่มเติมวา แมลงมีความสําคัญตอภาวะ
โภชนาการของชาวชนบทมาก เพราะการที่ประชาชนนําแมลงมาบริโภคเปนอาหารนัน้ ก็จะมา
ทดแทนโปรตนีจากแหลงอืน่ที่ขาดไป แมลงจึงเปนแหลงโปรตีนอีกแหลงหนึ่งที่ไดจากธรรมชาติ 
อาหารพื้นบานที่รับประทานมักจะขึ้นกับฤดูกาลวามีพืชผักชนิดใดออกมามาก ชาวบานจะนํามา
ประกอบอาหาร โดยไดจาก แหลงน้ําตามธรรมชาติ ตามปา พืชผัก ริมร้ัว ดวยสภาพภมูิประเทศและ
ภูมิอากาศ ทําใหชาวเหนือไดเปรียบในเรื่องความหลากหลายของผักพื้นบานและผลไม ซ่ึงผลไมทาง
เหนือกจ็ะเปนผลไมตามฤดูกาล เชน ล้ินจี่ ลําไย ลูกทอ (วาณี และ สงา, 2541) หากมีผลผลิตมากก็จะ
นําไปทําผลไมแปรรูปตอไป   
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2.2 ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพืน้บานภาคเหนือตอบน 
 
ตารางที่ 6 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ย ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือ 
                 ตอนบน 
                 N = 391 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

อาหารคาว 261 
(93.9) 

17 
(6.1) 

- 278 
(100) 

2.94 สูง 

อาหารหวาน 12 
(75.0) 

4 
(25.0) - 16 

(100) 2.75 สูง 

อาหารถนอมและ
แปรรูป 

67 
(75.3) 

21 
(23.6) 

1 
(1.1) 

89 
(100) 2.74 สูง 

อาหารวาง 3 
(37.5) 

4 
(50.0) 

1 
(12.5) 

8 
(100) 2.25 ปานกลาง 

 
 จากการตารางที่ 6 ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน พบวา 
อาหารที่มีศักยภาพดานกระบวนการผลิตในระดับสูง ไดแก อาหารคาว คิดเปนรอยละ 93.9 รองลงมา 
คือ  อาหารถนอมและแปรรปู คิดเปนรอยละ 75.3 และอาหารหวาน คดิเปนรอยละ 75.0 สวนอาหาร
วาง มีศักยภาพดานกระบวนการผลิตในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 50.0  
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ตารางที่ 7 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ย ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือ 
                 ตอนบน ประเภทอาหารคาว 
                 N = 278 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

ผัด 34 
(100) - - 34 

(100) 3.00 สูง 

เบ็ดเตล็ด 30 
(100) - - 30 

(100) 3.00 สูง 

แกง 109 
(94.8) 

6 
(5.2) - 115 

(100) 2.95 สูง 

ยํา  ลาบ 57 
(91.9) 

5 
(8.1) - 62 

(100) 2.92 สูง 

เครื่องจิ้ม 25 
(89.3) 

3 
(10.7) - 28 

(100) 2.89 สูง 

อาหารจานเดียว 6 
(66.7) 

3 
(33.3) 

- 9 
(100) 

2.67 สูง 

 
 จากตารางที่ 7 ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ประเภท
อาหารคาว พบวา อาหารคาวทุกประเภทมศีักยภาพดานกระบวนการผลิตในระดับสูง ไดแก ผัด และ
เบ็ดเตล็ด คิดเปนรอยละ 100 แกง คิดเปนรอยละ 94.8 ยาํ ลาบ คิดเปนรอยละ 91.9  เครื่องจิ้ม คิดเปน
รอยละ 89.3 และอาหารจานเดียว คดิเปนรอยละ 66.7 
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ตารางที่ 8 จํานวนรอยละคาเฉลี่ย ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
                 ประเภทอาหารหวาน 
                   N = 16 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

กวน 3 
(100) - - 3 

(100) 3.00 สูง 

ตม 2 
(100) - - 2 

(100) 3.00 สูง 

ปง 2 
(100) - - 2 

(100) 3.00 สูง 

นึ่ง 4 
(57.1) 

3 
(42.9) - 7 

(100) 2.57 สูง 

ทอด 1 
(50.0) 

1 
(50.0) - 2 

(100) 2.50 สูง 

 
 จากตารางที่ 8 ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ประเภท
อาหารหวาน พบวา อาหารหวานทกุประเภทมีศักยภาพดานกระบวนการผลิตในระดับสูง โดยวิธีการ
กวน ตมและปง คิดเปนรอยละ100 สวนวิธีนึ่งและทอด คดิเปนรอยละ 57.1 และ 50.0 ตามลําดับ  
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ตารางที่ 9 จํานวนรอยละคาเฉลี่ยศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอบน 
                 ประเภทอาหารวาง 
                      N = 8 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

นึ่ง 1 
(100) - - 1 

(100) 3.00 สูง 

ทอด 1 
(25.0) 

3 
(75.0) - 4 

(100) 2.25 ปานกลาง 

เบ็ดเตล็ด 1 
(33.3) 

1 
(33.3) 

1 
(33.3) 

3 
(100) 2.00 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 9 ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ประเภท
อาหารวาง พบวา วิธีการนึง่มศีักยภาพในระดับสูง คิดเปนรอยละ100 สวนวิธีการทอด และเบ็ดเตล็ด 
มีศักยภาพในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 75.0 และ 33.3 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 10 จํานวนรอยละคาเฉลี่ยศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอบน 
                   ประเภทอาหารถนอมและแปรรูป 
                      N = 89 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

โดยการใชน้ําตาล 16 
(84.2) 

3 
(15.8) - 19 

(100) 2.84 สูง 

โดยการใชเกลอื 26 
(81.3) 

6 
(18.3) -  32 

(100) 2.82 สูง 

โดยการใช 
ความรอน 

6 
(75.0) 

2 
(25.0) 

- 8 
(100) 

2.75 สูง 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 
                   N = 89 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

โดยการทําแหง 17 
(81.0) 

3 
(14.3) 

1 
(4.8) 

21 
(100) 2.76 สูง 

โดยวิธีการอื่น ๆ 2 
(50.0) 

2 
(50.0) - 4 

(100) 2.50 สูง 

โดยการทอด - 5 
(100) - 5 

(100) 2.00 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 10 ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ประเภท
อาหารถนอมและแปรรูป พบวา อาหารถนอมและแปรรูปที่มีศักยภาพสงู ไดแก อาหารถนอมและ
แปรรูปโดยการใชน้ําตาล คิดเปนรอยละ 84.2 รองลงมา คือโดยการใชเกลือ คิดเปนรอยละ 81.3 โดย
การทําแหง คดิเปนรอยละ 81.0 โดยการใชความรอน คิดเปนรอยละ 75.0 และโดยวิธีการอื่น ๆ คิด
เปนรอยละ 50.0 สวนอาหารถนอมและแปรรูปโดยการทอดมีศักยภาพในระดับปานกลาง คิดเปน 
รอยละ 100  
 
             อาหารในชีวิตประจาํวันของคนภาคเหนือตอนบน จะเปนอาหารที่มีกระบวนการผลิตที่เรียบ
งาย สะดวกและไมยุงยาก หาวัตถุดิบไดจากทองถ่ิน และทีสํ่าคัญ คือ ปรุงเสร็จแลวจะทานทันที (ศนูย
ฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณะสุขมูลฐาน ภาคเหนอื, 2544) อาหารคาวทุกประเภทสวนใหญจะ
ผลิตไดงายเพยีง 1-2 ขั้นตอน เชน อาหารคาวประเภทแกง สามารถทําไดโดยการโขลกเครื่องแกงให
ละเอียดใสในหมอตม แลวเติมเนื้อสัตวและผักตาง ๆ ตามตองการ ตมใหสุก ปรุงรสตามใจชอบ หรือ
อาจนําเนื้อสัตวไปผัดกับเครื่องแกงกอนจะตมลงในหมอ จะชวยใหพริกแกงมีกล่ินหอมขึ้นและดับ
กล่ินคาวเนื้อสัตวอีกดวย หรืออาหารคาวประเภทปง ซ่ึงภาษาชาวบานเรยีกวา แอบ ก็สามารถทําได
งายเชนกัน โดยการโขลกพรกิแกงที่มีสวนประกอบ พริกแหง หอมแดง กระเทยีม ขมิ้น ขา ตระไคร 
ใบมะกรดู ผสมกับเนื้อสัตว เชน หมู ปลา กุงฝอย หรือเนื้อสัตวอ่ืนตามชอบ หอดวยใบตอง นําไปปง
ใหสุก เพยีงเทานี้ก็เสร็จ รวมทั้งเครื่องจิ้มที่ทําโดยปงพริกแหงหรือ พริกหนุม หอมแดง กระเทยีม และ
สวนประกอบตาง ๆ มาทําใหสุกกอน และนํามาโขลกรวมกัน เปนกับขาวรับประทานกับขาวเหนยีว



 

46

ได สวนใหญอาหารคาวสามารถทําไดงาย เชนเดียวกับอาหารหวานทีผ่ลิตไดงายเชนกัน และมีจํานวน
ไมกี่ชนิด สามารถทําไดโดยการนึ่ง  กวน ตม ทอด หรือ ปง เชน ขนมบาแตง ซ่ึงทํามาจากเนื้อ
แตงไทยสกุ นาํมาผสมกับแปงขาวจาว น้ําตาล กะทิ เกลอื ใหเขากนั แลวหอดวยใบตอง โรยมะพราว
ขูด นาํไปนึ่ง เมื่อสุกก็สามารถทานได อาหารหวานมีเพียงไมกี่ชนิดที่มศีักยภาพการผลิตอยูในระดบั
ปานกลาง คือมีกระบวนการผลิต 3-4 ขั้นตอน เชน ขนมจอก ขนมวง สําหรับอาหารถนอมและ     
แปรรูป ก็สามารถผลิตไดงาย มีขั้นตอนไมยุงยาก แตอาจตองใชเวลานาน เชน การดอง การแชอ่ิม 
บางสวนที่มีศกัยภาพการผลิตในระดับปานกลาง คือ อาหารถนอมและแปรรูปประเภททอด เชน การ
ทําขาวซอยตัด แคบหมู ท่ีมีการทําหลายขั้นตอน ยุงยากมากขึ้น สวนอาหารวาง มีทั้งชนดิที่สามารถ
ผลิตไดงาย โดยมีกระบวนการผลิต 1-2 ขั้นตอน เชน ขาวหนึกงา หรือ ขาวหนกุงา และที่ผลิตไดยาก
ปานกลางคือ มีการผลิต 3-4 ขั้นตอน ไดแก อาหารประเภททอด เชน กระบองฟกทอง กระบองปลี 
และผลิตไดยากมีเพียงชนิดเดียว คือ ขาวแรมฟน ซ่ึงมีขั้นตอนการผลิตที่ยุงยาก สํารวจพบทีจ่ังหวดั
เชียงรายเพียงแหงเดียว 
 
2.3 ศักยภาพดานการผลติในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 
ตารางที่ 11 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน   
                 N = 391 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

อาหารถนอมและ
แปรรูป 

39 
(43.8) 

43 
(48.3) 

7 
(7.9) 

89 
(100) 2.36 สูง 

อาหารหวาน 1 
(6.3) 

13 
(81.3) 

2 
(12.5) 

16 
(100) 1.94 ปานกลาง 

อาหารวาง - 6 
(75.0) 

2 
(25.0) 

8 
(100) 

1.75 ปานกลาง 

อาหารคาว - 142 
(51.1) 

136 
(48.9) 

278 
(100) 1.51 ต่ํา 
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 จากตารางที่ 11 ศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
พบวา อาหารถนอมและแปรรูป มีศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยในระดบัสูง คิดเปนรอยละ 
43.8  สวนอาหารหวาน และอาหารวาง มศีักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยในระดับปานกลาง คิด
เปนรอยละ 81.3 และ 75.0 ตามลําดับ สวนอาหารคาวมีศกัยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยในระดบั
ต่ํา คิดเปนรอยละ 48.9 
 
ตารางที่ 12 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารคาว 
                 N = 278 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

เบ็ดเตล็ด - 22 
(73.3) 

8 
(26.7) 

30 
(100) 1.73 ปานกลาง 

ยํา  ลาบ - 42 
(67.7) 

20 
(32.3) 

62 
(100) 1.68 ปานกลาง 

อาหารจานเดียว - 6 
(66.7) 

3 
(33.3) 

9 
(100) 

1.67 ปานกลาง 

แกง - 49 
(42.6) 

66 
(57.4) 

115 
(100) 1.43 ต่ํา 

เครื่องจิ้ม - 12 
(42.9) 

16 
(57.1) 

28 
(100) 1.43 ต่ํา 

ผัด - 11 
(32.4) 

23 
(67.6) 

34 
(100) 1.32 ต่ํา 

 
 จากตารางที่ 12 ศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
ประเภทอาหารคาว พบวา อาหารคาวที่มีศกัยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยในระดบัปานกลาง 
ไดแก อาหารคาวเบ็ดเตล็ด คิดเปนรอยละ 73.3 รองลงมา คือ ยํา ลาบ คิดเปนรอยละ 67.7 และอาหาร
จานเดยีว คดิเปนรอยละ 66.7 สวนอาหารคาวประเภทอืน่มีศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยใน
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ระดับต่ํา ไดแก ผัด คิดเปนรอยละ 67.6 รองลงมาคือแกง คิดเปนรอยละ 57.4 สวนเครื่องจิ้ม คิดเปน
รอยละ 57.1  
 
ตารางที่ 13 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารหวาน 
                   N = 16 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

กวน 1 
(33.3) 

2 
(66.7) - 3 

(100) 2.33 ปานกลาง 

ทอด - 2 
(100) 

- 2 
(100) 

2.00 ปานกลาง 

ปง - 2 
(100) - 2 

(100) 2.00 ปานกลาง 

นึ่ง - 6 
(85.7) 

1 
(14.3) 

7 
(100) 1.86 ปานกลาง 

ตม - 1 
(50.0) 

1 
(50.0) 

2 
(100) 1.50 ต่ํา 

 
 จากตารางที่ 13 ศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
ประเภทอาหารหวาน พบวา อาหารหวานทีม่ีศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยในระดับปานกลาง 
ไดแก อาหารหวานชนิดทอดและชนดิปงมีจํานวนเทากนั คิดเปนรอยละ 100 รองลงมา คือ ชนิดนึง่ 
คิดเปนรอยละ 85.7 และชนดิกวน คิดเปนรอยละ 66.7 สวนชนดิตม มศีักยภาพดานการผลิตในเชิง
พาณิชยในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 50.0 
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ตารางที่ 14 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารวาง 
                     N = 8 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

ทอด - 4 
(100) - 4 

(100) 2.00 ปานกลาง 

เบ็ดเตล็ด - 2 
(66.7) 

1 
(33.3) 

3 
(100) 1.67 ปานกลาง 

นึ่ง - - 1 
(100) 

1 
(100) 1.00 ต่ํา 

  
จากตารางที่ 14  ศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 

ประเภทอาหารวาง พบวา อาหารวางที่ใชวิธีการทอดและเบ็ดเตล็ดมีศกัยภาพดานการผลิตในเชิง
พาณิชยในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ100 และรอยละ 66.7 ตามลําดับ สวนวิธีการนึ่ง มีศักยภาพ
ดานการผลิตในเชิงพาณิชยในระดับต่ํา คิดเปนรอยละ 100 
 
ตารางที่ 15 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารถนอมและแปรรูป 
                   N = 89 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

โดยการใชน้ําตาล 13 
(68.4) 

3 
(15.8) 

3 
(15.8) 

19 
(100) 2.53 สูง 

โดยการทําแหง 11 
(52.4) 

10 
(47.6) - 21 

(100) 2.52 สูง 
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ตารางที่ 15  (ตอ) 
                   N = 89   

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

โดยวิธีการอื่น ๆ 1 
(25.0) 

3 
(75.0) - 4 

(100) 2.25 ปานกลาง 

โดยการใชเกลอื 10 
(31.3) 

20 
(62.5) 

2 
(6.2) 

32 
(100) 

2.25 ปานกลาง 

โดยการทอด 2 
(40.0) 

2 
(40.0) 

1 
(20.0) 

5 
(100) 2.20 ปานกลาง 

โดยการใช 
ความรอน 

2 
(25.0) 

5 
(62.5) 

1 
(12.5) 

8 
(100) 

2.13 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 15 ศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
ประเภทอาหารถนอมและแปรรูป พบวา อาหารถนอมและแปรรูปโดยการใชน้ําตาลมีศักยภาพการ
ผลิตในเชิงพาณิชยในระดับสูง คิดเปนรอยละ 68.4 รองลงมาคือโดยการทําแหง คิดเปนรอยละ 52.4 
สวนอาหารถนอมและแปรรูปประเภทอื่น ๆ มีศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยในระดับปานกลาง 
ไดแก อาหารถนอมและแปรรูปโดยวิธีการอื่น ๆ  คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมาคือโดยการใชเกลือ
และโดยการใชความรอน คิดเปนรอยละ 62.5 เทากัน สวนโดยการทอด คิดเปนรอยละ 40.0 
 
 ปจจุบันตลาดสดในเขตภาคเหนือตอนบน ไมวาจะเปนตลาดเชา หรือตลาดเย็น ก็มักจะมี
อาหารพื้นบานทั้งอาหารคาวและอาหารหวานวางขายอยูเปนประจํา โดยเฉพาะอยางยิง่ในตวัเมืองที่
สามารถหาซื้ออาหารพื้นบานรับประทานไดงายมาก เนือ่งจากเปนทีน่ยิมของผูบริโภค ซ่ึงบาง
ครอบครัวอาจจะไมมีเวลาในการประกอบอาหารรับประทานทานเอง บางครั้งจึงซื้ออาหารจากตลาด
สดเพราะรวดเร็วและสะดวกกวา โดยอาหารคาวที่มีขายสวนใหญจะเปนประเภทแกง เชน แกงบอน 
แกงฟกหมน แกงหยวก แกงผักหวาน แกงผักปลัง แกงขนุน แกงฮังเล แกงกระดาง แกงหอย            
จอผักกาด ฯลฯ ที่มีขายเปนประจําในทองถ่ิน ซ่ึงรายการอาหารก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวยีนกนัไป
ตามฤดูกาล ถาฤดูกาลไหนมพีืชผักชนิดใดมาก ก็จะทําอาหารที่ประกอบดวยผักชนิดนั้น ๆ และทํา
เปนประจําทกุ ๆ ป โดยมีจําหนายในทองถ่ินที่อาศัยอยู แตแกงบางชนดิก็ไมนยิมทําขาย เชน         
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แกงสะแล ซ่ึงเปนไมพุมเลื้อย โดยใชสวนดอกและผลออนที่มีรสมัน แกงรวมกับปลาแหงหรือ
กระดกูหมู ปจจุบัน สะแลหาไดยาก มีจํานวนนอยไมพอทาํขาย หรือ แกงผักเฮือด แกงขี้เหล็ก 
แกงบะแตง แกงบะถั่วยาว แกงบะน้ํา แกงบานอย แกงผักขี้ขวง แกงผักเสี้ยว แกงผักแสว แกงผัก
สีเสียด แกงยอดผักบาไห และแกงไมใสพริกในเครื่องโขลก เชน จอผักกูด จอผักบุง เจี๋ยวผักโขม
หนาม เจีย๋วผักแวน ทีไ่มนยิมทําขายเพราะชาวบานสามารถหาวัตถุดิบไดจากบริเวณบาน จากแหลง
ธรรมชาติในทองถ่ิน มีราคาถูก และสามารถปรุงไดงาย จึงไมนยิมซื้อมารับประทาน ดังนั้นอาหารคาว
ประเภทแกงจงึมีศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยในระดับต่ํา (ตารางที่ 12) เชนเดียวกับอาหารคาว
ประเภทเครื่องจิ้มและประเภทผัดที่จะมีขายในชนิดที่ชาวบานนยิมรับประทาน ในประเภทเครื่องจิม้ก็
อยางเชน น้ําพริกหนุม น้ําพริกปลา น้ําพริกออง น้ําพริกน้าํปู น้ําพริกปลารา น้ําพริกน้ําผัก ซ่ึงน้ําพริก
บางชนิดก็ไมนิยมทําขาย เพราะชาวบานสามารถทําไดเอง และบางชนดิก็ไมสามารถหาวัตถุดิบมาใช
ในการประกอบอาหารได เชน น้ําพริกจีกุ้ง น้ําพริกแมงจอน น้ําพริกอีฮวก น้ําพริกเห็ดหลม เปนตน 
สวนอาหารคาวประเภทผัด ก็มีการผลติเพือ่การจําหนายนอย เนื่องจากสามารถทําไดเอง และหา
วัตถุดิบจากทองถ่ินไดงาย ไมนิยมผลิตเพือ่การจําหนาย จึงมีศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยใน
ระดับต่ํา (ตารางที่ 12) 
 
 อาหารคาวที่นยิมทําขายเปนประจําในทองถ่ิน และมีศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณชิยอยู
ในระดบัปานกลาง (ตารางที่ 12) ก็จะเปนพวกยํา ลาบ เชน ยําจิน้ไก ยําหนอไม สามะเขือ ตําขนนุ 
รวมทั้งลาบและหลูที่มีขายอยูทั่วไป และยงัมีอาหารคาวเบ็ดเตล็ดจําพวก หอนึ่ง และแอบ เชน หอนึ่ง
ไก หอนึ่งปลา แอบหมู แอบอองออ แอบกุง เปนตน รวมทั้งอาหารจานเดียว ไดแก ขนมจีนน้ําเงีย้ว 
ขาวกั้นจิ้น และขาวซอย ซ่ึงเปนอาหารที่ชาวเหนือนิยมบริโภคและสามารถหาซื้อไดทั่วไปในเขต
ภาคเหนือตอนบน สวนอาหารหวานและอาหารวางมีศกัยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยในระดบั
ปานกลาง (ตารางที่ 11) โดยมากอาหารหวานจะจําหนายในทองถ่ินเปนประจําเกือบทุกชนิด เชน 
ขนมจอก ขนมลิ้นหมา ขาวตมหัวหงอก ขนมบาแตง ขนมปาด โดยเฉพาะในชวงงานเทศกาลตาง ๆ 
เชน วันเขาพรรษา วันออกพรรษา งานบวช งานมงคล ที่ตองใชขนมหวานในการประกอบพิธีกรรม ก็
จะทําขายในทองถ่ินอยางแพรหลาย ยกเวนกาละแมซึ่งเปนขนมหวานทีพ่บวามีการผลติที่จังหวัด
เชียงใหมเพยีงจังหวดัเดยีว และสามารถสงจําหนายในทองถ่ินอื่น จังหวดัอื่นได จึงจัดเปนขนมหวาน
ที่มีศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยอยูในระดบัสูง สวนอาหารวางที่มีอยูนอยชนดิ จะมีขายเปน
ประจําในทองถ่ินนั้น ๆ เชน กระบองฟกทองทอด ขาวแรมฟน เปนตน สวนอาหารถนอมและแปรรูป 
มีศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยในระดับสูง (ตารางที่ 11) เนื่องจากมีการผลิตและสงขายไปยัง
ทองถ่ินอื่น ภมูิภาคอื่น อาหารถนอมและแปรรูปโดยการใชน้ําตาล และโดยการทําแหง สามารถสงไป
จําหนายยังจังหวัดอืน่ ๆ เชน ทอแชอ่ิม บวยหวาน มะมวงแชอ่ิม เชอรร่ีแชอ่ิม ทออบน้ําผ้ึง ลําไย
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อบแหง ดอกเกกฮวยแหง สตรอเบอรร่ีอบแหง ใบชาอบแหงชนดิตาง ๆ เปนตน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑที่
ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือ นักทองเที่ยวจากภาคอื่น ๆ นิยมซื้อเปนของขวัญของฝาก จงึทําใหมีศักยภาพ
ในระดบัสูง  แหลงที่ผลิตและแปรรูปผลไมแหลงใหญ คือ จังหวดัเชียงใหม และจังหวัดเชยีงราย ทีม่ี
การผลิตในระดับอุตสาหกรรม ซ่ึงมีแหลงวตัถุดิบมาจากผลิตผลทางการเกษตรในทองถ่ิน สงขายทั้ง
ในจังหวดัที่อยูอาศัย จังหวดัใกลเคียงและภูมิภาคอื่นได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ ประหยดั 
(2531) ที่ศึกษาเกี่ยวกับอาหารถนอมของจังหวัดเชียงใหม ไดกลาววา การถนอมอาหารชวยในการ
สงเสริมอาชีพ ชวยใหมีรายไดเพิ่มมากขึน้ การถนอมอาหารอาจเริ่มจากขนาดเล็กในครัวเรือนและ
ขยายใหญขึ้นได จนกลายเปนสินคาสงออกของทองถ่ิน สงขายทั้งในและนอกประเทศ เชน แหนม 
หมูยอ ลูกทอและกระเทยีมดอง ของจังหวดัเชียงใหม  
 
2.4 ศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 
ตารางที่ 16 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการเปนอาหารเพือ่สุขภาพของอาหารพื้นบาน  
                   ภาคเหนือตอนบน   
                 N = 391 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

อาหารคาว 103 
(37.1) 

147 
(52.9) 

28 
(10.1) 

278 
(100) 2.27 ปานกลาง 

อาหารวาง - 1 
(12.5) 

7 
(87.5) 

8 
(100) 

1.13 ต่ํา 

อาหารถนอมและ
แปรรูป - 5 

(5.6) 
84 

(94.4) 
89 

(100) 1.06 ต่ํา 

อาหารหวาน - - 16 
(100) 

16 
(100) 

1.00 ต่ํา 

 
 จากตารางที่ 16 ศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพของอาหารพื้นบานภาคเหนือ
ตอนบน พบวา อาหารคาวมศีักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
52.9 สวนอาหารประเภทอื่น ๆ มี ศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดับต่ํา ไดแก อาหาร
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หวาน คดิเปนรอยละ 100 อาหารถนอมและแปรรูป คิดเปนรอยละ 94.4 และอาหารวาง คิดเปนรอยละ 
87.5 
 
ตารางที่ 17 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการเปนอาหารเพือ่สุขภาพของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารคาว 
                 N = 278 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

แกง 64 
(55.7) 

46 
(40.0) 

5 
(4.3) 

115 
(100) 2.51 สูง 

ยํา  ลาบ 24 
(38.7) 

31 
(50.0) 

7 
(11.3) 

62 
(100) 

2.27 ปานกลาง 

เครื่องจิ้ม 8 
(28.6) 

19 
(67.9) 

1 
(3.5) 

28 
(100) 2.25 ปานกลาง 

ผัด 1 
(2.9) 

32 
(94.2) 

1 
(2.9) 

34 
(100) 2.00 ปานกลาง 

เบ็ดเตล็ด 6 
(20.0) 

15 
(50.0) 

9 
(30.0) 

30 
(100) 1.90 ปานกลาง 

อาหารจานเดียว - 4 
(44.4) 

5 
(55.6) 

9 
(100) 1.44 ต่ํา 

                
จากตารางที่ 17 ศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพของอาหารพื้นบานภาคเหนือ

ตอนบน ประเภทอาหารคาว พบวา แกง มศีักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดับสูง คิดเปน
รอยละ 55.7 สวนอาหารคาวประเภทที่มีศกัยภาพในระดับปานกลาง ไดแก ผัด คิดเปนรอยละ 94.2 
เครื่องจิ้ม คิดเปนรอยละ 67.9 ยํา ลาบ และเบ็ดเตล็ด คิดเปนรอยละ 50.0 เทากัน สวนอาหารจานเดียว 
มีศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดบัต่ํา คดิเปนรอยละ 55.6  
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ตารางที่ 18 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการเปนอาหารเพือ่สุขภาพของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารหวาน 
                   N = 16 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

นึ่ง - - 7 
(100) 

7 
(100) 1.00 ต่ํา 

กวน - - 3 
(100) 

3 
(100) 1.00 ต่ํา 

ตม - - 2 
(100) 

2 
(100) 1.00 ต่ํา 

ทอด - - 2 
(100) 

2 
(100) 1.00 ต่ํา 

ปง - - 2 
(100) 

2 
(100) 1.00 ต่ํา 

 
 จากตารางที่ 18 ศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพของอาหารพื้นบานภาคเหนือ
ตอนบน ประเภทอาหารหวาน พบวา อาหารหวานทกุประเภท ไดแก วธีิการนึ่ง กวน ตม ทอด และปง 
มีศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดบัต่ํา คดิเปนรอยละ 100 
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ตารางที่ 19 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการเปนอาหารเพือ่สุขภาพของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารวาง 
                     N = 8 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

เบ็ดเตล็ด - 1 
(33.3) 

2 
(66.7) 

3 
(100) 1.33 ต่ํา 

นึ่ง - - 1 
(100) 

1 
(100) 1.00 ต่ํา 

ทอด - - 4 
(100) 

4 
(100) 1.00 ต่ํา 

  
 จากตารางที่ 19 ศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพของอาหารพื้นบานภาคเหนือ
ตอนบน ประเภทอาหารวาง พบวา อาหารวางทุกประเภทมีศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพใน
ระดับต่ํา ไดแก วิธีนึ่ง และทอด คิดเปนรอยละ100 เทากัน สวนอาหารวางเบ็ดเตล็ด คิดเปนรอยละ 
66.7 
  
ตารางที่ 20  จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการเปนอาหารเพือ่สุขภาพของอาหารพื้นบาน 
                    ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารถนอมและแปรรูป 
                   N = 89 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

โดยการใชเกลอื - 4 
(12.5) 

28 
(87.5) 

32 
(100) 1.13 ต่ํา 

โดยการใช 
ความรอน - 1 

(12.5) 
7 

(87.5) 
8 

(100) 1.13 ต่ํา 
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ตารางที่ 20 (ตอ) 
                   N = 89 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

โดยการใชน้ําตาล - - 19 
(100) 

19 
(100) 1.00 ต่ํา 

โดยการทําแหง - - 21 
(100) 

21 
(100) 

1.00 ต่ํา 

โดยการทอด - - 5 
(100) 

5 
(100) 1.00 ต่ํา 

โดยวิธีการอื่น ๆ  - - 4 
(100) 

4 
(100) 

1.00 ต่ํา 

 
 จากตารางที่ 20 ศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพของอาหารพื้นบานภาคเหนือ
ตอนบน ประเภทอาหารถนอมและแปรรปู พบวา อาหารถนอมและแปรรูปทุกประเภทมีศักยภาพดาน
การเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดับต่ํา ไดแก อาหารถนอมและแปรรปูโดยการใชน้าํตาล โดยการทํา
แหง โดยการทอด และโดยวิธีการอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 100  สวนโดยการใชเกลือและโดยการใช
ความรอน คิดเปนรอยละ 87.5 เทากัน 
 
