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                 ง 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

   

             ความเปนมา งานเลี้ยงตาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญของไทย ถือเปน 

มิติหน่ึงของการดําเนินความสัมพันธระหวางประเทศ และมีความสําคัญระดับหน่ึงที่ชวยใหการทูต

ดําเนินไปดวยความราบร่ืน นอกจากน้ี ยังมีบทบาทในฐานะการสงเสริมวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะ

อาหารไทยใหเปนที่รูจักในตางประเทศ และในป พ.ศ. 2547 รัฐบาลไดประกาศยุทธศาสตรครัวไทย

สูโลก โดยมีเปาหมายใหอาหารไทยและเคร่ืองปรุงรวมทั้งวัตถุดิบของไทยเปนที่รูจักและไดรับ 

ความนิยมทั่วโลก อันจะสงผลใหการสงออกสินคาประเภทอาหารและวัตถุดิบของไทยเพิ่มมากขึ้น 

ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทยมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอการสนับสนุน 

ยุทธศาสตร ดังกลาวโดยการนําเสนอรายการอาหารไทยในงานเลี้ยงประเภทตาง ๆ ของสถาน

เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ รวมทั้งการดําเนินโครงการเทศกาลอาหารไทย โครงการสาธิต 

การทําอาหารไทยรวมกับหนวยงานตาง ๆ  

 

            1. วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการประกอบอาหารไทยในตางประเทศ 

ตลอดจนความสําเร็จของการเผยแพรอาหารไทย และนําเสนอรายการอาหารไทยที่เหมาะสมสําหรับ

ใชในงานเลี้ยงประเภทตาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ  

ที่จะสงเสริมและเผยแพรความนิยมอาหารไทยในตางประเทศ และกอใหเกิดความตองการวัตถุดิบ

และเคร่ืองปรุงอาหารไทย อันจะเปนการสงเสริมยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกใหประเทศไทยเปนผู

สงออกสินคาประเภทอาหารและอาหารกึ่งสําเร็จรูป วัตถุดิบพรอมปรุงและเคร่ืองประกอบอาหาร

ตาง ๆ และนําเงินตราตางประเทศเขาประเทศไทยตอไป 

      

            2. ขอบเขตการศึกษา การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาความสําคัญของงานเลี้ยงและนําเสนอรายการ

อาหารไทยที่เหมาะสมสําหรับงานเลี้ยงตาง ๆ และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก 

 

                   3. ผลการศึกษา สรุปไดวามีรายการอาหารไทยเหมาะสมที่จะใชในงานเลี้ยงประเภทตาง ๆ  

       จํานวนมาก แตขณะเดียวกันก็มีขอจํากัดหลายประการ  ไมวาจะเปนเร่ืองงบประมาณและเงินเดือน  

       คาจาง  พนักงานประกอบอาหาร แตที่สําคัญที่สุดคือเร่ืองฝมือและประสบการณของพนักงาน    

       ประกอบอาหาร และคุณภาพของสินคาประเภทอาหาร วัตถุดิบและเคร่ืองปรุง รวมทั้ง การสงเสริม 

       และการสาธิตการทําอาหารไทยที่ควรดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมและยั่งยืน 



 

 

 

     

    จ 
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บทที่ 1  

บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญของงานเลี้ยงกับยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก 

งานเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลไทยในตางประเทศ ซึ่งในรายงานการ 

ศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี หมายถึงงานเลี้ยงทุกระดับ ต้ังแตงานเลี้ยงนํ้าชา (tea party) งานเลี้ยงอาหาร

กลางวัน (lunch) งานเลี้ยงอาหารค่ํา (dinner) และงานเลี้ยงรับรอง (reception) ในโอกาสตาง ๆ ของ

สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรฯ ณ นครนิวยอรก และนครเจนีวา สถานกงสุลใหญของไทย 

และสํานักงานการคาและเศรษฐกิจไทย (ณ เมืองไทเป) ซึ่งประเทศไทยมีอยูในตางประเทศรวม

ทั้งสิ้นประมาณ 93 แหงทั่วโลก และรวมถึงสํานักงานของหนวยงานของไทยอ่ืน ๆ ในตางประเทศ

อีกดวย งานเลี้ยงตาง ๆ ดังกลาวถือเปนเคร่ืองมือทางการทูตที่สําคัญ และมีระเบียบแบบแผนทางพิธี

การทูต (Protocol) ที่เปนมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับ ซึ่งแมวาปจจุบันรูปแบบและระเบียบ 

แบบแผนตาง ๆ จะคลายความเครงครัดลงไปมาก อาทิ การแตงกายสําหรับโอกาสงานเลี้ยงตาง ๆ 

เชน งานเลี้ยงอาหารค่ํา ในอดีตมักตองแตงชุด Black Tie สําหรับบุรุษและชุดราตรียาวสําหรับสตรี 

แตปจจุบันก็อาจแตงกายดวยชุดสากลสําหรับบุรุษ และชุด Dress สุภาพสําหรับสตรี หรืออาจเปน 

ชุดลําลองแบบสุภาพ (Smart Casual) ก็ได เปนตน แตประเภทของงานเลี้ยงตาง ๆ ก็ยังคงมีรูปแบบ 

ที่ไมแตกตางจากอดีต รวมทั้งประเภทของอาหารและเคร่ืองด่ืมที่ใชในงานเลี้ยงตาง ๆ ก็ยังคง 

รูปแบบเดิม ๆ  

 งานเลี้ยงตาง ๆ น้ันถือเปนโอกาสอันดีในการเผยแพรวัฒนธรรมไทย  ซึ่งมีเอกลักษณ 

และรสชาติที่ทําใหแขกรับเชิญจากประเทศเจาภาพเกิดความประทับใจและกลาวขวัญในหมู 

นักการทูตและบุคคลระดับสูงของประเทศเจาภาพที่เปนแขกรับเชิญของสถานเอกอัครราชทูต  

สถานกงสุลใหญ ฯลฯ ซึ่งกระทรวงการตางประเทศไดดําเนินการสงเสริมอาหารไทยทั้งทางตรง 

และทางออมมาโดยตลอด  

ตอมาในป พ.ศ. 2547 รัฐบาลไดเสนอยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกโดยไดกําหนดเปาหมาย

สําคัญประการหน่ึงในการพัฒนาประเทศไทยใหเปน ครัวของโลก (Kitchen of the World) โดย 

ไดแนวคิดวาประเทศไทยเปนแหลงผลิตอาหารที่อุดมสมบูรณ อีกทั้งอาหารไทยก็มีชื่อเสียงเปนที่

รูจักระดับโลก และเปนที่นิยมของชาวตางชาติเพราะจากความโดดเดนดานรสชาติอาหารแลว  

ยังมีความคิดสรางสรรค ประณีตสวยงาม ตลอดจนใชเคร่ืองปรุงที่มีประโยชนตอสุขภาพรัฐบาลไทย 

จึงมีนโยบายสงเสริมใหอาหารไทยเปนอาหารสากลระดับโลก โดยมุงดําเนินการอยางเปนระบบ 



 

 

 

   2 

ใหมีการขยายตัวของตลาดอาหารไทยและมีรานอาหารไทยแพรหลายในตางประเทศเปนจํานวนมาก 

 

1.2 ประเภทของงานเลี้ยง 

ซึ่งในที่น้ีจะบรรยายโดยสังเขปวามีความแตกตางกันอยางใด 

 1.2.1 งานเลี้ยงอาหารค่ํา (Dinner) ไดแกงานเลี้ยงอาหารในเวลากลางคืน  ซึ่งโดยการ

รับประทานอาหารค่ําโดยมากจะเร่ิมในเวลาประมาณ 19.00 – 20.00 น.  ซึ่งบางคร้ังอาจจะเร่ิมต้ังแต 

18.30 น. หรืออาจจะชาไปจนถึง 21.00 น. ในบางประเทศแลวแตธรรมเนียมของประเทศเจาภาพ 

(Host Country) น้ัน ๆ ซึ่งในทางปฏิบัติทั่ว ๆ ไป อาหารค่ําจะเร่ิมตนดวยการรับรองแขกดวย

เคร่ืองด่ืมซึ่งอาจจะมีแอลกอฮอลหรือไมมีแอลกอฮอลก็ได รวมทั้งเคร่ืองขบเคี้ยว เพื่อรอใหแขก

ทั้งหมดมาครบแลวเจาภาพจึงเชิญแขกเขารับประทานอาหาร ซึ่งตามธรรมเนียมตะวันตก (และตอมา

เกือบทุกประเทศก็รับมาปฏิบัติ) จะเร่ิมอาหารจานแรกดวยอาหารเรียกนํ้ายอย (Hors d’oeuvre) ซึ่งมี

ปริมาณเล็กนอย และตอดวยซุป (Soup) แลวจึงเปนอาหารจานหลักประเภทเน้ือสัตวตาง ๆ เชน ปลา 

กุง เน้ือวัว เน้ือไก ฯลฯ รวมทั้งเคร่ืองเคียง เชนสลัดผัก เปนตน แลวจึงปดทายรายการดวยของหวาน

และผลไม รวมทั้งนํ้าชา กาแฟ ซึ่งในขณะที่มีการเสิรฟอาหารชนิดตาง ๆ น้ัน ตามธรรมเนียม 

ทางการทูต  บริกรจะเสิรฟเคร่ืองด่ืมคือไวนขาวและไวนแดงแลวแตชนิดของอาหารจานหลัก เชน

หากเปนเน้ือวัวหรือเน้ือหมูจะเสิรฟดวยไวนแดง หากเปนอาหารทะเลหรือปลาจะเปนไวนขาว  

แตในปจจุบันแขกจะสามารถขอด่ืมไวนขาวเพียงอยางเดียวหรือไวนแดงเพียงอยางเดียวก็ได หรือจะ

ไมด่ืมไวนใด ๆ ก็ได โดยบริกรจะเสิรฟนํ้าด่ืมควบคูไปตลอดเวลา จนกวาจะถึงเวลาด่ืมชาและกาแฟ 

งานเลี้ยงอาหารค่ําจึงมีรูปแบบที่เปนทางการมากที่สุดในบรรดางานเลี้ยงทั้งหมด และบางคร้ังเพื่อ

เปนการย้ําความสําคัญจึงเรียกวางาน Sit down Dinner หรือ Banquet 

1.2.2 งานเลี้ยงอาหารกลางวัน (lunch) ไดแกงานเลี้ยงอาหารตอนกลางวัน ซึ่งตามปกติจะเร่ิม

ประมาณ 12.00 – 13.00 น. หรืออาจจะถึง 14.00 น. แลวแตธรรมเนียมของแตละประเทศ โดยมากจะ 

เปนการเลี้ยงเพื่อปรึกษาหารือขอราชการในระหวางการรับประทานอาหาร จึงมักจะนิยมเรียกอีก

อยางหน่ึงวา working lunch ซึ่งรูปแบบของอาหารที่เสิรฟในงานเลี้ยงชนิดน้ีจะคลายคลึงกับงานเลี้ยง

อาหารค่ํา แตอาจตัดอาหารประเภทซุป หรือออเดิรฟออกไป หากมีเวลานอย นอกจากน้ีการเสิรฟ

เคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอลก็อาจจะไมจําเปน หรืออาจจะเปลี่ยนจากไวนเปนเบียรก็ได อยางไรก็ดี 

หลายประเทศในทวีปยุโรปก็ยังนิยมด่ืมไวนในมื้ออาหารกลางวัน งานเลี้ยงอาหารกลางวันมักจะนิยม

เชิญแขกเฉพาะบุรุษหรือสตรีที่มีหนาที่เกี่ยวของในงานและจะเชิญเด่ียวไมเชิญคูเหมือนงานเลี้ยง

อาหารค่ํา 

 1.2.3 งานเลี้ยงรับรอง (reception)  งานเลี้ยงรับรองสวนมากจะเปนงานเลี้ยงที่มีเวลาจํากัด 
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ไมเกิน 2 ชั่วโมง และสามารถจัดไดทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืน โดยในเวลากลางวันอาจจะเร่ิม

ต้ังแต 11.30 – 13.30 น. หรือ 12.30 – 14.30 น. และในเวลาเย็นต้ังแต 18.00 – 20.00 น. หรือ 18.30 – 

20.30 น. เปนตน และสามารถจัดไดหลายรูปแบบ โดยมากจะเปนการจัดเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติ หรือ

ในโอกาสที่เอกอัครราชทูต หรือกงสุลใหญเขารับตําแหนง และประเภทของอาหารและเคร่ืองด่ืมก็

จะแตกตางกันไปต้ังแตของขบเคี้ยวประเภทถั่วตาง ๆ และอาหารวางชิ้นเล็ก ๆ (canapé) กับไวน หรือ

แชมเปญ (champagne) ซึ่งมกันิยมเรียกวา Vin d’ honour หรืออาจจะมีการเสิรฟเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ และ

มีอาหารเพิ่มมากขึ้นจนอาจจะเปนรูปแบบคลายกับบุฟเฟตก็ได งานเลี้ยงรับรองสวนมากมักจะจัดที่

โรงแรมหากมีแขกจํานวนมาก แตในหลาย ๆ โอกาสก็สามารถจัดที่บานพักของเอกอัครราชทูต หรือ

กงสุลใหญไดหากมีสถานที่กวางขวางเพียงพอ และงานเลี้ยงรับรองสวนใหญมักจะเชิญคูสมรสดวย

เสมอ    

1.2.4 งานเลี้ยงนํ้าชา (Tea party) งานเลี้ยงนํ้าชาน้ันตามปกติจะเปนงานเลี้ยงของภริยา 

เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ เน่ืองจากเปนงานในลักษณะกึ่งทางการเพื่อการสังสรรคในหมูภริยา 

เอกอัครราชทูต และมักจะจัดที่บานพัก โดยอาจจะเร่ิมในเวลา 15.00 – 16.00 น. และอาจจะมี

กิจกรรมอ่ืน ๆ ประกอบ เชนการแสดงทางวัฒนธรรมเล็ก ๆ นอย ๆ การสาธิตประกอบอาหาร หรือ

ขนม และมีการเสิรฟของวางตาง ๆ ขนม หรือนํ้าชา และกาแฟ งานเลี้ยงชนิดน้ีมักจะเปนงานเลี้ยงใน

กลุมเล็ก ๆ เชนกลุมภริยาเอกอัครราชทูตประเทศในแถบเอเชียที่ประจําการในประเทศยุโรป เพื่อเปน

การสังสรรคในกลุม เปนตน หรือแมแตการพบปะระหวางเอกอัครราชทูตในโอกาสเยี่ยมคารวะ ใน

โอกาสเขารับตําแหนงใหมก็อาจใชรูปแบบของงานเลี้ยงนํ้าชาไดดวย 

  

1.3 วัตถุประสงคในการศึกษา 

วัตถุประสงคในการศึกษาน้ี นอกจากจะเปนการชวยแกปญหาของหัวหนาสํานักงานและ

ขาราชการในตางประเทศอันไดแก สถานเอกอัครราชทูต คณะทูตถาวรฯ สถานกงสุลใหญ และ

หนวยงานไทยอ่ืน ๆ ในตางประเทศในการคัดเลือกรายการอาหารไทยที่เหมาะสมสําหรับงานเลี้ยง

อยางเปนทางการของหนวยงานเหลาน้ัน เพื่อใหสามารถปรับใชเคร่ืองปรุงและเคร่ืองประกอบ

อาหารตาง ๆ ใหมีความเปนสากลและมีรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดเลี้ยงในโอกาสตาง ๆ แลวยัง

เปนการสอดรับการแผนยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกที่ตองการนําเสนอรายการอาหารไทยที่มีรสชาติ

โดดเดนมีรูปลักษณสวยงาม เปนที่ประทับใจแขกรับเชิญตาง ๆ และชวยสงเสริมใหอาหารไทยเปนที่

นิยมบริโภคในตางประเทศ รวมทั้งกอใหเกิดความตองการ (demand) ของเคร่ืองปรุงอาหารไทย อัน

จะเปนการสงเสริมยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก สงเสริมใหไทยเปนผูสงออกสินคาประเภทอาหาร ทั้ง

อาหารสําเร็จรูป กึ่งสําเร็จรูป วัตถุดิบพรอมปรุง และเคร่ืองประกอบอาหารตาง ๆ และนําเงินตรา
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ตางประเทศเขาประเทศไทยตอไป  มีพนักงานประกอบอาหาร(แมครัว/พอครัว) ที่ไมมีประสบการณ

การทําอาหารในตางประเทศไดใชขอมูลเปนประโยชนในการคิดรายการอาหารและประกอบอาหาร

ดังกลาว  

       

1.4 ขอบเขตการศึกษา/วิธีการดําเนินการศึกษา/ระเบียบวิธีการศึกษา 

ขอบเขตการศึกษาและวิธีการดําเนินการศึกษาจะศึกษาประเภทของอาหาร ต้ังแตของวาง

และขนมไทยที่สามารถนํามาประยุกตใชในงานเลี้ยงประเภทตาง ๆ ในลักษณะอาหารเรียกนํ้ายอย

หรือใชในงานเลี้ยงรับรองประเภท reception อาหารประเภทซุป อาหารจานหลัก (main dish) และ

ของหวานที่สามารถประยุกตใชระหวางเคร่ืองปรุงของไทยและวัตถุดิบในทองถิ่น อันจะชวยให

อาหารไทยเปนที่นิยมและสงเสริมกิจการรานอาหารไทยในตางประเทศ โดยระเบียบวิธีการศึกษา 

ผูเขียนจะใชประสบการณในการรับราชการในกระทรวงการตางประเทศกวา 30 ป และไดมีโอกาส

ไปประจําการในตางประเทศไดแก ฝร่ังเศส เวียดนาม สเปน จีน โปรตุเกส ตลอดจนการเดินทางไป

ราชการในประเทศอ่ืน ๆ อาทิ อินเดีย ศรีลังกา อิตาลี เยอรมัน สหรัฐอเมริกา โอมาน แอฟริกาใต 

ฯลฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนขาราชการที่ประจําการในประเทศตาง ๆ รวมกับ

การปรึกษากับอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งสอนดานคหกรรมศาสตร 

และเปนผูรวมโครงการสาธิตการประกอบอาหารไทยในโครงการครัวไทยสูโลกใหกับกระทรวงการ

ตางประเทศมากวา 4 ป เพื่อเก็บขอมูลเกี่ยวกับรายการอาหารไทยประเภทตาง ๆ รวมทั้งความ

แตกตางในขนบธรรมเนียมและรสนิยมประเพณีทองถิ่นของประเทศเจาภาพตาง ๆ อันเปนตัวแปร

สําคัญของการประกอบอาหารประเภทตาง ๆ 

 

1.5 ประโยชนของการศึกษา 

เพื่อเปนตัวอยางและกรณีศึกษาในการคัดเลือกรายการอาหารไทยประเภทตาง ๆ เพื่อนําไป

ปรุงประกอบใชในงานเลี้ยงประเภทตาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และหนวย 

งานตาง ๆ ของไทยในตางประเทศ อันจะทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วในการกําหนดรายการอาหาร

และไมใชงบประมาณมาก ตลอดจนมีวัตถุดิบที่หาไดทั่วไปเพื่อนํามาประกอบอาหารตาง ๆ ทําให

การบริหารงานในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ มีความคลองตัวและสรางความประทับใจ

ตอผูเปนแขกรับเชิญอันจะทําใหอาหารไทยเปนที่นิยมในหมูชาวตางชาติและชวยสงเสริมใหธุรกิจ

รานอาหารไทย/รานขายเคร่ืองปรุงอาหารไทยในตางประเทศและเปนการสงเสริมยุทธศาสตร

โครงการครัวไทยสูโลกดวย 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิชาการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของ  

กรอบความคิดที่ใชในการศึกษา 
 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 

 2.1.1 แนวคิดดานพิธีการทูต 1 

พิธีการ (Protocol) มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2523 วา  

งานที่เกี่ยวกับพิธีและแบบหนังสือการทูต 

 พจนานุกรม The American Heritage 1993 ไดใหคําจํากัดความของ Protocol วา รูปแบบ

ของพิธีและมารยาทนักการทูต 

 ในที่น้ีผูเขียนจะขอจํากัดเร่ืองของงานเลี้ยงเกี่ยวกับงานดานพิธีการทูตซึ่งสนับสนุนงาน 

ดานอ่ืน ๆ ของมิติความสัมพันธระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานเลี้ยงที่ไดกลาวแลวในบทที่ 1 

ทั้งน้ี พิธีการทูตสําหรับงานเลี้ยงตาง ๆ น้ัน ดังที่กลาวแลววาไดคลายความเครงครัดลงมาก แต

ขณะเดียวกันก็ยังมีประเพณีปฏิบัติบางอยางอยู อาทิ การแตงกายในงานเลี้ยงตาง ๆ เชน แบล็กไท/

ไวทไท (Black/white tie) ของบุรุษ และราตรียาว (Evening gown) ของสุภาพสตรี ชุดสากล (Tenue 

de Ville) หรือ Dark Suit ของบุรุษ และชุดกระโปรงสุภาพของสตรี ชุดลําลองแบบสุภาพ (Smart 

Casual) คือชุดที่ไมตองสวมสูท/และผูกเน็กไทสําหรับบุรุษ และสตรีอาจสวมกางเกงได เปนตน 

นอกจากน้ียังมีประเพณีการเสิรฟอาหารที่รับมาจากตะวันตก เชนการเสิรฟไวนขาวและไวนแดง

ระหวางการรับประทานอาหาร การเสิรฟอาหารจากอาหารเรียกนํ้ายอย ตอดวย ซุป และอาหารจาน

หลัก/สลัด กอนจะจบดวยขนมและผลไม และนํ้าชา กาแฟ หรือเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลหลังงานเลี้ยง 

เปนตน อีกทั้งการจัดลําดับอาวุโสก็ยังเปนเร่ืองสําคัญและเครงครัด ในการจัดลําดับที่น่ังในโตะ

อาหาร โดยเฉพาะงานเลี้ยงอาหารค่ําหรืออาหารกลางวันที่เปนแบบ sit down ยกเวนงานเลี้ยงแบบ 

Buffet และงาน reception ซึ่งทั้งหมดน้ีมีความเกี่ยวของกับการเสิรฟอาหารไทยที่อาจมีความแตกตาง 

จากการเสิรฟอาหารฝร่ังเล็กนอย แตยังคงตองใชการผสมผสานวัฒนธรรมตะวันตกดวย โดยการ

เสิรฟอาหารไทยอาจตองแบงตามประเภทของอาหารฝร่ังเชน ของวางจะเปนประเภทอาหารเรียก

นํ้ายอย อาหารนํ้าเชนแกงจืดหรือตมยําถือเปนซุปแลอาหารจานหลักประเภทแกงเผ็ด ผัดผัก ขาว  

จะเสิรฟพรอมกัน เปนตน  

                                                                    

1 นนทศิริ บุรณศิริ  2550, หนา 6 
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 2.1.2 ยุทธศาสตรการบริหารโดยมีสวนรวม/การทํางานเปนทีม  

ในอดีตเอกอัครราชทูตและภริยามักจะเปนผูกําหนดรายการอาหารสําหรับงานเลี้ยงตาง ๆ 

แตปจจุบันโดยที่การบริหารงานสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ เจาหนาที่จะตองมีสวนรวม

ชวยหัวหนาคณะผูแทน (chief of mission) ในการคิดคนหารายการอาหารที่เหมาะสม ไมวาจะเปน

ผูทําหนาที่เปนหัวหนาสํานักงาน (Head of Chancery) หรือเจาหนาที่บริหารงานธุรการ/งานคลัง  

ลวนแตตองเขามามีสวนชวยเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ ต้ังแตการ list รายชื่อแขกที่จะเชิญ การคิด

รายการอาหาร การซื้อวัตถุดิบและเคร่ืองปรุง ทั้งน้ี ในสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ

หลายแหง หัวหนาคณะผูแทนไมมีภริยา หรือภริยาไมสันทัดในงานดานน้ี รวมทั้งพนักงานประกอบ

อาหารไมมีประสบการณในการทํางานในตางประเทศ ดังน้ัน เจาหนาที่ของสถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญ จึงตองเขาไปชวยดําเนินการใหงานเลี้ยงประสบผลสําเร็จดวยดี 

 2.1.3 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์  

จากการทํางานโดยมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมจะทําใหงานจัดงานเลี้ยงของสถาน 

เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ประสบผลสําเร็จทําใหแขกรับเชิญพึงพอใจและกลาวขวัญใน 

แวดวงนักการทูตในประเทศเจาภาพ ตลอดจนชนชาติประเทศเจาภาพที่ไดรับเชิญมางานเลี้ยง

ดังกลาว ซึ่งในปจจุบันสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ของไทยในตางประเทศสวนใหญ 

มีขนาดเล็กลง มีจํานวนนักการทูตระหวาง 2 – 5 คน โดยเฉลี่ยเทาน้ัน จึงทําใหตองมีการทํางาน 

เปนทีมเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ 

 สรุปแนวคิดทฤษฎี 

 การบริหารแบบมีสวนรวมของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 

ควรนําทฤษฎีการบริหารราชการแบบมีสวนรวมมาประยุกตใช ซึ่งในทางทฤษฎีหมายถึงการ

จัดระบบการบริหารราชการการจัดโครงสราง ทัศนคติในการบริหารราชการและกําหนดแนวทางให

เจาหนาที่ทุกคนในทุกหนวยงานเขามามีสวนรวมและมีการแลกเปลี่ยนขอมูล ความรูใหม ๆ และ

ประสบการณของเจาหนาที่มาประยุกตใชและจะเปนการปรับปรุงผลการดําเนินงานขององคกร 

ที่ทุกคนตองมีสวนรวมเพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

2.2 ผลงานการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของ/กรอบความคิดท่ีใชในการศึกษา 

 ผูเขียนจะไดทําการศึกษาและวิจัยงานเขียนดานคหกรรมศาสตรการทําอาหารไทยใน

ลักษณะตาง ๆ และการหารือรวมกับอาจารยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเปน

อาจารยที่ปรึกษาและผูสาธิตการปรุงอาหารไทยในโครงการครัวไทยสูโลก ซึ่งดําเนินการโดยกรม

เศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศรวมกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ
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ตาง ๆ  รวมทั้งการศึกษาตําราอาหารไทยตาง ๆ  ประกอบกับการแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อน

รวมงานในกระทรวงการตางประเทศดวย 
 

2.3 ยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก 

 โดยที่ในป 2547 รัฐบาลไดจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาอาหารไทยและครัวไทยสูโลกขึ้น 

และมีศูนยพัฒนาอาหารไทยและครัวไทยสูโลกจากสถาบนัอาหารเปนผูดําเนินการในขั้นแรก และ

ตอมาในป 2550 กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยรับโอนงานในสวนที่เกี่ยวของกับ

กิจกรรมดานการตลาด ในขณะที่สถาบันอาหารรับผิดชอบดานพัฒนาผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการ

ผลิต ซึ่งตอมาไดมีการมอบเคร่ืองหมาย Thai Select เพื่อเปนการรับรองมาตรฐานรานอาหารไทย 

โดยในระยะเร่ิมแรกคณะกรรมการพัฒนาอาหารไทยและครัวไทยสูโลกไดกําหนดเปาหมายสงเสริม

ครัวไทยสูโลกเปน 2 กลุม ประกอบดวยกลุมตลาดเดิมไดแก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด ญ่ีปุน และกลุมตลาดใหมไดแก เดนมารก จีน และเนเธอรแลนด อยางไรก็ดี ในปจจุบัน

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ของไทยในตางประเทศก็มีบทบาทในการสงเสริมอาหารไทย

ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อผลักดันใหยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกประสบผลสําเร็จ ซึ่งขณะน้ี นับวา

อาหารไทยไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลก ทั้งน้ีเปนผลมาจากการทํางานเปนทีมระหวางหนวยงาน

ของรัฐในตางประเทศ ทั้งจากกระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ฯลฯ ที่เรียกวาทีมประเทศไทยน่ันเอง จึงทําใหผูเขียนไดเห็นวาแทจริงแลวงานเลี้ยงของ

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ของไทยไมเพียงแตเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมความ 

สัมพันธทางการทูตเทาน้ัน แตยังความสําคัญในดานมิติทางเศรษฐกิจ โดยสงเสริมทั้งทางตรงและ

ทางออมตอยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกดวย 
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บทที่ 3 

ผลการศึกษา 

 

 จากการประจําการในตางประเทศของผูศึกษาใน 5 ประเทศ ไดแก ฝร่ังเศส (ปารีส) 

เวียดนาม (ฮานอย) สเปน (มาดริด) จีน (กวางโจว) และโปรตุเกส (ลิสบอน) ซึ่งผูศึกษาไดปฏิบัติ

หนาที่ตาง ๆ โดย เฉพาะดานพิธีการทูต ซึ่งตองมีสวนในการรวมจัดงานเลี้ยงตาง ๆ ของสถาน

เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ไมมากก็นอย โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อปฏิบัติหนาที่ในฐานะ 

รองกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว และอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงลิสบอน   และในระหวางการ

ประจําการที่กรุงปารีส และกรุงฮานอย ก็ไดรับผิดชอบงานดานพิธีการทูต ไดมีสวนในการวางแผน

และคัดเลือกรายการอาหารในงานเลี้ยงตาง ๆ นอกจากน้ียังไดเห็นความแตกตางของรสนิยมการ

รับประทานอาหารของคนในชาติของประเทศที่ไปประจําการ โดยเฉพาะความแตกตางของคนชาติ

ทวีปยุโรปและคนชาติทวีปเอเชีย นอกจากน้ี ในขณะที่ผูเขียนไดประจําการที่สถานกงสุลใหญ ณ 

นครกวางโจว ก็ไดรวมกับสํานักงานฝายการพาณิชย ประจําสถานกงสุลใหญฯ จัดงานสงเสริม

อาหารไทยและผลไมไทยในนครกวางโจว และเมื่อไปประจําการที่กรุงลิสบอน สถานเอกอัคร – 

ราชทูตฯ ก็ไดรับอนุมัติโครงการสงเสริมอาหารไทย โดยการสาธิตการปรุงอาหารไทยที่ไดมาตรฐาน

ตามยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกถึง 2 คร้ัง จึงไดเห็นผลลัพธถึงความนิยมของอาหารไทย และรายการ

อาหารไทยชนิดใดที่เปนที่นิยมและเหมาะสมในการนําไปประกอบในงานเลี้ยงอาหารของสถาน

เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ของไทย นอกจากน้ี ผูศึกษาก็ไดสัมภาษณเพื่อนรวมงานที่

ประจําการในประเทศตาง ๆ โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาและอาฟริกาเพื่อใหไดขอมูลเพิ่มขึ้นดวย 

 

3.1 ขอพิจารณาสําหรับการคัดเลือกรายการอาหาร 

3.1.1 การขาดแคลนวัตถุดิบและเคร่ืองปรุง 

 จากการที่ผูศึกษาไดประจําการในประเทศตาง ๆ รวมทั้งการเดินทางไปราชการในอีกหลาย

ประเทศ อาทิ อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย อาฟริกาใต โอมาน เยเมน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส อิตาลี ลาว 

ฯลฯ รวมทั้งการเดินทางทองเที่ยวไปในประเทศอ่ืน ๆ เชน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา เบลเยี่ยม 

สวิตเซอรแลนด เนเธอรแลนด เยอรมนี ญ่ีปุน ทําใหผูศึกษาไดพบเห็นวัฒนธรรมการรับประทาน

อาหารของคนชาติตาง ๆ รวมทั้งไดสอบถามขาราชการและเจาหนาที่ประเทศน้ัน ๆ เกี่ยวกับ

รานอาหารไทย และรานขายเคร่ืองปรุงประกอบอาหารไทย วามีมากนอยหรือไม  แลวพบวา 

ขณะน้ีเคร่ืองปรุงอาหารไทยที่เปนลักษณะ ready made เชน กะทิกระปอง ขาวสาร นํ้าปลา 
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เคร่ืองแกง ฯลฯ ลวนสามารถหาไดแทบทุกประเทศ หรือหากไมมีจําหนายโดยตรงในประเทศน้ัน ๆ 

ก็อาจสามารถสั่งซื้อจากประเทศไทยหรือประเทศใกลเคียงได สวนรานอาหารไทยที่มีพอครัว แม

ครัวเปนคนไทยน้ันก็กระจายอยูทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปจะมีรานอาหาร

ไทยมาก โดยเฉพาะ อังกฤษ เบลเยี่ยม เยอรมนี สวิตเซอรแลนด แมแตในประเทศโปรตุเกสซึ่งมี

พลเมืองทั้งประเทศเพียง 10 ลานคน ก็มีรานอาหารไทยถึง 10 ราน ในขณะที่ไมมีรานอาหารเกาหลี

เลย สวนเคร่ืองปรุงและวัตถุดิบประเภทของสด เชน ผัก และสมุนไพรตาง ๆ ก็สามารถซื้อไดไมยาก 

ยกเวนสมุนไพรบางประเภทที่ใชประกอบเพื่อใหเกิดความหอม เชน ใบโหระพา ใบกะเพรา  

ใบมะกรูด เปนตน แตเคร่ืองปรุงเหลาน้ีก็สามารถเก็บรักษาโดยการแชแข็งแลวนํามาใชปรุงไดโดยมี

รสชาติไมเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ดีในการปรุงอาหารโดยใชพืชผักสมุนไพรที่แชแข็งน้ันจําเปนตอง

ใชศิลปะในการปรุงเพื่อมิใหเกิดผลที่ไมพึงประสงค เชน การใชใบโหระพาแชแข็งใสในแกงเผ็ดน้ัน 

จําเปนตองใสในขณะที่แกงใกลเสร็จเรียบรอยแลว และใสลงไปทั้ง ๆ ที่ใบโหระพาอยูในลักษณะ 

แชแข็ง โดยไมจําเปนตองนํามาละลายหรือ defrost เสียกอน มิฉะน้ันใบโหระพาจะเละและแตกตัว

ทําใหแกงเผ็ดไมนารับประทาน เชนเดียวกับการผัดเผ็ดตาง ๆ ก็สามารถใสใบโหระพาแชแข็งใน

ขณะที่ปรุงเคร่ืองปรุงตาง ๆ เรียบรอยแลวไดเชนเดียวกัน การใชเทคนิคน้ีสามารถใชไดกับทั้งใบ

กะเพรา ใบมะกรูดและกระชายห่ันฝอยดวย 

 อยางไรก็ดีปญหาเร่ืองการขาดแคลนวัตถุดิบและเคร่ืองปรุงน้ียังคงเปนปญหาสําหรับ

ขาราชการสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญของไทยและแมวาในปจจุบันจะมีรานขายเคร่ือง 

ปรุงอาหารไทยในแทบทุกประเทศในทุกทวีป แตเคร่ืองปรุงพิเศษบางอยางอาจหาไมได  ดังน้ัน กอน

จะเดินทางไปประจําการจึงมีความจําเปนที่หัวหนาสํานักงานจะตองหาขอมูลลวงหนาโดยการ

สอบถามเจาหนาที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ที่ตนจะไปประจําการวาในประเทศน้ัน ๆ 

มีรานขายเคร่ืองปรุงอาหารไทยอาหารจีนหรืออาหารเอเชียและมีสินคาครบถวนหรือไม เพื่อเตรียม

จัดซื้อไปจากประเทศไทยในกรณีที่เคร่ืองปรุงน้ัน ๆ ขาดแคลน โดยเฉพาะเคร่ืองปรุงที่สามารถเก็บ

รักษาไดนาน ๆ เชน กุงแหง นํ้าตาลปบ/นํ้าตาลปก ปูนแดง (ปูนกินหมาก) ที่ใชทํานํ้าปูนใส รวมทั้ง

แปงทําขนมไทยบางอยาง เชน แปงทาวยายมอม เปนตน การเตรียมตัวที่ดีเปนความจําเปนอยางยิ่ง 

โดยเฉพาะในชวง 3 – 6 เดือนแรกที่ไปประจําการ เน่ืองจากหากจําเปนตองมีงานเลี้ยงตางๆ เพื่อ

แนะนําตัว หรือเพื่อเลี้ยงตอบแทนคณะทูตอ่ืน ๆ ดังน้ัน หัวหนาสํานักงานจึงจําเปนตองประสานงาน

กับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ลวงหนา รวมทั้งตองพูดคุยกับพอครัว แมครัว ที่จะไป

ประจําการรวมกับตนเองวาสามารถประกอบอาหารไทยโดยการดัดแปลงวัตถุดิบไดหรือไม อยางไร 

หรือควรมีการเตรียมการจัดซื้อเคร่ืองปรุงใดลวงหนาไปจากประเทศไทยไดบาง เพื่อไมใหเกิดความ

ขลุกขลักเมื่อตองการจัดงานเลี้ยงในระยะเร่ิมแรก อยางไรก็ตาม จากการสังเกตของผูศึกษาพบวาหาก
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ประเทศเจาภาพที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญไทยต้ังอยูมีสายการบินไทยเดินทางไปถึง  

จะไมคอยพบวามีปญหาในเร่ืองเคร่ืองปรุง ทั้งที่เปนของแหงและของสด เน่ืองจากในประเทศน้ัน ๆ 

จะมีรานขายเคร่ืองปรุงอาหารไทยคอนขางครบครัน หรือหากมีปญหาเร่ืองเคร่ืองปรุงสด อาทิ ผัก

ประเภท มะเขือเปราะ มะเขือพวง กระชาย หรือใบโหระพา ใบกระเพรา สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจ

ขอความอนุเคราะหจากเจาหนาที่บริษัทการบินไทยประจําประเทศน้ัน ๆ ใหนักบินหรือลูกเรือ carry 

on เคร่ืองปรุงสดเหลาน้ันไดเปนคร้ังคราว แตทั้งน้ีทั้งน้ัน สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 

จะตองมีสัมพันธภาพที่ดีกับเจาหนาที่บริษัทการบินไทยประจําประเทศน้ัน ๆ โดยเฉพาะผาย 

operation (นายสถานี ฯ หรือผูชวย) ดวย    

3.1.2 ขอจํากัดดานประเพณี วัฒนธรรมและรสนิยมการรับประทานอาหารของทองถิ่น  

 จากการที่ผูศึกษาไดไปประจําการและเดินทางไปราชการและทองเที่ยวในหลายประเทศ 

รวมทั้งไดศึกษาและพูดคุยกับเพื่อนรวมงานในกระทรวงการตางประเทศ ทําใหไดทราบวาในหลาย 

ประเทศมีขอจํากัดในเร่ืองการรับประทานอาหารที่เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและรสนิยม รวมทั้ง

ขอหามทางศาสนา และที่เห็นไดชัดเจนที่สุดไดแก การไมรับประทานเน้ือหมู สําหรับผูนับถือศาสนา

อิสลาม การไมรับประทานเน้ือวัวสําหรับผูนับถือศาสนาฮินดู ซึ่งสวนใหญจะรับประทานอาหาร

มังสวิรัติ ดวย 

 ขอจํากัดเหลาน้ีทําใหการจัดเลี้ยงอาหารของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ เปนตอง

หลีกเลี่ยงการใชเน้ือหมูในแทบจะทุกประเทศเจาภาพ เน่ืองจากในงานเลี้ยงตาง ๆ อาจตองเชิญ

นักการทูตหรือแขกรับเชิญที่นับถือศาสนาอิสลามโดยไมทราบลวงหนา  อันอาจจะทําใหเกิดความ

อิหลักอิเหลื่อในการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะหากเปนการเลี้ยงอาหารที่เสิรฟเปนจานเฉพาะ

บุคคล ซึ่งจะทําใหไมสามารถเลี่ยงไปรับประทานอาหารชนิดอ่ืน ๆ ในขณะที่แขกรับเชิญอ่ืน ๆ กําลัง

รับประทานอาหารประเภทตองหามของเขา  อยางไรก็ดีหากเจาหนาที่พิธีของสถานเอกอัคร -ราชทูต 

สถานกงสุลใหญ มีความรอบคอบและมีเวลาเพียงพอ อาจสอบถามขอจํากัดเร่ืองน้ีจากแขกรับเชิญได

ลวงหนา รวมทั้งเร่ืองการแพอาหารบางชนิด เชนแพกุงหรืออาหารทะเลเปนตน  เพื่อหลีกเลี่ยงปญหา

ที่จะเกิดขึ้นกอน 

 นอกจากเร่ืองขอหามทางศาสนาแลว ยังมีเร่ืองของรสนิยมหรือวัฒนธรรมที่ไมนิยม 

รับประทานอาหารบางชนิดในบางประเทศ เชนในประเทศอินเดีย หรือบังกลาเทศ จะไมนิยม

รับประทานปลาโดยเฉพาะปลานํ้าจืด หรือในประเทศเวียดนาม จะไมรับประทานใบกะเพรา 

เน่ืองจากชาวเวียดนามจะใชใบกะเพราสําหรับการสระผม โดยเอาใบกะเพราไปขยี้กับแชมพูสระผม

เพื่อรักษาเหา เปนตน  ดังน้ัน กอนการคิดรายการอาหารสําหรับในงานเลี้ยงตาง ๆ แลว จึงจําเปน 

ตองพิจารณาถึงขอจํากัดตางๆ เหลาน้ี โดยการสอบถามหรือสังเกตจากงานเลี้ยงของประเทศเจาภาพ 
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หรือของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ของประเทศอ่ืน ๆ ประกอบดวย 

 สําหรับเน้ือสัตวที่คอนขางจะไมมีขอจํากัดในประเทศตาง ๆ นาจะเปนเน้ือไก และอาหาร

ประเภท seafood และในประเทศแถบตะวันออกกลางและมุสลิม จะไดแก เน้ือวัวหรือเน้ือแกะ และ

อาหารที่ตองปรุงจากวัตถุดิบที่ผานการ Halal เสียกอนเปนตน สวนประเทศในแถบเอเชียตะวันออก 

เชน ญ่ีปุน จีน จะนิยมรับประทานปลา และเน้ือสัตวอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเกาหลีจะนิยมรับประทาน

อาหารประเภทเน้ือสัตว ยาง และผักดอง ในขณะที่ยุโรปและอเมริกาจะมีขอจํากัดเร่ืองกลิ่นของ

เคร่ืองปรุงบางชนิด อาทิ นํ้าปลา กะป กระเทียม เปนตน อยางไรก็ดีในการปรุงอาหารที่จําเปนตองใช

เคร่ืองปรุงเหลาน้ี ก็ตองใชศิลปะในการปรุงอาหารใหมีรสกลมกลอมและไมใสเคร่ืองปรุงที่มีกลิ่น

รุนแรงมากเกินไปโดยอาจใชเกลือแทนนํ้าปลา และไมใชกะป สวนการเจียวกระเทียมอาจเจียวแต

นอยและไมจําเปนตองเจียวจนเหลืองจนทําใหมีกลิ่นฉุน เปนตน 

 จากประสบการณการทํางานในตางประเทศคร้ังแรกของผูศึกษาที่ไปประจําการในสถาน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ในป 2527  โดยมีนายอรุณ ภาณุพงศ ดํารงตําแหนงเอกอัครราชทูต  

ไดคิดคนรายการอาหารที่ผสมผสานระหวางอาหารไทยกับอาหารฝร่ังเศสไดอยางลงตัว โดยขณะน้ัน

ยังไมมีโครงการยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก แตทานก็ไดเล็งเห็นวามีอาหารไทยที่นาจะนําเสนอ 

คนฝร่ังเศสใหรูจักโดยทานไดมอบใหแมครัวทําสาคูไสหมูเปนออรเดิรฟและเสิรฟตมยํากุงแทนซุป 

