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คํานํา 

  

รายงานวิจยัโครงการ ศึกษาพฒันาการใช้ประโยชน์ผกัพื�นบ้านไม้ผลพื�นเมืองตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ(นภาคใต้ ได้ดําเนินการภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื(องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที(สี(  (ตุลาคม 
พ.ศ. 2549 – กนัยายน พ.ศ. 2554)  หรือโดยยอ่เรียกวา่ “โครงการ อพ.สธ.”   สนองพระราชดาํริโดย
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และโครงการศึกษาพฒันาการใชป้ระโยชน์ผกัพื�นบา้นไมผ้ลพื�นเมือง
ตามภูมิปัญญาทอ้งถิ(นภาคใตนี้�  ไดด้าํเนินการในช่วงงบประมาณปี 2550-2552 เป็นโครงการยอ่ย
สนองพระราชดาํริโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ ลกัษณะการดาํเนินงานของโครงการฯ นอกจาก
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชสนองพระราชดาํริฯ แลว้ ยงัไดส้นบัสนุนแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 
บนฐานของการให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาทอ้งถิ(น อนัจะเป็นแนวทางนาํไปสู่
การรู้จกัตนเอง มีจิตสํานึกอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ ช่วยแกปั้ญหาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ( งจะเป็นทางเลือกหนึ( งที(ช่วยแกปั้ญหาความยากจน เพราะช่วยให้มีถูมิคุม้กนั มีความ
มั(นคงทางดา้นอาหารและสิ(งแวดลอ้ม เป็นตน้ หลงัเสร็จสิ�นโครงการฯ ไดน้าํเสนอเป็นหนงัสือสาม
เล่ม คือ  “ตาํรับอาหารจากผกัพื�นบา้นและไม้ผลพื�นเมืองตามภูมิปัญญาท้องถิ(น (เดิม)”  “ตาํรับ
อาหารจากผกัพื�นบา้นและไมผ้ลพื�นเมืองประยกุต”์ และ “พรรณพืชเขาชนัถิ(นประวติัศาสตร์พระพุธ
เจา้หลวง”  

 
พืชพรรณที(กล่าวถึงไวใ้นรายงานนี� เป็นชื(อเรียงตามตวัอกัษรที(เรียกตามทอ้งถิ(น โดยมีชื(อ

วงศแ์ละชื(อวทิยาศาสตร์กาํกบัไวด้ว้ย ทั�งนี� เพื(อการรู้จกัและเขา้ใจตรงกนัทางสากล ซึ( งจะเป็นขอ้มูล
พื�นฐานให้ผูที้( มีความสนใจรวมทั� งผูว้ิจ ัยเองศึกษาเพิ(มเติมได้อีกต่อไป ท้ายสุดนี� ใคร่ขอกล่าว
ขอบคุณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ที(สนับสนุนงบประมาณ
แผน่ดินในการทาํวจิยัมา ณ โอกาสนี�  

 
 
 
 
 
      (  ผศ. ดร. ปราโมทย ์แกว้วงศศ์รี  ) 
               7 พฤศจิกายน 2554 
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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาพฒันาการใช้ประโยชน์ผกัพื�นบ้านไม้ผลพื�นเมืองเป็นอาหารตามภูมิปัญญา

ทอ้งถิ(นภาคใต ้ ไดด้าํเนินการในงบประมาณปี 2550-2552 ภายใตแ้ผนแม่บทโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนัเนื(องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 
5 ปีที( สี(  (ตุลาคม 2549–กันยายน 2554) สนองพระราชดําริโดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ การศึกษาประกอบดว้ย (1) สํารวจเก็บขอ้มูลภาคสนาม จดัเสวนา 
แข่งขนัการใช้ประโยชน์ผกัพื�นบา้นไมผ้ลพื�นเมืองเป็นอาหาร (2) รวบรวมภูมิปัญญามาจดักลุ่ม 
เสนอเป็นตาํรับอาหารแบบดั�งเดิม (3) คดัเลือกบางรายการจากฐานขอ้มูลเดิมหรือขอ้มูลเชิงประจกัร
ปัจจุบนันาํมาจดักลุ่ม เสนอเป็นตาํรับอาหารประยกุตร่์วมสมยั บนฐานของการใชผ้กัพื�นบา้นและไม้
ผลพื�นเมืองเป็นหลกั ผลการศึกษาวจิยัพบวา่จากพืชตวัอยา่งจาํนวน 111 ชนิด ที(พบอยูต่ามธรรมชาติ
ในระบบนิเวศแตกต่างกนั คือ  ที(ดอน ที(ชื�นแฉะ ที(นํ�ากร่อยและนํ�าจืด ตามภูมิปัญญาทอ้งถิ(นสามารถ
นาํมาใชป้ระกอบเป็นอาหารได ้969 รายการ ตามวิธีต่อไปนี�  แกงกะทิ แกงจืด แกงคั(ว แกงเผด็ แกง
ส้ม ผดัหรือทอด ตม้ ลวก นึ(ง หลน ยาํ หมกหรือยา่ง ดอง นํ�าพริก และผกัเครื(องเคียง ผกัพื�นบา้นและ
ไมผ้ลพื�นเมืองเป็นพืชยงัชีพที(มีความจาํเป็น  โดยสามารถบริโภคให้เป็นไดท้ั�งอาหารและยารักษา
สุขภาพ ซึ( งการเอามาบริโภคเกี(ยวขอ้งกบั ธาตุเจา้เรือน ฤดูกาล และสรรพคุณของพืช  

งานวิจยันี� แสดงให้เห็นว่าผกัพื�นบา้นไมผ้ลพื�นเมือง มีความสําคญัต่อการช่วยแกปั้ญหา
สังคม ช่วยแกปั้ญหาความตอ้งการพื�นฐานของประชาชน และช่วยใหมี้ภูมิคุม้กนัความปลอดภยัดา้น
อาหารได ้การรู้จกัเอาภูมิปัญญามาพฒันาเป็นอาหารประยุกต ์จะช่วยเพิ(มมูลค่าใหก้บัพืชผกัพื�นบา้น
ไมผ้ลพื�นเมือง ลดการเสียดุลทางเศรษฐกิจ และผนัสู่วิถีใหม่บนฐานไทยได ้ จึงควรอนุรักษส่์งเสริม
การใชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อไป 
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หลกัการเหตุผล 
มนุษย์กบัระบบนิเวศน์ 
 ในอดีตมนุษยพ์ึ�งพาอาศยัธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มเป็นหลกั มีการดาํรงชีพที�สอดคลอ้งกบั
สภาพธรรมชาติ  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัสิ� งแวดล้อม ความซับซ้อนทางระบบนิเวศน์มี
ผลกระทบต่อกนัและกนั มนุษย์เป็นส่วนหนึ� งของระบบนิเวศน์ จึงมีความสัมพนัธ์ร่วมกนักับ
สิ�งมีชีวิตอื�นๆ เช่น ป่าไม ้สัตวป่์า และสิ�งไม่มีชีวิตต่างๆ เชื�อมโยงอยา่งเป็นระบบสร้างความสมดุล
ใหเ้กิดขึ1น มนุษยจึ์งมีความจาํเป็นที�ตอ้งพึ�งพาและอาศยัธรรมชาติอยูภ่ายใตร้ะบบนิเวศน์ แต่ปัจจุบนั
พฤติกรรมและสังคมของมนุษย ์ส่งผลที�ทาํให้เกิดความเสียสมดุลของระบบนิเวศน์ อเนก (2536) 
กล่าววา่ วิถีชีวิตวฒันธรรมชุมชนกบัการจดัการภูมิปัญญาชาวบา้น เป็นฐานการดาํรงชีวิตในชนบท 
วถีิชีวติและการผลิตตลอดจนจารีตประเพณีวฒันธรรม และความเชื�อที�ตกทอดต่อๆกนัมานั1น ลว้นมี
ความอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อระบบนิเวศน์  ส่วนประเวศ (2538) กล่าววา่มนุษยเ์กิดมาจากธรรมชาติแต่
สมองมนุษยมี์โครงสร้างที�พิสดาร มีความคิดความตอ้งการที�ไม่สิ1นสุด อีกทั1งเป็นความตอ้งการที�อยู่
เหนือธรรมชาติที�ก่อให้เกิดการทาํลาย แต่ความเป็นมนุษย ์ยงัมีอีกมิติหนึ�งที�ซ่อนเร้นอยูใ่นศกัยภาพ
อนัยิ�งใหญ่ ซึ� งคนทุกคนควรพฒันาศกัยภาพนี1  โดยการขยายจิตให้เชื�อมโยงกบัธรรมชาติอนัยิ�งใหญ่ 
เกิดการพฒันาทางจิตวิญญาณ บรรลุอิสรภาพ  ความสุข ความรัก ความงาม มิตรภาพ สันติสุข และ
ความสร้างสรรคอ์นัไมมี่ขีดจาํกดั 
 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจึงมีความจาํเป็นที�มนุษยค์วรคาํนึง เพราะมนุษยค์วบคุม
ธรรมชาติมิได้ การรู้จกัอยูร่่วมกบัธรรมชาติและระบบนิเวศ จะช่วยให้มีความมั�นคงย ั�งยืน และมี
ภูมิคุม้กนัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การขาดแคลนสูญเสียความสมดุลของระบบธรรมชาติ 
จะมีผลกระทบต่อความเป็นอยูข่องมนุษยแ์ละสิ�งมีชีวติอื�นๆ พืชผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองก็เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที�สาํคญั เพราะเป็นพืชพรรณที�ใชย้งัชีพมีความสาํคญัต่อมนุษยแ์ละระบบนิเวศ 