 หากมองในแงโภชนาการแลว นักวิชาการดานโภชนาการยอมรับวาอาหารไทยเปนอาหารที่
มีคุณคาครบทั้ง 5 หมู ใหสารอาหารที่ครบถวน สมดุล ไมมีไขมันมากจนเกนิไป ที่สําคัญยังให เสนใย
อาหารและเครือ่งปรุงสวนมากที่เปนสมุนไพร ใหประโยชนตอรางกาย (วณีา และ สงา, 2541) อาหาร
พื้นบานภาคเหนือตอนบน มักจะปรุงจากพืชผักพื้นบานเปนสวนใหญ เชน ใบชะพลู ชะอม ผักแสว 
ผักเชียงดา ผักขี้ขวง ผักหวาน ผักปลัง ผักเผ็ด ตูน หยวกกลวย หนอไม และเหด็ชนิดตาง ๆ ที่เก็บได
ตามปา ลวนมคีุณคาทางโภชนาการ มีประโยชนตอรางกาย สงเสริมสุขภาพใหแข็งแรง และที่สําคัญ 
คือ ผักพื้นบานใชยาฆาแมลงและยากําจัดศัตรูพืชนอยมากหรือไมใชเลย จึงมีความปลอดภัยตอการ
ปนเปอนจากสารเคมี (สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ, 2543) อีกทั้งยังมีความ
หลากหลายและความอุดมสมบูรณของผักนานาชนิด ทีเ่จริญเติบโตหมุนเวยีนกนัไปตามฤดูกาล ทําให
ชาวเหนือมีผักพื้นบานบริโภคกันตลอดป นอกจากผกัพืน้บานจะใชเปนอาหารแลว บางชนิดยัง
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จัดเปนยาสมุนไพรที่หาไดงายในทองถ่ิน เพื่อรักษาหรือแกโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ เชน สวนยอดสมปอย 
ใชแกงปรุงเปนอาหารสําหรับคนที่ฟนไข เพื่อกระตุนความอยากอาหารของคนไข มะลิดไม นํามา
ลวก จิ้มน้ําพริก กินกับลาบ มีสรรพคุณแกปอดบวม ฟกช้ํา บํารุงเลือด (ทิพยรัตน, 2539) ผักขี้หูด มี
วิตามินเอสูง บํารุงสายตา ชวยเสรมิสรางการเจริญเติบโตของรางกาย มีใยอาหารชวยลดปริมาณคลอ
เรสเตอรอลและน้ําตาลในเลือด (สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนาน, 2546) ผักเชียงดา ชวยรักษา
ไขหวดั และมสีรรพคุณชวยลดน้ําตาลในเลือด ชะพลู ชวยเจริญอาหาร ขับเสมหะ ผักแสว ชวยเจรญิ
อาหาร บํารุงรางกาย บํารุงหวัใจ และผักบาไห แกเบาหวาน ลดน้ําตาลในเลือด แกโรคตับอักเสบ เปน
ยาระบายออน ชวยยอยอาหาร (กัญจนา และคณะ, 2542) 
 
 อาหารคาวที่ใชผักพื้นบานเปนสวนประกอบมีมากมายหลายชนิด และที่เหน็ไดชัด คือ     
แกงแค ซ่ึงเปนอาหารที่ไดประโยชนจากผักพื้นบานหลากหลายชนดิ แตละชนดิมีคุณคาทางยา
สมุนไพรแตกตางกัน ผักที่นาํมาปรุงแกงแค ไดแก ตาํลึง ผักขี้หูด ผักเผด็ ชะอม บวบ มะแปบ ถ่ัวพู
ดอกแค ตนู ใบชะพลู ยอดฟกทอง มะเขือพวง มะเขือเปราะ เปนตน หรืออาจใชผักชนิดอื่น ๆ ตามแต
จะหาได นํามาแกงรวมกัน จงึไดวิตามนิและใยอาหารจากผักนานาชนดิ สวนแกงชนิดอื่น ๆ สวน
ใหญก็จะใชผักพื้นบานในการปรุงอาหาร จึงถือวาอาหารคาวประเภทแกง มีศักยภาพการเปนอาหาร
เพื่อสุขภาพในระดับสูง (ตารางที่ 17) เนื่องจากใชพืชผักพื้นบานเปนสวนประกอบหลัก แกงรวมกบั
เนื้อปลาชอน ปลาดุก ปลาอื่น ๆ และปลาแหง รวมทั้งใชเนื้อหมู เนื้อไก หรือเนื้อสัตวชนิดอืน่ ๆ ตาม
ชอบ เพื่อเพิ่มสารอาหารประเภทโปรตีน แตก็มีอาหารบางชนิดที่ใหพลังงานสูง เชน แกงฮังเล แกง
กระดาง ทีจ่ะไดพลังงานจากเนื้อหมู มันหมู และน้ําพริกออง ที่ไดพลังงานจากเนื้อหม ูและน้ํามันทีใ่ช
ผัด รวมทั้งขาวซอยที่เปนอาหารจานเดียว นิยมรับประทานในเขตภาคเหนือตอนบน มีรสเขมขน มัน 
เปนอาหารที่ใหพลังงานสูงเชนกัน เนื่องจากภาคเหนือตอนบนมีสภาพอากาศที่หนาวเย็น ดังนั้น การ
รับประทานอาหารของชาวเหนือจึงเปนสิ่งที่สอดคลองกับวัฒนธรรมการดํารงชีวิต และสภาพภูมิ
ประเทศเปนอยางยิ่ง (สถาบันการแพทยแผนไทย, 2540) สวนอาหารคาวประเภทยําลาบ เครื่องจิ้ม ผัด 
และเบ็ดเตล็ด มีศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดบัปานกลาง (ตารางที่ 17) เนื่องจาก 
ไมไดใชผักพืน้บานเปนสวนประกอบหลัก หรือใชเนื้อสัตวที่ไมใชปลาเปนสวนประกอบ เชน เนือ้ไก 
เนื้อววั เนื้อควาย ไข หรือแมลงตาง ๆ รวมทั้งอาจใชน้ํามนัเล็กนอยในสวนประกอบดวย  
 
 สวนอาหารหวาน อาหารวาง อาหารถนอมและแปรรูป สวนใหญมีศักยภาพการเปนอาหาร
เพื่อสุขภาพในระดับต่ํา (ตารางที่ 16) เนื่องจาก อาหารหวานจะมีสวนประกอบหลักทีท่ําจากแปง ขาว 
มะพราว และน้ําตาล ไมมีการใชพืชผักพืน้บานในสวนประกอบเลย อาหารวางกใ็ชวิธีการทอดเปน
สวนใหญ จึงใชน้ํามันในปริมาณมาก และใชแปงเปนสวนประกอบ มีผักพื้นบานในสวน ประกอบ
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นอยมากหรือไมมีเลย จึงมีศกัยภาพการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดบัต่ํา (ตารางที่ 19) อาหารถนอม
และแปรรูปก็เชนกัน สวนใหญมีศักยภาพการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดับต่ํา (ตารางที่ 20) 
เนื่องจากมีผักพื้นบานในสวนประกอบนอยมากหรือไมมเีลย บางชนิดใชเนื้อสัตว หนงัสัตว เปน
สวนประกอบหลัก เชน หมยูอ แหนม แคบหมู กุนเชยีง หรือมีการใชน้าํตาลเปนสวนประกอบหลัก 
เชน บวยหวาน ทอแชอ่ิม มะมวงอบน้ําผ้ึง เปนตน 
 
2.5 ศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 
ตารางที่ 21 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน   
                 N = 391 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

อาหารถนอมและ
แปรรูป 

75 
(84.3) 

12 
(13.5) 

2 
(2.2) 

89 
(100) 2.82 สูง 

อาหารหวาน 12 
(75.0) 

4 
(25.0) - 16 

(100) 2.75 สูง 

อาหารคาว 144 
(51.8) 

123 
(44.2) 

11 
(4.0) 

278 
(100) 2.48 สูง 

อาหารวาง 1 
(12.5) 

7 
(87.5) 

- 8 
(100) 

2.13 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 21 ศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
พบวา อาหารที่มีศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาในระดับสูง ไดแก อาหารถนอมและแปรรูป คิด
เปนรอยละ 84.3 รองลงมา คือ อาหารหวาน คิดเปนรอยละ 75.0 และอาหารคาว คิดเปนรอยละ 51.8 
สวนอาหารวางมีศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 87.5 
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ตารางที่ 22 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารคาว 
                 N = 278 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

ยํา  ลาบ 43 
(69.4) 

17 
(27.4) 

2 
(3.2) 

62 
(100) 2.66 สูง 

แกง 62 
(53.9) 

52 
(45.2) 

1 
(0.9) 

115 
(100) 2.53 สูง 

อาหารจานเดียว 6 
(66.7) 

1 
(11.1) 

2 
(22.2) 

9 
(100) 2.44 สูง 

เบ็ดเตล็ด 14 
(46.7) 

14 
(46.7) 

2 
(6.6) 

30 
(100) 2.40 สูง 

เครื่องจิ้ม 13 
(46.4) 

13 
(46.4) 

2 
(7.2) 

28 
(100) 2.39 สูง 

ผัด 6 
(17.6) 

26 
(76.5) 

2 
(5.9) 

34 
(100) 

2.12 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 22 ศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 

ประเภทอาหารคาว พบวา อาหารคาวที่มีศกัยภาพดานการถายทอดภูมปิญญาในระดบัสูง ไดแก
ประเภทยํา ลาบ คิดเปนรอยละ 69.4 รองลงมาคืออาหารจานเดยีว คดิเปนรอยละ 66.7 และแกง คิด
เปนรอยละ 53.9  ประเภทเบด็เตล็ด คิดเปนรอยละ 46.7  และเครื่องจิ้ม คิดเปนรอยละ 46.4 สวน
ประเภทผัด มศีักยภาพดานการถายทอดภูมปิญญาในระดบัปานกลาง คิดเปนรอยละ 76.5  
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ตารางที่ 23 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารหวาน 
                   N = 16 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

ทอด 2 
(100) - - 2 

(100) 3.00 สูง 

ปง 2 
(100) - - 2 

(100) 3.00 สูง 

นึ่ง 5 
(71.4) 

2 
(28.6) - 7 

(100) 2.71 สูง 

กวน 2 
(66.7) 

1 
(33.3) - 3 

(100) 2.67 สูง 

ตม 1 
(50.0) 

1 
(50.0) - 2 

(100) 2.50 สูง 

 
จากตารางที่ 23 ศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 

ประเภทอาหารหวาน พบวา อาหารหวานทกุประเภทมีศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาอยูใน
ระดับสูง โดยวิธีการทอดและปง คิดเปนรอยละ100 เทากัน สวนวิธีการนึ่ง คิดเปนรอยละ 71.4   
วิธีการกวน คดิเปนรอยละ 66.7 และวิธีการตม คิดเปนรอยละ 50.0  
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ตารางที่ 24 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารวาง 
                     N = 8 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

ทอด 1 
(25.0) 

3 
(75.0) - 4 

(100) 2.25 ปานกลาง 

เบ็ดเตล็ด - 3 
(100) - 3 

(100) 2.00 ปานกลาง 

นึ่ง - 1 
(100) -  1 

(100) 2.00 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 24 ศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
ประเภทอาหารวาง พบวา อาหารวางทุกประเภทมีศกัยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาในระดับ ปาน
กลาง ไดแก อาหารวางเบด็เตล็ด และวิธีนึง่ คิดเปนรอยละ 100 สวนวิธีทอด คิดเปนรอยละ 75.0  
 
ตารางที่ 25 จํานวนรอยละและคาเฉลี่ยศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบาน 
                   ภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารถนอมและแปรรูป 
                   N = 89 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

โดยวิธีการอื่นๆ 4 
(100) - - 4 

(100) 3.00 สูง 

โดยการทําแหง 19 
(90.5) 

2 
(9.5) - 21 

(100) 2.90 สูง 
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ตารางที่ 25 (ตอ) 
                   N = 89 

ระดับศักยภาพ 
สูง ปานกลาง ต่ํา 

จํานวน จํานวน จํานวน 
ประเภทอาหาร 

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

รวม 

 
ศักยภาพ
เฉลี่ย 

 

ระดับ
ศักยภาพ 

โดยการใชเกลอื 29 
(90.6) 

2 
(6.3) 

1 
(3.1) 

32 
(100) 2.88 สูง 

โดยการทอด 4 
(80.0) 

1 
(20.0) 

- 5 
(100) 

2.80 สูง 

โดยการใชน้ําตาล 15 
(78.9) 

4 
(21.1) - 19 

(100) 2.79 สูง 

โดยการใช 
ความรอน 

4 
(50.0) 

3 
(37.5) 

1 
(12.5) 

8 
(100) 

2.38 สูง 

 
 จากตารางที่ 25 ศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
ประเภทอาหารถนอมและแปรรูป พบวาอาหารถนอมและแปรรูปทุกประเภทมีศกัยภาพดานการ
ถายทอดภูมิปญญาในระดับสูง ไดแก อาหารถนอมและแปรรูปโดยวิธีการอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 100 
รองลงมาคือโดยการใชเกลือ คิดเปนรอยละ 90.6 สวนโดยการทําแหง คิดเปนรอยละ 90.5 โดยการ
ทอด คิดเปนรอยละ 80.0 โดยการใชน้ําตาล คิดเปนรอยละ 78.9 และโดยการใชความรอน คิดเปน 
รอยละ 50.0 
 
 อาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน เกดิจากภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาชาวบาน ที่เกิดจาก
ความรู ความเขาใจธรรมชาติ เก็บสั่งสมเปนประสบการณ เปนองคความรูที่เกิดจากการเรียนรูในชีวิต
จริง และถายทอดภูมิปญญาจากรุนสูรุน เปนการถายทอดมรดกและการเรียนรูวัฒนธรรมการปรุง
อาหารจากคนรุนหนึ่ง มาสูคนอีกรุนอยางไมขาดตอน เปนความสืบเนื่องที่ทําใหอาหารพื้นบานยังคง
แพรหลายตอไป ซ่ึงชาวเหนอืในปจจุบนักย็ังคงประกอบอาหาร และกนิอาหารพื้นบานตามความเชื่อ 
และคานยิม ซ่ึงประเพณี พิธีกรรมตาง ๆ เชน ในงานบวช งานศพ งานเทศกาล และวนัสําคัญทางพุทธ
ศาสนา ก็จะมเีร่ืองของอาหารการกินเขาไปเกี่ยวของดวย โดยครอบครัวและชุมชนจะทําหนาที่ในการ
ถายทอดวัฒนธรรมดานอาหาร และการสืบทอดดานพิธีกรรมควบคูกันไป พอ แม ปู ยา ตา ยาย 
(พออุย แมอุย) จะเปนผูใหความรู ถายทอด สาธิต วิธีการปรุง ขั้นตอนตาง ๆ รวมถึงการกินอาหาร
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พื้นบาน ซ่ึงเปนตนแบบใหคนรุนหลัง ๆ ไดเรียนรู มีสวนรวมในการปฏิบัติจริง ทําใหวัฒนธรรม
อาหารพื้นบานจะคงอยูและสืบทอดตอไป (ประหยัด, 2547) และจากการสัมภาษณ นางจันทรลูน    
ชัยมงคล อายุ 54 ป ผูที่มีความรูดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบนผูหนึ่ง พบวา ไดเรียนรูวิธีการ
ทําอาหารจากแม และยาย ซ่ึงไดถายทอดวธีิการปรุงอาหารพื้นบานมาตั้งแตยังเด็ก ๆ โดยขั้นแรกเริม่
จากการชวยงานครัวเล็ก ๆ นอย ๆ เชน ปอกกระเทยีม เดด็ผัก ลางผัก เปนลูกมือในการหยิบจับ
เครื่องปรุง ตอมาจึงคอย ๆ เกดิการเรียนรูเพิม่ขึ้นทีละนอย สะสมเทคนิค วิธีการทํา เชน หากจะแกง
บอน ตองตมบอนกอนเพื่อจะไดไมคัน เพราะบอนเปนพืชมีพิษ อาจทําใหเกิดตุมคนัตามผวิหนังและ
ปากได (ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ, 2544) ลาบจะตองใสมะแขวน
ดวย เพื่อเพิ่มความหอม แกงขี้เหล็ก จะตองตมยอดขี้เหล็กสัก 2-3 คร้ังกอน เพื่อลดความขมลง น้ําพริก
ขานิยมรับประทานควบคูกบัเห็ดนึ่ง  ยําหนอไมนิยมรับประทานกับใบขิงจะเพิ่มรสชาติใหอรอยขึน้ 
และตํามะเขือ นิยมรับประทานกับใบสะแหน และไขตม (สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดนาน, 2546) 
เปนตน จากการไดเห็นและไดทําบอย ๆ กท็ําใหเกิดความชํานาญมากขึ้น และยังไดถายทอดความรู
การทําอาหารพื้นบานสูลูกหลานอีกดวย ซ่ึงผูวิจัยไดมีโอกาสเขาไปสังเกตวิธีการประกอบอาหาร
พื้นบานเพื่อการจําหนายของนางสมปอง ไชยารังษี อายุ 32 ป เปนหลานสาวของนางจนัทรลูน จาก
การสัมภาษณ พบวา นางสมปองขายอาหารพื้นบานเปนประจําทุกวัน โดยมีผูชวยที่เปนคนทองถ่ิน
ชวยทําอาหาร และลูกสาวของนางสมปองจะมีสวนรวมในการทําอาหารพื้นบานอยูเปนประจํา เชน 
ชวยเด็ดผัก หัน่ผัก ปอกหอม ปอกกระเทยีม เปนงานงาย ๆ ที่เด็กสามารถเขามามีสวนรวม ทําใหเดก็
เกิดการเรยีนรู และซึบซับเอาความรู วิธีทํา เคล็ดลับการทําอาหารพื้นบานจากแม ซ่ึงเปนแนวทางหนึง่
ในการดํารงไวซ่ึงวัฒนธรรมดานอาหารพืน้บาน สอดคลองกับการศึกษาของ รัมภา (2544) ที่กลาววา 
การถายทอดพธีิกรรม วัฒนธรรมผานทางสังคม ประกอบดวยครอบครัว ชุมชน โรงเรียน วดั กลุม
เพื่อน โดยช้ีใหเห็นถึงความสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรม ใหคนหนุมสาวเขามามีสวนรวมในการ
จัดเตรียม เขารวมในพิธีกรรมตาง ๆ ครอบครัวจึงถือเปนสถาบันที่ชวยอบรมสั่งสอน ใหสมาชิกไดรับ
รู เรียนรู วัฒนธรรมอาหารพื้นบาน เพื่อเปนการถายทอดและผลิตซ้ําบทบาทหนาที่ของสังคม ทําให
มองเห็นประโยชนและคณุคาของอาหารพื้นบานตอไป 
 
 อาหารคาวและอาหารหวานมีศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาในระดับสูง (ตารางที่ 21) 
เนื่องจาก มกีารประกอบอาหาร ทํากินกนัทุกวัน มกีารเรยีนรูดวยการปฏิบัติจริง อาหารที่ชาวบานนยิม
ทํารับประทาน คือ อาหารประเภทแกง เชน แกงขนนุ แกงบอน แกงแค ประเภทยํา ลาบ เชน สา
มะเขือ ยําจิน้ไก ลาบหมู ประเภทเครื่องจิ้ม เชน น้ําพริกหนุม น้ําพริกออง น้ําพริกน้ําปู น้ําพริกขา 
ประเภทเบด็เตล็ด เชน หอนึ่งไก แอบปลา แอบกุง เปนตน จึงทําใหมีศกัยภาพดานการถายทอดภูมิ
ปญญาในระดบัสูง รวมทั้งประเภทอาหารจานเดยีว ที่มกีารถายทอดภูมปิญญาผลิตเพื่อการจําหนาย 
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และบริโภคเปนประจํา สวนอาหารประเภทผัดจะไมคอยนิยมบริโภค จะทํากนิกันเปนครั้งคราว จึงมี
ศักยภาพดานการถายทอดภูมปิญญาอยูในระดับปานกลาง (ตารางที่ 22)  
 

อาหารคาวและอาหารหวานมีความสําคัญกับวิถีชีวิตชาวชนบท โดยเฉพาะชวงเทศกาลตาง ๆ 
วันสําคัญทางศาสนา ซ่ึงชาวบานตองมารวมตัวกันประกอบอาหารคาว หวาน เพื่อใชในงานพิธี เชน 
งานทําบุญบานใหม งานแตงงาน งานบวช อาหารคาวทีน่ิยมทํา คือ จิน้ลาบ แกงออม ยําจิ้นไก ที่ถือวา
เปนอาหารชั้นดี เปนที่เชดิหนาชูตาของเจาภาพ สวนอาหารหวานทีน่ิยมทํา คือ ขนมจอก ขนมปาด 
ขนมศิลาออน ขนมขาวตมหวัหงอก เปนตน ทําใหคนหนุมสาวรุนใหมไดรูจักอาหารที่ใชในพิธีกรรม 
วิธีการทํา ความเชื่อ หรือขอกําหนดตาง ๆ จากผูสูงอายุ ทีถ่ายทอดองคความรูดานอาหารพื้นบานมาสู
คนวัยหนุมสาว เมื่อมองในภาพรวมแลว จะเหน็ไดวาปจจุบันนีย้ังมีการถายทอดภูมิปญญาดานอาหาร
พื้นบานอยูอยางตอเนื่อง  แตจากการสัมภาษณก็ทาํใหรูถึงรายการอาหารบางชนิดที่ถูกลืม ไมเปนที่
รูจักของคนทัว่ไป ซ่ึงอาจเกดิจากการขาดความตอเนื่องในการสืบทอดภูมิปญญา อาหารบางอยางจึง
ถูกละเลยหรือหลงลืมไป เชน เนื้อลุง จากการสัมภาษณมีผูรูเพียงทานเดียวที่รูจักอาหารชนิดนี้ ซ่ึงทาํ
ไดโดย โขลกพริกแหง หอมแดง กระเทียม รากผักชี ขมิ้น ใหเขากนั ใสเนื้อหมูสับตํารวมกัน ปนเปน
กอน ตมในน้ําเดือดที่ใสตะไคร ใบมะกรูด ปรุงรสดวยเกลือเล็กนอย เมือ่สุกจึงรับประทาน ซ่ึงวิธีการ
ผลิตมีความแตกตางจากการตรวจเอกสารที่พบวาใชวิธีการทอดในการผลิต จึงอาจเกิดความสับสนใน
การถายทอดภมูิปญญา นอกจากนีย้ังมีอาหารอีกหลายชนดิ เชน น้ําพริกขมุ น้ําพริกอี่เก ขนมศิลาออน 
ขนมไสอ่ัว ขาวสม น้ําตับ น้าํหนัง เปนตน ที่ยังขาดความตอเนื่องในการถายทอดภูมปิญญา  ซ่ึงอาจ
เกิดจากความนิยมในการบรโิภคลดลง หรืออาหารบางอยางมีการผลิตลดลง เนื่องจากหาวตัถุดิบใน
การผลิตไดยาก เชน อาหารที่ทําจากไขมดแดง อีฮวก (ลูกออด) ผักพอคาตเีมีย ผักปูยา สะแล          
หางหวาย เปนตน ที่ปจจุบนัหายากในทองตลาด ทําใหอาหารที่ทําจากวตัถุดิบและผักพื้นบานเหลานี้มี
แนวโนมในการผลิตลดลง ซ่ึงอาจทําใหการถายทอดภูมปิญญาดานอาหารพื้นบานขาดความตอเนือ่ง 

 
สวนอาหารถนอมและแปรรูปทุกประเภท พบวา มีศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาใน

ระดับสูง เชนกัน (ตารางที่ 25) ซ่ึงอาหารถนอมและแปรรูปแตเดิมมีการผลิตเพื่อการบริโภคใน
ครัวเรือนหรือภายในทองถ่ินเทานั้น แตปจจุบันมีการถายทอดภูมิปญญาวิธีการทําที่หลากหลายมาก
ขึ้น รวมถึงการไดรับความรูเพิ่มเติมในดานการถนอมและแปรรูปอาหารจากแหลงความรูอ่ืน เชน จาก
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยตาง ๆ รวมทั้งการสงเสริมจากภาครัฐ ในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ทําใหการถนอมและแปรรูปอาหารไดรับการพัฒนามากขึ้น จนปจจุบนั อาหารถนอมและ
แปรรูปของภาคเหนือตอนบนเปนที่ยอมรบัของผูบริโภคทั้งในทองถ่ินและภูมิภาคอื่น ๆ เชน 
กระเทยีมดอง ทอดอง บวยหวาน มะมวงแชอ่ิม แคบหมู เปนตน สวนอาหารวางนัน้ มศีักยภาพดาน
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การถายทอดภมูิปญญาในระดับปานกลาง (ตารางที่ 24) เนื่องจาก ชาวเหนือนยิมรับประทานอาหาร
ในมื้อหลัก ๆ จึงไมคอยมีอาหารวางมากนกั (วาณี และ ประหยดั, 2538) ทําใหอาหารวางไมคอยเปนที่
นิยม จะทํารับประทานบางในครอบครัว จงึมีการถายทอดภูมิปญญาบางในบางครั้ง หรืออาจซื้อหาได
จากตลาดสด หรือแหลงที่มขีายเปนประจาํ ทําใหมีการถายทอดภูมิปญญาอยูในวงจํากัด หรือเฉพาะ
กลุม เชน ขาวแรมฟน ที่มีการถายทอดภูมปิญญาเฉพาะในอําเภอที่มีอาณาเขตติดตอกบัประเภทพมา
ในจังหวดัเชียงรายเทานั้น 
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สรุปและขอเสนอแนะ 
 

สรุป 
 

 จากการศึกษาศักยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ไดผลสรุปดังนี้ 
 
1.  ประเภทอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
  
 การศึกษาอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน พบวามจีํานวน 391 ชนิด สวนใหญเปน   อาหาร
คาวจํานวน 278 ชนิด (รอยละ71.1) รองลงมา คือ อาหารถนอมและแปรรูป มีจํานวน 89 ชนิด (รอยละ 
22.7) อาหารหวาน มีจํานวน 16 ชนิด (รอยละ 4.1) และจาํนวนนอยที่สุด คือ อาหารวาง มีจํานวน 8 
ชนิด (รอยละ 2.1) 
 
2.  ศักยภาพภมิูปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 

2.1 ศักยภาพดานแหลงวัตถุดิบของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 

         ศักยภาพดานแหลงวัตถุดิบของอาหารอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน อาหารคาว   
อาหารหวาน  อาหารวาง  และอาหารถนอมและแปรรูป มศีักยภาพในระดับสูง  คิดเปนรอยละ 100  
 

2.2 ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 
        ศักยภาพดานกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน พบวา อาหารที่มี

ศักยภาพดานกระบวนการผลิตในระดับสูง ไดแก อาหารคาว (รอยละ 93.9) อาหารถนอมและแปรรปู 
(รอยละ 75.3)  อาหารหวาน (รอยละ 75.0) สวนอาหารวาง มีศักยภาพดานกระบวนการผลิตในระดบั
ปานกลาง (รอยละ 50.0) 
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2.3 ศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 
                      ศักยภาพดานการผลิตในเชิงพาณิชยของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน พบวา อาหาร
ที่มีศักยภาพการผลิตในเชิงพาณิชยในระดับสูง คือ อาหารถนอมและแปรรูป (รอยละ 43.8) อาหารที่มี
ศักยภาพการผลิตในเชิงพาณชิยในระดับปานกลาง ไดแก อาหารหวาน (รอยละ 81.3) และ อาหารวาง 
(รอยละ 75.0) สวนอาหารทีม่ีศักยภาพการผลิตในเชิงพาณิชยในระดับต่ํา คือ อาหารคาว (รอยละ 
48.9) 

 
2.4 ศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 
        ศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพของอาหารบานภาคเหนือตอนบน พบวา อาหาร

ที่มีศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดับปานกลางไดแก อาหารคาว (รอยละ 52.9)  สวน
อาหารที่มีศักยภาพดานการเปนอาหารเพื่อสุขภาพในระดับต่ํา ไดแก อาหารหวาน    (รอยละ 100) 
รองลงมาคือ อาหารถนอมและแปรรูป (รอยละ 94.4) และอาหารวาง (รอยละ 87.5) 

 
2.5  ศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 
       ศักยภาพดานการถายทอดภูมิปญญาของอาหารบานภาคเหนือตอนบน พบวา อาหารที่มี

ศักยภาพดานการถายทอดภูมปิญญาในระดบัสูง ไดแก อาหารถนอมและแปรรูป (รอยละ 84.3) 
รองลงมาคือ อาหารหวาน (รอยละ 75.0) และอาหารคาว (รอยละ 51.8) สวนอาหารวาง มีศักยภาพ
ดานการถายทอดภูมิปญญาในระดับปานกลาง (รอยละ 87.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

68

ขอเสนอแนะ 
 
ขอเสนอแนะทั่วไป 

 
 1.  ภาครัฐควรสงเสริมใหเยาวชนรูจักการประกอบอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน โดยการ
สงเสริมใหมีการสอนทําอาหารพื้นบานในครอบครัว ในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ทําใหเกดิการ
เรียนรู การปฏบิัติจริงตั้งแตยงัเล็กๆ กอใหเกิดการปลูกฝงวัฒนธรรมอาหารพื้นบานใหดํารงสืบตอไป 
 
 2.  ภาครัฐควรสงเสริมและใหความรูแกประชาชนใหทราบถึงประโยชนจากการบริโภค
อาหารที่ทําจากผักพื้นบาน เพื่อเสริมสรางสุขภาพที่ดีใหแกประชาชน 
 
 3.  ในแตละจังหวัดควรสนับสนุนการบริโภคอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบนใหแพรหลาย
ในกลุมนกัทองเที่ยว  โดยจดัสถานที่เพื่อจําหนายอาหารพืน้บานใหแกนกัทองเที่ยวในชวงเทศกาล 
งานประเพณีตางๆ เพื่อเปนการเผยแพรวัฒนธรรมการกินของชาวลานนา และยังสรางรายไดใหแกคน
ในทองถ่ินอีกดวย 
 
 4.  เกษตรจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบนควรสงเสริมใหประชาชนหนัมาปลูกผักพืน้บาน
เพื่อการบริโภคและจําหนายใหมากขึน้ นอกจากเปนการเพิ่มรายไดในประชาชนแลว ยังเปนการดํารง
รักษาพชืผักพืน้บานไมใหถูกลืมไปตามกาลเวลา 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 
 1.  ควรใหแตละจังหวัดทําการศึกษา รวบรวมตําราอาหารพื้นบานจากผูที่มีความรูในทองถ่ิน 
จังหวดันั้นๆ ใหมีความสมบรูณยิ่งขึ้น เพื่อเปนแหลงขอมลูใหเยาวชนรุนหลังไดเรยีนรู และคนควา
ศึกษาตอไป 
 
 2.  สถาบันการศึกษาตางๆ ควรทําการวิจยัอาหารพื้นบานประเภทอาหารถนอมและแปรรูป
ใหมากขึน้ เพือ่สงเสริมใหผลิตและจําหนายในทองถ่ินอืน่ๆ จะเปนการสรางรายได 
 
  
 



 

69

เอกสารและสิ่งอางอิง 
 

กมลาภรณ  คงสุขวิวัฒน และคณะ.  2544.  รายงานการวิจัยภูมิปญญาพืน้บาน กรณีศึกษา 
 อาหารพื้นบานไทยภาคเหนอื.  ทิศทางการพิมพ, นครสวรรค. 
 