โดยมีอาหารจานหลักเปนสเต็กและสลัดและมีขนมเปนขนมฝร่ังเศส โดยทานใหเหตุผลวาเพื่อใหคน

ฝร่ังเศสที่ไมคุนกับอาหารไทยมีอาหารของชาติตนปนอาหารจานหลัก ซึ่งผลปรากฏวาอาหารไทยที่

เสิรฟไดรับคําชมเชยจากแขกรับเชิญเปนอยางมากและเปนที่รํ่าลือในหมูขาราชการกระทรวงการ

ตางประเทศฝร่ังเศสวาอาหารที่จัดเลี้ยงที่สถานเอกอัครราชทูตไทยมีรสชาติอรอย  และปรากฏวาใน

การเชิญแขกรับเชิญในคร้ังตอ ๆ มาแทบจะไมมีผูใดปฎิเสธคําเชิญของสถานเอกอัครราชทูตฯ เลย  

ทั้งน้ี ทําใหเห็นไดวา  คนฝร่ังเศสเองที่แมจะภาคภูมิใจในเอกลักษณทางอาหารของชาติของตนเอง 

ยังใหความนิยมในอาหารไทยมาต้ังแตเมื่อ 25 ป มาแลว นอกจากตัวอยางความคิดริเร่ิมของ

เอกอัครราชทูต อรุณ ภาณุพงศ ในการนําอาหารไทยมาผสมผสานในรายการอาหารที่จัดเลี้ยงใหแก

แขกรับเชิญชาวฝร่ังเศสจนไดรับคําชมเชยและเปนที่ชื่นชอบจนเปนที่กลาวขวัญแลว ผูศึกษาขอยก 

ตัวอยางเร่ืองประเพณีการจัดเลี้ยงในประเทศเวียดนาม เมื่อคร้ังผูศึกษาไปประจําการที่สถานเอกอัคร - 

ราชทูต ณ กรุงฮานอย ในระหวางป พ.ศ. 2533 – 2535  ซึ่งในขณะน้ันเวียดนามเร่ิมเปดประเทศตาม

นโยบาย Do Moei หรือการเปดเสรีทางเศรษฐกิจแบบเดียวกับจีน และตอมาจักรวรรดิรัสเซียก็ลม

สลาย ซึ่งในขณะน้ันประเทศเวียดนามยังคงมีความขาดแคลนในความเจริญทุก ๆ ดาน ขาราชการ

สถานเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ที่ประจําการในกรุงฮานอยตองสั่งซื้ออาหารสดและแหงจาก

กรุงเทพฯ เปนประจําทุกสัปดาห โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยก็เชนเดียวกัน แตดวยความอุตสาหะ
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และรวมแรงรวมใจระหวางเอกอัครราชทูต สุรพงษ ชัยนาม และขาราชการ ในการจัดเลี้ยงแตละคร้ัง 

เอกอัครราชทูตจะวางแผนลวงหนาวา  หากมีขาราชการหรือคูสมรสเดินทางเขาประเทศไทยและ

เดินทางกลับฮานอย จะตองซื้อวัตถุดิบและเคร่ืองปรุงตาง ๆ รวมทั้งผักและผลไมสําหรับงานเลี้ยง 

ที่จะจัดขึ้นในวันรุงขึ้นหรืออีก 2 วันถัดไป  ทําใหการจัดเลี้ยงอาหารที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง

ฮานอย ประสบผลสําเร็จดียิ่ง  เห็นไดจากการที่งานเลี้ยงตามสถานเอกอัครราชทูตอ่ืน ๆ หรือของ

หนวยงานเวียดนามซึ่งตามปกติจะเร่ิมในเวลา 18.30 น. และจะจบลงไมเกิน 20.00 น. แตในงานเลี้ยง

ของสถานเอกอัครราชทูตไทยงานเลี้ยงจะเลิกหลัง 22.00 น. ทุกคร้ัง เน่ืองจากแขกรับเชิญมีความพึง

พอใจกับอาหาร ขนมและผลไม รวมทั้งการสนทนาในวงกาแฟภายหลังการรับประทานจนกลายเปน

เร่ืองที่กลาวขวัญในหมูพนักงานขับรถของสถานเอกอัคร -ราชทูตอ่ืน ๆ ในกรุงฮานอยวา  หากตอง

ขับรถใหแขกรับเชิญไปงานเลี้ยงอาหารค่ําที่บานพักเอกอัครราชทูตไทยแลวกวาจะไดกลับบานก็หลัง  

22.30 น. ไปแลว  ซึ่งเปนเวลาที่ดึกมากสําหรับคนเวียดนามในสมัยน้ัน และเปนการปฏิวัติระบบการ

จัดเลี้ยงอาหารค่ําของสถานเอกอัครราชทูตตาง ๆ ในสมัยน้ันดวย 

 3.1.3 ขอจํากัดดานงบประมาณสําหรับการจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูตและ 

สถานกงสุลใหญ 

เปนที่ทราบกันดีในหมูขาราชการกระทรวงการตางประเทศวา กระทรวงการตางประเทศ

ไดรับเงินงบประมาณประจําปเปนจํานวนที่นอยที่สุด 1 ใน 3 ของหนวยงานระดับกระทรวงทั้งหมด

ตลอดมา ดังน้ัน งบประมาณที่กระทรวงการตางประเทศไดเจียดจายใหสถานเอกอัครราชทูต สถาน

กงสุลใหญ จึงมีจํานวนนอยลงไปดวย สําหรับการจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 

ที่ตองเจียดจายจากหมวดคาใชสอยจึงยิ่งมีจํากัด โดยเฉลี่ยสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ  

มีความจําเปน ตองจัดงานเลี้ยงตาง ๆ ทุกเดือน บางคร้ังเดือนละ 2 – 3 คร้ังแลวแตกรณี และยังตอง 

จัดงานเลี้ยงรับรองใหญในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนประจํา 

ทุกวันที่ 5 ธันวาคม  ซึ่งถือวาเปนวันชาติไทยอีกดวย ดังน้ันผูบริหารของสถานเอกอัครราชทูต  

สถานกงสุลใหญจึงตองพิจารณาเลือกรายการอาหารที่วัตถุดิบมีราคาไมแพงมากเพื่อใหสามารถ

ประหยัดงบประมาณ แตยังคงความเปนไทยและมีรสชาติตรงตามสูตรอาหารไทย อาทิ อาหาร

ประเภทซุป เชน ตมยํากุงก็ไมจําเปนตองใชกุงแมนํ้าตามแบบภัตตาคารไทย เน่ืองจากกุงแมนํ้า 

แชแข็งของไทยในตางประเทศมีราคาแพงกวากุงทะเลแชแข็งที่มาจากประเทศอ่ืน ๆ มาก  อาทิ  

กุงแชแข็งของอินเดีย หรือมาดากัสการ เปนตน แตผูปรุงสามารถเลือกใชนํ้าพริกเผา และมันกุง

สําเร็จรูปเพื่อตกแตงใหตมยํามีสีสันสวยงามไดไมแพมันกุงจากกุงแมนํ้า เปนตน 

 นอกจากน้ี ในการพิจารณารายการอาหารของไทยไมวาจะมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นจําเปน 

ตองมีรายการอาหารประเภทยําที่มีผักประกอบ เชน ยําใหญ หรือสลัดผัก ที่ปรับรสชาติไมใหมี 
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ความเผ็ดมาก  โดยอาหารประเภทน้ีจะเสิรฟพรอมอาหารจานหลักเพื่อเปนเคร่ืองเคียงกับจานหลัก 

อาทิเชน มัสมั่นไกหรือแกงเขียวหวานไก โดยสามารถเสิรฟขาวหอมมะลิพรอมกัน โดยเจาภาพอาจ

อธิบายใหแขกรับเชิญทราบดวยวา คนไทยรับประทานขาวกับกับขาว ซึ่งในที่น้ีคือ แกงมัสมั่นไก

หรือแกงเขียวหวานไก และแขกอาจรับประทานยําใหญ หรือสลัดผัก เพื่อลดความเผ็ดรอนของแกง

ลงสําหรับผูที่ไมคุนเคยกับอาหารไทย เปนตน นอกจากน้ี ควรมีอาหารประเภทเน้ือสัตวทอดหรือน่ึง

เสิรฟตามมาเพื่อใหแขกรับเชิญมีตัวเลือกเพิ่ม อาทิ เน้ือปลาห่ันเปนชิ้นแชนํ้าปลาทอด หรือทอดมัน 

เปนตน แลวจึงตบทายดวยขนมไทยและผลไม สําหรับเน้ือสัตวที่ใชเสิรฟพรอมอาหารจานหลัก 

(main course) น้ันอาจใชปลาแชแข็งก็ได โดยไมจําเปนตองใชปลาสดทั้งตัว ซึ่งเวลาเสิรฟก็ลําบาก

และไมเหมาะสมจึงสามารถใชปลาแชแข็งชิ้นเล็ก ๆ มาแชนํ้าปลาและทอดแทนได อาทิ ปลาโอ หรือ

ปลาทูนาตัวเล็กที่คนไทยเรียกปลาซาบะและใชปลาเบญจพรรณที่แชแข็งมาทําทอดมันปลาโดยไม

จําเปนตองใชปลาสดทั้งตัวหรือปลากรายแท ๆ แชแข็งจากประเทศไทยทีมีราคาแพงเปนตน  

ทั้งหมดน้ีลวนใชวัตถุดิบและเคร่ืองปรุงที่มีราคาไมแพงมากแตสามารถจัดเลี้ยงแขกรับเชิญในจํานวน

มากโดยใชงบประมาณไมสูงมากนัก ซึ่งแตกตางจากการใชเมนูอาหารฝร่ังที่ตองใชเน้ือสัตวอยางดี  

อาทิ การทําสเตก (Steak) เน้ือแกะสันในอบ กุง Lobster ยาง ปลาเทราตน่ึง/ยาง เปนตน 

 3.1.4 ขอจํากัดดานเงินเดือน คาจาง ประสบการณและฝมือของพนักงานประกอบอาหาร 

(พอครัว/แมครัว) ของสถานเอกอัครราชทูต 

นอกจากเร่ืองงบประมาณคาจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญของไทย 

ในขอ 1.3 แลว ยังมีปญหาเร่ืองขอจํากัดดานคาจางพนักงานประกอบอาหาร (พอครัว/แมครัว) ของ

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ ซึ่งไมสอดคลองกับความเปนจริง

ของคาครองชีพในประเทศน้ัน ๆ อาทิเชน คาจางพนักงานประกอบอาหารในสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงลิสบอน ประเทศโปรตุเกสไดรับอัตราคาจางเดือน 36,000.- บาท หรือเทากับประมาณ 750  

ยูโร ซึ่งมากกวาคาจางแรงงานขั้นตํ่าของโปรตุเกสซึ่งตกประมาณเดือนละ 650 ยูโร เพียง 100  

ยูโร เทาน้ัน หรือในสถานกงสุลใหญ ณ เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย พนักงานประกอบอาหาร 

จะไดรับเงินเดือนเดือนละ 8,000.- บาท ซึ่งถึงแมจะดูมากเมื่อเทียบกับคาจางในประเทศอินเดีย แต

หากจะพิจารณาวาจะจางพอครัว แมครัว ที่มีฝมือจากประเทศไทยไปทํางานในประเทศที่ทุรกันดาร

เต็มไปดวยความอดอยากและโรคภัยไขเจ็บดวยคาจางที่ไมเปนที่จูงใจ ก็จะไมสามารถจางในอัตราน้ี

ไดเลย ไมตองนับสถานเอกอัครราชทูตในทวีปอาฟริกา และประเทศที่มีสภาพการณพิเศษอ่ืน ๆ 

เน่ืองจากอัตราคาจางพอครัว แมครัวของไทยในประเทศไทยเองตามรานอาหารหรือภัตตาคารที่มี

ชื่อเสียงไมนับรวมโรงแรมที่มีระดับ ก็จะมีอัตราคาจางที่สูงกวามาก การวาจางพนักงานประกอบ

อาหารที่มีฝมือและประสบการณในอัตราที่ถูกกวาในประเทศไทยที่ยังสามารถหาจางไดน้ัน ก็
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เน่ืองจากลูกจางเหลาน้ันเชื่อวาหากตนเองหมดสัญญาจางจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ

ของไทยแลวตนจะสามารถหางานในประเทศน้ัน ๆ ได หากมีรานอาหารไทยเปดอยูหรืออยางนอยก็

สามารถเก็บเงินไดมากกวาอยูในประเทศไทย เน่ืองจากคาครองชีพที่สูงกวาของยุโรปทําใหตอง

ประหยัดและไมใชจายสุรุยสุราย เปนตน  ดังน้ัน เอกอัครราชทูตหรือกงสุลใหญจึงตองพิจารณา

คัดเลือกพนักงานประกอบอาหารที่มีผีมือ/รสมือดี และตองอยูในอัตราที่ทางกรมบัญชีกลางกําหนด 

แตหากหาไดที่มีประสบการณไมมากนักก็จําเปนตองสงตัวไปฝกฝนฝมือเพิ่มเติมจากสถาบันที่

เกี่ยวกับการสอนการประกอบอาหารกอนก็จะเปนการเตรียมการที่ดี และชวยใหพนักงานประกอบ

อาหารน้ัน ๆ มีความมั่นใจและเพิ่มพูนทักษะฝมือใหเพิ่มมากขึ้นดวย นอกจากน้ี ในกรณีฉุกเฉินหาก

พนักงานประกอบอาหารลาออกกลางคันก็มีความจําเปนตองจางพอครัว/แมครัวทองถิ่นมาชวย

ชั่วคราว ทั้งน้ี ภริยาเอกอัครราชทูต หรือกงสุลใหญ หรือแมแตคูสมรสของขาราชการสถานเอกอัคร -

ราชทูต สถานกงสุลใหญ ตางก็ลวนตองมีหนาที่ชวยในการประกอบอาหารในงานเลี้ยงตาง ๆ ดวย 

ไมมากก็นอยเพื่อใหงานเลี้ยงน้ัน ๆ ดําเนินไปดวยดีและประสบผลสําเร็จเปนที่ชื่นชมของแขกรับเชิญ

ในประเทศเจาภาพน้ัน ๆ ทั้งน้ี จากประสบการณของผูศึกษาพบวา ทุกสถานเอกอัครราชทูต สถาน

กงสุลใหญที่ผูศึกษาไดไปประจําการและอีกหลาย ๆ แหงขาราชการและคูสมรสตางตองมีสวนชวย

ในงานเลี้ยงตาง ๆ ไมมากก็นอยต้ังแตการคิดรายการอาหาร การจายกับขาว การจัดแตงสถานที่ การ

รับแขก การชวยปรุงอาหาร การชวยทําขนม เปนตน 

 

3.2 รายการอาหารท่ีเหมาะสมสําหรับการจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 

แมวาจะมีขอจํากัดตาง ๆ ในขอ 1 - 3 แตจากผลการศึกษา และประสบการณของผูศึกษา

รวมทั้ง รายงานการสาธิตการประกอบอาหารไทยตามโครงการครัวไทยสูโลกของคณะอาจารย 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ รวมกับกรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวง 

การตางประเทศในรอบ 4-5 ป ที่ผานมา ทําใหไดสูตรรายการอาหารไทยที่เหมาะสมสําหรับการ 

จัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ และหนวยราชการอ่ืน ๆ ของไทยในตางประเทศ

ต้ังแตงานเลี้ยงนํ้าชา งานเลี้ยงรับรอง งานเลี้ยงอาหารกลางวัน และงานเลี้ยงอาหารค่ํา ซึ่งผูศึกษา 

จะนําเสนอเปนชุด ๆ ประกอบกันเพื่อใหเปนตัวอยางสําหรับผูประสงคจะนําไปประกอบอาหาร 

เกิดความสะดวกรวดเร็วและประหยัด 

 3.2.1  งานเลี้ยงนํ้าชา  

ดังที่กลาวแลวในบทที่ 1 วา งานเลี้ยงนํ้าชาแมดูวาจะเปนงานเลี้ยงเล็ก ๆ สําหรับภริยา

เอกอัครราชทูต กงสุลใหญ หรือเปนสวนประกอบของการตอนรับแขกสวนตัวของเอกอัครราชทูต 

และกงสุลใหญ เมื่อมีเอกอัครราชทูต หรือกงสุลใหญของประเทศอ่ืน ๆ มาเยี่ยมคารวะ (courtesy 
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call) แตงานเลี้ยงนํ้าชาก็เปนโอกาสอันดีในการนําเสนออาหารวางของไทยที่มีรสชาติอรอย 

รูปลักษณสวยงามแสดงใหเห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของไทยไดเปนอยางดี ซึ่งของวางตาง ๆ 

เหลาน้ีสามารถประยุกตรับประทานกับนํ้าชา และกาแฟของตางประเทศไดเปนอยางดี นอกจากน้ี  

ยังมีนํ้าผลไมหรือนํ้าสมุนไพรที่อาจจําเสนอในรูปแบบเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ ไดอีกดวย โดยผูศึกษาขอนํา 

เสนอรายการอาหาร ดังน้ี2 

  

ชุดที่ 1 กระทงทอง สาคูไสหมู        ขนมถั่วแปบ นํ้าตะไคร    ชากาแฟ 

  

ชุดที่ 2 ขาวตังหนาต้ัง ขนมจีบไทย      ขนมเม็ดขนุน นํ้าใบเตย     ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 3 หมี่กรอบ ขนมชอมวง       ฝอยทอง นํ้ามะตูม      ชากาแฟ 

 

   ชุดที่ 4 ปอเปยะทอด เมี่ยงคํา            ขนมลูกชุบ นํ้าอัญชัน    ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 5 หมู-ไกสะเตะ  ขาวเกรียบปากหมอ  เตาฮวยฟรุดสลัด  พั๊นชตะไคร   ชากาแฟ 

  

ชุดที่ 6 ขนมปงหนาหมู  กวยเต๋ียวลุยสวน   ขนมหมอแกง     นํ้ากระเจ๊ียบ    ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 7 หรุม  หมี่กะทิ  ขนมลูกชุบ  ขนมบาบิ่น  นํ้ามะตูม  ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 8 สาคูไสไก   ขาวตังเมี่ยงลาว  ขาวเหนียวมะมวง  พันชผลไม  ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 9 ขนมปงหนากุง  กะหร่ีพัฟ  ขนมสอดไส  นํ้ามะมวง  ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 10 ฝอยทอง  ขนมดอกลําดวน  ขาวเหนียวแกว  ตะโกเผือก  ชากาแฟ 

  

3.2.2 งานเลี้ยงอาหารกลางวันและอาหารค่ํา 

สําหรับอาหารกลางวันและอาหารค่ําสามารถใชรายการอาหารประเภทเดียวกันได ตางกัน

ตรงที่วิธีการเสิรฟและระยะเวลาการรับประทานโดยสามารถเพิ่มรายการอาหารประเภทของวางที่ใช

                                                                    

2  ชญานิษฐ พราหมเภทย และ สุดาพร ทิมฤกษ 2550 
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ในงานเลี้ยงนํ้าชามาเปนอาหารเสริมสําหรับอาหารค่ําหรืออาจตัดอาหารเรียกนํ้ายอยบางอยางออกไป

หากมีเวลานอยสําหรับอาหารกลางวัน เปนตน  ตัวอยางรายการอาหารมีดังน้ี 3 

 

ชุดที่ 1 อาหารเรียกนํ้ายอย แสรงวาปลาดุกฟู นํ้าพริกออง     ตมยํากุง 

            อาหารจานหลัก  ขาวสวย   แกงเขียวหวานไก   ปูจา 

            อาหารหวาน  ขนมถั่วแปบ               ผลไมรวม     ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 2 อาหารเรียกนํ้ายอย ไกสะเตะ               ตมขาไก                 ทอดมันกุง 

อาหารจานหลัก               ขาวสวย                แกงมัสมั่นเน้ือ        ยําใหญ 

(เสิรฟพรอมกับแกงมัสมั่น) 

  อาหารหวาน  สังขยาฟกทอง               ผลไมรวม      ชากาแฟ 

  

ชุดที่ 3 อาหารเรียกนํ้ายอย กระทงทอง      นํ้าพริกลงเรือ      แกงจืดแตงกวาสอดไส 

             อาหารจานหลัก  ขาวสวย            พะแนงเน้ือ         ผัดผักรวมมิตร 

             อาหารหวาน  ขาวเหนียวมะมวง  ผลไมรวม     ชากาแฟ 

   

ชุดที่ 4 อาหารเรียกนํ้ายอย ขาวตังหนาต้ัง ยําถั่วพ ู  ตมยําไก 

            อาหารจานหลัก  ขาวสวย  หอหมกปลา ไกหอใบเตย 

            อาหารหวาน  วุนมะพราวออน ผลไมรวม ชากาแฟ 

  

ชุดที่ 5 อาหารเรียกนํ้ายอย หมูสะเตะ          สมตําไทยแครอท     แกงจืดเตาหูหมูสับ 

             อาหารจานหลัก  ขาวสวย             แกงเผ็ดเปดยาง         ปลาสามรส 

             อาหารหวาน  บัวลอยเผือก      ผลไมรวม      ชากาแฟ 

  

ชุดที่ 6 อาหารเรียกนํ้ายอย ขนมจีบไทย กวยเต๋ียวผัดไทย            ตมยํากุง 

                          อาหารจานหลัก  ขาวสวย  พะแนงปลาแซลมอน     กุงราดซอส 

มะขาม 

            อาหารหวาน  ลอดชองไทย ผลไมรวม           ชากาแฟ 

  

                                                                    

3
 เพิ่งอางใน 2 
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ชุดที่ 7 อาหารเรียกนํ้ายอย เมี่ยงคํา  หมี่กะทิ   ตมขาไก 

             อาหารจานหลัก  ขาวสวย  แกงเขียวหวานเน้ือ ปกไกสอดไส 

             อาหารหวาน  ซาหร่ิม  ผลไมรวม  ชากาแฟ 

 

 ชุดที่ 8 อาหารเรียกนํ้ายอย ขาวมันสมตํา เน้ือฝอย  แกงจืดสามกษัตริย 

             อาหารจานหลัก  ขาวสวย  แกงกระหร่ีไก ปลาสามรส (ผัด 

เปร้ียวหวาน) 

         อาหารหวาน  กลวยบวชชี ผลไมรวม ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 9 อาหารเรียกนํ้ายอย หรุม          ขนมชอมวง            เกาหลาหมูตุน 

             อาหารจานหลัก  ขาวสวย          แกงเขียวหวานกุง   ทอดมันปลา 

            อาหารหวาน  สาคูเปยกขาวโพด       ผลไมรวม             ชากาแฟ 

 

 ชุดที่ 10 อาหารเรียกนํ้ายอย ปอเปยะทอด          ลาบปลาแซลมอน แกงเลียง 

   อาหารจานหลัก  ขาวสวย           แกงกะหร่ีไก ยําใหญ 

  อาหารหวาน  ขนมลูกชุบ-ฝอยทอง ผลไมรวม ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 11 อาหารเรียกนํ้ายอย กระทงทอง  สาคูไสหมู 

 อาหารจานหลัก  แกงเผ็ดเปดยาง ขาวสวย  เตาเจ้ียวหลน 

 อาหารหวาน  ลอดชองไทย ผลไมรวม ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 12 อาหารเรียกนํ้ายอย ขนมเบื้องญวน ขาวเกรียบปากหมอ 

 อาหารจานหลัก  พะแนงกุง ขาวสวย  ยําถั่วพู  

              (ใชถั่วแขกแทน) 

 อาหารหวาน  วุนใบเตย ผลไมรวม ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 13 อาหารเรียกนํ้ายอย   ไกหอใบเตย หมูสะเตะ 

 อาหารจานหลัก  ตมยํากุง  ขาวสวย  ซี่โครงหมูสามรส 

 อาหารหวาน  ลูกชุบ  ผลไมรวม ชากาแฟ 
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ชุดที่ 14 อาหารเรียกนํ้ายอย แปงสิบไสปลา      ขาวตังหนาต้ัง 

 อาหารจานหลัก  ยําเน้ือยาง      ขาวสวย   เตาเจ้ียวหลน 

 อาหารหวาน  วุนมะพราวออน      ผลไมรวม   ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 15 อาหารเรียกนํ้ายอย ปูจา   ทอดมันกุง 

 อาหารจานหลัก  กวยเต๋ียวผัดไทย  แจงจืดเตาหู 

 อาหารหวาน  เตาฮวยฟรุตสลัด  ผลไมรวม ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 16 อาหารเรียกนํ้ายอย ขนมเบื้องญวน  ทอดมันปลากราย 

 อาหารจานหลัก  ขาวมันสมตํา  ไกยาง 

 อาหารหวาน  ทับทิมกรอบ  ผลไมรวม ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 17 อาหารเรียกนํ้ายอย ตมยํากุง   หมูสะเตะ 

 อาหารจานหลัก  ขาวมันไก  ยําใหญ 

 อาหารหวาน  ขนมหมอแกงเผือก ผลไมรวม ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 18 อาหารเรียกนํ้ายอย หรุม   ขนมชอมวง 

    อาหารจานหลัก  กวยเต๋ียวคั่วไก  ตมขาเห็ด 

 อาหารหวาน  ขาวเหนียวหนาตาง ๆ ผลไมรวม  ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 19 อาหารเรียกนํ้ายอย กวยเต๋ียวหลอดทรงเคร่ือง 

 อาหารจานหลัก  ยําปลาดุกฟ ู  ขาวสวย  แสรงวากุง 

            อาหารหวาน  บัวลอยเผือก  ผลไมรวม ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 20 อาหารเรียกนํ้ายอย หอหมกปลา  แกงเลียง 

             อาหารจานหลัก  ไกผัดกะเพรา  ขาวสวย  หมูหวาน 

  อาหารหวาน  ฝอยทอง เม็ดขนุน ผลไมรวม ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 21 อาหารเรียกนํ้ายอย ปอเปยะทอด  หมูสะเตะ 

              อาหารจานหลัก  สมตําไทยแครอท    แกงจืดเตาหู  
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แกงเผ็ดเปดยาง    ขาวสวย 

อาหารหวาน  บัวลอยเผือก ขนมเปยกปูน ผลไมรวม   ชากาแฟ 

  

ชุดที่ 22 อาหารเรียกนํ้ายอย ขนมจีบไทย กวยเต๋ียวผัดไทย 

             อาหารจานหลัก  ขาวสวย     พะแนงปลาแซลมอน     กุงราดซอส 

มะขาม 

อาหารหวาน  ลอดชองไทย   ขาวเหนียวสังขยา    ผลไมรวม    ชากาแฟ 

  

ชุดที่ 23 อาหารเรียกนํ้ายอย เมี่ยงคํา   หมี่กะทิ 

             อาหารจานหลัก  แกงเขียวหวานเน้ือ ปกไกสอดไส ขาวสวย 

  อาหารหวาน  ซาหร่ิม     ขนมบาบิ่น ผลไมรวม

     ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 24 อาหารเรียกนํ้ายอย ถุงทอง  ขนมชอมวง 

              อาหารจานหลัก  ขาวมันสมตํา เน้ือฝอย  ปลาเปร้ียวหวาน   ขาวสวย 

  อาหารหวาน  กลวยบวชชี ตะโกเผือก  ผลไมรวม   ชากาแฟ 

 

ชุดที่ 25 อาหารเรียกนํ้ายอย กวยเต๋ียวหมูตุน      ปอเปยะทอด 

อาหารจานหลัก  ลาบไก     แกงเขียวหวานกุง    แกงเลียง   ขาวสวย                     

อาหารหวาน  ขนมลูกชุบ ฝอยทอง      ผลไมรวม     ชากาแฟ 

 

 3.2.3 งานเลี้ยงรับรอง 

สําหรับงานเลี้ยงรับรองน้ัน สามารถใชเมนูในอาหารวางสําหรับงานเลี้ยงนํ้าชา รวมทั้ง 

รายการอาหารกลางวันและอาหารค่ํามารวมกัน รวมทั้งสามารถใชอาหารของทองถิ่นมาผสมผสาน 

เพื่อใหเกิดทางเลือกสําหรับแขกรับเชิญในประเทศเจาภาพ ซึ่งอาจจะไมคุนชินกับอาหารไทย โดย

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ อาจพิจารณาเลือกรายการอาหารของทองถิ่น 1 ใน 3 หรือ

คร่ึงหน่ึงของรายการอาหารก็ได เพื่อใหลดภาระการเตรียมการสําหรับพนักงานประกอบอาหาร/

ขาราชการและคูสมรส  ทั้งน้ี จากประสบการณของผูศึกษา พบวาในปจจุบันสถานเอกอัครราชทูต

และสถานกงสลุใหญแทบจะทุกแหงจะใชรายการอาหารของไทยควบคูไปกับรายการอาหารของ

โรงแรมที่ใชจัดงาน reception เสมอ 
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ตัวอยางรายการอาหารไทยสําหรับจัดงาน reception ตามโรงแรมในตางประเทศมี ดังน้ี4 

 

ชุดที่ 1 ขาวตังหนาต้ัง นํ้าตะไครและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ  ยําวุนเสน        ลาบไก 

  ตมยํากุง     ตมขาไก     ขาวสวย    ฉูฉี่กุง     ไกผัดเม็ดมะมวงหิมพานต    

เน้ือผัดนํ้ามันหอย     กวยเต๋ียวผัดไทย       ทับทิมกรอบ   ขนมหมอแกงเผือก     

เม็ดขนุน     ขาวเหนียวแกว     ขนมดอกลําดวน 

 

 ชุดที่ 2 ปอเปยะทอด นํ้ากระเจ๊ียบและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ    ยําเน้ือยาง  แสรงวากุง 

          แกงจืดสามกษัตริย ตมยํากุง     ขาวสวย     แกงเขียวหวานไก    กุงทอด   

กระเทียมพริกไทย     หอหมกปลา     หมี่กะทิ    กลวยบวชชี    ขนมเปยกปูน    

ขนมบาบิ่น     ฝอยทอง     เตาฮวยฟรุตสลัด 

 

ชุดที่ 3 กระทงทอง  หมี่กรอบ    นํ้ามะตูมและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ     สมตําไทยแครอทหรือ 

แอปเปลเขียว     นํ้าพริกลงเรือ ตมขาไก     แกงจืดเตาหูหมูสับ     ขาวสวย       

มัสหมั่นแกะ     ปลาสามรส    ทอดมันกุง   กวยเต๋ียวผัดไทย     ขาวเหนียวเปยก

ลําไย   ขนมชั้น     วุนกรอบ     สังขยาฟกทอง     ฝอยทอง 

 

 ชุดที่ 4 ปอเปยะกุง     นํ้าตะไครและเคร่ืองด่ืมอ่ืน ๆ     นํ้าพริกออง     แสรงวากุง      

ตมขาไก     ขาวสวย     ขาวอบสับปะรด     พะแนงปกไกสอดไส     กุงเปร้ียวหวาน     

หมูทอดกระเทียมพริกไทย     สาคูเปยกขาวโพด    ขนมหมอแกงถั่ว     ขนมตมขาว      

เม็ดขนุน   ขนมอาลัว 

 

 ชุดที่ 5 ถั่วทอดสมุนไพร     ขาวเกรียบกุง     ยําทะเล     เตาเจ้ียวหลน     แกงเลียงกุงสด 

  ตมยําเห็ด     ขาวสวย     พะแนงปลาแซลมอน     เปดราดซอสมะขาม    

กุงกระเทียมพริกไทย     หมี่กะทิ     สาคูแคนตาลูป     ขาวเหนียวมะมวง      

ขาวเหนียวสังขยา    ขาวเหนียวหนากระฉีก     ขนมลูกชุบ 

ขนมบางชนิดสามารถทําลวงหนาได เชน ขนมหมอแกง ขนมชั้น ขนมบาบิ่น อาลัว  

วุนกรอบ ขนมดอกลําดวน หนาสังขยา หนาไขแมงดา เม็ดขนุน ขนมลูกชุบ เปนตน 
 

                                                                    

4
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3.3 โครงการสาธิตการทําอาหารไทยตามโครงการครัวไทยสูโลกของกระทรวงการตางประเทศ  

ภายหลังจากรัฐบาลไดประกาศใหนโยบายครัวไทยสูโลกเปนยุทธศาสตรระดับชาติ ในป 

2547 แลว กระทรวงการตางประเทศก็ไดริเร่ิมใหสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญของไทย

ในตางประเทศเสนอแผนงานเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดังกลาวโดยเฉพาะต้ังแตปงบประมาณ 

2549 เปนตนมา กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศไดรวมกับคณะอาจารยจาก

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เดินทางไปจัดงานสาธิต

การทําอาหารไทยตามโครงการตาง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญของไทยใน

ประเทศตาง ๆ โดยในปงบประมาณ 2553 กระทรวงการตางประเทศไดจัดสรรงบประมาณ 

สนับสนุนโครงการดังกลาวเปนเงิน 3,760,000.- บาท  ซึ่งนับวาเปนจํานวนเงินที่นอยมาก เน่ืองจาก

กระทรวงการตางประเทศมีงบประมาณจํานวนจํากัด จึงตองเจียดจายใหกับสถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญที่มีแผนงานที่ชัดเจน และมีแนวโนมวาอาหารไทยจะไดรับความนิยมในประเทศ

น้ัน ๆ ไดแกสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก กรุงลิสบอน กรุงมานามา กรุงเฮก กรุงไนโรบี 

กรุงมาดริด และสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส เมืองมุมไบ และนครโอซากา ซึ่งรูปแบบ

ของการสาธิตอาหารไทยน้ัน สวนมากจะดําเนินควบคูไปกับงานเผยแพรอาหารไทยโดยการสาธิต 

ใหชมในงานเทศกาลไทย งานแสดงสินคาและอ่ืน ๆ การจัดงานเลี้ยงอาหารไทยในงาน reception 

การเปดงานเทศกาลทางวัฒนธรรมและงานแถลงขาวตาง ๆ การสอนอาหารไทยใหแกคนไทยและ

ชาวตางชาติ ซึ่งรวมถึงอาจารยและนักศึกษาในสถาบันสอนอาหารในประเทศตาง ๆ และ chef ของ

โรงแรมชั้นนําในตางประเทศดวย เพื่อใหลูกคาของโรงแรมเหลาน้ันไดมีโอกาสรับประทานอาหาร

ไทยที่มีรสชาติไทยอยางแทจริง ทําใหมีชาวตางชาติสนใจอาหารไทยมากขึ้น และมีผลทําใหวัตถุดิบ

และเคร่ืองปรุงอาหารของไทยขายไดในตางประเทศมากขึ้นดวย 

 นอกจากโครงการที่สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญของไทยที่กลาวมาแลวยังมี

โครงการมอบปาย Thai Select  ของกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย ใหแกรานอาหารไทย

ในตางประเทศที่มีรสชาติและคุณภาพไดมาตรฐาน ซึ่งในปจจุบันน้ีโครงการน้ีก็ยังดําเนินการอยู โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการรับรองมาตรฐานรานอาหารที่มีคุณภาพในตางประเทศ เพื่อสรางความ

เชื่อมั่นใหแกผูบริโภค  ใชเปนเคร่ืองมือในการทําประชาสัมพันธเพื่อใหผูบริโภคจดจํา และกระตุน

ใหผูประกอบการรานอาหารไทยในตางประเทศตระหนักถึงการพัฒนารานและอาหารไทยใหมี

คุณภาพมากขึ้น โดยกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชยไดมอบใหสํานักงานสงเสริมการคา

ไทยในตางประเทศรวมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญของไทย (และหนวยงานของ

ไทยอ่ืน ๆ ในตางประเทศ) รวมเปนคณะกรรมการไปตรวจชิมอาหารตามรานอาหารไทยที่ขอเขารวม

โครงการดังกลาว ซึ่งในการใหตราสัญลักษณน้ี ไดแบงประเภทของรานอาหารไทย ดังน้ี 
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1. อาหารไทยแท (Quick service & Table service) 

2. อาหารไทยประยุกต (Quick service & Table service) 

3. อาหารเฉพาะอยาง 

4. รานอาหารที่มีเครือขายที่ไดรับการพัฒนารวมกับรัฐบาลไทย 

รานอาหารไทยในตางประเทศที่ไดรับตราสัญลักษณ Thai Select โดยตัวเลขต้ังแตปเร่ิมแรก

ในป 2549 จนถึงปลาสุดในป 2551 มีดังน้ี5 

  ป 2549   จํานวน 405    ราน 

  ป 2550  จํานวน  805    ราน 

  ป 2551  จํานวน  1,200 ราน 

ซึ่งรานอาหารไทยดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนโดยไดรับใบประกาศเกียรติคุณและเคร่ืองหมาย

ติดหนารานและกรมสงเสริมการสงออกจะจัดทํา Directory เผยแพรชื่อรานตามสื่อตาง ๆ และเชิญ 

ใหรานเหลาน้ันเขารวมกิจกรรมงานแสดงสินคา Thai FEX และงาน BIG ในประเทศไทย เขารวม

กิจกรรมประชาสัมพันธและสงเสริมการขายในตางประเทศ และเขารวมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรใน

ตางประเทศอีกดวย อยางไรก็ดีจากตัวเลขสถิติรานอาหารไทยในตางประเทศของกรมสงเสริมการ

สงออก กระทรวงพาณิชย พบวาต้ังแตเร่ิมโครงการยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก มีรานอาหารไทยใน

ตางประเทศในป พ.ศ. 2548 จํานวน 8,000 ราน  จนถึงป 2552 มีจํานวนทั้งสิ้นประมาณ 15,000 ราน 6

และมียอดจําหนายสินคาประเภทวัตถุดิบและเคร่ืองปรุงอาหารไทยเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งแสดงใหเห็นวา

อาหารไทยไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นทั่วโลกอยางเห็นไดชัดและยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกนับวา

ประสบผลสําเร็จในระดับที่นาพอใจ ทั้งน้ีดวยการรวมแรงรวมใจของหนวยงานไทยที่เกี่ยวของทั้งใน

ประเทศไทยและในตางประเทศ  ดังจะเห็นไดจากตัวเลขการสงออกสินคาอาหารของไทยตาม

โครงการครัวไทยสูโลก  ของกรมสงเสริมการสงออก  กระทรวงพาณิชย  ต้ังแตสินคาประเภทผลไม

สด แชแข็ง แชเย็นและแหง  ผักสด แชเย็น แชแข็งและแหง  เคร่ืองเทศและสมุนไพร  สินคาประมง  

ปศุสัตว  อาหารทะเลกระปองและแปรรูป  ผลไมกระปองและแปรรูป  ผักกระปองและแปรรูป  

ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสําเร็จรูปอ่ืน ( ไมรวมขาวสาร ) สิ่งปรุงรสอาหาร และเคร่ืองด่ืม  นับ

จากป  2548  ซึ่งมีตัวเลขสงออก  รวม  5,180.86  ลานเหรียญสหรัฐ  ป  2549  รวม  5,747.23  ลาน

เหรียญสหรัฐ  ป 2550  รวม  6,579.00 ลานเหรียญสหรัฐ  ป  2551  รวม  8,085.49  ลานเหรียญสหรัฐ  

ป  2552  รวม  7,910.08  ลานเหรียญสหรัฐ  และตัวเลขลาสุดเดือน มกราคม – พฤษภาคม 2553  รวม  

                                                                    

5http//:www.depthai.to.th โครงการครัวไทยสูโลก. กรมสงเสริมการสงออก. กระทรวงพาณิชย 2553. 
6
 สํานักสารสนเทศการคาระหวางประเทศ กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย 2553. 



