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รสชาติอาหารไทย 
ต�ารับแท้แต่ดั้งเดิม

ตัวอย่าง



“รสช�ติอ�ห�รไทย ตำ�รับแท้แต่ดั้งเดิม” เป็นสูตรอาหารที่เป็นไทยแท้ หรือเรียกว่าเป็น
อาหารพืน้ฐานของคนไทย แต่ละสตูรกม็าจากท้องถิน่ต้นกำาเนดิของอาหารจานนัน้ๆ ในประเทศไทย
มีด้วยกัน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคอีสาน และภาคกลาง ล้วนมีกลเม็ดเด็ดพรายในการ
ปรุงอาหารแตกต่างกันไป ขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นนั้นๆด้วย

อาหารที่โดดเด่นมีกินกันทุกภาค มักเป็นอาหารจานภาคกลาง เช่น แกงเผ็ดสารพัดชนิด 
แกงเลียงหลากหลายผัก นำ้าพริกต่างๆรส ยำานานาชนิด ผัด ทอดต่างๆ สำาหรับในหนังสือเล่ม 
“รสช�ตอิ�ห�รไทย ตำ�รบัแท้แต่ดัง้เดมิ” นัน้เป็นสตูรทีค่ดัสรรมาแบบคงรสชาต ิคงเครือ่งปรงุ
ตามตำารับอาหารไทยดั้งเดิมเอาไว้ มีหลากหลายการปรุง ครบหมดทั้งต้ม ผัด ทอด ยำา นำ้าพริก

ความโดดเด่นอย่างมากของหนังสือ “รสช�ติอ�ห�รไทย ตำ�รับแท้แต่ดั้งเดิม” นั้น คือ
นอกจากมีอาหารหลากหลาย ตำารับดั้งเดิมจัดวางมาอย่างเรียบง่าย แต่สวยงามน่ากิน แล้วยัง
มีแกงมัสมั่นซึ่งกำาลังเป็นจานอาหารไทยที่ติดอันดับหนึ่งของลำาดับโลก ในหลายชนิดของแกง
มัสมั่น เป็นสูตรต้นตำารับที่ให้รสชาติกลมกล่อมน่ากินยิ่งนัก

คิดถึงอาหาร “รสช�ติไทยแท้แต่ดั้งเดิม” ก็ต้องนึกถึงหนังสือเล่มนี้เลย “รสช�ติอ�ห�ร
ไทย ตำ�รับแท้แต่ดั้งเดิม”

	 	 	 	 	 	 	 	 ส�ำนักพิมพ์แสงแดด
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กุ้งผัดกับซอส
ส�ำหรับ 2-3 คน

ซอสมะเขือเทศ	 2	 ช้อนโต๊ะ
แป้งข้าวโพด	 1	 ช้อนโต๊ะ
น�้า	 4	 ช้อนโต๊ะ
น�้ามันพืช	 4	 ช้อนโต๊ะ
ขิงสับละเอียด	 1	 ช้อนโต๊ะ
กระเทียมสับ	 1	 ช้อนชา
ต้นหอมซอย	 2	 ช้อนโต๊ะ
กุ้งสดแกะเปลือกไว้หางผ่าหลัง	 300	 กรัม
มะเขือเทศหั่นเสี้ยว	 4	 ลูก
เหล้าเชอร์รี	 1	 ช้อนโต๊ะ
ซอสพริก	 1	 ช้อนโต๊ะ

1.	 ผสมซอสมะเขือเทศ	แป้งข้าวโพด	และน�้า	 เข้าด้วยกันในถ้วย		
พักไว้

2.	 ตัง้กระทะน�้ามนับนไฟกลางจนร้อน	ใส่ขงิ	กระเทยีม	และต้นหอม	
ผัดพอหอม	ใส่กุ้ง	ผัดจนสุกทั่ว	ใส่มะเขอืเทศ	ผดัให้เข้ากนั	ลดเป็นไฟอ่อน	
ใส่เหล้าเชอร์ร	ีซอสพรกิ	และซอสมะเขอืเทศทีผ่สมกบัแป้ง	คนพอเข้ากนั
และแป้งสุกข้น	ปิดไฟ

3.	 ตักใส่จาน	เสิร์ฟ

ตัวอย่าง
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ซี่โครงหมูสามรส
ส�ำหรับ 4-5 คน