กรมศิลปากร.  2525.  ขนมธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร.  โรงพิมพ 
 พิฆเณศ, กรุงเทพฯ. 
 
กัณฑวีร  ววิัฒนพาณิชย.  2542.  แมลงอาหารมนุษยในอนาคต.  โรงพมิพองคการสงเคราะหทหาร
 ผานศึก, กรุงเทพฯ. 
 
กัญจนา  ดวีิเศษ, ศักดิ์ชัย  โปรดธนาสาร, จิราภรณ  ภิญโญชูโต และ ไฉน  นอยแสง, ผูรวบรวม.  

2542. ผักพื้นบานภาคเหนือ.  โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, กรุงเทพฯ. 
 

กัลยา  โคมเดอืน.  2538.  อาหารจากผักพืน้บานในเขตภาคกลางตอนใต.  วิทยานิพนธปริญญาโท, 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ.  2542ก.  วัฒนธรรม พัฒนาการทาง
 ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดสริุนทร.  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 
 กรุงเทพฯ. 
 
_____.  2542ข.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัด
 เชียงราย.  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, กรุงเทพฯ. 
 
_____.  2542ค.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดพะเยา.   

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, กรุงเทพฯ. 
 
_____.  2542ฆ.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําปาง.
 โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, กรุงเทพฯ. 
 



 

70

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหต.ุ  2542ง.  วัฒนธรรม พัฒนาการทาง 
ประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดนาน.  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,  
กรุงเทพฯ. 
 

_____.  2542จ.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัด
แมฮองสอน.  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, กรุงเทพฯ. 

 
_____.  2542ฉ.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวดั 

เชียงใหม.  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, กรุงเทพฯ. 
 
_____.  2542ช.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา จังหวัดลําพูน.   

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, กรุงเทพฯ. 
 
_____.  2542ซ.  วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูปญญา จังหวัดแพร.  

โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, กรุงเทพฯ. 
 
จารุวรรณ  นพพรรค.  2525.  ทฤษฎีอาหาร 1 อาหารประจําภาค 4 ภาค.  สํานักพมิพโอเดียนสโตร, 
 กรุงเทพฯ. 
 
จิตติมา  วรกิตติศักดิ์.  2538.  อาหารพื้นบานของไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน.   

วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
จิราภรณ  เจริญเดช, บรรณาธิการ.  2545.  อาหารไทย.  โอ เอส พร้ินติ้ง เฮาส, กรุงเทพฯ. 
 
ฉลาดชาย  รติมานนท.  2545.  น้ําพริกลานนา.  บริษัท อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพบัลิชช่ิง จํากัด, 
 กรุงเทพฯ. 
 
ทัศนยี  ทองสวาง.  2537.  สังคมไทย.  โอ เอส พร้ินติ้ง เฮาส, กรุงเทพฯ. 
 



 

71

ทัศนีย  โรจนไพบูลย.  2543.  อาหารไทย, น. 257-339.  ใน สุปญญา  ใจดี และ สมพิศ  นิชลานนท, 
 บรรณาธิการ.  เอกสารการสอนชุดวชิา เทคโนโลยีอาหารและเครื่องดื่ม หนวยท่ี 8-15.  โรง
 พิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 
 
ทิพรัตน  มณีเลิศ.  2539.  ผักพื้นบานลานนา.  สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม,   

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 
ทวีทอง  หงษวิวัฒน.  2545.  สารานุกรมผกั.  บริษัท สํานักพิมพแสงแดด จํากดั, กรุงเทพฯ.  
 
นิรนาม.  2547.  พจนานุกรมฉบับมตชิน.  สํานักพิมพมตชิน, กรุงเทพฯ.  
 
บุญเรียง  ขจรศิลป.  2545.  หลักสถิติ.  พิมพคร้ังที่ 8.  หางหุนสวนจาํกัด พี. เอ็น. การพิมพ, 
 กรุงเทพฯ. 
 
ประเวศ  วะสี.  2530.  การสรางสรรคภูมิปญญาไทยเพื่อการพัฒนา.  ชุมชนพัฒนา 1(5): 75. 
 
ประหยดั  สายวิเชียร.  2531.  การศึกษาสํารวจอาหารถนอมของจังหวัดเชียงใหม.  คณะ
 ศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 
_____.  2547.  อาหาร วัฒนธรรมและสุขภาพ.  บริษัท นพบุรีการพิมพ จํากัด, เชียงใหม. 
 
ปริทรรศน  ไตรสนธิ และ ชูศรี  ไตรสนธิ.  2542.  การสํารวจพืชผักพืน้เมือง ในภาคเหนือตอนบน
 ของประเทศไทย.  คณะวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 
ปรีชา  พิณทอง.  2532.  สารานุกรม ภาษาอีสาน-ไทย-อังกฤษ.  ดานสุทธาการพิมพ, อุบลราชธานี. 
 
ปฬาณี  ฐิติวัฒนา.  2542.  ผักพื้นบานและอาหารพื้นบาน กระแสตอบรับจากสังคมยคุโลกาภิวัตน, 
 น. 48-59.  ใน เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ, กัญจนา  ดีวเิศษ และ กณัฑวีร  วิวฒันพาณิชย, 
 บรรณาธิการ.  รวมบทความการประชุมวิชาการผักพื้นบานและอาหารพื้นบาน 4 ภาค  
 วันท่ี 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542.  องคการสงเคราะหทหารผานศึก, กรุงเทพฯ. 
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พัชรี  ยุติธรรม.  2539.  พฤตกิรรมการเลือกบริโภคอาหารของชาวชนบทภาคเหนือ.  วิทยานิพนธ 
 ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเชยีงใหม. 
 
พิกุล  บุญมากาศ.  2544.  การศึกษาตํารับอาหารพื้นบานชาวยอง.  วิทยานิพนธปริญญาโท, 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 
เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ, กัญจนา  ดีวเิศษ และ พรทิพย  เตมิวิเศษ, บรรณาธิการ.  2544.  อาหารเพื่อ
 สุขภาพ.  พิมพคร้ังที่ 2.  โรงพมิพองคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ, นนทบุรี. 
 
ยิ่งยง  เทาประเสริฐ.  2530.  พฤติกรรมการกินของคนไทยในเขตชนบทภาคเหนือตอนบน, น. 1-4.   

ใน ประไพศรี  ศิริจักรวาล, ประภาศรี  ภวูเสถียร และ พัตธนี  วินจิจะกุล, บรรณาธิการ.  
โภชนาการกาวหนา: การประชุมวิชาการโภชนาการ วันท่ี 16-18 ธันวาคม พ.ศ. 2530.  หาง
หุนสวนจํากดั เทคนิค 19, กรุงเทพฯ. 

 
ยุวดี  กาญจนษัฐิติ, สุมณฑา  วัฒนสินธุ และ โอภาวดี  เข็มทอง.  2531.  การสงเสริมภาวะ 

โภชนาการสําหรับครอบครัว, น. 1001-1084.  ใน โภชนาศาสตรสาธารณสุข.  มหาวทิยาลัย
สุโขทัยธรรมมาธิราช, นนทบุรี. 

  
เยาวภา  บุญญานุภาพ.  2540.  ความรูเก่ียวกับการบริโภคผักพื้นบานของผูบริโภคในตลาดสดเขต 

เทศบาลนครเชียงใหม.  วิทยานิพนธปริญญาโท, มหาวทิยาลัยเชยีงใหม. 
 
รัตนา  พรหมพิชัย.  2542.  ของกิน.  สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เลม 2 (2542): 568-573.   
 
รัมภา  ศิริวงศ.  2544.  การดํารงอยูของวัฒนธรรมอาหารลานนา.  วิทยานิพนธปริญญาโท, 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 
ราชบัณฑิตยสถาน.  2530.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 2525.  พิมพคร้ังที่ 5.  อักษรเจริญ
 ทัศน, กรุงเทพฯ. 
 
_____. 2546.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑติยสถาน 2542.  บริษัท นานมีบุค พับลิเคชั่น, กรุงเทพฯ. 
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วงสวาท  ปทมาคม.  2539.  หมอชาวบาน 18(205): 14-21.  อางถึง วีณา  วีระไวทยะ และ สงา  
 ดามาพงษ.  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ทบทวนองคความรู สถานการณและปจจัยท่ี
 เก่ียวของภายใตโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสูสุขภาพที่ยั่งยนื.  โรงพิมพองคการ
 สงเคราะหทหารผานศึก, กรุงเทพฯ. 
 
วัชรี  ประชาศรัยสรเดช.  2542.  ผักพื้นเมอืง เหนือ อีสาน ใต.  กองพฤกษศาสตรและวัชพืช  กรม
 วิชาการเกษตร, กรุงเทพฯ. 
 
วีณา  วีระไวทยะ และ สงา  ดามาพงษ.  2541.  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ทบทวนองคความรู 
 สถานการณและปจจัยท่ีเก่ียวของภายใตโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยสูสุขภาพที่ยั่งยนื.  
 โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผานศึก, กรุงเทพฯ. 
 
วนิดา  สิทธิรถฤทธิ์.  2527.  โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน.  มหาวิทยาลัยศลิปากร, นครปฐม. 
 
วลัย  อินทรัมพรรย, ประยงค  จิดาวงศ และ ฉัตรแกว  ประวาหะนาวิน.  2527.  การสงเสริมการ
 บริโภคอาหารทองถ่ิน, น. 561-615.  ใน โภชนาการศึกษาเพื่อชุมชน.  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 
 
วาณี  เอีย่มศรทีอง และ ประหยัด  สายวิเชยีร.  2538.  อาหารลานนา.  บริษัท กลางเวยีงการพิมพ 
 จํากัด, เชยีงใหม. 
 
วไลภรณ  สุทธา.  2536.  อาหารพื้นบานของไทยภาคกลางตอนลาง.  วทิยานิพนธปริญญาโท, 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
ลลิตา  ธีระสริิ.  2542.  ผักพื้นบาน อาหารตานโรค, น. 146-159.  ใน เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ,   
 กัญจนา  ดวีิเศษ และ กัณฑวรี  วิวัฒนพาณชิย, บรรณาธิการ. รวมบทความการประชุม
 วิชาการผักพื้นบานและอาหารพื้นบาน 4 ภาค วันท่ี 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542.  องคการ 

สงเคราะหทหารผานศึก, กรุงเทพฯ. 
 
ศรีสมร  คงพันธุ.  ม.ป.ป.  กินใหสวย สุขภาพดี.  พิมพคร้ังที่ 5.  โรงพิมพอักษรสมยั, กรุงเทพฯ. 



 

74

ศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ.  2544.  รายงานการวิจัยภูมิปญญาพื้น 
 บาน กรณีศึกษา อาหารพื้นบานไทยภาคเหนือ.  ทิศทางการพิมพ, นครสวรรค. 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.  2538.  พระราชดํารัส สมเด็จพระเทพพระ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดานอาหารและโภชนาการ.  บริษทั สยามเพรส แมเนจ
เมนท จํากดั, กรุงเทพฯ. 

 
_____ .  2546.  ภูมิปญญาไทยดานอาหารและโภชนาการ.  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสาน 
 มิตร.  หางหุนสวน หอรัตนชัยการพิมพ จาํกัด, กรุงเทพฯ. 
 
สมใจ  วิชัยดิษฐ.  2541.  กินเพื่อสุขภาพ.  บริษัท ประยูรวงศพร้ินติ้ง จาํกัด, กรุงเทพฯ. 
  
สงา  ดามาพงษ.  2540.  กินอยูอยางไทย สืบสานไวใหลูกหลาน, น. 93-99.  ใน สมใจ วิชัยดษิฐ  และ 

รัตนา  พากเพยีรกิจวัฒนา, บรรณาธิการ.  การประชุมวิชาการโภชนาการ เร่ือง กินอยูอยางไร 
ไดคุณคา พฒันากายใจ วันท่ี 19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2540.  บริษัท ประยรูวงศพร้ินติ้ง จํากัด, 
กรุงเทพฯ. 

 
_____.  2542.  การนําอาหารพื้นบาน คืนสูสังคมไทย, น. 250-257.  ใน เพ็ญนภา  ทรัพยเจริญ,  

กัญนา  ดวีิเศษ และ กณัฑวีร  วิวัฒนพาณิชย, บรรณาธิการ.  รวมบทความการประชุม
วิชาการผักพื้นบานและอาหารพื้นบาน 4 ภาค วันท่ี 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 .  องคการ
สงเคราะหทหารผานศึก, กรุงเทพฯ. 

 
สถาบันการแพทยแผนไทย.  2540.  อาหารพื้นบาน 4 ภาค.  โรงพิมพองคการสงเคราะหทหารผาน
 ศึก, กรุงเทพฯ. 
 
สามารถ  จันทรสูรย.  2534.  ภูมิปญญาชาวบานคืออะไรอยางไร, น. 88-90.  ใน การสมัมนาทาง 

วิชาการเรื่อง ภูมิปญญาชาวบาน คร้ังท่ี 1.  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, กรุงเทพฯ. 
 
สุจริต  บัวพิมพ.  2539.  ภูมิปญญาไทย ภมิูปญญาชาวบาน.  เกษมบัณฑิตปริทัศน 2 (1): 68-82. 
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สุภาพ  สวนปาน และ สมใจ  วิชัยดษิฐ.  2540.  อาหารไทยมีคุณคา พัฒนากายใจ, น. 70-85.  ใน  
สมใจ วิชัยดิษฐ และ รัตนา พากเพยีรกิจวฒันา, บรรณาธิการ.  การประชุมวิชาการ 
โภชนาการ เร่ือง กินอยูอยางไร ไดคณุคา พฒันากายใจ วันท่ี 19-20 มิถุนายน พ.ศ. 2540. 
บริษัท ประยูรวงศพร้ินติ้ง จาํกดั, กรุงเทพฯ. 
 

เสรี  พงศพิศ.  2536.  ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท.  มูลนิธิภูมิปญญา, กรุงเทพฯ.  
 
แสงอรุณ  กนกพงศชัย, วิไลลักษณ  ยังรอด, ธวัชชัย  องควุฒิเวทย, จีรภา  อุดมมงคล, พัชรี  ศกศวัต
 เมฆินทร, เฉลิมศรี  จันทรสิงห, Robert  Halliday and William  Baker และคณะ.  2544.  
 อาหาร: ทรัพยและศิลปแผนดินไทย.  บริษทั อมรินทรพร้ินติ้งแอนดพับลิชช่ิง จํากัด, 
 กรุงเทพฯ. 
 
แสงโสม  ลีนะวัฒน.  2542.  คุณคาทางโภชนาการของพชืผักพื้นบานไทย, น. 99-110. ใน เพ็ญนภา   

ทรัพยเจริญ, กญัจนา  ดีวเิศษ และ กณัฑวีร  วิวัฒนพาณิชย, บรรณาธิการ.  รวมบทความการ
ประชุมวิชาการผักพื้นบานและอาหารพื้นบาน 4 ภาค วันท่ี 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542.  
องคการสงเคราะหทหารผานศึก, กรุงเทพฯ. 

 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.  2543.  วัฒนธรรมไทย สูภัยเศรษฐกิจ.  โรงพิมพคุรุ 

สภาลาดพราว, กรุงเทพฯ. 
 
สํานักงานวฒันธรรมจังหวัดนาน.  2546.  โครงการสืบคนสังคมสงัคมวฒันธรมทองถิน่ จังหวัด
 นาน เร่ืองอาหารและโภชนาการ.  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนาน, นาน. 
 
สํานักงานสถิติแหงชาติ.  2543.  แผนที่แสดงเขตอาํเภอ ตําบล เทศบาล และขอมูลพื้นฐานของ
 จังหวัด พ.ศ. 2543.  กองคลังขอมูลและสนเทศสถิติ, กรุงเทพฯ. 
 
สํานักงานเสรมิสรางเอกลักษณของชาติ.  2539.  ภูมิทัศนไทย.  ดานสุทธาการพิมพ, กรุงเทพฯ. 
 
สํานักพิมพแสงแดด.  2540.  อาหารภาคเหนือ.  บริษัท เอ ที พร้ินติ้ง จํากัด, กรุงเทพฯ. 
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สํานักพิมพแสงแดด.  2546.  ผักพื้นบาน อาหารสุขภาพ.  พิมพคร้ังที่ 2.  พิมพดี, กรุงเทพฯ. 
 
เสาวภา  ศกัยพันธ.  2534.  อาหารพื้นบานไทยภาคเหนอื.  วิทยานพินธปริญญาโท, 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 
 
 _____ และ ยพุยง  วจิิตรศิลป.  2538.  อาหารพื้นบานภาคเหนือ.  พิมพคร้ังที่ 2.  โรงพิมพดาว, 
 เชียงใหม. 
 
อบเชย วงศทอง.  2542.  พฤติกรรมการบริโภคอาหารพืน้บานภาคใต, น. 182-192.  ใน เพ็ญนภา   

ทรัพยเจริญ, กญัจนา  ดีวเิศษ และ กณัฑวีร  วิวัฒนพาณิชย, บรรณาธิการ.  รวมบทความการ
ประชุมวิชาการผักพื้นบานและอาหารพื้นบาน 4 ภาค วันท่ี 15-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542.  
องคการสงเคราะหทหารผานศึก, กรุงเทพฯ. 

 
อรวินท  เลาหรัชตนันท. 2543. ความรูเบื้องตนเกีย่วกับการถนอมและแปรรูปอาหาร, น. 5-26.   

เอกสารการสอนชุดวชิา การถนอมและแปรรูปอาหาร หนวยท่ี 1-7.  โรงพิมพหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี 

 
เอกวิทย  ณ ถลาง.  2540.  ภูมิปญญาชาวบานสี่ภูมิภาค: วิถีชีวิตและกระบวนการเรียนรูของ 

ชาวบานไทย.  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี. 
 
เอนก  นาคะบตุร.  2536.  คนกับดิน น้ํา ปา: จุดเปลี่ยนแหงความคิด.  สถาบันชุมชนกับทองถ่ิน

ชนบท.  อางถึง สุจริต  บัวพมิพ, ผูรวบรวม.  ภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาชาวบาน.  เกษม
บัณฑิตปริทัศน 2 (1): 65-82. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสัมภาษณ และตัวอยางภาพอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
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ภาพผนวกที่ ก1  แบบสัมภาษณประเภทอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน  
 

อาหารคาว อาหารหวาน อาหารวาง อาหารถนอมและแปรรูป 
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ภาพผนวกที่ ก2  แบบสัมภาษณสวนประกอบหลัก และกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 

ชื่ออาหาร สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
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ภาพผนวกที่ ก3  แบบสัมภาษณศักยภาพภมูิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 

หมายเหตุ: 3 หมายถึง ศักยภาพสูง, 2 หมายถึง ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง ศักยภาพต่ํา 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภมูิปญญา ชื่ออาหาร 
3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
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ตัวอยางภาพอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
  

ภาพผนวกที่ ก4  แกงขนุน      ภาพผนวกที่ ก5  แกงแค 
 

ภาพผนวกที่ ก6  แกงตูน      ภาพผนวกที่ ก7  แกงผักกาด 
 

ภาพผนวกที่ ก8  แกงผักชะอม      ภาพผนวกที่ ก9  แกงผักชียงดา 
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ภาพผนวกที่ ก10  แกงผักปลงั      ภาพผนวกที่ ก11  แกงผกัหวาน 
 

ภาพผนวกที่ ก12  แกงฟกหมน      ภาพผนวกที่ ก13  แกงยอดผักบาไห 
 

ภาพผนวกที่ ก14  แกงหนอไมดอง      ภาพผนวกที่ ก15  แกงหนอไมสด 
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ภาพผนวกที่ ก16  แกงหวัปลี 
 

     ภาพผนวกที่ ก17  แกงหยวกกลวย 

ภาพผนวกที่ ก18  แกงหอย      ภาพผนวกที่ ก19  แกงออกพราว 
 

ภาพผนวกที่ ก20  แกงออม      ภาพผนวกที่ ก21  แกงโฮะ 
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ภาพผนวกที่ ก22  แกงฮังเล      ภาพผนวกที่ ก23  แกงกระดาง 
 

ภาพผนวกที่ ก24  จอผักกาด 
 

     ภาพผนวกที่ ก25  เจี๋ยวผักกาดนอย 

ภาพผนวกที่ ก26  เจี๋ยวผักปลัง      ภาพผนวกที่ ก27  สามะเขือ 
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ภาพผนวกที่ ก28  สาผักรวม 
 

     ภาพผนวกที่ ก29  สายอดมะขามออน 

ภาพผนวกที่ ก30  ยําชะอม      ภาพผนวกที่ ก31  ยําผักกุมปา 
 

ภาพผนวกที่ ก32  ยําหนอไม      ภาพผนวกที่ ก33  ยําหนงั 
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ภาพผนวกที่ ก34  ยํากบ      ภาพผนวกที่ ก35  ยําจิน้ไก 
 

ภาพผนวกที่ ก36  ยํามะแปบ      ภาพผนวกที่ ก37  ตําขนนุ 
 

ภาพผนวกที่ ก38  ตําบะโอ (สมโอ)      ภาพผนวกที่ ก39  ตําบะตอง (กระทอน) 
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ภาพผนวกที่ ก40  ตํามะเขือ      ภาพผนวกที่ ก41  ตํามะแควง (มะเขือพวง) 
 

ภาพผนวกที่ ก42  ตํามะมวง      ภาพผนวกที่ ก43  ลาบหมู (สุก) 
 

ภาพผนวกที่ ก44  ลาบหมู (ดบิ) 
 

      ภาพผนวกที่ ก45  น้ําพริกขา 
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ภาพผนวกที่ ก46  น้ําพริกตาแดง      ภาพผนวกที่ ก47  น้ําพริกถ่ัวเนา 
 

ภาพผนวกที่ ก48  น้ําพริกปลา      ภาพผนวกที่ ก49  น้ําพริกปลารา 
 

ภาพผนวกที่ ก50  น้ําพริกน้ําปู      ภาพผนวกที่ ก51  น้ําพริกน้ําหนอ 
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ภาพผนวกที่ ก52  น้ําพริกหนุม      ภาพผนวกที่ ก53  น้ําพริกเห็ดหลม 
 

ภาพผนวกที่ ก54  น้ําพริกออง      ภาพผนวกที่ ก55  น้ําพริกอี่เก 
 

ภาพผนวกที่ ก56  ผัดบานอย (บวบ)       ภาพผนวกที่ ก57  ผัดหนอไม 
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ภาพผนวกที่ ก58  ผัดแหนม      ภาพผนวกที่ ก59  คั่วผักกุมดอง 
 

ภาพผนวกที่ ก60  คั่วผํา      ภาพผนวกที่ ก61  คั่วบอน 
 

ภาพผนวกที่ ก62  คั่วมะลิดไม      ภาพผนวกที่ ก63  คั่วน้ําเมี่ยง 
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ภาพผนวกที่ ก64  ไสอ่ัว      ภาพผนวกที่ ก65  แอบหมู 
 

ภาพผนวกที่ ก66  แอบปลา      ภาพผนวกที่ ก67  แอบกุง 
 

ภาพผนวกที่ ก68  จิ้นอบ      ภาพผนวกที่ ก69  อบไก 
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ภาพผนวกที่ ก70  หอนึ่งไก      ภาพผนวกที่ ก71  ขนมจนีน้ําเงี้ยว 
 

ภาพผนวกที่ ก72  ขาวซอย      ภาพผนวกที่ ก73  ขาวหมี่ 
 

ภาพผนวกที่ ก74  ขาวกั้นจิ้น (2)  
 

    ภาพผนวกที่ ก75  ขนมจอก 
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ภาพผนวกที่ ก76  ขนมบาแตง 
 

    ภาพผนวกที่ ก77  ขนมเกลือ 
 

ภาพผนวกที่ ก78  ขนมมันตาง 
 

     ภาพผนวกที่ ก79  ขนมลิ้นหมา 
 

ภาพผนวกที่ ก80  ขนมไสอ่ัว 
 

     ภาพผนวกที่ ก81  ขาวตมหัวหงอก 
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ภาพผนวกที่ ก82  กาละแม 
 

     ภาพผนวกที่ ก83  ขนมปาด 
 

ภาพผนวกที่ ก84  ขนมวง      ภาพผนวกที่ ก85  ลูกลานเชื่อม 
 

ภาพผนวกที่ ก86  แหนม 
 

      ภาพผนวกที่ ก87  กระเทยีมดอง 
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ภาพผนวกที่ ก88  บวยดอง      ภาพผนวกที่ ก89  ผักกาดดอง 
 

ภาพผนวกที่ ก90  หนอไมดอง 
 

     ภาพผนวกที่ ก91  ขิงดอง 
 

ภาพผนวกที่ ก92  เมี่ยงหวาน      ภาพผนวกที่ ก93  ถ่ัวเนาแผน 
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ภาพผนวกที่ ก94  ทอแชอ่ิม      ภาพผนวกที่ ก95  มะมวงแชอ่ิม 
 

ภาพผนวกที่ ก96  มะเขือเทศเชื่อม 
 

       ภาพผนวกที่ ก97  ลูกไหนอบน้ําผ้ึง 
 

ภาพผนวกที่ ก98  ทออบน้ําผ้ึง      ภาพผนวกที่ ก99  บวยหวาน 
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ภาพผนวกที่ ก100  น้ํามะเกี๋ยง        ภาพผนวกที่ ก101  น้ําหมอน 
 

ภาพผนวกที่ ก102  น้ําปู      ภาพผนวกที่ ก103  สตรอเบอรร่ีอบแหง 
 

ภาพผนวกที่ ก104  เนื้อลําไยอบแหง      ภาพผนวกที่ ก105  ขาวแคบ 
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ภาพผนวกที่ ก106  ไกแผน 
 

     ภาพผนวกที่ ก107  ไกพรุย 

ภาพผนวกที่ ก108  ชาเขียวอบแหง      ภาพผนวกที่ ก109  ชาอูหลงอบแหง 
 

ภาพผนวกที่ ก110  ชาใบหมอนอบแหง      ภาพผนวกที่ ก111  หนอนไมไผทอดกรอบ 
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  ภาพผนวกที่ ก112  ขาวแตน      ภาพผนวกที่ ก113  ขนมซี่ 
 

ภาพผนวกที่ ก114  ขาวซอยตัด      ภาพผนวกที่ ก115  แคบหมู 
 

ภาพผนวกที่ ก116  แคบหมูไรมัน      ภาพผนวกที่ ก117  หมูยอ 
 

 
 



 

101

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข  
 

              รายช่ืออาหาร  สวนประกอบหลักและกระบวนการผลิต 
                               อาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
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ตารางผนวกที ่ข  รายชื่ออาหาร  สวนประกอบหลัก และกระบวนการผลิตอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
1. อาหารคาว  
1.1 ประเภทแกง 
1.1.1 แกงใสพริกใน
เครื่องโขลก 
แกงกระดาง (1) 

 
 
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

 
 
 
 
 
เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  ตะไคร  ขา  
ขมิ้น  เกลือ รากผักชี  
ขาหมู    
 

 
 
 
 
 
1. เผาขาหมู  ลาง ถอนขน ทําความสะอาด   
2. ตมขาหมูใหสุก เลาะกระดูกออก หั่นเปนชิ้นๆ  
3. โขลกเครื่องแกงใสในหมอตม ใสขาหมูลงเคี่ยวจนงวด   
ปรุงรส ทิ้งใหเย็น 
 

แกงกระดาง (2) 
 

เชียงใหม 
 

เครื่องแกง: พริกไทย  กะป  หอมแดง  กระเทียม  รากผักชี   
ขาหมู 
 

1. เผาขาหมู  ลาง ถอนขน ทําความสะอาด   
2. ตมขาหมูใหสุก เลาะกระดูกออก หั่นเปนชิ้นๆ   
3. โขลกเครื่องแกงใสในหมอตม ใสขาหมูลงเคี่ยวจนงวด   
ปรุงรส ทิ้งใหเย็น 
 

แกงขี้เหล็ก (1) 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
นาน 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ ปลารา 
หมู / กระดูกหมู / ควาย  ยอดออนขี้เหล็ก   
 

1. ตมยอดขี้เหล็ก เทน้ําทิ้ง  2-3 ครั้ง   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว   
3. เทใสหมอตม  เติมน้ํา ยอดขี้เหล็ก ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงขี้เหล็ก (2) 
 

 
เชียงใหม  ลําปาง   

นาน 
 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ ปลารา 
หมู / กระดูกหมู / ควาย  ยอดออนขี้เหล็ก  กะทิ 
 

 
1. ตมยอดขี้เหล็ก เทน้ําทิ้ง 2-3 ครั้ง   
2.โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว  
3. เทใสหมอตม เติมน้ํา ยอดขี้เหล็ก ปรุงรส  
 

แกงขนุน (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม หอมแดง กะป  เกลือ ปลารา 
หมูสามชั้น / กระดูกหมู / แคบหมู  ขนุนออน  มะเขือเทศ  
ชะพลู  ชะอม  ผักชีฝรั่ง 
 

1. ตมเนื้อขนุนออน และหมู   
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอที่ตมขนุนและหมู   
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงขนุน (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม หอมแดง กะป  เกลือ ปลารา 
ปลาแหง / ปลาทูแหง  ขนุนออน  มะเขือเทศ  ชะพลู  ชะอม    
ผักชีฝรั่ง 
 

1. ตมเนื้อขนุนออน และตมปลาแกะเอาแตเนื้อ   
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอที่ตมขนุน ใสเนื้อปลา   
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงไขแมงมัน  
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม หอมแดง กะป  เกลือ ปลารา 
ไขแมงมัน  หอมหัวใหญ  ผักกาดกวางตุง / ผักขี้หูด / ชะอม / 
ผักหวาน / ผักแคบ (ตําลึง)  
 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  ใสไขแมงมัน ใสผัก   
 ตามตองการ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงแค (1) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  ปลารา  กะป  เกลือ  
ขา  ตะไคร   
ไก / หมู / วัว / กบ / เนื้อแหง / กุงฝอย / ปูนา   ผักเผ็ด  ชะอม  
ชะพลู  ตําลึง  ผักชีฝรั่ง  ผักขี้หูด  มะเขือเปราะ  มะเขือพวง  
หางหวาย  บวบ  สะคาน  ถั่วฝกยาว  หนอไม  ดอกแค  ตูน   
มะแปบ  ถั่วพู  เห็ดลม  ผักชี  ดอกงิ้วแหง มะแขวน (โรยหนา)   
 

 
1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตวจนหอม   
2. ใสหมอตม เติมสวนประกอบเทาที่หาได  ปรุงรส 
 