 
การอนุรักษ์พชืพรรณพื�นบ้านยงัชีพ 
 พืชพรรณพื1นบา้นยงัชีพช่วยรักษาสวสัดิ@ ภาพของสังคมในทอ้งถิ�น และจะมีผลไปสู่สวสัดิ@
ภาพของสังคมเมืองไดด้ว้ย  ดงันั1นจึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่ง
ชาญฉลาด ให้เป็นประโยชน์ต่อมหาชนและยาวนาน ไม่ควรแยกพิจารณาเฉพาะอยา่งใดอยา่งหนึ� ง
เพราะทรัพยากรทุกอยา่งมีส่วนเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด (อพ.สธ.  2549) จึงจาํเป็นตอ้ง
อนุรักษ์ ซึ� งการอนุรักษห์มายถึง การใชต้ามความตอ้งการและประหยดั เพื�อให้มีใชใ้นอนาคต ควร
ใชอ้ยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์โดยมีหลกัการที�ตอ้งคาํนึงไวด้งันี1  1) ใชอ้ยา่งชาญฉลาด หมายถึงใช้
ทรัพยากรโดยพิจารณาอยา่งรอบคอบถึงผลไดผ้ลเสีย ความขาดแคลนหรือความหายากในอนาคต 
และพิจารณาทางหลกัเศรษฐศาสตร์ประกอบดว้ย 2) ประหยดัของที�หายาก หมายถึง ทรัพยากรใดที�
มีน้อยหรือหายากควรเก็บรักษาเอาไว ้ถ้าจาํเป็นตอ้งใช้อยา่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย 3) ฟื1 นฟูทรัพยากรที�
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เสื�อมโทรมให้ดีขึ1น หมายความวา่ทรัพยากรใดที�มีสภาพล่อแหลมต่อการสูญเปล่าหรือจะหมดไป 
ตอ้งหาวธีิการปรับปรุงใหอ้ยูใ่นลกัษณะที�ดีขึ1นแลว้นาํกลบัมาใชใ้หม ่(วสุิธิ@ ,  2550) 

ภาคใตข้องประเทศไทยเป็นแหล่งพนัธุกรรมพืชเขตร้อนที�สําคญัแห่งหนึ�งในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ทั1งประเภทผกัและไมผ้ลที�เป็นพืชป่าและพืชปลูก (Whitmore,  1990;  อุทิศ,  
2542;  วีรพล และคณะ, 2542;  และ เชาวลิ์ต,  2546)  ซึ� งพืชพรรณเหล่านี1 มีบทบาทต่อความเป็นอยู่
และวถีิชีวติของคนในพื1นที�มายาวนาน แต่ปัจจุบนัพรรณพืชเหล่านั1นกาํลงัถูกคุกคาม ซึ� งปัญหาทั1งที�
เกิดจากสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงจากการกระทาํของมนุษย ์และที�เกิดจากภยัธรรมชาติ มีส่วนที�
ทาํใหผ้กัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใตล้ดจาํนวนลงอยา่งรวดเร็ว และส่งผลให้ภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์กาํลงัจะสูญหายหรือหลงลืมตามไปดว้ย เช่นกนั จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งอนุรักษ ์
และแนะนาํใหรู้้จกัเอาไว ้เพื�อมิให้สูญหายและปรับปรุงพฒันาการใชป้ระโยชน์ให้เหมาะสมกบัคน
ปัจจุบนั เพื�อใหมี้ความย ั�งยนืเกิดภูมิคุม้กนัต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดท้าํการรวบรวมอนุรักษพ์นัธ์ุผกั
พื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใตไ้ว ้ณ สถานีวิจยัคลองหอยโข่ง อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดั
สงขลา ภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื�องมาจากพระราชดาํริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์,  2545) โดยพืชทอ้งถิ�น
ที�ไดร้วบรวมไว ้มีทั1งที�ใช้เป็นอาหารของคนของสัตว ์และใช้เพื�อประกอบพิธีกรรมตามประเพณี
วฒันธรรมชุมชน การนาํพืชพรรณเหล่านี1 มาใชป้ระโยชน์ตอ้งอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ซึ� งปัจจุบนั
องคค์วามรู้และภูมิปัญญาที�รู้จกัใชบ้างชนิดไดถู้กหลงลืมหรือสูญหายไป คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัลยัสงขลานครินทร์ ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัในส่วนนี1  จึงมีโครงการศึกษาและพฒันาการ
ใช้ประโยชน์ผกัพื1นบา้น และไมผ้ลพื1นเมืองภาคใตต้ามภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ซึ� งไดด้าํเนินการภายใต้
แผนแมบ่ทโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ดงักล่าวตามขา้งตน้ เพื�อรวบรวมองคค์วามรู้และภูมิปัญญาการนาํมาใชเ้ป็น
อาหารไวเ้ผยแพร่และศึกษาต่อยอดต่อไป 
 การใช้ประโยชน์พืชพรรณทอ้งถิ�น โดยนาํเอามาประกอบรวมกนัเป็นชนิดของอาหารนั1น 
เป็นไดท้ั1งศาสตร์และศิลป์ ซึ� งเกิดจากภูมิปัญญาที�ตกทอดมาจากปู่  ยา่ ตา ยาย หรือคนสมยัก่อนๆ 
บางอยา่งสืบทอดมาจนปัจจุบนั เพราะวิถีชีวิตและมรดกทางวฒันธรรมมีส่วนเขา้มาเกี�ยวขอ้งอยา่ง
ลึกซึ1 ง และบางอยา่งอาจหลงลืมสูญหายไปเพราะสิ�งแวดลอ้มบงัคบั และวฒันธรรมอื�นเขา้มามีส่วน
คุกคามจนเกิดการเอาอย่างไปตามยุคสมยัส่งผลให้ของดีใกล้ตวัถูกหลงลืมสูญหาย ไม่มีความ
พอเพียงในการดาํรงชีวิต สิ�งดงักล่าวนี1 ชกันาํไปสู่ความเสียเปรียบทางระบบนิเวศน์ และเกิดปัญหา
ความยากจนทั1งทางตรงและทางออ้ม จึงควรเอาภูมิปัญญาและความหลากหลายทางธรรมชาติมา
แนะนาํเรียนรู้ ใหป้ระชาชนพึ�งพาปัจจยัภายในและใช้เป็นจุดแข็งในการดาํรงชีวิต หรือเป็นจุดขาย
หารายไดจ้ากสังคมวฒันธรรมอื�นไดด้ว้ย โดยนาํมาประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกบักาลเวลาและ
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กลุ่มชนต่อไป ตามวิสัยทศัน์และยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ซึ� งไดก้ล่าวไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  
2549;  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2554) 
 

วตัถุประสงค์โครงการ 
1.  เพื�อรวบรวมภูมิปัญญาเกี�ยวกบัการใชป้ระโยชน์ผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใต ้

ที�นาํมาประกอบเป็นอาหาร 
2.  เพื�อพฒันาและเพิ�มมูลค่าการใช้ประโยชน์ผกัพื1นบา้นไมผ้ลพื1นเมืองภาคใต ้ ทีร่วม

ประกอบเป็นอาหาร 
3. เพื�อเผยแพร่ภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่เกี�ยวกบัการใช้ประโยชน์ผกัพื1นบา้นและไม้ผล

พื1นเมืองภาคใต ้
  

เป้าหมายโครงการ 
1.  รวบรวมภูมิปัญญาทอ้งถิ�นการใชผ้กัและไมผ้ลพื1นบา้นใหไ้ดไ้มน่อ้ยกวา่ 20 เรื�อง 
2.  ประยกุตภู์มิปัญญาใหเ้หมาะสมกบักาลปัจจุบนัไมน่อ้ยกวา่ 10 เรื�อง 
3.  จดัแขง่ขนัการประกอบอาหารดว้ยผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมือง 1 ครั1 ง 
4.  จดัเสวนาชาวบา้น “คุณภาพชีวติกบัเศรษฐกิจพอเพียง” 1 ครั1 ง 

 
วธีิดําเนินโครงการ 

1.  ประมวลขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ตามความสําคญัและความตอ้งการของชุมชนต่อชนิด
ผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใต ้โดยใชแ้บบสอบถามและสัมภาษณ์แบบมีส่วนร่วม แลว้นาํ
ขอ้มูลภูมิปัญญาที�ได ้จดัทาํเป็นหนงัสือตาํหรับอาหารจากพชืผกัพื1นเมืองภาคใต ้ 

2.  จดัประชุมจดัเสวนาแบบมีส่วนร่วมเกี�ยวกบัการใช้ประโยชน์ผกัพื1นบ้านและไม้ผล
พื1นเมืองภาคใต ้โดยผูร่้วมประชุม ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบา้น ครู อาจารย ์นักเรียน นักศึกษา 
และผูส้นใจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

3.  จดัประกวดเขียนเรียงความเกี�ยวกบัการใชป้ระโยชน์จากผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมือง
ภาคใตที้�มาประกอบเป็นอาหาร แก่นกัเรียนระดบัประถมและมธัยม 

4.  จดัประกวดแข่งขนัประกอบอาหารจากผกัและไมผ้ลพื1นเมือง ทาํโปสเตอร์จดับูธ
วชิาการ โดยดาํเนินการในช่วงงานเกษตรภาคใต ้

 
การตรวจเอกสาร 
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 วสุิทธิ@  (2550) และนิวติั (2541) กล่าววา่ความหลากหลายทางชีวภาพประกอบดว้ยสิ�งสําคญั
ต่างๆดงันี1  คือ ชนิดพนัธ์ุ (species) พนัธุกรรม (genetic) และระบบนิเวศน์ (ecosystem) และที�ใด
หากมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ก็จะมีกระบวนการทางนิเวศน์ที�ซับซ้อนมากด้วย ส่วน
มนุษยน์ั1นเป็นส่วนหนึ�งของธรรมชาติ ตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�หลากหลาย
เพื�อความอยูร่อด โดยเชื�อมโยงกบัวถีิชีวติของมนุษยอ์ยา่งลึกซึ1 งกจ็ะช่วยใหเ้กิดความย ั�งยนื 

ปัจจุบันความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นเรื� องที�กล่าวถึงกันอยู่มาก 
สอดคลอ้งกบัประเวศ (2536) ที�ให้ความเห็นไวก่้อนวา่ความหลากหลายทางชีวภาพกบัมนุษยน์ั1น 
เป็นการพึ�งพาอาศยัซึ� งกนัและกนั โดยมนุษยอ์าศยัความหลากหลายทางชีวภาพเพื�อการยงัชีพเป็น
หลกั เช่น การหาฟืน การเก็บหาพืชและสัตวเ์ป็นอาหาร เป็นตน้ ซึ� งในอดีตไม่ก่อให้เกิดการทาํลาย
สมดุล ควรทาํความเขา้ใจใหม้นุษยอ์ยูร่่วมกบัธรรมชาติ โดยไม่สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
และภาวะแห่งความสมดุลระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ ก็จะอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งมีความย ั�งยืน เป็นไป
ในทิศทางเดียวกนักบัวิฑูรย ์(2538) ที�ได้แสดงความคิดเห็นวา่ การสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพ จะทาํให้สูญเสียภูปัญญาพื1นบา้นของคนในอดีตไปดว้ย จากการทาํกินกบัที�ดินและการใช้
ประโยชน์กบัความหลากหลายทางชีวภาพที�เคยสืบทอดไว ้เช่น ชาวนาอาจทิ1งพนัธ์ุขา้วและพนัธ์ุผกั
เดิมที�ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ไปปลูกพืชชนิดใหมที่�มีการส่งเสริมผลกัดนัจนพืชเก่าถูกคุกคามให้
สูญหาย ซึ� งฉลาดชาย (2536) ไดก้ล่าวไวว้า่บรรพบุรุษของมนุษยเ์รานั1นไดคิ้ดคน้รูปแบบ วิธีการสั�ง
สมประสบการณ์และภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในภาพลกัษณ์ของเทคโนโลยีทอ้งถิ�นซึ� งเรียกวา่วฒันธรรม
ทอ้งถิ�นเพื�อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพเพื�อการดาํรงชีพมาช้านานแล้ว ทั1งธรรมชาติและ
วฒันธรรม ต่างก็มีวิวฒันาการมาดว้ยกนัโดยมีอิทธิพลหรือเป็นตวักาํหนดซึ� งกนัและกนั แต่ใน
ปัจจุบนัวฒันธรรมทอ้งถิ�น วิถีชีวิตชุมชน และความหลากหลายทางชีวภาพ กาํลงัถูกคุกคามจาก
สังคมอุตสาหกรรมและการเกษตรแบบสมยัใหม่ ผลกระทบจากการพฒันาแบบกา้วกระโดดทาํให้
เสียสมดุลทางธรรมชาติ ซึ� งมีผลต่อ สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม ตลอดจนสภาวะจิตใจของคน
จาํนวนมาก ซึ� งเป็นปัญหาที�จะตอ้งจดัการแกไ้ข ส่วนสถาบนัแพทยแ์ผนไทย กรมการแพทย ์(2538) 
และ อุไร (2547) อธิบายวา่ผกัพื1นบา้นเป็นพืชที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�น ทั1งที�เกิดขึ1นเองตามธรรมชาติ และที�
ชาวบา้นนาํมาปลูกไวเ้พื�อการยงัชีพ เป็นยารักษาโรค หรือประโยชน์ใชส้อยอยา่งอื�น และไดจ้าํแนก
แหล่งที�มาของพืชผกัพื1นบา้นจากที�ต่างๆ ไวด้งันี1  เช่น จากเทือกเขา ป่าละเมาะ มกัเป็นประเภทไมป่้า
ที�คนนาํเอาส่วนต่างๆมาบริโภคเป็นผกั เช่น ใบอ่อน ยอดอ่อน ผลอ่อน หน่อ หรือตน้อ่อน ของพืชที�
อยูใ่นป่าชนิดต่างๆ ดงัเช่น ต๋าว  เต่าร้าง ตะลิงปลิง ทาํมงั เนียง เหรียง ลาํเท็ง (ผกักูดแดง) เพกา ฯลฯ 
ที�ไดม้าจากสวนหรือไร่ เช่น สะตอ แตง เหมียง ฝักแฝง ถั�ว  ผกัเสี1 ยน ผกัขม ฯลฯ ที�ไดม้าจากทุ่งนา 
คลอง หนอง บึง เช่น ผกัแวน่ ผกักูด ผกัหนาม บอน บวั ผกับุง้ ฯลฯ และที�ไดม้าจากสวนครัวริมรั1 ว 
เช่น สะระแน่ โหระพา ข่า ตะไคร้ ขมิ1น พริกไทย พริกขี1หนู เป็นตน้ ซึ� งเพญ็นภา และคณะ (2542) 
กล่าววา่ในสมยัก่อนอาหารที�เก็บหาไดจ้ากป่า หรือที�เอามาปลูกไวใ้นที�ใกลเ้คียงที�อาศยั จากวิถีชีวิต
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ที�สืบทอดกนัมากลายเป็นวฒันธรรมการกินของคนไทยรูปแบบต่างๆ เช่น ใชเ้ป็นผกัจิ1มหรือเป็นผกั
เครื�องเคียง ใชป้ระกอบทาํนํ1 าพริกชนิดต่างๆ ใชแ้กงหรือเป็นส่วนผสมในแกงชนิดต่างๆ ใชผ้ดั ซึ� ง
สันนิฐานวา่คนไทยรับการถ่ายทอดวฒันธรรมการกินแบบผดัมาจากจีน ใชย้าํโดยการเอาผกัหลาย
ชนิดมาปนกนัแลว้ใส่รส เปรี1 ยว เค็ม หวาน และเผด็ ตามตอ้งการ ใชล้าบ ซึ� งมกัมีผกัที�กลิ�นฉุนใส่
ร่วมดว้ยเพื�อดบักลิ�นคาว เช่น ตะไคร้ หอม โหระพา สาระแน่ เป็นตน้ 
 อุไร (2547) กล่าววา่ เมื�อเอ่ยถึง “ผกั” หลายคนคงติดใจในรสชาติ ความกรุบกรอบหรือ
กลิ�นหอมชวนกินเมื�อได้เคี1 ยวกบัอาหาร จนตอ้งมีผกักินทุกมื1อในแต่ละวนั แต่บางคนกลบันึกถึง
กลิ�นเหม็นเขียวของผกัจนไม่อยากจะลิ1มรสเหล่านั1นเลย ทั1งๆที� รู้ว่าผกัมีประโยชน์อย่างไร “ผกั
พื1นบา้น” เป็นอีกทางเลือกหนึ�งที�สามารถหาซื1อได ้เพราะมีผกัพื1นบา้นหลายชนิดที�กลายเป็นผกัยอด
นิยม มีขายกนักวา้งขวางทั�วทุกภาค อาทิ ผกัหวานป่า ผกัหวานบา้น ผกัเหมียง ผกัปลงั ดอกขจร และ
เห็ดพื1นบา้น เช่น เห็ดโคน เห็ดเผาะ เห็ดลม เห็ดขอนขาว เป็นตน้ ดว้ยรสชาติกลมกล่อมเมื�อไดป้รุง
เป็นอาหารหรือกินกบัอาหารรสจดัต่างๆ อีกทั1งปลอดสารเคมีตกคา้งเพราะเก็บหาได้จากแหล่ง
ธรรมชาติ บา้งกป็ลูกในสวนหลงับา้น 
 
ภูมิปัญญา 
  

ววิฒันาการการกินผกัพื1นบา้นผกัริมรั1 วมีมาชา้นานจากบรรพบุรุษ จนกลายเป็นภูมิปัญญาสู่
ลูกหลาน แมร้ะยะเวลาจะเนิ�นนาน แต่คุณค่าและความสําคญัของผกัหาไดล้ดลงไปตามวนัเวลาไม ่
เมื�อเศรษฐกิจสังคมเปลี�ยนไปคนมีเวลาในการปลูกหรือหาผกัพื1นบา้นนอ้ยลง แต่ยงัมีความตอ้งการ
กินอยูเ่หมือนเดิมและต่อเนื�อง ทาํให้บางคนยึดอาชีพปลูกขาย แต่ความหลากหลายของผกัพื1นบา้น
นอ้ยลงผกัต่างถิ�นเพิ�มขึ1น บางครั1 งตอ้งเร่งการเจริญเติบโตให้ทนัความตอ้งการและใชส้ารเคมีมาก ผู ้
ซื1อไปกินก็จะไดรั้บสารพิษตกคา้งเขา้ไปในร่างกายดว้ย มีผลทาํให้เกิดโรคร้ายหลายอยา่งตามมา 
และการใช้สารเคมีที�ไม่ถูกตอ้งในระบบการผลิตยงัส่งผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้มอยา่งประเมินค่า
มิไดอี้กดว้ย  ปัจจุบนักระแสผกัปลอดสารพิษกาํลงัไดรั้บความนิยม คนบางส่วนจึงเริ�มมองหาและ
เห็นคุณค่าของผกัพื1นบ้านผกัริมรั1 วมากขึ1น เพราะเป็นทั1งอาหารและยามีคุณค่าต่อผูบ้ริโภค ให้
วติามินและเกลือแร่ที�ร่างกายตอ้งการ และมีสรรพคุณที�ทรงพลงัอื�นๆ อีกมากมาย (วสุิทธิ@ , 2547) 

เกริก (2547) รายงานวา่ ผกั หมายถึง ส่วนของพืชที�นาํมาบริโภค เช่นใบ ดอก ผล เมล็ด ลาํ
ตน้ ราก ผกัแต่ละชนิดมีประโยชน์แตกต่างกนัและความนิยมในการบริโภคแตกต่างกนัไปแต่ละ
ทอ้งถิ�น รูปแบบการบริโภค เช่น ใชส้ด ลวก ตม้ ดอง รับประทานกบันํ1 าพริก รับประทานพร้อมกบั
อาหาร ใช้ตกแต่งอาหารให้น่ารับประทานหรือใช้เป็นเครื�องเคียง ตลอดจนใช้เป็นส่วนประกอบ
อาหาร ปรุงรสอาหาร แต่งสีกลิ�นอาหาร ทาํให้อาหารน่ารับประทานยิ�งขึ1น ซึ� งผกัพื1นบา้นมกัใชเ้ป็น
หลกัในการกิน หรือประกอบการทาํอาหารของคนไทย 
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ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ�น คือ ความรู้ที� เกิดจากการเรียนรู้สั�งสมและ
ถ่ายทอดประสบการณ์กนัมาของชาวบา้นในทอ้งถิ�นหรือในชุมชน ซึ� งเป็นวิธีการที�นาํมาประกอบ
กิจกรรมการดาํรงชีพและวิถีชีวิตที�อยู่ร่วมกนัในระบบนิเวศน์นั1นๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านอาจถูก
คุกคาม สูญหาย หรือปรับเปลี�ยนไดต้ามยุคสมยัเพื�อให้เกิดความเหมาะสม การนาํเอาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์มาบูรณาการกบัภูมิปัญญาชาวบา้น บนพื1นฐานของความพอเพียงและรู้จกัประมาณตน 
จะทาํให้เกิดความมั�นคงและย ั�งยืน(พรชยั, 2544) การใชป้ระโยชน์พืชพรรณตามภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
เริ�มถูกคุกคามเมื�อมีการเปลี�ยนระบบการเพาะปลูกเป็นเกษตรแผนใหมโ่ดยกระบวนการที�เรียกกนัวา่ 
“ปฏิวติัเขียว” มีผลทาํให้ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงทั1งโดยตั1งใจและไม่ไดต้ั1งใจ ซึ� งวิฑูรย ์
และคณะ (2535) ไดก้ล่าวไวก่้อนแลว้วา่เป็นยคุสมยัที�ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นถูกละเลยมองขา้ม ดว้ยเขา้ใจ
วา่เป็นสิ�งที�ลา้สมยัไม่เป็นวิทยาศาสตร์และไม่มีประสิทธิภาพ ทั1งที�ชาวบา้นเคยใชสื้บทอดกนัมาช้า
นานภายในระบบนิเวศน์ที�เขาอยูอ่าศยั 
 