 

 

 

   23 

3,411.30  ลานเหรียญสหรัฐ7  โดยจะเห็นไดวาตัวเลขการสงออกเพิ่มขึ้นทุกป ยกเวนป  2552  ซึ่ง

ไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา  ( Hamburger Crisis ) แตคาดวาตัวเลข 

การสงออกในป  2553 จะเพิ่มขึ้นอยางแนนอน 
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 เพิ่งอางใน 6 
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บทที่ 4 

ขอสรุปและขอเสนอแนะ 

 

 จะเห็นไดวางานเลี้ยงตาง ๆ ที่กลาวขางตนลวนแตมีความสําคัญและสงเสริมความสัมพันธ

ระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ และเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการดําเนินความสัมพันธกับ

ประเทศตาง ๆ ดังน้ัน ผูศึกษาจึงเห็นวารายการอาหารและเคร่ืองด่ืมหลายชนิดของไทยสามารถ 

นํามาประยุกตใชในงานเลี้ยงตาง ๆ ไดเปนอยางดี ทั้งน้ี อาหารไทยมีเอกลักษณที่โดดเดนในเร่ือง 

ของรสชาติ ความประณีตสวยงาม และสามารถสรางความประทับใจใหแกแขกรับเชิญของสถาน 

เอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ  ซึ่งสวนมากจะเปนบุคคลสําคัญของประเทศเจาภาพ (Host 

Country) และอาจเปนผูเผยแพรความนิยมชมชอบในอาหารไทยไปสูวงสังคมของประเทศเจาภาพ 

ไดอยางดี ชวยใหรูจักอาหารไทย รวมทั้งเคร่ืองปรุงตาง ๆ เปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น ประกอบกับ

การที่หลายสถานทูตและสถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศไดจัดโครงการสาธิตการปรุง

อาหารไทยในโครงการยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกในประเทศเปาหมายตางๆ โดยเฉพาะในทวีปยุโรป

และเอเชียบางประเทศ ดังน้ัน รายการอาหารไทยที่ใชในงานเลี้ยงตาง ๆ จึงเปนการสงเสริมและ

สอดคลองกับยุทธศาสตรดังกลาว 

จากผลการศึกษาในบทที่ 3 พบวาขณะน้ีอาหารไทยไดรับการยอมรับวาเปนอาหารที่มี

รสชาติอรอย กลมกลอม มีรูปลักษณสวยงาม และเปนที่รูจักเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว เห็นไดจากสถิติ 

ของกรมสงเสริมการสงออกพบวา  ปจจุบันมีรานอาหารไทยทั่วโลกมากกวา 15,000 ราน สวนหน่ึง 

ก็เปนเพราะนักทองเที่ยวตางชาติที่ไดเดินทางมาเยือนประเทศไทยและไดมีโอกาสลิ้มลองอาหารไทย

ซึ่งมีรสชาติถูกปาก และแปลกกวาอาหารชาติอ่ืน ๆ และอีกสวนหน่ึงก็นาจะเกิดจากการที่สวน

ราชการไทยในตางประเทศ  ไดจัดโครงการสาธิตการทําอาหารไทยหรือการจัดเทศกาลอาหารไทย

ตามเมืองตาง ๆ ทั่วโลกเปนเวลาตอเน่ืองหลายป รวมทั้งการจัดเลี้ยงอาหารของสถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญ  ซึ่งไดเสนอรายการอาหารไทยใหแขกรับเชิญของประเทศเจาภาพไดรูจักและ 

ชื่นชมในรสชาติอาหารไทย และในทางปฏิบัติแลว อาหารไทยที่จัดเลี้ยงโดยสถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญของไทยจะไดรับการยอมรับวามีรสชาติถูกตองไดมาตรฐานกวาอาหารในราน 

อาหารไทยในตางประเทศ  เน่ืองจากตองมีความพิถีพิถันในเร่ืองของรสชาติ  ความถูกตองของ

เคร่ืองปรุงและการตกแตงที่สวยงามอีกดวย ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่สถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญในตางประเทศตองใหความเอาใจใสในการพิจารณาเลือกรายการอาหารตลอดจน

ควบคุมดูแลการปรุงอาหารใหไดมาตรฐานทุกขั้นตอน  เพื่อใหแขกรับเชิญของสถานเอกอัครราชทูต 
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สถานกงสุลใหญเกิดความประทับใจกับอาหารไทย 

 อยางไรก็ดีจากการศึกษา ผูศึกษาไดพบปญหาสําคัญ  4  ประการที่มีผลกระทบตอการ 

จัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญของไทย ตลอดจนมีผลตอการสงเสริมยุทธศาสตร

ครัวไทยสูโลก และมีขอเสนอแนะแนวทางการแกปญหา ดังน้ี 

 

4.1 ปญหาเร่ืองความรู ความชํานาญและประสบการณของพนักงานประกอบอาหาร 

โดยที่ผูศึกษาไดกลาวแลวในบทที่ 3 วา กรมบัญชีกลางไดกําหนดอัตราเงินเดือนคาจาง 

พนักงานประกอบอาหารของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญหลายแหงตํ่าเกินความเปนจริง 

และตํ่ากวามาตรฐานคาครองชีพของประเทศตาง ๆ มาก  จนทําใหเอกอัครราชทูต และกงสุลใหญ

หลายคนประสบปญหาไมสามารถหาพนักงานประกอบอาหารที่มีความรู ความชํานาญและ

ประสบการณได ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่กอนจะเดินทางไปประจําการในตางประเทศ   

ตองมีการทดสอบการทําอาหารหลาย ๆ ชนิดทั้งคาวและหวานของพนักงานประกอบอาหารที่จะไป

ทํางานที่สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ  หากพบวาไมสามารถจางพนักงานประกอบอาหาร

ที่มีฝมือและประสบการณได  ก็มีความจําเปนตองจัดสงคนที่พรอมจะไปทํางานไปฝกฝนความรู

เพิ่มเติมจากสถาบันสอนการประกอบอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาบันที่เปนของทางราชการ  

โดยอาจตองขอใหกระทรวงการตางประเทศ โดยสถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการเปน 

ผูประสานงานใหโดยอาจจัดเปนคอรสสั้น ๆ รวมกันหลาย ๆ สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 

ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความพรอมกอนเดินทางไปปฏิบัติหนาที่จริงเชนเดียวกับการฝกอบรมเจาหนาที่ 

การทูตทุกระดับที่ทางสถาบันฯ  ไดดําเนินการอยูแลว 

 นอกจากน้ี เมื่อเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญไดเดินทางไปประจําการในตางประเทศแลว 

ก็มีความจําเปนตองรวบรวมขอมูลดานคาจางแรงงาน โดยเฉพาะคาจางพอครัว แมครัวของประเทศ

เจาภาพที่ตนไปประจําการรวมทั้งขอมูลดานคาครองชีพ ฯลฯ เพื่อจัดสงใหกระทรวงการตางประเทศ 

ใชเจรจากับกรมบัญชีกลางในการปรับอัตราคาจางพนักงานประกอบอาหารตอไป ทั้งน้ี กระทรวง

การตางประเทศจําเปนตองอธิบายใหกรมบัญชีกลางเขาใจใหไดวาเหตุใดคาจางแรงงานพนักงาน

ประกอบอาหารจึงมีความจําเปนตองจางในอัตราที่สูง เพื่อใหไดคนที่มีคุณภาพและประสบการณ 

และสามารถประกอบอาหารไทยที่มีคุณภาพ รสชาติที่ไดมาตรฐาน  และอาจเปนตัวอยางหรือ 

ที่ปรึกษาใหแก พอครัว  แมครัวชาวไทยที่ไปประกอบอาชีพในตางประเทศไดดวย 

 อยางไรก็ดี การแกปญหาที่นาจะเปนทางออกที่ดีที่สุดก็คือกระทรวงการตางประเทศควร

จะตองพิจารณาวาตําแหนงพนักงานประกอบอาหารมิใชตําแหนงลูกจางชั่วคราวที่มีวาระตามการ

ประจําการของเอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ ซึ่งตองออกเมื่อครบกําหนดประจําการของ 
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เอกอัครราชทูต / กงสุลใหญ แตควรพิจารณาวาตําแหนงพนักงานประกอบอาหารเปนตําแหนงที่มี

ความสําคัญและควรเปนพนักงานในตําแหนงลูกจางประจําและมีเงินคาจางที่เปนธรรมเพื่อจูงใจให

ไดพนักงานที่มีฝมือและประสบการณเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตจีนและญ่ีปุน  ซึ่งมีพนักงาน

ประกอบอาหารประจําและถือเปนหนาตาของสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ ในงานเลี้ยง

ตาง ๆ วาตองใชพนักงานประกอบอาหารที่มีฝมือในการจัดเลี้ยงที่สําคัญ ๆ   

 

4.2 ปญหาเร่ืองงบประมาณของกระทรวงการตางประเทศ 

ปญหาเร่ืองงบประมาณของกระทรวงการตางประเทศเปนเร่ืองที่มีการพูดถึงมาทุกยุค 

ทุกสมัย ผูบริหารกระทรวงฯ ตางก็ทราบดีถึงปญหาน้ี และไดพยายามเสนอรางงบประมาณเพิ่มขึ้น

ทุกปแตเน่ืองจากรัฐยังไมไดใหความสําคัญกับมิติการตางประเทศมากนัก จึงทําใหกระทรวงการ

ตางประเทศไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปเปนเงินจํานวนนอยที่สุด 1 ใน 3  กระทรวง 

ทุกปตลอดมา ทั้ง ๆ ที่กระทรวงการตางประเทศจําเปนตองปฏิบัติหนาที่แทนกระทรวงอ่ืน ๆ ทุก

กระทรวงในตางประเทศ  ดังน้ัน ผูศึกษาจึงเห็นวามีความจําเปนอยางยิ่งยวดที่ผูบริหารกระทรวงการ

ตางประเทศทุกระดับตองมีความสามารถในการอธิบายทําความเขาใจกับผูบริหารของสํานัก

งบประมาณ กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รวมทั้ง คณะกรรมาธิการงบประมาณของสภา

ผูแทนราษฎร และคณะรัฐมนตรีในภาพรวม  เพื่อใหเห็นถึงภาระหนาที่และความจําเปนของ

กระทรวงการตางประเทศ ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนที่สุดก็คือเร่ืองการจัดเลี้ยงของสถานเอกอัคร -

ราชทูต สถานกงสุลใหญ ซึ่งโดยเฉลี่ยหากเปนการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารค่ํามีแขกรับเชิญ

ไมเกิน 20 คน   จะใชเงินไมเกิน 20,000 – 30,000 บาท สําหรับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล

ใหญในยุโรป  ซึ่งนับวาไมแพงเมื่อเปรียบเทียบกับการไปรับประทานที่ภัตตาคารที่มีชื่อเสียง  

แตสามารถสรางความประทับใจไดมากกวามาก และสงผลดีตอความสัมพันธระหวางประเทศและ

สงผลทางออมตอธุรกิจรานอาหารไทยและรานขายเคร่ืองปรุงอาหารไทยอีกดวย   จึงมีความจําเปนที่

กระทรวงการตางประเทศจะตองปรับยุทธศาสตรบริหารงบประมาณในภาพรวม  โดยเฉพาะในดาน

การสนับสนุนงบประมาณใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ที่มีภารกิจหลักในดานการ

ประสานงานพหุภาคี  หรือมีภารกิจสําคัญในการติดตอกับหนวยงานทองถิ่นประเทศเจาภาพหลาย ๆ 

หนวยงาน  แมแตภารกิจการตอนรับคณะผูแทนจากประเทศไทยที่เดินทางไปดูงาน  ไปเยือน   หรือ

ไปประชุมกับหนวยงานประเทศเจาภาพใหไดรับงบประมาณหมวดคาใชสอยเพื่อใหมีความคลองตัว

ในการบริหารงบประมาณใหมากยิ่งขึ้น 
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4.3 ปญหาเร่ืองคุณภาพของสินคาและวัตถุดิบประเภทอาหารของไทย 

ปญหาที่พบบอยที่สุดเมื่อตองประกอบอาหารไทยในตางประเทศก็คือคุณภาพของสินคา

สงออกของไทย ซึ่งบางรายยังไมไดมาตรฐาน  ดังน้ัน   จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการแลกเปลี่ยน

ขอมูลระหวางกัน ระหวางขาราชการสถานเอกอัครราชทูตและคูสมรส  ตลอดจนเพื่อนรวมงานใน

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญอ่ืน ๆ วาสินคาประเภทใดที่มีคุณภาพดี และเหมาะที่จะใชทํา

รายการอาหารประเภทใดดี  อาทิ กะทิกระปอง 2 ยี่หอของไทย  ชนิดหน่ึงจะทําแกงไดดี  เน่ืองจาก

เคี่ยวแลวแตกมัน อีกชนิดหน่ึงจะทําขนมไดดี  เพราะสีขาวสวยและรสชาติหวานมัน  เปนตน    

นอกจากน้ี ยังพบวาขณะน้ีหลายประเทศในสหภาพยุโรปเร่ิมเขมงวดกับคุณภาพสินคาประเภท

อาหารของไทย   โดยเฉพาะพืชผักสมุนไพร  เน่ืองจากมีการตรวจพบสารตกคางประเภทยาปราบ

ศัตรูพืชเกินกําหนดคามาตรฐาน  อันอาจจะทําใหเกิดการสั่งหามนําเขา (ban) ทั่วทั้งตลาดสหภาพ

ยุโรปไดในอนาคต   อยางไรก็ดี  ปญหาน้ีก็อาจไดรับการแกไขหากทางการที่เกี่ยวของของไทย 

ใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรและผูสงออก  รวมทั้งเพิ่มความเขมงวดในการตรวจสินคากอน

อนุญาตใหสงออกโดยตองมีการบูรณาการขอมูลตาง ๆ ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งเปน

ผูดูแลการผลิตวัตถุดิบ กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งดูแลการผลิตอาหารสําเร็จรูปและกระทรวงพาณิชย

ซึ่งดูแลการสงออก เพื่อชวยใหการแกปญหาคุณภาพสินคาไทยไดอยางเปนระบบ   

อยางไรก็ดีขณะน้ีก็มีเอกชนผูนําเขาสินคาประเภทผักสดและสมุนไพรในยุโรปบางประเทศ

เร่ิมหันมาจางเกษตรกรในยุโรปใตหรือแอฟริกาตอนเหนือบางประเทศใหปลูกพืชผักสมุนไพรไทย

บางชนิดบางแลว  เชน โหระพา พริกขี้หนู มะเขือเปราะ  เปนตน   ดังน้ัน ปญหาเร่ืองคุณภาพสินคา

และวัตถุดิบคาดวานาจะไดรับการแกไขไดในโอกาสตอไป 

 

4.4 ความตอเน่ืองของการสงเสริมการสาธิตการทําอาหารไทยและการจัดกิจกรรมเทศกาลอาหารไทย   

ในตางประเทศ 

ตามที่กระทรวงการตางประเทศรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ เชน กระทรวงพาณิชย บริษัทการ

บินไทย จํากัด (มหาชน) กระทรวงเกษตรและสหกรณ และภาคเอกชน เชน โรงแรมชั้นนําบางแหง

รวมกันจัดงานเทศกาลอาหารไทยและการสาธิตการทําอาหารไทยในตางประเทศ โดยบางกิจกรรม

กระทรวงการตางประเทศไดริเร่ิมต้ังแตกอน พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนปที่รัฐบาลไดริเร่ิมโครงการ

ยุทธศาสตรครัวไทยสูโลก และตอมาไดมอบหมายใหกระทรวงพาณิชยและสถาบันอาหารรวมกัน

เปนหนวยงานหลักดําเนินการรวมกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญไทยในตางประเทศ 

จัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมอาหารไทยตามยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกน้ัน  โดยที่กระทรวงการ

ตางประเทศไดรับงบประมาณในจํานวนที่นอยมากและมีบุคลากรไมเพียงพอในหลาย ๆ ประเทศ 
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จึงไมสามารถดําเนินกิจกรรมสงเสริมการสาธิตการทําอาหารไทยและเทศกาลอาหารไทยไดใน 

ทุกประเทศ  ดังน้ัน ผูศึกษาจึงเห็นวาควรมีการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานขางตนเพื่อจัดทํา

โครงการสงเสริมอาหารไทยในตางประเทศอยางเปนระบบและพรอมเพรียงกัน โดยอาจจัดเปนทีมผู

ดําเนิน การฝกสอน/ประกอบอาหารไทยจากประเทศไทยไปรวมกันดําเนินกิจกรรมในประเทศ

เปาหมาย ในลักษณะ road show และดําเนินการอยางตอเน่ืองทุกป เปนเวลาอยางนอย 3 – 5 ป 

เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  อันจะทําใหการสงออกผลิตภัณฑอาหารไทยทั้งที่เปนวัตถุดิบ

เคร่ืองปรุงผักผลไม รวมทั้งอาหารแชแข็งจากประเทศไทยไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้นและนํารายได

เขาประเทศมากขึ้นและเปนการยกระดับมาตรฐานอาหารไทยใหเปนอาหารที่ไดรับความนิยมทั่วโลก

ตอไป  โดยกระทรวงการตางประเทศจะตองพิจารณาและประเมินผลวาในประเทศเปาหมายตาง ๆ 

น้ัน ควรดําเนินการประชาสัมพันธอาหารไทยในลักษณะใด เน่ืองจากการจัดโครงการตาง ๆ ในแต

ละประเทศจะมีลักษณะเฉพาะตัวและ model ของประเทศหน่ึงอาจใชไมไดผลกับอีกประเทศหน่ึง 

อาทิเชน การจัดงานเทศกาลไทยในญ่ีปุนที่ประสบผลสําเร็จดียิ่งและมีคนญ่ีปุนเขารวมงานหลายแสน

คนเพิ่มขึ้นทุกปน้ัน อาจจะไมประสบผลสําเร็จในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เน่ืองจากคนจีน

ไมนิยมจัดงานในสวนสาธารณะ แตจะนิยมจัดงานในโรงแรมระดับหาดาว จึงจะถือวางานน้ัน ๆ 

ประสบผลสําเร็จและสามารถใชประชาสัมพันธกับสื่อของทองถิ่นไดเปนอยางดี ดังที่ผูศึกษาไดเคย

ทดลองจัดงานเทศกาลไทยที่สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว พบวาหากมีการจัดงานในลักษณะ

การจัดเทศกาลอาหารไทยในโรงแรมระดับหาดาวและเชิญแขกจากหนวยงานตาง ๆ ของฝายจีน 

โดยเฉพาะผูนําภาครัฐมารวม สื่อมวลชนของจีนจะใหความสําคัญและลงขาวในสื่อตาง ๆ ทั้งทาง

โทรทัศน วิทยุและหนังสือพิมพ เปนการประชาสัมพันธโดยไมตองเสียคาใชจายในสวนน้ีเลย 

อยางไรก็ดี ในยุโรปการจัดงานก็อาจแตกตางกันตามวัฒนธรรมทองถิ่น แตที่สําคัญรัฐควรมี

งบประมาณจํานวนหน่ึงสําหรับใหสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ ใชในการประชาสัมพันธ

กับสื่อทองถิ่นโดยเฉพาะสื่อโทรทัศนหรือสิ่งพิมพรายสัปดาหที่เกี่ยวกับอาหาร ซึ่งจะไดรับความ

นิยมจากชาวยุโรปจํานวนมาก  ดังน้ัน กระทรวงการตางประเทศจึงควรรวมพิจารณาโครงการครัว

ไทยสูโลกน้ีกับกระทรวงพาณิชยและหนวยงานอ่ืน ๆ อยางจริงจัง เพื่อบูรณาการงบประมาณในการ

สงเสริมยุทธศาสตรครัวไทยสูโลกน้ีใหไดผลอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืนตอไป 
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วิทยาลัยนักบริหาร สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน กพ.  

 

ชญานิษฐ พราหมเภทย และสุดาพร ทิมฤกษ.  เอกสารประกอบการฝกอบรมการประกอบอาหารไทย 

ในประเทศแถบยุโรป 2550.  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี 

คหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

 

“ครัวไทยสูโลก”  เขาถึงไดจาก http//www.depthai.go.th.   

 

สํานักสารสนเทศการคาระหวางประเทศ. กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย. 2553 
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ภาคผนวก ก. 

ตําราอาหารไทยทัง้ของวาง อาหารคาวและของหวาน 
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แกงมัสมั่นเน้ือ 

สวนผสม 

 ลูกผักช ี  1 ชอนโตะ 

 ลูกจันทน  ½ ลูก 

 พริกแหงแกะเม็ดออก  15 เม็ด 

 ขาซอย  1 ชอนโตะ 

 หอมซอย   ¼   ถวย 

 กะปเผา  2 ชอนชา 

 ลูกกระวานบีบใหแตกเอาแตเม็ด 3 เม็ด 

 ถั่วลิสงคั่วปน  1/3 ถวย 

 ยี่หรา  1 ชอนชา 

 กานพลู  2 ดอก 

 ตะไคร  3 ชอนโตะ 

 ผิวมะกรูดซอย 1 ชอนโตะ 

 กระเทียมซอย ¼ ถวย 

 พริกขี้หนูสด  10  เม็ด 

 เกลือปน  2 ชอนชา 

 รากผักชีห่ันหยาบๆ ¼ ถวย 

 

วิธีโขลกนํ้าพริก 

 1. คั่วเคร่ืองเทศทุกชนิด เคร่ืองแกงสดและพริกแหง แลวโขลกจนละเอียด ตักขึ้น  

 2. คั่วพริกแหง พริกขี้หนูสดโขลกละเอียด 

 3. คั่วเคร่ืองเทศสดทุกชนิด โขลกรวมกับพริกพอละเอียดดี ใสเคร่ืองเทศในขอหน่ึง กะปเผา  

     ถั่วลิสงคั่ว 1/3  ถวย  โขลกจนละเอียดเขากันดี 

สวนผสมแกง 

 เน้ือสะโพก(ห่ันชิ้นโตๆ) 1 กิโลกรัม 

 ถั่วลิสงคั่ว  ½ ถวย 

 หอมใหญ (หัวเล็ก) 5 หัว 

 ลูกกระวาน  5 ลูก 

 มะพราวขูด   1 กิโลกรัม ( กะทิ 8 ถวย ) 
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 มันฝร่ัง  4 หัว 

 ใบกระวาน   5 ใบ 

 นํ้าปลา  ½ ถวย 

  นํ้าตาลมะพราว ¾  ถวย 

  นํ้ามะขามเปยก ½ ถวย 

 เกลือปน  1-2 ชอนชา 

 

วิธีทํา 

 1. ลางเน้ือใหสะอาดทอดพอสุก(ไมเหลือง) 

 2. คั้นมะพราวใหไดหัวกะทิ 3 ถวย  หาง 6 ถวย   

 3. เคี่ยวเน้ือกับหางกะทิจนนุม 

 4. คั่วถั่วลิสงใหเหลืองทั่วดี  ตักขึ้นบี้จนเปลือกหลุด  ฝดเอาเปลือกออกใหหมด  

 5. เคี่ยวหัวกะทิจนแตกมัน ใสนํ้าพริกแกงลงผัดใหหอม ตักใสหมอเน้ือ นําไปต้ังไฟใสถั่ว  

     ลูกกระวาน ใบกระวาน  พอเดือดปรุงรสดวยนํ้าปลา  นํ้าตาล  นํ้ามะขามเปยก  ชิมใหได  

     3 รส   ถาไมเค็มใสเกลือ  

 

หมายเหตุ  อาจใสหอมหัวใหญ  หรือมันฝร่ังก็ไดตามใจชอบ  หรืออาจใชเน้ือไกแทนเน้ือวัวก็ได  

          ห่ันเปนชิ้นโต ถาเปนเน้ือไก  หมู   ตองเคี่ยวเน้ือกับหางกะทิใหนุมกอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

 

  33 

แกงเผ็ดเปดยาง 

เคร่ืองปรุงนํ้าพริก 

 พริกแหงเม็ดใหญแกะเม็ดออก 12 เม็ด  

 พริกขี้หนูบด 20  เม็ด 

 ตะไครซอยบางๆ  3 ชอนโตะ  

 เกลือปน 1 ชอนชา 

 ผิวมะกรูดห่ันฝอย 1 ชอนโตะ  

 หอมแดง ¼ ถวย 

 รากผักชีห่ันฝอย 2 ชอนโตะ  

 กระเทียม ½ ถวย 

 ขาห่ันฝอย 1 ชอนโตะ  

 กะปดี 1 ชอนชา 

 

เคร่ืองเทศ 

 ลูกจันทนเทศกะเทาะเปลือกเอาเม็ดใน ¼ ลูก  

 พริกไทยเม็ด 1 ชอนชา 

 ลูกระวานแกะเอาเมล็ดใน 3-4  ลูก  

 ลูกผักช ี 2 ชอนชา 

 ดอกจันทนเทศ 2 – 3  ดอก  

 ยี่หรา 1 ชอนชา 

 

วิธีทํา 

 นําเคร่ืองทั้งหมดไปคั่วใหหอสม แลวโขลกใหละเอียดตักขึ้น โขลกเคร่ืองปรุงนํ้าพริกแกง

ทั้งหมดใหละเอียดแลวคอยใสเคร่ืองเทศ โขลกใหเขากันดี พักไว 

 

สวนผสม 

 เปดยางเลาะกระดูกออกห่ันเปนชิ้นเล็กๆ  1 ตัว  

 มะเขือเทศลูกเล็ก 15 ผล 

 มะเขือพวงเด็ดขั้วออก 1 ขีด  

 สับปะรดห่ันสี่เหลี่ยม 1 ถวย 
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 พริกชี้ฟา เขียว แดง เหลือง 6  เม็ด  

 ใบมะกรูดเด็ดกาน 5-6 ใบ 

 ใบโหระพาเด็ดเปนใบๆ  ½ ถวย  

 นํ้าปลา 4 ชอนโตะ 

 พริกไทยออนตัดทอนสั้นๆ  5 ชอ  

 นํ้าตาลปบ  1 ชอนโตะ 

 หัวกะทิ 3 ถวย  

 หางกะทิ 4  ถวย 

 

วิธีทํา 

 1. แบงหัวกะทิไว 1 ถวย  อีก 2 ถวย กระทะต้ังไฟเคี่ยวใหแตกมัน ใสนํ้าพริกแกงผัดใหหอมมีมัน

ลอยหนา ใสเน้ือเปด ลงผัดใหเขากัน 

 2. นําหางกะทิใสหมอตมใหเดือด จึงใสเปดที่ผัดในขอ 1 เคี่ยวพอเปดนุม ปรุงรสดวยนํ้าปลา 

นํ้าตาลปบ ใสสับปะรด  มะเขือพวง มะเขือเทศ เม็ดพริกไทยออน พอเดือดใสหัวกะทิที่เหลือชิมรส 

เค็ม–หวาน เล็กนอย กอนยกลงใสพริกชี้ฟา ใบมะกรูด ใบโหระพา 

 

ขอเสนอแนะ 

 ใชนํ้าพริกแกงเผ็ดแลวเติมเคร่ืองเทศ ประมาณ 200 – 250  กรัม  จะใสองุนเปร้ียวแทนสับปะรด 

ก็ได 
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แกงกะหร่ีไก 

สวนผสมพริกแกง 

 พริกแหง   9 เม็ด  

 ยี่หราคั่ว   3 ชอนชา 

 ตะไคร   2 ชอนโตะ  

 ลูกผักชีคั่ว   1 ชอนโตะ 

 ขา   2 ชอนชา  

 กานพลูคั่ว   5 ดอก 

 ผิวมะกรูด   2 ชอนชา  

 ลูกกระวานใชเม็ดใน  3 ลูก 

 หอม    ½ ถวย  

 ผงกะหร่ี   1 ชอนโตะ 

 กระเทียม   ½ ถวย  

 กะป   2 ชอนชา 

 ขิง   2 ชอนชา  

 เกลือ   2 ชอนชา 

วิธีโขลกนํ้าพริก 

 1. โขลกเคร่ืองเทศทุกชนิดใหละเอียด  

 2. พริกแหงแกะเม็ดออก แชนํ้าใหน่ิม แลวโขลกพริกกับเกลือใหละเอียด 

 3. ใสตะไคร  ขา  ผิวมะกรูด  ขิง  พอโขลกพอละเอียดคอยใสหอม  กระเทียม  กะป  ผงกะหร่ี  

     เคร่ืองเทศที่โขลกไว  โขลกจนละเอียดเขากันดี 

สวนผสมแกงกะหร่ี  

 ไกติดกระดูก (ใชอกไก ) ½  กิโลกรัม 

 มะพราวขูด  ½ กิโลกรัม 

 มันฝร่ัง หรือมันเทศ ½ กิโลกรัม 

 นํ้าปลาดี  ¼ ถวย 

 เกลือปน  1 ชอนชา 

 นํ้าตาลปบ   1   ชอนโตะ 
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วิธีทํา 

 1. ลางไก สับเปนชิ้นโตพอประมาณ  2 น้ิว  มะพราวขูดคั้นหัวกะทิและหางกะท ิ

 2. ปอกเปลือกมัน ห่ันเปนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 1 น้ิว แชนํ้าเพื่อไมใหดํา 

 3. เคี่ยวกะทิใหแตกมัน  ใสนํ้าพริกลงผัดจนแตกมันหอม   หางกะทิต้ังไฟพอเดือด  ใสไก   

ใสเคร่ืองผัด 

  พริกที่ผัด  ใสมันฝร่ังปรุงรสดวยนํ้าปลา  นํ้าตาล   ชิมรสตามตองการพอมันฝร่ังสุกยกลง

รับประทานกับอาจาด 

 

 

สวนผสมอาจาด 

 นํ้าสมสายชู   1 ถวย 

 นํ้าตาลทราย  1 ถวย 

 เกลือปน  2 ชอนชา 

 แตงกวา   15 ผล 

 พริกชี้ฟา เขียว แดง  5 เม็ด 

 หอมแดงซอยบางๆ    1 ถวย 

 

วิธีทํา   

 1. ผสมนํ้าสม นํ้าตาลทราย เกลือ ต้ังไฟ เคี่ยวสักครู ยกลงทิ้งไวใหเย็น 

 2. แตงกวาตัดหัวตัดทาย ผา 2 หรือ 4 ห่ันหนาพอสมควร พริกชี้ฟาห่ันเปนแวนๆ 

 3. เวลาจะรับประทานใหผสมเขาดวยกัน คอยรับประทานกับแกงกะหร่ี 
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พะแนงหมู 

 

สวนผสมนํ้าพริกพะแนง 

 ลูกผักชีคั่ว   1 ชอนโตะ  

 พริกขี้หนู  10-15 เม็ด 

 ลูกยี่หราคั่ว  1 ½ ชอนชา  

 ตะไคร  3 ชอนโตะ 

 พริกแหงแชนํ้าใหน่ิม 9-10  เม็ด  

 ขา  2 ชอนชา 

 ผิวมะกรูด   2 ชอนชา  

 รากผักชี  3 ชอนโตะ 

 พริกไทยเม็ด  2 ชอนชา  

 หอม   ¼ ถวย 

 กระเทียม  ¼ ถวย   

 กะป   2 ชอนชา 

 ถั่วลิสงคั่ว  1/3  ถวย 

  

วิธีทํา 

 1. โขลกลูกผักชี ยี่หรา ใหละเอียด โขลกพริกกับเกลือใหละเอียด โขลกรวมกันใหเขากันดี  

จึงใสตะไคร ขา ผิวมะกรูด รากผักชี โขลกจนละเอียดแลวคอยใสหอม กระเทียม กะป ลงไปโขลก  

 2. พอเคร่ืองที่โขลกละเอียดดี ใสถั่วลิสงลงไปโขลกใหละเอียด 

 

สวนผสมพะแนงหมู 

 เน้ือหมู   ½ กิโลกรัม  

 มะพราว   1 กิโลกรัม 

 นํ้าปลา   5 ชอนโตะ  

 นํ้าตาลมะพราว  ½ ชอนโตะ 

 พริกชี้ฟา แดง เขียว เหลือง  

 นํ้าพริกพะแนง โหระพา ใบมะกรูด 
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วิธีทํา  

 1. ห่ันเน้ือหมูชิ้นบางโตพอสมควร  

 2. คั้นกะทิใหไดหัวกะทิ 3 ถวยตวง หางกะทิ 4 ถวยตวง 

 3. เด็ดโหระพาเปนใบๆ ฉีกใบมะกรูด พริกชี้ฟาห่ันแฉลบ 

 4. เคี่ยวหมูกับหางกะทิใหนุม 

 5. เคี่ยวหัวกะทิพอแตกมันใสนํ้าพริกผัดจนหอม ตักใสในหมอหางกะทิต้ังไฟ ปรุงรสดวย

นํ้าปลา นํ้าตาล  ชิมรสเมื่อรสดี ใสใบมะกรูด ใบโหระพา แลวยกลง 
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แกงฮังเล 
 

สวนผสม 
 หมู  3  ชั้น    1  กิโลกรัม 
 ตะไครซอย    ½  ถวย 
 ขา     1  ชอนโตะ 
 กะป     2  ชอนโตะ 
 พริกแกงเม็ดใหญ   ¼  ถวย ( ประมาณ 7 กรัม ) 
 นํ้าตาลออย ( นํ้าตาลปบ )   ¼  ถวย ( ประมาณ 60 กรัม ) 
 เตาเจ้ียวขาวยีเอาแตเน้ือ   2½  ชอนโตะ 
 นํ้า     4  ถวย 
 ขมิ้นผง     1  ชอนโตะ 
 ซีอ้ิวดํา     1  ชอนชา 
 ขิงแชนํ้าขูดโขลก   ¼  ถวย 
 หอมซอย    ½  ถวย 
 นํ้ามะขามเปยกขนๆ   ¼  ถวย 
 นํ้าปลา     1  ชอนโตะ 
 
วิธีทํา 

1. โขลกเคร่ืองแกง  พริกแหง  ตะไคร  ขา  กะป  ใหละเอียด แลวใสนํ้าตาล 
2. ห่ันหมู  3  ชั้น  กวางยาว  1½  น้ิว  นําไปคลุกกับนํ้าพริก  ใสซีอ้ิว  ขมิ้นผง  เตาเจ้ียว  นํ้า  

นําไปเคี่ยวบนเตาใชไฟออนจนหมูเปอย  ใสหอมซอย  ขิง  ปรุงรสดวยนํ้ามะขาม  นํ้าปลา  

ใหมีรสเปร้ียว  เค็ม  หวาน 
 
หมายเหต ุ
 ใสกระทอนได 
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แกงเลียง 
 

สวนผสมนํ้าพริกแกง 
 เกลือปน    2  ชอนชา 
 หัวหอมแดง    ½  ถวย ( ห่ันหยาบๆ ) 
 กระเทียมซอยหยาบๆ   2  ชอนโตะ 
 พริกไทยปน    1  ชอนโตะ 
 พริกขี้หนูสวน    5  เม็ด 
 กะปอยางดี    2  ชอนโตะ 
 กุงแหงปนหรือปลายาง   ½  ถวย 
 
วิธีทํา 

1. เตรียมสวนผสมทุกอยางใหพรอม 
2. โขลกพริกกับเกลือปนจนละเอียดใสพริกไทย  หอมแดง  กระเทียมโขลกจนละเอียด ใสกะป 

กุงแหง  โขลกใหเขากัน 
สวนผสมแกงเลียง 
 นํ้าพริกแกงที่โขลก 
 นํ้าซุป     7  ถวย 
 กุงสด     200  กรัม 
 เห็ดฟาง     100  กรัม 
 ขาวโพดออน    100  กรัม 
 แตงโมออน    200  กรัม 
 ฟกทอง     200  กรัม 
 บวบออน    200  กรัม 
 ใบแมงลัก    100  กรัม 
 เกลือปน    1 - 2      ชอนชา 
 นํ้าปลาดี 
 นํ้าตาลทรายเล็กนอย 
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วิธีทํา 
 ผสมนํ้าซุปกับนํ้าพริกแกง  ต้ังไฟจนเดือด ใสผักที่สุกยากกอน  จึงใสผักใบตามลําดับ   
ใสกุงสด  ปรุงรสดวย  เกลือปน  นํ้าปลา  นํ้าตาลทรายเล็กนอย ชิมรสดีแลวใสใบแมงลัก เสิรฟรอนๆ 
 
หมายเหตุ     สามารถใสผักใบชนิดอ่ืนๆได หรือจะใชผักพื้นบานหลายๆชนิด รวมกัน 
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ตมขากุง 

สวนผสม 

 เน้ือกุงผาหลัง 300  กรัม 

 หัวกะทิขนๆ  ½  ถวย   หาง   5  ถวย 

 ขาออนห่ันเปนแวนๆ  100  กรัม 

 ตะไครทุบพอแตกห่ันแฉลบ 2  ตน 

 ใบมะกรูดฉีกกานกลางออก 10   ใบ 

 พริกขี้หนูสวนบุบ 10-15  เม็ด 

 ผักชีเด็ดเปนใบๆ   2  ตน 

 รากผักชีบุบพอแตก 2  ราก 

 นํ้ามะนาว ¼  ถวย 

 นํ้าปลา 3  ชอนโตะ 

 เกลือปน 2  ชอนชา 

วิธีทํา 

 1. นําหางกะทิต้ังไฟใหเดือด ใสเน้ือกุง  ขา  ตะไคร รากผักชี ใบมะกรูด พอเดือดใสเกลือปน 

นํ้าปลา เคี่ยวไฟออนจนกุงสุก ใสหัวกะทิคนใหเขากัน ยกลง 

 2. ปรุงรสดวย นํ้ามะขาม พริกขี้หนู โรยหนาดวยผักชี  เสิรฟรอนๆ  

หมายเหตุ         

- ตองคนไมใหกะทิแตกมัน 

- สามารถเพิ่มเห็ดฟางได  
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ปลาทูตมสม 

 

สวนผสม 

 พริกไทยเม็ด    2  ชอนชา 

 รากผักชีห่ันหยาบๆ   1  ชอนโตะ 

 หัวหอมห่ันหยาบๆ   3  ชอนโตะ 

 กะป     1  ชอนชา 

 

วิธีโขลก 

1. โขลกพริกไทยใหละเอียด 

2. ใสรากผักชี  หัวหอม  โขลกจนละเอียด 

3. ใสกะปโขลกจนเขากัน 

 

สวนผสมปลาทูตมสม 

 ปลาทูสดตัวขนาดกลาง   6  ตัว 

 ขิงออน     100  กรัม 

 ตนหอม     2  ตน 

 ผักชี     1  ตน 

 

เคร่ืองท่ีโขลกละเอียด 

 นํ้าเปลา     5 - 6   ถวย 

 นํ้าปลา     ¼  ถวย 

 เกลือปน    2  ชอนชา 

 นํ้าตาลมะพราว    150  กรัม 

 พริกแหงทอด    6  เม็ด 

 นํ้ามะขามเปยกขนๆ   4  ชอนโตะ 

 กระเทียมทุบสับละเอียด   1  ชอนโตะ 

 นํ้ามัน     3  ชอนโตะ 
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วิธีทํา 

1. ปลาทูฉีกแกมออกทั้ง  2  ขาง ตัดหางทิ้ง ตัดหัวเก็บไวลางนํ้าเกลือและนํ้าเปลา  สอดหัวปลา

ทูเขาไปในทองปลาเพื่อไมใหทองแตก บั้งทั้ง  2  ขาง  ผึ่งในตะแกรงใหสะเด็ดนํ้า 

2. ปอกเปลือกขิง  ลางนํ้าห่ันฝอย 

3. ลางตนหอม  ตัดราก  ลอกใบเสียทิ้ง  ตัดปลายใบ  ลางนํ้าห่ันเปนทอนสั้นๆยาวประมาณ   

½  น้ิว 

4. ลางผักชี  เลือกใบเสียทิ้ง  ลางนํ้า  ใชมือถูตรงโคนตนใหหมดดิน  เด็ดเปนใบๆไวแตงหนา 

5. ละลายเคร่ืองที่โขลกไวกับนํ้าเปลา  นําไปต้ังไฟจนเดือด ปรุงรสดวยนํ้าปลา  นํ้าตาล  นํ้า

มะขามเปยกชิมรส  3  รส  เค็ม  หวาน  เปร้ียว ( ชิมรสคอนขางจัด  ถารสไมจัดจะทําใหปลา

เหม็นคาว ) เมื่อรสดีแลวใสปลาและขิง ( ขณะที่ใสปลาหามคน ) พอปลาสุกยกลง  ใส

ตนหอม 

6. ตวงนํ้ามันใสกระทะนําไปต้ังไฟ  ใสกระเทียมเจียวใหเหลือง  ตักขึ้นพรอมกับนํ้ามันใสใน

หมอปลาตมสม  ตักใสถวยแตงหนาดวยผักชี 

 

หมายเหต ุ

1. ปลาที่ใชตมสมนอกจากปลาทูยังใชปลาชอนหรือปลากระบอกถาใชปลาอะไรก็เรียกตามชื่อ

ปลาชนิดน้ัน 

2. เพื่อปลาสดที่มีกลิ่นคาวอาจจะทอดใหเหลืองกรอบ แลวนํามาตมสมก็ได 
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แกงเขียวหวานหมู,ไก,กุง 

 

สวนผสม นํ้าพริก 

 พริกขี้หนูสีเขียว    1/4    ถวย 

 พริกขี้หนูสวน    25-30   เม็ด 

 ขาซอยโขลก    2   ชอนชา 

 ผิวมะกรูดห่ันฝอย   2   ชอนชา 

 พริกไทยปน    2   ชอนชา 

 กะป     2   ชอนชา 

 พริกชี้ฟา เขียว เหลือง    12   เม็ด 

 กระเทียมซอย    1/4    ถวย 

 หอมแดงซอย    1/4   ถวย 

 ตะไครซอย    3   ชอนโตะ 

 รากผักชีโขลก    1/4   ถวย 

 ลูกผักชีคั่วปน    2   ชอนชา 

 ลูกยี่หราคั่วปน    1   ชอนชา 

 เกลือปน    1   ชอนโตะ 

 ใบผักชีซอย    1/4    ถวย 

 

สวนผสมอื่นๆ 

 มะพราวขูด    1   กิโลกรัม 

(คั้นหัว2 ½  หาง5 ถวย) 

 หมู, ไก , ปลาสด    500   กรัม  

 นํ้าตาลปบ    11/2    ชอนชา 

 มะเขือพวง    300   กรัม 

 พริกชี้ฟาแดงห่ันแฉลบ   6   เม็ด 

 ใบมะกรูดฉีกกาน   7   ใบ 

 ใบโหระพาเด็ดเปนใบๆ   1/4    ถวย 

วิธีทํา  

 1. โขลกนํ้าพริกใหละเอียด ( สวนผสมนํ้าพริก ) 
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 2. นําหัวกะทิ 2 ถวย เคี่ยวใหเดือด ผัดนํ้าพริกแกง ใสเคร่ืองแกงลงผัดใหหอมกับนํ้ามัน 

เล็กนอย คอยๆเติมหัวกะทิ ลงผัดใหหอม แตกมันเล็กนอย ใสเน้ือหมู หรือ ไกผัดใหเขากัน  พอสุก

เติมหางกะทิ 

 3. ปรุงรสดวยนํ้าปลา นํ้าตาล ใสมะเขือพวง พริกชี้ฟา ใบมะกรูด ใบโหระพา และกะทิ ½ 

ถวย ใหเดือดอีกคร้ังจึงยกลง ( รับประทานได 10 คน ) 

 

หมายเหตุ  ใชนํ้ามัน 3 ชอนโตะ ต้ังไฟใหรอนใสนํ้าพริกลงผัดใหหอมเติมหัวกะทิผักจนแตกมัน 
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ตมยํากุง 

 

สวนผสม 

 กุงสดขนาดกลาง    300   กรัม 

 ตะไครทุบพอแตกห่ันแฉลบ  3   ตน 

 ใบมะกรูดฉีกกานกลางออก  10   ใบ 

 รากผักชีทุบ    5   ราก 

 เห็ดฟางผาคร่ึงดอก   150   กรัม 

 ผักชีเด็ดเปนใบๆ    2   ตน 

 พริกขี้หนูสวนบุบพอแตก   5   กรัม (1 ชอนโตะ) 

 นํ้าปลา                 2   ชอนโตะ 

 เกลือปน    1½   ชอนชา 

 นํ้ามะนาว    4   ชอนโตะ 

 นํ้าซุป     5   ถวย 

 

วิธีทํา 

 1. ลางกุง แกะเปลือก ไวหัวไวหาง ผาหลัง เอาเสนดําออก 

 2. ต้ังนํ้าซุปใหเดือด ใสตะไคร รากผักชี เห็ดฟาง ใบมะกรูด พอเดือด ใสกุง พอสุกยกลง 

 3. ปรุงรสดวยนํ้ามะนาว นํ้าปลา พริกขี้หนูสด ผักชี 

 

หมายเหต ุ

 1. ถาทําตมยํานํ้าขนจะใชพริกเผา ผสมกับนมสด นํ้ามะนาว คนใหเขากัน กอนจึงปรุงรส

 2. สามารถใชไกแทนกุงได 

 3. เสิรฟรอนๆ 
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ตมขาไก 

 

สวนผสม 

 

 เน้ือไกห่ันชิ้นพอคํา   300   กรัม 

 กะทิขนๆหัว    ½   ถวย หาง 5 ถวย 

 ขาออนห่ันเปนแวนๆ   100   กรัม 

 ตะไครทุบพอแตกห่ันแฉลบ  2   ตน 

 ใบมะกรูดฉีกกานกลางออก  10   ใบ 

 พริกขี้หนูสวนบุบ   10-15   เม็ด 

 ผักชีเด็ดเปนใบๆ    2   ตน 

 รากผักชีบุบพอแตก   2   ราก 

 นํ้ามะนาว    ¼   ถวย 

 นํ้าปลา     3   ชอนโตะ 

 เกลือปน    2   ชอนชา 

 

วิธีทํา 

1. นําหางกะทิต้ังไฟพอเดือด ใสเน้ือไก ขา ตะไคร รากผักชี ใบมะกรูด พอเดือดใสเกลือปน      

    นํ้าปลา เคี่ยวไฟออนจนไกสุก ใสหัวกะทิ คนเขากัน ยกลง 

2. ปรุงรสดวย นํ้ามะนาว พริกขี้หนู โรยหนาดวยผักชี เสิรฟรอนๆ 

 

หมายเหตุ 

 1. ตองคนไมใหกะทิแตกมัน 

 2. สามารถเพิ่มเห็ดฟางได 
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นํ้าพริกลงเรือ 

 

สวนผสม 

 กะปดี  4 ชอนโตะ  

 กุงแหงปน  5 ชอนโตะ 

 มะดันผลใหญ  15 ผล (ถาไมมีใชมะมวงแทนได)

 มะอึก  10 ผล 

 กระเทียม   15 กลีบใหญ (2 ชอนโตะ)  

 พริกเหลือง  3 เม็ด 

 พริกขี้หนู  20 เม็ด  

 นํ้าปลา  6-8 ชอนโตะ 

 นํ้าตาลมะพราว  ¾ ถวยตวง  

 มะนาว  ½ ถวยตวง 

 

วิธีทํา  

 1. หอกะปดวยใบตอง ปงไฟใหหอม 

 2. ลางมะดัน สับใหรอบลูกฝานเปนเสน 

 3. ขูดมะอึกออกใหหมด ลางนํ้า ห่ัน 2 ซีก ห่ันบางๆ 

 4. ปอกเปลือกกระเทียมห่ันหยาบๆ  

 5. เด็ดขั้วพริก ลางนํ้า ห่ันพริกเหลือง เปนทอนยาวพอควร 

 6. โขลกกระเทียม กะปและพริกเหลืองใหละเอียด ใสมะอึก มะดัน กุงแหงและพริกขี้หนู โขลก

จนเขากันดี ปรุงรสดวยนํ้าปลา นํ้าตาลและนํ้ามะนาว ชิมรสคนใหเขากัน นําไปผัดใหเขากันดี ตักใส