แกงแค (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  ปลารา  กะป  เกลือ  
ขา  ตะไคร    
ปลาแหง  ผักเผ็ด  ชะอม  ชะพลู  ตําลึง  ผักชีฝรั่ง  ผักขี้หูด  
มะเขือเปราะ  มะเขือพวง  หางหวาย  บวบ  สะคาน ถั่วฝกยาว  
หนอไม  ดอกแค  ตูน  มะแปบ  ถั่วพู  เห็ดลม  ผักชี   
ดอกงิ้วแหง  มะแขวน (โรยหนา)   
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตวจนหอม   
2. ใสหมอตม  เติมสวนประกอบเทาที่หาได  ปรุงรส 
 

แกงตาง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม หอมแดง  กะป  เกลือ ปลารา 
ตะไคร 
ปลาชอน / ปลาดุก  ดอกตาง  มะเขือเทศ  ตนหอม  ผักชี 

1. ยางปลาชอน / ปลาดุก ใหสุก  หั่นเปนชิ้น   
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม ใสปลา  เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงตูน  
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  กระเทียม  หอมแดง  กะป  
เกลือ  ปลารา / ถั่วเนา  ขมิ้น 
ปลาดุก / ปลาชอน / ปลาหมอ / ปลาเทโพ  ตูน  ลูกมะกรูด / 
มะนาว / มะขามเปยก  ใบโหระพา / ใบแมงลัก 
 

 
1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อปลา    
2. .ใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงบะแตง  (1) 
(แตงไทยออน) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง:  พริกแหง / พริกหนุม  กระเทียม  หอมแดง  กะป  
เกลือ  ปลารา  
ปลาแหง  แตงไทยออน 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงบะแตง (2) 
(แตงไทยออน) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง:  พริกแหง / พริกหนุม  กระเทียม  หอมแดง  กะป  
เกลือ  ปลารา  
เนื้อหมู / กระดูกหมู / ไก  แตงไทยออน 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงบะคอนกอม (1) 
(มะรุม) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ ปลารา  
ปลาแหง  มะรุม  ชะอม  มะเขือเทศ   
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงบะคอนกอม (2) 
(มะรุม) 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ ปลารา  
กระดูกหมู  มะรุม  ชะอม  มะเขือเทศ 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงบะถั่วยาว (1) 
(ถั่วฝกยาว) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา     
ปลาแหง  ถั่วฝกยาว  ชะอม   
 

 
1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงบะถั่วยาว (2) 
(ถั่วฝกยาว) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา     
หมู / วัว / ควาย  ถั่วฝกยาว  ชะอม   
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงบะน้ําแกว (1) 
(ฟกทอง)  
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง /  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา  ตะไคร    
ปลาแหง  ฟกทอง  ใบแมงลัก  
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงบะน้ําแกว (2) 
(ฟกทอง) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา  ตะไคร   
หมู / ไก / วัว  ฟกทอง  ใบแมงลัก 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงมะแปบ (1) 
(ถั่วแปบ) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
ปลาแหง   ถั่วแปบ  ใบแมงลัก 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

แกงมะแปบ (2) 
(ถั่วแปบ) 
 

 

ทุกจังหวัด 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
กระดูกหมู  ถั่วแปบ  ใบแมงลัก 
 

 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงบะน้ํา (1) 
(น้ําเตา) 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
ปลาชอน  น้ําเตาออน  ใบแมงลัก 
 

1. ยางปลาชอนพอสุก   
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

 

แกงบะน้ํา  (2) 
(น้ําเตา) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
ไก / วัว / ควาย  น้ําเตาออน  ใบแมงลัก 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงบานอย  (1) 
(บวบ) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
ปลาดุก / ปลาชอน  บวบ  ใบแมงลัก 
 

1. ยางปลาดุก / ปลาชอน ใหสุก 
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงบานอย  (2) 
(บวบ) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
กระดูกหมู  บวบ  ใบแมงลัก 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงบอน (1) 
 
 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ขา  ตะไคร   
หมู / กระดูกหมู  ยอดออนบอน  ยอดมะขาม / มะขามเปยก  
ตนหอม  ผักชี  ใบมะกรูด   
 

 
1. ตมยอดออนบอน ใหเปอยนุม    
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
3. ตั้งกระทะ นําแกงบอนลงผัด รับประทานกับพริกทอด 
 

แกงบอน (2) 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ขา  ตะไคร   
หนังวัว / หนังควาย  ยอดออนบอน  ยอดมะขาม / มะขามเปยก  
ตนหอม  ผักชี  ใบมะกรูด   
 

1. ตมยอดออนบอน  และตมหนังวัว / หนังควายใหเปอย 
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
3. ตั้งกระทะ นําแกงบอนลงผัด รับประทานกับพริกทอด 
 
 

แกงปลีตาล  
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
หมู / ไก  ปลีตาล  ตนหอม  ผักชี 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว   
2. ใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักกาด (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ขา  ตะไคร  ขมิ้น   
ปลาชอน  ผักกาดเขียว  ผักชี  มะแขวน (โรยหนา) 
 

1.โขลกเครื่องแกงผัดกับปลา   
2. ใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

แกงผักกาด  (2) 
 
 
 

 

ทุกจังหวัด 
 
 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ขา  ตะไคร  ขมิ้น   
ไก / วัว  ผักกาดเขียว  ผักชี  มะแขวน (โรยหนา)  

 

1.โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว   
2. ใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงผักกุมดอง (1) 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
ปลาชอน / ปลาดุก  ผักกุมดอง  ตนหอม  ผักชี  
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักกุมดอง (2) 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
หมู / ซี่โครงหมู  ผักกุมดอง  ตนหอม  ผักชี 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักกูด (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
ไก / หมู / กระดูกหมู  ผักกูด  มะเขือเทศ  มะกรูด / มะนาว /  
ยอดมะขาม / ยอดสมปอย 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักกูด (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
ปลาแหง / ปลาดุก / ปลาชอน  ผักกูด  มะเขือเทศ  มะกรูด / 
มะนาว / ยอดมะขาม / ยอดสมปอย 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงผักขี้หูด (1) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
ปลาแหง / ปลาชอน / ปลาดุก  ผักขี้หูด 
 

 
1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักขี้หูด (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
หมู / ไก / วัว / ควาย  ผักขี้หูด 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักขี้ขวง   
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
ปลาแหง / ปลายาง  ผักขี้ขวง  มะเขือเทศ  
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักหละ (1) 
(ชะอม) 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
ปลาแหง  ชะอม  มะเขือเทศ  
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงผักหละ (2) 
(ชะอม) 
 

ทุกจังหวัด 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
หมู / กระดูกหมู / กบ / ไขมดแดง / ไขแมงมัน  ชะอม   
มะเขือเทศ  

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงผักเชียงดา (1) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
ปลาแหง  ผักเชียงดา  ชะอม  มะเขือเทศ   
 

 
1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักเชียงดา  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
ปลาแหง  ผักเชียงดา  ชะอม  ผักเสี้ยว 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักปลัง  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาแหง / ปลาชอน / ปลาดุก   ผักปลัง  มะเขือเทศ  มะนาว / 
ยอดสมปอย 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักปลัง  (2) 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
กระดูกหมู / แหนม  ผักปลัง  มะเขือเทศ  มะนาว / ยอดสมปอย 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงผักพอคาตีเมีย 
(เฟอยนก) 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาแหง  ผักพอคาตีเมีย  มะเขือเทศ 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักสลิด  
(ดอกขจร) 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาแหง  ผักสลิด (ดอกขจร)  ชะอม  

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงผักแสว 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาแหง  ผักแสว  ชะอม  
 

 
1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักเสี้ยว  
(ชงโค) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาแหง  ยอดผักเสี้ยว  ชะอม   
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักสีเสียด 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาแหง  ผักสีเสียด  ชะอม 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงผักหวาน  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาชอนยาง / ปลาแหง  ผักหวาน  มะเขือเทศ  วุนเสน 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ ปรุงรส 
 

แกงผักหวาน  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
หมู / กระดูกหมู / ไก / ไขมดแดง  ผักหวาน มะเขือเทศ วุนเสน 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักหนาม   ทุกจังหวัด 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาแหง / ปลาดุกยาง / ปลาชอนยาง  ยอดออนผักหนาม   
มะเขือเทศ  มะนาว / มะกรูด 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

แกงผักอีฮึม  
(ดอกมะรุม) 
 

 

ทุกจังหวัด 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาแหง  ดอก/ยอดออนผักอีฮึม (ดอกมะรุม) 
 
 

 

1. ตมปลาแหง แกะเอาแตเนื้อ   
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอ ใสเนื้อปลาตม  เติมสวนประกอบ  
ปรุงรส 
 

แกงผักฮวน 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ปลาแหง  ผักฮวน  ชะอม  มะเขือเทศ 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักเฮือด  (1) 
 

 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ปลาดุก / ปลาชอน / ปลานิล  ผักเฮือด  มะเขือเทศ     
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับปลา  
2. ใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงผักเฮือด  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
หมูสามชั้น / กระดูกหมู  ผักเฮือด  มะเขือเทศ      
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับหมู   
2. ใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 

แกงฟกหมน 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป เกลือ ปลารา   
ตะไคร  ขา  ขมิ้น  เม็ดผักชี   
ไก / หมู / วัว / ควาย  ฟกเขียว  ใบมะกรูด  มะแขวน (โรยหนา)   
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว   
2. ใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงมะกลวยเตด 
(มะละกอดิบ) 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
ปลาแหง / ปลาชอน  มะละกอดิบ   

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 



114

 

ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

แกงยอดผักบาไห  (1)  
(ยอดมะระ)  
 

 

เชียงราย  เชียงใหม  
นาน 

 

 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป   
เกลือ  ปลารา  
ปลาแหง  ยอดผักบาไห   
 

 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงยอดผักบาไห  (2) 
(ยอดมะระ)  
 

เชียงราย  เชียงใหม  
นาน 

 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป   
เกลือ  ปลารา  
หมู / วัว / ไขมดแดง / ไขไก  ยอดผักบาไห   
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงยอดผักขาว 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแดงสด / พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป   
เกลือ  ปลารา  
ปลาแหง  ยอดผักขาว 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงยอดฟกทอง 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป   
เกลือ  ปลารา  
ปลาแหง / ปลายาง  ยอดฟกทอง  
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงยอดมันแกว 
(ใบมันเทศ) 
 

ทุกจังหวัด 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป   
เกลือ  ปลารา  
ปลาแหง / ปลาชอน ยอดมันแกว มะเขือเทศ มะนาว / สมปอย 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงเลียง 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป เกลือ ปลารา 
กระดูกหมู / ไก  หนอไม  ยอดขาวโพด  ยอดฟกทอง  ฟกทอง  
บวบ  ใบแมงลัก 
 

 
1. ตมหนอไม หั่นเปนชิ้นๆ   
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

แกงสะแล  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
ปลาแหง  สะแล  มะเขือเทศ  มะขามเปยก  ตนหอม  ผักชี   
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงสะแล  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
หมู / กระดูกหมู / หมูสามชั้น  สะแล  มะเขือเทศ  มะขามเปยก  
ตนหอม  ผักชี   
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 

 

แกงไก  (1) 
 
 
 

นาน 
 
 
 

เครื่องแกง: พริกแหง   กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ ปลารา  
ขา  ตะไคร   
สาหรายไก  ตะไคร  ใบยานาง 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 
 

แกงไก  (2) 
 

นาน เครื่องแกง: พริกแหง   กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ ปลารา  
ขา  ตะไคร   
ไก / หมู / วัว / ควาย  สาหรายไก  ตะไคร  ใบยานาง 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว   
2. ใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงสมมะกลวยเตด 
(มะละกอ) 
 

 
เชียงราย  ลําปาง   

นาน 
 

 
เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา  ขมิ้น 
ปลาชอน / ปลาดุก  มะละกอดิบ  มะขามเปยก / มะนาว  
 

 
1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงสมผักแคบ (1) 
(ผักตําลึง) 
 

เชียงราย  ลําปาง   
นาน 

 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป   
เกลือ  ปลารา 
ปลาชอน  ผักแคบ  มะเขือสม  มะนาว / มะกรูด 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 

แกงสมผักแคบ (2) 
(ผักตําลึง) 
 
 

เชียงราย  ลําปาง    
นาน 

 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป   
เกลือ  ปลารา 
หมู / แหนม   ผักแคบ  มะเขือสม  มะนาว / มะกรูด 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 
 

แกงสมผักแวน 
 

เชียงราย ลําปาง  
นาน 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ ปลารา 
ปลาชอน / ปลาแหง  ผักแวน  มะนาว / ยอดสมปอย 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงสมผักบุง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
ลําปาง 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาชอน / ปลาดุก  ผักบุง  มะเขือเทศ  มะนาว / มะกรูด 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงหนอไมดอง  (1) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา    
กระดูกหมู / ไก  หนอไมดอง  ชะอม  ใบแมงลัก   
 

 
1. ตมหนอไมดอง  หั่นเปนชิ้นๆ   
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงหนอไมดอง  (2) 
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา  ขมิ้น  ตะไคร   
ปลาชอน / ปลาดุก / ปลาแหง  หนอไมดอง  ชะอม  ใบแมงลัก   
 

1. ตมหนอไมดอง  หั่นเปนชิ้นๆ    
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงหนอไมสด  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา   
หนอไมสด  ใบยานาง  ชะอม  ชะพลู  ใบแมงลัก 
 

1. หั่นหนอไมเปนชิ้นๆ ตมหนอไมใสใบยานาง    
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 

แกงหนอไมสด  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา  ขมิ้น  ตะไคร   
ปลาชอน / ปลาดุก / ปลาแหง   หนอไมสด  ชะอม  ชะพลู   
ใบแมงลัก   
 

1. หั่นหนอไมเปนชิ้นๆ ตมหนอไมใสใบยานาง   
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงหนอไมสด  (3) 
 
 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 

 
เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา   
หมู / กระดูกหมู  หนอไมสด  ใบยานาง  ชะอม  ชะพลู   
ใบแมงลัก 
 

 
1. หั่นหนอไมเปนชิ้นๆ ตมหนอไมใสใบยานาง    
2. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงหัวปลี  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม กะป เกลือ  ปลารา   
หมู / กระดูกหมู / ไก หัวปลี  ชะอม  ชะพลู   
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงหัวปลี  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง หอมแดง  กระเทียม กะป  เกลือ  ปลารา  
ปลาแหง  หัวปลี  ชะอม  ชะพลู   
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงหยวกกลวย  (1)  
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาแหง  หยวกกลวย  ใบมะกรูด  ตนหอม  ผักชี  มะแขวน  
(โรยหนา)  
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงหยวกกลวย  (2)  
 
 

ทุกจังหวัด 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม กะป เกลือ  ปลารา   
กระดูกหมู / ไก  หยวกกลวย  ใบมะกรูด  ตนหอม  ผักชี   
มะแขวน  (โรยหนา)  

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว   
2. ใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงหอย  
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ขมิ้น  ตะไคร   
หอยขม  ขาวคั่ว  ชะพลู  ชะอม     
 

 
1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงเห็ดโคน 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม กะป  เกลือ ปลารา 
เห็ดโคน  ชะอม  ชะพลู  ใบแมงลัก 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

แกงเห็ดถอบ 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา   
เห็ดถอบ  ชะอม  ชะพลู  ใบมะเมา / ยอดมะขาม / ยอดสมปอย  
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงเห็ดลม  
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา  
เห็ดลม  ชะอม  ชะพลู  ใบมะเมา / ยอดมะขาม / ยอดสมปอย   
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงเห็ดไขหาน 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป เกลือ ปลารา  
เห็ดไขหาน  ชะอม  ชะพลู  ใบมะเมา / ยอดมะขาม /  
ยอดสมปอย 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงเห็ดหา 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม   หอมแดง  กระเทียม  กะป   
เกลือ  ปลารา 
เห็ดหา  ชะอม  ชะพลู  ใบมะเมา / ยอดมะขาม / ยอดสมปอย   
 

 
1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงเห็ดดิน 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
เห็ดดิน  ชะอม  ชะพลู  ใบมะเมา / ยอดมะขาม / ยอดสมปอย     
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงเห็ดหลม 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม กะป  เกลือ ปลารา   
เห็ดหลม  ชะอม  ชะพลู  ใบแมงลัก  
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 

แกงหางหวาย  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป เกลือ ปลารา 
ปลาแหง / ปลาชอน / ปลาดุก  ยอดออนหางหวาย 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงหางหวาย  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
หมู / ไก  ยอดออนหางหวาย 
 
 

1. โขลกเครื่องแกงใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงออกพราว  
(ยอดมะพราว) 
 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ขา  ตะไคร 
กระดูกหมู / ไก  ยอดมะพราว  ชะพลู  ชะอม  ผักชีฝรั่ง 
 

 
1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว   
2. ใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

แกงออม  (1) 
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ขา  ตะไคร  ขมิ้น  สะคาน  รากผักชี  เม็ดผักชี 
ปลาดุก  ขาออน  ใบมะกรูด  ผักชี  ตมหอม  ผักชีฝรั่ง   
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อปลา   
2. ใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

แกงออม  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ขา  ตะไคร  สะคาน  รากผักชี  เม็ดผักชี 
หมู / ไก / วัว / ควาย  ขาออน  ใบมะกรูด  ผักชี  ตนหอม   
ผักชีฝรั่ง   
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว   
2. ใสหมอตม เติมสวนประกอบเคี่ยวจนงวด ปรุงรส 
 

แกงออม  (3) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
ขา  ตะไคร  สะคาน  รากผักชี  เม็ดผักชี 
เครื่องในหมู / เครื่องในวัว  ขาออน  ใบมะกรูด  ผักชี  ตนหอม   
ผักชีฝรั่ง   

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเครื่องในสัตว   
2. ใสหมอตม เติมสวนประกอบเคี่ยวจนงวด ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แกงโฮะ   
 
 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 
 

 
เครื่องแกง: พริกแหง / พริกสด  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ   ผงแกงฮังเล 
หมูสามชั้น / เนื้อไก  มะเขือพวง  มะเขือเปราะ  ถั่วฝกยาว   
มะเขือยาว  ตําลึง  หนอไมดอง  วุนเสน  ใบมะกรูด   

 
1. ตมหนอไมดอง  หั่นเปนชิ้นๆ   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสตัว  เติมสวนประกอบตางๆ  
ผัดใหเขากัน  ปรุงรส  
 
 

แกงฮังเล 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ขมิ้น  
ขา  ตะไคร 
เนื้อหมู / หมูสามชั้น / ขาหมู  ผงแกงฮังเล  ขิงสดซอย 
น้ํากระเทียมดอง   น้ํามะขามเปยก   
 

1. โขลกเครื่องแกงหมักกับหมู   
2. เคี่ยวเครื่องแกงที่หมักกับหมูจนสุก เติมสวนประกอบ      
ปรุงรส 
 

1.1.2 แกงไมใสพริกใน
เครื่องโขลก 
จอผักกาด 
 

 
 

ทุกจังหวัด 
 

 
 
กระดูกหมู / หมูสามชั้น  ผักกาดกวางตุง  หอมแดง  กระเทียม  
กะป  เกลือ  ปลารา  ถั่วเนา  มะขามเปยก   
 

 
 
1. โขลกหอมแดง  กระเทียม  ถั่วเนา ใสหมอตม  
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

จอผักกูด 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
ลําปาง 

ผักกูด  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  มะขามเปยก 
 

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
จอผักบุง 

 
เชียงราย  เชียงใหม  

ลําปาง 
 

 
ผักบุง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  มะขามเปยก 
 

 
1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ      
ปรุงรส   
 

จอผักมันแกว 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
ลําปาง 

 

ยอดมันแกว  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
มะขามเปยก 
 

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

จอผักหนาม 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
ลําปาง 

 

ผักหนาม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  มะนาว / 
มะขามเปยก 
 

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

จอผักปลัง 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
ลําปาง 

 

แหนม  ผักปลัง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
มะนาว 
 

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

เจี๋ยวไขมดแดง 
 

ทุกจังหวัด 
 

ไขมดแดง  ไขไก  หอมแดง  กระเทียม   กะป  เกลือ  ปลารา  
ตนหอม  ผักชี  พริกหนุมซอย 
 

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

เจี๋ยวไขแมงมัน ทุกจังหวัด 
 

ไขแมงมัน ไขไก  หอมแดง  กระเทียม   กะป  เกลือ  ปลารา  
ตนหอม  ผักชี  พริกหนุมซอย   

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
เจี๋ยวผักโขมหนาม (1) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ผักโขมหนาม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา   
พริกหนุมซอย   
 

 
1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

เจี๋ยวผักโขมหนาม (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ผักโขมหนาม  ไขไก  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
พริกหนุมซอย   
 

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

เจี๋ยวผักปลัง    
 

ทุกจังหวัด 
 

แหนม / ไขไก  ผักปลัง  หอมแดง กระเทียม  กะป  ปลารา 
เกลือ  มะนาว  พริกหนุมซอย   
 

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

เจี๋ยวผักกาดนอย (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ผักกาดนอย  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา  เกลือ   
พริกหนุมซอย   
 

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

เจี๋ยวผักกาดนอย (2) 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

หมู / ไข  ผักกาดนอย  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา  เกลือ  
พริกหนุมซอย   
 

 1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

เจี๋ยวผักขี้ขวง 
 

ทุกจังหวัด 
 

ผักขี้ขวง  ไขไก   หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา  เกลือ   
พริกหนุมซอย   

1.โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
เจี๋ยวผักแคบ (1) 
(ตําลึง) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
ผักแคบ  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา  เกลือ   
พริกหนุมซอย   

 
1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   

เจี๋ยวผักแคบ (2) 
(ตําลึง) 
 

ทุกจังหวัด 
 

แหนม  ผักแคบ  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา เกลือ    
พริกหนุมซอย   
 

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ  
ปรุงรส   
 

เจี๋ยวผักแวน (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ผักแวน  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา   
พริกหนุมซอย  
 

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

เจี๋ยวผักแวน (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

หมูสับ / ไขไก  ผักแวน  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ   
ปลารา  พริกหนุมซอย   

1. โขลกหอมแดง  กระเทียม ใสหมอตม เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส   
 

1.2 ประเภทยํา ลาบ 
1.2.1 สา 
สามะเขือ  (1) 

 
 

ทุกจังหวัด 
 

 
 
เครื่องแกง: พริกแหง / พริกขี้หนู หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
แคบหมู  มะเขือแจ  ตะไคร  ผักชี  ตนหอม 

 
 
1. ยางพริกแหง หอมแดง  กระเทียม  กะป  โขลกเครื่องแกง 
คลุกเคลา กับมะเขือแจที่หั่นเปนชิ้นบางๆ เติมสวนประกอบ  
ปรุงรส  โรยหนาดวยแคบหมู 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
สามะเขือ  (2) 
 
 

 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 

 
เครื่องแกง: พริกแหง / พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
ปลาชอน  มะเขือแจ  ตะไคร  ผักชี  ตนหอม 
 
 

 
1. ตมปลาใหสุก แกะเอาแตเนื้อ   
2. ยางพริกแหง หอมแดง  กระเทียม  กะป โขลกเครื่องแกง
ผสมกับเนื้อปลาตม  ยกลงทิ้งใหเย็น  คลุกเคลากับมะเขือแจที่
หั่นเปนชิ้นบางๆ เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

สามะเขือ  (3)  
 
 

เชียงใหม  ลําปาง 
 
 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา  
หมู / ไก / วัว  มะเขือแจ  ตะไคร  ผักชี  ตนหอม 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว  ยกลงทิ้งใหเย็น คลุกเคลา
กับมะเขือแจที่หั่นเปนชิ้นบางๆ เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

สาผักรวม 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
ปลาทู / ปลาชอน  ผักกาดนา  ยอดมะมวง  มะเขือเปราะ   
ผักขี้ติ้ว  ผักปูยา  หัวปลี  ตนหอม  ผักชี 
 

1. ตมปลา ขูดเอาแตเนื้อ   
2. ยางพริกแหง / พริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป   
โขลกเครื่องแกงผสมกับเนื้อปลาตม  ยกลงทิ้งใหเย็น  
คลุกเคลากับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

สาผักกาดนอย 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา   
ปลาแหง / ปลาทู / ปลาชอน  ผักกาดนอย   
 

1. ตมปลา ขูดเอาแตเนื้อ   
2. ยางพริกแหง หอมแดง  กระเทียม  กะป  โขลกเครื่องแกง
ผสมกับเนื้อปลาตม  ยกลงทิ้งใหเย็น  คลุกเคลากับ
สวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
สาบะแตง  (1) 
(แตงกวา)   
 
 
 

 
เชียงราย  นาน 

 
 
 

 

 
เครื่องแกง: พริกหนุม / พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา  
ปลายาง  แตงกวา  ตนหอม  ผักชี  สะระแหน  มะนาว 
 
 

 
1. ตมปลา  แกะเอาแตเนื้อ   
2. ยางพริกแหง หอมแดง กระเทียม  กะป  โขลกเครื่องแกง
ผสมกับเนื้อปลาตม  ยกลงทิ้งใหเย็น  คลุกเคลากับไสและเนื้อ
แตงกวาขูด เติมสวนประกอบ ปรุงรส 
 

สาบะแตง  (2) 
(แตงกวา)   
 

เชียงราย  นาน 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม / พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
หมูสับ  แตงกวา  ตนหอม  ผักชี  สะระแหน  มะนาว 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับหมูสับ ยกลงทิ้งใหเย็น คลุกเคลากับ
ไสและเนื้อแตงกวาขูด เติมสวนประกอบ ปรุงรส 
 

สาบะแตง  (3) 
(แตงกวา) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม / พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา 
แคบหมู  แตงกวา  ตนหอม  ผักชี  สะระแหน   
 

1. ยางพริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป โขลกเครื่องแกง
ใหเขากัน คลุกคลากับไสและเนื้อแตงกวาขูด  
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส โรยหนาดวยแคบหมู 
 

สาปลี  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
หมูสับ หัวปลี  ตนหอม  ผักชี   
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับหมูสับ  ยกลงทิ้งใหเย็น เทคลุกเคลา
กับหัวปลีซอย เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

สาปลี  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
แคบหมู  หัวปลี  ตนหอม  ผักชี   

1. โขลกเครื่องแกงเทคลุกเคลากับหัวปลีซอย  
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส  โรยหนาดวยแคบหมู 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

สายอดมะขามออน 
 

 

เชียงใหม  ลําปาง   
นาน 

 

 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา   
ปลาแหง  ยอดมะขามออน  หอมใหญ  มะเขือเทศ   
หอมแดงเจียว 
 

 

1. ตมปลา ขูดเอาแตเนื้อ   
2. ยางพริกแหง หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา           
โขลกเครื่องแกงผสมกับเนื้อปลาตม  ยกลงทิ้งใหเย็น  
คลุกเคลากับยอดมะขามออน  ปรุงรส 
3. เจียวหอมแดง โรยหนา 
 

สายอดมะมวง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา   
ปลาแหง / ปลาทู / ปลาชอน   ยอดมะมวง  ตนหอม  ผักชี 
 

1. ตมปลา ขูดเอาแตเนื้อ   
2. ยางพริกแหง หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา            
โขลกเครื่องแกงผสมกับเนื้อปลาตม  ยกลงทิ้งใหเย็น  
คลุกเคลากับยอดมะมวง  ปรุงรส 
 

1.2.2  ยํา 
ยํากบ  
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ขา 
ตะไคร 
กบ  ตนหอม  ผักชี  ผักไผ ใบมะกรูด  มะแขวน (โรยหนา) 

 

 
1. ยางกบใหสุก  ฉีกเปนชิ้นเล็กๆ   
2.โขลกเครื่องแกง  ใสหมอตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

ยํากระถิน 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง:  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  
ปลารา  ขา 
หมูสับ  กระถิน  ผักชี  ตนหอม 

1. ลวกกระถินใหสุก   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับหมูสับและสวนประกอบ  ปรงุรส   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ยําไขมดแดง 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ 
ไขมดแดง  ผักชี  ตนหอม 
 

 
1. ยางพริกแหง  กระเทียม หอมแดง  กะป  โขลกเครื่องแกง  
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

ยําไขแมงมัน 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ 
ไขแมงมัน  ผักชี  ตนหอม  
 

1. ยางพริกแหง  กระเทียม  หอมแดง กะป  โขลกเครื่องแกง  
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

ยําจิ้นไก 
 
 
 

ทุกจังหวัด เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
ขา  ตะไคร 
เนื้อไก  ผักชี  ตนหอม  ผักไผ  ใบมะกรูด  มะแขวน (โรยหนา) 
 

1. ตมไกใหสุก ฉีกเปนชิ้น  
2. ยางพริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป โขลกเครื่องแกง  
ใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

ยําจิ้นแหง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
ขา  ตะไคร 
หมู / วัว / ควาย  ตนหอม  ผักชี  ผักไผ  ใบมะกรูด  มะแขวน  
(โรยหนา) 
 

1. ตมเนื้อสัตวใหนิ่ม ฉีกเปนชิ้น   
2. ยางพริกแหง  กระเทียม  หอมแดง   กะป  โขลกเครื่องแกง   
ใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

ยําชะอม 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
ลําปาง 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
ขา 
หมูสับ / หมูสามชั้น  ชะอม  หอมใหญ  ตนหอม  ผักชี 

1. ลวกชะอมใหสุก   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อหมู หอมใหญ  ชะอมลวก   
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ยําดอกมะกลวยเตด 
(ดอกมะละกอ) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 

 
หมูสับ / หมูสามชั้น  ดอกมะละกอ  พริกปน  หอมแดง  
กระเทียม  เกลือ  ขา  ตะไคร  ใบมะกรูด  มะนาว  ตนหอม  
ผักชี  ผักไผ 
 

 
1. นึ่งดอกมะละกอ   
2. เจียวหมูใหสุก ใสดอกมะละกอนึ่ง  เติมเครื่องปรุงผัด
รวมกัน 
 

ยําปลาแหง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ปลาชอนแหง  ผักชี  ตนหอม  ผักไผ ใบสะระแหน 
 

1. ตมเนื้อปลาใหนิ่ม ฉีกเปนชิ้น   
2. ยางพริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป โขลกเครื่องแกง   
ใสเนื้อปลาตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส    
 

ยําปลาจอม 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาจอม  พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ขา  
ตะไคร  ใบขิง  ผักไผ  ผักชี  ตนหอม   
 

1. ผสมเครื่องปรุงคลุกเคลากับปลาจอม  ปรุงรส 
 

ยําผักกุมปา 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
หมูสับ  ผักกุมปา 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับหมูและผักกุมปา  ปรุงรส 
 

ยําผักกุมดอง  
 

เชียงราย  เชียงใหม  
ลําปาง 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ผักกุมดอง  ขา  ตะไคร  ผักชี  ตมหอม  
 

1. ยางพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา  
โขลกเครื่องแกง เติมสวนประกอบ ปรุงรส 
 

ยําผักกาดดอง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
ผักกาดดอง  ขา  ตะไคร   ผักชี   ตมหอม   

1. ยางพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา  
โขลกเครื่องแกง เติมสวนประกอบ ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ยําผักเฮือด  (1) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
ขา  ตะไคร 
หมูสับ  ผักเฮือด  มะเขือเทศ   ตมหอม  ผักชี 
 

 
1. นึ่งผักเฮือดใหสุก   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับหมูสับ  ผักเฮือดนึ่ง   
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

ยําผักเฮือด  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
ขา  ตะไคร 
แคบหมู  ผักเฮือด  มะเขือเทศ   ตมหอม  ผักชี 
 

1. นึ่งผักเฮือดใหสุก   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับ ผักเฮือดนึ่ง  เติมสวนประกอบ  
ปรุงรส  โรยหนาดวยแคบหมู 
 

ยํามะแปบ  (1) 
(ถั่วแปบ) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา   
หมูสับ / แคบหมู  ถั่วแปบ  ผักชี  ตนหอม  ขิง  ขา  งาดํา   
 

1. นึ่งหรือตมถั่วแปบใหสุก  สับเปนชิ้นๆ   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับหมูสับ ถั่วแปบนึ่ง เติมสวนประกอบ 
ปรุงรส 
 

ยํามะแปบ  (2) 
(ถั่วแปบ) 
 
 

ลําปาง  นาน 
 
 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
หมูสับ / แคบหมู  ถั่วแปบ  มะเขือเปราะ  มะเขือพวง  เห็ดลม  
ผักชี  ตนหอม      
 

1. นึ่งหรือตมถั่วแปบและผักตางๆใหสุก  สับเปนชิ้นๆ    
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับหมูสับ  ถั่วแปบและผักตางๆนึ่ง   
เติมสวนประกอบ ปรุงรส 
 

ยํามะลิดไม  
(เพกา) 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา   
หมูสับ / แหนม  มะลิดไม 

1. เผามะลิดไม ขูดเปลือกออก  หั่นเปนชิ้นๆ   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับหมูสับ / แหนม  มะลิดไม  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ยําสะนัด 
 

 
เชียงราย  เชียงใหม 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา 
ผักบุง  หัวปลี  ถั่วฝกยาว  ผักขี้เหล็ก  ผักกูด  ผักหนาม   
มะเขือยาว  มะเขือพวง   ผักชี  ตนหอม  งาขาว / งาดํา 
 

 
1. นึ่งผักตางๆใหสุก   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับผักนึ่ง  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

ยําหนอไม  
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ ปลารา  
หนอไมสด  น้ําปู  ใบแมงลัก  ใบขิง  สะระแหน  ผักชีฝรั่ง  
 

1. ตมหนอไม  ขูดเปนเสนๆ   
2. ยางพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา   
โขลกเครื่องแกง คลุกเคลากับหนอไม  เติมสวนประกอบ   
ปรุงรส 
 

ยําหนัง 
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ขา  
ตะไคร  ขมิ้น 
หนังวัว / ควาย (หนังแหง)  มะเขือขื่น  งาขาว  ตนหอม  ผักชี    

1. ตมหนังใหเปอย หั่นเปนชิ้น   
2.โขลกเครื่องแกงผัดกับหนัง เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

ยําเห็ดฟาง 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
ขา  ตะไคร 
หมู / ไก  เห็ดฟาง  ตนหอม  ผักชี  ผักไผ 
 

1. ตมเห็ดและเนื้อสัตวใหสุก  หั่นเปนชิ้นๆ   
2. ยางพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา   
โขลกเครื่องแกงผสมเห็ดฟางและเนื้อสัตวตมสุก   
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ยําเห็ดโคน 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
ขา  ตะไคร 
หมู / ไก  เห็ดโคน  ตนหอม  ผักชี  ผักไผ 
 

 
1. ตมเห็ดและหมูใหสุก  หั่นเปนชิ้นๆ   
2. ยางพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา   
โขลกเครื่องแกงผสมเห็ดโคนและหมูตมสุก   
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

ยําอึ่งอาง 
 

ทุกจังหวัด 
 
 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ขา 
ตะไคร 
อึ่งอาง  ตนหอม  ผักชี  ผักไผ 
 

1. ตมอึ่งอาง  ฉีกเปนชิ้นเล็กๆ   
2. โขลกเครื่องใสหมอตม  เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

1.2.3  ตํา 
ตําขนุน  
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม หอมแดง  กะป  เกลือ  ปลารา 
ขนุนออน  มะเขือเทศ  ใบมะกรูด  ตนหอม  ผักชี   
 

 
1. หั่นขนุนเปนแวนๆ ตมใหสุก ปอกเปลือกเอาแตเนื้อ   
2. โขลกเครื่องแกง มะเขือเทศ  ผัดกับเนื้อขนุนตม   
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

ตําแตง 
 

ทุกจังหวัด 
 

แตงกวา  พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  กะป  ปลารา  
มะเขือเทศ   ถั่วลิสง  น้ําตาลปบ  มะนาว   
 

1. โขลกสวนประกอบใหเขากัน  ปรุงรส 
 

ตําบะถั่ว  
(ยําฝกยาว) 

ทุกจังหวัด 
 

แคบหมู  ถั่วฝกยาว  พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  
กะป  ปลารา  มะเขือเทศ   ถั่วลิสง  น้ําตาลปบ  มะนาว    

1. โขลกสวนประกอบใหเขากัน  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ตําบะโอ 
(ยําสมโอ) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
สมโอ  พริกขี้หนู  กระเทียม  หอมแดง  กะป  ปลารา  น้ําปู  
ตะไคร  ปลาแหง  น้ําตาลปบ  น้ําปลา 
 

 
1. โขลกสวนประกอบใหเขากัน  ปรุงรส 
 

ตําบะตอง   
(ยํากระทอน)  
 

ทุกจังหวัด 
 
 

กระทอน  พริกขี้หนู  กระเทียม  หอมแดง  กะป  ปลารา  น้ําปู 
ปลาแหง  น้ําตาลปบ  น้ําปลา 
 

1. โขลกสวนประกอบใหเขากัน  ปรุงรส 
 
 

ตํามะเขือ  
 

ทุกจังหวัด 
 

มะเขือยาว  พริกหนุม  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ   
ปลารา  ใบสะระแหน  
 

1. ยางมะเขือ  ลอกเปลือกออก   
2. เผาพริกหนุม  กระเทียม หอมแดง  กะป  ปลารา  ใสมะเขือ 
โขลกสวนประกอบใหเขากัน ปรุงรส   
 

ตํามะแควง  
 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
นาน 

 

แคบหมู  มะเขือพวง  พริกแหง / พริกหนุม  กระเทียม  
หอมแดง  กะป  เกลือ ปลารา 
 

1. นึ่งมะเขือพวงใหสุก นวดพอแตก   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับมะเขือพวง แคบหมู ปรุงรส    
 

ตํามะมวง 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาแหง  มะมวงดิบ  พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป   
ปลารา  น้ําปู 
 

1. ยางปลาแหง  พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง กะป  ปลารา  
โขลกสวนประกอบใหเขากัน ใสเนื้อมะมวงดิบ ปรุงรส 
 

ตํามะปราง  
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาแหง  มะปรางดิบ  พรกิแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป   
ปลารา  น้ําปู    

1. ยางปลาแหง  พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  ปลารา  
โขลกสวนประกอบใหเขากัน ใสมะปรางดิบ ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ตํามะกลวยเตด  
(มะละกอ) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 

 
มะละกอ  พริกแหง / พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  กะป   
ปลารา  มะเขือเทศ  กุงแหง  ถั่วลิสง  น้ําตาลปบ  มะนาว     
 

 
1. โขลกสวนประกอบใหเขากัน ปรุงรส 
 
 

ตํากุง 
 

ทุกจังหวัด 
 

กุงฝอย  พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ  ขา  
ตะไคร   ผักไผ   ใบสะระแหน  มะนาว 
 

1. ยางพริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป   
โขลกสวนประกอบใหเขากัน  ใสกุงฝอยสด  ปรุงรส 
 

ตําปูนา  
 

ทุกจังหวัด 
 

ปูนา  พริกปน  กระเทียม  หอมแดง  เกลือ  ขาวคั่ว  เกลือ  
มะนาว  ตนหอม  ผักชี 
 

1. โขลกสวนประกอบใหเขากัน ปรุงรส 
 

ตําตอ 
 

ทุกจังหวัด 
 

ตัวออนตอ  พริกหนุม  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ   
ผักไผ  ใบสะระแหน  มะนาว 
 

1. ยางพริกหนุม  กระเทียม  หอมแดง  กะป  โขลก
สวนประกอบใหเขากัน  ใสตัวออนตอ  ปรุงรส 
 

ตําเตา (เทา)  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เตา  พริกปน หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  ปลารา  น้ําปู  ขา  
ตะไคร  
 

1. ลางเตาใหสะอาด  คั่วในกระทะ รอใหเย็น  
2. โขลกสวนประกอบใหเขากัน  ใสเตาลงคลุก  ปรุงรส 
 

ตําเตา (เทา)  (2) 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
นาน 

 

เตา  ปลาแหง / ปลาชอน  พริกสด / พริกขี้หนู  หอมแดง  
กระเทียม  กะป  เกลือ  ขา  ตะไคร  มะเขือเปราะ   
 

1. ตมปลา แกะเอาแตเนื้อ   
2. ยางพริกสด  กระเทียม  หอมแดง  กะป  โขลกสวนประกอบ
ใหเขากัน ผสมกับเนื้อปลาตม ทิ้งใหเย็น ใสเตาลงคลุก ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ตําเตา (เทา)  (3) 
 

 
เชียงราย  เชียงใหม  

นาน 
 

 
เตา  ปูนา  พริกสด  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  น้ําปู   
ขา  ตะไคร  
 

 
1. ตมปูนาในน้ําปลารา แกะเอาสวนอกออก   
2. ยางพริกสด  กระเทียม  หอมแดง  กะป โขลกสวนประกอบ
ใหเขากันผสมกับปูตม ทิ้งใหเย็น  ใสเตาลงคลุก  ปรุงรส 
 

ตําหางหวาย 
 

เชียงราย  นาน 
 

หมูสับ  หางหวาย  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ 
 

1. ตมหางหวาย   
2. ยางพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  โขลกใหเขากัน 
ใสหางหวาย ลงโขลก  
3. ผัดสวนผสมในน้ํามัน 
 

2.4  ลาบ  หลู 
ลาบหมู (ดิบ) 
 
 
 
 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 
 
 

 
 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขา  ตะไคร  กะป  
เกลือ  เม็ดผักชี  เม็ดพริกไทย  ดีปลี  แกนจันทร  มะแขวน 
เนื้อหมู  เครื่องใน  ไสตัน ไสออน  หนังหมู  น้ําเลือด  ผักชีฝรั่ง  
ผักไผ  ตนหอม  ผักชี   
 
 

 
1. ตมเครื่องในใหสุก หั่นเปนชิ้นๆ   
2. คั่วพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะปเครื่องเทศตางๆ    
ใหหอม  โขลกเครื่องแกงรวมกัน  ใสเนื้อหมูสับ  เครื่องในตม 
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ลาบหมู (สุก) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขา  ตะไคร  กะป  
เกลือ  เม็ดผักชี  เม็ดพริกไทย  ดีปลี  แกนจันทร  มะแขวน 
เนื้อหมู  เครื่องใน  ไสตัน ไสออน  หนังหมู  น้ําเลือด  ผักชีฝรั่ง  
ผักไผ  ตนหอม  ผักชี     
 

 
1. ตมเครื่องในใหสุก หั่นเปนชิ้นๆ   
2. คั่วพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะปเครื่องเทศตางๆ    
ใหหอม  โขลกเครื่องแกงรวมกัน  ใสเนื้อหมูสับ เครื่องในตม
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
3. นําสวนผสมที่ไดลงผัดในกระทะ 
 

ลาบวัว / ควาย  (ดิบ) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขา  ตะไคร  กะป  
เกลือ  เม็ดผักชี  เม็ดพริกไทย  ดีปลี  แกนจันทร  มะแขวน 
เนื้อวัว / ควาย  เครื่องใน  ผาขี้ริ้ว  น้ําเพี้ย  น้ําเลือด  ผักชีฝรั่ง  
ผักไผ  ตนหอม  ผักชี  
 

1. ตมเครื่องในใหสุก หั่นเปนชิ้นๆ  
2. คั่วพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะปเครื่องเทศตางๆ    
ใหหอม โขลกเครื่องแกงรวมกัน ใสเนื้อวัว / ควายสับ     
เครื่องในตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

ลาบวัว / ควาย  (สุก) 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขา  ตะไคร  กะป  
เกลือ  เม็ดผักชี  เม็ดพริกไทย  ดีปลี  แกนจันทร  มะแขวน 
เนื้อวัว / ควาย  เครื่องใน   ผาขี้ริ้ว  น้ําเลือด  ผักชีฝรั่ง  ผักไผ  
ตนหอม  ผักชี     

1. ตมเครื่องในใหสุก หั่นเปนชิ้นๆ   
2. คั่วพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะปเครื่องเทศตางๆ    
ใหหอม  โขลกเครื่องแกงรวมกัน  ใสเนื้อวัว / ควายสับ   
เครื่องในตม เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
3. นําสวนผสมที่ไดลงผัดในกระทะ 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ลาบไก  (ดิบ) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขา ตะไคร  กะป  
เกลือ  เม็ดผักชี  เม็ดพริกไทย  ดีปลี  แกนจันทร  มะแขวน 
เนื้อไก  เครื่องใน  หนังไก   ผักชีฝรั่ง  ผักไผ  ตนหอม  ผักชี   
 

 
1. ตมเครื่องในไกใหสุก หั่นเปนชิ้นๆ   
2. คั่วพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  เครื่องเทศตางๆใหหอม  
โขลกเครื่องแกงรวมกับเนื้อไก เติมสวนประกอบ  ปรุงรส   
 

ลาบไก  (สุก) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขา ตะไคร  กะป  
เกลือ  เม็ดผักชี  เม็ดพริกไทย  ดีปลี  แกนจันทร  มะแขวน 
เนื้อไก  เครื่องใน  หนังไก   ผักชีฝรั่ง  ผักไผ  ตนหอม  ผักชี  
 

1. ตมเครื่องในไกใหสุก หั่นเปนชิ้นๆ   
2. คั่วพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  เครื่องเทศตางๆ ใหหอม  
โขลกเครื่องแกงรวมกัน   
3. ผัดเครื่องแกงรวมกับ เนื้อไกสับ เครื่องในตม   
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

ลาบปลา (ดิบ) 
 
 
 
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 
 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขา  ตะไคร  กะป  
เกลือ  เม็ดผักชี  เม็ดพริกไทย  ดีปลี  แกนจันทร  มะแขวน 
ปลาชอน / ปลาดุก / ปลาเพี้ย / ปลาสรอย / ปลายี่สก  ขาวคั่ว   
ตะไคร  ผักชีฝรั่ง  ผักไผ  ตนหอม   ผักชี  สะระแหน   
  

1. คั่วพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เครื่องเทศตางๆ  
ใหหอม  โขลกเครื่องแกงรวมกัน ผสมกับเนื้อปลา  
 เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ลาบปลา  (สุก) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขา  ตะไคร  กะป  
เกลือ  เม็ดผักชี  เม็ดพริกไทย  ดีปลี  แกนจันทร  มะแขวน 
ปลาชอน / ปลาดุก / ปลาเพี้ย / ปลาสรอย / ปลายี่สก  ขาวคั่ว  
ตะไคร  ผักชีฝรั่ง  ผักไผ  ตนหอม  ผักชี  สะระแหน   
 

 
1. ตม หรือ ยาง ปลาใหสุก   
2. คั่วพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เครื่องเทศตางๆ  
ใหหอม  โขลกเครื่องแกงรวมกันผสมกับเนื้อปลาตมหรือยาง   
เติมสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

หลู 
 

ทุกจังหวัด เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขา  ตะไคร  กะป  
เกลือ  เม็ดผักชี  เม็ดพริกไทย  ดีปลี  แกนจันทร  มะแขวน 
- เนื้อหมู ไสตัน ไสออน  เครื่องใน  หนังหมู  น้ําเลือด ไขไก   
นมสด  ตะไคร  ผักชีฝรั่ง  ผักไผ  ตนหอม  ผักชี  สะระแหน   
หมี่ขาวทอดกรอบ 
- เนื้อวัว / ควาย  เครื่องใน  ผาขี้ริ้ว  น้ําเลือด  ไขไก  นมสด  
ตะไคร  ผักชีฝรั่ง  ผักไผ  ตนหอม  ผักชี สะระแหน  หมี่ขาว
ทอดกรอบ 
 

1. ทอดเครื่องในใหกรอบ  ทอดหมี่ขาว  เจียวหอมแดง 
กระเทียม   
2. คั่วพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เครื่องเทศตางๆ  
ใหหอมโขลกเครื่องแกงรวมกัน  ใสเนื้อหมู / วัว / ควาย สับ
เติมน้ําเลือดที่ขยํากับตะไคร ใสไขไก นมสด เครื่องในทอด 
โรยหมี่ขาวทอดกรอบ หอมเจียว  กระเทียมเจียว  และผักชีฝรั่ง  
ผักไผ  ตนหอม  ผักชี สะระแหน 

 
 

1.3.ประเภทเครื่องจิ้ม 
น้ําพริกกบ  
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
กบ   พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา 
 

 
1. ยางกบใหสุก ยางพริกหนุม หอมแดง กระเทียม กะป ปลารา  
2. ตมกบใสตะไคร แกะเอาแตเนื้อ   
3. โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
น้ําพริกขา  
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ขา  พริกแหง  กระเทียม  เกลือ  
 

 
1. โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน   
2. นําไปคั่วในกระทะจนแหง 
 

น้ําพริกขมุ 
 

เชียงราย  นาน 
 

หมูสับ  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  ปลารา   
มะเขือเทศ 
 

1. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  มะเขือเทศ  ปลารา   
2. รวนหมูสับใหสุก   
3. โขลกเครื่องปรุงรวมกัน ปรุงรส 
 

น้ําพริกแคบหมู 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

แคบหมู  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  ปลารา  เกลือ   
 
 

1. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  ปลารา   
โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกจิ๊นหมู 
 

ทุกจังหวัด 
 

หมูสับ  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม กะป  เกลือ ปลารา 
 

1. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป    
2. ผสมหมูกับปลารา นําไปตมใหสุก   
3. โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกจี้กุง  
(จิ้งหรีด) 
 

ทุกจังหวัด 
 

จี้กุง  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ 
 
 

1. ตมจี้กุงใหสุก สับละเอียด    
2. ยางพริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  โขลกเครื่องปรุงทุก
อยางรวมกัน  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
น้ําพริกตาแดง 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ปลาแหง  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ปลารา  กะป  เกลือ   
ถั่วเนาแผน 
 

 
1. ยางพริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา  ปลาแหง   
ถั่วเนาแผน โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกถั่วเนา 
 

ทุกจังหวัด ถั่วเนาแผน / ถั่วเนาหอ  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ 
 

1. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  โขลกเครื่องปรุงทุกอยาง
รวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกปลา  
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาชอน / ปลาดุก / ปลาทู  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  
เกลือ  กะป  ปลารา  ตะไคร 
 

1. ตมปลาใหสุก แกะเอาแตเนื้อ   
2. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา  
โขลกเครื่องปรุงผสมเนื้อปลาตม  ปรุงรส 
 

น้ําพริกปลายาง 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาชอน / ปลาดุก / ปลาหมอ  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  
กะป  เกลือ  ปลารา 
 

1. ยางปลาใหสุก แกะเอาแตเนื้อ  ยางพริกหนุม  หอมแดง  
กระเทียม  กะป  ปลารา   
2. โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกปลารา  
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาราสับ / ปลาราแหง  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม     
 
 

1. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  ปลารา   
โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
น้ําพริกปูนา 
 
 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 

 

 
ปูนา  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา 
 
 
 

 
1. ตมปูนา แกะเอาสวนกระดองและอกทิ้งไป    
2. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา   
โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกน้ําปู 
 

ทุกจังหวัด 
 

พริกหนุม / พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  น้ําปู  เกลือ 
 

1. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  โขลกเครื่องปรุงทุกอยาง
รวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกน้ําผัก   
 

ทุกจังหวัด 
 

พริกแหง   กระเทียม  เกลือ  น้ําผัก  มะแขวน 
 

1. ยางพริกหนุม  กระเทียม  โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน   
ปรุงรส 
 

น้ําพริกน้ําหนอ 
 

ทุกจังหวัด 
 

พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  น้ําหนอ 
 

1. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  โขลกเครื่องปรุงทุกอยาง
รวมกัน   
2. ผัดเครื่องปรุงอีกครั้ง 
 

น้ําพริกมะขาม 
 

ทุกจังหวัด 
 

 

มะขามสดขูดผิว  หมูสับ  พริกขี้หนู  กระเทียม  กะป  กุงแหง  
น้ําตาลปบ   
 

1. โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ใสหมู ลงคลุกเคลา 
2. ผัดเครื่องโขลกในกระทะใหสุก  ปรุงรส  
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
น้ําพริกมะกอก 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
มะกอก  ปลาชอน / ปลาทู  พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  
เกลือ 
 

 
1. ยางปลาใหสุกขูดเอาแตเนื้อ  ยางพริกแหง  กระเทียม  
หอมแดง  
2. โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน แลวบีบน้ํามะกอก  
ตําใหเขากัน 
 

น้ําพริกแมงดา 
 

ทุกจังหวัด 
 

แมงดา  พริกหนุม / พริกขี้หนู  กระเทียม  หอมแดง  กะป  
เกลือ  ปลารา   
 

1. ยางแมงดา  พริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา   
โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกแมงจอน 
 

ทุกจังหวัด 
 

แมงจอน (แมงกระชอน)  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป 
 

1. ยางแมงจอน  พริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป   
โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกหนุม 
 

ทุกจังหวัด 
 

พริกหนุม  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ  ปลารา 
 
 

1. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  ปลารา   
โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกเห็ดหลม 
 

ทุกจังหวัด 
 

เห็ดหลม  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  กะป 
 

1. ปงเห็ดหลมใหสกุ   
2. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม  กะป  โขลกเครื่องปรุง
ทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
น้ําพริกเห็ดดาน 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เห็ดดาน  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ    
 

 
1. ปงเห็ดดานใหสุก   
2. ยางพริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป โขลกเครื่องปรุง
ทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกเห็ดฟาง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เห็ดฟาง  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  กะป 
 

1. ปงเห็ดฟางใหสุก   
2. เผาพริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป โขลกเครื่องปรุง
ทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกเห็ดโคน 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 
 

เห็ดโคน  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  กะป 
 
 
 

1. ปงเห็ดโคนใหสุก   
2. ยางพริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป โขลกเครื่องปรุง
ทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกออง  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

หมูสับ  มะเขือเทศ  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  
ปลารา  ถั่วเนา  น้ําปลา  น้ํามัน 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดในน้ํามันใหหอม ใสหมูและมะเขือเทศ  
ปรุงรส 
 

น้ําพริกออง  (2) 
 

นาน 
 

หมูสับ  ไข  มะเขือเทศ  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ปลารา  ถั่วเนา  น้ําปลา  น้ํามัน 

1. โขลกเครื่องแกงผัดในน้ํามันใหหอม ใสหมู  ไข และ 
มะเขือเทศ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
น้ําพริกอีฮวก 
 

 
เชียงราย  เชียงใหม  

นาน 
 

 
อีฮวก  พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
ตะไคร  ขมิ้น 
 

 
1. ลางอีฮวก บีบขี้ออก ตมใสกะป  ปลารา  ตะไคร   
2. ยางพริกหนุม หอมแดง  กระเทียม โขลกเครื่องปรุงทุกอยาง
รวมกัน  ปรุงรส 
 

น้ําพริกอี่เก 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
ลําปาง 

มะเขื่อขื่นแก  พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  
น้ําปลา  มะนาว 
 

1. โขลกเครื่องปรุงทุกอยางรวมกัน  ปรุงรส 

1.4 ประเภทผัด 
1.4.1  ผัดจืด 
ผัดบานอย  (1) 
(บวบ) 

 
 

ทุกจังหวัด 
 

 
 
หมู  บวบ  หอมแดง / กระเทียม  น้ํามัน 
 
 

 
 
1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดบานอย   (2) 
(บวบ)  
 

ทุกจังหวัด 
 

หมู  บวบ  ไข  หอมแดง / กระเทียม  น้ํามัน 
 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดผักโขมหนาม  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ผักโขมหนาม  กระเทียม  น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดผักโขมหนาม  (2) ทุกจังหวัด ผักโขมหนาม  ไข  กระเทยีม  น้ํามัน 1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ผัดบาถั่ว  
(ถั่วฝกยาว)  
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
หมู  ถั่วฝกยาว  กระเทียม  น้ํามัน 
 

 
1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดบาถั่วนอย  
(ถั่วลันเตา) 
 

ทุกจังหวัด 
 

หมูสับ  ถั่วลันเตา  กระเทียม  น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดยอดบาไห 
(ยอดมะระ) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ยอดบาไห  พริกแดง  กระเทียม   น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 
 

ผัดยอดฟกทอง 
 

ทุกจังหวัด 
 

ยอดฟกทอง  หมูสับ  ไข  หอมแดง  กระเทียม  น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดฟกทอง 
 

ทุกจังหวัด 
 

ฟกทอง  หมู  พริกสด  หอมแดง  กระเทียม  น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดผักหวาน 
 

ทุกจงัหวัด 
 

หมู  ผักหวาน  กระเทียม   น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดผักขี้หูด  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

หมู  ผักขี้หูด  กระเทียม   น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ผัดหนอไม  (1) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
หนอไม  หมูสับ  วุนเสน  กระเทียม   น้ํามัน 
 

 
1. ตมหนอไม  หั่นเปนชิ้น   
2. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดแตงกวา 
 

ทุกจังหวัด 
 

หมู  ไข  แตงกวา  กระเทียม  น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดแหนม 
 

ทุกจังหวัด 
 

แหนม  ไข  วุนเสน  พริกสด  กระเทียม  ตนหอม  ผักชี  น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

ผัดเตา (เจี๋ยวเตา) 
 

เชียงใหม  นาน 
 

เตา  หอมแดง  เกลือ  น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

คั่วน้ําเมี่ยง 
 

เชียงใหม  ลําปาง 
 

น้ําเมี่ยง  กระเทียม  ขาวคั่ว  เกลือ  ขิงซอย  น้ํามัน 
 

1. ผัดเครื่องปรุงในน้ํามัน  ปรุงรส 
 

1.4.2  ผัดเผ็ด 
คั่วกบ 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
ขา  ตะไคร  ขมิ้น  ถั่วเนา   
กบ  ตนหอม  ผักชี  น้ํามัน 
 

 
1. โขลกเครื่องแกงผัดกับกบ  ปรุงรส 
 

คั่วเขียด 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ปลารา  
ขา  ตะไคร  ขมิ้น  ถั่วเนา   
เขียด  ตนหอม  ผักชี  น้ํามัน 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเขียด  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
คั่วแค (1) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  ปลารา  เกลือ  
ขา  ตะไคร   
ปลาดุก / ปลาชอน   ผักเผ็ด  ชะอม  ใบชะพลู  ตําลึง  ผักชีฝรั่ง  
ผักขี้หูด  มะเขือเปราะ  มะเขือพวง  บวบ  ถั่วฝกยาว  หนอไม  
ดอกแค  เห็ดลม  ถั่วพู  มะเขือยาว  น้ํามัน 
 

 
1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อปลา  เติมสวนประกอบเทาที่จะ 
หาได  ปรุงรส 
 

คั่วแค (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  ปลารา  เกลือ  
ขา  ตะไคร   
ไก / หมู /  กบ   ผักเผ็ด  ชะอม  ใบชะพลู  ตําลึง  ผักชีฝรั่ง   
ผักขี้หูด  มะเขือเปราะ  มะเขือพวง  บวบ  ถั่วฝกยาว  หนอไม  
ดอกแค  เห็ดลม  ถั่วพู  มะเขือยาว  น้ํามัน 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว  เติมสวนประกอบเทาที่จะ 
หาได  ปรุงรส 
 

คั่วผักกูด 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกขี้หนู  หอมแดง  กระเทียม  กะป   
แหนม  ผักกูด  มะเขือสม  น้ํามัน 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

คั่วผักกุมดอง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง กระเทียม  กะป  เกลือ   
หมู  ผักกุมดอง  น้ํามนั 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
คั่วผักขี้หูด  (2) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแดงสด  หอมแดง  กระเทียม  กะป  ขา  
หมูสับ  ผักขี้หูด  น้ํามัน 
 

 
1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

คั่วผักโขมหนาม  (3) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง / พริกหนุม  กระเทียม  หอมแดง  กะป 
เกลือ    
ผักโขมหนาม  น้ํามัน 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

คั่วผํา 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง กระเทียม  กะป  เกลือ  ขา 
ตะไคร   
ผํา  หมูสับ  ใบมะกรูด  น้ํามัน 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

คั่วบาเขือ 
(มะเขือยาว) 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ 
มะเขือยาว  หมูสับ  น้ํามัน 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

คั่วบาถั่วบาเขือ 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ 
ถั่วฝกยาว  มะเขือยาว  มะระขี้นก  หมูสับ  น้ํามัน 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

คั่วบะถั่วพู 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ   
ถั่วพู  หมูสับ  น้ํามัน 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
คั่วมะลิดไม  
(เพกา) 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เครื่องแกง: พริกแหง หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ 
หมู / แหนม  ผักเพกา  น้ํามัน 
 

 
1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

คั่วหนอไม  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ 
หนอไม  หมูสับ  น้ํามัน 
 

1. ตมหนอไม  หั่นเปนชิ้น   
2. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

คั่วเห็ดถอบ  
(เห็ดเผาะ) 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ 
หมูสับ  เห็ดถอบ  ชะพลู  ใบมะกรูด  น้ํามัน 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 
 

คั่วเห็ดหลม 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ 
หมูสับ  เห็ดหลม  ชะพลู  ใบมะกรูด  น้ํามัน 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

คั่วเห็ดไขหาน 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ 
หมูสับ  เห็ดไขหาน  ชะพลู  ใบมะกรูด   น้ํามัน 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
 

คั่วเห็ดแดง 
 

ทุกจงัหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกหนุม  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ 
หมูสับ  เห็ดแดง  ชะพลู  ใบมะกรูด   น้ํามัน 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับสวนประกอบ  ปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
1.5.ประเภทเบ็ดเตล็ด 
1.5.1 ปง   
ไสอั่ว  
 
 

 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

 
 
 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ   
ตะไคร  ขา ขมิ้น  รากผักชี  ผิวมะกรูด  ดีปลี 
เนื้อหมูติดมัน ไสหมู  ขิงสด  ใบมะกรูด   

 
 
 
1. โขลกเครื่องแกงรวมกัน  ผสมกับเนื้อหมูสับ และเครื่องปรุง
ใหเขากัน  บรรจใุสไสหมู   
2. นําไปยางดวยไฟออนๆ 
 