อาหารเป็นยา 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “อาหารเป็นหนึ�งในโลก” เป็นสัจธรรมที�มีคุณค่าสําคญัและลึกซึ1 งอยา่ง
ยิ�งต่อการพน้ทุกข์หรือบรรเทาทุกข์สัตวโ์ลก อาหารมีผลอย่างมากต่อการหายหรือไม่หาย ทุเลา
หรือไมทุ่เลาในโรคภยัไขเ้จบ็ เปรียบดั�งความลบัของฟ้าที�มีคุณคา่ต่อมวลมนุษยช์าติ  

โรคร้ายแรงที�รักษายากหรือโรคที�รักษาง่าย เราสามารถใชอ้าหารช่วยบาํบดัหรือบรรเทาได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ ร่างกายคลา้ยเครื�องยนต ์จะทาํงานไดก้็ตอ้งอาศยัพลงังาน ซึ� งเครื�องยนตอ์าศยั
นํ1 ามนั แก๊ส หรือไฟฟ้า เมื�อเริ�มทาํงานจะเกิดความร้อน หมอ้นํ1 าทาํหน้าที�ให้ความเยน็ระบายความ
ร้อนออก เพื�อป้องกนัมิให้สึกหรอเสียหายเร็วเกินไป หากมีความสมดุลพอดีระหว่างความร้อน 
(หยาง) และความเย็น (หยิน) เครื�องยนต์ก็จะใช้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไปยาวนาน ส่วนร่างกาย
มนุษยน์ั1นอาศยัพลงังานความร้อน (หยาง) จากกลุ่มคาร์โบไฮเดรต เช่น ขา้ว แป้ง เผือก มนั นํ1 าตาล 
กลุ่มไขมนั โปรตีน เกลือแร่และวิตามินจากผกัผลไมส้มุนไพรฤทธิ@ ร้อน ส่วนที�เปรียบคลา้ยหมอ้นํ1 า 
(หยิน) ก็คือผกัผลไมส้มุนไพรให้ฤทธิ@ เยน็ ที�เป็นแหล่งให้ความเยน็ทาํหนา้ที�ระบายความร้อนออก
จากร่างกาย ป้องกนัมิให้ร่างกายร้อนเกินไปเพราะจะเกิดการเสียหายไดเ้ช่นกนั(ใจเพชร,  2552 ก;  
นิดดา,  2553) ส่วนปรีชา (2552) กล่าววา่องคก์ารอนามยัโลก (WHO: World Health Organization) 
ได้ให้ความหมายของสุขภาพไว้ในธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกเมื�อปี ค.ศ.1948 ไวว้่า 
“สุขภาพ” หมายถึง สภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการดาํรงชีวิตอยู่ใน
สังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติสุข และมิได้หมายความเฉพาะเพียงแต่การปราศจากโรคและทุพพลภาพ
เท่านั1น ต่อมาในที�ประชุมสมชัชาองค์การอนามยัโลก เมื�อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2541 ไดมี้มติให้
เพิ�มคาํวา่ “Spiritual well-being” หรือสุขภาวะทางจิตวิญญาณเขา้ไป ในคาํจาํกดัความของสุขภาพ
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เพิ�มเติม ดงันั1น เมื�อกล่าวถึงสุขภาพในปัจจุบนัจะตอ้งครอบคลุมสิ�งที�สําคญั 4 ประการคือ 1) ภาวะ
ทั�วไปของร่างกายและจิตใจจะตอ้งแข็งแรงสมบูรณ์  2) มีสุขภาวะทางจิตวิญญาณ 3) ปราศจากโรค
หรือความทุพพลภาพ และ 4) เป็นผูที้�สามารถดาํรงตนและปฏิบติัภารกิจต่างๆ ในสังคมไดเ้ป็นปกติ
สุข 

การรู้จกักินอาหารจะช่วยรักษาโรคได ้หรือช่วยบรรเทาการเจ็บป่วยได้ ซึ� งหลกัของการ
ดูแลสุขภาพที�ดีนั1น ตอ้งเน้นการใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกัมาประยุกตเ์ขา้กบัวิถีชีวิต จะช่วย
ให้ประหยดัมีความย ั�งยืนและพึ�งตนเองได ้การดูแลสุขภาพทั1งแบบแผนไทยและแบบแผนปัจจุบนั
ไม่มีแผนใดที�สมบูรณ์พร้อมทุกแง่มุม ทุกสถานการณ์ แต่ละแผนจะมีจุดเด่นจุดดอ้ยของตวัเอง แต่
หากรู้จกัประยุกต์ประสานกนัก็จะเกิดเติมเต็มซึ� งกนัและกนั จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้
การรู้จกัใชอ้งคค์วามรู้แพทยแ์ผนไทยตามความเหมาะสม และรู้จกัอาศยัองคค์วามรู้ของแพทยแ์ผน
ปัจจุบนัมาช่วยอธิบายจะเป็นสิ�งที�ดี เพราะบางอยา่งใชแ้นวธรรมชาติมาบาํบดัอยา่งเดียวก็เพียงพอ
แลว้ แต่บางอยา่งการใชค้วบคู่กบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจึงจะไดผ้ลดี (วลัภา,  2537;  วิสุทธิ,  2542;  
จาํเนียน,  2546;  ยวุดี,  2546;  ใจเพชร,  2552 ข;  ใจเพชร,  2552 ค;  และใจเพชร,  2552 ง) 

 
การรวบรวมภูมิปัญญาชาวบ้าน 
 เมื�อไดศึ้กษาความหมายของศพัทที์�เกี�ยวขอ้งต่างๆ เพื�อให้มีความเขา้ใจและเก็บขอ้มูลตาม
วตัถุประสงค์ที�ตอ้งการคน้หา แล้วไดว้างกรอบตามแนวความคิดเป็นระบบขั1นตอ้นตามที�วางไว ้
จากนั1นไดน้าํไปสอบถามบุคคลที�สามารถให้ขอ้มูล โดยไดพ้ิจารณาดาํเนินการตามแนวคิดของ 
Walker และคณะ (1994) ซึ� งกล่าววา่ การสอบถามนั1นแมว้งสนทนามีคนจาํนวนน้อย แต่หากได้
เนื1อหาสาระ จะดีกวา่พูดกบัคนจาํนวนมาก แต่ไม่สามารถจบัประเด็นเนื1อหาสาระได้ เพราะการ
สอบถามเป็นหัวข้อ ตามกรอบแนวคิดในการสนทนาให้ได้ข้อมูลเท่านั1น สถานที�สนทนาก็มี
ความสําคญัและตอ้งมีกาละเทสะ รวมถึงตอ้งระวงัสังเกตความพร้อมและอารมณ์ร่วมของผูถู้กถาม 
หรือใช้เทคนิคให้ไดข้อ้มูลออกมาอยา่งต่อเนื�องแมจ้ะเป็นภาษาทอ้งถิ�น เพราะผูถู้กถามบางคนไม่
ชอบพดูภาษาหรือสาํเนียงที�ตนเองไมถ่นดั การปล่อยไห้ผูถู้กถามกล่าวออกมาเองตามความตอ้งการ
และอารมณ์ร่วมของเขาจะได้ข้อมูลที�ดีกว่า จากนั1นนําข้อมูลมาแปลความหมายใหม่ โดยผูรู้้
ภาษากลางในหมู่บา้นให้ช่วยตีความชี1 แนะเพื�อความถูกตอ้งเขา้ใจตรงกนั เช่น แกนนาํชุมชน ครู 
เจา้หนา้ที�บริหารทอ้งถิ�น เป็นตน้ 
 

ผลการวจัิยการใช้ประโยชน์ผักพื�นบ้านไม้ผลพื�นเมืองตามภูมิปัญญาท้องถิ6นภาคใต้ 
 การวจิยัภูมิปัญญาการใชป้ระโยชน์ผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองทอ้งถิ�นภาคใตเ้ป็นอาหาร
ตามรายงานนี1  ไดด้าํเนินงานโดยเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาจากชุมชนตวัแทนต่างๆในภาคใต ้กล่าวคือ 
จากกลุ่มผูอ้าศยัตามนิเวศน์ที�ดอน (ในที�นี1หมายถึงที�เป็นโคก เนิน และภูเขา) ที�ชื1น และที�นํ1 าขงั โดย
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ใช้แบบสอบถามที�กาํหนดกรอบไว ้แลว้สนทนาแบบมีส่วนร่วม ต่อการใช้ผกัพื1นบา้นและไมผ้ล
พื1นเมือง จากกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลต่อไปนี1  คือ ปราชญ์ชาวบ้าน ผูสู้งอายุ ผูป้ระกอบการอาหารที�มี
ประสบการณ์ และจากผูส้นใจอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งเป็นประโยชน์ต่อความสมบูรณ์ ของการได้มาซึ� ง
ขอ้มูล แลว้ไดน้าํมาประมวลผลเป็นองคค์วามรู้ดา้นต่างๆ เช่น เครื�องปรุง ชนิดพืชที�ใช ้สูตรตาํรับ
อาหารประเภทต่างๆ ที� เกิดจากการใช้ผกัและไม้ผลพื1นเมืองตามภูมิปัญญาท้องถิ�นภาคใต ้ดัง
รายละเอียดต่อไปนี1   
 