ซี่โครงหมูอ่อน	 1	 กิโลกรัม
แป้งสาลีอเนกประสงค์	 3	 ช้อนโต๊ะ
พริกไทยป่น	 1	 ช้อนชา
เกลือสมุทร	 2	 ช้อนชา
น�้ามันพืชส�าหรับทอด	 3	 ถ้วย
น�้าสับปะรด	 ½	 ถ้วย
น�้าส้มสายชู	 2	 ช้อนโต๊ะ
น�้าตาลทรายแดง	 1	 ช้อนโต๊ะ
ซีอิ๊วขาว	 1	 ช้อนโต๊ะ
สับปะรดหั่นชิ้นพอค�า	 10	 ชิ้น

1.	 ล้างซี่โครงหมู	สับเป็นชิ้นขนาด	2	นิ้ว	เคล้ากับแป้งสาล	ีพริกไทย	
และเกลอื	ในอ่างผสมให้เข้ากนั	ใส่ลงทอดในกระทะน�า้มนัร้อนบนไฟกลาง
จนสุกเหลือง	ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน�้ามัน

2.	 ใส่ซี่โครงหมูทอดลงในหม้อ	ใส่น�้าสับปะรด	น�า้ส้มสายช	ูน�้าตาล	
และซีอิ๊วขาว	 ยกขึ้นตั้งบนไฟกลาง	พอเดือดลดเป็นไฟอ่อน	หมั่นคน	
อย่าให้ติดก้นหม้อ	เคี่ยวจนซี่โครงหมูสุกนุ่ม	ปิดไฟ

3.	 ตักใส่จาน	วางสับปะรดหั่นชิ้นข้างๆ	เสิร์ฟ

ตัวอย่าง



กระดูกหมูเปรี้ยวหวาน
ส�ำหรับ 2-3 คน

ซี่โครงหมูอ่อน
สับท่อนขนาด	1.5	นิ้ว	 300	 กรัม
ซีอิ๊วขาว	 1	 ช้อนโต๊ะ
พริกไทยป่น	 1	 ช้อนชา	
น�้าตาลทราย	 1	 ช้อนโต๊ะ	
เกลือสมุทร	 1	 ช้อนชา	
แป้งข้าวโพด	 3	 ช้อนโต๊ะ
เหล้าจีน	 1	 ช้อนโต๊ะ	
น�้ามันพืช	 ¾	 ถ้วย
พริกชี้ฟ้าสีแดงหั่นแฉลบ	 4	 เม็ด
สับปะรดหั่นชิ้นสี่เหลี่ยม	 ½	 ถ้วย
มะเขือเทศหั่นเสี้ยว	 ½	 ถ้วย
หอมใหญ่หั่นแว่น	 ½	 ถ้วย

ขิงอ่อนซอย	 ¼	 ถ้วย
น�้า	 3	 ช้อนโต๊ะ
เกลือและพริกไทยป่นส�าหรับปรุงรส
ใบผักชีส�าหรับตกแต่ง

ซอสเปรี้ยวหวาน
น�้าหรือน�้าซุปไก่	 3	 ถ้วย
ซอสมะเขือเทศ	 ½	 ถ้วย
ขิงอ่อนซอย	 ¼	 ถ้วย
น�้าส้มสายชู	 1	 ช้อนโต๊ะ
น�้าตาลทราย	 1	 ช้อนโต๊ะ
เกลือสมุทร	 ½	 ช้อนโต๊ะ
พริกไทยป่น	 ½	 ช้อนโต๊ะ

1.	 หมักซี่โครงหมูโดยเคล้าซี่โครงหมูกับซีอิ๊วขาว	พริกไทย	น�า้ตาล	 เกลือ	แป้งข้าวโพด	1	ช้อนโต๊ะ	และ
เหล้าจีน	ในอ่างผสมให้เข้ากัน	หมักนานประมาณ	2-3	ชั่วโมง

2.	 ท�าซอสเปรีย้วหวานโดยผสมน�า้หรอืน�า้ซปุไก่	ซอสมะเขอืเทศ	ขงิ	น�า้ส้มสายช	ูน�า้ตาล	เกลอื	และพรกิไทย	
ในกระทะ	ยกขึ้นตั้งบนไฟอ่อน	หมั่นคน	เคี่ยวนานประมาณ	15	นาที	จึงกรองเอาแต่น�า้ซอสใสๆ	ใส่ถ้วยไว้