แอบหมู  
 

ทุกจังหวัด 
 

หมูสับ  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขมิ้น  ขา  ตะไคร  
เกลือ  ใบมะกรูด 
 

1. โขลกเครื่องแกงรวมกัน ผสมกับหมูสับ  หอใบตอง   
2. ปงใหสุก 
 

แอบอองออ 
(สมองหมู) 
 

ทุกจังหวัด 
 

สมองหมู  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  ขมิ้น ขา  ตะไคร  
เกลือ  ใบมะกรูด 
 

1. โขลกเครื่องแกงรวมกัน ผสมกับสมองหมู  หอใบตอง   
2. ปงใหสุก 
 

แอบอีฮวก (ลูกออด) 
 

ทุกจังหวัด 
 

อีฮวก (ลูกออด)  พริกแหง  หอมแดง กระเทียม  ขมิ้น ขา  
ตะไคร  เกลือ  ใบมะกรูด 
 

1. โขลกเครื่องแกงรวมกัน ผสมกับอีฮวก  หอใบตอง   
2. ปงใหสุก  
 

แอบปลา 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาเล็กปลานอย  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  ขมิ้น  
ขา  ตะไคร  ใบมะกรูด 

1. โขลกเครื่องแกงรวมกัน  ผสมกับปลา  หอใบตอง   
2. ปงใหสุก 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

แอบกุง 
 
 

 

ทุกจังหวัด 
 

 

กุงฝอย  พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  กะป  เกลือ  ขา  
ตะไคร  
 

 

1. โขลกเครื่องแกงรวมกัน  ผสมกับกุงฝอย หอใบตอง   
2. ปงใหสุก 

ปามไขมดแดง  
 

ทุกจังหวัด 
 

ไขมดแดง  ไขไก  เกลือ 
 

1. ผสมเครื่องปรุงใหเขากัน  หอดวยใบตอง  ยางไฟ 
 

ปามไข 
 

ทุกจังหวัด 
 

ไขไก  เกลือ 
 

1. ผสมเครื่องปรุงใหเขากัน  หอดวยใบตอง  ยางไฟ 
 

จิ้นปง  
 

ทุกจังหวัด 
 

เนื้อหมู  กระเทียม  เกลือ  พริกไทย  ซอสปรุงรส 
 

1. ผสมเครื่องปรุง หมักกับเนื้อหมู  ปงใหสุก 
 

ปลาปง  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาชอน / ปลาดุก / ปลานิล พริกแหง / พริกสด  หอมแดง  
กระเทียม  กะป  เกลือ  ตะไคร  ขมิ้น 
 

1. โขลกเครื่องปรุง หมักกับปลา   
2. ปงใหสุก 
 

ปลาปง  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาชอน / ปลาดุก / ปลานิล  เกลือ 
 

1. หมักปลากับเกลือ  ปงใหสุก 
 

1.5.2 อบ 
จิ้นอบ 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 

 
หมู / วัว / ควาย  พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  เกลือ  กะป  
ขมิ้น  ขา  ตะไคร  ใบมะกรูด   
 

 
1. โขลกเครื่องปรุงผัดกับเนื้อสัตว  เติมน้ําเล็กนอย  
เคี่ยวจนสุก 
 

อบไก 
 

ทุกจังหวัด 
 

ไก  พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  เกลือ  กะป  ขมิ้น  ขา 
ตะไคร  ใบมะกรูด   

1. โขลกเครื่องแกงผัดใสไก  เติมน้ําเล็กนอย เคี่ยวจนสุก 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
อบปลา 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ปลาชอน / ปลาดุก / ปลานิล   พริกแหง  กระเทียม  หอมแดง  
เกลือ  กะป  ขมิ้น  ขา ตะไคร  ใบมะกรูด   
 

 
1. โขลกเครื่องแกงยัดใสในตัวปลา  เติมน้ําเล็กนอย  
ตมจนสุก  
 

1.5.3 ทอด 
จิ้นทอด 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เนื้อหมู / กระดูกหมู  กระเทียม  พริกไทย  เกลือ  ซอสปรุงรส  
น้ํามัน 
 

 
1. ผสมเครื่องปรุงหมักกับเนื้อหมู  ทอดในน้ํามัน 
 
 

ปลาทอด 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาทู / ปลานิล / ปลาตะเพียน / ปลาทับทิม  เกลือ  น้ํามัน 
 

1. คลุกปลากับเกลือใหเขากัน  ทอดในน้ํามัน 
 

ปลาสมทอด 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาสม  น้ํามัน 
 

1. ทอดปลาสมในน้ํามัน 
 

1.5.4   นึ่ง 
หอนึ่งมดแดง 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ไขมดแดง  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ผักชี  
ตนหอม 
 

 
1. โขลกเครื่องแกงผสมกับไขมดแดง  หอใบตอง นึ่งใหสุก 
 

หอนึ่งจิ้นไก  
 

ทุกจังหวัด 
 

ไก  พริกแหง หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  กะป  ปลารา  ตะไคร  
ขา  ขมิ้น  ขาวคั่ว  ใบมะกรูด  ผักกาดขาว  ใบยอ 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับไก  รองดวยผักกาดขาว  ใบยอ 
หอใบตอง   
2. นึ่งใหสุก 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

หอนึ่งหมู 
 

 

ทุกจังหวัด 
 

 

หมูสับ  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  กะป  ตะไคร  ขา 
ขมิ้น  ขาวคั่ว ใบมะกรูด  ผักกาดขาว  ใบยอ 
 

 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับหมูสับ  รองดวยผักกาดขาว  ใบยอ
หอใบตอง   
2. นึ่งใหสุก 
 

หอนึ่งแค  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

 

พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ตะไคร  ขา  ขาวคั่ว  
ผักเผ็ด ชะอม  ใบชะพลู ตําลึง  ผักชีฝรั่ง  ผักขี้หูด  มะเขือเปราะ  
มะเขือพวง  บวบ  ถั่วฝกยาว  หนอไม  ดอกแค  เห็ดลม  ถั่วพู   
 

1. โขลกเครื่องแกงผสมกับผักตางๆ หอใบตอง  นึ่งใหสุก 
 
 
 

หอนึ่งแค  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

หมู / ไก  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  เกลือ  ตะไคร  
ขา  ขาวคั่ว  ผักเผ็ด  ชะอม  ใบชะพลู  ตําลึง  ผักชีฝรั่ง  ผักขี้หูด  
มะเขือเปราะ  มะเขือพวง  บวบ  ถั่วฝกยาว  หนอไม  ดอกแค  
เห็ดลม  ถั่วพู   
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว  
2. ผสมเครื่องแกงกับผักตางๆ หอใบตอง  นึ่งใหสุก 
 

หอนึ่งเครื่องในหมู 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องในหมู  พริกแหง หอมแดง กระเทียม กะป  เกลือ  ตะไคร  
ขา  ขมิ้น  ขาวคั่ว  ผักกาดขาว  ใบยอ 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเครื่องในหมู  รองดวยผักกาดขาว  
ใบยอ หอใบตอง  2. นึ่งใหสุก 
 

หอนึ่งหนอไม 
 

ทุกจังหวัด หมูสับ  ไข  หนอไม  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  กะป  
เกลือ  ตะไคร  ขา ขมิ้น ใบมะกรูด  ผักกาดขาว  ใบยอ   
ใบโหระพา 

1. ตมหนอไมใหสุก   
2. โขลกเครื่องแกงผสมกับหนอไม  หมูสับ ไข  รองดวย
ผักกาดขาว  ใบยอ  หอดวยใบตอง  นึ่งใหสุก 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
  
หอนึ่งปลี 
 

 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
หมูสับ  ไข  หัวปลี  พริกแหง หอมแดง กระเทียม  กะป  เกลือ  
ตะไคร  ขา  ขมิ้น  ใบโหระพา 
 

 
1. โขลกเครื่องแกงผสมกับหัวปลีซอย หมูสับ และไข   
รองดวยผักกาดขาว  ใบยอ  หอใบตอง  นึ่งใหสุก 
 

หอนึ่งปลา 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาเทโพ / ปลาชอน  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  
กะป  ตะไคร  ขา  ขมิ้น  ขาวคั่ว  ใบมะกรูด  ผักกาดขาว  ใบยอ 
 

1. โขลกเครื่องแกงผสมกับปลา  รองดวยผักกาดขาว  ใบยอ 
หอใบตอง  นึ่งใหสุก 
 

หอนึ่งไก  (1) 
 

เชียงราย  นาน 
 

สาหรายน้ําจืด (ไก)  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ กะป   
ปลารา  ขา  ตะไคร  มะเขือพวง  มะเขือเปราะ ใบมะกรูด 
 

1. โขลกเครื่องแกง ผสมกับสาหรายไก  และสวนประกอบ
อื่นๆ หอดวยใบตอง  นึ่งใหสุก 
 

หอนึ่งไก  (2) 
 

เชียงราย   นาน 
 

หมู / ไก  สาหรายน้ําจืด (ไก)  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  
เกลือ  กะป  ปลารา  ขา  ตะไคร  ใบมะกรูด 
 

1. โขลกเครื่องแกงผัดกับเนื้อสัตว  ยกลงทิ้งใหเย็น  
ใสไกลงผสม  หอดวยใบตอง   
2. นึ่งใหสุก 
 

ไกนึ่ง 
 

ทุกจังหวัด 
 

ไก  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  กะป  ขมิ้น  ขา  
ตะไคร  ใบมะกรูด 
 

1. โขลกเครื่องแกง หมักกับไก    
2. นึ่งใหสุก 
 

จิ้นนึ่ง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เนื้อหมู / เนื้อวัว / เนื้อควาย  พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  
เกลือ  ขา  ตะไคร  ขมิ้น  ใบมะกรูด   

1. โขลกเครื่องแกง หมักกับเนื้อสัตว   
2. นึ่งใหสุก 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
1.6 อาหารจานเดียว 
ขนมจีนน้ําเงี้ยว 

 
 

ทุกจังหวัด 
 

 
 
เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  เกลือปน  รากผักชี   
ขา  ขมิ้นสด  ตะไคร  กะป  ถั่วเนา   
ขนมจีน  ซี่โครงหมู  เลือดหมู / เลือดไก  เนื้อหมู / เนื้อวัว /  
เนื้อไก  น้ําเลือด  มะเขือเทศ   ดอกงิ้วแหว  ผักชี   
 

 
 
1. โขลกเครื่องแกง ผัดกับเนื้อสัตวและมะเขือเทศ    
2. เติมน้ําและสวนประกอบตมใหสุก  ปรุงรส  รับประทานกับ
ขนมจีน  ถั่วงอก  ผักกาดดอง  พริกปนคั่ว  มะนาว  ตนหอม  
ผักชี  แคบหมู 
 

กวยเตี๋ยวน้ําเงี้ยว 
 

ทุกจังหวัด 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  เกลือปน  รากผักชี   
ขา  ขมิ้นสด  ตะไคร  กะป  ถั่วเนา   
เสนกวยเตี๋ยว  ซี่โครงหมู  เลือดหมู / เลือดไก  เนื้อหมู / เนื้อวัว 
/ เนื้อไก  น้ําเลือด  มะเขือเทศ  ดอกงิ้วแหง  ผักชี  
 

1. โขลกเครื่องแกง ผัดกับเนื้อสัตวและมะเขือเทศ    
2. เติมน้ําและสวนประกอบตมใหสุก  ปรุงรส  รับประทานกับ
เสนกวยเตี๋ยว  ถั่วงอก  ผักกาดดอง  พริกปนคั่ว  มะนาว  
ตนหอม  ผักชี  แคบหมู 
 

ขาวซอย 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

เครื่องแกง: พริกแหง  หอมแดง  กระเทียม  เกลือ  ขมิ้น ขิง  
รากผักชี  เม็ดผักชี  ยี่หรา  ผงกะหรี่ 
เสนขาวซอย  หมู / ไก / วัว  เกลือ  กะทิ   
 
 
 

1. โขลกเครื่องแกงใหละเอียดใสเนื้อสัตวลงผัด   
2. เทใสหมอตม  เติมกะทิเคี่ยวจนแตกมัน เคี่ยวจนเนื้อเปอย 
ปรุงรส   
3. ทอดเสนขาวซอยโรยหนา  ปรงุรสดวยมะนาว  พริกปนคั่ว
น้ํามัน  หอมแดง  ผักกาดดอง   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ขาวหมี่ 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ขนมเสน  กระเทียม  กุยชาย  ถั่วงอก  กะหล่ําปลี   
 

 
1. ผัดขนมจีนกับเครื่องปรุง  ปรุงรส 
 

หมี่ผัด 
 

ทุกจังหวัด 
 

เสนหมี่ขาว  กระเทียม  กุยชาย  ถั่วงอก  กะหล่ําปลี   
 

1. ผัดเสนหมี่ขาวกับเครื่องปรุง  ปรุงรส 
 

ขาวกั้นจิ้น  (1) 
(ขาวเงี้ยว) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ขาวสาร  น้ําเลือด  เกลือ 
 

1. นึ่งขาวสารใหสุก   
2. ผสมขาวที่สุกกับน้ําเลือด เกลือ หอใบตอง  นําไปนึ่งอีกครั้ง 
 

ขาวกั้นจิ้น  (2) 
(ขาวเงี้ยว) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ขาวสาร  หมูสับ / วัวสับ  น้ําเลือด  เกลือ 
 
 

1. นึ่งขาวสารใหสุก   
2. ผสมขาวที่สุกแลวกับหมูสับ / วัวสับ น้ําเลือด  เกลือ  
หอใบตอง  นําไปนึ่งอีกครั้ง 
 

ขาวสม  (1) 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

ขาวสาร  มะเขือเทศ  เกลือ 
 
 
 
 
 

1. นึ่งขาวสารใหสุก   
2. ผัดมะเขือเทศ จนเละผสมกับขาวสุก เกลือ  หอใบตอง   
3. นําไปนึ่งอีกครั้ง 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

ขาวสม  (2) 
 

 

เชียงใหม  ลําปาง   
นาน 

 

 

ขาวสาร  หมูสับ  มะเขือเทศ  เกลือ 
 

 

1. นึ่งขาวสารใหสุก   
2. ผัดมะเขือเทศจนเละผสมกับขาวสุก เกลือ และหมูสับ  
หอใบตอง   
3. นําไปนึ่งอีกครั้ง 
 

2. อาหารหวาน  
2.1  ประเภทนึ่ง     
ขนมจอก  (1) 
 

 
 

ทุกจังหวัด 
 
 
 
 

 
 
แปงขาวเหนียว  แปงขาวเจา   
ไสหวาน: มะพราวขูด  น้ําตาลปบ / น้ําออย  เกลือ  งาขาว  
 
 
 

 
 
1. ผัดสวนผสมไสในกระทะดวยไฟออน  คนใหเขากัน   
2. ผสมแปงขาวเหนียว และแปงขาวเจากับน้ําสะอาด   
นวดแปงจนนิ่ม   
3. ปนแปงใสไสไวตรงกลาง  หอดวยใบตองที่ทาน้ํามัน   
นําไปนึ่งจนสกุ 
 

ขนมจอก  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

แปงขาวเหนียว  แปงขาวเจา  น้ําสะอาด 
ไสเค็ม: ถั่วเขียวเลาะเปลือก  กระเทียม  รากผักชี  เกลือ  
พริกไทย   
 

1. นึ่งถั่วเขียวเลาะเปลือกใหสุก บดละเอียด   
2. โขลกกระเทียม  รากผักชี  เกลือ  พริกไทย ผัดในกระทะ  
ใสถั่วเขียวบดลงผัดใหเขากัน  ปนเปนกอนกลม 
3. ผสมแปงขาวเหนียว และแปงขาวเจากับน้ําสะอาด นวดแปง
จนนิ่ม  ปนแปงใสไสไวตรงกลาง  หอดวยใบตองที่ทาน้ํามัน  
นึ่งจนสุก 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ขนมบาแตง 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
แปงขาวจาว  เนื้อแตงไทยสุก  น้ําตาลราย  กะทิ  เกลือ   
มะพราวขูด   
 

 
1. ผสมแปงขาวจาว  เนื้อแตงไทยสุก  น้ําตาลราย  กะทิ  เกลือ
เขาดวยกัน  โรยดวยมะพราวขูด  หอดวยใบตอง นําไปนึ่ง   
 

ขนมเกลือ 
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 

 

แปงขาวจาว  กะทิ  เกลือ น้ําตาลทราย 
 
 

1. ผสมแปงขาวเจา กะทิ  เกลือ น้ําตาลทราย ตั้งไฟขนใหทั่ว
จนแปงสุก หอดวยใบตอง   
2. นําไปนึ่งจนสุก 
 

ขนมมันตาง 
(มันสําปะหลัง) 
 

ทุกจังหวัด 
 

มันสําปะหลัง  แปงขาวเหนียว  น้ําตาลทราย  เกลือ   
มะพราวขูด 
 

1. นึ่งมันสําปะหลังใหสุก บดละเอียด  ผสมกับแปงขาวเหนียว  
น้ําตาลทราย  เกลือ ใสถาด   
2. นําไปนึ่งใหสุก  โรยหนาดวยมะพราวขูด 
 

ขนมลิ้นหมา 
 

ทุกจังหวัด 
 

แปงขาวเหนียวดํา  เกลือ  มะพราวขูด  น้ําตาลทราย   
 

1. นําแปงขาวเหนียวดํา  น้ําตาลทราย  เกลือ  นวดใหเขากัน 
หอดวยใบตอง นําไปนึ่งจนสุก  โรยมะพราวขูด  น้ําตาลทราย 
 

ขนมไสอั่ว  (1) 
 

นาน 
 

แปงขาวเหนียว  ถั่วเขียวเลาะเปลือก  น้ําตาลทรายแดง  เกลือ  
มะพราวขูด 
 
 

1. นึ่งถั่วเขียวใหสุก   
2. ผสมแปงขาวเหนียว น้ําตาลทรายแดง  เกลือ ใหเขากัน ปน
เปนกอนใสไสถั่วเขียวไวตรงกลาง  หอดวยใบตอง  นําไปนึ่ง
จนสุก โรยมะพราวขูด   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

2.2  ประเภทกวน 
ขนมศิลาออน 
 
 
 

 

 
เชียงราย  เชียงใหม 

นาน 
 
 

 
 

แปงขาวเจา  กะทิ  น้ําตาลทราย  น้ําใบเตย  ถั่วลิสง 
 
 
 

 

 
1. คั่วถั่วลิสง   
2. ผสมแปงขาวเจา  กะทิ  น้ําตาลทราย น้ําใบเตย  เทใสกระทะ 
ตั้งไฟคนไปเรื่อยๆ จนแปงขนเหนียว เทใสถาดทิ้งใหเย็น  
ตัดเปนชิ้นๆ โรยถั่วลิสงคั่ว 
 

ขนมปาด 
 

ทุกจังหวัด 
 

ขาวเจา  น้ําออย  เกลือ  มะพราวขูด 
 

1. ตมขาวเจาใหสุก เทน้ําออก 
2. ตั้งกระทะใสน้ําออย เกลือ ตั้งไฟคนไปเรื่อยๆ จนขาวเละ  
เทใสถาด ทิ้งไวไหเย็น ตัดเปนชิ้น โรยมะพราวขูด 
 

กาละแม 
 

เชียงใหม 
 

แปงขาวเหนียว  น้ํากาบมะพราวเผา  กะทิ  น้ําตาลทราย   
น้ําตาลปบ  งาขาว 
 

1. เผากาบมะพราวโมผสมน้ําสะอาด  กรอง   
2. ผสมแปงขาวเหนียว  น้ํากาบมะพราวเผา  กะทิ  น้ําตาล  
เขาดวยกัน ตั้งไฟกวนจนสุกเหนียว โรยงาขาว บรรจุใสหอ
พลาสติก 
 

2.3  ประเภทตม  
ขาวตมหัวหงอก  
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ขาวเหนียว  ถั่วลิสง  ถั่วดํา  กลวยน้ําวาสุก  มะพราวขูด   
น้ําตาลทราย  เกลือ 
 

 
1. แชขาวเหนียว หอขาวเหนียวดวยใบตอง ใสไสถั่วลิสง      
ถั่วดํา  กลวยน้ําวาสุก  นําไปตมจนสุก โรยหนาดวยมะพราว
ขูด  น้ําตาลทราย   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ลูกลานเชื่อม 
 

 
เชียงใหม   ลําปาง 

นาน 
 

 
ลูกลาน  น้ําตาลทราย 
 

 
1. ตมลูกลานจนสุก  แกะเอาแตเนื้อ   
2. ตมลูกลานที่สุกแลวในน้ําเชื่อม 
 

2.4  ประเภททอด 
ขนมวง  (1) 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
แปงขาวจาว  กลวยน้ําวา  กะทิ  น้ําออย  น้ํามัน 
 

 
1. ผสมแปงขาวจาว  กลวยน้ําวา  และกะทิ ปนเปนวงกลม 
ทอดในน้ํามันใหเหลือง   
2. เคี่ยวน้ําออยในกระทะใหเหนียว  ตักขึ้นราดบนตัวขนม 
 

ขนมวง  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

แปงขาวจาว  ฟกทอง  กะทิ  น้ําออย  น้ํามัน 
 

1. นึ่งฟกทองใหสุก ขุดเอาแตเนื้อ   
2. ผสมกับแปงขาวจาว  เนื้อฟกทอง  และกะทิ ปนเปนวงกลม 
ทอดในน้ํามันใหเหลือง   
3. เคี่ยวน้ําออยในกระทะใหเหนียว  ตักขึ้นราดบนตัวขนม 
 

2.5  ประเภทปง 
ขาวหลาม (1) 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ขาวเหนียว  น้ําตาลทราย  เกลือ  กะทิ   
 

 
1. แชขาวเหนียว  ผสมน้ําตาลทราย  เกลือ กะทิ เทใสกระบอก
ไมไผที่ใสขาวไว  นําไปปงไฟจนสุก   
 

ขาวหลาม (2) 
 

ทุกจังหวัด ขาวเหนียว  ถั่วดํา / ถั่วลิสง  งาดํา / งาขี้มอน  น้ําตาลทราย   
กะทิ  เกลือ 

1. แชขาวเหนียว ถั่วดํา / ถั่วลิสง  คาง 1 คืน ผสมสวนประกอบ
อื่นๆ เทใสกระบอกไมไผที่ใสขาวไว  นําไปปงไฟจนสุก   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
3. อาหารวาง 
3.1  ประเภทนึ่ง 
ขาวหนึกงา 

 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

 
 
 
ขาวเหนียว  งาดํา  เกลือ 
 

 
 
 
1. แชขาวเหนียว  นึ่งใหสุก   
2. คั่วงาดํา  บดผสมกับขาวเหนียวนึ่งและเกลือ  เปนกอน 
 

3.2  ประเภททอด 
กระบองฟกทอง 
 

 
เชียงราย  เชียงใหม 

ลําปาง 
 

 
ฟกทอง  แปงขาวเจา  มะพราวขูด  พริกปน  กระเทียม  
หอมแดง  กะป  น้ําตาลทราย  เกลือ  
น้ําจิ้ม: พริกปน  น้ําสมสายชู  น้ําตาลทราย  เกลือ  ถั่วลิสงบด 
 

 
1. หั่นฟกทองเปนเสนๆ  ตํากระเทียม หอมแดง กะป ผสมกับ
เครื่องปรุงตางๆ ใหเขากัน 
2. ทอดในน้ํามัน 
3. คั่วถั่วลิสง  บดใหละเอียด 
4. ผสมสวนประกอบน้ําจิ้ม ตั้งไฟพอเดือด  ยกลง 
 

กระบองปลี 
 
 
 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
ลําปาง 

 
 

 

หัวปลี  แปงขาวเจา  มะพราวขูด  พริกปน  กระเทียม  หอมแดง  
กะป  น้ําตาลทราย เกลือ  
น้ําจิ้ม: พริกปน  น้ําสมสายชู  น้ําตาลทราย  เกลือ  ถั่วลิสงบด 
 
 

1. หั่นหัวปลีเปนเสนๆ ตํากระเทียม หอมแดง กะป ผสมกับ
เครื่องปรุงตางๆ ใหเขากัน  
2. ทอดในน้ํามัน 
3. คั่วถั่วลิสง  บดใหละเอียด 
4. ผสมสวนประกอบน้ําจิ้ม ตั้งไฟพอเดือด  ยกลง 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
กระบองมะละกอ 
 

 
เชียงราย  เชียงใหม 

 

 
มะละกอ  แปงขาวเจา  มะพราวขูด  พริกปน  กระเทียม  
หอมแดง  กะป  น้ําตาลทราย เกลือ  
น้ําจิ้ม: พริกปน  น้ําสมสายชู  น้ําตาลทราย  เกลือ  ถั่วลิสงบด 
 

 
1. หั่นมะละกอเปนเสนๆ ตํากระเทียม หอมแดง กะป ผสมกับ
เครื่องปรุงตางๆ ใหเขากัน  
2. ทอดในน้ํามัน 
3. คั่วถั่วลิสง  บดใหละเอียด 
4. ผสมสวนประกอบน้ําจิ้ม ตั้งไฟพอเดือด  ยกลง 
 

รถดวนทอดกรอบ 
 

ทุกจังหวัด 
 

หนอนไมไผ  เกลือ  น้ํามัน 
 

1. ทอดหนอนไมไผในน้ํามัน  โรยเกลือ 
 

3.3  ประเภทเบ็ดเตล็ด 
ขาวจี่งา 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 

 
ขาวเหนียว  เกลือ  ไขแดง   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. แชขาวเหนียว  นึ่งใหสุก  
2. คลุกเคลากับเกลือ  ปนเปนกอนกลม กดใหแบน  
เสียบไม  ทาดวยไขแดง  ปงจนเหลืองกรอบ 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ขาวแรมฟน (1) 
 

 
เชียงราย 

 

 
ถั่วลันเตา  เกลือ  น้ํามัน 
น้ําจิ้ม: พริกปนคั่ว  ถั่วลิสงบด  งาขาว  เกลือ  น้ํามัน 
 

 
1. นําเมล็ดถั่วลันเตาแชน้ําจนนิ่ม  โมใหละเอียด  
2. คั้นน้ําออกเปน 3 สวน (แบบคั้นกะทิ สวนที่ 1 จะเขมขน
ที่สุด และสวนที่ 3  จะเจือจางที่สุด)   
3. นําน้ําสวนที่ 2 ตั้งไฟเคี่ยว พอเดือด จึงเติมน้ําสวนที่ 1 และ
สวนที่ 3 ตามลําดับใสเกลือ และน้ํามันพืช เล็กนอย  ตักใส
ภาชนะทิ้งไวจนแข็งตัว ประมาณ 1 ชม. หั่นเปนชิ้นๆ  
4. นําไปทอด  รับประทานกับน้ําจิ้ม 
5. คั่วถั่วลิสง งาขาว บดใหละเอียด 
6. คั่วพริกปนในน้ํามัน เติมสวนประกอบ ปรุงรส 
 

ขาวแรมฟน  (2) 
 
 

เชียงราย ขาวเจา  ปูนขาว   
น้ําราด: มะเขือเทศ  เกลือ 
เครื่องปรุงรส: พริกสด  ขิง  พริกปน น้ํามัน  กระเทียมเจียว   
ถั่วเนาหมัก  งาขาว  เกลือ  น้ําตาลทราย  ซีอิ้วดํา  
 
 
 

1. ลางขาวสารใหสะอาด นํามาโมผสมกับปูนขาว  
2. ตมแปงใหสุก ใสภาชนะทิ้งไว 1 คืน หั่นเปนชิ้นๆ  
3. นํามะเขือเทศมาตมจนเละ ใสเกลือเล็กนอย                       
ตักราดบนตัวแปง รับประทานกับถั่วงอก  กะหล่ําปลี   
4. คั่วงาขาว  คั่วพริกปนในน้ํามัน เจียวกระเทียม และโขลก   
พริกสดกับขิงใหเขากัน เปนเครื่องปรุงรส 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
4. อาหารถนอมและ
อาหารแปรรูป 
4.1. โดยการใชเกลือ 
แหนม (ชิ้นสม) 

 
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 

 
 
 
 
เนื้อหมู  หนังหมู  กระเทียม  พริกขี้หนู  ขาวเหนียว  เกลือ 
 
 

 
 
 
 
1. นึ่งขาวเหนียว   
2. ตมหนังหมู หั่นเปนเสนบางๆ  สับเนื้อหมูใหละเอียด   
3. โขลกกระเทียม เกลือ คลุกเคลากับหนังหมู  เนื้อหมู และ
ขาวเหนียวสุก โรยดวยพริกขี้หนู  หอดวยใบตอง   
 

แหนมซี่โครงหมู 
 

ทุกจังหวัด 
 

ซี่โครงหมู  กระเทียม  พริกขี้หนู  ขาวเหนียว  เกลือ  
 
 

1. นึ่งขาวเหนียว   
2. โขลกกระเทียม เกลือ คลุกเคลากับซี่โครงหมู และ           
ขาวเหนียวสุก โรยดวยพริกขี้หนู  หอดวยใบตอง    
 

หนังสม 
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 
 

หนังควาย  กระเทียม  พริกขี้หนู  ขาวเหนียว  เกลือ    
 
 
 
 

1. นึ่งขาวเหนียว   
2. เผาหนังจนหมดขน  แชน้ํา  ขูดเอาเศษเนื้อออก หั่นเปนชิ้นๆ  
3. ตมใหเปอย   
4.โขลกเครื่องปรุงผสมกับหนัง ขาวเหนียวสุก  หอดวยใบตอง 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

น้ําตับ 
 

 

เชียงใหม  ลําปาง 
 

 

ตับหมู / ตับวัว / ตับควาย  กระเทียม  เกลือ  ขาวเหนียว   
 
 

 

1. นึ่งขาวเหนียวใหสุก คอนขางเละ   
2. สับตับหมู / วัว / ควาย ใหละเอียด ขยํากับกระเทียม  เกลือ  
ขาวเหนียวสุก ใหเขากัน   
3. ใสในถุงพลาสติกเก็บไว 1 คืน นํามานึ่ง  รับประทานกับ
กระเทียมเจียว  พริกทอด 
 

ปลารา 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาซิว  ปลาสรอย  เกลือ 
 
 

1. ลางปลาใหสะอาด ทิ้งไว 1 คืน หมักปลากับเกลือ 
ใสไวในไห 

ปลาสม  
 

เชียงใหม  ลําปาง 
 

ปลาชอน / ปลานิล / ปลาตะเพียน  กระเทียม  ขาวเหนียว  เกลือ 
 

1. นึ่งขาวเหนียวใหสุก  
2. โขลกเครื่องปรุงหมักกับเนื้อปลา ขาวเหนียว หอดวยใบตอง 
 

ปลาจอม 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาสรอย / ปลาซิว / ปลาตะเพียน  เกลือ  กระเทียม  
ขาวเหนียว 
 

1. นึ่งขาวเหนียวใหสุก  
2. ลางปลาใหสะอาด หมักปลากับเครื่องปรุง  บรรจุใสขวด 
 

ขี้ปลาฟก 
 

เชียงใหม  นาน 
 

ปลาสรอย / ปลากระดี่ / ปลานิล  พริกแหง  หอมแดง  
กระเทียม  เกลือ 
 
 