เครื6องแกงและส่วนประกอบ 

ในการปรุงอาหารแต่ละประเภท แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนั1นแตกต่างกนั ซึ� งที�จะ
กล่าวต่อไปนี1  เป็นส่วนประกอบของเครื�องแกงอาหารของคนไทยภาคใต ้ที�เป็นเอกลกัแตกต่างจาก
ภาคอื�นๆ เช่น รสจดั และผกัพื1นบา้นไม้ผลพื1นเมืองที�นํามาใช้ปรุงแต่งประกอบอาหารก็มีความ
หลากหลาย จึงมีส่วนที�ทาํให้อาหารคนใตมี้หลากหลายรส หลากหลายกลิ�นแตกต่างกนัตามไปดว้ย
(อบเชย, 2554 ก;  อบเชย, 2554 ข;  อบเชย, 2554 ค;  อบเชย, 2554 ง;  และอาํไพ,  2536) ซึ� งตวัอยา่ง
ส่วนประกอบของเครื�องแกง และชนิดพืชที�นาํมาประกอบการปรุงแต่งกลิ�นและแต่งรส ดงัต่อไปนี1   

 
เครื6องแกงกะท ิ 

ส่วนประกอบ 
  พริกขี1หนู  7 กรัม 

 ตะไคร้ซอย  20 กรัม 
 ขมิ1นซอย  10 กรัม 
 ขา่ซอย   2 แวน่ 
หอมแดง  6 กรัม 
 กระเทียม  6 กรัม 
 พริกไทย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
 ผวิมะกรูด  ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิทาํ 
เอาส่วนประกอบใส่ครกโขลก หรือใส่เครื�องบดใหแ้หลกละเอียด 
แต่หากใชว้ธีิโขลกจะไดร้สชาติที�ดีกวา่  

 
เครื6องแกงมัสมั6น 

  ส่วนประกอบ 
พริกขี1หนูแหง้เมด็ใหญ่ 150 กรัม 
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ยี�หร่าคั�ว   10 กรัม 
 ลูกผกัชีคั�ว   10 กรัม 
กาลพลูคั�ว   3 ดอก 
อบเชยคั�ว  1 ชิ1น 
 ลูกกระวานคั�ว   3 เมด็ 
หอมแดงเผา   5 หวั 
กระเทียมเผา   10 กรัม 
ตะไคร้คั�ว   20 กรัม 
ขมิ1นซอยคั�ว  10 กรัม  

วธีิทาํ 
เอาส่วนประกอบใส่ครกโขลก หรือใส่เครื�องบดใหแ้หลกละเอียด 
แต่หากใชว้ธีิโขลกจะไดร้สชาติที�ดีกวา่  

 
เครื6องแกงคั6ว  

ส่วนประกอบ 
พริกขี1หนูสด  20 กรัม 
กระเทียม  80 กรัม  
ขมิ1นซอย  10 กรัม 
 ตะไคร้ซอย  20 กรัม 
ขา่ซอย   5 แวน่ 
พริกไทยดาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
ผวิมะกรูด  1 ชอ้นชา 

   วธีิทาํ 
เอาส่วนประกอบใส่ครกโขลก หรือใส่เครื�องบดใหแ้หลกละเอียด 
แต่หากใชว้ธีิโขลกจะไดร้สชาติที�ดีกวา่  

 
เครื6องแกงเผด็ 

ส่วนประกอบ 
พริกขี1หนูแหง้เมด็เล็ก 200 กรัม 
พริกขี1หนูสด  50 กรัม 
กระเทียมปอก  80 กรัม  
หอมแดง  50 กรัม  
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ขมิ1นสด   10 กรัม 
 ตะไคร้ซอย  20 กรัม 
ขา่ซอย   5 แวน่ 

   วธีิทาํ 
เอาส่วนประกอบใส่ครกโขลก หรือใส่เครื�องบดใหแ้หลกละเอียด 
แต่หากใชว้ธีิโขลกจะไดร้สชาติที�ดีกวา่  

 
  เครื6องแกงไตปลา 

ส่วนประกอบ 
พริกขี1หนูแหง้เมด็เล็ก 200 กรัม 
พริกขี1หนูสด  50 กรัม 
กระเทียมปอก  80 กรัม  
หอมแดงซอย  50 กรัม  
ดีปลีเชือก  3 ดอก 
ขมิ1นสด   20 กรัม 
 ตะไคร้ซอย  30 กรัม 
ผวิมะกรูด  1 ชอ้นชา 

   วธีิทาํ 
เอาส่วนประกอบใส่ครกโขลก หรือใส่เครื�องบดใหแ้หลกละเอียด 
แต่หากใชว้ธีิโขลกจะไดร้สชาติที�ดีกวา่  
 

เครื6องแกงส้ม 
ส่วนประกอบ 

พริกขี1หนูแหง้เมด็เล็ก 200 กรัม 
พริกขี1หนูสด  50 กรัม 
กระเทียมปอก  80 กรัม  
หอมแดงปอก  70 กรัม  
ขมิ1นสด   20 กรัม 
 ตะไคร้ซอย  ใส่หรือไมใ่ส่กไ็ด ้

   วธีิทาํ 
เอาส่วนประกอบใส่ครกโขลก หรือใส่เครื�องบดใหแ้หลกละเอียด 
แต่หากใชว้ธีิโขลกจะไดร้สชาติที�ดีกวา่  
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เครื6องต้มยาํ  
ส่วนประกอบ 

หัวข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด หัวหอมแดง มะนาวหรือส้มพื1นเมือง
ชนิดอื�นๆ 

   วธีิทาํ 
    ทุบส่วนประกอบชนิดต่างๆ หรือบีบคั1นเอานํ1าตม้รวมกนั 
 

เครื6องยาํหรือพร่า  
ส่วนประกอบ 

นํ1 าปลา เกลือ มะพร้าวคั�ว พริกขี1หนูสด ถั�วคั�ว นํ1 าตาล หอมแดง 
มะนาว (หรือผกัพื1นบา้นตามฤดูกาลชนิดอื�นๆที�ใหร้สเปรี1 ยว) 

   วธีิทาํ 
    เอาส่วนประกอบต่างๆคลุกกนั หรือบีบคั1นเอานํ1าคลุกใหเ้ขา้กนั 
 

เครื6องนํ�าพริก 
ส่วนประกอบ 

 กระเทียม พริกขี1หนู นํ1าตาล กะปิ ส้มตามฤดูกาล 
   วธีิทาํ 
    เอาส่วนประกอบต่างๆ หรือบีบคั1นเอานํ1าโขลกคลุกใหเ้ขา้กนั 

 
ผกัพื�นบ้านที6ให้รสเปรี�ยว 

ผกัพื1นบา้นที�ให้รสเปรี1 ยวซึ� งนิยมใชป้รุงแต่งรสอาหารเมื�ออดีต ตวัอยา่ง เช่น กระเจีpยบแดง 
ชะมวง มะม่วงเบา มะม่วงคนั  มะนาว มะนาวควาย มะขาม มะมุด มะปริง มะดนั มะเฟือง มะไฟ 
มะพดู มะมุด มะขวิด มะเม่า มะยม ตะลิงปลิง ส้มควาย ส้มเกียบ ส้มกุง้ ส้มกระ ส้มแขก ส้มจีpด ส้ม
ซ่า ส้มปรุ ส้มมั1ว ส้มสันดาน ส้มเสี1 ยว ปาบ เถาคนั หลุมพี ระกาํ บินหยา ฯลฯ 
  
ผกัพื�นบ้านที6ใช้ปรุงแต่งรสและกลิ6น 

ผกัพื1นบา้นที�นาํมาใชป้รุงแต่งกลิ�นเพื�อใหมี้ความน่ากิน เรียกนํ1ายอ่ย หรือดบัคาว ตวัอยา่ง 
เช่น กระวาน กะเพรา ทาํมงั ปุดฉอง็(ปุดสิงห์) มะกรูด มะสัง โหระพา ยี�หร่า ขา่ลิง ปุด ดาหลา รา 
สะระแหน่ พาโหม พริกไทย ดีปลีเชือก  ใบเตยหอม ฯลฯ 
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การกนิอาหารให้เป็นยาและรักษาโรค 
ภูมิปัญญาการกินเพื�อรักษาสุขภาพ หรือกินอาหารให้เป็นยาของคนใต ้พบวา่ใน

กลุ่มคนผูสู้งอายุมกัเลือกกินให้เข้ากับฤดูกาล กินตามธาตุของตนเอง(ธาตุเจ้าเรือน) เพื�อเป็น
ภูมิคุม้กนัใหก้บัตวัเอง กล่าวคือ 

 
กนิอาหารไห้เหมาะกบัฤดูกาล 

ฤดูร้อน กินพวก ผกับุง้ ผกักระเฉด ฝัก แฝง แตงบวบ ตาํลึง นํ1 าเตา้ หรือพืชผกัที�มี
ฤทธิ@ เยน็ เพื�อช่วยคลายร้อนภายในร่างกาย ฤดูฝน กินพวก อาหารรสเผด็ รสเปรี1 ยว เพื�อแกห้วดัหรือ
เป็นภูมิตา้นทานหวดั เช่น ยาํ ตม้ยาํ พล่า แกงส้ม ฤดูหนาวหรือช่วงเปลี6ยนฤดูกาล กินพวก ดอกแค 
ยอดพนัตนั ยอดขี1 เหล็ก ยอดสะเดา หรือพวกผกัที�มีรสเผ็ดร้อนเพื�อป้องกนัไขห้ัวลม (มีไขช่้วงที�
กาํลงัเปลี�ยนฤดูกาลหนึ�งไปเป็นอีกฤดูกาลหนึ�ง)  

 
กนิอาหารตามธาตุเจ้าเรือน 

ธาตุเจ้าเรือนตามแพทย์แผนไทยนั1 นมีความเชื�อว่า มนุษย์ที� เกิดมามีลักษณะ 
บุคลิกภาพ อุปนิสัย และภาวะดา้นสุขภาพที�แตกต่างกนัไป โดยสิ�งกาํหนดคืออิทธิพลของธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม(การแพทยแ์ผนปัจจุบนัเชื�อวา่ “ดี เอน็ เอ” กาํหนด) ที�ส่งผลต่อชีวิตขณะปฏิสนธิใน
ครรภ์มารดา กล่าวคือ หากวา่มารดาตั1งครรภ์ในฤดูกาลใด ให้เอาธาตุของฤดูกาลนั1นเป็นที�ตั1งแห่ง
ธาตุกาํเนิด เรียกวา่ “ธาตุเจา้เรือน” ของทารกผูน้ั1น และธาตุเจา้เรือนเป็นธาตุที�เด่นชดักวา่ธาตุอื�นๆ 
ในส่วนประกอบของธาตุทั1งสี�ในร่างกายของมนุษย ์คือ ดิน นํ1า ลม ไฟ 