ภาชนะคลุกกับเคร่ืองประกอบ ไดแกหมูหวาน ไขดองเค็ม กระเทียมดอง ปลาฟู กุงแหงทอดกรอบ 

 

วิธีทําไขเค็ม      ปอกเปลือกไขเค็มตม แกะไขขาวออก ใชแตไขแดง ห่ันเปนสี่เหลี่ยมโตพอควร หรือ

จะปนเปนกอนกลม  เสนผานศูนยกลางประมาณ ¼ น้ิว 

วิธีทํากระเทียมดอง    ลอกเปลือกกระเทียมดองออกบาง ผา 2 ซีก ดึงแกนกลางออก ห่ันตามขวาง

บางๆ 

วิธีทํากุงแหงทอดกรอบ     ลางกุงแหง ผึ่งใหแหง นําไปทอดใหกรอบ 
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สวนผสมปลาฟู          ปลาอินทรีสด      3          ขีด 

                                   เกล็ดขนมปงปน            1            ถวยตวง 

                                  นํ้ามันสําหรับทอดและผสมในปลา 

วิธีทําปลาฟู    1. ลางปลา น่ึงใหสุก ยกลง ทิ้งไวใหเย็น ลอกเอาหนังออก แกะเอาแตเน้ือ ใชสอมยีให

ละเอียด 

           2. นํากระทะใสนํ้ามัน ต้ังไฟจนนํ้ามันรอน ตักปลาโรยลงในนํ้ามัน ใชตะหลิว 2 อัน 

ตะลอมให 

               เขามาเปนแพ ตักขึ้น วางบนกระดาษซับมัน 

สวนผสมหมูหวาน 

   เน้ือหมู 500  กรัม  (ห่ันชิ้นพอคําเล็กๆ ที่จะคลุกกับนํ้าพริก ) 

   นํ้ามัน 2 ชอนโตะ               

   นํ้าปลา ¼ ถวยตวง 

   นํ้าตาลมะพราว ½ ถวยตวง  

   นํ้าเปลา ½ ถวยตวง 

 

วิธีทําหมูหวาน 1. ลางเน้ือหมู ห่ันเปนชิ้นเล็กๆ  

   2. ตวงนํ้ามันใสกระทะ นําไปต้ังไฟจนรอน ใสหมูลงไปผัดจนสุก ปรุงรสดวย

นํ้าปลา นํ้าตาลและนํ้าพอเดือดชิมรส พอรสดีเคี่ยวไฟออน จนหมูนุมเหลืองนํ้าขลุกขลิก ตักขึ้น 
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นํ้าพริกออง 

 

สวนผสม 

 เน้ือหมูบด   1 ½  ถวย  

 นํ้าตาลปบ   ½  ถวย 

 มะเขือเทศสีดาสับหยาบๆ   ½ กิโลกรัม  

 นํ้าเปลา   ½ ถวย 

 พริกแหงเม็ดใหญ   10  เม็ด   

 นํ้ามะขามเปยก  ¼ ถวย 

 หอมแดงซอย  3 ชอนโตะ  

 นํ้ามันพืช   ½ ถวย 

 กระเทียมซอย  2 ชอนโตะ  

 กะป   2 ชอนโตะ 

 ขาซอยละเอียด  1 ชอนโตะ  

 ตะไครซอย    1 ชอนโตะ 

 รากผักชีซอย  2 ชอนโตะ  

 เกลือปน   1 ชอนชา 

 นํ้าปลาดี   2 ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

 1. โขลกนํ้าพริกแกงใหละเอียด(เกลือ พริกแหง ขา ตะไคร รากผักชี กระเทียม หอมแดง กะป ) 

 2. ใสเน้ือหมู มะเขือเทศ โขลกใหเขากันปรุงรสดวยนํ้าปลา นํ้าตาล นํ้ามะขามเปยก 

 3. นําไปผัดจนหมูสุก ปรุงรสดวยนํ้าตาล นํ้าปลา ใหรสหวานเค็ม เปร้ียว  ผัดใหแตกมัน 

รับประทานกับผักสดผักตมสุก 
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เตาเจี้ยวหลน 

 

สวนผสม 

 กะทิขนๆ   4 ถวย  

 เตาเจ้ียวขาวโขลก ½  ถวย 

 กุงสับละเอียด ½  ถวย 

 หมูสับละเอียด ¼ ถวย 

          หัวหอมซอย  1 ถวย 

 พริกชี้ฟา แดง เขียว เหลือง 10-15 เม็ด 

 นํ้าเปลา  2 ถวย 

 เกลือ นํ้าตาลมะพราว 

 นํ้ามะขามเปยก 

 ผักสด เชน แตงกวา แตงราน ตนหอม ผักชี 

 

วิธีทํา 

 1. เคี่ยวกะทิใหแตกมัน 

 2. โขลกเตาเจ้ียวใหละเอียด ละลายลงในกะทิ ที่เคี่ยวแตกมันแลวใสกุงและหมูต้ังไฟ เคี่ยวจน

หมู กุงสุก  

     ใสหัวหอมซอย นํ้าตาล มะขามเปยก ชิมรส ถายังไมเค็มใหเติมเกลือ หรือนํ้าปลา เมื่อรสดี

แลวใสพริกทั้งหมดลงในหมอ พอพริกสุกยกลงรับประทานกับพริกทอด 
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ยําปลาดุกฟู 

สวนผสม 

 ปลาดุกยาง   4 ตัว 

 เกล็ดขนมปง 2   ถวย 

 นํ้ามันพืช  1 ขวด 

 มะมวงดิบซอย 1 ถวย 

 หอมแดงซอย 1 ถวย 

 ผักคึ่นชายห่ันทอนสั้นๆ 1 ถวย 

 ถั่วลิสงทอด 

 พริกขี้หนูทอด 

 พริกขี้หนูสด  30 เม็ด 

 รากผักชี  2 ชอนโตะ 

 กระเทียม  3 ชอนโตะ 

 นํ้าปลา  ½  ถวย 

 นํ้ามะนาว  ½  ถวย 

 นํ้าตาลทราย  ½  ถวย 

 เกลือปน  2 ชอนชา 

 นํ้าสมสายช ู  ½  ถวย 

 นํ้าตาลปบ  ½  ถวย 

วิธีทํา 

 1. เลาะเอาแตเน้ือปลาดุกยาง แลวสับละเอียด โขลกใหเน้ือปลาฟู เล็กนอย 

 2. ผสมปลากับนํ้ามันใหเขากัน กอนทอดใสเกล็ดขนมปง 

 3. กระทะต้ังไฟใสนํ้ามัน พอนํ้ามันรอน ตักปลาใสใชตะหลิวตีใหปลากระจาย พอสุกเหลือง

ตักขึ้นวางบนตะแกรง ใหสะเด็ดนํ้ามัน  

 4. โขลกรากผักชี กระเทียม พริกขี้หนูสด 

 5. ผสมนํ้าปรุงรส เคร่ืองที่โขลก นํ้าปลา นํ้ามะนาว นํ้าตาล มะมวงซอย หอมแดง ชิมรสตาม

ชอบ 

 6. เวลารับประทานจัดปลาดุกใสจาน ราดนํ้าปรุง  โรยผักคึ่นชาย ถั่วทอด พริกทอด 
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หมายเหตุ 

 1. ถาทําจํานวนมาก ผสม นํ้าสม นํ้าตาล เกลือ นํ้าปลา ต้ังไฟใหเดือดกอน พักไว เวลาจะยําจึง

ใสนํ้ามะนาว พริกที่โขลกกับเคร่ืองทั้งหมดที่เตรียมไว จะทําใหสะดวก และ สะอาดเวลาปรุง 

 2. การทอดปลาดุกฟูนํ้ามันตองรอน 

 3. ถาไมมีปลาดุกสามารถใช กุง ปลาสลิด ปลาทูนา ปลาสาํลี แทนได 

 4. การใสเกล็ดขนมปงจะชวยเพิ่มปริมาณและความอรอย ไมควรใชในปริมาณมาก และใสแช

ไวในปลานานเกินไปควรใสตอนทอด  
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ยําถั่วพู 

 

สวนผสม 

 ถั่วพูห่ันตามขวางฝก 3 ขีด (ลวกกอนห่ัน) 

 กุงสดตมห่ันฝอยๆ  2 ขีด 

 กุงแหงปนละเอียด ¼ ถวย 

 ถั่วลิสงคั่วบุบพอแตก ¼ ถวย 

 กะทิต้ังไฟพอเดือด ½ ถวย  

 พริกชี้ฟาห่ันฝอย  1-2   เม็ด 

 มะพราวคั่วพอเหลือง  ¼ ถวย 

 นํ้าปลา 3 ชอนโตะ 

 นํ้ามะนาว 3 ชอนโตะ 

 นํ้าตาลมะพราว 4  ชอนโตะ 

 นํ้าพริกเผา ¼ - ½  ถวย 

 หัวหอมเจียวสําหรับโรยหนา 

 

วิธีทํา  

 1. ผสมนํ้าปลา นํ้ามะนาว นํ้าตาล และนํ้าพริกเผา ใหเขากัน 

 2. ผสมเคร่ืองทั้งหมดขาดวยกัน พริกแดงใสเพียงคร่ึงหน่ึง เคลาใหเขากัน จัดใสจาน โรย

หนาดวยพริกแดงและไขตม 
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ยําเน้ือยาง 
 

เคร่ืองปรุง 
 เน้ือลูกมะพราวหรือสะโพกหรือสันใน 
 ยางพอสุกห่ันตามขวาง ¼ ซ.ม.  300  กรัม 
 หัวหอมใหญปอกลางห่ันบางๆ  50  กรัม 
 ผักกาดหอม    3  ใบ 
 แตงกวา ผาคร่ึงห่ันตามขวาง ½ ซ.ม. 1  ลูก 
 ผักชีเด็ดเปนใบๆ    1  ตน 
 พริกชี้ฟาแดงห่ันฝอย   1  เม็ด 
 นํ้ายํา     ¼  ถวย 
 
เคร่ืองปรุงนํ้ายํา 
 กระเทียมซอย    2  ชอนโตะ 
 พริกขี้หนูสวนซอย 1½ ชอนโตะ  20  เม็ด 
 นํ้าปลา     4  ชอนโตะ 
 เกลือ     1½  ชอนชา 
 นํ้ามะนาว    5  ชอนโตะ 
 นํ้าตาลทราย    3  ชอนโตะพูน 
วิธีทํา โขลกกระเทียมกับพริกขี้หนูผสมกับนํ้าปลา ต้ังไฟพอเดือด ใสนํ้ามะนาว  นํ้าตาล ชิมใหรส

จัด ตักใสภาชนะปดฝา 
วิธีทํา 
 เมื่อจะเสิรฟใสเน้ือยาง  ใสนํ้ายํา  หอมใหญ  แตงกวา คลุกใหทั่ว ตักลงใสจานที่วาง

ผักกาดหอมสั่นๆโรยดวยผักชี  พริกชี้ฟาแดงห่ันฝอย หรือจัดเน้ือยาง ผักวางในจานเปนอยางๆตักนํ้า

ยําใสถวยเสิรฟใหแขกคลุกเอง 
หมายเหตุ 

1. แตงกวาจะไมใสก็ได 
2. เพิ่มผักชนิดอ่ืนๆได 
3. ใชเน้ือสัตวอ่ืนแทนเน้ือวัวได 
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แสรงวากุง 

 

เคร่ืองปรุง 

 กุงเผาแกะเปลือกผาคร่ึง 500  กรัม 

 หอมแดงซอยตามยาว 100  กรัม 

 ตะไครซอย 30  กรัม 

 ขิงออนซอย 50    กรัม 

 ใบมะกรูดซอย 3  ใบ 

 พริกชี้ฟาแดงซอย 5  เม็ด 

 ผักชีเด็ดเปนใบ 1  ตน 

 นํ้าตาลปบ 3  ชอนโตะ 

 นํ้ามะขามเปยก ¼  ถวย 

 นํ้าปลา  นํ้ามะนาว อยางละ 3  ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

 1. ผสมนํ้าปลา  นํ้ามะขามเปยก  นํ้าตาล คนใหละลาย ต้ังไฟ พอเดือดยกลง พอเย็นใสนํ้า

มะนาว 

 2. ผสมกุงเผา  หอมแดง  ตะไคร  ขิงซอย  พริกชี้ฟา  ใบมะกรูดและนํ้าปรุงรสที่ผสมไว

คลุกเคลาใหเขากัน โรยผักชี รับประทานพรอมผักสดและปลาฟู 

 

วิธีทําปลาฟู 

 ปลาดุกอยาง 1 ตัวนํ้าหนักประมาณ 400  กรัม 

 นํ้ามันพืชสําหรับทอด 660  กรัม 

 แกะเน้ือปลาดุกใชสอมเขี่ยเน้ือปลาใหฟู  ผึ่งใหหมาด ทอดในนํ้ามันรอนไฟปานกลาง 

ลักษณะที่ดี          กุงสุกกําลังดี ออก 3 รส เปร้ียว  เค็ม  หวาน 

จํานวนที่ได        ใสจานขนาดเสนผานศูนยกลาง  7  น้ิว  ไดจํานวน 3 จาน 

เคล็ดลับความอรอย   อยางกุงดวยเตาถานแคพอสุก เน้ือกุงจะหอมไมแข็ง 

เวลาในการประกอบ  15  นาที 
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ซี่โครงหมู  3  รส 

 

สวนผสม 

 ซี่โครงหมู    1  กิโลกรัม 

 นํ้ามะนาว    1  ชอนโตะ 

 นํ้ามันสําหรับทอด 

 พริกสดสีเหลือง  สีแดง   7  เม็ด 

 กระเทียม    7  กลีบ 

 หอมแดง    1  หัว 

 ซอสมะเขือเทศ    1  ชอนโตะ 

 ซอสพริก    1  ชอนโตะ 

 นํ้ามะขามเปยก    1 – 2   ชอนโตะ 

 นํ้าตาลปบ    2  ชอนโตะ 

 นํ้าปลา     1  ชอนโตะ 

 เกลือปน    ¼  ชอนชา 

 นํ้าเปลาเล็กนอย 
 ผักชีเด็ดเปนใบ 
 
วิธีทํา 

1. ลางซี่โครงหมูซับนํ้าใหแหง  สับซี่โครงหมูเปนชิ้นพอควรเคลากับนํ้ามะนาว ทิ้งไวประมาณ  

10  นาที  ทอดในนํ้ามันที่รอนจนเหลืองตักขึ้นใสจาน 
2. โขลกพริกสด  หอมแดงและกระเทียมพอแหลก 
3. ต้ังกระทะใสนํ้ามันพอรอน  ใสพริกที่โขลกไว ผัดใหหอม ปรุงรสดวย ซอสมะเขือเทศ  ซอส

พริก  นํ้ามะขามเปยก  นํ้าตาลปบ  นํ้าปลาและเกลือปน  เติมนํ้าเปลาเล็กนอย  เคี่ยวไฟออน

จนขน  ชิมรสใหออกรส  เปร้ียวหวาน  เค็มเล็กนอย แลวราดบนซี่โครง แตงหนาดวยผักชี

เด็ดเปนใบ 
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กุงราดซอสมะขาม 
 

สวนผสม 
 กุงตัวใหญ  4  ตัว   500  กรัม 
 หอมแดงซอยเจียว   10  กรัม 
 พริกขี้หนูแหงทอด   3  เม็ด 
 ใบผักชี     2 - 3  ชอ 
 
สวนผสมซอสมะขาม 
 นํ้ามะขามเปยกคั้นขนๆ   20  กรัม 
 นํ้าปลา     15  มิลลิลิตร 
 นํ้าตาลปบ    30  กรัม 
 
วิธีทํา 

1. ทําความสะอาดกุงผาหลัง  เอาหางและหัวไว 
2. ลวกกุงใหสุก  ตักขึ้นสะเด็ดนํ้า 
3. เคี่ยวสวนผสมซอสมะขาม  ใชไฟออนจนซอสมีลักษณะเปนยางมะตูม 
4. จัดเสิรฟโดย จัดกุงลงจาน ราดซอสมะขาม  ตกแตงดวยหอมเจียว  พริกขี้หนูแหงทอด 
  ใบผักชี 
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หอหมกปลาชอน 

 

สวนผสม 

 เน้ือปลา  ½ กก. (ใชแตเน้ือ)   

 ปลากราย  300 กรัม 

 มะพราวขูด  1 กก.  

 ไขเปด  2 ฟอง 

 ผักชีเด็ดเปนใบๆ  1 ตน  

 ใบมะกรูดห่ันฝอย  15 ใบ 

 พริกแดงห่ันฝอย  3 เม็ด  

 นํ้าปลาดี  5-6 ชอนโตะ 

 นํ้าตาลทราย  2  ชอนชา  

 นํ้าพริกแกงคั่ว  150  กรัม 

 แปงขาวเจา     2 - 3 ชอนโตะ   +   หัวกะทิ   2   ถวย (ผสมรวมกันต้ังไฟพอเดือด

สําหรับหยอด) 

 ผัก  ใบยอ  ใบโหระพา  กะหล่ําปลี ฯลฯ 

 

สวนผสมนํ้าพริกแกงคั่ว 

 พริกแหงเม็ดใหญ  15-20  เม็ด  

 หอมแดง  ¼ ถวยตวง 

 พริกขี้หนูสวน  25 เม็ด  

 กะป  2 ชอนชา 

 ขาห่ันฝอย  2 ชอนชา  

 กระชาย  ½ ถวย 

 ตะไครห่ันบางๆ   3 ชอนโตะ  

 เกลือ  1 ชอนชา 

 ผิวมะกรูด  1  ชอนโตะ  

 รากผักชี  ¼  ถวย 

 พริกไทยเม็ด  2  ชอนชา  

 กระเทียม  ¼ ถวย 
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วิธีทํา 

 1. โขลกนํ้าพริกใหละเอียดเตรียมเน้ือปลาแลเปนชิ้นบางๆ คั้นกะทิประมาณ 6-7 ถวย ผสมเน้ือ

ปลากับกะทิที่เหลือ แบงไว 2 ถวย ไวใสตอนหลัง คนจนเหนียว ปรุงรสดวย นํ้าปลา นํ้าตาล ใบ

มะกรูดห่ันฝอย คนตอไปคอยๆ เติม กะทิที่เหลือ ทดลองน่ึงหรือทอด ชิมรสตามชอบ 

 2. ใบโหระพาลางเด็ดเปนใบๆ กะหล่ําปลีห่ันฝอยลวกนํ้าพอสุกบีบนํ้าใหแหง ใบยอฉีกกานออก 

ตัดชิ้นพอควร ขยําเกลือแลวลวกนํ้ารอน จะใชผักอยางใดก็ได รองกนกระทง กอนตักสวนผสมหอ

หมก หยอดบนผักในกระทง 

 3. นําไปน่ึงบนนํ้าเดือด 15 นาที ยกลง ราดหนาดวยกะทิ โรยใบผักชี พริกแดงห่ันเปนเสน ใบ

มะกรูดห่ันฝอย  น่ึงตออีก 2  -  3  นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

 

  62 

ปูจา 

 

สวนผสม 

 หมูสับละเอียด 3 ขีด   (500  กรัม ) 

 เน้ือปูน่ึงสุก 3 ขีด 

 รากผักชี 3 ชอนโตะ 

 กระเทียม 2 ชอนโตะ 

 พริกไทยเม็ด 2 ชอนชา 

 ซีอ้ิวขาว 2 ชอนโตะ 

 เกลือ 1 ชอนชา 

 นํ้าปลา 1 ชอนโตะ 

 ไขไก หรือ ไขเปด 1 ฟอง 

 ผักชี พริกแดง 

 

ไขไกสําหรับชุบทอด 

 ไขไก หรือ ไขเปด 4 – 5 ฟอง 

 แปงขาวเจา ½ ถวย 

 นํ้ามันสําหรับทอด 

 

วิธีทํา 

 1. เตรียมเน้ือหมูสับละเอียด ปูแกะน่ึงสุก 

 2. โขลกรากผักชี กระเทียม พริกไทย ผสมกับหมู ปู เคร่ืองปรุงอ่ืนๆ ผสมใหเขากัน 

 3. ตักใสกระดองปู นําไปน่ึง พอสุกทิ้งใหเย็น 

 4. นําปูที่น่ึงสุกชุบไข ทอดในนํ้ามันที่รอน 
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ทอดมันปลากราย 

 

สวนผสม 

 พริกแหง (แกะเอาเม็ดออกแชนํ้าใหน่ิม) 7-9  เม็ด 

 พริกขี้หนู   10 เม็ด 

 พริกไทย  ½ ชอนชา 

 เกลือ  1 ชอนชา 

 ตะไคร  3 ชอนโตะ 

 ขา  1 ชอนชา 

 หัวหอม  3 ชอนโตะ 

 กระเทียม  3 ชอนโตะ 

 ผิวมะกรูด  2 ชอนชา 

 รากผักชี   1 ชอนชา 

 กระชาย  1 ชอนโตะ 

 กะป  1 ชอนชา 

 เน้ือปลากราย ½ กิโลกรัม 

 ไข  2 ฟอง 

 ถั่วพูหรือถั่วฝกยาว 1 ถวย 

 นํ้าปลา  3 ชอนโตะ 

 นํ้าตาลทราย  2 ชอนชา 

 นํ้ามันสําหรับทอด ใบมะกรูดห่ันฝอย 

 

วิธีทํา  

 1. นําเคร่ืองนํ้าพริกมาโขลกใหเขากัน จนละเอียดแลวใสกะป  

 2. นําเน้ือปลากรายมานวดหรือสับใสนํ้าพอประมาณ ใสนํ้าปลา แลวผสมกับนํ้าพริกพอเขากัน 

ใสไขนวดตอไปจนเขากันดีแลวใสถั่วพูหรือถั่วฝกยาว ลงคุกใหเขากัน 

 3. ต้ังกระทะใสนํ้ามันใหนํ้ามันรอนใชไฟกลางๆ แลวกดใหบางขนาด ¼ น้ิว นําไปทอดพอสุก 

อยาใหนานเกินไป  เน้ือปลาจะแหง ใชรับประทานกับอาจาด 

หมายเหตุ   ปลากราย  ½ กิโลกรัม ตอนํ้าพริก 1/3 ถวย   
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ปลาสามรส (ผัดเปร้ียวหวาน) 

 

สวนผสม 

 ปลากะพงแดง /ขาว  ปลาเกา 300 กรัม 

 เกลือ  ¼ ชอนชา 

 พริกไทยปน  ½  ชอนชา 

 แปงมันหรือแปงสาลี ¼ ถวย 

 นํ้ามันสําหรับทอด  

สวนผสมนํ้าปรุงรส 

 นํ้ามัน  2 ชอนโตะ 

 กระเทียมสับหยาบ 2 ชอนโตะ 

 พริกเหลือง แดงสับหยาบ ¼ ถวย 

 ขิงแกสับ  2 ชอนโตะ 

 ตนหอมใชแตโคนขาว 2-3 ตน 

 คึ่นฉาย  2 ตน      

 พริกหวาน  ½ ผล (ห่ันเปนชิ้นพอคํา) 

 นํ้ามะขามคั้นขนๆ  ½  ถวย 

 นํ้าบวยเจ่ียหรือนํ้าสม ½  ถวย 

 นํ้าตาลทราย  1 ถวย 

 ซอสมะเขือเทศ ½  ถวย 

 ซอสพริก  3 ชอนโตะ 

 ซีอ๊ิวขาว  3 ชอนโตะ 

 นํ้ามันหอย  2 ชอนโตะ 

 พริกไทยปน  1 ชอนชา 

 เกลือปน  1 ชอนชา 

 แปงขาวโพด 1 ชอนโตะ 

  

วิธีทํา 

 1. เตรียมปลา พักไว สะเด็ดนํ้า หรือใชผาซับ 

 2. ผสม เกลือ พริกไทยปน แปงใหเขากัน นําปลาที่เตรียมไวมาเคลาใหทั่ว 
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 3. ต้ังนํ้ามันใหพอรอนทอดปลาใหสุกเหลืองทั่วกัน ตักขึ้นพักไวจัดใสจาน 

 4. นํ้ามันใสกระทะพอรอนใสกระเทียม พริกเหลือง ขิงแกสับ ผัดใหเขากันใหหอมใสนํ้า

มะขาม  นํ้าบวย  นํ้าตาล ซอสมะเขือเทศ ซอสพริก ซีอ้ิวขาว นํ้ามันหอย พริกไทยปน เกลือ แปง

ขาวโพด ผัดใหเขากัน  พอขนชิมรส ใสคื่นฉาย  ตนหอม พริกหวาน ตักราดบนเน้ือปลาที่ทอดไว 

เสิรฟรอน ๆ 
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ปกไกสอดไส 

 

สวนผสม 

 ปกไก           6  ปก 

 เน้ือหมูบดหรือไกบด          400  กรัม 

 เห็ดหูหนูห่ันฝอย         100  กรัม 

 หอมใหญสับ         50  กรัม 

 แครอทห่ันฝอย         70  กรัม 

 วุนเสนแชนํ้าใหนุม         70  กรัม 

 ซีอ้ิวขาว          1  ชอนโตะ 

 นํ้าปลา         1  ชอนโตะ 

 พริกไทยปน         2  ชอนชา 

 เกลือ         1  ชอนชา 

 เกล็ดขนมปงปนชนิดหยาบ  

 นมสด + แปงสาลี 

 นํ้ามันสําหรับทอด 

 

วิธีทํา 

 1. ลางปกไกถอนขนใหสะอาด เลาะเอากระดูกออก ระวังอยาใหหนังขาด เลาะเอาเน้ือออกมา

สับ หมักซีอ้ิวเล็กนอย 

   2. นําเน้ือหมู แครอท เห็ดหูหนู หอมใหญ วุนเสน ซีอ้ิว เกลือ พริกไทย นํ้าปลา ผสมใหเขากัน

พักทิ้งไว 10-20 นาที 

 3. นําสวนผสมขอ 2 สอดไสในปกไกแลวน่ึงในลังถึงพอสุก นําปกไกที่น่ึงแลวพักใหเย็น แลว

นําไปจุมในนมสด  ผสมแปงสาลี แลวนําขึ้นมาคลุกในขนมปงปน นําลงทอดในนํ้ามันรอนพอเหลือง 

ตักขึ้น  เสิรฟรอนๆ  รับประทานกับผักสดและนํ้าจ้ิม 

 

สวนผสมนํ้าจิ้ม (นํ้าซอส) 

 นํ้าสมสายช ู 1  ถวย 

 นํ้าตาล ¾  ถวย 

 เกลือ 1  ชอนโตะ 
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 พริกชี้ฟาแดง  3  เม็ด 

 กระเทียม  ¼  ถวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

 

  68 

หมูหรือไกผัดกระเพรา 

 

เคร่ืองปรุง 

 เน้ือหมูหรือไก 500  กรัม (รวนแลวจะไดประมาณ   

 400  กรัม 

 ใบกระเพราเด็ดเปนใบๆ  1 ½ ถวย 

 นํ้าปลา 2 ชอนโตะ 

 นํ้าตาล 1-2 ชอนชา 

 นํ้ามัน 3 ชอนโตะ 

 

เคร่ืองปรุงนํ้าพริก 

 พริกเหลืองห่ันละเอียด  3 ชอนโตะ ( 10 เม็ด ประมาณ  

 50 กรัม) 

   พริกชี้ฟาแดงห่ันละเอียด ¼ ถวย ( 10 เม็ด ประมาณ 50 กรัม) 

 กระเทียมซอย  ¼ ถวย 

 ขาห่ันละเอียด  1 ชอนโตะ 

 รากผักชีห่ันละเอียด 1 ชอนโตะ 

 เกลือ 1 ชอนชา 

 

วิธีทํา 

 1. ลางพริก ทั้งสองอยางใหสะอาด เด็ดกานออก ห่ันสั้นๆ โขลกพริกกับเกลือใหละเอียด ใสขา 

รากผักชี โขลกใหละเอียด ใสกระเทียม ผัดกับนํ้ามัน 2 ชอนโตะ  

 2. ลางเน้ือหมูหรือไก สับใหละเอียด แบงนํ้าปลาใสในหมูหรือไก 1 ชอนโตะ หมักไวสักครู

รวนหมูหรือไกใหสุก 

หมายเหตุ      การรวนเน้ือไก ควรระวังอยาใหเปนกอน ถาใชไฟแรงเน้ือจะจับกันเปนกอนไม

กระจาย 

 

วิธีทอดใบกระเพรา 

 ใสนํ้ามันในกระทะพอนํ้ามันรอน ใสใบกระเพราที่เด็ดเปนใบๆ ลงทอดพอหอม ตักขึ้นทันที 

อยาปลอยใหอยูบนเตานานจนกรอบ กระเพราจะขมและแตกละเอียด 
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วิธีทํากระเพราไก หมู 

 1. นํานํ้ามันใสกระทะพอรอน ใสเคร่ืองปรุงนํ้าพริกที่โขลกไวผัดพอหอม ใสเน้ือหมู ไกลงผัด 

ปรุงรสดวยนํ้าปลา นํ้าตาล ใสใบกระเพราสด ผัดเขากันดีตักเสิรฟรอนๆโรยหนาดวยใบกระเพรา

ทอดกรอบ  

3. ถาทําผัดกระเพราทอดกรอบใหรวนหมู ไก เน้ือ กอน 
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หมูเปย 

 

สวนผสม 

 เน้ือหมูสับหรือบดละเอียด  ½  กิโลกรัม 

 ปลากุเลาเค็มขนาดกวาง     1  ชิ้น 

 ( 2  น้ิว ยาว  4  น้ิว ปงใหสุกแกะเอาแตเน้ือ ) 

 ไขเปด     3  ฟอง 

 ( ไขเปดหรือไขไกแบง 1 ฟองใสผสมในหมู 2 ฟองทอด ) 

 แปงมัน     2  ชอนโตะ 

 รากผักชี พริกไทย กระเทียม  2  ชอนโตะ 

 ( โขลกละเอียดพอควร ) 

 นํ้ามันสําหรับทอด 

 

วิธีทํา 

1. นําเน้ือปลาลงสับปนกับหมูใหละเอียด  นํามาผสมกับเคร่ืองที่โขลกไว  ใสไขเล็กนอยพอปน

ได  ปนเปนกอนกลมๆ กดใหแบนเล็กนอยน่ึงพอสุก  2 – 3  นาที 

2. ตอยไขตีพอเขากัน  ผสมแปงขาวเจาเล็กนอย 

3. นํ้ามันใสกระทะต้ังไฟ  พอนํ้ามันรอนจัด  หยิบหมูที่ปนไวชุบไขลงทอด  จนเหลืองทั่วดี  ตัก

ขึ้นใหสะเด็ดนํ้ามัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลาเค็มชุบไขทอด 



 
 
   

 

  71 

สวนผสม 

 ปลากุเลาเค็ม    1  ตัวเล็ก 

 นํ้ามันสําหรับทอด 

 ไขเปด     1 - 2   ฟอง 

 แปงสาลีเล็กนอย 

 

วิธีทํา 

1. ปลากุเลาตัดหัวออกแลเน้ือออก  2  ขาง  ห่ันเปนชิ้นสี่เหลี่ยม 

2. ตอยไขตีพอเขากัน  ผสมแปงสาลีเล็กนอย 

3. นํ้ามันใสกระทะต้ังไฟ  พอนํ้ามันรอนจัด  หยิบปลาชุบไขใหทั่วลงทอด  จนเหลืองทั่วดี  ตัก

ขึ้นใหสะเด็ดนํ้ามัน 
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หมูเค็มผัดหวาน 

 

สวนผสม 

 เน้ือหมูสวนสะโพก   400   กรัม 

 นํ้าเปลา     3   ชอนโตะ 

 ซิอ๊ิวขาว     3   ชอนโตะ 

 นํ้าตาลปบ    5   ชอนโตะ 

 นํ้าเปลา     ½    ถวย 

 เกลือปน    ½    ชอนชา 

 หอมเจียว    2   ชอนโตะ 

 นํ้ามันพืช    3-4   ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

 1. แลเน้ือหมูใหเปนแผนบางๆ ผสมกับนํ้าปลาใหทั่ว นําไปผึ่งใหแหง 

 2. นําเน้ือหมูตมกับนํ้าไฟกลางจนเดือด 30 นาที ตักขึ้นพักใหสะเด็ดนํ้า ใชคอนทุบใหฉีกเปน

เสนไดงาย พักไว นําไปคั่วจนแหง 

 3. ต้ังกระทะใสนํ้ามัน นํ้าตาล เกลือ นํ้าปลา ซิอ๊ิวขาว นํ้าเปลา  เคี่ยวจนเหนียวขน นําหมูที่ฉีก

ไว ลงผัดใหทั่ว ใชไฟออน โรยหอมเจียว 
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อาหารจานเดียว 
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ขาวคลุกกะป 

 

สวนผสม 

 ขาวสวย   5 ถวย 

 กุงแหงอยางดีโขลกละเอียด 50  กรัม 

 นํ้ามัน   ¼ ถวย 

 กระเทียมทุบสับละเอียด 1 ชอนโตะ 

 กะปดี   2 ชอนโตะ 

 นํ้าเปลา   2 ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

 นํานํ้ามันใสกระทะต้ังไฟ ใสกระเทียมลงไปเจียว พอเหลืองตักขึ้น ใหมีนํ้ามันเล็กนอย สวน

นํ้ามันที่เหลือใสกะปลงไปผดั เติมนํ้าเล็กนอยเพื่อไมใหกะปเปนกอน ผัดพอแหง ใสขาวและกุงแหง 

ผัดจนเขากันดี ชิมรส ตักใสจานรับประทานกับเคร่ืองประกอบดังน้ี หมูหวาน ไขฝอย หอมซอย 

มะดัน หรือมะมวงดิบ กุงแหงทอดกรอบ ตนหอม ผักชี แตงกวา พริกขี้หนู 

 

สวนผสมหมูหวาน  

 เน้ือหมู   2 ขีด 

 หัวหอมทุบสับละเอียด 2 ชอนโตะ 

 นํ้ามัน   2  ชอนโตะ 

 ซีอ้ิวขาว    2 ชอนโตะ 

 นํ้าตาลมะพราว ¼  ถวย 

 นําเปลา   ¼ ถวย  

 

วิธีทําหมูหวาน 

 1. ลางเน้ือหมู ห่ันชิ้นโตพอควร หรือจะนําไปตมใหสุก แลวจึงห่ัน 

2. นํานํ้ามันใสกระทะต้ังไฟ ใสหัวหอมลงไปเจียว พอเหลืองใสหมู พอหมูสุกใสซีอ้ิวขาว       

    นํ้าตาล ซีอ้ิวดําและนํ้าเปลา เคี่ยวไฟออน จนนํ้าเหนียวเล็กนอย ยกลง 
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หอยทอด 

 

สวนผสมแปง 

 แปงสาลี 3 ถวย 

 แปงขาวเจา 1 ถวย 

 แปงมัน 2 ชอนโตะ 

 นํ้า 3 ถวย 

 เกลือ 1    ชอนชา 

เคร่ืองปรุง 

 หอยแมลงภู 1 ถวย 

 ถั่วงอก 1  ½ ถวย 

 ตนหอม 3 ตน 

 ผักชี 1 ตน 

 ไขไก 3 ฟอง 

สวนผสมนํ้าจิ้ม 

 พริกชี้ฟาแดง 3 เม็ด 

 กระเทียม ¼ ถวย 

 นํ้าสมสายช ู ½ ถวย 

 นํ้าตาลทราย 1 ชอนชา 

 เกลือ 2 ชอนชา 

 ซอสพริก 2 ถวย 

วิธีทํา 

 1. นําแปงทั้ง 3 ชนิด มาผสมกัน ใสเกลือและใสนํ้าคนใหเขากัน 

 2. นํานํ้าตาลทราย เกลือ นํ้าสมสายชูต้ังไฟเคี่ยวจนเหนียว แลวจึงใสพริกชี้ฟาแดง 

กระเทียม ซอสพริก ผสมใหเขากัน 

 3. นํากระทะใสนํ้ามันต้ังไฟใหรอน นําหอยที่ผสมกับแปงแลว ลงทอดในนํ้ามันใหเหลือง

กรอบ ใชตะหลิว ตัดแปงเปนชิ้น ใสไข ใสถั่วงอก ผัดใหเขากัน รับประทานพรอมนํ้าจ้ิม 
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ขาวมันไก 

 

เคร่ืองปรุง  

 ไกสด (ขนาด 1500 กรัม)  1  ตัว 

 นํ้า 9  ถวย 

 นํ้าตมไก  4 ½  ถวย 

 นํ้ามันพืช นํ้ามันหมู นํ้ามันไก  ½  ถวย 

 เลือดไก 2  กอน 

 ขาวสารเกา 3  ถวย 

 กระเทียมทุบพอแตก  6-7   กลีบ 

 

วิธีทํา 

 1. ตวงนํ้าใสหมอ 9 ถวย นําไปต้ังไฟปานกลาง พอนํ้าเดือดใสไกลงไปตม คอยชอนฟองทิ้งให

นํ้าใสพอไกสุกกลับอีกดานหน่ึงลงไปตมจนสุก ตักขึ้นใสภาชนะ ทาดวยนํ้ามันพืชหรือนํ้ามันไก เพื่อ 

ไมใหหนังไกแหง 

 2. น่ึงเลือดไกจนรอนยกลง 

 3. เลือกกากขาว ซาวขาวและขาวเหนียวรวมกัน 1 คร้ัง ยีผึ่งบนตะแกรงใหสะเด็ดนํ้าประมาณ 

10 นาที 

 4. ตวงนํ้ามันใสหมอที่จะหุงขาว นําไปต้ังไฟใสกระเทียมลงไปผัดพอเปนสีนวลใสขาวที่ซาว

แลวลงไปผัดใหเขากัน  ใสนํ้าตมไก 6 ถวย ปดฝาพอเดือดคนใหทั่ว เคี่ยวตอไป พอนํ้าแหงราไฟให

ออนเคี่ยว ตอดวยไฟออน  ประมาณ 10 นาที ยกลงทิ้งไวจนขาวดี 

 5. เวลารับประทานตักขาวใสจานห่ันไกใหเปนชิ้นโตพอควร ตัดเลือดไก ประมาณ 2-3 ชิ้น 

และแตงกวาห่ันพอควร รับประทานกับนํ้าจ้ิมและซุปฟก อาจแตงหนาดวยผักชี 

 

เคร่ืองปรุงนํ้าจิ้ม 

 กระเทียมทุบสับละเอียด  2  ชอนโตะ 

 ขิงแกทุบสับละเอียด ¼  ถวย 

 ซีอ้ิวขาว  ¼  ถวย 

 พริกชี้หนูห่ันหยาบๆ  10-15  เม็ด 

 นํ้าสมสายช ู 3  ชอนโตะ 
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 เตาเจ้ียวดําโขลกพอแหลก 3  ชอนโตะ 

 ผักชีห่ันละเอียด ¼  ถวย 

 พริกแดง เหลืองโขลกละเอียด 3  เม็ด 

 ซีอ้ิวดํา 2  ชอนโตะ 

 นํ้ามะนาว 1  ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

  ผสมเตาเจ้ียว ซีอ้ิวขาว ซีอ้ิวดํา นํ้าสมสายชู วรรคนํ้ามะนาว นํ้าตาลทราย ชิมรสเปร้ียว เค็ม 

หวาน เล็กนอย ใสกระเทียม  ขิงแก พริกเหลืองแดงโขลก พริกขี้หนูห่ันหยาบๆ ผักชี คนใหเขากัน 

 

เคร่ืองปรุงนํ้าซุปฟก 

 ฟกเขียว 1  ลูก 

 พริกไทยปน 1  ชอนชา 

 ตนหอม ผักชี ซอยละเอียด  

 นํ้าซุป(นํ้าตมกระดูกไก ) 5  ถวย 

 ซีอ้ิวขาว  ¼  ถวย 

 

วิธีทําซุปฟก 

 1. ปอกเปลือกฟก ผาซีก ผาไสออก ลางนํ้า ห่ันชิ้นโตพอควร 

 2. ต้ังหมอนํ้าซุปใหเดือด ใสฟกลงไปตม จนฟกสุกและนุมดี ปรุงรสดวยซีอ้ิวขาว ชิมรส เมื่อ

รสดีแลวยกลงใสพริกไทยปน โรยตนหอมผักชี 
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ขาวหมกไก 

 

สวนผสม  

 ขาวสาร 350  กรัม  

 นํ้า 2 ½  ถวย 

 เกลือปน 1  ชอนชา  

 สะโพกไก ½  กิโลกรัม 

 นมเปร้ียว ½  ถวย 

 ขิงสดสับละเอียด  1  ชอนโตะ 

 กระเทียมสับ 1  ชอนโตะ 

 หอมซอย  10    หัวใหญ 

 เนย  ¼  ถวย 

 นํ้ามัน ¼  ถวย 

 

นํ้าจิ้ม 

 เกลือ ½  ชอนชา  

 นํ้าสม ¼  ถวย 

 นํ้าตาล 2   ชอนโตะ 

 ผักชีหรือใบสาระแหน 1  ตน 

 พริกชี้ฟาเขียว 1-2  เม็ด 

 

นํ้าพริกสําหรับผสมขาวหมกไก 

 ลูกผักชีคั่ว 1  ชอนชา 

 ขมิ้นผง ¼  ชอนชา 

 อบเชยปน ¼  ชอนชา 

 ลูกกระวาน 3  ลูก 

 พริกแดงบด 41  ชอนโตะ 

 ยี่หราคั่ว 1-2  ชอนชา 

 พริกไทยปน ¼  ชอนชา 

 กานพลู  2-3  ดอก 
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 ผงกะหร่ี  2-3  ชอนชา 

 เกลือปน 2  ชอนโตะ 

วิธีทํา 

 1. โขลกนํ้าพริกใหละเอียด  

 2. ลางไกใหสะอาด ผสมนมเปร้ียว ขิงสับ กระเทียมสับ หมักกับเคร่ืองนํ้าพริกไว 1-2 ชั่วโมง 

แลวทอดในนํ้ามันที่ เหลือจากเจียวหอมจนเหลือง 

 3. ซาวขาว ผัดกับนํ้ามันที่เหลือ ตักใสหมอ เรียงไกที่ทอดไวบนขาว ใสนํ้า โรยหอมเจียว ต้ังไฟ 

ปดฝาใหสนิท ต้ังจนขาวระอุ รับประทานกับนํ้าจ้ิม แตงกวา 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
   

 

  80 

กวยเตี๋ยวผัดไทยใสไข 

 

สวนผสม 

 เสนจันทน ½  กิโลกรัม 

 กุงแหง 1  ขีด 

 กุงสด 2  ขีด 

 ถั่วลิสงคั่วปน 200   กรัม 

 หัวผักกาดเค็ม 100   กรัม 

 เตาหูแข็งห่ันเล็กๆ 1  กอน 

 หอมแดงสับ  ¼  ถวย 

 นํ้ามันสําหรับผัด 

 ใบกุยชาย 

 ถั่วงอก  

 พริกปน 

 

สวนผสมนํ้าปรุงรส  

 นํ้าตาลทราย ½  ถวยพูน 

 นํ้าตาลมะพราว ¾  ถวย 

 เกลือ 1  ชอนโตะ 

 นํ้ามะขามเปยก ½  ถวย 

 นํ้าสมสายช ู ¾  ถวย 

 ซอสพริก + ซอสมะเขือเทศ  1  ถวย 

 นํ้าปลา ¼  ถวย 

 