3.	 ตั้งกระทะน�้ามันบนไฟกลางจนร้อน	ใส่ซี่โครงหมูที่หมักลงทอดจนสุกเหลือง	ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน�้ามัน
4.	 ตักน�้ามันที่ทอดซี่โครงหมูออกให้เหลือประมาณ	3	ช้อนโต๊ะ	ตั้งกระทะน�้ามันบนไฟกลางให้ร้อนจัด	ใส่

พริกชี้ฟ้า	สับปะรด	มะเขือเทศ	หอมใหญ่	และขิง	ผัดพอสุก	 ใส่ซอสเปรี้ยวหวาน	1	ถ้วย	คนพอทั่ว	พอเดือด	
ละลายแป้งข้าวโพดที่เหลือกับน�้าใส่ลงไป	คนพอข้น	ปรุงรสด้วยเกลือและพริกไทยป่นตามชอบ	 ใส่ซี่โครงหมู
ทอด	คนพอทั่ว	ปิดไฟ

5.	 ตักใส่จาน	ตกแต่งด้วยใบผักช	ีเสิร์ฟ
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ผัดพริกขิงหมูกับถั่วฝักยาว
ส�ำหรับ 10-15 คน

น�้ามันพืช	 3	 ช้อนโต๊ะ
น�า้พริกแกงเผ็ด	 1	 ถ้วย
หมูสามชั้นหั่นชิ้นสี่เหลี่ยมพอค�า	 700	 กรัม
น�า้	 1	 ถ้วย
ถั่วฝักยาวหั่นท่อน	1	นิ้ว	 800	 กรัม
น�า้ปลา	 2	 ช้อนโต๊ะ
น�า้ตาลปี๊บ	 4	 ช้อนโต๊ะ
เกลือสมุทร	 ½	 ช้อนชา
ใบมะกรูดฉีก	 5	 ใบ
พริกชี้ฟ้าสีแดงหั่นเส้นส�าหรับตกแต่ง

เครื่องแกง 
พริกแห้งเม็ดใหญ่
แกะเมล็ดออกแช่น�า้จนนุ่ม	 9	 เม็ด
พริกขี้หนูแห้งแช่น�้าจนนุ่ม	 30	 เม็ด
เกลือสมุทร	 1	 ช้อนชา
ข่าแก่หั่นละเอียด	 2	 ช้อนโต๊ะ
ตะไคร้ซอย	 4	 ต้น
ผิวมะกรูดหั่น	 1½	 ช้อนชา
รากผักชีหั่น	 1	 ช้อนโต๊ะ
พริกไทยขาวเม็ด	 1	 ช้อนชา
กระเทียมไทยแกะเปลือก	 1/ 3	 ถ้วย
กะปิ	 2	 ช้อนชา

1.	 ท�าน�้าพริกแกงเผ็ดโดยบดเครื่องแกงทั้งหมดเข้าด้วยกันให้ละเอียด	ยกเว้นกะป	ิแล้วน�าเครื่องแกงที่บด
มาโขลกรวมกับกะปิจนละเอียด	ตักใส่ถ้วย	พักไว้

2.	 ตั้งกระทะน�้ามันบนไฟกลางพอร้อน	ใส่น�า้พริกแกงเผ็ดลงผัดพอหอม	ใส่เนื้อหมู	ผัดพอสุก	ใส่น�า้	ผัดให้
เข้ากัน	เร่งเป็นไฟแรง	ใส่ถั่วฝักยาว	ปรุงรสด้วยน�้าปลา	น�า้ตาล	และเกลือ	ผัดให้เข้ากันและถั่วสุกพอด	ีชิมรส
ให้หวานเค็มกลมกล่อม	ใส่ใบมะกรูด	ผัดให้เข้ากัน	ปิดไฟ

3.	 ตักใส่จาน	โรยพริกชี้ฟ้าสีแดง	เสิร์ฟ
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ปลาเปรี้ยวหวาน
ส�ำหรับ 5-6 คน

ปลากะพงขาวแล่เนื้อหั่นชิ้น
ขนาด	0.5	นิ้ว	 500	 กรัม
เหล้าเชอร์รี	 2	 ช้อนโต๊ะ
ซีอิ๊วขาว	 2	 ช้อนโต๊ะ
แป้งสาลีอเนกประสงค์	 2	 ช้อนโต๊ะ
แป้งข้าวโพด	 2	 ช้อนโต๊ะ
น�้ามันพืชส�าหรับทอด	 2	 ถ้วย
หอมใหญ่หั่นแว่น	 1	 หัว
พริกหวานสีเหลือง
หั่นเสี้ยวหนา	0.5	นิ้ว	 1	 เม็ด