ภูมิปัญญาแพทยแ์ผนไทยให้ นาํอาหาร ผลิตผลทางธรรมชาติจาก ธาตุดิน นํ1 า ลม 
ไฟ ภายนอกร่างกาย มาปรับธาตุภายในร่างกายให้สมดุล ดว้ยการบริโภคอาหารบาํรุงธาตุทั1งสี�  และ
บาํรุงธาตุที�เป็นธาตุเจา้เรือนของตนให้มากกวา่ธาตุอื�นๆ เพื�อรักษาสมดุลของร่างกาย โดยเชื�อวา่จะ
ช่วยเป็นภูมิคุม้กนัมิให้เจ็บป่วยไข ้หากร่างกายเกิดไม่สมดุลขึ1น มกัจะเจ็บป่วยดว้ยโรคที�เกิดจาก
จุดอ่อนดา้นสุขภาพ ของแต่ละคนตามธาตุเจา้เรือน จึงเป็นที�มาของการบริโภคอาหารตามธาตุเจา้
เรือนโดยใช้รสและสรรพคุณของผกัและไมผ้ลเป็นยา เพื�อส่งเสริมสุขภาพ และปรับสมดุลของ
ร่างกาย ใช้ป้องกนัการเจ็บป่วยที�อาจเกิดขึ1นได ้ ซึ� งลกัษณะและจุดอ่อนของแต่ละธาตุเจา้เรือนนั1น 
รายละเอียดตามต่อไปนี1  
 

ธาตุไฟเจ้าเรือน 

ผูที้�ธาตุเจา้เรือนเป็นธาตุไฟคือผูที้�เกิดในเดือน มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม จะเป็น
คนขี1 ร้อน ลกัษณะบุคลิก เช่น นํ1 าหนกัตวัปานกลาง ส่วนมากรูปร่างผอม หิวบ่อย กินเก่ง ผมหงอก
เร็ว ผมมกับาง ศีรษะเถิก ผวิหนงัยน่ คล่องแคล่ว เหงื�อออกมาก ทนร้อนไม่ค่อยได ้มีจิตใจเมตตา ไม่
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เห็นแก่ตวั เชื�อมั�นในตนเองสูง ชอบวางแผนและสั�งการ ความคิดเฉียบคม ชอบความสมบูรณ์แบบ 
กลา้หาญ มีเหตุผล ตรงไปตรงมา คิดอยา่งไรพดูอยา่งนั1น ความอดทนตํ�า ใจร้อน หงุดหงิด โมโหง่าย 
อ่อนไหวง่าย และเป็นคนที�เขา้ใจยาก 

สุขภาพและการเจ็บป่วย โรคเกี�ยวกบัตบัและถุงนํ1 าดี โรคกระเพาะอาหาร 
จุกเสียด อืดเฟ้อ อาหารไม่ย่อย โรคที�เกี�ยวกบัความร้อนและการอกัเสบ ร้อนใน เจ็บคอ ภูมิแพ ้
ไซนสั 

อาหารที6ควรรับประทาน รสขม รสเยน็ รสจืด ควรหลีกเลี�ยงรสเผด็ร้อน 
ตัวอย่างผลไม้ฤทธิ@ เย็น แตงโม มนัแกว พุทรา กลว้ยนํ1 าวา้สุก แกว้มงักร 

กระทอ้น สับปะรด ส้มโอ  ชมพู ่มงัคุด แตงไทย มะมว่งแก่ มะขามแก่ มะละกอแก่ มะละกอห่าม 
ตัวอย่างผกัพื�นบ้านฤทธิ@เยน็ ขี1 เหล็ก สะเดา แคบา้น มะระขี1นก มะแวง้ ใบ

ยอ มะรุม บวับก ผกับุง้ ยอดตาํลึง ยอดฟักขา้ว ยอดฟักแมว้ ยอดฟักทอง ดอกฟักทอง ดอกขจร ผกั
กระเฉด ใบยา่นางเขียว เตยหอม บวับก หญา้ปักกิ�ง หยวกกลว้ยอ่อน ปลีกลว้ย สายบวั ฟัก ฟักทอง
อ่อน บวบ แตงกวา แตงไทย ผกัปลงั ผกัหวานป่า ผกัหวานบา้น ฟัก  มะเขือยาว กระเจีpยบมอญ  
เบญจรงคห์รืออ่อมแซบ ถั�วงอก มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือเทศ ใบมะยม บวบ ขนุนดิบ  

ตัวอย่างเมนูอาหาร แกงจืดมะระ แกงส้มมะรุม แกงขี1 เหล็ก ห่อหมกใบยอ 
ผดัผกับุง้ แกงจืดตาํลึง ผดัสายบวั ยาํผกักะเฉด มะเขือยาวผดันํ1 ามนัหอย ผกัลวก ผกันึ� ง ผกัตม้ ยาํผกั 
สลดัผกั(ที�นํ1าสลดัไมใ่ส่สิ�งประกอบที�มีฤทธิ@ ร้อนมากเกินไป) ควรงดหรือลดอาหารที�ผา่นความร้อน
มากเกินไป เช่น อบยา่ง ปิ1 ง เผา ผดัไฟแดง ตั1งไฟเคี�ยวนาน อุ่นซํ1 าแลว้ซํ1 าอีก   

  ตัวอย่างอาหารว่าง ซ่าหริ�ม ไอศกรีม นํ1าแขง็ใส ถั�วขาวตม้ ถั�วเขียวตม้ ถั�ว
เหลืองตม้ ลูกเดือยตม้ จบัเลี1ยง  

ตัวอย่างเครื6องดื6ม นํ1าใบบวับก นํ1าแตงโมปั�น นํ1าใบเตย นํ1าแตงไทย 
 

ธาตุลมเจ้าเรือน 
ผูที้�ธาตุเจา้เรือนเป็นธาตุลมคือผูที้�เกิดในเดือน เมษายน พฤษภาคมคม มิถุนายน 

เป็นคนขี1หนาว ลกัษณะบุคลิก เช่น รูปร่างสูงโปร่ง ผอมบาง ขอ้กระดูกมกัลั�นเมื�อเคลื�อนไหว ผิว
แหง้หยาบ ทนหนาวไมค่อ่ยได ้มีความคิดริเริ�มดี ช่างจินตนาการ กระตือรือร้นดีมาก  

อารมณ์  อ่อนไหว หวาดกลวัง่าย วิตกกงัวล ไม่กลา้ตดัสินใจ ทาํอะไรเร็ว 
เรียนรู้เร็วแต่ลืมง่าย พลงัมาเร็วหมดเร็ว โมโหง่าย นอนหลบัยาก  

สุขภาพและการเจ็บป่วย โรคเครียด วิตกกงัวล นอนไม่หลบั ปวดศีรษะ 
ไมเกรนโรคเกี�ยวกบัระบบการทาํงานของหวัใจ หวัใจขาดเลือด เส้นเลือดฝอยตีบตนั โรคที�เกี�ยวกบั
ระบบสมองและไขสันหลงั ความดนัโลหิต อมัพฤกษ ์อมัพาต 

อาหารที6ควรรับประทาน รสเผด็ร้อน ควรหลีกเลี�ยงรสหวานจดั 
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ตัวอย่างผลไม้ฤทธิ@ร้อน ลูกจนัทน์เทศกวน (ดอง หรือแช่อิ�ม) ลูกสมอเทศ
ดอง ลูกมะตูมเชื�อม ลูกยอ กลว้ยไข่สุก กลว้ยหอมสุก กลว้ยเล็บมือนางสุก ขา้วเหนียว ขา้วแดง ขา้ว
ดํา ขนุนสุก มะม่วงสุก มะเฟือง มะไฟ มะขามป้อม มะเฟือง ลิ1นจี�  ล ําไย เงาะ ทุ เรียนสุก 
ส้มเขียวหวานสละ ระกาํ องุ่น ฝรั�ง นอ้ยหน่า กระทกรกหรือเสาวรส ละมุดสีดาสุก ลองกอง ผลไม้
สุกทุกชนิดที�ผา่นความร้อนมาแลว้ เช่น จากการอบ นึ�ง ปิ1 ง ยา่ง ตม้ ตากแหง้  

ตัวอย่างผกัพื�นบ้านฤทธิ@ร้อน พริกขี1หนู ขิง ข่าใหญ่ ข่าลิง ตะไคร้ กระชาย 
หอม กระเทียม พริกไท กะทือ ขมิ1นชนั ช้าพลู สะระแหน่ กะเพรา โหระพา แมงลกั ผกัชีลาว ใบ
มะกรูด เร่วอ่อน ปุดอ่อน ดาหลา ทาํมงั หวัเผือก หัวมนั หวักลอย ชะอม ถั�วฝักยาว ถั�วลิสง ถั�วแดง 
ถั�วดาํ ถั�วพู สะตอ ลูกเนียง ผกักระเฉด ผกัโขม กระถิน แปะตาํปึง โสม ใบยอ ฝักทองแก่ หน่อไม ้
เมด็บวั เห็ดหอม เห็ดโคน  

ตัวอย่างเมนูอาหาร ไก่ตม้ข่า ตม้ยาํกุง้ แกงปลาดุกใส่กะทือ แกงหอยขม
ใส่ใบชา้พลู แกงเลียง แกงป่าปลา แกงส้มผกับุง้ ไก่ผดัขิง ปลาผดัขิง ปลาตม้สามรสใส่ขิง 

ตัวอย่างอาหารว่าง บวัลอยนํ1 าขิง เตา้ฮวย เตา้ทึง มนัตม้ขิง ถั�วเขียวตม้ขิง 
เมี�ยงคาํ ไขห่วานตม้ขิง 

 ตัวอย่างเครื6องดื6ม นํ1าขิง นํ1าตะไคร้  นํ1าขา่ นํ1ามะตูม นํ1าเผือก 
สรรพคุณ สรรพคุณทางยาของผกัไมผ้ลที�มีรสร้อน ช่วยขบัลมใน