วิธีทํานํ้าปรุง 

 ผสมทุกอยางรวมกันต้ังไฟใหเดือดพักไว 

 

วิธีทํา 

 1. นํานํ้ามันใสกระทะต้ังไฟใหรอน ใสหอมแดงสับผัดพอน่ิม  นําเสนลงผัด  ใสนํ้าผัดพอเสน

น่ิม 
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 2. ใสนํ้ามันเล็กนอย กุงแหง เตาหู หัวผักกาดเค็ม และไขไก ผัดใหสุกตักนํ้าปรุงรสใสลงใน

กระทะ ถั่วงอก ใบกุยชายผัดใหเขากัน จัดใสจานรับประทานกับผักสด 
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กวยเตี๋ยวหมูตุน 
สวนผสมนํ้ากวยเตี๋ยว 
 นํ้าเปลา     5  ลิตร 
 ใบเตย     5  ใบ 
 กระดูกหมู    1  กิโลกรัม 
 เตาเจ้ียว     ¼  ถวย 
 ซีอ้ิวดํา     ¼  ถวย 
 เกลือปน    2  ชอนโตะ 
 นํ้าตาลทราย    ¼  ถวย 
 นํ้ากระเทียมดอง    ¾  ถวย 
 เน้ือกระเทียมดอง   5  หัว 
 เห็ดหอม    ½  ถวย 
 ซอสปรุงรส    ½  ถวย 
 นํ้ามันหอย    ½  ถวย 
 รากผักชี  กระเทียม  พริกไทยทุบพอแตก ½  ถวย 
 กะทิ     1  ถวย 
 
วิธีทํา 

1. ผาขาวบางใสรากผักชี  กระเทียม  พริกไทย  ในผาขาวบาง  ผูกใหแนน 
2. ผสมสวนผสมทั้งหมดรวมทั้งหอรากผักชีลงในหมอเคี่ยวไฟแรงพอเดือด ลดไฟใชไฟปาน

กลางคอนขางออน ใหเดือดไปเร่ือยๆ เมื่อไดที่ และจะเร่ิมทํากวยเต๋ียวจึงเพิ่มไฟแรงขึ้น คอยตักฟอง

ออก 
 
สวนผสมกวยเตี๋ยว 
 เสนกวยเต๋ียวเสนเล็ก เสนใหญ เสนหมี่อยางใดอยางหน่ึง  1 กิโลกรัม 
 เน้ือหมูสันนอก 
 ลูกชิ้น 
 หมูตุน 
 ตนหอม + ผักชี 
 ผักบุง  ผักคะนา  ถั่วงอก  กะหล่ําปลี 
 กากหมู , กระเทียมเจียว , พริกนํ้าสม , พริกปน , นํ้าปลา ,นํ้าตาล 
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วิธีปรุงกวยเตี๋ยว 
1. ใสผักและเสนในตะกรอลวดจนเสนนุม  ยกขึ้นใสชาม ใสกระเทียมเจียว 
2. ลวกหมูสด  ลูกชิ้นในนํ้าเดือด ( นํ้ากวยเต๋ียว ) พอสุกใสชาม ตักหมูตุนใส ใสนํ้าซุป   

กระเทียมเจียว  ตนหอมผักชีห่ันฝอย  ปรุงรสดวยนํ้าปลา  นํ้าตาลทราย  พริกนํ้าสม  พริกปน 
วิธีหมักหมูสด 
 เน้ือหมูห่ันบางใหญ   200  กรัม 
 ผงฟู     1  ชอนชา 
 ซอสปรุงรส    ½  ชอนชา 
 พริกไทยปน    ¼  ชอนชา 
 เกลือปน    1  ชอนชา 
 นํ้าตาลทราย    1  ชอนชา 
 เหลาขาว    1  ชอนชา 
 
วิธีทํา 
 ผสมสวนผสมทุกอยางเคลาใหเขากัน  หมักในตูเย็นประมาณ  2 - 3  ชั่วโมง 
 
พริกนํ้าสม 
 พริกขี้หนูสดคั่วพอหอมทั้งกาน  100  กรัม 
 พริกไทยปน    1  ชอนโตะ 
 นํ้าสมอยางดี    1  ถวย 
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หมูตุน 
 

สวนผสม 
 เน้ือหมูสันนอกห่ันชิ้นสี่เหลี่ยม  500  กรัม 
 ขาโขลกละเอียด    2  ชอนโตะ 
 กระเทียมโขลกหยาบ   2  ชอนโตะ 
 พริกไทยบุบพอแตก   2  ชอนโตะ 
 อบเชยคั่ว    2  ชิ้น 
 โปยกั๊กคั่ว    3  ดอก 
 นํ้าตาลทราย    1  ชอนโตะ 
 ซีอ้ิวดํา     2  ชอนชา 
 ซีอ้ิวขาว     ¼  ถวย 
 ซอสปรุงรส    ¼  ถวย 
 นํ้า     2  ลิตร 
 
วิธีทํา 
 ใสสวนผสมทั้งหมดในหมอ  ต้ังไฟเคี่ยวไฟออนๆ จนหมูเปอยและนํ้าเหลือประมาณ   
1  ลิตร 
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กวยเตี๋ยวราดหนาหมู 

 

สวนผสม 

 เน้ือหมูห่ันชิ้นบางๆ   250   กรัม 

 กวยเต๋ียวเสนใหญ   500   กรัม 

 นํ้ามันพืช    3   ชอนโตะ 

 ผักคะนา    300   กรัม 

 แครอทห่ันสี่เหลี่ยมลูกเตา  100   กรัม 

 ขาวโพดออน    100   กรัม 

 เห็ดฟาง     100   กรัม 

 กระเทียมสับ    2   ชอนโตะ 

 นํ้าซุป     4   ถวย 

 แปงขาวโพด    ¼    ถวย 

 เตาเจ้ียวดํา    1   ชอนชา 

 ซิอ๊ิวขาว     2   ชอนโตะ  

 นํ้าตาลทราย    1   ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

 1. นําสนกวยเต๋ียวคลุกกับซิอ๊ิวดํา ผัดกับนํ้ามัน กระเทียม เล็กนอยใหเสนสุก พักไว 

 2. หมักหมูกับ ซิอ๊ิวขาว เตาเจ้ียวดํา แปงขาวโพดเล็กนอย ไขไก 10-15 นาที 

 3. ผัดกระเทียมกับนํ้ามันใหหอม ใสหมู ลงผัดใหสุกใสนํ้าซุป ผัดใหเขากันพอนํ้าซุปเดือด 

     ใส คะนา ขาวโพดออน เห็ดฟาง แครอท พอผักสุกปรุงรสดีแลว ใสแปงขาวโพด ใหนํ้า

ซุปขนตักราดบนเสนที่จัดใสจานไว เสิรฟกับ นํ้าสมพริกดอง พริกปน 

 

หมายเหตุ 

 1. สามารถใสผักไดหลายชนิด ตามชอบใหสีสวยงาม 

 2. ถาเปนอาหารเจใชเตาหูแทนเน้ือสัตว 
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กวยเตี๋ยวผัดซีอิ๊ว 

 

สวนผสม 

 กวยเต๋ียวเสนใหญ   300   กรัม 

 คะนา     2   ตน 

 เน้ือหมู     200   กรัม 

 ซีอ๊ิวดํา     1   ชอนโตะ 

 นํ้าตาลทราย    2   ชอนชา 

 ซีอ๊ิวขาว     1   ชอนโตะ 

 ไขไก     2   ฟอง 

 พริกไทยปน    ½    ชอนชา 

 กระเทียมทุบสับละเอียด   1   ตอนโตะ 

 

วิธีทํา 

 1. เตรียมเคร่ืองปรุงใหพรอม 

 2. ห่ันเน้ือหมู หมักกับซีอ๊ิวขาว พริกไทยปนเล็กนอย 

 3. ผักคะนาห่ันชิ้นพอคํา แยกกาน ใบ ลวกกับนํ้าเปลาใสนํ้ามันเล็กนอย ใหเขียว และขึ้นเงา 

 4. นําเสนมายีคลุกกับซีอ๊ิวดําใหทั่ว 

 5. ต้ังนํ้ามันพอรอนใส กระเทียมสับ ผัดใหหอม ใสเน้ือหมู ผัดพอสุก ใสเสนลงผัดใหสุก

หอม ใสเคร่ืองปรุง ใสผักที่ลวด ผัดใหเขากัน ใสไขผัดใหเขากัน ไขสุก ตักขึ้นเสิรฟรอนๆ โรย

พริกไทยปน 

 

หมายเหตุ 

 การผัดซีอ๊ิวใหไดลักษณะที่ดี เสนตองสุกหอม ผักกรอบ 
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กวยเตี๋ยวผัดข้ีเมา 

 

สวนผสม 

 กวยเต๋ียวเสนใหญ  500 กรัม ( ½ ก.ก ขยี้ใหเสนกระจาย) 

 ไก – หมู หรือเน้ือห่ันชิ้นบางโดพอควร 200 กรัม 

 พริกขี้หนูสด  10  เม็ด (ประมาณ ¼ ถวย) 

 กระเทียม 10 กรัม ( 1 ชอนโตะพูน) 

 พริกไทยปน ½ ชอนชา 

 มะเขือเทศ 1-2 ผล 

 ซอสมะเขือเทศ 1 ½ ชอนโตะ 

 นํ้าปลา 2 ชอนโตะ 

 นํ้าตาลทราย  1 ชอนโตะ 

 นํ้าสมสายช ู 2 ชอนชา 

 นํ้ามันพืช 1/3  ถวยตวง 

 ใบโหระพาเด็ดเปนใบๆ ½ ถวย (ชั่งทั้งกาน 200-300 กรัม) 

 

วิธีทํา 

 1. ห่ันเน้ือสัตวแลวหมักกับนํ้าปลา นํ้าตาลเล็กนอย พริกไทยปน  

 2. โขลกพริกขี้หนูกับกระเทียมพอเขากัน (ไมตองละเอียดมาก) 

 3. ผามะเขือเทศแบงคร่ึง แลวห่ันเปนชิ้นได 4 ชิ้น (ขึ้นกับขนาดของมะเขือเทศ) 

 4. นํานํ้ามันใสกระทะต้ังไฟพอรอน ใสพริกที่โขลกไวลงผัดใหหอม ใสเน้ือสัตวพอเร่ิมสุก ใส

นํ้าตาล นํ้าปลา  ใสเสนกวยเต๋ียวลงผัดใหเขากันดี ใสซอสมะเขือเทศ นํ้าสมสายชู ผัดพอสุกทั่วกันดี 

ชิมรส 3 รส (รสจัด)  ใสใบโหระพา ผัดพอเขากันเสิรฟรอนๆ 
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ขาวซอยหมู/ไก 

 

สวนผสมนํ้าพริกแกงคั่ว 

 พริกแหงเม็ดใหญ 9  เม็ด 

 เกลือปน 2  ชอนชา 

 ขาห่ันละเอียด  1  ชอนชา 

 ผิวมะกรูดห่ันละเอียด 1  ชอนชา 

 รากผักชีห่ันหยาบๆ  ¼  ถวย 

 พริกไทยเม็ด  1  ชอนชา 

 หัวหอมแดงห่ันหยาบๆ  ¼  ถวย 

 กระเทียมห่ันหยาบๆ  ¼  ถวย 

 กะป 1  ชอนชา 

สวนผสม 

 เน้ือหมู 300  กรัม 

 มะพราวขูด 500  กรัม 

 นํ้าพริกแกงคั่ว ½  ถวย 

 นํ้าปลาดี  ¼  ถวย 

 นํ้าตาลปบ ½  ถวย 

เคร่ืองประกอบ 

 หอมแดงห่ัน  

 ผักกาดดองห่ันหยาบๆ 

 พริกปนผัดกับนํ้ามันพืชพอหอม 

 มะนาวผาซีก 

 เสนบะหมี่ลวกสุก 

 เสนบะหมี่ทอดกรอบสําหรับโรยหนา 

วิธีทํานํ้าพริกแกง     โขลกสวนผสมของนํ้าพริกแกงใหละเอียด 

วิธีทํา      1. ห่ันเน้ือหมูเปนชิ้นพอคํา คั้นหัวกะทิ 2 ถวย หางกะทิ 5-6 ถวย  

      2. นํานํ้าพริกแกงผัดกับหัวกะทิจนหอม ใสเน้ือหมูที่เตรียมไวผัดใหเขากัน เติมหางกะทิ 

ตักสวนผสมทั้งหมดใสหมอ ต้ังไฟ พอเดือดปรุงรสดวยนํ้าปลา นํ้าตาลปบ ชิมรสดีแลวยกลง 
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      3. นําเสนบะหมี่ที่ลวกแลวจัดใสชาม ใสหอมแดง ผักกาดดอง ตักนํ้าแกงราด โรยตนหอม 

ผักชี บะหมี่ทอดกรอบเสิรฟกับพริกผัดนํ้ามัน มะนาว 

ขอเสนอแนะ 

- ใชเน้ือไกหรือเน้ือวัว แทนเน้ือวัวก็ได  

- ถาเปนเน้ือวัวตองเคี่ยวใหเปอยกอน 

- บะหมี่ที่ใชควรเปนบะหมี่เสนแบน  
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 หมี่กะทิ 

 

สวนผสม 

 เสนหมี่ชนิดแหง  ½  กิโลกรัม 

 เน้ือหมู 300  กรัม 

 ไขไก 1  ฟอง  

 กุงสด  400   กรัม 

 มะพราว 600  กรัม 

 เตาหูแข็งสีขาว 2  แผน 

 เตาเจ้ียวดํา ½  ถวย 

 ตนกุยชาย 10   ตน 

 พริกแดง  1  เม็ด 

 นํ้าปลา  2-3  ชอนโตะ 

 นํ้ามะขามเปยก 2-3  ชอนโตะ 

 ซอสมะเขือเทศ  ¼  ถวย 

 หัวหอมห่ันหยาบๆ ½   ถวย 

 ถั่วงอก ½  ถวย 

 ผักชี 1  ตน 

 นํ้าตาลมะพราว  ¼  ถวย 

วิธีทํา   1. คั้นมะพราวใหไดกะทิ 5 ถวย กรอกไขใหเปนแผนบางๆ แลวมวนห่ันฝอย  

   2. ลางหมู ห่ันชิ้นโตพอควร ลางกุงปอกเปลือกเหลือหางไวผาหลังดึงไสออก 

   3. ห่ันเตาหูเปนชิ้นสี่เหลี่ยมยาวและโตพอควร ชิ้นหน่ึงแบง 4 หรือ 4 แลวห่ันเปนแผนๆ แลว

ห่ันเปนสี่เหลี่ยมเล็กๆ                  

   4. โขลกหัวหอมและเตาเจ้ียวใหละเอียด 

   5. ลางถั่วงอกเด็ดรากไวรับประทานสด สวนที่เหลือเก็บไวสําหรับผัด 

   6. ลางตนกุยชาย ตัดเหนือโคนขาวขึ้นไปประมาณ 2 ½ น้ิว ไวรับประทานสด สวนที่เหลือตัด

เปนทอนยาวประมาณ½ น้ิวไวสําหรับผัด 

   7. ลางผักชีเด็ดเปนใบๆ ไวแตงหนา เด็ดขั้วพริกลางแลวห่ันฝอยไวแตงหนา 
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   8. ต้ังนํ้าใหเดือด ใสเสนหมี่ลงไปลวกพอน่ิมตักขึ้นแชนํ้าเย็น เทใสตะแกรงใหสะเด็ดนํ้า หรือ

จะแชนํ้าใหน่ิมแลวเทใส ตะแกรงใหสะเด็ดนํ้า 

 

   9. เคี่ยวกะทิใหแตกมันใสหอมที่โขลกไวผัดจนหอมใสหมู กุง เตาหูลงไปผัดจนสุก ปรุงรส

ดวยนํ้าปลา นํ้าตาล  นํ้ามะขามเปยก พริก ชิมรสเมื่อรสดีแลวตักไวคร่ึงหน่ึงสําหรับราดหนา สวนที่ 

เหลือใสเสน  ลงไปผัดใหเขากันชิมรสอีกคร้ัง พอรสดีแลวใสถั่วงอก ใบกุยชายผัดใหเขากัน ตักใส 

จานราดดวยนํ้าราดที่แบงไว แตงหนาดวยไขห่ันฝอย ผักชี พริกแดง รับประทานกับผักสด ไดแก  

ถั่วงอก หัวปลี ตนกุยชาย  ใบบัวบกและมะนาว 
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อาหารวาง 
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กระทงทอง 

 

สวนผสม 

 แปงสาลี    ½    ถวย 

 แปงขาวเจา    ½    ถวย 

 ไขแดง     1   ฟอง 

 เกลือ     ½    ชอนชา 

 นํ้าตาลทราย    1   ชอนชา 

 นํ้ามันพืช    1   ชอนโตะ 

 นํ้าปูนใส    1/3    ถวย 

 นํ้าเปลา     1/3    ถวย 

วิธีทํา 

 1. ผสมสวนผสมทั้งหมดลงในอางผสม คนใหเขากันจนเปนเน้ือเดียวกัน  อยาใหแปงเปน

เม็ด 

 2. .ใสนํ้ามันในกระทะ ต้ังไฟจนนํ้ามันรอน เอาพิมพกระทงทอง วางไวในนํ้ามันที่รอน  

จากน้ันนําไปจุมลงในแปงที่ผสมไวแลว ถาแปงไมคอยติดพิมพแสดงวาพิมพยังรอนไมพอ  

 3. จุมพิมพที่มีแปงลงในกระทะ แปงจะจับตัวเปนรูปถวย และหลุดออกมาจากพิมพ แปงสุก 

จะลอยขึ้นมา ใหตักวางบนตะแกรงหรือกระดาษซับมัน เพื่อสะเด็ดนํ้ามัน 

หมายเหตุ 

 ถายังไมรับประทานทันที ใหเก็บใสถุง ปดใหมิดชิด อยาใหโดนลม   

สวนผสมไสกระทงทอง 

ไสไกซอสขาว 

 1. เนยชนิดเค็ม 

 2. หอมใหญห่ันเปนสี่เหลี่ยมลูกเตาแลวนํามาตม 

 3. แครอทห่ันเปนสี่เหลี่ยมลูกเตาแลวนํามาตม 

 4. ถั่วลันเตาหรือถั่วแระญ่ีปุน 

 5. ซอสแม็กกี้ 

 6. ซีอ๊ิวขาว 
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 7. เน้ือไกสับลวกพอสุก 

 8. นํ้าซุป 

 9. นมขน 

 10. แปงสาลี 

 11. นํ้าตาลทราย 

 12. พริกไทย 

ไสขาวโพดผัดกุง 

 1. เน้ือกุงสับ 

 2. ขาวโพดสวีท 

 

วิธีทํา 

 1. ผัดเนยกับหอมใหญ ตามดวยแปงสาลี ลงไปผัดใหเขากันจนสุก 

 2. ใสเน้ือไกที่ลากแลว แครอท หอมใหญที่ตมแลว เติมนํ้าซุปเล็กนอย ปรุงรสดวยแม็กกี้ 

ซีอ๊ิวขาว นํ้าตาลทราย พริกไทย แลวจึงชิมรสใหรสชาติออกเค็มๆ มันๆ จึงใสถั่วและนมลงไป 
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ขนมเบื้องญวน 

 
สวนผสมแปง 
 แปงขาวเจา    2  ถวย 
 แปงสาลี    ¼  ถวย 
 แปงขาวเหนียว    ½  ถวย 
 ถั่วเขียวคัดโมรอนละเอียด  ½  ถวย 
 เกลือปน    ½  ชอนชา 
 ขมิ้นผง     1  ชอนโตะ 
 หัวกะทิ     ½  ถวย 
 นํ้าปูนใส    2  ถวย 
 นํ้าเปลา     2½  ถวย 
 
วิธีทํา 
 ผสมแปงขาวเจา , แปงสาลี , แปงขาวเหนียว , ถั่วเขียว , เกลือ ใหเขากันคอยๆใสหัวกะทิ

นวดใหเขากันจดหมด ใสนํ้าปูนใสละลายใหเขากันจนหมด  ใสขมิ้นผงใหเขากันดีแลวเติมนํ้าเปลา 

คนจนเขากันดี 
 
สวนผสมไส 
 กุงสดสับละเอียด   1  ถวย 
 มะพราวขาว    1  ถวย 
 หัวผักกาดเค็มลางลับละเอียด  ½  ถวย 
 เตาหูเหลืองห่ันสี่เหลี่ยมเล็กๆ  1  แผน 
 ถั่วลิสงปน    ½  ถวย 
 ถั่วงอกลวกนํ้าพอสุก   1  ถวย 
 รากผักชี , กระเทียม ,พริกไทยโขลก 2  ชอนชา 
 ผักชี ( เด็ดเอาแตใบ )   1  ตน 
 นํ้าตาลทราย    3  ชอนโตะ 
 เกลือปน    1 - 2     ชอนชา 
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 นํ้ามันพืช    2  ชอนโตะ 
 สีผสมขนมสีสม  
วิธีทํา 

1. มะพราวผสมสีสมใหทั่วสับใหละเอียดจึงใสกุงที่สับแลวสับรวมกันจนเขากันดี 
2. นํ้ามันใสกระทะต้ังไฟพอรอน  ใสเคร่ืองที่โขลกไวลงผัดใหหอม  ใสกุงที่ผสมกับมะพราว

ลงไปปรุงรสดวยนํ้าตาล  เกลือปน  ชิมรสดีแลวตักขึ้น 
 

วิธีละเลงแปง 
 ต้ังกระทะบนไฟออน ทานํ้ามันใหทั่วแตนอยๆ พอกระทะรอนตักแปงใสกระทะกรอก

โดยเร็ว  ใหแปงติดกระทะบางๆจนทั่ว เทแปงที่เหลือคืนลงอางแปง เอียงกระทะบนเตาใหรอน

เพื่อใหแปงสุก คอยตักนํ้ามันหยอดขางกระทะใหรอบจนแปงงกรอบดีแลวใสถั่วงอก  ใสกุง  เตาหู  

หัวผักกาดเค็มสับละเอียด  ถั่วลิสงปน  ผักชี  พับคร่ึง  ตักใสจาน  รับประทานกับอาจาด 
 

สวนผสมอาจาด 
 นํ้าสมสายช ู    ½  ถวย 
 นํ้าเปลา      ½  ถวย 
 นํ้าตาลทราย    1  ถวย 
 เกลือปน    1  ชอนโตะ 
 แตงกวา     6  ผล 
 หอมเล็ก     2  ชอนโตะ 
 ผักชี     1  ตน 
 พริกแดง    2  เม็ด 
 
วิธีทํา 

1. ผสมนํ้าสม  นํ้าเปลา  นํ้าตาล  เกลือ  ต้ังไฟใหเดือดทั่ว ยกลงทิ้งไวใหเย็น 
2. แตงกวาผา  2  หรือ 4  ห่ันหนาพอควร 
3. หอมเล็กซอยตามขวางบางๆ 
4. พริกแดงห่ันขวางบางๆ 
5. ผักชีเด็ดเปนใบๆ 
6. เวลารับประทานจัดใสถวย เติมนํ้าสมที่ปรุงไวแลว 
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หรุมหรือลาเตียง 
 

สวนผสม 
 เน้ือหมูสับละเอียด   ½  ถวย 
 เน้ือกุงสับละเอียด   ¼  ถวย 
 รากผักชี กระเทียม พริกไทยโขลก  2  ชอนชา 
 ถั่วลิสงคั่วบุบพอแตก    ¼  ถวย 
 ไขเปดตีพอแตก    7  ฟอง 
 นํ้ามันพืช    1  ชอนโตะ 
 พริกชี้ฟาแดง    1  เม็ด 
 ผักชี     1  ตน 
นํ้าปรุงรส 
 นํ้าปลาดี    1  ชอนโตะ 
 นํ้าตาลทราย    1  ชอนโตะ 
 
วิธีทํา 

1. นํานํ้ามันใสกระทะต้ังไฟพอรอนใสรากผักชีที่โขลกไวลงผัดใหหอม 
2. ใสหมู  กุงผัดพอสุก  ปรุงรสดวยนํ้าปลา  นํ้าตาล  ชิมใหไดรสตามตองการ 
3. ใสถั่วลิสงผัดใหเขากันยกลง 
4. นํากระทะที่สะอาดต้ังไฟออนๆใหรอน  เอานํ้ามันทาพอทั่ว   เมื่อกระทะรอนแลวใชมือจุม

ไขโรยใหเปนตารางแผนสี่เหลี่ยมกวาง  4 - 5 น้ิว ( หรือใชกรวยฝอยทองชนิด 2 รู ) 
5. จัดใหสวยงามโดยวางแผนไขลง  ใสพริกแดงห่ันฝอย  ผักชี แลวหอใหเปนคําสี่เหลี่ยม 

 
ขอสังเกต 
 ไขที่จะโรยเปนตาราง  เมื่อตีพอแตกแลวกรองดวยกระชอน ( ลักษณะเหมือนที่รอนแปง ) 2 

คร้ัง เสียกอน  เพื่อไขจะไดเนียนขึ้น 
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ขาวเกรียบปากหมอ 

สวนผสมแปง 

 แปงขาวเจา 3 ถวย 

 แปงทาว  4 ชอนโตะ 

 แปงมัน  4 ชอนโตะ 

 เกลือปน  ½ ชอนชา 

 นํ้าเปลา  3  ถวย 

 นํ้ารอน  1 ถวย 

วิธีทําแปง ผสมแปงทุกชนิดโดยใสนํ้าเปลาทีละนอย จนแปงนุมจึงใสนํ้าที่เหลือลงไปจนหมดและ

ตามดวยนํ้ารอน คนใหเขากัน 

สวนผสมไส  

 เน้ือหมูสับละเอียด 500 กรัม 

 หัวหอมห่ันสี่เหลี่ยมเล็กๆ  500 กรัม 

 หัวผักกาดเค็ม ½ ถวย 

 ถั่วลิสงคั่วปน 1 ถวย  

 พริกไทยเม็ด 2 ชอนชา 

 กระเทียมห่ันหยาบๆ  2 ชอนโตะ     โขลกให

ละเอียด  

 รากผักชีห่ันละเอียด 2 ชอนโตะ 

 นํ้าตาลปก  150 กรัม 

 ซีอ๊ิวขาว  4 ชอนโตะ 

 กระเทียมทุบสับละเอียด ¼ ถวย 

 นํ้ามัน  ½ ถวย 

วิธีทําไส  

 1. ตวงนํ้ามันใสกระทะนําต้ังไฟ ใสกระเทียมลงไปเจียวพอเหลือง ตักขึ้นพรอมกับนํ้ามัน  

 2. รวนหมูใหสุกตักขึ้นพักไว 

 3. ตวงนํ้ามัน 2 ชอนโตะ ใสกระทะนําไปต้ังไฟ ใสเคร่ืองที่โขลกไวลงผัดจนหอม ใสนํ้าตาล

ลงไปผัดจนหอม   ใสหมูที่รวนไว ใสซีอ้ิวขาว ผัดใหเขากันชิมรสพอรสดี ผัดจนแหงยกลง ใสถั่ว

ลิสง  ผัดใหเขากันตักขึ้นพักใหเย็น 

 



 
 
   

 

  99 

วิธีละเลงแปง  

 1. ตักนํ้าใสหมอประมาณคอนหมอใชผาขาวซันฟลอไรซ ผูกปากหมอใหตึง เจาะชองเล็กๆ 

บนผาเพื่อใหไอนํ้าออก 

 2. ต้ังหมอบนไฟปานกลาง พอนํ้าเดือดตักแปงประมาณ 1 ชอนโตะ ละเลงใหทั่วปดฝาทิ้งไว 

สักครู พอแปงสุก  ตักไสใสพับเปนรูปสี่เหลี่ยมขนาดพอคํา ใชพายเล็กๆ แซะขึ้น พรมดวย  

กระเทียมเจียว  รับประทานกับผักชี ผักกาดหอม พริกขี้หนู 
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สาคูไสหมู 

 

สวนผสมไส 

 เน้ือหมูสับละเอียด 500 กรัม 

 หัวหอมห่ันสี่เหลี่ยมเล็กๆ 500 กรัม 

 ถั่วลิสงคั่วปน 1 ถวย 

 พริกไทยเม็ด  2 ชอนชา 

 กระเทียมห่ันหยาบๆ 2 ชอนโตะ      โขลกใหละเอียด 

 รากผักชีห่ันละเอียด 2 ชอนโตะ  

 นํ้าตาลมะพราว 500 กรัม 

 ซีอ้ิวขาว  4 ชอนโตะ 

 กระเทียมทุบสับละเอียด ¼ ถวย         เจียวใหเหลือง 

 นํ้ามัน  ½ ถวย 

 

วิธีทํา 

 1. ตวงนํ้ามันใสกระทะนําต้ังไฟ ใสกระเทียมลงไปเจียวพอเหลือง ตักขึ้นพรอมกับนํ้ามัน 

 2. รวนหมูใหสุกตักขึ้นพักไว 

 3. ตวงนํ้ามัน 2 ชอนโตะ ใสกระทะนําไปต้ังไฟ ใสเคร่ืองที่โขลกไวลงผัดจนหอม ใสนํ้าตาลลง

ไปผัดจนหอม  ใสหมูที่รวนไว ใสซีอ้ิวขาว ผัดใหเขากันชิมรสพอรสดี ผัดจนแหงแลวยกลง ใสถั่ว

ลิสง ผัดใหเขากันตักขึ้นพักใหเย็น 

 4. ปนไสเปนลูกกลมๆ ขนาด 1  ซ.ม. เตรียมไว 

 

สวนผสมแปง 

 สาคูเม็ดเล็ก  2 ถวย 

 นํ้าเปลา 

วิธีทําสาคูไสหมู 

 1. นําสาคูมาลางนํ้าแลวเทนํ้าทิ้งออกไป 

 2. แชสาคูในนํ้าพอแฉะ ต้ังทิ้งไวประมาณ 30 นาที (สาคูจะพองตัว) 

 3. นําสาคูมานวดเบาๆ แลวปนเปนกอนแผออก (ขณะปนตองเอามือชุบนํ้าดวยเพื่อมิใหสาคู 

ติดมือ) นําไสที่เตรียมไววางบนสาคูแลวหุมไสใหมิด 



 
 
   

 

  101 

 4. ฉีกใบตองปูบนลังถึง ทานํ้ามันบนใบตองใหทั่วหยิบไสสาคูเรียงใสลังถึงอยาเรียงติดกัน 

พรมนํ้าบนสาคูใหทั่ว นําไปน่ึงใหสุก ยกลงพรมดวยกระเทียมเจียว รับประทานกับผักกาดหอม ผักชี 

พริกขี้หนู 
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ขาวตังหนาตั้ง 

 

สวนผสมหนาตั้ง 

 เน้ือหมูสับละเอียด  500  กรัม 

 กุงสับละเอียด 300 กรัม 

 ถั่วลิสงคั่วปนละเอียด  1 ถวย 

 พริกไทยเม็ด  1 ชอนชา 

 กระเทียมห่ันหยาบๆ  2 ชอนโตะ    โขลกรวมกันให

ละเอียด 

 รากผักชีห่ันละเอียด 2 ชอนโตะ  

 กะทิ 4  ถวย (มะพราว  1 กิโลกรัม) 

  ผักชีเด็ดเปนใบๆ และพริกแดงห่ันฝอยไวแตงหนา 

 นํ้าปลา  ¼ ถวย 

 นํ้าตาลทราย  ½  ถวย 

 มะขามเปยก 4 ชอนโตะ 

 นํ้ามันพริก  2 ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

 1. เคียวกะทิใหแตกมัน  

 2. ผสมเน้ือหมู กุง และเคร่ืองที่โขลกไว จนเขากันดี คอยๆ ตักกะทิใสลงไปคนจนละลาย เทใส

ลงในหมอกะทิ  ปรุงรสดวยนํ้าปลา นํ้าตาล และนํ้ามะขามเปยก ชิมรส เค็ม หวาน พอรสดียกลง เวลา

จะรับประทาน  ตักหนาต้ังใสถวย ใสถั่วลสิง คนใหเขากัน แตงหนาดวยผักชีและพริกแดง 

รับประทานกับขาวตังทอดหรือขาวเกรียบทอด 

 

วิธีทอดขาวตัง 

 นํากระทะนํ้ามันต้ังไฟจนรอนจัด บิขาวตังเปนชิ้นโตๆ พอควร ลงไปทอดจนเหลืองทั่วดีตักขึ้น

วางบนกระดาษซับมัน 

 

 

 



 
 
   

 

  103 

ขนมกุยชาย 

 

สวนผสม 

 แปงมัน 1  ถวย 

 แปงขาวเจา 2  ถวย 

 นํ้าเดือด 2  ถวย 

 นํ้ามันพืช 2  ชอนโตะ 

 เกลือปน ½  ชอนชา 

วิธีทํา  1. ผสมแปงทั้ง 2 ชนิดเขาดวยกัน  

  2. ตวงนํ้า นํ้ามันพืช เกลือปน ต้ังใหเดือดพลาน เทใสในแปง ใชไมพายคนใหเขากันทิ้งไวพอ

อุน ใชมือนวดแปงให เขากัน นวดจนแปงเนียนพักแปงไว 

วิธีปน  ปนแปงเปนกอนกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 น้ิว ปนใหบางเปนรูปเบาตักไสใส จีบริมแลว

รวบไวตรงกลางใหติดกัน นําไปน่ึงใหสุกยกลง จัดใสจานโรยกระเทียมเจียว เสิรฟกับนํ้าจ้ิม 

ไสกุยชาย 

 กุยชาย 500   กรัม 

 เบกิ้งโซดา ½   ชอนชา 

 นํ้ามันเจียวกระเทียม 2  ชอนโตะ 

 พริกไทยปน  2  ชอนโตะ 

 เกลือปน 1  ชอนชา 

 นํ้าตาลทราย  2  ชอนโตะ 

วิธีทํา 

 1. ห่ันกุยชายเปนทอนสั้นๆ  

 2. ผสมใบกุยชายกับเบคกิ้งโซดากับนํ้ามันเจียวกระเทียม พริกไทย เกลือปน นํ้าตาล 

ผสมใหเขากัน 

สวนผสมนํ้าจิ้ม 

 นํ้าสมสายช ู 1  ถวย 

 นํ้าตาลทราย 1   ถวย 

 เกลือปน 2  ชอนชา 

 ซีอ้ิวดํา  2  ชอนชา 

 พริกแดงโขลก  3  เม็ด 



 
 
   

 

  104 

 กระเทียมโขลก 1  ชอนโตะ 

วิธีทํา  

 ผสมสวนผสมทั้งหมดต้ังไหพอเดือดยกลงทิ้งใหเย็น ใสพริกแดงโขลกกับกระเทียม  
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กุยชายทอด 

 

สวนผสม 

 แปงขาวจาว    4  ถวย 

 แปงมัน     ½  ถวย 

 ใบกุยชาย    ½  กิโลกรัม 

 ตัดทอนสั้น    1  เซนติเมตร 

 นํ้า     4  ถวย 

 เกลือปน    2  ชอนชา 

สวนผสมนํ้าจิ้ม 

 พริกชี้ฟาแดงโขลก   6 - 7   เม็ด 

 นํ้าสมสายช ู    ½  ถวย 

 นํ้าตาลทราย    150  กรัม 

 ซีอ้ิวขาว     ½  ถวย 

 ซีอ้ิวดํา     ¼  ถวย 

 

วิธีทํา 

1. ผสมแปงขาวจาว  แปงมัน เขาดวยกัน นวดดวยนํ้าใหเขากัน  ใสกุยชายตัดทอนสั้นๆ 

2. ถาดขนาด 8 × 8  น้ิว  ทาดวยนํ้ามันใหทั่วกนถาดเทแปงใสถาด 

3. นําไปน่ึงนํ้าเดือดประมาณ  30  นาที  จนแปงสุกพักไวใหเย็นสนิท  ตัดเปนชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด

ตามตองการทอดใหเหลือง รับประทานกับนํ้าจ้ิม 

 

นํ้าจิ้ม 

 โขลกพริกใหละเอียด  ผสมนํ้าสม  นํ้าตาลทราย  ซีอ้ิวขาว  ซีอ้ิวดํา  ใหเขากัน 
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ขนมกุยชาย 
 

สวนผสม 
 แปงขาวจาว    3  ถวย 
 แปงมัน     1  ถวย 
 แปงขาวเหนียว    ¼  ถวย 
 เกลือปน    ½  ชอนชา 
 นํ้ามันพืช    1  ชอนโตะ 
 นํ้า     3  ถวย 
 แปงมันสําหรับนวด   1  ถวย 
สวนผสมไสกุยชาย 
 ตนกุยชาย    ½  ถวย 
 นํ้ามันกระเทียมเจียว   2  ชอนโตะ 
 ผงโซดา     1  ชอนชา 
สวนผสมนํ้าจิ้ม 
 นํ้าสมสายช ู    ½  ถวย 
 นํ้าเปลา     ½  ถวย 
 นํ้าตาลทราย    ½  ถวย 
 เกลือปน    1  ชอนชา 
 ซีอ้ิวขาว     1  ชอนโตะ 
 ซีอ้ิวดํา     1  ชอนชา 
 พริกชี้ฟาโขลกละเอียด   3  เม็ด 
 
วิธีทําแปง 

1. ผสมแปงทั้งสามชนิดรวมกัน  ใสนํ้าเกลือปน  นํ้ามันพืช  คนสวนผสมใหเขากัน ยกขึ้นต้ังไฟ  

กวนจนแปงสุก  ยกลงจากเตา  พักไวพอแปงอุนๆ นํามานวดรวมกับแปงมันอีก  1  ถวย  จน

แปงเนียนนุม  ตัดแบงเปนกอนกลมๆเทาๆกัน 
2. แผแปงเปนแผนบางๆตักใสไสจับจีบรวมวางเรียงในรังถึงที่ปูรองดวยใบตองนําไปน่ึง  5 - 7 

นาที ยกลงโรยกระเทียมเจียว รับประทานกับนํ้าจ้ิม 
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วิธีทําไส 
 ลางตนกุยชายใหสะอาด  ผึ่งลมใหแหง ห่ันทอนเล็กๆเคลากับสวนผสมทุกอยาง 
 
วิธีทํานํ้าจิ้ม    ผสมทุกอยางรวมกัน  นําไปต้ังไฟเคี่ยวใหขน เล็กนอย 
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ขนมหัวผักกาด 
 

สวนผสมตัวแปง 
 แปงขาวจาว    4  ถวย 
 แปงมัน     ½  ถวย 
 หัวผักกาดขูดฝอย   2  ถวย 
 ถั่วลิสงตม    1  ถวย 
 กุงแหง     ½  ถวย 
 นํ้า     4  ถวย 
สวนผสมเคร่ือง 
 ถั่วงอกเด็ดหาง    1  กิโลกรัม 
 ใบกุยชายตัดทอนสั้นๆ   300  กรัม 
 กระเทียมสับ    ½  ถวย 
 ซีอ้ิวขาว     ¼  ถวย 
 ซีอ้ิวดํา  นํ้าปลา 
 นํ้าตาลทราย 
 พริกไทยปน 
 ไขไก     4 - 5  ฟอง 
 
วิธีทํา 

1. คั้นหัวผักกาดขูดฝอยกับนํ้าเกลือ  บีบใหแหง 
2. ผสมแปงขาวจาว  แปงมัน ใสนํ้า นวดใหเขากันจนแปงน่ิมใสนํ้าจนหมด ใสหัวผักกาด  กุง

แหง ถั่วลิสง  ผสมใหเขากัน 
3. เทใสถาดขนาด 8 ×  8  น้ิว  ที่ทานํ้ามัน 
4. นําไปน่ึงในนํ้าเดือดประมาณ  30  นาที  จนแปงสุกยกลงพักไวใหเย็น ตัดเปนชิ้นสี่เหลี่ยม

ขนาด 1น้ิว 
5. ต้ังกระทะใสนํ้ามัน  พอนํ้ามันรอน ใสขนมหัวผักกาดลงทอดใหเหลืองกรอบ  ตักขึ้นจัดใส

จานรับประทานกับนํ้าจ้ิมหวานๆรับประทานเปนอาหารวางทานเลน 
6. หากตองการรับประทานขนมหัวผักกาดที่ทอดไวลงผัดปรุงรสดวย  ซีอ้ิวขาว  ซีอ้ิวดํา  

นํ้าตาลทราย  ผัดใหเขากันใสไขไกลงผัดใหทั่วแปง  ใสถั่วงอก  ใบกุยชาย  ผัดใหเขากัน  ตัก

ใสจานโรยพริกไทย รับประทานกับพริกดอง หรือซอสพริก 
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ไกหอใบเตย 
 

สวนผสม 
 สันในไกห่ันชิ้นพอคํา   8  ชิ้น ( 400  กรัม ) 
 รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียด 1  ชอนโตะ 
 ( อยางละ 1 ชอนชา ) 
 
นํ้าปรุงรส 
 ซีอ้ิวขาว     2  ชอนชา 
 ซอสพริก    2  ชอนชา 
 ซอสปรุงรส    2  ชอนชา 
 ใบเตย     40  ใบ 
 
สวนผสมนํ้าจิ้ม 
 นํ้าตาลทราย    ¼  ถวย 
 นํ้าเปลา     ¼  ถวย 
 ซีอ้ิวดํา     3  ชอนโตะ 
 เกลือปน    1  ชอนชา 
 งาดํา งาขาวคั่วบุบพอแตกอยางละ  1  ชอนโตะ 
 
วิธีทํา 

1. ห่ันไกชิ้นพอคํา หมักกับรากผักชี  กระเทียม  พริกไทยโขลกละเอียดและนํ้าปรุงรส  คลุกให

เขากันหมักไวประมาณ  20  นาที 
2. ลางใบเตยใหสะอาด  เช็ดใหแหง พับเปนทรงสามเหลี่ยม  ใสไกลงพับหอ เหลือใบเตยเปน

หางไวเล็กนอย 
3. ทอดในนํ้ามัน ใชไฟปานกลาง จนสุก รับประทานกับนํ้าจ้ิม 
4. วิธีทํานํ้าจ้ิม ผสมสวนผสมนํ้าจ้ิม ต้ังไฟใชไฟออนพอเดือดใสงาดําและงาขาว  ยกลง 
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หมูสะเตะ 
สวนผสมหมักหมู 
 หมูสันนอก    ½  กิโลกรัม 
 ลูกผักชีคั่ว    ½  ชอนชา 
 ขาห่ันฝอย    1  ชอนชา 
 ตะไครห่ันละเอียด   1  ชอนโตะ 
 ผิวมะกรูด    ¼  ชอนชา 
 ผงขมิ้น     ½  ชอนชา 
 ผงกระหร่ี    1  ชอนชา 
 นมขนหวาน    3  ชอนโตะ 
 นํ้าตาลทราย    1  ชอนโตะ 
 เกลือปน    ¼  ชอนชา 
 นํ้ามันพืช    2  ชอนโตะ 
 เนยสด 
 
วิธีทํา 

1. ลางหมู ห่ันชิ้นยาวขนาด  1× 4 
2. โขลกลูกผักชี  ยี่หรา  ขา  ตะไคร  ผิวมะกรูด  เกลือ  ใหละเอียดใสลงในเน้ือหมู ใสนมขน

หวาน  ผงขมิ้น  ผงกระหร่ี  นํ้าตาล  เนย  นํ้ามัน  เคลาใหเขากัน หมักไว 2 - 3  ชั่วโมง นําไป