1. ลางปลา ขอดเกล็ด ตัดหัว ควักไส  สับละเอียด  คั่วพริกแหง  
หอมแดง  กระเทียม   
2. โขลกเครื่องปรุงรวมกับปลาใหเขากัน  หมักในไห นําไป
ตากแดด   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
เมี่ยงสม 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ใบเมี่ยง  น้ําสมสายชู / น้ํากระเทียมดอง  เกลือ  ขิง 
 

 
1. นึ่งใบเมี่ยงใหสุก ทิ้งใหเย็น  แชในน้ําเกลือ 2 อาทิตย 
นําขึ้นสะเด็ดน้ํา  หมักในไห  กอนรับประทานใหแชใน
น้ําสมสายชู / น้ํากระเทียมดอง  ทานกับขิงซอย 
 

เมี่ยงหวาน 
 

ทุกจังหวัด 
 

ใบเมี่ยง  น้ําตาลทราย  เกลือ  ขิง 
 
 

1. นึ่งใบเมี่ยงใหสุก  ทิ้งใหเย็น  แชในน้ําเกลือ 2 อาทิตย นําขึ้น
สะเด็ดน้ํา หมักในไห  
2.ตมน้ําเชื่อมแชใบเมี่ยงในน้ําเชื่อม รับประทานกับขิงซอย 
 

เมี่ยงทรงเครื่อง 
 

ทุกจังหวัด 
 

ใบเมี่ยง  น้ํากระเทียมดอง / น้ําสมสายชู  เกลือ  น้ําตาลปบ 
มะพราวคั่ว  ขิง  ถั่วลิสง 
 

1. นึ่งใบเมี่ยงใหสุก  ทิ้งใหเย็น  แชในน้ําเกลือ 2 อาทิตย       
นําขึ้นสะเด็ดน้ํา หมักในไห  
2. ตั้งไฟผสมน้ําตาลปบ  มะพราวคั่ว  ขิง  ถั่วลิสง เขาดวยกัน 
ปนเปนกอน  หอดวยใบเมี่ยง รับประทาน 
 

กระเทียมโทนดอง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เนื้อกระเทียมโทน  เกลือ  น้ําตาล  กรดน้ําสม 
 

1. ปอกเปลือกกระเทียมโทน  ตมเกลือ  น้ําตาล  กรดน้ําสม ให
เขากัน  เทใสขวดที่บรรจุเนื้อกระเทียมโทน   
 

หัวกระเทียมดอง 
 

ทุกจังหวัด 
 

หัวกระเทียม  เกลือ  น้ําตาล  กรดน้ําสม  
 

1. ตมเกลือ  น้ําตาล  กรดน้ําสม ใหเขากัน  เทใสขวดที่บรรจุ
หัวกระเทียม   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ขิงดอง 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ขิง  น้ําตาล  เกลือ  กรดน้ําสม   
 

 
1. ปอกเปลือกขิง  หั่นเปนริ้วๆ  ตมน้ําตาล  เกลือ  กรดน้ําสม  
รวมกัน เทใสขวดที่บรรจุขิง 
 

ทอดอง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

ทอ  เกลือ   
 

1. ตมน้ําเกลือ  เทใสขวดที่บรรจุทอ 
 

บวยดอง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

บวย  เกลือ  
 

1. ตมน้ําเกลือ  เทใสขวดที่บรรจุบวย 
 

มะมวงดอง 
 

ทุกจังหวัด 
 

มะมวง  เกลือ   
 

1. ตมน้ําเกลือ  เทใสขวดที่บรรจุมะมวง 
 

มะขามดอง 
 

ทุกจังหวัด 
 

มะขาม  เกลือ     
 

1. ปอกเปลือกมะขาม แกะเมล็ดออก  ตมน้ําเกลือ    
เทใสขวดที่บรรจุมะขาม 
 

กระทอนดอง 
 

ทุกจังหวัด 
 

กระทอน  เกลือ    
 

1. ปอกเปลือกกระทอน   ตมน้ําเกลือ เทใสขวดที่บรรจุ
กระทอน 
 

มะปรางดอง 
 

ทุกจังหวัด 
 

มะปราง  เกลือ   
 

1. ตมน้ําเกลือ  เทใสขวดที่บรรจุมะปราง 
 

มะยมดอง ทุกจังหวัด มะยม  เกลือ   1. ตมน้ําเกลือ  เทใสขวดที่บรรจุมะยม 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
มะนาวดอง 

 
ทุกจังหวัด 

 
มะนาว  เกลือ 
 

 
1. ตมน้ําเกลือ  เทใสขวดที่บรรจุมะนาว 

ฝรั่งดอง 
 

ทุกจังหวัด ฝรั่ง  เกลือ 1. ตมน้ําเกลือ  เทใสขวดที่บรรจุฝรั่ง 

บวยเค็ม 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

บวยสด  เกลือ 
 

1. ลางบวย หมักกับเกลือ  2. ตากแหง 
 

มะมวงเค็ม 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

มะมวง  เกลือ   
 

1. ลางมะมวง หั่นเปนชิ้นๆ หมักกับเกลือ  2. ตากแหง 
 

ผักกาดดอง  
 

ทุกจังหวัด 
 

ผักกาด  เกลือ  น้ําตาล  น้ําสะอาด 
 

1. นําผักกาดไปตากแดด ลางน้ํา นวดกับเกลือ บรรจุใสขวด   
2. ตมน้ําเกลือ น้ําตาล ทิ้งใหเย็นเทใสขวด  
 

ผักกุมดอง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
ลําปาง 

 

ผักกุม  เกลือ  ขาวเหนียว 
 

1. นึ่งขาวเหนียวใหสุก   2. นําผักกุมไปตากแดดใหนิ่ม นวด
กับเกลือ  โรยขาวเหนียวสุกเล็กนอย  บรรจุใสขวด  
 

หนอไมดอง  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

หนอไม  เกลือ  น้ําสะอาด   
 

1. ปอกเปลือกหนอไม   ตมน้ําเกลือ  เทใสขวดที่บรรจุหนอไม  

หนอไมดอง  (2) 
 

ทุกจังหวัด 
 

หนอไม  เกลือ  น้ําสะอาด  ขาวเหนียวสุก 
 

1. นึ่งขาวเหนียวใหสุก  2. ปอกเปลือกหนอไม  ตมน้ําเกลือ   
เทใสขวดที่บรรจุหนอไม โรยขาวเหนียวสุก 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ถั่วเนาหอ 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ถั่วเหลือง  เกลือ   
 

 
1. ตมถั่วเหลืองใหเปอยหมักไว 3 วัน   
2. นําถั่วเหลืองที่หมักมาโขลกใหละเอียด  
3. หอดวยใบตอง  นําไปนึ่ง 
 

ถั่วเนาแผน  (1) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ถั่วเหลือง  เกลือ 
 

1. ตมถั่วเหลืองใหเปอยหมักไว 3 วัน   
2. นําถั่วเหลืองที่หมักมาโขลกใหละเอียด  
3. ทําเปนแผนกลมๆ ตากแดด หรือปง 
 

ถั่วเนาแผน  (2) ทุกจังหวัด ถั่วเหลือง  เกลือ  กระเทียม  พริกไทย 1. ตมถั่วเหลืองใหเปอยหมักไว 3 วัน   
2. นําถั่วเหลืองที่หมักมาโขลกใหละเอียดผสมกับเครื่องปรุง   
3. ทําเปนแผนกลมๆ ตากแดด หรือปง 
 

4.2. โดยการใชน้ําตาล 
ทอแชอิ่ม 

 
เชียงราย  เชียงใหม 

 

 
ทอ  น้ําตาลทราย  เกลือ  
 

 
1. ตมน้ําเกลือ ดองทอในน้ําเกลือ จนเขาเนื้อ  
2. นําทอมาแชในน้ําเชื่อมที่เขมขน ทําเชนนี้โดยเพิ่มความ
เขมขนของน้ําตาลเปน  3 ระยะ 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

บวยหวาน 
 

 

เชียงราย  เชียงใหม   
 

 

บวย  น้ําตาลทราย  เกลือ   
 

 

1. ตมน้ําเกลือ ดองบวยในน้ําเกลือ จนเขาเนื้อ  
2. นําบวยมาแชในน้ําเชื่อมที่เขมขน ทําเชนนี้โดยเพิ่มความ
เขมขนของน้ําตาลเปน  3 ระยะ 
 

มะมวงแชอิ่ม 
 

ทุกจังหวัด 
 

มะมวง  น้ําตาลทราย  เกลือ   
 

1. ตมน้ําเกลือ ดองมะมวงในน้ําเกลือ จนเขาเนื้อ  
2. นํามะมวงมาแชในน้ําเชื่อมที่เขมขน ทําเชนนี้โดยเพิ่มความ
เขมขนของน้ําตาลเปน  3 ระยะ 
 

มะยมแชอิ่ม 
 
 
 

ทุกจังหวัด 
 
 
 

มะยม  น้ําตาลทราย  เกลือ   
 
 
 

1. ตมน้ําเกลือ ดองมะยมในน้ําเกลือ จนเขาเนื้อ  
2. นํามะยมมาแชในน้ําเชื่อมที่เขมขน ทําเชนนี้โดยเพิ่มความ
เขมขนของน้ําตาลเปน  3 ระยะ 
 

มะขามแชอิ่ม 
 

ทุกจังหวัด 
 

มะขาม  น้ําตาลทราย  เกลือ 
 

1. ตมน้ําเกลือ ดองมะขามในน้ําเกลือ จนเขาเนื้อ  
2. นํามะขามมาแชในน้ําเชื่อมที่เขมขน ทําเชนนี้โดยเพิ่มความ
เขมขนของน้ําตาลเปน  3 ระยะ 
 

กระทอนแชอิ่ม 
 

ทุกจังหวัด 
 

กระทอน  น้ําตาลทราย  เกลือ   
 

1. ตมน้ําเกลือ ดองกระทอนในน้ําเกลือ จนเขาเนื้อ  
2. นํากระทอนมาแชในน้ําเชื่อมที่เขมขน ทําเชนนี้โดยเพิ่ม
ความเขมขนของน้ําตาลเปน  3 ระยะ 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

เชอรรี่แชอิ่ม 
 

 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

 

เชอรรี่  น้ําตาลทราย  สีผสมอาหาร (แดง)  
 

 

1. ตมน้ําเชื่อมเขมขน ใสสีผสมอาหาร ใสเชอรรี่ลงแช   
ทําเชนนี้โดยเพิ่มความเขมขนของน้ําตาลเปน 3 ระยะ 
 

มะมวงอบน้ําผึ้ง 
 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

 

มะมวง  น้ําตาลทราย  น้ําผึ้ง  เกลือ 
 

1. ปอกเปลือกมะมวง หั่นเปนชิ้น  ตมน้ําตาลทราย  น้ําผึ้ง  
เกลือ ใหขนทิ้งใหเย็นใสเนื้อมะมวงลงแช  จนอิ่มตัว  
2. อบแหง 
 

ทออบน้ําผึ้ง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

ทอ  น้ําตาลทราย  น้ําผึ้ง  เกลือ 
 

1. หั่นทอ  แกะเมล็ดออก  ตมน้ําตาลทราย  น้ําผึ้ง  เกลือ ใหขน
ทิ้งใหเย็นใสเนื้อทอลงแช  จนอิ่มตัว  
2. อบแหง 
 

ลูกไหนอบน้ําผึ้ง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

ลูกไหน   น้ําตาลทราย  น้ําผึ้ง  เกลือ 
 

1. แกะเมล็ดลูกไหนออก  ตมน้ําตาลทราย  น้ําผึ้ง  เกลือ ใหขน
ทิ้งใหเย็น ใสเนื้อลูกไหนลงแช  จนอิ่มตัว  
2. อบแหง 
 

มะมวงอบแหง 
 
 
 

เชียงใหม 
 
 

 

มะมวง  น้ําตาลทราย  เกลือ   
 
 
 

1. ตมน้ําเกลือ ดองมะมวงในน้ําเกลือ จนเขาเนื้อ  
2. นํามะมวงมาแชในน้ําเชื่อมที่เขมขน ทําเชนนี้โดยเพิ่มความ
เขมขนของน้ําตาลเปน  3 ระยะ  
3. อบแหง 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
กระทอนอบแหง 
 

 
เชียงใหม 

 

 
กระทอน  น้ําตาลทราย  เกลือ  
 

 
1. ตมน้ําเกลือ ดองกระทอน ในน้ําเกลือ จนเขาเนื้อ  
2. นํากระทอนมาแชในน้ําเชื่อมที่เขมขน ทําเชนนี้โดยเพิ่ม
ความเขมขนของน้ําตาลเปน  3 ระยะ  
3. อบแหง 
 

มะขามอบแหง 
 

เชียงใหม 
 

มะขาม  น้ําตาลทราย  เกลือ   น้ําสะอาด 
 
 

1. ตมน้ําเกลือ แกะเปลือกและเม็ดมะขามออก ดองมะขามใน
น้ําเกลือ จนเขาเนื้อ  
2. นํามะขามมาแชในน้ําเชื่อมที่เขมขน ทําเชนนี้โดยเพิ่มความ
เขมขนของน้ําตาลเปน  3 ระยะ  
3. อบแหง 
 

พุทราเชื่อม 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
นาน 

 

พุทรา  น้ําตาลทราย   
 

1. นําพุทรามาตากแดดใหแหง   
2. ตมน้ําเชื่อมใหเขมขนใสพุทราลงไปเคี่ยวดวยไฟออนๆ  
แกะเมล็ดพุทราออก   
 

มะเขือเทศเชื่อม 
 

เชียงราย  เชียงใหม  
นาน 

 

มะเขือเทศ  น้ําตาลทราย  เกลือ 
 

1. แกะเอาไสมะเขือเทศออก  ตมน้ําเชื่อมใหเขมขน   
ใสมะเขือเทศที่เอาเม็ดออกแลว เคี่ยวดวยไฟออนๆ   
2. ตากแดด 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 

กลวยกวน 
 

 

ทุกจังหวัด 
 

 

กลวยน้ําวาสุก  กะทิ  น้ําตาลทราย  เกลือ 
 

 

1. ลางกลวย  ปอกเปลือก  บดละเอียด   
2. ใสกลวยและสวนประกอบในกระทะ กวนดวยไฟปานกลาง  
ตักใสถาด จนสุกเปนสีดํา หั่นเปนชิ้นๆ  
 

สับปะรดกวน 
 

เชียงราย  ลําปาง 
 

เนื้อสับปะรด  น้ําตาลทราย  เกลือ   
 
 

1. ปอกเปลือกสับปะรด สับเนื้อใหละเอียด  
 ผสมสวนประกอบใหเขากัน  ตั้งไฟกวนจนแหงเหนียว 
 

มะมวงกวน 
 

ทุกจังหวัด 
 

เนื้อมะมวง  น้ําตาลทราย  เกลือ 1. ปอกเปลือกมะมวง  หั่นเอาแตเนื้อ  ผสมสวนประกอบให
เขากัน ตั้งไฟกวนใหเขากัน  ทําเปนแผนบางๆ   
2. ตากแดด 
 

มะขามกวน  
(มะขามแกว) 
 

เชียงใหม  ลําปาง 
 

เนื้อมะขาม  น้ําตาลทราย  แบะแซ  เกลือ 
 

1. ปอกเปลือกมะขาม  แกะเอาแตเนื้อ  ตั้งไฟกวนเนื้อมะขาม
กับแบะแซ เกลือจนแหงเหนียว  ทิ้งใหเย็นคลุกน้ําตาลทราย 
 

4.3. โดยการใช 
ความรอน 
น้ําปู 
 

 
 

ทุกจังหวัด 
 

 
 
ปูนา  เกลือ  ใบฝรั่ง  ใบขา  ใบขมิ้น  ใบตะไคร 
 

 
 
1. โขลกใบฝรั่ง  ใบขา  ใบขมิ้น  ใบตะไคร  ใหละเอียด ใสปู
ลงโขลกรวมกัน คั้นเอาน้ําปู มันปู แยกกากออก ดองไว 1 คืน   
2. เคี่ยวจนน้ําปูที่หมักเหนียวเปนสีดํา 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
น้ําผัก 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
ผักกาดเขียว  เกลือ   
 

 
1. สับผักกาดเขียวเปนชิ้นๆ   
2. นําไปตากแดด แลวขยํากับเกลือ  
3. เคี่ยวผักกาดจนแหง   
 

น้ําเมี่ยง 
 
 

เชียงใหม  ลําปาง 
 

ใบเมี่ยง  เกลือ   
 

1. นึ่งใบเมี่ยง   
2. เอาน้ําที่ไดจากการนึ่งไปเคี่ยวจนงวด 
 

น้ําหนัง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
ลําปาง 

 

หนังวัว / หนังควาย  เกลือ 
 

1. เผาหนังวัว / หนังควาย  ลอกขนออก  ทําความสะอาด  
2. ตมจนหนังเปอยเปนวุน   
3. ตักใสใบตองนําไปตากลม   
4. ปงไฟโรยเกลือปน  
 

น้ําหนอ 
 

ทุกจังหวัด 
 

หนอไมสด  น้ําซาวขาว 
 

1. ปอกเปลือกหนอไม  ขูดเนื้อเปนเสนๆ หมักในน้ําซาวขาว 
1-2  คืน  เคี่ยวดวยไฟออนจนน้ําแหง 
 

หนอไมปบ 
 

ทุกจังหวัด 
 

หนอไม   น้ําสะอาด 
 

1. ลางหนอไม  ปอกเปลือกใสในปบ  เติมน้ําสะอาด   
ตมใหเดือด  
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
น้ํามะเกี๋ยง 
 

 
เชียงใหม  ลําปาง   

นาน 
 

 
น้ํามะเกี๋ยง  น้ําตาลทราย  เกลือ  น้ําสะอาด 
 

 
1. ตมลูกมะเกี๋ยง กรองเอาแตน้ํา   
2. ตมน้ํามะเกี๋ยง เติมสวนประกอบตมรวมกัน   
 

น้ําหมอน 
 
 

เชียงใหม  ลําปาง 
นาน 

 

น้ําหมอน  น้ําตาลทราย  เกลือ  น้ําสะอาด 
 
 

1. ตมลูกหมอน กรองเอาแตน้ํา   
2. ตมน้ําหมอน  เติมสวนประกอบตมรวมกัน   
 

4.4. โดยการทําแหง 
ชิ้นแหง   
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เนื้อหมู / เนื้อวัว  เกลือ 
 

 
1. ผสมเนื้อสัตวกับเกลือ  ตากแหง 
 

กุนเชียง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เนื้อหมู  มันหมู  ไสหมู   เกลือ  น้ําตาลทราย  แปงขาวเจา   
ซอสปรุงรส 
 

1. บดเนื้อหมูใหละเอียด  หั่นมันเปนชิ้นเล็กๆ  ผสม
สวนประกอบใหเขากัน  ยัดใสไสหมู อบใหสุก   
 

ปลาแหง 
 

ทุกจังหวัด 
 

ปลาชอน / ปลาดุก / ปลานิล  เกลือ 
 

1. ปลาชอนทาเกลือ  ตากแหง 
 

หนังแหง  
 

ทุกจังหวัด 
 

หนังวัว / หนังควาย   
 

1. เผาหนังจนหมดขน  แชน้ํา  ทําความสะอาด  ขูดเอาแต 
เศษหนัง  
2. นําเศษ หนังมาตากแดดจนแหง 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
หนังพอง 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
หนังควาย  เกลือ  น้ํามัน 
 

 
1. เผาหนังจนหมดขน  แชน้ํา  ขูดเอาเศษเนื้อออก   
หั่นเปนทอน   
2. ตากแดด    3. ทอดในน้ํามัน 
 

ดอกงิ้วแหง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
นาน 

 

ดอกงิ้ว 
 

1. ตากแดด   
 

มะตูมแหง 
 

ทุกจังหวัด 
 

มะตูม 
 

1. หั่นเปนแวนๆ  ตากแดด 
 

กระเจี๊ยบแหง 
 

ทุกจังหวัด 
 

ดอกกระเจี๊ยบ 
 

1. ตากแดด  2. อบแหง 
 

ดอกเกกฮวยแหง 
 

เชียงใหม 
 

ดอกเกกฮวย 
 

1. ตากแดด  2. อบแหง 
 

สตรอเบอรรี่อบแหง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

สตรอเบอรรี่   
 

1. อบแหง 
 

เนื้อลําไยอบแหง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เนื้อลําไย 
 

1. ปอกเปลือกลําไย  แกะเมล็ดออก  2. อบแหง 
 

ลําไยอบแหง ทุกจังหวัด ลําไยทั้งลูก 1. อบแหง 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
เนื้อลิ้นจี่อบแหง 
 

 
เชียงราย  เชียงใหม 

 

 
เนื้อลิ้นจี่ 
 

 
1. ปอกเปลือกลิ้นจี่  แกะเมล็ดออก  2. อบแหง 
 

ไกแผน 
 

เชียงราย  นาน 
 

สาหรายน้ําจืด (ไก)  น้ําเกลือ  งาขาว 
 

1. ลางไกใหสะอาดมาแผเปนแผนบางๆ  ราดดวยน้ําเกลือ   
โรยงา  ตากแดดใหแหง   
2. นํามาอบหรือปงอีกครั้ง ตัดเปนแผนๆ 
 

ไกพรุย 
 

เชียงราย  นาน 
 

สาหรายน้ําจืด (ไก)  กระเทียมเจียว  งาขาว  เกลือ  น้ําตาล   
น้ํามัน 
 

1. ลางไกใหสะอาด นํามาตากแดด   
2. อบหรือปงใหสุก  ฉีกเปนฝอยละเอียด   
3. ผัดไกกับเครื่องปรุงใหเขากัน  ปรุงรส 
 

ขาวเกรียบวาว  
(ขาวควบ) 
 

ทุกจังหวัด 
 

ขาวเหนียว  น้ําออย  ไขแดง  น้ํามันหมู 
 

1. แชขาวเหนียว นึ่งใหสุก   
2. โขลกขาวเหนียวผสมกับน้ําออย   
3. ตมไขเอาเฉพาะไขแดงผสมกับน้ํามันหมู  ทาบนใบตอง   
4. นําสวนผสมที่โขลกคลึงเปนแผนกลม วางบนใบตอง   
5. นําไปตากแดด   
6. กอนรับประทานปงไฟออนจนกรอบ 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
ขาวแคบ 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
แปงขาวเหนียว  งาดํา  เกลือ  น้ําสะอาด 
 

 
1. ผสมแปงขาวเหนียว  งาดํา  เกลือ  น้ําสะอาด ทาแปงเปน
แผนวงกลมบนผาที่หุมหมอนึ่งไว (หมอสําหรับทําขาวเกรียบ
ปากหมอ)  พอแปงสุกปาดออกวางบนกระดง    
2. ตากแดดจนแหง   
3. นําไปปงหรือทอด 
 

ใบชาเขียวอบแหง 
 

เชียงราย 
 

ใบชาเขียว  
 

1. อบแหง 
 

ใบชาอูหลงอบแหง 
 

เชียงราย 
 

ใบชาอูหลง 
 

1. อบแหง 
 

ชาใบหมอนอบแหง 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
นาน 

 

ชาใบหมอน 
 

1. อบแหง 
 

ชาดอกคําฝอย 
 

 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
นาน 

 

ดอกคําฝอย 
 
 

1. อบแหง 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
4.5. โดยการทอด 
ขนมซี ่

 
 

นาน 
 

 
 
ขาวเหนียว   น้ําออย  งาขี้มอน   
 

 
 
1. แชขาวเหนียว  นึ่งใหสุก   
2. แผขาวออกจากกัน  นําไปตากแดดใหแหง   
3. ทอดในน้ํามัน   
4. เคี่ยวน้ําออยจนขน  เทขาวพองลงผสม  คนใหทั่วกัน  
เทใสถาดกดใหแนนติดกัน  หั่นเปนแทงๆ 
 

ขาวซอยตัด 
 

เชียงราย  เชียงใหม 
 

แปงสาลี  น้ําสะอาด ไข  เกลือ  น้ําตาลทราย  กะทิ  งาขาว   
 

1. ผสมแปงสาลี  น้ําสะอาด ไข  เกลือ  นวดใหเขากันทําเปน
เสนบะหมี่   
2. ทอดในน้ํามัน   
3. ผสมน้ําตาลทราย  กะทิ  งาขาว  ตั้งไฟออน นําเสนบะหมี่ที่
ทอดแลวลงคลุกเคลาใหเขากัน  กดใหแนน  ตัดเปนชิ้นๆ 
 

ขาวแตน 
 

ทุกจังหวัด 
 
 
 

ขาวเหนียว  น้ําออย   
 
 
  

1. แชขาวเหนียว นึ่งใหสุก กดขาวเหนียวนึ่งเปนแผนวงกลม   
2. นําไปตากแดดใหแหง    
3. ทอดในน้ํามัน   
4.  ตั้งไฟเคี่ยวน้ําออยจนขนเหนียว หยอดบนหนาขาวแตน   
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
แคบหมู 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
หนังหมูติดมัน   เกลือ  น้ํามัน 
 

 
1. ลางหนัง  ถอนขน ทําความสะอาด หั่นเปนชิ้น หมักเกลือ
แลวตมหนังหมูติดมันใหน้ํามันออก ตักขึ้นสะเด็ดน้ํามัน  
 2. เคี่ยวหนังหมูในน้ํามันใหหนังพองๆ ตักขึ้น  ทิ้งใหสะเด็ด
น้ํามัน   
3. ทอดจนพองทั่วกัน   
 

แคบหมูไรมัน 
 

ทุกจังหวัด 
 

หนังหมู  เกลือ  น้ํามัน 
 

1. ลางหนัง  ถอนขน ทําความสะอาด หั่นเปนชิ้น หมักเกลือ  
แลวตมหนังหมูใหน้ํามันออก  ตักขึ้นสะเด็ดน้ํามัน  
2. เคี่ยวหนังหมู  ในน้ํามันใหหนังพองๆ ตักขึ้น  ทิ้งใหสะเด็ด
น้ํามัน   
3. ทอดจนพองทั่วกัน   
 

4.6. โดยวิธีการอื่น ๆ 
หมูยอ  
 
 

 
ทุกจังหวัด 

 
 

 
เนื้อหมู  แปงมัน  พริกไทย  เกลือ 
 
 

 
1. บดเนื้อหมูใหละเอียด  ผสมสวนประกอบใหเขากัน   
หอใบตอง นึ่งใหสุก 
 

หมูหยอง 
 

ทุกจังหวัด 
 

เนื้อหมู  เกลือ  น้ําตาล  ซอสปรุงรส 1. ตมเนื้อหมูใหสุก ทุบ ฉีกเปนฝอยละเอียด   
2. ผสมเนื้อหมูกับเครื่องปรุง คั่วในกระทะจนแหง 
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ตารางผนวกที ่ข (ตอ) 
 

ชื่ออาหาร แหลงผลิต สวนประกอบหลัก กระบวนการผลิต 
 
หมูแผน 
 

 
ทุกจังหวัด 

 

 
เนื้อหมู  เกลือ  น้ําตาล  ซอสปรุงรส 
 

 
1. หั่นเนื้อหมูเปนแผนบาง ผสมกับเครื่องปรุง  ตากแดด   
2. อบใหแหง   
3. ปงจนกรอบ 
 

หมูฝอย 
 
 

ทุกจังหวัด เนื้อหมู  หอมแดง  เกลือ  น้ําตาล  ซอสปรุงรส   
 
 
 

1. ตมเนื้อหมูใหสุก ฉีกเปนเสนๆ   
2. ผสมเนื้อหมูกับเครื่องปรุง ผัดในกระทะจนเขาเนื้อ  
3. อบแหง 
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ภาคผนวก ค 
 

ตารางแสดงศกัยภาพภูมิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน 
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ตารางผนวกที ่ค1   ตารางแสดงศักยภาพภมูิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารคาว 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
อาหารคาว  แกง                

1. แกงกระดาง (1)                
2. แกงกระดาง  (2)                
3. แกงขี้เหล็ก  (1)                
4. แกงขี้เหล็ก  (2)                
5. แกงขนุน (1)                
6. แกงขนุน (2)                
7. แกงไขแมงมัน                 
8. แกงแค (1)                
9. แกงแค (2)                
10. แกงตาง                
11. แกงตูน                 
12. แกงบะแตง  (1)                
13. แกงบะแตง  (2)                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ)  
 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
14. แกงบะคอนกอม (1)                
15. แกงบะคอนกอม  (2)                
16. แกงบะถั่วยาว  (1)                
17. แกงบะถั่วยาว   (2)                
18. แกงบะน้ําแกว  (1)                
19. แกงบะน้ําแกว  (2)                
20. แกงมะแปบ  (1)                
21. แกงมะแปบ  (2)                
22. แกงบะน้ํา  (1)                
23. แกงบะน้ํา  (2)                
24. แกงบานอย  (1)                
25. แกงบานอย  (2)                
26. แกงบอน   (1)                
27. แกงบอน  (2)                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง,1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 
 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
28. แกงปลีตาล                 
29. แกงผักกาด  (1)                
30. แกงผักกาด  (2)                
31. แกงผักกุมดอง  (1)                
32. แกงผักกุมดอง  (2)                
33. แกงผักกูด  (1)                
34. แกงผักกูด  (2)                
35. แกงผักขี้หูด  (1)                
36. แกงผักขี้หูด  (2)                
37. แกงผักขี้ขวง                  
38. แกงผักหละ  (1)                
39. แกงผักหละ  (2)                
40. แกงผักเชียงดา  (1)                
41. แกงผักเชียงดา  (2)                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
42. แกงผักปลัง  (1)                
43. แกงผักปลัง  (2)                

44. แกงผักพอคาตีเมีย                 
45. แกงผักสลิด                 

46. แกงผักแสว                

47. แกงผักเสี้ยว                

48. แกงผักสีเสียด                

49. แกงผักหวาน  (1)                

50. แกงผักหวาน  (2)                

51. แกงผักหนาม                  

52. แกงผักอีฮึม                 

53. แกงผักฮวน                

54. แกงผักเฮือด  (1)                

55. แกงผักเฮือด  (2)                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

188

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 
    

 

    หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
56. แกงฟกหมน                

57. แกงมะกลวยเตด                
58. แกงยอดผักบาไห  (1)                
59. แกงยอดผักบาไห  (2)                
60. แกงยอดผักขาว                
61. แกงยอดฟกทอง                
62. แกงยอดมันแกว                
63. แกงเลียง                
64. แกงสะแล  (1)                
65. แกงสะแล  (2)                
66. แกงไก  (1)                
67. แกงไก  (2)                
68. แกงสมมะกลวยเตด                



 