กระเพาะอาหาร ในลาํไส้ใหญ่ ลาํไส้เล็ก ช่วยยอ่ย 
 

ธาตุนํ�าเจ้าเรือน 
ผูที้�ธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุนํ1 าคือผูที้� เกิดในเดือน  กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 

อาจจะเป็นคนขี1หนาวหรือขี1 ร้อนกไ็ด ้แต่โดยส่วนใหญ่มกัเป็นคนขี1หนาว  ลกัษณะบุคลิก รูปร่าง สม
ส่วน ทนหิว ผิวพรรณสดใส ตาหวาน ท่าทางเดินมั�นคง ผมดกดาํงาม นิสัยสงบอารมณ์เยน็ เขา้กบั
คนง่าย ช่างเจรจา ใจกวา้ง มีเหตุผล หลีกเลี�ยงการโตแ้ยง้ อดทน สู้ชีวิต รสนิยมเลิศ หวัศิลปะ เรียนรู้
ชา้ แต่ความจาํดี ตดัสินใจชา้ ไมเ่ด็ดขาด ใจอ่อน เฉื�อยขาดความกระตือรือร้น 

สุขภาพและการเจ็บป่วย โรคไขห้วดั ไอ เสมหะ ทอนซิลอกัเสบ โรคหอบ
หืด หลอดลมอกัเสบ ปวดบวม โรคกระเพาะอาหาร โรคที�เกี�ยวกบัระบบขับถ่าย อุจจาระและ
ปัสสาวะผดิปกติ บิด มูกเลือด ริดสีดวงทวาร 

อาหารที6ควรรับประทาน รสเปรี1 ยว รสขม ควรหลีกเลี�ยงรสมนัจดั 
ตัวอย่างผลไม้ มะนาว มะกรูด ส้มโอ ส้มซ่า ส้มจีpด (ส้มกระ ส้มจนักระ 

ส้มจงักระ) ส้มแขก ชะมวง มะพูด มะดัน มะปริง มะปรางแก่ มะม่วงแก่ชนิดต่างๆ มะมุด ส้ม 
สับปะรด มะยม มะขาม มะเขือเทศ มะอึก มะเขือขื�น กระทอ้น มะแวง้เครือ มะแวง้ตน้ ตาํลึง (ผล
แก่) 
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ตัวอย่างผักพื�นบ้าน บวับก ใบชะมวง ผกัติ1ว ยอดมะกอก ยอดมะขาม 
มะอึก มะเขือเครือ สะเดาบา้น ขี1 เหล็ก แคบา้น มะระขี1นก มะระจีน มะแวง้ ใบยอ ยอดกระดอม 
ส้มกุง้ ส้มเกียบ (เป็นพืชจาํพวกเถาวลัยข์นาดเล็กขึ1นพนัตน้ไมอื้�น) 

ตัวอย่างเมนูอาหาร  แกงส้มดอกแค ตม้โคลง้ยอดมะขาม แกงขี1 เหล็กปลา
ยา่ง แกงอ่อมมะระขี1นก ผดัมะระใส่ไข ่ห่อหมกใบยอ  แกงป่าสะเดาใส่ปลา ไก่ตม้ขา่ใส่มะยม 

  ตัวอย่างอาหารว่าง มะยมเชื�อม สับปะรดกวน กระทอ้น ลอยแกว้ มะม่วง
นํ1าปลาหวาน มะดนัแช่อิ�ม มะขามกวน  

ตัวอย่างเครื6องดื6ม นํ1 ามะเขือเทศ นํ1 ามะขาม  นํ1 าสับปะรด นํ1 ามะนาว นํ1 า
กระเจีpยบ  นํ1าใบบวับก   

สรรพคุณ ประโยชน์ทางยาของผกัผลไมที้�มีรสเปรี1 ยว ช่วยขบัเสมหะ แก้
ไอ ชะลา้งไขมนัในลาํไส้ ช่วยขบัถ่ายหรือช่วยระบาย (แต่แสลงกบัผูที้�มีแผล หรือมีตุ่มหนอง) 
 

ธาตุดินเจ้าเรือน 
ผูที้�ธาตุเจา้เรือนเป็นธาตุดินคือผูที้�เกิดในเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม เป็น

คนขี1หนาว ลกัษณะบุคลิก เช่น รูปร่างมกัลํ�าสันกระดูกใหญ่ แข็งแรง นํ1 าหนกัตวัมาก ผิวค่อนขา้ง
คลํ1า ผมดกดาํ พดูเสียงดงัฝังชดั สุขมุรอบคอบ รักสงบ มีเป้าหมายในชีวิตสูง จิตใจหนกัแน่น อดทน
สูง มนุษย์สัมพนัธ์ดี เอื1อเฟื1 อ ไม่ชอบการเปลี�ยนแปลง บางครั1 งดื1อรั1 น ขดัแยง้ในตวัเอง ใจน้อย 
อารมณ์โกรธรุนแรง  

สุขภาพและการเจ็บป่วย โรคหวัใจโต กลา้มเนื1อหวัใจตาย โรคในอวยัวะ
ทางเดินอาหาร โรคกระเพาะอาหาร โรคริดสีดวงทวาร มดลูก ต่อมลูกหมาก  อาการปวดตามขอ้ 
กระดูก มะเร็งในอวยัวะต่างๆ 

อาหารที6ควรรับประทาน รสฝาด รสหวาน รสมนั รสเคม็ 
ตัวอย่างผลไม้ มงัคุด ฝรั�ง หวา้ เสมอเทศ สมอไทย สมอพิเภก ตะขบ เงาะ 

ลาํไย แตงโม มะมว่งสุกชนิดต่างๆที�มีรสหวาน นํ1ามะพร้าวอ่อน ส้มโอหวาน ละมุดสีดา 
ตัวอย่างผกัพื�นบ้าน กลว้ยดิบ ยอดมะมว่งหิมพานต ์ยอดมะขาม ขนุนอ่อน 

สะตอ ลูกเนียง สมอไทย กระถินไทย หวัปลี เห็ดฝาง ผกัหวาน ถั�วพู ฟักทอง ถั�วต่างๆ หวัมนั เผือก 
ยอดมะพร้าว  

ตัวอย่างเมนูอาหาร ยาํขนุนอ่อน แกงเลียงหัวปลี สะตอผดักุ้ง ผดัเห็ด
นํ1ามนัหอย ผกัหวานผดันํ1ามนังา 

ตัวอย่างอาหารว่าง ถั�วเขียวต้ม กล้วยนํ1 าวา้นึ� ง ฝักทองนึ� งมะพร้าวขูด 
สังขยาฝักทอง ตะโกเผอืก 
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ตัวอย่างเครื6องดื6ม นํ1 าฝรั�ง นํ1 าฝักทอง นํ1 ามะขามป้อม นํ1 าเตา้หู้ นํ1 ามะพร้าว
อ่อน นํ1าตาลสด นํ1าแหว้ นมถั�วเหลือง  

สรรพคุณ ผกัและไมผ้ลที�มีรสฝาด หวาน มนั ประโยชน์ทางยาช่วยให้ธาตุ
ดินบริบูรณ์ โดยเฉพาะโครงสร้างกระดูก เส้นเอ็น ขอ้ต่อ ภูมิปัญญาคนโบรานใช้ผกัหรือผลไมร้ส
มนัมาช่วยแกไ้ขปัญหา เช่น กิน ทา นวด 
 
ผกัพื�นบ้านและไม้ผลพื�นเมืองที6ใช้เป็นอาหาร 

ผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองในการศึกษานี1  หมายถึง พืชที�ขึ1นอยูเ่องในพื1นที�ตามสภาพ
ธรรมชาติ หรือพืชที�นาํเขา้มาจากแหล่งที�อื�นๆ แต่สามารถปลูกขึ1นไดดี้อยูใ่นพื1นที�มาเป็นเวลาช้า
นานแลว้ และใชเ้ป็นพืชยงัชีพของคนภาคใตท้ั1งในอดีตและปัจจุบนั เช่น พริกขี1หนู มะละกอ มะม่วง
หิมะพานต ์ปาล์มนํ1 ามนั เป็นตน้  ซึ� งจากขอ้มูลพืชที�เก็บตวัอยา่งพบมีจาํนวน 193 ชนิด ในจาํนวนนี1
ไดเ้ลือกมา 111 ชนิด โดยเลือกเอามาจากลาํดบัความถี�มากมาหานอ้ย ที�กลุ่มตวัแทนนิยมใช ้เคยใช ้
หรือรู้จกั แล้วนาํมาบนัทึกลงตารางตามแบบฟอร์มที�กาํหนด โดยเรียงรายชื�อชนิดพืชตามลาํดับ
ตวัอกัษร แลว้ใส่ขอ้มูลความสามารถในการนาํมาบริโภคตามประเภทอาหาร ที�ไดจ้ากการเก็บใน
พื1นที�ทั1งทางตรงและทางออ้ม เช่น สัมภาษณ์ จดัแสวนา หรือพบเห็นโดยตรง  ซึ� งจากพืชตวัอยา่ง 
111 ชนิดตามกล่าวขา้งตน้พบวา่ 15 ชนิดอยูต่ามระบบนิเวศน์ที�มีนํ1 าขงั ซึ� งพบขึ1นตามธรรมชาติที�
เป็นนํ1 าจืด เช่น  บวัสาย ผกับุง้แดง ผกัริ1น สาคู ผกักูด ผกัหนาม ตามระบบนิเวศน์นํ1 ากร่อยหรือตาม
ป่าโกงกาง เช่น จาก ลาํภู ลาํแพน เป้ง ปรงทะเล และ 49 ชนิดพบตามระบบนิเวศน์ที�เป็นป่าพรุหรือ
ที�ชื1นแฉะ เช่น กง ข่วน เถาคนั ตาลโตนด เตยหนาม บวับก เห็ดเสม็ด ระกาํ เป็นตน้  ส่วนอีก 76 
ชนิดเป็นพืชผกัพื1นบา้นที�ขึ1นอยูต่ามระบบนิเวศน์ที�ดอน เช่น กลว้ย ขนุน กระพอ้ แซะ มะม่วงเบา 
เต่าร้าง ผกักาดเขา ไฟสามกอง ทาํมงั เป็นตน้ โดยพืชเหล่านี1สามารถนาํมารับประทานสดเป็นผกั
เครื�องเคียง หรือนาํมาประกอบเป็นอาหารไดห้ลายรูปประเภท เช่น ประเภท แกง ซึ� งไดแ้ก่จาํพวก 
แกงกะทิ แกงจืด แกงคั�ว และแกงส้ม ประเภทผดัหรือทอด ประเภทตม้ ประเภทลวก ประเภทนึ� ง 
ประเภทหลน ประเภทดอง ประเภทยาํหรือพร่า ประเภทย่างหรือปิ1 ง เป็นต้น และจากชนิดพืช
ตวัอย่างทั1งหมดที�เลือกเป็นตวัแทนการศึกษา สามารถรวบรวมภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์แบบ
ดั1งเดิมได ้จาํนวน 969 ประเภทอาหาร โดยพบวา่กลุ่มชนิดที�สามารถนาํมาบริโภคหรือประกอบเป็น
อาหารไดห้ลากหลายมากที�สุด เช่น กลว้ย ขนุน กะพอ้ เตย เต่าร้าง สะตอ มะพร้าว มะละกอ มะม่วง
หิมะพานต ์ เตย เป็นตน้ ซึ� งประเภทอาหารที�สามารถพบไดม้ากชนิดพืชที�สุด เช่น แกงกะทิ แกงส้ม 
แกงจืด แกงคั�ว แกงเผด็ ตามลาํดบั และพบวา่พืชผกัพื1นบา้นบางชนิดสามารถเป็นไดท้ั1งผกัเครื�อง
เคียงและเครื� องเทศปรุงแต่งรสอาหาร เช่น กระวาน ข่าลิง ปุดสิงห์ ดาหลา ทาํมัง เป็นต้น 
รายละเอียดดงัแสดงตามตารางที� 
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ตารางที6 1 ชนิดพืชผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองตามระบบนิเวศน์ และประเภทอาหารที�แตกต่าง 
 