แครอทหั่นชิ้นหนา	0.5	ซม.	
ยาว	2	นิ้ว	ลวก	 1	 หัว
สับปะรดหั่นชิ้น	 10	 ชิ้น

ซอสเปรี้ยวหวาน
น�้าตาลทราย	 1/ 3	 ถ้วย
ซอสมะเขือเทศ	 1/ 3	 ถ้วย
น�้าส้มสายชู	 ¼	 ถ้วย
เหล้าเชอร์รี	 4	 ช้อนโต๊ะ
แป้งข้าวโพด	 1½	 ช้อนโต๊ะ
น�้า	 ½	 ถ้วย

1.	 หมักเนื้อปลากับเหล้าเชอร์รี	ซีอิ๊วขาว	แป้งสาล	ีและแป้งข้าวโพด	เข้าด้วยกันในอ่างผสม	พักไว้
2.	 ตัง้กระทะน�า้มนับนไฟกลางพอร้อน	ใส่เนือ้ปลาลงทอดทลีะชิน้	ทอดให้สกุเหลอืงทัว่	ตกัขึน้พกัให้สะเดด็

น�้ามัน
3.	 ตักน�้ามันที่ทอดปลาออกให้เหลือประมาณ	3	ช้อนโต๊ะ	ใส่หอมใหญ่	พริกหวาน	และแครอท	เร่งเป็นไฟ

แรง	ผัดพอทั่วและสุก	ปิดไฟ	ตักใส่จาน	พักไว้
4.	 ท�าซอสเปรี้ยวหวานโดยผสมน�้าตาล	ซอสมะเขือเทศ	น�้าส้มสายชู	และเหล้าเชอร์รี	ในกระทะ	จากนั้น

ละลายแป้งข้าวโพดกับน�้าเข้าด้วยกันในถ้วย	 เทใส่ลงในกระทะซอส	คนให้เข้ากัน	ยกขึ้นตั้งบนไฟอ่อน	หมั่น
คนจนแป้งสุกข้น	ใส่ปลาทอด	และผักที่ผัด	คนพอทั่ว	ปิดไฟ

5.	 ตักใส่จาน	เสิร์ฟกับสับปะรด
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ลูกชิ้นกุ้งสองสี 
ส�ำหรับ 4-6 คน

เนื้อกุ้งสับละเอียด	 500	 กรัม
เกลือสมุทร	 1	 ช้อนชา
ไข่ขาว	 1	 ฟอง
แป้งข้าวโพด	 1	 ช้อนโต๊ะ
เหล้าเชอร์รี	 1	 ช้อนโต๊ะ
น�้ามันพืช	 1	 ช้อนชา
พริกไทยป่น	 ¼	 ช้อนชา
ซอสมะเขือเทศ	 2	 ช้อนโต๊ะ
น�้ามันพืชส�าหรับทอด	 2	 ถ้วย
แตงกวา	ต้นหอม	มะเขือเทศ	และผักกาดโอ๊กเขียว	ส�าหรับตกแต่ง	
ซอสมะเขือเทศส�าหรับจัดเสิร์ฟ

1.	 ผสมเนือ้กุง้สบั	เกลอื	ไข่ขาว	แป้งข้าวโพด	เหล้าเชอร์ร	ีน�า้มนั	และ
พริกไทย	 เข้าด้วยกันในอ่างผสม	ฟาดเครื่องปรุงทั้งหมดในอ่างผสม	
จนเหนียว

2.	 แบ่งเครื่องปรุงที่ผสมออกเป็นสองส่วน	 ส่วนแรกผสมกับ	
ซอสมะเขอืเทศให้เข้ากนั	แล้วใช้ช้อนโต๊ะตกัให้เตม็ช้อน	ป้ันเป็นก้อนกลม	
อีกส่วนที่เหลือปั้นเช่นเดียวกัน	ท�าจนหมด	

3.	 ใส่น�า้มนัลงในหม้อหรอืกระทะก้นลกึ	ยกขึน้ตัง้บนไฟกลาง	ใส่ลกูชิน้
ทั้งสองสีลงทอดจนสุก	ตักขึ้นพักให้สะเด็ดน�้ามัน

4.	 จัดใส่จาน	ตกแต่งด้วยแตงกวา	ต้นหอม	มะเขือเทศ	และผักกาด
โอ๊กเขียว	เสิร์ฟกับซอสมะเขือเทศ
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