
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้าวยาํ 

 

 

1. ขา้วสวย  2      ถว้ยตวง 
2. กุง้แหง้ป่น  1      ถว้ยตวง 
3. มะพร้าวขดูคัว่  1      ถว้ยตวง 
4. พริกป่น  1      ชอ้นชา 
 
 

     ส่วนผสม 

  อาหารพ้ืนเมืองภเูก็ต 



5. ส้มโอแกะใชเ้ฉพาะเน้ือ  1      ถว้ยตวง 
6. ถัว่ฟักยาวหัน่ฝอย  1     ถว้ยตวง 
7. ใบยา่นางหัน่  1      ถว้ยตวง 
8. ตะไคร้หัน่บางๆ  2      ถว้ยตวง 
9. มะนาวหัน่เส้ียว  4     ช้ิน 
10. ถัว่งอกสด  1 ถว้ยตวง     
11. นํ้าบูดู  1     ถว้ยตวง 
12. ดอกดาหลาหัน่บางๆ  1     ถว้ยตวง 
13.  หอมแดงบุบพอแตก  5     หวั 
14.  ข่าหัน่ท่อนบุบพอแตก  3     ท่อน 
15.  ตะไคร้หัน่ท่อนบุบพอแตก     5    ท่อน 
16.  ใบมะกรูดฉีก  5     ใบ 

17.  นํ้าตาลมะพร้าว  1 ½   ถว้ยตวง 

18. นํ้าเปล่า   2      ถว้ยตวง 
 
 
  
1. นาํนํ้าบูดูไปตม้จนเดือด  ใส่หอมแดง   ตะไคร้   ใบมะกรูด   ข่า   นํ้าตาลมะพร้าว     เค่ียวจน 
    นํ้าบูดูขน้ ชิมรสใหมี้รสหวานและเคม็  ยกลง 
2. วธีิจดัเสิร์ฟ   ตกัขา้วสวยใส่จานเลก็นอ้ย  ใส่มะพร้าวคัว่  กุง้แหง้ป่น  ดอกดาหรา   และผกั 
    ต่างๆ  ท่ีเตรียมไว ้ โรยปริกบ่น   ราดดว้ยนํ้าบูดู   ปรุงรสดว้ยมะนาว 
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ผัดเผ็ดหมูกับสตอ 

 

  

1. เมด็สตอ   1  ถว้ยตวง 
2. เน้ือหมู   400    กรัม 
3. พริกช้ีฟ้าแดง  8    เมด็ 
4. หอมแดงหัน่       2   ชอ้นโตะ๊ 
5.  กระเทียม      1    ชอ้นโตะ๊ 
6.  กะปิ      1    ชอ้นโตะ๊ 
7.  นํ้าตาลทราย      1   ชอ้นโตะ๊ 
8. นํ้าปลา       1    ชอ้นโตะ๊ 
9. นํ้ามนัพืช      2  ชอ้นโตะ๊ 
10. ซีอ๋ิวขาว         
11. ซอสปรุงรส         
 
 

     ส่วนผสม 



     
 
 

1. นาํพริกช้ีฟ้าแดงมาหัน่เฉลบ   ประมาณ   3   เมด็  นาํพริกช้ีฟ้าท่ีเหลือโขลกกบักระเทียม 
    หอมแดง    กะปิ   ใหล้ะเอียด 
2. ลา้งเน้ือหมูใหส้ะอาดแลว้หัน่เป็นช้ินบางๆ 
3. ตั้งกระทะใส่นํ้ ามนัพืช  ใส่พริกแกงท่ีโขลก  ผดัใหมี้กล่ินหอม  ใส่เน้ือหมผูดัพอสุก   ใส่สตอ 
   ปรุงรสดว้ย    นํ้าปลา   ซีอ๊ิวขาว   ซอสปรุงรส   นํ้าตาลทราย   ใส่พริกช้ีฟ้าแดงหัน่    ผดัพอสุก 
4. ตกัใส่ภาชนะ  จดัเสิร์ฟร้อนๆ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผดัหมีฮ่กเกีย้น 
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1. เส้นหม่ีเหลือง   500   กรัม 
2.  เน้ือหมูหัน่    200 กรัม 
3. ลกูช้ินปลา    200 กรัม 
4. ไข่ไก่        1 ฟอง 
5. ผกักวางตุง้หัน่   100 กรัม 
6. ข้ึนฉ่าย    1-2    ตน้ 
7. กระเทียมสบั   1 ชอ้นชา 
8. นํ้ามนัพืช    2 ชอ้นโตะ๊ 
9. นํ้าตาลทราย 
10. ซีอ้ิวขาว 
11. ซีอ้ิวดาํ 
12. นํ้ามนัหอย 
13. พริกไทยป่น 
14.  นํ้าชุบ    
 

