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คํานํา 
ห นั งสื อ  ครัวไทย 4 ภาค เ ล่ม นี �ไ ด้ ร วบ รว ม

เมนูอาหารของคนไทยที�เป็นที�นิยมรับประทาน ทั �งภาคเหนือ 

ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ เอามาไว้ในเล่มเดียวกนั เพื�อ

เพิ�มความสะดวกในการศกึษาค้นคว้าเมนอูาหารของแต่ละภาค

ได้ง่ายมากยิ�งขึ �น 

ภายในเล่มได้รวบรวมสตูรในการปรุงตลอดจนเคล็ดลบั

ต่าง ๆ เอาไว้อย่างครอบคลมุและครบครัน จึงเหมาะสําหรับผู้ ที�

สนใจและรักในการปรุงอาหารรับประทานเองหรือจะนําไปทํา

ขายเป็นอาชีพก็นับว่าเป็นสิ�งที�สามารถทําได้ง่าย ๆ ตามสูตร

และวธีิการที�ได้รวบรวมเอาไว้ในตําราเลม่นี �แล้ว  
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