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ยอดเหลียงต้มกะทกุ้ิงสด 

 

1. กะทิสด   2 ถว้ยตวง 
2. ยอดเหลียงเดด็กา้น  3  ถว้ยตวง 
3. กุง้สดปอกเปลือก             200 กรัม 
4. เกลือป่น   1 ชอ้นชา 
5. กะปิ    1 ชอ้นชา 
6. นํ้าปลาเลก็นอ้ย    
 

  อาหารพ้ืนเมืองภเูก็ต 

     ส่วนผสม 



 
 
 
 ตม้กะทิพอเดือด  ลดไฟลง   พยายามอยา่ใหก้ะทิแตกมนั   ปรุงรสดว้ยเกลือป่น  นํ้าปลา  

กะปิ    ใส่ยอดเหลียง   ใส่กุง้สด     ชิมรสใหมี้รสเคม็นาํ  พอเดือดยกลง   จดัเสิร์ฟ 

 

 

 

 

 

 

 

หมูผดัเคยเคม็ 

 

 

1. เน้ือหมูหัน่เป็นช้ิน         300 กรัม 
2. เคยเคม็   5 ชอ้นโตะ๊ 
3. พริกช้ีฟ้าหัน่แฉลบ    7 เมด็ 
4. หอมแดงซอย  3 ชอ้นโตะ๊ 
5. นํ้ามนัพืช   1 ชอ้นโตะ๊ 
6. นํ้าตาลทราย   1 ชอ้นชา  
7. นํ้ามะนาว 
8. นํ้าเปล่า 

      วิธีทาํ 

     ส่วนผสม 



 
 
 
 
  ตั้งกระทะพอร้อน  ใส่หอมแดงซอย   ผดัใหมี้กล่ินหอม  ใส่เน้ือหมู   ผดัใหเ้ขา้กนั 
ใส่เคยเคม็   พริกช้ีฟ้า  เติมนํ้ าเปล่าเลก็นอ้ย   ผดัส่วนผสมใหเ้ขา้กนัอีกคร้ัง   ปรุงรสดว้ยนํ้ าตาล
ทราย   นํ้ามะนาว   ชิมรสใหมี้รสเปร้ียวนาํและเคม็เลก็นอ้ย   ผดัพอหมูสุกยกลงเสิร์ฟ 
  

 

 

 

 

 

 

 

แกงคัว่พริกกระดูกหมู 

 

1. ซ่ีโครงหมหูัน่  500 กรัม 
2. ใบมะกรูดหัน่ฝอย      2 ชอ้นโตะ๊ 
3. นํ้าตาลทราย   
4. นํ้าเปล่า 
5. นํ้าปลา 
 
 

      วิธีทาํ 

     ส่วนผสม 



ส่วนผสมเคร่ืองแกง 
1. พริกข้ีหนูสด  30 เมด็ 
2. พริกไทยเมด็     2 ชอ้นชา 
3. หอมแดงหัน่     2 ชอ้นโตะ๊ 
4. กระเทียมหัน่    2 ชอ้นโตะ๊ 
5. ข่าหัน่     2 ชอ้นโตะ๊ 
6. ตะไคร้ซอย     3 ชอ้นโตะ๊ 
7. ขม้ินหัน่     1 ชอ้นโตะ๊ 
8. กะปิ      2 ชอ้นโตะ๊ 
9. เกลือป่น     1 ชอ้นชา 
 
  
  นาํส่วนผสมของเคร่ืองแกงทั้งหมดมาโคลกให้ละเอียด  ใส่นํ้ าเปล่าลงในหมอ้  
ประมาณ  1  ถว้ยตวง  นาํหมอ้ตั้งไฟ   ตั้งนํ้ าใหเ้ดือด  ใส่กระดูกหมู   ใส่พริกแกง  รอนํ้ าเดือดอีก
คร้ังปรุงรสด้วยนํ้ าปลา   นํ้ าตาลทราย   เติมนํ้ าเปล่าเล็กน้อย   ลดไฟให้อ่อน  เค่ียวจนกว่า
กระดูกหมูเป่ือย   และเค่ียวใหมี้นํ้ าพอขลุกขลิก  ใส่ใบมะกรูดหัน่ฝอย  ยกลงเสิร์ฟ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
กุ้งทอดใบเลบ็ครุฑ (ทอดเบือกุ้งกบัใบเลบ็ครุฑ) 

      วิธีทาํ 



 

  

1. กุง้ฝอย 1,000 กรัม 
2. แป้งขา้วเจา้      50 กรัม 
3. นํ้าปูนใส  3 ชอ้นโตะ๊ 
4. พริกแกง   2 ชอ้นโตะ๊ 
5. เกลือป่น   1 ชอ้นชา 
6. นํ้าเปล่า   1 ถว้ยตวง 
7. ใบเลบ็ครุฑพอประมาณ 
8. ไข่เป็ด (หรือไข่ไก่)    2 ฟอง 
9.  นํ้ามนัพืช 
 