ยางใหสุก  ระหวางยางคอยพรมดวยกะทิที่ผสมขมิ้นเล็กนอย 
 

สวนผสมนํ้าจิ้มหมูสะเตะ 
 พริกแหง    6  เม็ด 
 เกลือปน    2  ชอนชา 
 ขาห่ันฝอย    1  ชอนชา 
 ผิวมะกรูด    ½  ชอนชา 
 หอมแดง    3  ชอนโตะ 
 กระเทียม    2  ชอนโตะ 
 รากผักชี     2  ชอนโตะ 
 กะป     2  ชอนชา 
 กะทิ     4  ถวย 
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 นํ้ามัน     ¼  ถวย 
 นํ้าตาลปบ    100  กรัม 
 นํ้าสมมะขาม    ½  ถวย 
 นํ้าปลา     2 - 3  ชอนโตะ 
 ถั่วลิสงปนละเอียด   1  ถวย 
 
วิธีทํา 

1. โขลกนํ้าพริกแกงใหละเอียด  โดยโขลกพริกแหงกับเกลือใหละเอียด  ใสขา  ตะไคร  ผิว

มะกรูด  รากผักชี  หอม  กระเทียม  กะป  โขลกใหสวนผสมละเอียดเขากันพักไว 
2. นํานํ้ามันใสกระทะต้ังไฟพอรอน  ใสนํ้าพริกลงผัดใหหอม คอยๆเติมหัวกะทิทีละนอย   

ปรุงรสดวยนํ้าปลา  นํ้าตาลปบ  นํ้าสมมะขาม  ใสกะทิที่เหลือใหหมด ใสถั่วลิสงเคี่ยวใหขน   
ยกลง 

 
สวนผสมอาจาด 
 นํ้าสมสายช ู    ½  ถวย 
 นํ้าเปลา      ½  ถวย 
 นํ้าตาลทราย    1  ถวย 
 เกลือปน    1  ชอนโตะ 
 แตงกวา     6  ผล 
 หอมเล็ก     2  ชอนโตะ 
 ผักชี     1  ตน 
 พริกแดง    2  เม็ด 
 
วิธีทํา 

1. ผสมนํ้าสม  นํ้าเปลา  นํ้าตาล  เกลือ  ต้ังไฟใหเดือดทั่ว ยกลงทิ้งไวใหเย็น 
2. แตงกวาผา  2  หรือ 4  ห่ันหนาพอควร 
3. หอมเล็กซอยตามขวางบางๆ 
4. พริกแดงห่ันขวางบางๆ 
5. ผักชีเด็ดเปนใบๆ 
6. เวลารับประทานจัดใสถวย เติมนํ้าสมที่ปรุงไวแลว 
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เมี่ยงคํา 
 

สวนผสม 
1. มะพราวกะเทาะเปลือกแข็งฝานบางๆซอยฝอย  นําไปตากแดดพอหมาดๆ 
2. ขิงออนห่ันสี่เหลี่ยมลูกเตาเล็ก 
3. หอมแดงห่ันสี่เหลี่ยมลูกเตาเชนเดียวกัน 
4. มะนาวห่ันสี่เหลี่ยมเทากันทั้งเน้ือและผิว 
5. กุงแหงอยางดี 
6. ถั่วลิสงคั่วเอาเปลือกออก 

 
ผักที่ใชรับประทาน ใบทองหลาง  ใบชะพลู  ใบผกักาดหอม  พริกขี้หนู 
 
สวนผสมนํ้าปรุงเมี่ยง  
 หอมปอกเปลือกห่ันบางๆ   ¼  ถวย 
 ขาห่ันฝอยคั่ว    2  ชอนชา 
 มะพราวคั่ว    ¼ - ¾  ถวย 
 ถั่วลิสงคั่วปนละเอียด 
 ( หรือ ถั่วลิสงตัดแผน )   ½  ถวย 
 กะปดี     2  ชอนโตะ 
 นํ้าตาลมะพราว    2  ถวย 
 เกลือปน    1½  ชอนชา 
 นํ้า     2  ถวย 
 กุงแหงปน    ¼  ถวย ( ใสหรือไมใสก็ได ) 
 
วิธีทํา 

1. นํามะพราวที่ตากพอหมาด ไปคั่วพอมะพราวจวนเหลือง นํานํ้าตาลทราย  1  สวนตอนํ้า 1½  

สวน  ละลายนํ้าดวยกัน  นําไปพรมมะพราวในระหวางที่คั่ว  จนกระทั่งมะพราวเหลือง

กรอบดี  ตักขึ้นทิ้งไวใหเย็น  เก็บใสภาชนะที่ปดฝามิดสนิท 
2. โขลกหัวหอม  มะพราว  กุงแหง  กะป ใหเขากันดี พักไว   นํ้าตาลปบกับนํ้าละลายใหเขากัน

จึงใสเคร่ืองโขลกลงผสม  ใสเกลือปน นําไปเคี่ยวไฟออนๆ จนกระทั่งขน เร่ิมเหนียวแลวใส

ถั่วลิสงปน 
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3. เวลาจัดขิง  หัวหอม  มะนาว  ถั่วลิสง  กุงแหง  จัดไวเปนกองๆนํ้าปรุงใสถวยวางตรงกลาง

มะพราวคั่วควรใชภาชนะที่มีฝาปด 
4. เวลารับประทาน หยิบผัก 1 ใบ ทําเปนกระทง หยิบเคร่ืองทุกอยางใส ใสนํ้าปรุงรับประทาน

เปนคํา เหมาะสําหรับเปนอาหารวางหรือกับแกลม 
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แหนมสด 
 

สวนผสม 
 เน้ือหมูสับ    300  กรัม 
 หนังหมูตมสุกห่ัน   200  กรัม 
 นํ้ามะนาว    ¼  ถวย 
 นํ้าปลา     ¼  ถวย 
 พริกปน     1 - 2   ชอนโตะ 
 นํ้าตาลทราย    1  ชอนโตะ 
 เกลือปน    1  ชอนชา 
 พริกสดซอย    1 - 2   ชอนโตะ 
 หัวหอมแดงซอย    ½  ถวย 
 ตนหอมซอยหยาบๆ   ½  ถวย 
 ขิงออนซอย    ¼  ถวย 
 ผักชีเด็ดเปนใบ    1  ตน 
 
วิธีทํา 

1. เน้ือหมูสับ ผสมเกลือ  นํ้ามะนาว  ขยําหรือนวดใหหมูนุม บีบใหแหง 
2. นําหมูรวนใหสุกเล็กนอย 
3. หนังหมูตมสุกห่ัน ห่ันเปนเสนบางๆ ขยําใหนุมกับนํ้ามะนาว 
4. ผสมเน้ือหมู หนังหมูกับนํ้ามะนาว  เกลือเล็กนอย  นํ้าปลา พริกปนใหเขากัน  ปรุงรสดีแลว

ใส  หอมแดง  ตนหอม  ขิงซอย  พริกสด  เคลาใหเขากัน ตักเสิรฟ โรยดวยถั่วลิสงคั่วหรือ

ทอดก็ได ผักสด  เชน  กะหล่ําปลี  ผักกาดหอม  ถั่วฝกยาว ฯลฯ 
หมายเหตุ 
 แหนมสดจะตองปรุงใหไดรสเปร้ียว  เค็ม  หวาน  เผ็ดเล็กนอย  สีแดงจากพริกปน 
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ขาวทอด ( แหนมสด ) 

 

สวนผสม 

 เน้ือหมูติดมันเล็กนอยสับ   1   ถวย 

 ขาวหุงสุก    2   ถวย 

 มะพราวขูด    ½   ถวย 

 ไขไก     1   ฟอง 

 นํ้าพริกแกงเผ็ด    2   ชอนโตะ 

 ใบมะกรูดซอย    2   ชอนโตะ 

 นํ้าปลา     1-2   ชอนโตะ 

 นํ้าตาลทราย    2   ชอนชา 

 นํ้ามันสําหรับทอด 

 

วิธีทํา 

1. ผสมหมู ขาว นํ้าพริกแกง มะพราว โขลกพอเขากัน ใสไข ใบมะกรูด นวดใหเขากัน ใส

เคร่ืองปรุง นวดใหเขากัน ปนเปนกอนกลม กดใหแบนเล็กนอย 

2. ต้ังนํ้ามันใหรอน ใสขาวที่ปนไวลงทอด พอเหลือง ตักขึ้นวางบนกระดาษซับมัน 

 

หมายเหตุ 

ถาตองการขาวทอดที่กรอบ   นําสวนผสมที่ปนกอนไวมาคลุกกับแปงมันเล็กนอย   จึงทอด

จะทําใหกรอบ 
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ขนมเบื้องญวน 
 

สวนผสมแปง 
 แปงขาวเจา    2  ถวย 
 แปงสาลี    ¼  ถวย 
 แปงขาวเหนียว    ½  ถวย 
 ถั่วเขียวคัดโมรอนละเอียด  ½  ถวย 
 เกลือปน    ½  ชอนชา 
 ขมิ้นผง     1  ชอนโตะ 
 หัวกะทิ     ½  ถวย 
 นํ้าปูนใส    2  ถวย 
 นํ้าเปลา     2½  ถวย 
 
วิธีทํา 
 ผสมแปงขาวเจา , แปงสาลี , แปงขาวเหนียว , ถั่วเขียว , เกลือ ใหเขากันคอยๆใสหัวกะทิ

นวดใหเขากันจดหมด ใสนํ้าปูนใสละลายใหเขากันจนหมด  ใสขมิ้นผงใหเขากันดีแลวเติมนํ้าเปลา 

คนจนเขากันดี 
 
สวนผสมไส 
 กุงสดสับละเอียด   1  ถวย 
 มะพราวขาว    1  ถวย 
 หัวผักกาดเค็มลางลับละเอียด  ½  ถวย 
 เตาหูเหลืองห่ันสี่เหลี่ยมเล็กๆ  1  แผน 
 ถั่วลิสงปน    ½  ถวย 
 ถั่วงอกลวกนํ้าพอสุก   1  ถวย 
 รากผักชี , กระเทียม ,พริกไทยโขลก 2  ชอนชา 
 ผักชี ( เด็ดเอาแตใบ )   1  ตน 
 นํ้าตาลทราย    3  ชอนโตะ 
 เกลือปน    1 - 2     ชอนชา 
 นํ้ามันพืช    2  ชอนโตะ 
 สีผสมขนมสีสม  
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วิธีทํา 
1. มะพราวผสมสีสมใหทั่วสับใหละเอียดจึงใสกุงที่สับแลวสับรวมกันจนเขากันดี 
2. นํ้ามันใสกระทะต้ังไฟพอรอน  ใสเคร่ืองที่โขลกไวลงผัดใหหอม  ใสกุงที่ผสมกับมะพราวลง

ไปปรุงรสดวยนํ้าตาล  เกลือปน  ชิมรสดีแลวตักขึ้น 
วิธีละเลงแปง 
 ต้ังกระทะบนไฟออน  ทานํ้ามันใหทั่วแตนอยๆ พอกระทะรอนตักแปงใสกระทะกรอก

โดยเร็ว  ใหแปงติดกระทะบางๆจนทั่ว เทแปงที่เหลือคืนลงอางแปง เอียงกระทะบนเตาใหรอน

เพื่อใหแปงสุก คอยตักนํ้ามันหยอดขางกระทะใหรอบจนแปงงกรอบดีแลวใสถั่วงอก  ใสกุง  เตาหู  

หัวผักกาดเค็มสับละเอียด  ถั่วลิสงปน  ผักชี  พับคร่ึง  ตักใสจาน  รับประทานกับอาจาด 
 

สวนผสมอาจาด 
 นํ้าสมสายช ู    ½  ถวย 
 นํ้าเปลา      ½  ถวย 
 นํ้าตาลทราย    1  ถวย 
 เกลือปน    1  ชอนโตะ 
 แตงกวา     6  ผล 
 หอมเล็ก     2  ชอนโตะ 
 ผักชี     1  ตน 
 พริกแดง    2  เม็ด 
 
วิธีทํา 

7. ผสมนํ้าสม  นํ้าเปลา  นํ้าตาล  เกลือ  ต้ังไฟใหเดือดทั่ว ยกลงทิ้งไวใหเย็น 
8. แตงกวาผา  2  หรือ 4  ห่ันหนาพอควร 
9. หอมเล็กซอยตามขวางบางๆ 
10. พริกแดงห่ันขวางบางๆ 
11. ผักชีเด็ดเปนใบๆ 
12. เวลารับประทานจัดใสถวย เติมนํ้าสมที่ปรุงไวแลว 
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ขาวมันสมตํา 

 

สวนผสม 

 ขาวสาร  2 ถวย 

 กะทิ  3 ถวย 

 นํ้าตาลทราย 2 ชอนโตะ 

 เกลือปน  2 ชอนชา 

 ใบเตยตัดเปนทอนยาวประมาณ 2 น้ิว 2 ใบ 

 

วิธีหุงขาวมัน 

 1. เลือกกากขาวออกใหหมด 

 2. ผสมกะทิ เกลือ นํ้าตาล คนจนนํ้าตาลละลาย กรองดวยผาขาวบาง 

 3. ซาวขาว 1 คร้ัง รินนํ้าออกใหหมด เทใสหมอกะทิพรอมใบเตย นําไปต้ังไฟ พอเดือด

ทั่วยกลง เอียงหมอใหรอบ ทิ้งไวใหขาวสุกและระอุดี ยกลง รับประทานกับเคร่ืองตางๆ  

 

เคร่ืองท่ีรับประทานกับขาวมัน 

 1. แกงเขียวหวานไก 5. กุงหวาน 

 2. สมตํามะละกอ 6. ปลาเค็มทอด 

 3. เน้ือเค็มฝอยผัดหวาน 7. นํ้าพริกมะขามเปยก 

 4. ปลาแหงผัดหวาน 
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นํ้าสมตําสําเร็จรูป 
 

สวนผสม 
 นํ้ามะขาม    ½  ถวย 
 นํ้าสมสายช ู    ¼  ถวย 
 นํ้าตาลทราย    1½  ถวย 
 นํ้าตาลปบ    ½  ถวย 
 นํ้าปลา     2  ชอนโตะ 
 เกลือละเอียด    2  ชอนชา 
 
วิธีทํา 
 ผสมเคร่ืองปรุงทุกชนิดใสภาชนะ  ต้ังไฟใหเดือดยกลง ทิ้งใหเย็น 
 
สวนผสมสมตํา 
 มะละกอขูด    1  ถวย 
 แครอทขูดฝอย    ¼  ถวย 
 กระเทียมสับ    2  ชอนชา 
 พริกขี้หนูโขลก    1  ชอนชา 
 กุงแหง     2  ชอนโตะ 
 นํ้าปรุงรสยํา    ¼  ถวย 
 ถั่วฝกยาวห่ันทอนบุบพอแตก  ¼  ถวย 
 มะเขือเทศห่ัน    ¼  ถวย 
 ผิวมะนาวห่ันบางๆ   1 - 2   ชอนชา 
 นํ้ามะนาว    2  ชอนชา 
 ถั่วลิสงคั่ว    3  ชอนโตะ 
 
วิธีทํา 

1. เตรียมเคร่ืองทุกอยางใหพรอม 
2. เคลาดวยนํ้าปรุงสมตําที่เตรียมไว  เสิรฟพรอมผักสด 
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ขนมชอมวง 
 

สวนผสมแปง 

 แปงขาวเจา     1 1/2   ถวย 
แปงมัน      ¼    ถวย 

นํ้าเปลา      1 1/4   ถวย 
นํ้ามันพืช       2       ชอนโตะ 
นํ้าดอกอัญชัน           ¼    ถวย (ดอกอัญชันประมาณ  

20 ดอก) 

วิธีทําแปง 
1. ลางดอกอัญชัน เด็ดเฉพาะตรงกลีบที่เปนสีนํ้าเงินแชนํ้ารอนทิ้งไวสักครูจะเปนสีนํ้าเงิน 

นํามากรองดวยผาขาวบาง ใสนํ้ามะนาวลงไปเพื่อใหเปนสีมวง 

2. ผสมแปงขาวเจา แปงมันลงในกระทะทอง คอย ๆ ใสนํ้าเปลาและนํ้าดอกอัญชันคนจน

แปงละลาย นําไปต้ังไปกวนจนแปงจับกันเปนกอนลอนจากกระทะ ยกลงเทใสภาชนะ

พักไวจนแปงอุนนวดจนแปงนุมดี (เวลานวดแปงใชมือจุมหัวกะทิที่ละนอย) ใชผาขาว

บางชุบนํ้าหมาดคลุมไว อยาใหถูกลมจะทําใหแปงแหง 

 

สวนผสมไสขนมชอมวง 

 แหว      100    กรัม 

ฟกเชื่อมชนิดแหง    60    กรัม 

ถั่วลิสงคั่วใหม     20    กรัม 

นํ้าตาลทราย     1 ชอนโตะ 

เกลือปน     ¼ ชอนชา 

วิธีทํา 
1. ห่ันฟก และแหวเปนชิ้นสี่เหลี่ยมลูกเตา 

2. ห่ันถั่วลิสงคั่วตามความยาวบาง ๆ 

3. ผสมฟก แหว ถั่วลิสง นํ้าตาล และเกลือ ใหเขากัน 

วิธีทําปนแปง 
1. ปนแปงเปนกอนกลมเสนผานศูนยกลาง ประมาณ 1 น้ิว ใชผาชุบนํ้าหมาด ๆ คลุมไว 
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2. แผแปงที่ปนไว อยาใหบาง ตักไสใสตรงกลาง หอแปงที่เหลือใหมิดไสจนเปนกอนกลม 

กดใหแบนเล็กนอย ใหเหนบที่เปนรองจุมนํ้ามันกระเทียมเจียวใหม ๆ จับกลีบสับหวางกัน

ในแตละชั้น โดยเร่ิมชั้นแรก 3 กลีบ ชั้นตอไป 5, 7, 9 ตามลําดับ  

3. นําขนมเรียงบนลังถึงที่ปูดวยใบตองจนเต็ม พรมดวยกะทิ นําไปน่ึงไฟประมาณ 10 นาที 

ยกลงจัดเสิรฟใสภาชนะที่มีฝาปด อยาใหถูกลมจะทําใหขนมแหง 
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แปงสิบน่ึงไสปลา 
 

สวนผสมแปง 

 แปงขาวเจาอยางดี    3      ถวย 
แปงทาว      ¼  ถวย 

แปงมัน      ¼  ถวย 
นํ้าเปลา      3  ถวย 
นํ้ามัน      3  ชอนโตะ 

วิธีทําแปง 
1.    ผสมแปงขาวเจา แปงมัน แปงทาว และนํ้ามัน ลงในกระทะทอง คอย ๆ ใสนํ้านวดให

เขาดวยกัน แลวใสนํ้าที่เหลือจนหมด 

 2.    ต้ังไฟกวนจนแปงลอนจากขอบกระทะ ยกลงพักไวใหอุน นวดใหเขากันดี ใชผาขาว

บางชุบนํ้าคลุมไว  

 

สวนผสมไส 

 ปลาชอนน่ึง หรือยางใหสุกแกะสลักเอาแตเน้ือ  2    ถวย 

 หอมใหญห่ัน เล็ก ๆ     1    ถวย  

 พริกไทยปน      1 ชอนชา 

กระเทียม      3 กลีบ 

ราชผักชีห่ันละเอียด     1 ชอนโตะ 

ขาเผาโขลกละเอียด     ¼ ชอนชา 

เกลือปน, นํ้าตาลทราย 

นํ้ามัน 

วิธีทําไส 

1. โขลก พริกไทย กระเทียม รากผักชี 

2. นํ้ามันใสกระทะต้ังไฟ ใสเคร่ืองที่โขลกผัดใหหอม ใสปลาปรุงรสดวย เกลือปน นํ้าตาล

ทราย ผัดใหเขากัน ชิมรสดีแลว ตักขึ้น 
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วิธีทําไส 

1. นํ้าแปงมาคลึงใหบาง ตัดเปนวงกลม ใสไส พับคร่ึง บีบริมใหติดกัน จีบหาง ๆ ใหเปน

เกลียวน่ึงใหสุก ยกลง 

2. พรมดวยกระเทียมเจียว รับประทานกับผักสด เชน ผักกาดหอม ผักชี พริกขี้หนู 
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กวยเตี๋ยวหลอดทรงเคร่ือง 
 

สวนผสม 

 แผนกวยเต๋ียว      1      กิโลกรัม 

เน้ือหมู       ½ กิโลกรัม 

กุงสด       ½ กิโลกรัม 

ต้ังฉาย       ½ ถวย 

เตาหูแข็ง      3 แผน 

ถั่วงอก       ½ กิโลกรัม 

ซีอ้ิวขาว       ¼  ถวย 

ซีอ้ิวดํา       1 ชอนโตะ 

นํ้าตาลทราย      ½ ถวย 

เกลือปน      2 ชอนชา 

สวนผสม 

 กระเทียมเจียว        1      กิโลกรัม 

พริกชี้ฟาโขลก ½ ถวย 

นํ้าสมสายช ู        1 ถวย 

นํ้าตาลทราย     1 ถวย 

กระเทียม        1 ชอนโตะ 

ซีอ้ิวดํา         2 ชอนโตะ 

เกลือปน      1 - 2  ชอนโตะ 

วิธีทํา 

1. ลางหมู กุง เตาหู ห่ันเปนชิ้นเล็ก ๆ 

2. นํานํ้ามันใสกระทะ ต้ังไฟใหรอน ใสหมู กุง เตาหู ต้ังฉาย ผัดใหสุก ปรุงรสดวยนํ้าตาล

ทราย ซีอ้ิวขาว ซีอ้ิวดํา เกลือปน เติมนํ้าประมาณ 1-2 ถวย เคี่ยวสักครูพอเน้ือหมูนุม ชิม

รสตามชอบ 

3. วางแผนกวยเต๋ียว ตักไสใส มวนใหกลม น่ึงใหรอนประมาณ 3-5 นาที แลวห่ันเปนคํา ๆ 

วางบนจานโรยหนาดวยกระเทียมเจียวรับประทานกับนํ้าจ้ิม 

4. โขลกพริกกับกระเทียมใหละเอียด ผสมนํ้าตาล เกลือ นํ้าสมสายชู ซีอ้ิว ต้ังไฟคนใหเขา

กัน รับประทานกับกวยเต๋ียวหลอด 
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ขาวแคบทรงเคร่ือง 

 

สวนผสม 

 ขาวแคบ     6  แผน 

 เน้ือหมูห่ันชิ้นพอคํา    200  กรัม 

 กุงสดปอกเปลือกผาหลัง    200  กรัม 

 รากผักชีห่ันหยาบๆ    1  ชอนโตะ 

 กระเทียมห่ันหยาบๆ    1  ชอนโตะ โขลก

รวมกัน 

 พริกไทยปน     ½  ชอนชา 

 ซีอ๊ิวขาว      2  ชอนโตะ 

 นํ้าตาลปบ     2  ชอนโตะ 

 นํ้ามันพืช     1  ชอนโตะ 

 แครอทตมสุก     1  หัว 

 ผักกาดหอม     1  ตน 

 สับปะรด     100  กรัม 

 เผือกตมสุก     200  กรัม 

 ตนหอม      3-4  ตน 

 ผักชี 

 ใบสะระแหน 

 ผักชีฝร่ัง 

 

วิธีทํา 

 1. โขลกรากผักชีกระเทียม พริกไทย ใหละเอียด 

 2. นํ้ามันใสกระทะต้ังไฟใหรอนใส รากผักชีที่โขลกผัดใหหอม ใส หมู กุง ผัดพอสุกปรุงรส

ดวยซีอ๊ิวขาว  นํ้าตาล ชิมรสเค็มหวาน ผัดจนแหงยกลง 

 3. นําขาวแคบพรมนํ้าใหนุมหอผาขาวบางพักไว 5-10 นาที วางขาวแคบบนถาดใสผักและ

เคร่ืองที่ผัดไวมวนแผนขาวแคบใหหุมผักใหสวยงาม เสิรฟกับนํ้าจ้ิม 
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สวนผสมนํ้าจิ้ม 

 พริกแดง     4  เม็ด 

 กระเทียม     40  กรัม 

 นํ้าสม      1  ถวย 

 นํ้าเปลา      ½  ถวย 

 นํ้าตาลทราย     1  ถวย 

 เกลือปน     2  ชอนชา 

 ผักชีห่ันหยาบๆ 

 ถั่วลิสงปน 

 

วิธีทํา 

 - ผสมนํ้าสม นํ้าตาล นํ้าเปลา เกลือปนต้ังไฟใหเดือด 

 - โขลกพริกกับกระเทียมใหละเอียดใสในหมอนํ้าสม 

 - เสิรฟพรอมกับถั่วลิสงปน ผักชี 
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ประเภทขนมหวาน 
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ขาวเหนียวหนาตางๆ 

 

สวนผสม 

 ขาวเหนียวเขี้ยวงู                                                      1                     กิโลกรัม 

 หัวกะทิ                                                                 2  ½            ถวย 

 นํ้าตาลทราย                                                             1 ½ - 1 ¾       ถวย 

 เกลือปน                                                                 2 ชอนโตะ + 1ชอนชา 

 

วิธีทํา 

 1. ขาวเหนียวแชนํ้า 2 ชั่วโมง (ถาใชรับประทานกับหนากุง ใหแชนํ้าผสมขมิ้นพอมีสีเหลือง

ออนๆ)       สงขึ้นใหสะเด็ดนํ้าใสหวดหรือลังถึง ใสขาวเหนียวบนผาขาวบางน่ึงใหสุกประมาณ 25 

นาท ี 

 2. ผสม กะทิ เกลือ นํ้าตาล ต้ังไฟพอเดือดสักครูยกลงถากะทิเปนกอนกรองดวยผาขาวบาง 

 3. พอขาวเหนียวสุกดี ยกลงใสภาชนะ เทกะทิขอ 2 ใส คอยๆ คนใหเขากันดี ผิดฝาทิ้งไวให

ระอุ มูลอีกคร้ัง   ตักใสจานหยอดหนากะทิ รับประทานกับหนากุง, หนาสังขยา, หนาลูกตาล,  

หนากลอย, หนาปลาแหง, หนากระฉีก 

 

สวนผสมหนา 

  หัวกะทิ 1 ½ ถวย 

  นํ้าตาล 2-3 ชอนโตะ 

  เกลือ 2-3 ชอนชา 

  แปงขาวเจา 1 ชอนโตะ 

 

วิธีทํา    ผสมหัวกะทิ นํ้าตาล เกลือ แปง เขาดวยกัน ต้ังไฟ คนใหทั่ว ชิมรสเค็มหวาน 

 

สวนผสมหนากุง 

  กุงสดสับละเอียด 2 ขีด 

  มะพราวทึนทึกขูดสับละเอียด 3 ถวย 

  รากผักชี 5 ราก 

  พริกไทย 1 ชอนชา 
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  เกลือ 1 ชอนโตะ 

  นํ้าตาลทราย ½ ถวยตวง 

  หัวกะทิ ¼ ถวยตวง 

  ใบมะกรูดห่ันฝอย  

  นํ้ามันเล็กนอย 

 

วิธีทํา      

 1. ผสมกุง มะพราวกับรากผักชี พริกไทยที่โขลกละเอียด ใสสีสม 

              2. นํ้ามันใสกระทะพอรอยใสกุงผัดพอสุกใสหัวกะทิ ปรุงรสดวยนํ้าตาลเกลือใหมีรสหวาน

เค็ม พอเย็นโรยใบมะกรูด  ห่ันฝอย 

 

สวนผสมหนาสังขยา 

  ไข 5  ฟอง 

  หัวกะทิ ¾ ถวยตวง 

  นํ้าตาลปบ ¾ ถวยตวง 

  นํ้าตาลทราย ½ ถวยตวง 

วิธีทํา 

 ผสมไข นํ้าตาลทราย กะทิ ใชใบเตย หรือใบตองแหง ขยํา แลวกรองใสภาชนะ น่ึงให

สุก 
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สังขยาจิ้มขนมปง 

 

สวนผสม 

 ไขไก  6 ฟอง 

 นมสด  2 ถวย 

 หัวกะทิ  2 ถวย 

 นํ้าตาลทราย 1 ½ ถวย 

 วานิลา  2 ชอนโตะ 

 แปงขาวโพด ½ ถวย 

 

วิธีทํา 

 ตีไขพอเขากัน ใสนํ้าตาลทราย นมสด แปงขาวโพด กะทิ คนใหเขากันแลวกรอง นําไป

ตุน ประมาณ 20 นาที     (ใสกลิ่นและสีตามตองการ ถามีนํ้าใบเตยใหใสนํ้าใบเตยขนๆ ¼ ถวย)  

ตุนจนสุกขน ยกลง รับประทานกับขนมปง 
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ขนมทองเอก 

 

สวนผสม  

 แปงสาลีตราบัวแดง    4 ½ ถวย 

 ไขแดง(ไขไก)    12 ฟอง 

 นํ้าตาลทราย     4 ถวย 

 กะทิ      4 ถวย(มะพราวขูด 7 ขีด) 

 ทองคําเปลว, สีเหลืองไข 

 

วิธีทํา  

 1. คั่วแปงพอหอม รอนแลวพักไว 

 2. ผสมนํ้าตาลกับกะทิ ใสกระทะทองต้ังไฟ คนใหเขากัน พอเปนยางมะตูม ดับไฟพักไว

พออุน 

 3. กรองไขแดง เอาเยื่อหุมไขออก แลวคอยๆ ใสในกระทะนํ้าเชื่อม คนใหเขากัน เติมสี

เหลืองไข 

    ใหสีเหลืองสวย แลวใสแปงคนใหเขากันดี ใชไฟออนๆ พอแปงลอนจากกระทะจึงยก

ลง 

 4. พอขนมอุนตักเปนกอนกลมๆ แตะทองคําเปลว กดลงในพิมพทองเอก ปาดใหเสมอ

พิมพ แลวเคาะออก ผึ่งขนมใหแหง 

 5. เรียงขนมลงในภาชนะที่มีฝาปดสนิท อบควันเทียนหรือดอกมะลิ 
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ลอดชองไทย 

 

สวนผสม  

 แปงซาหร่ิม (แปงถั่วเขียว)  ½ ถวย 

 แปงขาวเจา ½ ถวย 

 นํ้าปูนใส  3 ถวย 

 (ถาใชนํ้าใบเตยใหนํานํ้าปูนใสคั้นใบเตยที่โขลกแลวกรอง) 

 

วิธีทํา  

 1. ผสมแปงซาหร่ิม แปงขาวเจา ลงในนํ้าปูนใส จนเขากันดี 

 2. เทใสกระทะทอง ต้ังไฟแรงกวนจนเหนียว 

 3. เทใสกระบอกกดลงในนํ้าเย็น (คอยๆ กด) ทิ้งไวพออยูตัว 

 4. ตักขึ้นใหสะเด็ดนํ้า เสิรฟกับนํ้ากะทิ นํ้าแข็งทุบ 

 

สวนผสมนํ้ากะทิ 

 มะพราวขูดขาว             1        กิโลกรัม      

 คั้นกะทิขนๆ 5 ถวย 

 นํ้าตาลปบ  2 ½ ถวย 

 นํ้าตาลทราย 2 ½ ถวย 

 เกลือปน  1 ชอนชา 

 

วิธีทํา ผสมกะทิกับนํ้าตาล คนจนละลาย กรองดวยผาขาวบาง ใสเกลือ นําไปต้ังไฟ คนอยาให

เปนลูกจนเดือดทั่วกัน ยกลงทิ้งใหเย็น  
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ถั่วแปบ 

 

สวนผสม 

 แปงขาวเหนียว 3 ถวย 

  นํ้ารอนจัด  ¼ ถวย 

 นํ้าลอยดอกมะลิ 1 ถวย 

  ถั่วเขียวน่ึงสุก 2 ถวย 

 มะพราว  3 ถวย 

 

วิธีทํา 

 1. นําแปงใสอาง เทนํ้ากําลังเดือดลง ¼ ถวย ใชชอนไมคนใหเขากัน ใสนํ้าลอยดอกมะลินวด

จนแปงเหนียวนุม 

 2. ผสมถั่วกับมะพราวประมาณ ¼ ถวย ใสเกลือเล็กนอย ขยําใหเขากันดี ปนเปนกอนกลม

ขนาด 1 น้ิว 

 3. รินนํ้าใสหมอ ใสใบเคย ต้ังไฟใหเดือด 

 4. ปนแปงกอนกลมขนาด 1 น้ิว แผใหบางพอควร ตมแปงในนํ้าเดือด พอแปงลอยตัวตักขึ้น 

สะเด็ดนํ้าใสบนถาดที่มีมะพราวขูด หยิบไสถั่ววางตรงกลาง พับริมแปงบีบใหติดกัน คลุกมะพราวให

ทั่ว            

           5. จัดใสจานรับประทานกับงาผสมนํ้าตาลและเกลือ 

 

สวนผสมงา  

 งาขาวคั่วโขลกพอแตก 1 ถวย 

 นํ้าตาลทราย  1 ½ ถวย 

 เกลือปน  1 ½ ชอนชา 

 

วิธีทํา 

 ผสมงา นํ้าตาลทราย และเกลือ เคลาใหเขากัน 

หมายเหตุ 

 ขนมถั่วแปบมีหลายไสดวยกัน เชน ไสเค็ม ไสกุง 

 



 
 
   

 

  134 

ซาหร่ิม 

 

สวนผสมตัวซาหร่ิม 

 แปงถั่วเขียว  ½ ถวย 

 นํ้าลอยดอกมะลิ 1 ¼ ถวย 

 นํ้าใบเตยขนๆ  ¼ ถวย 

 สีผสมอาหาร 

 

วิธีทํา 

 1. เทนํ้าลอยดอกมะลิเล็กนอยในอางแปง ขยําใหเขากันแลวใสนํ้าที่เหลือจนหมด กรองใส

กระทะทอง  

     เตรียมแปงไว3 สวนดังน้ี 

  สวนท่ี 1  ใสนํ้าใบเตย ¼ ถวย (ตองลดนํ้าลอยดอกมะลิ ¼ ถวย) เติมสีเขียว 2-3 หยด 

           สวนท่ี 2  ใสสีชมพู 2-3 หยด 

  สวนท่ี 3  เปนสีขาว 

 2. กวนแปงสวนที่ 1  ใชไฟแรง พอแปงสุกเหนียวใส(ใชเวลาประมาณ 7 นาที)  เทแปงใส

กระบอก กดลงไปในภาชนะที่ใสนํ้าเย็นเตรียมไวแลว ทิ้งไวสักครูพอแปงอยูตัว คอยรินนํ้าออก เก็บ

ไวกดคร้ังตอไป เทซาหร่ิมใสกระชอนใหสะเด็ดนํ้า คอยใสบนผาขาวบางที่ปูบนภาชนะใหนํ้าออก 

ใหหมด 

 

สวนผสมนํ้ากะทิ 

 กะทิขน ๆ (มะพราวขูดขาว 1 ก.ก.) 4 ถวย 

 นํ้าตาลทราย  1- 1 ½ ก.ก. 

 

วิธีทํา 

 ผสมนํ้ากะทิกับนํ้าตาล ต้ังไฟใหเดือดคนอยาใหเปนกอน แลวยกลงทิ้งไวใหเย็นอบควันเทียน

ใหหอม  (ถากะทิเปนกอนกรองดวยผาขาวบาง) 

            เวลารับประทาน ตักตัวซาหร่ิมใสถวย 3 สี ใสนํ้ากะทิ  นํ้าแข็งทุบละเอียด 
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ฝอยทอง 

 

สวนผสม 

 ไขแดง  25 ฟอง (ไขไก หรือ ไขเปดก็ได) 

 นํ้าตาลทราย  10 ถวย 

 นํ้าลอยดอกมะลิ 10 ถวย 

 ไขนํ้าคาง  2-3  ชอนโตะ 

 นํ้ามันพืช  1 ชอนโตะ 

 

วิธีทํา  

 1. ผสมนํ้าตาลกับนํ้าลอยดอกมะลี ใสกระทะทองต้ังไฟใหเดือด ตักไว 3 ถวย ที่เหลือเคี่ยว

ตอไปสักครู  

 2. ผสมไขแดง ไขนํ้าคาง นํ้ามันพืช ใสผาขาวบางกรองพักไว 

 3. ทํากรวยใบตอง หรือใชกรวยที่ทําสําเร็จแลว ใสไขโรยบนนํ้าเชื่อมทีเดือดประมาณ  20  

รอบ ใหเปนเสนเล็กๆ พอตมสุกใชไมสอยขึ้น ใสในอางนํ้าเชื่อมที่เหลือไวใชสอมสอยฝอยทอง  

แลวมวนใหกลมขนาดพอคําเรียงใสภาชนะ อบดอกมะลิอีกคร้ัง (ลักษณะเหมือนรังไหม) 
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ขนมหมอแกงถั่ว 

 

สวนผสม 

 มะพราวคั้นกะทิขน ๆ     2 ½ - 3   ถวย 

 ไขเปด หรือ ไขไก    6  ฟอง 

 นํ้าตาลปบ     1 – 1 1/3    ถวย 

 ถั่วเขียวน่ึง     3 ½   ถวยหรือบดละเอียด

แลว2ถวย 

 หอมแดงเจียวใหเหลือง    ¼  ถวย 

วิธีทํา 

 1. ผสมนํ้าตาลกับกะทิ 2 ถวย คนใหนํ้าตาลละลาย นํากะทิที่เหลือพรอมกับถั่วปนพอละเอียด

ใสสวนผสมของไข นํ้าตาลที่เตรียมไว 

 2. นําสวนผสมใสกระทะทองต้ังไฟกวนใหขน แลวจึงตักใสถาดสี่เหลี่ยมใหเต็มเกลี่ยหนาให

เรียบนําเขาเตาอบเปดไฟบนอุณหภูมิ 180 องศา อบใหหนาเหลืองทั่วกันดี แลวโรยดวยหอมเจียวให

ทั่ว พักใหเย็นตัดเปนชิ้นสี่เหลี่ยมเสิรฟกับนํ้าชาหรือเคร่ืองด่ืมเย็น  
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     ขนมหมอแกงเผือก 

 

สวนผสม 

 เผือกหอมน่ึงสุกบด    200   กรัม 

 มะพราวคั้นกะทิขน ๆ     500    กรัม 

 ไขไก      2   ฟอง 

 นํ้าตาลปบ     1   ถวย 

 ใบเตย      3    ใบ 

 แปงขาวเจา     2   ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

 1. ผสมกะทิ 1 ถวยกับเผือกบดใหละเอียด ผสมนํ้าตาลและกะทิที่เหลือ 

 2. ตีไขใหขึ้นฟูเล็กนอย ใสสวนผสมของเผือกที่เตรียมไว ผสมใหเขากัน ใชใบเตยขยําใหเขา

กันแลวกรองผานกระชอน 1 คร้ัง 

 3. นําสวนผสมใสกระทะทองต้ังไฟกวนใหขน แลวจึงตักใสถาดสี่เหลี่ยมใหเต็มเกลี่ยหนาให

เรียบนําเขาเตาอบเปดไฟบนอุณหภูมิ 180 องศา อบใหหนาเหลืองทั่วกันดี  

 

หมายเหตุ  

 ถาชอบหอมเจียวสามารถนําหอมเจียวมาโรยหนาขนมได 
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แปงจี่ 

 

สวนผสม 

 มะพราวขูดขาว    2   ถวย 

 นํ้ากะทิขนๆ    ½    ถวย 

 นํ้าตาลปบ    ¾    ถวย 

 เกลือปน    ½    ชอนชา 

 แปงขาวเหนียวดํา   ½    ถวย 

 แปงขาวเหนียวขาว   ½    ถวย 

 กลิ่นมะล ิ

 กลวยหอมสุก    2   ผล 

 

วิธีทํา 

 1. นวดแปงกับมะพราว นํ้าตาลใหเขากัน ใสเกลือ กะทิ กลวยบด ผสมใหเขากัน 

2. นํากระทะแบนทานํ้ามันใหทั่ว พอรอนตักขนมใส 1 ชอนชา หยอดเปนกอน พอขนมสุก

เหลือง กลับอีกดานหน่ึง กดพอแบนจนเหลืองทั่ว ตักขึ้นใสจาน 

หมายเหตุ 

 1. ถาไมมีแปงขาวเหนียวดํา ใชแปงขาวเหนียวขาวอยางเดียวเปน 1 ถวย 

 2. จะไมใชกลวยก็ได ใชเผือก หรือ มันเทศแทน 
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เกสรลําเจียก 

 

สวนผสมไสขนม 

 มะพราวทึนทึกขูดฝอย   4   ถวย 

 นํ้าตาลทราย    2   ถวย 

 แปงขาวเหนียว    2   ชอนโตะ 

 นํ้าตาลปก    1   ปก 

 ถั่วเขียวเลาะเปลือกคั่ว   2   ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

ผสมมะพราวทึนทึก นํ้าตาลทราย นํ้าตาลปก แปงขาวเหนียว เขาดวยกัน ใชมือเคลาจน

นํ้าตาลละลาย ต้ังไฟกวนจนเหนียว โรยถั่วเขียวคั่ว กวนพอเขากันยกลง ปนเปนรูปแทงยาว 

2 น้ิว เสนผาศูนยกลาง1/2 เซนติเมตร อบควันเทียน 

 

สวนผสมแปง 

 หัวกะทิ     ¼ - ½    ถวย 

 เกลือปน    ½    ชอนชา 

 แปงขาวเหนียว    4   ถวย 

 

วิธีทํา 

 1. ผสมหัวกะทิกับเกลือปนเขาดวยกัน คนจนละลาย 

 2. แปงขาวเหนียว คอยๆหัวกะทิลงไป นวดพอแปงหมาดๆ พักไว 

3. ต้ังกระทะเหล็กชนิดแบนบนไฟออน พอกระทะรอน ยีแปงใสใหเปนแผนกลม พอแปง

สุกขอบจะงอ วางไสใส แลวมวนแผนแปง แซะใสจาน 
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บัวลอยเผือก 

 

สวนผสม 

 แปงขาวเหนียว    50   กรัม 

 เผือกบดละเอียด    50   กรัม 

 นํ้าเปลาประมาณ    30-50   กรัม 

 

สวนผสมนํ้ากะทิ 

 หัวกะทิ     120   กรัม 

 หางกะท ิ    180   กรัม 

 นํ้าตาลทราย    50   กรัม 

 เกลือปน 

 

วิธีทํา 

 1. ใสแปงลงในเผือกนวดใหเขากัน 

 2. ใสนํ้าทีละนอย นวดจนแปงเนียน นุม 

 3. คลึงแปงเปนเสนยาว ใชมีดตัดเปนชิ้นเทาๆกัน ปนเปนลูกกลม ลงนาดที่โรยแปงนวล  

    ( แปงนวลใชแปงขาวเหนียว) 

4. ผสมหัวกะทิกับเกลือต้ังไฟใหเดือด ใชไฟออนคนสม่ําเสมอ อยาใหแตกมัน พักไว 

5. ผสมหางกะทิกับนํ้าตาลทราย ต้ังไฟใหเดือด ใสแปงที่ปนแลวลงไป เมื่อแปงสุกลอยขึ้นมา   

    ใสหัวกะทิ ยกลง 
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ทองมวน 

 

สวนผสม 

 แปงสาลี    2   ถวย 

 ไขไก     2   ฟอง 

 นํ้าตาลปบ    1   ถวย 

 นํ้าปูนใส    ¼   ถวย 

 เกลือปน    1   ชอนโตะ 

 กะทิขน     1   ถวย 

 งาขาว,งาดําคั่ว 

 