 

 ตั้ งกระทะให้ร้อน  ใส่นํ้ ามันพืช   ใส่กระเทียมสับ  ใส่เน้ือหมู  ใส่ลูกช้ินปลา  ผดั
ส่วนผสมให้เขา้กนั  ใส่ผกักวางตุง้  ใส่ซีอ้ิวขาว   ใส่นํ้ ามนัหอย  นํ้ าตาลทรายเล็กน้อย   เติมนํ้ า
ชุบ  นาํหม่ีเหลืองลงไปผดั ใส่ซีอ้ิวดาํ   ใส่ข้ึนฉ่าย   ใส่พริกไทยป่น   ผดัใหเ้ส้นหม่ีมีความเหนียว
นุ่ม  ปรุงรสตามใจชอบ    ใส่ไข่ไก่พอสุก   ยกลงเสิร์ฟ   

     ส่วนผสม 
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แกงส้มปลาหัวเส้ียมใส่หน่อไม้ดอง 
 

 

1. เน้ือปลาหวัเส้ียม  500 กรัม 
2. หน่อไมด้อง   300 กรัม 
ส่วนผสมเคร่ืองแกง 
1. พริกข้ีหนูแหง้  30 เมด็ 
2. ตะไคร้ซอย   3 ชอ้นโตะ๊ 
3. หอมแดงหัน่   2 ชอ้นโตะ๊ 
4. ขม้ินสดหัน่   1 ชอ้นโตะ๊    
5. กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
- ส้มแขก  หรือ  นํ้ามะนาว   
- เกลือป่น 
- นํ้าตาลทราย 
- นํ้าเปล่า  
   

     ส่วนผสม 



 

 
 นาํส่วนผสมของเคร่ืองแกงทั้งหมดมาโขลกใหล้ะเอียด   ใส่นํ้ าเปล่าตั้งนํ้ าใหเ้ดือด  ใส่ 

พริกแกงท่ีโขลก  ละลายเขา้ดว้ยกนั  ใส่หน่อไมด้อง  ใส่ส้มแขก  หรือมะนาว  เกลือป่น  นํ้าตาล

ทราย   ชิมรสตามใจชอบ  พอนํ้าเดือดใส่เน้ือปลา   ตม้เน้ือปลาพอสุก   ยกลงเสิร์ฟ  

 

ตม้สม้ปลากระบอก 
 

 
1.  ปลากระบอก (ตวัขนาดใหญ่) 2 ตวั 
2. หอมแดงทุบ    4 หวั 
3. กระเทียมทุบ   2 หวั 
4. ตะไคร้หัน่ท่อนยาว   3 ช้ิน 
5. ขม้ินหัน่ท่อน   1 ช้ิน 
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     ส่วนผสม 



6. เกลือป่น     
7. ส้มแขก 
8. นํ้าปลา 
9. นํ้าตาลทราย 
10. นํ้าเปล่า 
    
     
  

นาํปลากระบอกมาขอดเกล็ด   คลกัไส้ออก   ลา้งให้สะอาด    นาํนํ้ าเปล่าตั้งไฟให้เดือด  

ใส่ส้มแขก   หอมแดง   กระเทียม   ตะไคร้   ขม้ิน   เกลือป่น   นํ้าตาลทราย   นํ้าปลา   รอนํ้ าเดือด

อีกคร้ัง  ใส่ปลากระบอก   ตม้พอเน้ือปลาสุก   ชิมรสตามใจชอบ   ยกลงเสิร์ฟ 

 

 

 

 

 

 

ทีม่า 
-รูปภาพประกอบ   ขา้วยาํ www.babyfancy.com/ 
-รูปภาพประกอบ   ผดัเผด็หมูกบัสตอ www.krocehtaioblogger.blogspot.com 
-รูปภาพประกอบ   ผดัหม่ีฮกเก้ียน www.popstargram.com 
-รูปภาพประกอบ   แกงส้มปลาหวัเส้ียมใส่หน่อไมด้อง www.papamenu.com 
-รูปภาพประกอบ   ตม้ส้มปลากระบอก www.ladyinter.com 
*จริยา  เดชกญุชร(2551) อาหารไทยภาคใต ้ รวมสูตรอาหารภาคใตย้อดนิยม  ชุดอาหารไทย 4 ภาค(1) หนา้ 40,51 
: กรุงเทพฯ: บริษทัสถาพรบุ๊คส์  จาํกดั 

 

      วิธีทาํ 