 

1. พริกแดง           10 เมด็ 
2. กระเทียม   4 กลีบ 
3. นํ้าตาลทราย   4 ชอ้นโตะ๊ 
4. นํ้าส้มสายชู   3 ชอ้นโตะ๊ 
5. เกลือป่น   1 ชอ้นชา 
7. แป้งขา้วโพด  1 ชอ้นโตะ๊ 
8. นํ้าเปล่า 
 
 
 

นํากุ้งฝอยมาล้างทาํความสะอาด   ตัดหนวดกุ้งออก   พกัท้ิงไวไ้ห้สะเด็ดนํ้ า        
นาํแป้งขา้วเจา้มาลายกบันํ้ าแปล่า  นํ้ าปูนใส  พริกแกง  เกลือป่น  และไข่เป็ด  คนให้ส่วนผสม
ทั้งหมดเขา้กนั   ใส่ใบเลบ็ครุฑ  กุง้ฝอย   คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั   ตั้งกระทะ  ใส่นํ้ ามนัลงไป   รอให้
นํ้ ามนัร้อน    ตกัใบเลบ็ครุฑและกุง้หยอดลงไป  ทอดให้แป้งเหลืองจนสุก  แลว้จึงตกัข้ึนมาพกั
ใหน้ํ้ ามนัสะเดด็  รับประทานคู่กบันํ้ าจ้ิมจะอร่อยมากค่ะ 

     ส่วนผสม 

     ส่วนผสมนํา้จิม้ 

      วิธีทาํ 



 
   
 

นาํพริกแดง  กระเทียม  มาโขลกให้ละเอียด  ใส่นํ้ าส้มสายชู  นํ้ าตาลทราย  เกลือ

ป่น  ละลายให้เขา้กนั    นาํไปตั้งไปไฟ    นาํแป้งขา้วโพดละลายกบันํ้ าเปล่าเล็กน้อย  เทลงไป  

คนใหเ้ขา้กนั  รอใหแ้ป้งสุกยกลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมูคัว่กลิง้ 
 

 

1. เน้ือหมูสบัละเอียด  300  กรัม 
2. ใบมะกรูดซอย      2  ชอ้นโตะ๊ 
3. นํ้ามนัพืช       1  ชอ้นโตะ๊ 
4. นํ้าปลาเลก็นอ้ย 

 

      วิธีทาํนํา้จิม้ 

     ส่วนผสม 



 
 
 
1. พริกข้ีหนูแหง้      30  เมด็ 
2. พริกไทยเมด็สีขาว        2  ชอ้นโตะ๊ 
3. หอมแดงหัน่         2  ชอ้นโตะ๊ 
4. กระเทียมหัน่        2  ชอ้นโตะ๊ 
5. ข่าหัน่แวน่         6       แวน่ 
6. ตะไคร้ซอย         3  ชอ้นโตะ๊ 
7. ขม้ินหัน่         1  ชอ้นโตะ๊ 
8. ผวิมะกรูด ซอย        2  ชอ้นชา 
9. เกลือป่น         1  ชอ้นชา 
 

   

   

นาํส่วนผสมของเคร่ืองแกงทั้งหมดมาโขลกให้ละเอียด   นาํกระทะตั้งไฟ  ใส่
นํ้ ามนัพืช  ใส่หมูสับลงไปผดัให้สุก  ใส่พริกแกงท่ีโขลกไว ้  ใส่นํ้ าปลา  ปรุงรสชาติตามใจชอบ    
ผดัใหส่้วนผสมเขา้กนัดี  ใหแ้หง้  แลว้จึงใส่ใบมะกรูดหัน่  ตกัใส่ภาชนะ  รับประทานคู่กบัผกัสด  

 
 
 
 
 

ทีม่า 
-รูปภาพประกอบ   ยอดผกัเหลียงตม้กะทิผกัสด www.topicstock..pantip.com 
-รูปภาพประกอบ   หมูผดัเคยเคม็ www.pantip.com 
-รูปภาพประกอบ   แกงคัว่พริกกระดูกหมู www.kruaklaibaan.com 
-รูปภาพประกอบ   กุง้ทอดใบเลบ็ครุฑ www.bansuanporpeang.com 
-รูปภาพประกอบ   หมูคัว่กล้ิงwww.ladyinter.com *จริยา  เดชกุญชร(2551) อาหารไทยภาคใต ้ รวมสูตรอาหารภาคใตย้อด
นิยม  ชุดอาหารไทย 4 ภาค(1) หนา้ 48, : กรุงเทพฯ : บริษทัสถาพรบุ๊คส์  จาํกดั 

 

     ส่วนผสมเคร่ืองแกง 

      วิธีทาํ 