วิธีทํา 

 1. เตรียมสวนผสมใหพรอม 

 2. ผสม แปง ไข นํ้าตาลปบ นํ้าปูนใส เกลือปน กะทิ ผสมเขาดวยกัน ใสงาพักไว 15-20 นาที 

 3. ต้ังพิมพใหรอน ทานํ้ามัน หยอดแปง พอแปงสุก มวนหรือพับ ทิ้งไวใหเย็นจะกรอบ 

 4. บรรจุถุงหรือภาชนะที่มีฝาปด  
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ขนมเรไร 

 

สวนผสม 

 แปงขาวเจา    3   ถวย 

 แปงทาวยายมอม    ¼    ถวย 

 แปงมัน     ¼    ถวย 

 นํ้าลอยดอกมะลิ    2   ถวย 

 กะทิ     1   ถวย 

 มะพราวทึนทึก    3   ถวย 

 หัวกะทิตมสุก    1½   ถวย 

 

วิธีทํา 

1. ผสมแปงขาวเจา แปงทาวยายมอม และแปงมัน ใหเขากัน คอยๆใสนํ้านวดทีละนอยจนแปง  

น่ิมดี จึง  ใสนํ้าที่เหลือกับกะทิจนหมด เทใสกระทะทอง นําไปต้ังไฟแรง กวนจนแปงลอนจากขอบ

กระทะ ตักใสชามทิ้งไว นวดจนแปงนุมดี  

2. แบงแปงเปนสวนๆ ใสสีตามตองการ นวดจนเขากันดี 

3. ปนแปงเปนกอนกลมๆ ใสลงในที่กดขนมเรไร กดออกมาใหเปนเสน ใชสันมีดปาดออกมา 

รวมกันเปนกอน เรียงใสในลังถึง ที่รองดวยใบตอง หรือผาขาวบางน่ึงประมาณ 5 นาที ยกลง จัดใส

ภาชนะ รับประทานกับมะพราวทึนทึกขูดเปนเสน ราดกะทิตมสุก โรยงาผสมนํ้าตาล เกลือ  
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เม็ดขนุน 

สวนผสม 

 ถั่วเขียวน่ึง   1000   กรัม 

 กะทิขนๆ   7   ถวย 

 นํ้าตาลทราย   600   กรัม 

 นํ้าดอกมะล ิ   10   ถวย 

 ไขไก หรือ ไขเปด  30   ฟอง 

วิธีทํา 

 1. ผสมถั่วกับกะทิปนใหละเอียดแลวใสในกระทะทอง 

 2. ต้ังไฟกวนพอขน คอยใสนํ้าตาลทราย กวนตอไปจนแหงพอปนได ยกลงใหเย็น 

ใสภาชนะอบเทียนหอม 

 3. ปนใหกอนคลายเม็ดขนุน เรียงใสถาดผึ่งใหแหง 

 4. แยกไขขาว-ไขแดง ใชแตไขแดง ใสลงบนผาขาวบาง กรองเอาเยื้อหุมไขแดงออก 

 5. ผสมนํ้าตาลกับนํ้าดอกมะลิ ต้ังไฟใหเดือดสัก 10 นาที 

 6. หยิบเม็ดขนุนที่ปนได จุมไขแดง หยอดในนํ้าเชื่อมจนเต็มกระทะ แลวยกขึ้นต้ังไฟ 

คอยกลับใหขนมสุกดี คอยตักขึ้นใสถาด พอเย็นนําใสภาชนะอบดอกมะลิใหหอมอีกคร้ัง 
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ลูกชุบ 

สวนผสม 

 ถั่วเขียวน่ึง   1000   กรัม 

 กะทิขนๆ   6   ถวย 

 นํ้าตาลทราย   700   กรัม 

 นํ้าดอกมะล ิ   8   ถวย 

 วุนผง    50   กรัม 

วิธีทํา 

 1. ผสมถั่วกับกะทิปนใหละเอียดแลวใสในกระทะทอง  

 2. ต้ังไฟกวนพอขน คอยใสนํ้าตาลทราย กวนตอไปจนแหงพอปนได ยกลงใหเย็น 

     ใสภาชนะอบเทียนหอม ดอกมะลิใหหอม 

 3. ปนถั่วที่ไดเปนรูปผลไมตามที่ตองการ เชน ชมพู มะมวง มะเฟอง มะยม มังคุด 

พุทรา มะละกอฯ ใชไมเสียบแลวระบายสีตามธรรมชาติของผลไมน้ันๆ 

 4. ผสมวุนผงกับนํ้าเคี่ยวใหละลายจนขนหลอนํ้ารอน 

 5. นําผลไมที่ระบายสีลงชุบในนํ้าวุน 2-3 คร้ังเพื่อใหเงามัน ทิ้งไวใหเย็น ติดกานและ

ใบ จัดใสภาชนะใหสวยงาม 
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ทับทิมกรอบ 

 

สวนผสม 

 แหวตมสุกห่ันสี่เหลี่ยมเล็กๆ  2   ถวย 

 แปงมัน     2   ถวย 

 แปงทาวบดละเอียด   ¼    ถวย 

 นํ้าตาลทราย    2½   ถวย 

 หัวกะทิ     2   ถวย 

 ขนุนห่ันชิ้นเล็กๆ    200   กรัม 

 สีชมพ ู

 นํ้าแข็ง 

 

วิธีทํา 

 1. ผสมสีกับนํ้าเล็กนอยใสแหว เคลาพอติดสี 

 2. ผสมแปงมันกับแปงทาวใหเขาดี ตักเม็ดทับทิมลงคลุกแปงใหติดมากๆ ใสกระชอน

รอนใหแปงรวง 

 3.ตมนํ้าใหเดือด ใสเม็ดทับทิมลง  พอสุกจะลอย ตักขึ้นใสนํ้าเย็น แลวตักใสผาขาว

บาง หอไว 

 4. ผสมกะทิกับนํ้าตาล   ตมใหเดือด  คอยคนอยาใหเปนลูก  ใสเกลือเล็กนอย   พอเย็น

อบควันเทียน 

 5. เวลารับประทาน ตักนํ้าเชื่อมใสในถวยทับทิม ขนุน ใสนํ้าแข็ง 
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สังขยาฟกทอง 

 

สวนผสม 

 ไขไกทั้งฟอง   1   ถวย 

 กะทิขนๆ   1¼   ถวย 

 นํ้าตาลปบ   1   ถวย  

 แปงขาวเจา   3   ชอนโตะ(แปงทองหยอด) 

 ใบเตย    2-3   ใบ 

 ฟกทอง    2-3   ผล 

 

วิธีทํา 

 1. ผสมไข กับนํ้าตาลปบ ขยําดวยใบเตย ใหเขากันคอยๆ ใสกะทิจนหมด 

 2. กรองดวยกระชอนหรือผาขางบาง 

 3. เทใสในฟกทองที่ควานเอาไสและเม็ดออกแลวใหเต็ม นําไปน่ึงจนสุก ใชเวลา  

30-40 นาที ไฟแรง 

 

หมายเหตุ 

 ถาฟกทองลูกใหญเกินไป เน้ือหนามาก ควรห่ันฟกทองเปนชิ้นเล็ก แลวผสมในตัว

สังขยา เทใสถาด น่ึงจนสุก ทิ้งใหเย็นจึงตัดเปนชิ้นๆตามตองการ 
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วุนมะพราวออน 

 

สวนผสม  

 วุนผง     3  ชอนโตะพูน 

 นํ้าลอยดอกมะลิ      4  ถวย 

 นํ้าตาลทราย    1-1¼     ถวย  

 หัวกะทิ     3  ถวย 

 เน้ือมะพราวห่ันสี่เหลี่ยม   2  ผล 

 เกลือปน    1½  ชอนชา 

 แปงขาวเจา    1  ชอนโตะ 

 

วิธีทํา 

 1. เคี่ยววุนกับนํ้าลอยดอกมะลิจนละลาย 

 2. ใสนํ้าตาลทรายเคี่ยวจนขน เหนียว 

 3. ใสกะทิ  เกลือปน  แปงขาวเจา และเน้ือมะพราวออน พอเดือดขนยกลง 

 4. ตักใสพิมพทิ้งไวใหเย็น จึงแคะออกจากพิมพ 
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วุนใบเตย 

สวนผสม 

 วุนผง     3  ชอนโตะ 

 นํ้าใบเตย    7  ถวย 

 นํ้าตาลทราย    1- 1¼  ถวย 

 หัวกะทิ     2  ถวย 

 เกลือปนเล็กนอย 

             แปงขาวเจา                                          2   ชอนโตะ 

วิธีทํา   1. เคี่ยววุนกับนํ้าเปลา  พองวด 

 2. ใสนํ้าตาลทรายเคี่ยวจนขน เหนียว   ใสนํ้าใบเตยยกลง 

 3.เคี่ยววุนกับนํ้าเปลา โดยผสมวุน 1 ชอนโตะกับนํ้าเปลา 3 ถวย ผสมกะทิ  เกลือปน

แปงขาวเจาประมาณ  2 ชต.นํ้าตาลทราย  ¼  ถวย   พอเดือดขนยกลง 

 4. ตักวุนที่มีสวนผสมใบเตยใสพิมพ  แลวจึงใสหนากะทิทิง้ไวใหเย็น จึงแคะออกจาก

พิมพ 
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ขนมเบื้องไทย 

 

สวนผสม 

 แปงขาวเจา    3½    ถวย 

 ถั่วเขียวคั่วโมละเอียด   ½    ถวย 

 ไขเปดใชแตไขแดง   2   ฟอง 

 นํ้าตาลทรายละเอียด   ½    ถวย 

 นํ้าปูนใส    11/2    ถวย 

 

วิธีทํา นําสวนผสมทั้งหมดรวมกันคนใหเขากันดี 

 

วิธีละเลงแปง นํากระทะแบน (กระทะทอดหอย) ต้ังไฟออน ใชกระจาแตะแปงที่ผสมไวพอติด

เคาะลงบนกระทะ ใชกระจาละเลงลงบางๆ พอแปงเหลือง วางไส พับคร่ึง แซะขึ้นวางตะแกรง 

 

หนานํ้าตาล 

 ไขขาว     1   ฟอง 

 นํ้าตาลมะพราว    1 ½    ถวย 

 

วิธีทํา 

 ขยํานํ้าตาลกับไขขาวประมาณ 15 นาที จนกระทั้งนํ้าตาลขึ้นฟูและเปลี่ยน 

 

ไสหวาน    ประกอบดวย มะพราวทึนทึกขูด ฝอยทอง ลูกพลับแหง ฟกเชื่อม งาขาวคั่ว 

 

ไสกุง 

 กุงสับบดละเอียด   1   ถวย 

 มะพราวขูดสับละเอียด   1   ถวย 

 รากผักชี กระเทียม พริกไทยโขลก  1   ชอนโตะ 

 ผักชี     1   ตน 

 นํ้ามัน     2   ชอนโตะ 
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วิธีทํา นํากระทะต้ังไฟใสนํ้ามันพอรอน ใสเคร่ืองที่โขลกไวลงผัดพอหอม ใสกุงที่สับรวมกับ 

 มะพราวผสมสีมันกุงลงผัด ปรุงรสดวย นํ้าตาล เกลือปน 
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จามงกุฎ 

 

สวนผสมแปงพาย 

 แปงบัวแดง/พัดโบก   2   ถวย 

 ไขแดง     1   ฟอง 

 เนย     ¼    ถวย 

 นํ้า     ¼   ถวย 

 

วิธีทํา 

 1. นําเนยใสในแปงสาลี ตัดแปงใหเปนเม็ด เทากับเม็ดถั่วเขียว 

 2. ใสไขแดงและนํ้า นวดใหเขากัน 

 3. คลึงแปงใหเปนแผนบางๆ ใชพิมพกดเปนรูปวงกลมเล็กๆ 

 4. นําลงไปวางในถวยตะไลเล็กๆ อบไฟกลาง ( อุณหภูมิ 200 F ) 

 

สวนผสมหนามมงกุฎ 

 เม็ดแตงโม    ¼   ถวย 

 นํ้าตาลทราย    ½    ถวย 

 นํ้าดอกไม    ½   ถวย 

 

สวนผสมทองเอก 

 ไขไก     6   ฟอง 

 แปงบัวแดง    2¼   ถวย 

 นํ้าตาลทราย    2   ถวย  

 กะทิขนๆ    2   ถวย 

 

วิธีทํา 1. คั่วแปงใหสุก 

 2. เคี่ยวกะทิกับนํ้าตาลทรายใหเปนยางมะตูม ทิ้งใหอุน 

 3. ใสไขแดงทีละฟอง คนใหเขากันใชไฟออน 

 4. รอนแปงใสทีละนอยจนแปงหมด 

 5. กวนไฟออนจนขน ใสสีกวนตอ จนแปงรอนออกจากกระทะ จับพอปนได 
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 6. นําแปงมาปนเปนกอนเล็กๆใหกลม ใชไมทํารองคลายเม็ดมะยมใสเม็ดกลมๆเล็กๆ ไวบน

เม็ดมะยมและวางลงบนแปง แลวจึงนําเม็ดแตงมาวางรอบๆ 
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ขนมครก 
 

สวนผสมแปง 

 แปงขาวเจา      1 ½      ถวย 

แปงสาลี (วาว)      ¼      ถวย 

ขาวสุก       ¼      ถวย 

(ใชขาวสาร 2 ชอนโตะ ตมกับนํ้า 1 ถวย จนขาวสุกและนํ้าแหง ตวง ¼ ถวย ถาใสขาวหมด

ใชนํ้าเดือด 1 ½ ถวย) 

กะทิ       1 ½     ถวย 

(ใชกะทิ 1 ถวย รวมกับนํ้า ½ ถวย) 

นํ้าเดือด       1 ¼ - 1 ½  ถวย 

สวนผสมหนา 

 หัวกะทิ       2 ถวย 

 นํ้าตาลทราย      1 ถวย 

 เกลือ       2 ชอนชา 

วิธีทํา 

1. ปนแปงขาวเจา แปงสาลี ขาวสุก และกะทิเขาดวยกันจนเน้ือเนียน จากน้ันเติมนํ้าเดือด

คนเร็ว ๆ ใหเขากัน 

2. คนหัวกะทิ นํ้าตาลทราย เกลือ ใหละลาย 

3. ต้ังเบาขนมครกบนเตา ใชไฟออน เช็ดเบาขนมดวยนํ้ามันพืชใหทั่ว พอเบาขนมรอนจัด

หยดแปงลงในเบาประมาณ 2/3 ของเบาขนม เติมสวนผสมของหนาลงไปจนเต็มปดฝา 

พอขนมสุก ดูขอบเหลือง แคะออก 

หมายเหตุ 

1. วิธีเตรียมเบาขนมครก ใสนํ้ามันลงในเบาขนมครกทุกเบา ต้ังไฟออนประมาณ 20 นาที 

2. ถาใชเตาไฟฟา เวลาต้ังเบาขนมครกกอนหยอดแปงใชไฟปานกลาง เมื่อหยอดขนมครก

เสร็จ ปดฝา ลดไฟออน จนขนมสุกเหลือง 

3. วิธีเก็บเบาขนมครก เมื่อทําเสร็จแลว เช็ดทําความสะอาด ทานํ้ามันเก็บลงกลอง 

4. หามลางเบาขนมครกดวยนํ้าเด็ดขาด 

5. ไดขนมครก ประมาณ 60 ฝา 
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เตาฮวยฟรุตสลัด 
 

สวนผสมเตาฮวย 

 วุนผง           2 1/2   ชอนชา 

 เจลาติน      1      ชอนชา 

 นํ้าเปลา      2       ถวย 

 นํ้าตาลทราย     2/3    ถวย 

 นมสด (เมจิรสจืด)    2     ถวย 

 กลิ่นอัลมอล     1      ชอนชา 

 
วิธีทํา 
 1. นําสวนผสมวุนผง เจลาติน นํ้าเปลา ลงในหมอยกขึ้นต้ังไฟใหเดือดประมาณ  2 นาที ใช

ไฟปานกลาง 

 2. ใสนํ้าตาลทรายคนใหเขากัน พรอมต้ังไปใหเดือดอีกคร้ัง 

 3. ยกสวนผสมนํ้าวุนลงหรือปดไฟ พรอมใสนมสดที่เตรียมไวและกลิ่นที่ตองการ 

 4. ผสมสวนผสมใหกัน ตักใสถวยที่เตรียมไวประมาณ ½ ถวย 

 

สวนผสมฟรุตสลัด 

1.  ผลไมที่สามารถทําลอยแกวได เชน มะละกอ แคนตาลูป สับปะรด องุน เปนตน 

2.  นํ้าเชื่อมสําหรับลอยแกว 

 
วิธีทํา   1.  นําผลไมที่ตองการมาห่ันตกแตงใหเรียบรอย 

2.  นําผลไมที่ไดลอยแกวในนํ้าเชื่อมประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง 

3.  ตักเน้ือผลไมลอยแกวใสลงในถวยบนเตาฮวยที่แข็งตัวแลวประมาณ ¼ ของถวย 

 

หมายเหตุ เตาฮวยฟรุตสลัดกอนรับประทานควรแชเย็นเพื่อความอรอย 
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พันซตะไคร 

 

สวนผสม 

 ตะไคร   5 ตน   (ทุบใหแตก แลวตัดเปน

ทอนหรือ ห่ันแฉลบบางๆ) 

 นํ้าตาลทราย   2 ถวย 

 เกลือ   1           ชอนชา 

 นํ้า   6 ถวย 

 สีเขียว  

 ใบเตยตัดห่ันทอนสั้นๆ   5 – 10  ใบ 

 ขาห่ันแฉลบ   100   กรัม 

 นํ้ามะนาว   1   ถวย 

 นํ้าสับปะรด   2   ถวย 

 เหลายิน   ½    ถวย 

 โซดา   2   ถวย 

 

วิธีทํา  

 1. ใสตะไครลงในหมอเคลือบ เติมใบเตย  ขา นํ้าตาล และนํ้า ยกขึ้นต้ังไฟพอเดือด ยกลงแลว

กรอง 

 2. ผสมเกลือ และสีตามชอบ คนใหเกลือละลาย พักไวใหเย็น 

 3. เติมมะนาว และนํ้าสับปะรด คนใหเขากัน 

 4. เมื่อจะด่ืมจึงเติมเหลายิน และโซดา ใสอางผสมที่มีนํ้าแข็งกอน ใสสมเขียวหวานที่ฝานไว

ลอยหนา หรือซอยตะไครบางๆ ตกแตงได 

การจัดและการเสิรฟ 

 เสิรฟในแกวค็อกเทล แลวแตงดวยมะนาวฝานเปนวงยาวตอเน่ืองกันทั้งลูก สับปะรด และ ดอก

กลวยไม 
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พันซผลไมรวม 

 

สวนผสม 

 นํ้าสม  2 ½  ถวย 

 นํ้าสับปะรด  2 ถวย 

 นํ้าฝร่ัง  2 ถวย 

 นํ้ามะนาว  1 ถวย 

 นํ้าตาลทราย  2 ½ ถวย 

 นํ้าหวาน (แดง, เขียว) 1 ถวย 

 เกลือปน  1-2 ชอนตวง 

 เหลา  1 ถวย 

 

วิธีทํา   

 ผสมนํ้าผลไมรวมกันใสนํ้าตาลทรายคนใหละลาย ใสนํ้าหวาน นํ้ามะนาว เกลือ เหลา เสิรฟกับ

นํ้าแข็ง 
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   ภาคผนวก ข. 

ตํารับภาษาอังกฤษ 
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   Mee Krob 

Crisp-Fried Noodles 

 

Ingredients 

 

200 g.   Thai vermicelli 

2   eggs 

½ cup   firm tofu, diced 

1 tbsp   garlic, smashed and minced 

1 tbsp   shallots, minced 

1 tbsp   vinegar 

1 tbsp   soy sauce 

1 tbsp   Coconut sugar 

1 tbsp   Lime juice 

1 tbsp   Tamarind juice 

1 tbsp   Bean sprouts, tails discarded 

1 tbsp   Cilantro  Vegetable oil for deep frying 

 

Preparation 

1. Soak the rice noodles in water until it softens. Pour into a strainer and set aside to allow 

excess water to drain off. Spread the noodles in a colander, cover and allow it to soften 

thoroughly. 

2. Mix the noodles with beaten eggs. Pull off the egg-coated strings and spresd them in a 

work of very hot vegetable oil, dropping in the noodles little by little. Deep fry until crispy 

and brown. Remove from the wok and set aside in a colander to strain off excess oil. Store 

in an airtight jar when still warm to prevent moisture to get in. 

3. Saute together garlic and shallots until aromatic. Add diced firm tofu, vinegar, soy sauce, 

and coconut sugar; stir fry well. Add time and tamarind juices, and stir fry until the 

mixture thickens. To serve: arrange the crisp-fried noodles on a plate, top with the stir-

fried sauce, and garnish with bean sprouts and cilantro 
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   Kaeng Liang 

Mixed Vegetable  Soup With Shrimp 

 

Ingredients 

 

8-10 shrimps, peeled 

½ cup  grilled fish 

1 tbsp  green fresh tiny chillies  

5 shallots 

15 peppercorns 

1 tbsp  shrimp paste 

2-3 tbsp  fish sauce 

3 cups stock or water assorted vegetables okras, baby corns, lemon basil leaves, 

mushrooms and ivy gourd leaves (as much as desire) 

 

Preparation 

1. Rinse all vegetables well. Peel pumpkins and Chinese okras, and cut into bite-sized 

chunks. Pick only young lemon basil leaves. Cut baby corns into pieces. Set aside. 

2. Smash peppercorns and pound them together with grilled fish until the mixture becomes 

fluffy. Add tiny chillies, shallots, shrimp paste, and pound them together until well 

blended. 

3. Put stock in a pot and heat to the boil. Add the pounded mixture and leave to boil. Add 

vegetables, beginning with pumpkins, baby corns, Chinese okras, and mushrooms, When 

the soup is well boiling, add shrimps, ivy gourd leaves and lemon basil leaves. Add fish 

sauce;adjust to taste, then ladle into soup bowl 
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        Tom yum kung 

Shrimp Sour Soup with  Lemongrass 

 

 

Ingredients 

4-5 jumbo shrimps 

300 g.  straw mushrooms  

1 cup  coconut milk (or fresh milk) 

10 slices  galangal, smashed  

3 stems  lemongrass 

8 kaffir lime leaves  

5   shallots 

       10   cherry tomatoes 

1 l   water 

2-3  tbsp  fish sauce 

       6  tbsp  lime juice a few tiny chillies 

 

Preparation 

 

 Bring the water to the boil, then add galangal, lemongrass, kaffir lime leaves, shallots, 

tomatoes, and fish sauce. When the soup boils, add shrimps and straw mushrooms.  Wait until the 

shrimps is done, then add coconut milk or fresh milk (if prefer). Toss in some smashed tiny 

chillies, as many or as few or as how spicy you prefer. Season with lime juice to serve. 
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   Tom Kha Kai 

Chicken in Coconut Milk Soup with Galangal 

 

Ingredients 

 

200 g.   skinless chicken fillets, bite-sized pieces 

1 cup   straw mushrooms (or any favorite kind) 

1 cup   young galangal, sliced 

1-2 stems  lemongrass, chopped and smashed 

4-5 kaffir lime leaves, coarsely ripped 

3 cups   coconut milk 

5 tiny chillies,smashed 

3 tbsp   fish sauce 

2 tbsp   lime juice tiny chillies, to garnish 

 

Preparation 

 

1. Heat the coconut milk, add chopped lemongrass and coarsely ripped kaffir lime leaves; 

stir frequently to prevent the coconut milk from breaking down. When boiling, add 

chicken, followed by mushrooms. 

2. Season with tiny chillies, fish sauce, and lime juice Garnish with ripped kaffir lime leaves 

and tiny chillies. Serve hot 
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   Khao Tang Na Tang 

Coconut Milk and Minced Pork Dip 

 

Ingredients 

Crispy-fried rice cakes (as many as desired) 

Ingredients for the Mined Pork Dip 

 

100 g.  pork, minced   100 g.  shrimps, minced 

1 tsp  shallots, thinly sliced  ½ cup palm sugar 

3 tbsp  tamarind juice   1 tsp  cilantro roots 

¼ tsp  peppercorns   ½ cup  coconut cream 

3 tbsp  fish sauce   4 cloves garlic 

¼ cup peanuts, roasted  ½ cup  diluted coconut milk  

1 tbsp  chilli-paste oil cilantro (for garnish) 1 dried chilli  

 

Preparation 

 

1. Pound together cilantro  roots, peppercorns, garlics, and a dried chilli in a mortar 

until well blended. 

2. Heat coconut cream in a sauce pan until it breaks down. Stir in the pounded 

mixture from (1) Add minced pork, minced shrimp, and diluted coconut milk. 

When boiling, season with palm sugar, fish sauce, and tamarind juice. Add 

ground roasted peanuts and thinly slice shallots. Remove from heat; garnish with 

cilantro and chilli-paste oil. 

3. Serve with crispy-fried rice cakes, fried shrimp or fish chips, or potato chips. 
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   Som Tum 

Green Papaya Salad 

 

Ingredients 

 

2 cups  green papaya, roughly chopped into slivers 

2 tbsp  dried shrimps 

1 cup  carrot, roughly chopped into slivers 

4-5 red and green tiny chillies 

5-6  small tomatoes, halved and cut into quarters 

¼ cup  string beans, cut into short pieces 

2 tbsp  peanuts, roasted 

2-3 cloves garlic 

2 tbsp  fish sauce 

2 tsp  palm sugar 

2-3 tbsp lime juice 

 

Preparation 

 

1. Crush the garlic and tiny chillies in a mortar. Add the tomatoes and Thai long beans, 

lightly pound until the tomatoes softened. Season with palm sugar, fish sauce; stir well. 

Add the chopped green papaya, carrot and dried shrimps, Add lime juice; mix well 

2. Sprinkle with roasted peanuts and serve with fresh vegetables such ad cabbage and Thai 

long beans. 
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   Narm Phrik Ong 

Tomato Chilli Dip with Minced Pork 

 

Ingredients 

 

½ cup   Minced pork 

1 cup   small tomatoes, diced 

4-5 Lage red dried chilles, chopped 

2½ tsp   salt 

1 tbsp   lemongrass, thinly sliced 

3 tbsp   shallots, thinly sliced 

1 tbsp   garlic,thinly sliced 

1 sheet    fermented soy bean, soasted 

3 tbsp   vegetable oil 

3 cloves   garlic, minced 

1-2 stems   cilantro, to garnish 

¼ cup   water  finely chopped scallions, to garnish accompanied vegetables such  

as cucumbers, Thai long beans and cabbages, as much as desire 

 

Preparation 

 

1. In a mortar, pound together finely sliced lemongrass and salt. Add thinly  sliced shallots 

and thinly sliced garlic, fermented soy bean, and pound until  well mixed. Add diced 

tomatoes, pound gently to blend it with the paste Add  minced pork and mix well. 

2.  Heat vegetable oil in a sauce pan on low heat. Add minced garlic and fry until aromatic. 

Add the paste from (1) and stir fry until it has a shiny appearance, then add water and stir fry 

until moderately dry. Season to taste. Ladle into a dip bowl, garnish with finely chopped 

scallions, and serve with fresh  vegetables. 
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   Sweet Curry  with Potato 

 

Ingredients 

 

500 g. chicken     2  potatoes, peeled and cut into chunk 

1 cup coconut cream   3 cups  diluted coconut milk 

½  onion, cut into cubes  ¼ cup  peanuts, toasted 

1 tsp salt    5 tbsp  tamarind juice 

5 tbsp palm sugar   4 tbsp  cooking oil 

 

Fried sliced shallots, split peanuts, as much as desire 

 

Ingredients for the Mas-mun Curry Paste 

 

1 tsp  anis seed  1 tbsp  coriander seeds 

1 tbsp  coriander seeds  10  black peppercorns 

6  cardamom seeds  3  cloves 

½ tsp  nutmeg, finely chopped 2 cm.  cinnamon stick, coarsely crushed 

10  dried chillies   10 tbsp  shallot 

2 tbsp  garlic    3 tsp  ripe gingers 

 

Preparation 

 

 1.  Pound all curry paste ingredients except the shallots, garlic and ripe ginger until  turn 

into a fine mash, Stir fry the mixture in oil until the oil turn red.  

 2.  Pound the shallots, garlic and ginger together and set aside. 

 3.  Put a wok over low heat and stir fry the mixture from (2) in oil until soften then  add 

the curry paste mixture from (1) and stir till mix thoroughly. Gradually add in the coconut cream 

and stir till it gives out some oil. Increase the heat to medium, add the chicken into the coconut and 
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   curry sauce. When the chicken is just cook, season the curry with the tamarind juice, palm sugar 

and salt (the taste should  be sweet and tangy). 

 4.  Add the potato chunks and the diluted coconut milk, simmer the curry over low  heat 

until the chicken is tender. Serve while hot. 
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   Kaeng Hunglay 

(Pork Hunglay curry) 

 

Ingredients 

 

1 kg.  lean pork fillets   ¼ cup vegetable oil 

1 tbsp  hung-lay curry powder, or curry powder 

5-6 heads garlic, each clove peeled  ½ cup  ginger, shredded 

3 tbsp  tamarind juice   3 tbsp  palm sugar 

1 tbsp  thick soy sauce   3 cups  water 

 

Ingredients for the Hung-lay Curry Paste 

 

11  dried chillies   4 stems  lemongrass 

5 slices  galangal    2 tbsp  shrimp paste 

1 heads garlic     7 heads shallot  

a bit of kaffir lime pool 

 

preparation 

 

 In a pot, marinate cubed pork in hung-lay curry paste for a while. Then, add water and put 

on heat. Add vegetable oil thick soy sauce; bring to the boil on medium heat. When the pork is 

done, add garlic, shredded ginger and hung-lay curry powder; simmer until the pork is tender. Add 

tamarind juice, and palm sugar. Season to taste and remove from heat. 

 

Preparation for the Hung-lay Curry Paste 

 

 Pound all the ingredients together in a mortar until the mixture is smooth, The result is 

hung-lay curry paste. 
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   Kaeng phedpet yang 

Roasted Duck curry 

 

 

Ingredients 

 

½  Medium roasted duck   5-6 small tomatoes 

4-5  ma-ueks, scrape off the hair, cut into 6 pieces 

½ cup  pea eggplants     4-5   chillies, diagonally sliced 

5-6  kraffir lime leaves, coarsely ripped ½ cup     sweet basil leaves 

3-4 tbsp  fish sauce    1 tbsp      palm sugar 

2 cups  coconut cream    2 cups       diluted coconut milk 

⅓ cup  red curry paste 

 

Spices 

 

1 tsp  cumin    1 tbsp  coriander seeds 

2-3 slices dried lesser galangals  ¼ tsp  ground nutmeg 

3-4   cardamom seeds 

 

Preparation 

 

1. Dry fry all of the spices and pound together in a mortar until finely grounded. 

2.  Simmer the coconut cream in a sauce pan until it breaks down. Add red curry paste and stir 

until aromatic, Stir in coarsely ripped kaffir lime  leaves and the mixture of spices from (1) 

3.  Cut the roasted duck meat into thin slices and cut the remaining boned parts into pieces, put 

into a pot of diluted coconut milk and bring to the boil; this will sweeten the soup. Add the mixture 

of coconut cream and spices from (2) into the pot and stir well. Season with fish sauce and palm 

sugar. Add tomatoes and simmer until the duck meat is tender, then add pea eggplants and ma-

ueks. Garnish with sweet basil leaves and chillies before removing from the heat. 
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   Kai Hor Bai Toei 

Chicken Wrapped in Pandan Leaves 

 

 

Ingredients 

 

500 g.  chicken breast fillets, cut into bite-sized pieces 

 3 tbsp  chilli sauce   3 tbsp  fish sauce 

1 tbsp  Worcester sauce   1 tbsp  cilantro, chopped 

1 tbsp  Chinese whisky   1 ½ tbsp sesame oil 

1 tbsp  corn flour   3 tbsp  seasoning sauce 

¼ tsp  salt    1 ½ tbsp oyster sauce 

3 tbsp  fresh milk   ½ tbsp ground pepper 

3  cilantro roots, smashed  8 cloves clove garlic, smashed 

35 strips pandan leaves frying oil 

 

Ingredients for the Dipping Sauce 

 

¼ cup palm sugar    1 tbsp  mature ginger, minced 

1 tbsp  vinegar    ¼ tsp  salt 

3 tbsp  water    3   tiny chillies, finely chopped 

 

Preparation 

 

        1.  Rinse pandan leaves well and cut off the bottom hard part. 

2. In a mortar, grind together cilantro roots, garlic and ground pepper until well blend, 

Marinate the chicken in the mixture and the rest of the ingredients for about 1 hour. 

3.   Cut the marinated chicken into pieces (any preferred size) and wrap with pandan  

      leaves, making a pyramidal shape and securing with wooden pins. 
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   3. In a work, deep fry the wrapped chicken until brown. Remove from the wok and set aside 

to drain excess oil. Remove the pandan leaves before eating. Serve with the prepared 

dipping sauce. 

 

Preparation for the Dipping Sauce 

 

 Mix together palm sugar, salt and plain water. Stir well. Heat the mixture until thickens. 

Add minced mature ginger, simmer until aromatic, then remove from heat. Add finely 

chopped tiny chillies, stir well, and allow to cool. Serve with chicken wrapped in pandan 

leaves. 
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   Peek Kai Yad Sai 

Fried Stuffed Chicken Wing 

 

 

Ingredients 

 

3-4  chicken wings (any preferred sizes), deboned 

150 g.  chicken, minced 

1 tbsp   cilantro roots 

1 tbsp  garlic 

1 tsp  ground pepper 

100 g.  glass noodles, cut into short strips 

100 g.  ear mushrooms, julienned 

1 ½ tbsp fish sauce 

2 tsp  sugar 

½  cup carrots, lengthwise julienned 

½  cup tempura flour 

 

Preparation 

 

1.  Stir fry pounded mixture of cilantro roots, garlic, and ground pepper. 

2.  Stir in minced chicken, followed by glass noodles, julienned carrots and ear mushrooms Season 

to taste with fish sauce and sugar. Set aside. 

3.  Stuff the deboned chicken wings with the fried mixture. 

4.  Mix tempura flour with plain water. Dip the stuffed chicken wing into the mixture and deep fry 

until golden brown.  Remove from the pan , blot off excess oil, and arrange on a dish. 
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   Hormok Thale 

Steamed Seafood Souttle with Curry Pasle 

 

Ingredients 

 

1 cup  giant seaperch fillets   ½ cup squids, ringed 

½ cup  mussels, scalded    ¼ cup mud crab meat 

1 tbsp  fish sauce    1 cup spotted featherback, scraped 

1  egg     ¼ cup red curry paste 

1 cup  coconut cream    2 cups  diluted coconut milk 

1-2 tbsp  water    

 

  Chinese cabbage, sweet basil leaves, as much as desire red chillies, cilantro, fresh 

sweet basil leaves, kaffir lime leaves, to garnish 

 

Ingredients for the Topping 

 

¼ cup  coconut cream 

1 tbsp  rice flour, dissolved with a bit of water 

 

 

Preparation 

 

1. Reserve ½ cup of the coconut cream for the garnish. Mix the rest with red curry paste and 

stir well. Add fish sauce, scraped spotted featherback meat, scalded mussels, squids, giant 

seaperch fillets, and half of the kaffir lime leaves; all the while gradually add the rest of 

the diluted coconut milk, stirring alternately for about 10 minutes. 

2. Add the egg and mud crab meat; stir on gently. When the soup thickens, ladle into 

banana-leaf cups, or other containers, lined with cabbage or Chinese cabbage, and sweet 

basil leaves. 
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   3. Steam, or bake, for about 20 minutes. Remove from the steamer; top with the reserved 

coconut cream, shredded chilli, cilantro and kaffir lime leaves. Steam again for about  

      2-3 minutes.  Remove from the steamer and serve. 

 

Preparation for the Topping 

 

 Heat the coconut cream, bring to the boil, and add the rice flour. Stir well until well 

thickens, to use as topping. 
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   Phat Thai Hor Knai 

Fried Noodles Wrapped in Omelette 

 

Ingredients: 

 

½ cup  chicken, matchstick cut  4 Jumbo shrimps 

3 cups  rice noodles   5 eggs 

½ cup  firm tofu cake, diced  1 tbsp Thai pickled radish, minced 

1 tsp  garlic, minced   1 tsp shallots, minced 

4 tbsp  fish sauce   ½ cup vegetable oil 

4 tbsp  sugar    4 tbsp  vinegar  

 

A little bit of ground roasted chilli  Scallions and bean sprouts, to garnish, as much as 

desire 

 

Accompanied Vegetables 

 

½ cup  carrots, shredded  ½ cup cabbages, shredded 

 

2 tbsp  ground roasted peanuts lime wedges; for flavor before serving 

 

 

 

Preparation 

 

1. Saute garlic shallots until aromatic. Add chicken and stir fry until cooked. Stir in shrimps, 

minced minced Thai pickled radish, and diced tofu. 

2. Break 2 eggs into the pan and stir fry to mix it with the shrimp. Season with sugar, fish 

sauce, vinegar, and ground roasted chilli. Stir fry well. Add rice noodles and keep stir 
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   frying until the noodles soften. Sprinkle with scallions and bean sprouts. Stir fry  further 

for about 2 minutes. Remove from heat, set aside, and allow it to warm. 

 

3. Beat the remaining eggs in a bowl. Pour a little bit of oil into a skilled. When the oil is hot 

enough, pour in the beaten egg; gyrate the skillet to make a wide circular egg sheet. When 

the egg is set, remove from the pan, and line flat on a plate. Top the fried noodles in the 

middle of the sheet, fold up the edges to cover the noodles. Garnish with shredded carrots, 

shredded cabbages, and ground roasted peanuts. 
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   Mee Kathi 

Fried Rice Vermicelli with Coconut Milk Gravy 

 

 

 

Ingredients 

 

¾ cup  Chicken or pork, bite-sized cut   

250 g.  rice vermicelli, soaked in water 

½ cup  small yellow tofu cake, diced 

2 cups  coconut cream    

2 cups  bean sprouts 

⅓ cup  Chinese chives, chopped  

¼ cup  shallots, minced 

¼ cup  yellow soybean sauce    

3 tbsp  sugar 

¼ cup  tamarind juice    

3 tbsp  tomato sauce 

1-2 tsp  ground dried chilli red chilli and cilantro, finely chopped, to garnish 

 

Accompanied vegetables 

Banana flowers,  Asiatic pennyworts, Chinese chives, lime wedges  (a small amount of each) 

 

Preparation 

 

1. Stir fry together shallots and coconut cream (about ¼ cup)  until aromatic. Add chicken 

and stir fry until cooked. Add the remaining coconut milk and stir fry well. Season with 

yellow soybean sauce, sugar, tamarind juice, tomato sauce, yellow tofu, and ground dried 

chilli; stir fry well. Adjust the seasonings to taste. Ladle half of the gravy onto a bowl; 

reserve for topping 
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2. Add rice vermicelli into the remaining half of the gravy and stir fry well. Add bean 

sprouts and Chinese chives; stir fry well. Ladle onto a plate and top with the reserved 

gravy. Garnish with red chillies and cilantro. Serve accompanied with banana flowers, 

Asiatic pennyworts, and Chinese chives. Lf prefer the dish with additional sour flavor, 

season with lime juice to taste. 
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   Moo Satay 

Pork Satay with Cucumber Salad (Ajad) 

 

Ingredients for Pork Satay 

 

500 g.  pork   1 tsp  coriander seeds, roasted and grounded 

½ tsp  fennel, roasted and grounded  2 tbsp  curry power 

2 tbsp  sweetened condensed milk  1 tbsp  seasoning sauce 

½ tsp  salt 

 

 

Ingredients for the Grilling Sauce 

 

2 cups  coconut milk    2 tsp  curry powder 

2 tsp  palm sugar    2 tbsp  melted butter 

 

 

Ingredients for the Dipping Sauce 

 

½ cup red curry paste   ½ cup  peanuts, roasted and coarsely ground 

1 tbsp tamarind juice   2 cup  coconut cream 

¼ cup palm sugar   1 tbsp  fish sauce 

 

 

 

Preparation 

 

1. Slice the pork into one-centimeter-thick pieces and marinate with all the spices. Thread 

the marinated pork onto the bamboo skewer sticks. 
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   2. Mix all the ingredients together and stir well to make grilling sauce. Sprinkle the sauce 

onto the pork while grilling until well done. Serve with dipping sauce, cucumber salad 

(Ajad) or grilled bread. 

3. Pound the red curry paste with the roasted peanuts. 

4. Pour the coconut cream into a pan and bring to boil. Keep simmering until the coconut 

milk releases the oil. Gradually separate the oil from the boiling coconut milk. Add the red 

curry paste and stir well. Season with palm sugar, tamarind juice and fish sauce. To finish, 

pour the separated coconut oil back into the sauce. 
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   Khao Mun Som Tum 

Coconut Flavored Rice with Papaya Salad 

 

Ingredients 

 

2 ½ cups rice, uncooked   1 cup  coconut cream 

1½ cups  water    1 tbsp   sugar 

½  salt    2 strips  pandan leaves, to add aroma 

 

Ingredients for the Sweet Shredded Pork 

 

300 g.   prek, butt portion  ¼ cup  fish sauce 

3 tbsp  palm sugar   ¼ cup  water 

¼ tsp  salt    2 tbsp  shallots, crisp fried 

2 tbsp  vegetable oil 

 

Preparation for the Coconut Flavored Rice 

 

1. Rinse the rice twice (to remove dust). Put in a strainer to drain off excess water. 

2.    Mix coconut cream with sugar and salt. Stir until the sugar dissolves and sift the mixture 

into a container. 

3.    Put the rice in a mixing bowl, add the seasoned coconut milk from (2) and mix well. Add 

chopped pandan leaves (to add aroma). Steam the mixture over boiling water until cooked 

(about 1 hour). Alternately, cook the rice in an electric rice cooker until done. Serve with 

papaya salad and sweet shredded pork. 

 

Preparation for the Sweet Shredded Pork 

 

1. Cut the pork into thin slices. Add fish sauce and mix well. Bask in the sun until dry. 
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   2. Boil the dried pork for 30 minutes in boiling water over medium heat. When done, remove 

from the pot and set aside in a colander to drain off the water. Pound the pork slices with a 

mallet until the meat breaks into shreds and set  aside. 

3. Put a pan over low heat; add oil, palm sugar, salt, fish sauce, and water. Simmer until the 

sauce is lightly thick (about 6 minutes). Add the shredded pork and stir fry well. Serve 

garnished with crisp-fried shallots. 
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   Khao Khlook Kapi 

Shrimp-Paste Fried Rice 

 

Ingredients 

 

4 cups  rice, cooked   2 tbsp  fine shrimp paste 

3 tbsp  garlic, minced   ¼ cup  dried shrimps, crisp fried 

2  eggs    3 tbsp  vegetable oil 

½ tsp  sugar (optional)   1 tbsp  fish sauce 

¼ cup  Thai long beans, finely sliced  1 green mango 

 

 Finely chopped tiny chilies, thinly sliced shallots, lime, cilantro, as much as desire 

 

Ingredients for the Sweet pork 

1 cup  pork, diced   4 tbsp  palm sugar 

1 tbsp  fish sauce   1 tbsp  water 

1 stem   cilantro roots   3 cloves garlic 

¼ tsp  ground black pepper 

 

Preparation 

 

1. Heat 1 tablespoon of oil in a frying pan until moderately hot, then drain it off, leaving just 

a little bit in the pan. Beat the eggs. Wait until the pan is hot enough, pour the beaten egg 

in and tilt the pan to spread it into a thin sheet (reduce the heat to medium).  When the egg 

is set, remove from the pan, allow to cool, cut into shreds and set aside. 