189

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
69. แกงสมผักแคบ  (1)                
70. แกงสมผักแคบ  (2)                
71. แกงสมผักแวน                
72. แกงสมผักบุง                
73. แกงหนอไมดอง  (1)                
74. แกงหนอไมดอง  (2)                
75. แกงหนอไมสด  (1)                
76. แกงหนอไมสด  (2)                
77. แกงหนอไมสด  (3)                
78. แกงหัวปลี  (1)                
79. แกงหัวปลี  (2)                
80. แกงหยวกกลวย  (1)                 
81. แกงหยวกกลวย  (2)                
82. แกงหอย                 
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

190

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
83. แกงเห็ดโคน                
84. แกงเห็ดถอบ                
85. แกงเห็ดลม                
86. แกงเห็ดไขหาน                
87. แกงเห็ดหา                
88. แกงเห็ดดิน                
89. แกงเห็ดหลม                
90. แกงหางหวาย  (1)                
91. แกงหางหวาย  (2)                
92. แกงออกพราว                 
93. แกงออม  (1)                
94. แกงออม  (2)                
95. แกงออม  (3)                
96. แกงโฮะ                  
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

191

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
97. แกงฮังเล                
98. จอผักกาด                
99. จอผักกูด                
100. จอผักบุง                
101. จอผักมันแกว                
102. จอผักหนาม                
103. จอผักปลัง                
104. เจี๋ยวไขมดแดง                
105. เจี๋ยวไขแมงมัน                
106. เจี๋ยวผักโขมหนาม  (1)                
107. เจี๋ยวผักโขมหนาม  (2)                
108. เจี๋ยวผักปลัง  (1)                
109. เจี๋ยวผักกาดนอย  (1)                
110. เจี๋ยวผักกาดนอย  (2)                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

192

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
111. เจี๋ยวผักขี้ขวง                
112. เจี๋ยวผักแคบ  (1)                
113. เจี๋ยวผักแคบ  (2)                
114. เจี๋ยวผักแวน  (1)                
115. เจี๋ยวผักแวน  (2)                
ยํา ลาบ                 
116. สามะเขือ  (1)                
117. สามะเขือ  (2)                
118. สามะเขือ (3)                
119. สาผักรวม                 
120. สาผักกาดนอย                
121. สาบะแตง  (1)                
122. สาบะแตง  (2)                
123. สาบะแตง  (3)                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

193

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
124. สาปลี  (1)                

125. สาปลี  (2)                

126. สายอดมะขามออน                

127. สายอดมะมวง                

128. ยํากบ                 

129. ยํากระถิน                

130. ยําไขมดแดง                

131. ยําไขแมงมัน                 

132. ยําจิ้นไก                 

133. ยําจิ้นแหง                

134. ยําชะอม                

135. ยําดอกมะกลวยเตด                
136. ยําปลาแหง                

137. ยําปลาจอม                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

194

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
138. ยําผักกุมปา                

139. ยําผักกุมดอง                 

140. ยําผักกาดดอง                

141. ยําผักเฮือด  (1)                

142. ยําผักเฮือด  (2)                 

143. ยํามะแปบ  (1)                

144. ยํามะแปบ  (2)                

145. ยํามะลิดไม (เพกา)                

146. ยําสะนัด                

147. ยําหนอไม                 

148. ยําหนัง                

149. ยําเห็ดฟาง                

150. ยําเห็ดโคน                

151. ยําอึ่งอาง                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

195

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
152. ตําขนุน                 
153. ตําแตง                
154. ตําบะถั่ว (ยําฝกยาว)                
155. ตําบะโอ (ยําสมโอ)                
156. ตําบะตอง(กระทอน)                
157. ตํามะเขือ                 
158. ตํามะแควง                
159. ตํามะมวง                 
160. ตํามะปราง                 
161. ตํามะกลวยเตด                 
162. ตํากุง                
163. ตําปูนา                 
164. ตําตอ                
165. ตําเตา (เทา)  (1)                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

196

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
166. ตําเตา (เทา)  (2)                
167. ตําเตา (เทา)  (3)                
168. ตําหางหวาย                
169. ลาบหมู (ดิบ)                
170. ลาบหมู (สุก)                
171. ลาบวัว / ควาย  (ดิบ)                
172. ลาบวัว / ควาย  (สุก)                
173. ลาบไก (ดิบ)                
174. ลาบไก (สุก)                
175. ลาบปลา (ดิบ)                
176. ลาบปลา  (สุก)                
177. หลู                
เครื่องจิ้ม                
178. น้ําพริกกบ                 

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

197

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
179. น้ําพริกขา                 

180. น้ําพริกขมุ                
181. น้ําพริกแคบหมู                

182. น้ําพริกจิ๊นหมู                

183. น้ําพริกจี้กุง (จิ้งหรีด)                

184. น้ําพริกตาแดง                

185. น้ําพริกถั่วเนา                 

186. น้ําพริกปลา                 

187. น้ําพริกปลายาง                

188. น้ําพริกปลารา                 

189. น้ําพริกปูนา                

190. น้ําพริกน้ําปู                

191. น้ําพริกน้ําผัก                  
192. น้ําพริกน้ําหนอ                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

198

ตารางผนวกที ่ค1  (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
193. น้ําพริกมะขาม                
194. น้ําพริกมะกอก                
195. น้ําพริกแมงดา                
196. น้ําพริกแมงจอน                
197. น้ําพริกหนุม                 
198. น้ําพริกเห็ดหลม                
199. น้ําพริกเห็ดดาน                
200. น้ําพริกเห็ดฟาง                
201. น้ําพริกเห็ดโคน                
202. น้ําพริกออง  (1)                
203. น้ําพริกออง  (2)                
204. น้ําพริกอีฮวก                
205. น้ําพริกอี่เก                
                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง,  2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง,  1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

199

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
ผัด                
206. ผัดบานอย  (1)                 
207. ผัดบานอย (2)                
208. ผัดผักโขมหนาม  (1)                
209. ผัดผักโขมหนาม (2)                
210. ผัดบาถั่ว (ถั่วฝกยาว)                 
211. ผัดบาถั่วนอย                 
212. ผัดยอดบาไห                
213. ผัดยอดฟกทอง                
214. ผัดฟกทอง                
215. ผัดผักหวาน                
216. ผัดผักขี้หูด  (1)                
217. ผัดหนอไม  (1)                
218. ผัดแตงกวา                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

200

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

 
 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
219. ผัดแหนม                
220. ผัดเตา(เจี๋ยวเตา)                
221. คั่วน้ําเมี่ยง                
222. คั่วกบ                
223. คั่วเขียด                
224. คั่วแค (1)                

225. คั่วแค 2                

226. คั่วผักกูด                

227. คั่วผักกุมดอง                

228. คั่วผักขี้หูด  (2)                

229. คั่วผักโขมหนาม  (3)                

230. คั่วผํา                

231. คั่วบาเขือ                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

201

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
232. คั่วบาถั่วบาเขือ                
233. คั่วบะถั่วพู                
234. คั่วมะลิดไม (เพกา)                
235. คั่วหนอไม  (2)                
236. คั่วเห็ดถอบ (เผาะ)                
237. คั่วเห็ดหลม                
238. คั่วเห็ดไขหาน                
239. คั่วเห็ดแดง                
เบ็ดเตล็ด                  
240. ไสอั่ว                 

241. แอบหมู                 

242. แอบอองออ                 

243. แอบอีฮวก                 
244. แอบปลา                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

202

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
245. แอบกุง                
246. ปามไขมดแดง                
247. ปามไข                
248. จิ้นปง                 
249. ปลาปง (1)                
250. ปลาปง  (2)                
251. จิ้นอบ                
252. อบไก                
253. อบปลา                
254. จิ้นทอด                
255. ปลาทอด                
256. ปลาสมทอด                
257. หอนึ่งมดแดง                
258. หอนึ่งจิ้นไก                 
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 



 

203

ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
259. หอนึ่งหมู                
260. หอนึ่งแค  (1)                
261. หอนึ่งแค  (2)                
262. หอนึ่งเครื่องในหมู                
263. หอนึ่งหนอไม                
264. หอนึ่งปลี                
265. หอนึ่งปลา                
266. หอนึ่งไก  (1)                
267. หอนึ่งไก  (2)                
268. ไกนึ่ง                
269. จิ้นนึ่ง                
อาหารจานเดียว                
270. ขนมจีนน้ําเงี้ยว                
271. กวยเตี๋ยวน้ําเงี้ยว                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค1 (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
272. ขาวซอย                
273. ขาวหมี่                
274. ผัดหมี่                
275. ขาวกั้นจิ้น  (1)                
276. ขาวกั้นจิ้น  (2)                
277. ขาวสม  (1)                
278. ขาวสม (2)                
                
                
                
                

                

                

                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค2  ตารางแสดงศักยภาพภมูิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารหวาน 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
อาหารหวาน นึ่ง                
1. ขนมจอก  (1)                
2. ขนมจอก  (2)                
3. ขนมบาแตง                

4. ขนมเกลือ                

5. ขนมมันตาง                

6. ขนมลิ้นหมา                

7. ขนมไสอั่ว                  
กวน                
8. ขนมศิลาออน                
9. ขนมปาด                

10. กาละแม                
ตม                
11. ขาวตมหัวหงอก                 

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค2  (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
12. ลูกลานเชื่อม                
ทอด                
13. ขนมวง (1)                
14. ขนมวง (2)                
ปง                
15.  ขาวหลาม  (1)                

16.  ขาวหลาม  (2)                

                
                
                
                
                
                

                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค3  ตารางแสดงศักยภาพภมูิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารวาง 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
อาหารวาง นึ่ง                
1.   ขาวหนึกงา                
ทอด                
2. กระบองฟกทอง                 

3. กระบองปลี                

4. กระบองมะละกอ                

5. หนอนไมไผทอดกรอบ                
เบ็ดเตล็ด                
6. ขาวจี่งา                
7. ขาวแรมฟน (1)                
8. ขาวแรมฟน  (2)                
                
                
                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค4  ตารางแสดงศักยภาพภมูิปญญาไทยดานอาหารพื้นบานภาคเหนือตอนบน ประเภทอาหารถนอมและแปรรปู 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
อาหารถนอมและแปรรูป                 
โดยการใชเกลือ                
1. แหนม (ชิ้นสม)                

2. แหนมซี่โครงหมู                

3. หนังสม                

4. น้ําตับ                
5. ปลารา                

6. ปลาสม                 

7. ปลาจอม                

8. ขี้ปลาฟก                

9. เมี่ยงสม                

10. เมี่ยงหวาน                

11. เมี่ยงทรงเครื่อง                

12. กระเทียมโทนดอง                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค4 (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
13. หัวกระเทียมดอง                
14. ขิงดอง                
15. ทอดอง                
16. บวยดอง                
17. มะมวงดอง                
18. มะขามดอง                
19. กระทอนดอง                
20. มะปรางดอง                
21. มะยมดอง                
22. มะนาวดอง                
23. ฝรั่งดอง                
24. บวยเค็ม                
25. มะมวงเค็ม                
26. ผักกาดดอง                 
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค4 (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
27. ผักกุมดอง                

28. หนอไมดอง  (1)                

29. หนอไมดอง  (2)                

30. ถั่วเนาหอ                

31. ถั่วเนาแผน  (1)                

32. ถั่วเนาแผน  (2)                
โดยการใชน้ําตาล                
33. ทอแชอิ่ม                

34. บวยหวาน                

35. มะมวงแชอิ่ม                

36. มะยมแชอิ่ม                

37. มะขามแชอิ่ม                

38. กระทอนแชอิ่ม                

39. เชอรรี่แชอิ่ม                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค4  (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
40. มะมวงอบน้ําผึ้ง                
41. ทออบน้ําผึ้ง                
42. ลูกไหนอบน้ําผึ้ง                
43. มะมวงอบแหง                
44. กระทอนอบแหง                
45. มะขามอบแหง                
46. พุทราเชื่อม                
47. มะเขือเทศเชื่อม                
48. กลวยกวน                
49. สับปะรดกวน                
50. มะมวงกวน                
51. มะขามกวน                
โดยการใชความรอน                
52. น้ําปู                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค4  (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
53. น้ําผัก                
54. น้ําเมี่ยง                
55. น้ําหนัง                
56. น้ําหนอ                
57. หนอไมปบ                
58. น้ํามะเกี๋ยง                
59. น้ําหมอน                
โดยการทําแหง                
60. ชิ้นแหง                 
61. กุนเชียง                
62. ปลาแหง                
63. หนังแหง                
64. หนังพอง                
65. ดอกงิ้วแหง                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง,  2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง,  1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค4 (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
66. มะตูมแหง                
67. กระเจี๊ยบแหง                
68. ดอกเกกฮวยแหง                
69. สตรอเบอรรี่อบแหง                
70. เนื้อลําไยอบแหง                
71. ลําไยอบแหง                
72. เนื้อลิ้นจี่อบแหง                
73. ไกแผน                
74. ไกพรุย                
75. ขาวเกรียบวาว (ขาวควบ)                
76. ขาวแคบ                
77. ใบชาเขียวอบแหง                
78. ใบชาอูหลงอบแหง                
79. ชาใบหมอนอบแหง                

หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง, 2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง, 1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ตารางผนวกที ่ค4  (ตอ) 

 

แหลงวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การผลิตเชิงพาณิชย อาหารเพื่อสุขภาพ การถายทอดภูมิปญญา 
ชื่ออาหาร 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 
80. ชาดอกคําฝอย                
โดยการทอด                
81. ขนมซี่                
82. ขาวซอยตัด                
83. ขาวแตน                
84. แคบหมู                
85. แคบหมูไรมัน                
โดยวิธีการอื่น ๆ                
86. หมูยอ                 
87. หมูหยอง                
88. หมูแผน                
89. หมูฝอย                

                
                
หมายเหตุ: 3  หมายถึง  ศักยภาพสูง,  2  หมายถึง  ศักยภาพปานกลาง,  1 หมายถึง  ศักยภาพต่ํา 
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ภาคผนวก ง 
 

รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

216

ตารางผนวกที ่ง รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
 

จังหวดัเชยีงราย 
 

รายช่ือ อายุ ที่อยู 
นางบังอร  ทิศสกุล 67 226/50 ถ.สันโคงนอย  ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 
นางนงเยาว  ชมภูรัตน 46 274  ม.5  ต.รอบเวียง  อ.เมอืง  จ.เชียงราย 
นางวิลาวรรณ  เมืองมูล 48 406  ม.17  ต.แมขาวตม  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
นางสมพร  สมประสงค 44 111  ม.2  ต.แมขาวตม  อ.เมอืง  จ.เชียงราย 
นางพรรณา   ใจทาง 42 1  ม.11  ต.หวยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
นางจันทรเพ็ญ  สมชีพ 46 259  ม.1  ต.หวยสัก  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
นางอุไร  วุฒิชัย 50 110  ม.2  ต.สันทราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
นางศรีพรรณ  วงศสุภา 45 14  ม.3  ต.สันทราย  อ.เมือง  จ.เชียงราย 
นางวรรณา  มหาวงศวรรณ 48 80  ม.12  ต.ปาสัก  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 
นางวราพร  คาํภิระปาวงศ 45 273  ม.7  ต.ปาสัก  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 
นางมุกดา  เกษรพรม 48 60/1  ม.3  ต.โยนก  อ.เชยีงแสน  จ.เชียงราย 
นางบัวคํา  นอยหมอ 35 24  ม.8  ต.โยนก  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 
นางจันทรสกลุ  วิชัยสิทธิกลุ 35 837  ม.2  ต.เวยีง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 
นางมะลิวรรณ  หินเขียว 32 107/3  ม.3  ต.เวียง  อ.เชยีงแสน  จ.เชียงราย 
นางจันทรเพ็ญ  พิละบรรณ 46 548  ม.12  ต.ศรีดอนมูล  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 
นางนิตยา  สังฆวด ี 44 283  ม.12  ต.ศรีดอนมูล  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย 
นางบัวลอย  ขาววดั 48 152  ม.3  ต.เวยีงเหนือ  อ.เวยีงชัย  จ.เชียงราย 
นางชาลิณี  อินยาศร ี 40 7  ม.7  ต.เวียงเหนือ  อ.เวยีงชยั  จ.เชยีงราย 
นางบัวผัด  กนัทะคํา 53 129  ม.1  ต.เมืองชุม  อ.เวียงชัย  จ.เชยีงราย 
นางคําปน  ยาดี 61 206  ม.6  ต.เมืองชุม  อ.เวียงชัย  จ.เชยีงราย 
นางวันเพ็ญ  อินตะรัตน 36 17  ม.7  ต.ผางาม  อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย 
นางจวน  ทาววินาทร 50 149  ม.7  ต.ผางาม  อ.เวียงชยั  จ.เชียงราย 
นางคนึงนิตย  ชุมเมตตาพันธ 37 195  ม.1  ต.เวยีงชัย  อ.เวียงชัย  จ.เชยีงราย 
นางมาลี  ใจวัง 36 188  ม.1  ต.เวยีงชัย  อ.เวียงชัย  จ.เชยีงราย 
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จังหวดัเชยีงราย (ตอ) 
 

รายช่ือ อายุ ที่อยู 
นางอัจฉรา  ธีระสาธน 53 89  ม.1  ต.ศรีเมืองชุม  อ.แมสาย  จ.เชียงราย 
นางพรรณี  สายบุญผอง 43 40  ม.8  ต.ศรีเมืองชุม  อ.แมสาย  จ.เชียงราย 
นางปนติ๊บ  ธรรมวงศ 68 50  ม.3  ต.โปงงาม  อ.แมสาย  จ.เชยีงราย 
นางบัวเงา  ใจปนตา 52 97/1  ม.12  ต.โปงงาม  อ.แมสาย  จ.เชียงราย 
นางขันคํา  อ่ินคํา 47 430  ม.6  ต.แมสาย  อ.แมสาย  จ.เชยีงราย 
นางกรองแกว  แกวยองผาง 41 432  ม.6  ต.แมสาย  อ.แมสาย  จ.เชยีงราย 
นางกมลรัตน  เซี่ยงหวอง 40 75/3  ม.2  ต.เวยีงพางคํา  อ.แมสาย  จ.เชียงราย 
นางปนคํา  ฉัตตระ 50 35  ม.2  ต.เวียงพางคํา  อ.แมสาย  จ.เชียงราย 
 
จังหวดัเชยีงใหม 
 

รายช่ือ อายุ ที่อยู 
นางจันทรลูน  ชัยมงคล 54 6 ถ. ปราณี ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 
นางสมปอง  ไชยารังษ ี 32 5/1 ถ. ปราณี ต. ชางเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม 
นางศรี  ดวงมณ ี 52 61/4 ม. 2 ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม  
นางนงคราญ  ขุนหลอ 30 35/3 ม. 3 ต. แมเหียะ อ. เมือง จ. เชียงใหม 
นางศรีดา  ตั๋นกําเลิศ 53 12/4  ถ.ลําพูน  ต.หนองหอย  อ.เมือง  จ.เชียงใหม 
นางรัตนา  รักษา 40 541/179  ถ.ลําพูน ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 
นางสมบูรณ  ทองอินทร 67 41 ซ.1  ถ.รัตนโกสินทร ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
นางประภา  ลักษณศิริ 47 185/1  ถ.ทุงโฮเต็ล  ต.วัดเกตุ  อ.เมือง  จ.ชียงใหม 
นางบัวจนัทร  จขัดมงคล 70 44  หมู 4  ต.ตนเปา  อ.สันกําแพง จ. เชยีงใหม 
นางจันทรฉาย  วงศกันทา 39 51/2 หมู 4  ต.ตนเปา  อ.สันกําแพง จ. เชียงใหม 
นางบัวผัน  อินกอนวงศ 54 16/2  ม.3  ต.รองวัวแดง  อ.สันกําแพง จ. เชยีงใหม 
นางทรายแกว  แซเยื้อน 42 49/3  ม.7  ต.รองวัวแดง  อ.สันกําแพง จ. เชยีงใหม 
นางอุษา  สุริยะลังกา 45 13  ม.5  ต.ทรายมูล  อ.สันกาํแพง จ. เชยีงใหม 
นางบัวผัน  กนุาภา 51 44/1  ม.5  ต.ทรายมูล  อ.สันกําแพง จ. เชียงใหม 
นางสาวมูญปน  วงศทิพย 61 74  ม.2  ต. สันกลาง  อ.สันกําแพง จ. เชียงใหม 
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จังหวดัเชยีงใหม (ตอ) 
 

รายช่ือ อายุ ที่อยู 
นางอัมพร  ใจสุข 60 32/2  ม.2  ต.สันกลาง  อ.สันกําแพง จ. เชียงใหม 
นางแกว  ปานตื้อ 68 69  ม.5  ต.สันกลาง  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
นางวรรดา  วรรณมูล 37 147  ม.5  ต.สันกลาง  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
นางเพชร  เบญจภรณ 49 15/3  ม.4  ต.ทุงสะโตก  อ.สันปาตอง จ.เชยีงใหม 
นางสอิ้ง  ยวงคํา 38 39  ม.8  ต.ทุงสะโตก  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
นางศรีกุย  ฐานานุกุล 60 55  ม.2  ต.ทุงตอม  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
นางฟองแกว  ไชยธิวงศ 58 98/1  ม.2  ต.ทุงตอม  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
นางไพรัช  พรมเสน 50 139  ม.1  ต.ยหุวา  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
นางสายทอง  ไชยชนะ 53 94/1  ม.7  ต.ยหุวา  อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
นางมารยาท  คํามาปน 50 146/2  ม.1  ต.แมแรม  อ. แมริม จ.เชียงใหม 
นางสาวนฤมล  ปญญา 50 29/4  ม.4  ต.แมแรม  อ. แมริม จ.เชียงใหม 
นางบัวช่ืน  สุริยวงศ 65 55 หมู 1 ต.แมสา อ. แมริม จ.เชียงใหม 
นางวันดา  สุริยวงศ 54 53 หมู 1 ต.แมสา อ. แมริม จ.เชียงใหม 
นางคํามูล  เพลัย 63 41  ม.2  ต.หวยทราย  อ. แมริม จ.เชียงใหม 
นางอุไร  แสงงาม 52 99  ม.4  ต.หวยทราย  อ. แมริม จ.เชียงใหม 
นางบัวถา  เลลน 63 3  ม.3  ต.สันโปง  อ. แมริม จ.เชียงใหม 
นางวันแกว  ถุงเงิน 60 131  ม.3  ต.สันโปง  อ. แมริม จ.เชียงใหม 
 
จังหวดัลําปาง 
 

รายช่ือ อายุ ที่อยู 
นางมุฑิตา  สังคะตีระ 52 96 ถ. สวนดอก ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลําปาง 
นางถนอมจิตต  พรหมเพ็ชร 59 200 ถ. รอบเวียง ต. สวนดอก อ. เมือง จ. ลําปาง 
นางทองบิน  วงศสม 53 11  ซ.3  ถ.นากวม  ต.ชมพู  อ. เมือง จ. ลําปาง 
นางอาภาภรณ  วงศแกนจนัทร 53 332  ม.1  ต.ชมพู  อ. เมือง จ. ลําปาง 
นางจันทรสม  ยิ่งมา 65 65  ม.1  ต.ตนธงชัย  อ. เมือง จ. ลําปาง 
นางสมศรี  กาคํา 57 111  ม.1  ต.ตนธงชัย  อ. เมอืง จ. ลําปาง 
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จังหวดัลําปาง (ตอ) 
 

รายช่ือ อายุ ที่อยู 
นางปรียา  มโนไพสิฐนกุูล 76 57  ถ.ประสานไมตรี  ต.สบตุย  อ. เมือง จ. ลําปาง 
นางสุธิดา  ไตรทิพยพาณิชย 44 42  ถ.ประสานไมตรี  ต.สบตุย  อ. เมือง จ. ลําปาง 
นางมวน  ถาวร 62 99 หมู 4  ต. ลําปางหลวง อ. เกาะคา  จ. ลําปาง 
นางผัสดุง  โนลาจา 44 38 หมู 4  ต. ลําปางหลวง อ. เกาะคา  จ. ลําปาง 
นางทัด  กณิีศรี 52 99/2  ม.4  ต.เกาะคา  อ.เกาะคา  จ.ลําปาง 
นางปราณี  ปญญาชาติรักษ 43 159  ม.5  ต.เกาะคา  อ.เกาะคา  จ. ลําปาง 
นางเพลินพิศ  สุธรรม 39 302  ม.2  ต.นาแกว  อ.เกาะคา  จ. ลําปาง 
นางพรรณี  อินทรพรหม 59 81/1  ม.2  ต.นาแกว  อ.เกาะคา  จ. ลําปาง 
นางศักดิ์ศรี  สิงหขร 42 127  ม.3  ต.ทาผา  อ.เกาะคา  จ.ลําปาง 
นางสมพร  นวลอนงค 61 73  ม.2  ต.ทาผา  อ.เกาะคา  จ.ลําปาง 
นางรําพิน  แสงเทียน 38 120/2 หมู 1  ต.น้ําโจ  อ.แมทะ  จ.ลําปาง 
นางมอย  ปนติ 68 47 หมู 1  ต.น้าํโจ  อ.แมทะ  จ.ลําปาง 
นางบุญเทียม  ปญโย 48 102  ม.3  ต.สันดอนแกว  อ.แมทะ จ.ลําปาง 
นางบุญยิ่ง  แกวบุญปน   44 56/1  ม.2   ต.สันดอนแกว  อ.แมทะ จ.ลําปาง 
นางเพ็ญ  วงคแขม 47 72  ม.3  ต.หัวเสือ  อ.แมทะ จ.ลําปาง 
นางกาบแกว  ยาไชยบุญเรือง 54 73  ม.6  ต.หัวเสือ  อ.แมทะ จ.ลําปาง 
นางทองเย็น  สายวงศฝน 50 4/3  ม.1  ต.ปาตัน  อ.แมทะ จ.ลําปาง 
นางณัฏยา  ตั้งประเสริฐ   36 135  ม.3  ต.ปาตัน  อ.แมทะ จ.ลําปาง 
นางเปาะ  วงศเปนใจ 72 41  ม.10  ต.เวยีงตาล  อ.หางฉัตร จ. ลําปาง 
นางรัญจวน  จนักัน 45 46  ม.10  ต.เวยีงตาล  อ.หางฉัตร จ. ลําปาง 
นางบุญเกิด  แกวคําพ ู 67 73  ม.1  ต.หางฉัตร  อ.หางฉัตร จ. ลําปาง 
นางสาววรีรัตน  แสงบุญเรือง 45 264  ม.2  ต.หางฉัตร  อ.หางฉัตร จ. ลําปาง 
นางศิริพร  ณ ลําปาง 56 24  ม.5  ต.หนองหลม  อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางศรีไล  เมืองยศ 50 36  ม.5  ต.หนองหลม  อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางบุรพร  สุวรรณสุระ 52 2  ม.2  ต.วอแกว  อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
นางบุญเที่ยง  ใหมสุยะ 47 1  ม.2  ต.วอแกว  อ.หางฉัตร  จ.ลําปาง 
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จังหวดันาน 
 

รายช่ือ อายุ ที่อยู 
นางอรชร  จรัสแผว 42 33/25  บ.ชางเผือก  ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.นาน 
นางสุกัญญา  อินตะวิชัย 50 39/8  บ.ชางเผือก  ต.ในเวยีง  อ.เมือง  จ.นาน 
นางวันเพ็ญ  กองคํา 53 29  ม.13  ต.ดูใต  อ.เมือง  จ.นาน 
นางเกยีงคํา  มุดเจริญ 50 33  ม.13  ต.ดูใต  อ.เมือง  จ.นาน 
นางเรณู  เสถียรกาล 32 54  ม.1  ต.ถืมตอง  อ.เมือง  จ.นาน 
นางบานเย็น  นันสวาง 58 58  ม.1  ต.ถืมตอง  อ.เมือง  จ.นาน 
นางดวงเดือน  สรอยสุริยานุกูล 45 43  ม.8  ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.นาน 
นางลมยจิตต  หมูธรรมชัย 35 125  ม.8  ต.ไชยสถาน  อ.เมือง  จ.นาน 
นางบุญชู  เทพเสน 61 147 บ.หนองบัว  ต. ปาคา  อ.ทาวังผา  จ.นาน 
นางบุญยืน  ภมิาลย 54 90 บ.หนองบวั  ต. ปาคา  อ.ทาวังผา  จ.นาน 
นางแสงแกว  อินไชย 42 295  ม.1  ต.ริม  อ.ทาวังผา  จ.นาน 
นางสุชาดา  วนัควร 40 44  ม.1  ต.ริม  อ.ทาวังผา  จ.นาน 
นางสมหมาย  จันกับ 47 295  ม.10  ต.จอมพระ  อ.ทาวังผา  จ.นาน 
นางมะลิ  ปญญาวงศ 35 53  ม.10  ต.จอมพระ  อ.ทาวังผา  จ.นาน 
นางศรีคํา  ขัดพระ 56 431  ม.2  ต.ทาวังผา  อ.ทาวงัผา  จ.นาน 
นางเพชร นิลดอนขวาง 48 132  ม.6  ต.ทาวังผา  อ.ทาวงัผา  จ.นาน 
นางมา  มีบุญ 63 35/8  ม.8  ต.เจดียชัย  อ.ปว  จ.นาน 
นางบุญมา  ชราชิต 40 52  ม.7  ต.เจดยีชัย  อ.ปว  จ.นาน 
นางมอญ  คําเทพ 49 142  ม.4  ต.ปว  อ.ปว  จ.นาน 
นางทา  อุทุมพร 55 17  ม.4   ต.ปว  อ.ปว  จ.นาน 
นางสมจิตร  สมไชยวงศ 45 83 ม.1  ต.วรนคร  อ.ปว  จ.นาน 
นางมุกรินทร  จันทรพฤกษ 44 70  ม.1  ต.วรนคร  อ.ปว  จ.นาน 
นางสินิทธ  ตารินทร 47 4  ม.9  ต.ศิลาเพชร  อ.ปว  จ.นาน 
นางคําควร  นาดอาย 45 25 ม.9  ต.ศิลาเพชร  อ.ปว  จ.นาน 
นางละเอียด  ปะจันทรตะ 47 132  ม.3  ต.กลางเวียง  อ.เวยีงสา  จ.นาน 
นางฟองคํา  ใจสุภาพ 57 350  ม.3  ต.กลางเวียง  อ.เวยีงสา  จ.นาน 
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จังหวดันาน (ตอ) 
 

รายช่ือ อายุ ที่อยู 
นางสมบูรณ  เปยงใจ 41 25/1  ม.1  ต.แมสาคร  อ.เวียงสา  จ.นาน 
นางอําพรรณ  หาญใจ 43 6/1  ม.1  ต.แมสาคร  อ.เวียงสา  จ.นาน 
นางประนม  เรืองฤทธิ์ 65 10/1  ม.6  ต.นาเหลือง  อ.เวยีงสา  จ.นาน 
นางสมพร  อินทะนิล 47 21  ม.6  ต.นาเหลือง  อ.เวียงสา  จ.นาน 
นางสาวกิ่งแกว  สาบุก 38 64  ม.1  ต.น้ําปว  อ.เวยีงสา  จ.นาน 
นางบุปผา  พรมเมืองด ี 35 59  ม.1  ต.น้ําปว  อ.เวยีงสา  จ.นาน 
 




