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Garlic and Pepper Fish 

 
 
Thai transcript: 
 
ผูห้ญิง 1: สวสัดีคะ่  อยางตอไปเน่ียท่ีจะทาํกคือเป็น่ ่ ็  อา่ ปลาทอดกระเทียมพริกไทย ก ็สวนประกอบ่  ใชแลว้่  
กเป็นปลา็  เป็นปลาท่ี อะไรกไดท่ี้ทอดแล้็ วโอเค คือถา้เป็นท่ีไทยเน่ียจะใชเ้ป็นปลากระพง แตวาคือท่ีน่ีจะหาไมคอยได้่ ่ ่ ่  
นะคะแลว้กเป็นกระเทียมสับ็  แลว้กเป็นซีอิวขาว็ ๊  เป็นพวกเคร่ืองปรุง แลว้กอนันีกขาดไมไดเ้ลยกตอ้งเป็นพริกไทย็ ็ ่ ็้  
แลว้กมีนาํมนัหอยเหมือนเดิม็ ้  มีนาํตาลทราย้  แลว้กนาํมนั็ ้  อนันีกไฟเบา้ ็  อา่ กใหไ้ฟร้อนไปแลว้แลว้น่ีกไฟเบา็ ็  
น่ีเริมควนัขึน่ ้  อนันีใชน้าํมนัเยอะหนอยนะคะ้ ้ ่  เพราะวาทอดปลา่  
เพราะวาถา้นอ้ยไปเน่ียปลามนัจะติดกระทะแลว้กออกมาไมคอยเป็นชิน่ ็ ่ ่ ้  ทีนีกนาํปลาลงไปเลยคะ้ ็ ่  
 
ผูห้ญิง 1: พอเห็นวาปลาเริมเป็นชินแลว้กเอานาํมนัออก่ ็่ ้ ้  เทนาํมนัสวนเกน้ ่ ิ  
 
ผูห้ญิง 2: คือเทไมใหเ้หลือนาํมนัเลยเหรอ่ ้  
 
ผูห้ญิง 1: เออ ใหม้นัเหลือนาํมนัแบบพอสาํหรับผดั้  
 
ผูห้ญิง 2: โอเค 
 
ผูห้ญิง 1: ประมาณนนั้  ทีนีกเป็นนาํมนัหอยคะ้ ็ ่้  ใสไป่  เออ่  นาํตาล้  เออเวลาทอดหรือวาจะปัดอะไรซกัอยางเน่ีย่ ่ ่  
ระวงันาํตาลอยาใหล้งไปท่ีนาํมนัโดยตรง้ ้่  
 
ผูห้ญิง 2: เพราะอะไรอะ 
 
ผูห้ญิง 1: เพราะวา่มนัจะเป็นเหตุผลใหน้าํมนัปะท้ ุใสหนา้เพราะวานาํตาลไปโดนนาํมนั่ ่ ้ ้  แลว้กนาํอีกอยางนึง็ ่้  
สิงท่ีควรระวงั่  
 
ผูห้ญิง 2: กคือเวลาใสนาํตาลใหใ้สลงไปท่ีตวัปลาใชปะ็ ่ ่ ่้  
 
ผูห้ญิง 1: เออ ใช่ ตอ้งระวงัไวใ้หดี้ ทีนีกเข่ียปลาไวข้า้งบน้ ็  ทีนีเราจะทาํนาํซอสราด้ ้  
ใหใ้สเป็นกระเทียมสับลงไปทงัหมดเลย่ ้   อนันีกเป็นกระเทียมสับ้ ็  อนันีจะใสนาํซกันิดนึงกได้้ ่ ็้  กเป็นพริกไทยคะ็ ่  
เยอะๆเลย ทีนีกเริมกวนใหล้งไปท่ีปลา้ ็ ่  หอมมยัคะ๊  
 



ผูห้ญิง 2: หอมมาก 
 
ผูห้ญิง 1: ทีนีเด๋ียวใสเป็นผกัชี้ ่  แคนีแหละคะ่ ่้  เสร็จแลว้คะ่ ปลาทอดกระเทียมพริกไทย 
 
 
English translation:  
 
Woman 1: Hello. The next thing we are going to make is Garlic and Pepper Fish. So here 
are the ingredients: First, we need fish; you can use any kind but in Thailand we use Kra 
Pong Fish which is hard to find here. Then, we need minced garlic, soy sauce, pepper, 
oyster sauce as always, sugar and then oil. Here, we use low heat. First we started with 
high heat and turned it down. You see, there is already some smoke. Use a lot of oil 
because if we don’t put enough in, the fish is going to stick to the pan and break into 
small pieces. Now, add the fish to the pan.    
 
Woman 1: Once you see the fish separated into even pieces, pour excess oil away.  
 
Woman 2: Are we supposed to leave some oil in the pan?  
 
Woman 1: Yes, leave enough of it to stir fry the fish.  
 
Woman 2: Okay. 
 
Woman 1: About that much. Now, add oyster sauce and sugar. Oh, when you fry or stir 
fry something, be careful not to add sugar directly to the oil. 
 
Woman 2: Why?  
 
Woman 1: Because it will make the oil explode in your face. Another thing that will give 
a similar reaction is water.  
 
Woman 2: So when we add sugar, we put it directly on the fish, right?  
 
Woman 1: Yes, but you’ve got to be careful. Now, put the fish on one side of the pan and 
we’ll start making the sauce. First, add all the garlic into the pan. This is minced garlic. 
We can also add some water. Then, add peppers, a lot of them. Now, start to stir fry the 
fish. Does it smell nice?   
 
Woman 2: Very nice.  
 
Woman 1: Now, add parsley and we’re done. Our Garlic and Pepper Fish is ready.  
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