2. Stir fry shrimp paste with oil, fish sauce and sugar until well blended. Mix the fried 

shrimp paste with the cooked rice, adding the paste gradually until there is no lump of the 

paste left and thoroughly mixed. Adjust the mixture to taste; the fried shrimp paste could 

be used as much or little as prefer. 
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   3. Heat the rest of the oil in a wok, fry the garlic until brown, add the rice and stir fry well. 

Serve on a plate with sweet  pork, finely sliced Thai ling beans, thinly sliced shallots, 

shredded mongo, shredded omelet, fried dried shrimps, tiny chilies, and lime 

 

Preparation for the Sweet pork 

  

 In a mortar, pound together cilantro roots, garlic and ground pepper until the mixture is 

well blended and smooth. Stir fry the paste with oil until aromatic. Add the pork and stir fry 

until cooked. Add palm sugar, fish sauce and water. Simmer until the pork is firmly done and 

the sauce thickens. Remove and set aside. 
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   Khao-ob Subparod 

Baked Rice with Pineapple 

 

Ingredients 

 

3-4  giant freshwater prawns 

2 ½ cups cooked rice 

1 cup  pineapple, diced 

2-3 dried shitake mushrooms (soaked in water until soft and sliced into bite-sized 

pieces) 

¼ cup  red and green sweet bell peppers, diced 

2 tbsp  vegetable oil 

¼ tsp  salt 

¼ tsp  ground pepper 

1 tsp  ginger, finely chopped 

 

Preparation 

 

1. Heat the oil in a pan. Stir-fry the ginger before adding the sweet bell peppers, shitake 

mushroom, pineapple and prawns. Stir well. 

2. Add the cooked rice and keep stir-frying. Season with salt and pepper . Before removing 

from heat, sprinkle with sesame oil 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

 

  185 

 

   Woon Kathi Bai Toei 

Pandan Coconut Jelly 

 

Ingredients 

 

2 tbsp  gelatin    2 cups  sugar 

1 cup  thick pandan juice  5 cups  water 

 

Ingredients for the Coconut Cream Topping 

 

2 tbsp  gelatin    4 cups  coconut cream 

4 tbsp  sugar    1 tsp  salt  

4 strips  pandan leaves, cut into short pieces   

2 cups  water 

 

Preparation for Pandan Jelly 

 

1. Simultaneously simmer pandan jelly mixture and coconut-milk jelly mixture in two 

separated pots (keep the heat low to prevent it to form). Keep ready a pair of about 9x9x2 

inch trays (or 2 rectangular trays). 

2. Pour the pandan mixture into one of the trays until it covers about  ½ cm of the tray, or 

more than that if prefer. Allow it to slightly form, then gently top it with coconut-milk 

mixture and allow it slightly form; then top it with another layer of pandan mixture. Keep 

repeating  the alternation until reaching the desired number of layers, with the top being a 

coconut cream layer. Let it cool until it forms. 

3. When the jelly is well formed and overlayed layer by layer , use a pointed knife to pry 

along the edges of the tray to level up the jelly. Transfer it into the second tray. Cut the 

jelly using a circular jelly cutter, or using a knife to cut  into pleasant jelly pieces as 

desire. Arrange them on a dish. Serve cold is recommended 
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Preparation for Jelly 

 

 Mix together water, sugar, and gelatin in brass pan and stir well. Put the pan over low 

heat, stirring the mixture continuously with a ladle until the gelatin dissolves. Add salt and coconut 

cream, and stir well. Add pandan leaves and simmer until just about to boil. Remove from heat; 

discard the pandan leaves. 

 

Cooking Tips  Syrups, such as sala and strawberry syrups, could be used for coloring and flavoring 

as a substitute to pandan juice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
   

 

  187 

 

   Fark-thong Kaeg-buad 

Pumpkin in Sweetened Coconut Milk 

 

Ingredients 

 

500 g.  Pumpkin 

2 cups  diluted coconut milk 

½ cup sugar 

1 tsp  salt 

 

Preparation 

 

1. Clean the pumpkin and cut into bite-sized pieces (about ½ inch thick). 

2. Melt the sugar and salt in the diluted coconut milk over medium heat. Stir well until the 

sugar and slt are thoroughly melted. Pour the mixture through a fine sieve to remove any 

dust. Reheat until boils. Add in the pumpkin and keep boiling until soft. Pour the coconut 

cream and wait until boils. 

3. Remove from heat and serve. 
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   Thub-tim Krob 

Crispy Water Chestnuts or Yam in Coconut Milk 

 

Ingredients 

 

2 cups  cooked water chestnuts or fresh yam, diced 

2 ½ cups tapioca flour 

3 cups  sugar 

5 cups  water 

1 cup  concentrated coconut milk pounded ice for serving red and green food colors 

 

Preparation 

 

1. Add a few drops of red green food colors in two separate bowls filled with water. Soak the 

diced water chestnuts or fresh yam to absorb the color. Rinse of and mix with tapioca 

flour. Remove any excessive flour from the chestnuts and yam by sieving. 

2. Melt the sugar in water and bring to boil. Simmer until the syrup thicken. Remove from 

heat and leave to cool. 

3. Bring 5 cups of water to boil. Cook the flour-coated chestnuts and yam for about 1 minute 

(the chestnuts and yam will float to the surface when cook). Soak the cooked chestnuts in 

cold water. 

4. To serve, pour the syrup and some coconut milk on the top of crispy chestnuts and yam. 

Add some ice. 
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   STICKY RICE WITH 4 TOPPINGS 

 

Ingredients : 

 

3  cups sticky rice washed 

1 ½ cups coconut milk + ½ cup thick one 

2  tablespoons salt 

1  teaspoon starch dissolved in a little water 

 

STICKY RICE 

 

Method : 

 

Cook the thick coconut milk with a little salt and a little starch. Set aside. 

 

 

COCONUT CUSTARD TOPPING 

(NA SIRIKAYA) 

 

Ingredients : 

 

1  cup thick coconut milk 

1  cup palm sugar 

½   cup sugar 

7  eggs 

1  tablespoon rice flour 

 

Method :   Dissolve rice flour in coconut  milk Set aside. Beat eggs and combine with palm sugar 

and sugar. Stir until the sugar dissolves. Add coconut milk, stir well. Pour the mixture into 9” pie 

plate. Steam for 15 minutes. Open the cover and steam for 45 minutes more. 
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   DRIED FISH TOPPING 

(NA PLA HANG) 

 

Ingredients : 

 

½  cup pounded dried fish 

½  cup finely chopped shallots 

½  cup sugar 

3 tablespoons oil 

 

Method :  Heat the oil to fry pounded dried fish with chopped shallots until the shallots is lightly 

browned. Sprinkle with sugar. Toss lightly until well mixed. Remove from heat. Cool. 

 

 

SHIMP TOPPING 

(NA GOONG) 

 

Ingredients : 

 

½  cup shrimp, cut into small pieces  ½ cup grated coconut 

3  drops red food coloring   1 tablespoon chopped shallots 

1  tablespoon salt    ½ Teaspoon pepper 

1  tablespoon sugar     

1  tablespoon finely chopped coriander leaves 

1  teaspoon finely chopped magrood-leaves 2 tablespoons oil 

 

Method :  Drop red food coloring on grated coconut. Mix well and set aside. Heat oil and stir-fry 

chopped shallot. Add shrimp,.grated coconut, salt, pepper, sugar. Stir-fry until well blended. Add 

chopped coriander magrood Leaves. Turn over a few times. Remove from heat. 
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   SA RIM 

 

Ingredients : 

 

1 ½  cups green bean flour 

6     cups water 

1 ½  cups screwpine leaves, extract the juice 

2  cups coconut cream 

2  cups brown sugar 

1  cup sugar 

1  teaspoon salt Food coloring Fragrant candle Sa Rim presser Ice water,  

  chrushed ice 

 

Method : 

 

Prepare a basin of iced water. Dived green bean flour into 3 Bowls, ½ cup per bowl.  

1st bowl green color. Add 1 cup water, 1½ cups screwpine juice. 

2nd  bowl pink color.  Add 2½ cups water and 7 drops red color. 

3rd bowl-white.  Add 2½ cups water 

Pour the 3rd  bowl in a pot. Cook over low heat until it boils, stirring constantly. Remove from 

heat. Pour into a Sa Rim presser. Press over the prepared iced water. Drain, and place into a bowl. 

Repeat the same process with 2nd  bowl of pink color and 1st bowl of green color. 

In a sauce-pan, mix brown sugar, sugar and salt with coconut cream. Cook over low heat, stir 

constantly. Remove from heat. Cover with the fragrant candle. 

 

To serve. In a serving bowl, put 3 colors Sa Rim and spoon over fragrant coconut syrup. Top With 

crushed ice. 
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ภาคผนวก ค. 

รูปอาหารไทยและสวนผสมบางชนิด 



แกงเขียวหวานไก 



สวนผสมน้ําพริกแกง 

พริกขี้หนูเขียว 30 เม็ด  

พริกชี้ฟาเขียว 15 เม็ด 

ตะไครห่ันฝอย 3 ชอนโตะ  

ผิวมะกรูดห่ันละเอียด 1 ชอนโตะ 

ลูกผักชีคั่ว   1 ชอนโตะ  

หัวหอมแดง ¼ ถวย 

กระเทียม  ½ ถวย  

เกลือ  1 ชอนโตะ 

พริกไทยเม็ด 2 ชอนชา  

ขา  1 ชอนโตะ 

รากผักช ี  ¼ ถวย  

ยี่หราคั่ว  1 ชอนชา 

กะป  1 ชอนโตะ 



ตมยํากุง 



สวนผสม 

กุงขนาดกลาง  300 กรัม 

ตะไครทุบพอแตกห่ันแฉลบ 2 ตน 

ใบมะกรูดฉีกกานกลางออก 10 ใบ 

รากผักชีทุบ  5 ราก 

เห็ดฟางผาครึ่งดอก  150 กรัม 

ผักชีเด็ดเปนใบๆ  2 ตน 

พริกขี้หนูสวนบุบพอแตก 5 กรัม (1 ชอนโตะ) 

น้ําปลา   2 ชอนโตะ 

เกลือปน   1 ชอนชา 

น้ํามะนาว   3 ชอนโตะ 

น้ําซุป   4 ถวย 



ตมขาไก 



สวนผสม 

เนื้อไกห่ันชิ้นพอดีคํา  300 กรัม 

หัวกะทิ   ½ ถวย 

หางกะทิ   5 ถวย 

( กะทิกลอง 2½ ถวย + น้ํา 2½ ถวย )  

ขาออนห่ันเปนแวนบางๆ 100 กรัม 

ตะไครทุบพอแตกห่ันแฉลบ 2 ตน 

ใบมะกรูดฉีกกานกลางออก 10 ใบ 

พริกขี้หนูสวนบุบ   10 - 15 เม็ด 

ผักชีเด็ดเปนใบๆ  2 ตน 

รากผักชีทุบ  2 ราก 

น้ํามะนาว   3 ชอนโตะ

น้ําปลา   3 ชอนโตะ 

เกลือปน   2 ½  ชอนชา 



มัสมั่นเนื้อ 



สวนผสม 

เนื้อสันนอก 1 กิโลกรัม 

มันฝรั่ง  5 หัว 

น้ําพริกแกง 200 กรัม 

หัวกะทิ  3 ถวย 

หางกะทิ  4 ถวย 

ถั่วลิสงคั่ว  1 ถวย 

ลูกกระวาน  3 ลูก 

ใบกระวาน  5 ใบ 

 



หอหมกปลา 



สวนผสม 

เนื้อปลาชอน 500 กรัม 

ปลากรายขูด 300 กรัม 

ไขเปด  2 ฟอง 

กะทิ  4 - 5 ถวย 

ผักชีเด็ดเปนใบ 1 ตน 

พริกชี้ฟาแดงห่ันฝอย 3 เม็ด 

น้ําตาลทราย 2 ชอนชา 

ใบมะกรูดห่ันฝอย 15 ใบ 

น้ําปลา  5-6 ชอนโตะ 

น้ําพริกแกงคั่ว 150 กรัม 



แสรงวาปลาดุกฟู 



สวนผสม 

กุงเผาแกะเปลือกผาครึ่ง 500 กรัม 

หอมแดงซอยตามยาว  100 กรัม 

ตะไครซอย  30 กรัม 

ขิงออนซอย  50 กรัม 

ใบมะกรูดซอย  5 ใบ 

พริกชี้ฟาแดงซอย  2 - 3 เม็ด 

ผักชีเด็ดเปนใบ  1 ตน 

น้ําตาลปบ   3 ชอนโตะ 

น้ํามะขามเปยก  ¼ ถวย 

น้ําปลา   3 ชอนโตะ 

น้ํามะนาว   3 ชอนโตะ 



น้ําพริกออง 



สวนผสม 

เนื้อหมูบด  1 ½ ถวย 

มะเขือเทศสีดา 4 ถวย 

(ผาชิ้นเล็ก) 

พริกแหงเม็ดใหญ 9 เม็ด 

หอมแดง  3 ชอนโตะ 

กระเทียม  2 ชอนโตะ 

กะป  1 ชอนชา 

เกลือปน  1 ชอนชา 

ขา  1 ชอยโตะ 

รากผักช ี  3 ราก 

น้ําปลา  2 - 3 ชอนโตะ    น้ําตาลปบ 2 ชอนโตะ 

น้ํามะขามเปยก 5 ชอยโตะ    น้ําเปลา  ½ - ¾  ถวย 

นํามันหมูหรือน้ํามันพืช½ ถวย 



น้ําพริกลงเรือ 



สวนผสมเคร่ืองเคียง 

1. ไขเค็ม 4 ฟอง แบงทํา 2 อยาง 

     1.1 ปอกเปลือกไขเค็ม ใชแตไขแดง  

ปนเปนกอนกลมเล็ก เสนผาศูนยกลาง ¼ นิ้ว  

เอาไวใสในน้ําพริก 

     1.2 ปอกเปลือก ใชที่ตัดไขตัดตามยาวเปนช้ิน  

เอาไวจัดตกแตงกับเครื่องเคียงอ่ืน 

2. กระเทียมดอง ลอกเปลือก ห่ันตามขวางบาง ๆ 

3. กุงแกงทอดกรอบ ลางกุงแหง ผึ่งใหแหง ทอดใหกรอบ 



สวนผสมปลาฟ ู

ปลาอินทรีสด 300 กรัม 

เกล็ดขนมปง 1 ถวย 

น้ํามันพืชสําหรับทอดและผสมในปลา 



สวนผสมหมูหวาน 

เนื้อหมู  500 กรัม   น้ําปลา  ¼ ถวย 

(ห่ันชิ้นเล็กคลุกกับน้ําพริก ถาจัดตกแตงห่ันชิ้นโต)  น้ําตาลมะพราว ½ ถวย 

น้ํามัน  2 ชอนโตะ  น้ําเปลา  ½ ถวย 



ยําเนื้อยาง 



สวนผสม 

เนื้อสะโพกหรือสันในยางพอสุกห่ันตามขวาง 150 กรัม 

หอมใหญปอกห่ันบาง 50 กรัม ผักกาดหอม 3 ใบ 

ผักชีเด็ดเปนใบ 1 ตน พริกชี้ฟาแดงห่ันฝอย ½ เม็ด 

น้ํายํา  ¼ ถวย ใบสะระแหน 2 – 3  ชอ 



ตมจิ๋วเนื้อ 



สวนผสม 

เนื้อสันในวัว 300 กรัม 

มันเทศ  1 หัว 

น้ํามะขามเปยก 3 ชอนโตะ 

หอมแดงซอย ¼ ถวย 

โหระพาเด็ดเปนใบ ¼ ถวย 

กระเพราเด็ดเปนใบ ¼ ถวย 

พริกขี้หนูบุบ 10 เม็ด 

น้ํามะนาว  1 ชอนโตะ 

น้ําปลา  2 ชอนโตะ 

เกลือปน  ¼ ชอนชา 

น้ํา  3 ถวย 



ปลาสามรส 



สวนผสม 

ปลาเกา หรือปลาเนื้อออน1 ตัว 

น้ํามันสําหรับทอด 

พริกสดสีเหลืองแดง 6 - 10 เม็ด 

กระเทียม  7 กลีบ 

หอมแดง  1 หัว 

ซอสมะเขือเทศ 1 ชอนโตะ 

ซอสพริก  1 ชอนโตะ 

น้ํามะขามเปยก 1 – 2 ชอนโตะ 

น้ําตาลปบ  2 ชอนโตะ 

น้ําปลา  1 ชอนโตะ 

เกลือปน  ¼ ชอนชา 

น้ําเปลาเล็กนอย 

ผักชีเด็ดเปนใบเล็กนอย 



ปกไกยัดไส 



สวนผสม 

ปกบนไก  6 ปก 

หมูสับ  100 กรัม 

กุงสับ  100 กรัม 

วุนเสน  ¾ ถวย 

(แชน้ําใหนิ่มตัดสั้น) 

แครอทห่ันลูกเตา ½  ถวย 

(อาจใชหอมใหญหรือแหวก็ได) 

กระเทียม  1 ชอนชา 

พริกไทยเม็ก 1 ชอนชา  

รากผักช ี  1 ชอนชา     เกลือปน  ¼ ชอนชา 

ซีอิ๊วขาว  1 ชอนชา     ไขไก  1 – 2  ฟอง 

ซอสปรุงรส 1 ชอนชา     เกล็ดขนมปง 

น้ําตาลทราย 1 ชอนชา     น้ํามันสําหรับทอด 



ยําถั่วพู 



สวนผสม 

ถั่วพูห่ันตามขวางลวก 200 กรัม 

กุงลวกสุก  200 กรัม 

กุงแหงปนละเอียด ¼ ถวย 

ถั่วลิสงบุบพอแตก ¼ ถวย 

กะทิตั้งไฟพอเดือด ½ ถวย 

พริกชี้ฟาแดงห่ันฝอย 1 – 2  เม็ด 

มะพราวคั่วพอเหลือง ¼ ถวย 

น้ําปลา  3 ชอนโตะ     

น้ําตาลมะพราว 2 ชอนโตะ 

น้ํามะนาว  3 ชอยโตะ     

น้ําพริกเผา  ¼ - ½   ถวย 

ไขตม  2 ฟอง    

หอมเจียวโรยหนา 



กวยเตี๋ยวผัดไทย 



สวนผสม 

เสนจันทรหรือเสนเล็ก 1 กิโลกรัม 

กุงสดหรือกุงแหง 300 / 100 กรัม 

ถั่วลิสงคั่วปน 200 กรัม 

หัวผัดกาดเค็ม 100  กรัม 

เตาหูแข็งห่ันเล็กๆ 2 กอน 

หอมแดงสับ ¼ ถวย 

ไขไก  10 ฟอง 

นํามันพืชสําหรับผัด 

ใบกุยชาย 

ถั่วงอก 

พริกปน 



สมตําไทย (แครอท) 



สวนผสม 

มะละกอขูด 1  ถวย  แครอทขูดฝอย ¼  ถวย  

กระเทียมสับ 2  ชอนชา  พริกขี้หนูโขลก 1  ชอนชา  

กุงแหง  2  ชอนโตะ  น้ําปรุงรส   ¼  ถวย 

มะเขือเทศห่ัน ¼  ถวย  ผิวมะนาวห่ันบาง ๆ  1 - 2  ชอนชา 

น้ํามะนาว  2  ชอนชา  ถั่วลิสงคั่ว  3 ชอนโตะ 

ถั่วฝกยาวห่ันทอนบุบพอแตก  ¼   ถวย  



หมี่กะทิ 



สวนผสม 

กะทิ  6 ถวย 

ไข  1 ฟอง 

กุง  300 กรัม 

เนื้อหมูห่ันชิ้นพอควร 300 กรัม 

เตาหูแข็งสีขาวห่ันเปนสี่เหลี่ยม 2 ชิ้น 

หอมแดงห่ันหยาบ ½ ถวย 

เตาเจี้ยวดํา  ½ ถวย 

ถั่วงอกเด็ดหาง 500 กรัม 

กุยชาย  10 ตน      น้ําตาลมะพราว ¼ ถวย 

ผักชีเด็ดเปนใบ 1 ตน      พริกแดงห่ันฝอย 1 เม็ด 

เสนหมี่ชนิดแหง 500 กรัม      น้ําปลา  2 – 4  ชอนโตะ 

น้ํามะขามเปยก 2 – 4  ชอนโตะ      ซอสมะเขือเทศ ½ ถวย 

พริกปน         ผักท่ีรับประทาน ถั่วงอก ตนกุยชาย 



ขาวอบสับปะรด 



สวนผสม 

ขาวสวย  3 ถวย 

แฮมห่ันชิ้นสี่เหลี่ยม 2 แผน 

พริกหวานห่ันชิ้นสี่เหลี่ยม 1 ผล 

สับปะรดผลเล็ก 1 ผล 

กระเทียมสับละเอียด 1 ชอนโตะ 

ผักชีเด็ดเปนใบ 1 ตน 

ลูกเกดสีดํา  1 ชอนโตะ 

น้ํามัน  ¼ - ½  ถวย 

ซีอิ๊วขาว  2 - 3 ชอนโตะ 

น้ําตาลทราย ¼ ชอนชา 



ขาวคลุกกะป 



สวนผสม 

ขาวสวย  5 ถวย   กุงแหงโขลกละเอียด    50 กรัม 

น้ํามัน  ¼ ถวย   กระเทียมทุบสับละเอียด 1 ชอนโตะ 

กะป  2 ชอนโตะ   น้ําเปลา   2 ชอนโตะ 



สวนผสมหมูหวาน 

เนื้อหมูห่ันชิ้นพอควร 200 กรัม 

หอมแดงสับละเอียด 2 ชอนโตะ 

น้ํามัน  2 ชอนโตะ 

ซีอิ๊วขาว  2 ชอนโตะ 

น้ําตาลมะพราว ¼ ถวย 

ซีอิ๊วดํา  ¼ - ½   ชอนชา 

น้ําเปลา  ¼ ถวย 



ขาวมันสมตํา เนื้อฝอย 



สวนผสมขาวมัน 

ขาวสาร  2 ถวย 

กะทิ  3 ถวย 

(ถาใชกะทิกลองใชกะทิ 1½ ถวย + น้ํา 1½ ถวย) 

เกลือปน  2 ชอนชา 

น้ําตาลทราย 2 ชอนโตะ 

ใบเตยตัดเปนทอน 2 ใบ   



สวนผสมสมตํา 

มะละกอดิบ 1   ผล 

(ปอกเปลือกสับฝอยฝานเปนเสน) 

กุงแหงปน  ½ ถวย 

น้ําตาลมะพราว 2 ชอนโตะ 

น้ําปลา  4 ชอนโตะ 

น้ํามะนาว  1 ชอนโตะ 

น้ํามะขามเปยก 1 ชอนโตะ 

พริกแหงแชน้ําใหนิ่ม 1 เม็ด 

กระเทียมห่ันหยาบ 1 ชอนชา 

ผิวมะนาวห่ันละเอียด 1 ชอนชา 

พริกขี้หนูบุบพอแตก 9 - 10  เม็ด 

(ถาไมชอบเผ็ดไมตองใส)  



สวนผสมเนื้อฝอย 

เนื้อเค็ม  200 กรัม หอมเจียว  ½ ถวย 

น้ํามัน  ¼ ถวย น้ําตาลทราย 2 ชอยโตะ 



กวยเตี๋ยวเรือหมูตุน 



สวนผสม 

น้ําเปลา  5 ลิตร 

ใบเตย  5 ใบ 

กระดูกหมู  1 กิโลกรัม 

เตาเจี้ยว  ¼ ถวย 

ซีอิ๊วดํา  2 ชอนโตะ 

เกลือปน  2 ชอนโตะ 

น้ําตาลกรวด ¼ ถวย 

กระเทียมดอง ¾ ถวย 

เนื้อกระเทียมดอง 5 หัว      กะทิ  1 ถวย 

เห็ดหอม  ½ ถวย      ผาขาวบาง  1 ผืน 

ซอสปรุงรส ½ ถวย      น้ํามันหอย  ½ ถวย 

รากผักชีกระเทียมพริกไทยบุบพอแตก ½ ถวย 

ถาจะใหหอมใสเครื่องกวยเตี๋ยวท่ีขายเปนชุดหรือใสอบเชยคั่ว 2 ทอน โปยกั๊กคั่ว 3 ดอก 



สวนผสมหมักหมูสด 

เนื้อหมูห่ันชิ้นบางใหญ   200 กรัม 

ผงฟุ  1 ชอนชา 

ซอสปรุงรส ½ ชอนชา 

พริกไทยปน ¼ ชอนชา 

เกลือปน  1 ชอนชา 

น้ําตาลทราย 1 ชอนชา 

เหลาขาว  1 ชอนชา 



สวนผสมหมูตุน 

เนื้อหมูสันนอกห่ันชิ้นสี่เหลี่ยม  500 กรัม 

ขาโขลกละเอียด 2 ชอนโตะ 

กระเทียมโขลกหยาบ 2 ชอนโตะ 

พริกไทยบุบพอแตก 2 ชอนชา 

อบเชยคั่ว  2 ชิ้น 

โปยกั๊กคั่ว  3 ดอก 

น้ําตาลทราย 1 ชอนโตะ 

ซีอิ๊วดํา  2 ชอนชา 

ซีอิ๊วขาว  ¼ ถวย 

ซอสปรุงรส ¼ ถวย 

น้ําเปลา  2 ลิตร 

 



สวนผสมกวยเตี๋ยว 

เสนกวยเตี๋ยว  1 กิโลกรัม 

(เสนเล็ก เสนใหญ เสนหมี่ อยางใดอยางหนึ่ง) 

เนื้อหมูสด  200 กรัม 

ลูกชิ้น 

หมูตุน 

ตนหอมและผักชีซอยหยาบ 

ผักบุง ถั่วงอก ผักคะนา กะหล่ําปลี 

กระเทียมเจียว 

พริกน้ําสม 

พริกปน 

น้ําปลา 

น้ําตาลทราย 



หมี่กรอบ 



สวนผสม 

เสนหมี่แหง 500 กรัม 

เนื้อหมู  300 กรัม 

เตาหูแข็งห่ันช้ินส่ีเหลี่ยมเล็ก 1 แผน 

กุงสดปอกเปลือกผาหลงั 300 กรัม 

น้ํามันพืช  1 ขวดใหญ 

น้ําตาลทราย  1 ถวย 

เตาเจ้ียวบด  2 ชอนโตะ 

ซอสมะเขือเทศ ¼ ถวย 

ไขเปด  1 ฟอง 

น้ําปลา  5 ชอนโตะ รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลก 2 ชอนโตะ 

น้ําตาลปบ  ½ ถวย กระเทียมดองแกะเปนกลีบห่ันขวางบางๆ ¼ ถวย 

น้ํามะนาวหรือน้ําสมสายชู 5 ชอนโตะ สมซาฝานผิวบางๆ ห่ันฝอย  1 ชอนโตะ 

ซอสพริก  2 ชอนโตะ พริกแดงผาซีกเอาเม็ดออกห่ันฝอย 2 เม็ด 

ผักชีเด็ดเปนใบสําหรับแตงหนา 1 ตน ถ่ัวงอกเด็ดหาง  2 ถวย 

ตนกุยชายตัดเหนือโคน 4 นิ้ว ที่เหลือตัดเปนทอนส้ันๆ 1½ นิ้ว ½ ถวย 



ไกหอใบเตย 



สวนผสม 

สันในไกห่ันชิ้นพอคํา  400 กรัม 

รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียด 1 ชอนโตะ 

(อยางละ 1 ชอนชา) 

 

น้ําปรุงรส 

ซีอิ๊วขาว  2 ชอนชา 

ซอสพริก  2 ชอนชา 

ซอสปรุงรส 2 ชอนชา 

ใบเตย  40 ใบ 

 



กระทงทอง 



สวนผสมแปง 

แปงสาลี  1 ถวย 

แปงขาวเจา 1 ถวย 

กะทิหรือน้ําเปลา ¾ ถวย 

(กะทิกลอง ใชอัตราสวนกะทิ ¼ ถวย + น้ํา ½ ถวย) 

น้ําปูนใส  ½ ถวย 

น้ําตาลทราย 1 ชอนชา 

เกลือ  ½ ชอนชา      ใสหรือไมใสก็ได 

น้ํามันพืช  1 ชอนชา 

ไขแดงของไขไก ½ ฟอง 



สวนผสมไสไก 

เนื้อหมูสับละเอียด  150 กรัม  

กุงสับ   300  กรัม 

ขาวโพดตมสุก  ½ ถวย  

แครอทห่ันสี่เหลี่ยมลูกเตา   ½ ถวย 

ถั่วแขกห่ันสี่เหลี่ยมลูกเตา  ½ ถวย 

เกลือ    1 ชอนชา  

ซีอิ๊วขาว   3 ชอนโตะ  

น้ําตาลทราย  3 ชอนโตะ 

รากผักชีกระเทียมพริกไทย  1 ชอนโตะ 



หมูสะเตะ 



สวนผสมเคร่ืองปรุงหมักหมู 

เนื้อสันนอก  500  กรัม หัวกระทิ  ½  ถวย 

นมขนหวาน  2  ชอนโตะ ลูกยี่หราค่ัวปน 1  ชอนชา 

ลูกผักชีค่ัวปน 2  ชอนชา เกลือปน  1  ชอนชา 

ผงกระหร่ีอยางดี 1  ชอนชา ขมิ้นผง  1  ชอนชา 



สวนผสมน้ําจ้ิมสะเตะ 

น้ํามันพืช  2  ชอนโตะ      น้ําพริกแกงมัสมั่น  3 ชอนโตะ  

กะทิยูเอชที  1  ถวยตวง      น้ําตาลปกหรือน้ําตาลปบ 2  ชอนโตะ  

ถั่วลิสงบดละเอียด 5  ชอนโตะ  



เมี่ยงคํา 



สวนผสม 

มะพราวกะเทาะเปลือกแข็งฝานบางซอยฝอยตากแดดพอหมาด  300 กรัม 

ขิงออนห่ันสี่เหลี่ยมลูกเตา  100 กรัม 

หอมแดงห่ันสี่เหลี่ยมลูกเตา  100 กรัม 

มะนาวห่ันสี่เหลี่ยมเทากันท้ังเนื้อและผิว 2 ผล 

กุงแหงอยางดี   50 กรัม 

ถั่วลิสงคั่วเอาเปลือกออก  100 กรัม 

ผักท่ีใชรับประทาน ใบทองหลาง ใบชะพลู ใบผักกาดหอม พริกขี้หนู 



สวนผสมน้ําปรุงเม่ียง 

หอมแดงปอกเปลือกห่ันบาง ¼ ถวย 

ขาห่ันฝอยคั่ว  1 ชอนชา 

มะพราวคั่ว  ¼ - ¾ ถวย 

ถั่วลิสงคั่วปนละเอียดหรือถั่วลิสงตัดแผน ¼  ถวย 

กะปดี   2 ชอนโตะ 

น้ําตาลมะพราว  1½ ถวย 

เกลือปน   1 - 1½ ชอนชา 

น้ํา   2 ถวย  

กุงแหงปน   ¼ ถวย (ใสหรือไมใสก็ได) 



สาคูไสหมู 



สวนผสมไสสาคู 

เนื้อหมูสับละเอียด 500 กรัม      หอมแดงห่ันสี่เหลี่ยมเล็ก  500 กรัม 

ถั่วลิสงคั่วปน 1 ถวย      น้ําตาลมะพราว  500 กรัม 

ซีอิ๊วขาว  4 - 5 ชอนโตะ      กระเทียมทุบสับละเอียด ¼ ถวย 

น้ํามัน  ½ ถวย 

รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียด  ¼   ถวย 

(รากผักชี กระเทียม พริกไทยเม็ด อยางละ 2 ชอนโตะ) 



ขาวตังหนาตั้ง 



สวนผสม 

ขาวตัง  300 กรัม 

น้ํามันสําหรับทอด 



สวนผสมหนา 

เนื้อหมูสับละเอียด 500 กรัม       

กุงสับละเอียด 300 กรัม 

ถั่วลิสงคั่วปนละเอียด 1 ถวย       

กะทิ  4 ถวย 

*น้ําปลา  ½ ถวย       

น้ําตาลทราย ¼ ถวย 

น้ําตาลปบ  ¼ ถวย      

 น้ํามะขามเปยก 3 ชอนโตะ 

รากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกละเอียด  ¼   ถวย (รากผักชี  2 ชต. กระเทียม 2 ชต. พริกไทยเม็ด 1 ชช.) 

พริกปนละเอียด 2 ชอนโตะ (สําหรับทําน้ํามันพริก) 

ผักชีเด็ดเปนใบ พริกชี้ฟาแดงห่ันเปนเสนฝอย 



หรุม 



สวนผสม 

น้ํามันพืช  1 ชอนโตะ 

รากผักชี กระเทียม พริกไทย โขลกละเอียด อยางละ 2 ชอนชา 

เนื้อหมูสับละเอียด ½ ถวย 

กุงสับละเอียด ½ ถวย 

ถั่วลิสงคั่วบุบพอแตก ¼ ถวย 

ไขเปด ตีพอแตก 7 ฟอง 

พริกชี้ฟาแดงห่ันเสนฝอย 1 เม็ด 

ผักชีเด็ดเปนใบ 1 ตน 

น้ําปลา  2 ชอนโตะ 

น้ําตาลทราย 2 ชอนชา 



ขนมจีบไทย / ชอมวง 



สวนผสมแปง 

แปงขาวเจา 1½  ถวย แปงมัน  ¼ ถวย 

น้ําเปลา  1¼ ถวย น้ํามันพืช  2 ชอนโตะ 

(ถาทําชอมวงใสน้ําดอกอัญชัน ¼ ถวย โดยใชดอกอัญชัน 20 ดอก แกะเฉพาะตรงกลีบท่ีเปนสีน้ําเงิน 

กรองดวยผาขาวบาง ใสน้ํามะนาวจะเปลี่ยนเปนสีมวง) 



สวนผสมไสไก 

เนื้อไกสับละเอียด 300 กรัม      หอมใหญสับละเอียด ¼ ถวย 

เกลือปน  2 ชอนชา      น้ําตาลทราย  1 - 2  ชอนโตะ 

น้ํามันพืช  1 - 2 ชอนโตะ 

รากผักชี กระเทียม พริกไทยโขลกละเอียด  1 ชอนโตะ 



ลอดชองไทย 



สวนผสม 

แปงซาหริ่ม ( แปงถั่วเขียว ) ½  ถวย              

แปงขาวเจา  ½ ถวย                 

น้ําปูนใส   3 ถวย                    

( ถาใชน้ําใบเตยใหนําน้ําปูนใสคั้นน้ําใบเตยท่ีโขลกแลวกรอง ใหได 3 ถวย )  



ซาหริ่ม 



สวนผสม 

แปงถั่วเขียว ½  ถวย น้ําลอยดอกมะลิ 1 ¼ ถวย 

น้ําใบเตย  ¼ ถวย สีผสมอาหารสีชมพู 



ถั่วแปป 



สวนผสม 

แปงขาวเหนียว 3 ถวย น้ํารอนจัด  ¼ ถวย 

น้ําลอยดอกมะลิ 1 - 1½ ถวย ถั่วเขียวนึ่งสุก 2 ถวย 

มะพราวทึนทึกขูดฝอย 3 ถวย ใบเตย  1-2 ใบ 



เกสรลําเจียก 



สวนผสมไส 

มะพราวทึนทึกขูดฝอย 4 ถวย      น้ําตาลทราย 2 ถวย   

แปงขาวเหนียว  2 ชอนโตะ      น้ําตาลปป ½  ถวย        

ถั่วเขียวเลาะเปลือกคั่ว 2 ชอนโตะ       

( ถาจะทําสีเขียวใสน้ําใบเตย 1 ชอนโตะ )  



สวนผสมแปง 

แปงขาวเหนียว  2  ถวย       

หัวกะทิ   ¼ - ½   ถวย   

เกลือ   ¼  ถวย 



เตาฮวยฟรุตสลัด/เตาฮวยนมสด 



สวนผสม 

วุนผง  2½ ชอนชา       เจลาติน  1 ชอนชา 

น้ําเปลา  2 ถวย      น้ําตาลทราย 2/3  ถวย   

นมสด(เมจิรสจืด) 2 ถวย      กลิ่นอัลมอล 1 ชอนชา           



วุนมะพราวออน 



สวนผสม 

วุนผง  3  ชอนโตะ       น้ําลอยดอกมะลิ 4 ถวย 

น้ําตาลทราย 1-1¼  ถวย       หัวกะทิ 3 ถวย 

เนื้อมะพราวออนห่ันสี่เหลี่ยม 2  ผล             เกลือปน 1½ ชอนชา 

แปงขาวเจา 1 ชอนโตะ     



ขนมครก 



สวนผสมแปง 

แปงขาวเจา 1½ ถวย   

แปงสาลี (วาว) ¼ ถวย 

ขาวสุก  ¼ ถวย   ( ใชขาวสาร 2 ชอนโตะตมกับน้ํา 1 ถวย จนขาวสุกและแหง )                        

กะทิ  1½ ถวย    ( กะทิกลอง 1 ถวยน้ํา ½ ถวย )           

น้ําเดือด  1¼-1½ ถวย 



สวนผสมหนา 

หัวกะทิ  2 ถวย    

น้ําตาลทราย 1 ถวย    

เกลือ  2 ชอนชา 



สังขยาฟกทอง 



สวนผสม 

ไขไกท้ังฟอง 1       ถวย       กะทิขนๆ 1¼    ถวย    

น้ําตาลปบ  1       ถวย       แปงขาวเจา 3       ชอนโตะ   

ใบเตย  2-3     ใบ      ฟกทองผลเล็ก 2-3     ผล   



ทองเอก 



สวนผสม 

แปงสาลีตราบัวแดง      4½ ถวย   

ไขแดง(ไขไก)  12 ฟอง 

น้ําตาลทราย  4 ถวย    

กะทิ (จากมะพราวขูดขาว 7 ขีด)  4 ถวย      

(ถาใชกะทิกลองใชกะทิ 2 ถวย + น้ํา2 ถวย) 

ทองคําเปลว, สีเหลืองไข 



Lemongrass Punch 



สวนผสม 

ตะไครทุบใหแตกแลวห่ันแฉลบบางๆ   5   ตน  

ขาห่ันแฉลบ 100    กรัม                    

ใบเตยตัดทอนสั้น 5-10   ใบ                 

น้ําตาลทราย 2 ถวย                      

น้ํา  5 ถวย                  

เกลือ  ¼ ชอนชา                  

สีเขียวเล็กนอย                                                   

น้ํามะนาว  1 ถวย                       

น้ําสับปะรด 2 ถวย                    

เหลาเย็น  ½ ถวย                        

โซดา  2 ถวย 



ขาวเหนียวมูน 



สวนผสม 

ขาวเหนียวเขี้ยวงู  220  กรัม 

หัวกะทิ   130  มล. 

น้ําตาลทราย  70 กรัม 

เกลือ   6 กรัม 

สารสม 



บัวลอยเผือก 



แปงขาวเหนียว  50  กรัม

เผือกตมสุกบด  50  กรัม 

น้ําเปลา  30-50  กรัม

  

สวนผสมแปง 



หัวกะทิ  120 มล. 

หางกะทิ  240  มล. 

น้ําตาลทราย 50 กรัม 

เกลือปน  3 - 4 กรัม 

สวนผสมน้ํากะทิ 



แกงเผ็ดเปดยาง 



เปดยางเลาะกระดูกห่ันชิ้นพอคํา   400 กรัม 

หัวกะทิ   250 มล 

หางกะทิ   750 มล 

มะเขือพวง   100 กรัม 

มะเขือเทศสีดา  200 กรัม 

ใบมะกรูดฉีก  3 กรัม 

ใบโหระพาเด็ดเปนใบ  50 กรัม 

น้ําตาลปบ   5 กรัม 

น้ําปลา   30 มล 

น้ํามันพืช   30 มล 

สวนผสม 



ปูจา 



เนื้อปูแกะเปลือก 40 กรัม 

เนื้อหมูบด  40 กรัม 

รากผักช ี  5 กรัม 

กระเทียม  5 กรัม 

พริกไทย  3 กรัม 

ไขแดง  1 ฟอง 

แปงขาวโพด 10 กรัม 

พริกชี้ฟาห่ันฝอย 1/2 เม็ด 

กระดองปู  4 อัน 

ไขไกท้ังฟอง 1 ฟอง 

ผักชีเด็ดเปนใบๆ  

สวนผสม 



กุงราดซอสมะขาม 



กุงตัวใหญ  4 ตัว(500 กรัม) หอมแดงซอยเจียว 10 กรัม 

พริกขี้หนูแหงทอด 3 เม็ด  ใบผักชี  2-3 ชอ 

สวนผสม 



น้ํามะขามเปยกคั้นขนๆ 20 กรัม 

น้ําปลา   15 กรัม 

น้ําตาลปบ   30 กรัม 

สวนผสมซอสมะขาม 



ลูกชุบ 



สวนผสม 

ถ่ัวเขียวแชน้ํานึ่ง   1000  กรัม 

(มาจากถ่ัวดิบ 750 กรัม) 

กะทิขนๆ   7  ถวย 

น้ําตาลทราย   600  กรัม 

น้ําดอกมะลิ   8  ถวย 

วุนผง    50  กรัม 

สีผสมอาหาร 



เม็ดขนุน 



สวนผสม 

ถั่วเขียวน้ํานึ่ง 1000 กรัม กะทิขนๆ  7 ถวย 

น้ําตาลทราย 600 กรัม น้ําดอกมะลิ 10 ถวย 

น้ําตาลทราย 10 ถวย ไขไกหรือไขเปด 30 ฟอง 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ   นายเมธี สุทธิวาทนฤพุฒิ 

วัน เดือน ปเกิด  4 กรกฎาคม 2499 

ตําแหนง  นักการทูต ชํานาญการพิเศษ 

          กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง 

ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย (มศ.5) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (2516) 

 ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร) 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2520) 

ประวัติการเขารับราชการ 

25 มค. 2523        นายเวร ชั้น 1  (เจาหนาที่การทูต 3) กรมสารนิเทศ 

16 พย. 2526        เลขานุการตรี (เจาหนาที่การทูต 4) กรมการเมือง 

24 พย. 2526        เลขานุการตรี (เจาหนาที่การทูต 4) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส 

1 ตค. 2531          เลขานุการโท (เจาหนาที่การทูต 5) กรมการเมือง 

24 กย. 2533        เลขานุการโท (เจาหนาที่การทูต 5) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย 

24 มิย. 2535        เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด 

28 พย. 2537        เลขานุการเอก (เจาหนาที่การทูต 6) สํานักงานปลัดกระทรวง 

26 มีค. 2541        เจาหนาที่การทูต 7   กรมเศรษฐกิจ 

14 มีค. 2543        เลขานุการกรม (เจาหนาที่การทูต 7) กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

25 พย. 2547        รองกงสุลใหญ  (เจาหนาที่การทูต 7) สถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว 

8 พย. 2550          อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจาหนาที่การทูต8) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน 

1 มค. 2553          นักการทูตชํานาญการพิเศษ  กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง 

การตางประเทศ  

10-24 พค. 2553 ผูอํานวยการกองยุโรป 3   กรมยุโรป 

24 พค. 2553 นักการทูตชํานาญการพิเศษ  กองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง 

       การตางประเทศ 
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