ชนิดพชื 
นิเวศน์ ความสามารถในการนํามาบริโภคตามประเภทอาหาร รวม 

ที6ดอน 

ที6ชื�นแฉะ 

ที6นํ�าขัง 

แกงกะท ิ

แกงจืด 

แกงคั6ว 

แกงเผด็ 

แกงส้ม 

ผดั, ทอด 

ต้ม 

ลวก 

นึ6ง 

หลน 

ยาํ 

ยา่ง, หมก 

ดอง 

นํ�าพริก 

ผกัเคียง 
 

1.  กง  /  / / / / / /  / /  /    / 10 

2.  กระเจีpยบ /   /  /  /  /    /   / / 7 

3.  กระถิน /   /  / / / /  / /  / /   / 10 

4.  กระทอ้น /   /  /  / / /   / /  / /  9 

5.  กะทือ /   /  / /     /  /   / / 7 

6.  กลว้ย /   / / / / / / / / /  / / /  / 13 

7.  กะพอ้ /   / / / / / / / / /  / /   / 12 

8.  กุ่ม  /         /     /  / 3 

9.  ขจร /   / / / / / /  / /  /  / / / 12 

10.  ขนุน /   / / / / / / / / /  / / /  / 13 

11.  ขมิ1น /   /  /  / / /    /    / 8 

12.  ขลี  /         / /   / /  / 5 

13.  ขว่น  /  / / / / / / / / /  / /   / 12 

14.  ขา่ลิง /   / / / /   / / /  / /   / 10 

15.  ขี1พร้าไฟ /   / / / / /  /  /   /    8 

16.  ขี1 เหลก็ /   / / /    / / /   /   / 8 

17.   เขม็ /   / / /     / /   /    7 

18.   แค /   / / / / / /  / /  / /   / 11 

19.  จอกทอก /   / / /     / /   /   / 7 

20.  จาก   / / / / / /  /    /  /  / 9 

21.  จิกนา  /         / /  / / /  / 6 

22.  ชะพลู  /  /  / /  /   /   /   / 7 

23.  ฉิ�ง / /  /  /            / 3 

24.  ชะมวง / /  /  /  /  /   / /   /  7 

25.  ชะอม /   / / / / / /  / /  / /   / 11 

26.  ชุมเห็ดหนู  /  / / /  /   / /   /   / 8 

27.  ดาหลา / /  / / / / / /  / /  / /  / / 12 

28.  ดีปลีเชือก /   /  / /          / / 5 

29.  ตะไคร้ /   /  /  / / /    /     6 

30.  ตะลิงปลิง /   /    /  /   / /  / /  7 
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ตารางที6 1(ต่อ) 
 

ชนิดพชื 
นิเวศน์ ความสามารถในการนํามาบริโภคตามประเภทอาหาร รวม 

ที6ดอน 

ที6ชื�นแฉะ 

ที6นํ�าขัง 

แกงกะท ิ

แกงจืด 

แกงคั6ว 

แกงเผด็ 

แกงส้ม 

ผดั, ทอด 

ต้ม 

ลวก 

นึ6ง 

หลน 

ยาํ 

ยา่ง, หมก 

ดอง 

นํ�าพริก 

ผกัเคียง 
 

31.  ตาลโตนด  /  / / / / /  /  /  /     8 
32.  ตาํลึง /   / / /  / / / / /  /    / 10 

33.  เตย / /  / / / / / / / / /  / /   / 12 

34.  เตา่ร้าง / /  / / / / / / / / /  / /   / 12 

35.  แตงโม /   / /  / / /  / /  / / /  / 11 

36.  ถั�วพ ู /   / / / / / /  / /  / /   / 11 

37.  เถาคนั  /  /  /  /     /      4 

38.  ทองหลาง  /  /  /  / /  / /  /    / 8 

39.  ทาํมงั /   / / / / /  / / /   /  / / 11 

39.  บอนชรัด  /  / / / / / / / / /  / /   / 12 

40.  บอนสม้  /  / / / / / / / / /  / /   / 12 

41.  บวับก  /  / / / /     /  / /   / 8 

42.  บวัสาย   / / / / / / / / / /   /   / 11 

43.  บุก  /  / / / / /           5 

44.  ปรง  / / / / / / /   /   /    / 8 

45.  ประ /   /  / / /  /      /  / 7 

46.  ปาลม์  /  / / / / / / / / /  / /   / 12 

47.  ปุด /   / / / / /   /    /   / 8 

48.  ปุดฉอง็ /   /  / / /       /  / / 7 

49.  เป้ง  /  / / / / / / / /       / 9 

50.  ผกักระเฉด   / /  / / / /  / /  / /   / 10 

51.  สม้กุง้  /  / /   /  /  /  / /   / 8 

52.  ผกักาดนกเขา /   / /  / / /   /   /   / 8 

53.  ผกักดู  / / / /  / / /  / /  / /   / 10 

54.  ผกัโขม / /  / / / / / / / / /  / / /  / 13 

55.  ผกัขี1ใต ้   / / / / / /   /    /   / 8 

56.  ผกัเบี1ย / /   /  / / / / / /  / / /  / 11 

57.  ผกัปลงั / /  / /  / / / / / /  / / /  / 12 

58.  ผกัหวา   / / /  / /   / /   /   / 8 

59.  ผกัริ1น   / / /  / / /  / /  / /   / 10 
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ตารางที6 1(ต่อ) 
 

ชนิดพชื 
นิเวศน์ ความสามารถในการนํามาบริโภคตามประเภทอาหาร รวม 

ที6ดอน 

ที6ชื�นแฉะ 

ที6นํ�าขัง 

แกงกะท ิ

แกงจืด 

แกงคั6ว 

แกงเผด็ 

แกงส้ม 

ผดั, ทอด 

ต้ม 

ลวก 

นึ6ง 

หลน 

ยาํ 

ยา่ง, หมก 

ดอง 

นํ�าพริก 

ผกัเคียง 
 

60.  ผกับุง้แดง  / / / / / / / / / /   / / /  / 12 
62.  ผกัเสี1 ยน /       /   /     /  / 4 

63.  ผกัหนาม  / / / / / / / / / /   / / /  / 12 

64.  ผกัเหมียง / /  / /  / / / / / /   /   / 10 

65.  ไผ ่ /   / / / / / / / /    / /  / 11 

66.  พิลงักาสา / /  / /  / /   / /   /   / 8 

67.  พาโหม / /   /      / /  / /   / 6 

68.  เพกา  /  / / / / /   /   / /   / 9 

69.  ไฟสามกอง /    /      / /   /   / 5 

70.  บวบหอม /   / / / / / / / /       / 9 

71.  ฟักทอง /   / / / /  / / / /  / /   / 11 

72.  มะขาม / /  / / /  / / /   / /  / /  10 

73.  มะเขือ /   / / / / / / / /   / /  / / 12 

74.  มะตูม / /  / /     / / /   /   / 7 

75.  มะปริง /   /    /  /    /  / / / 7 

76.  มะพร้าว /   / / / / / / /  / / / /   / 12 

77.  มะพดู /   /  /  /  /   /    /  6 

78.  มะม่วงเบา /   /  /  /  /   / /  / / / 9 

79.  มะม่วงหิมะฯ /   / / /  / / / / /  / /   / 11 

80.  มะมุด /       /  /   / /  / / / 7 

81.  มะเม่า /   / /      / / /    / / 7 

82.  มะยม /   /    /  /  / / / / / / / 10 

83.  มะระขี1นก / /  / / / / / / / / /  / /   / 12 

84.  มะรุม / /  /   / /   /       / 5 

85.  มะละกอ /   / / / / / / / / /  /  /  / 12 

86.  มะสงั / /  /  /      /  / /   / 6 

87.  มะอึก /   /    / /        /  4 

88.  มนัขี1หนู /   / / / / /  /  /       7 

89.  ยอ / /  / / / /    / /  / /   / 9 
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ตารางที6 1(ต่อ) 
 

ชนิดพชื 
นิเวศน์ ความสามารถในการนํามาบริโภคตามประเภทอาหาร รวม 

ที6ดอน 

ที6ชื�นแฉะ 

ที6นํ�าขัง 

แกงกะท ิ

แกงจืด 

แกงคั6ว 

แกงเผด็ 

แกงส้ม 

ผดั, ทอด 

ต้ม 

ลวก 

นึ6ง 

หลน 

ยาํ 

ยา่ง, หมก 

ดอง 

นํ�าพริก 

ผกัเคียง 
 

90.  ยา่นาง /   / /   / / / / /   /   / 9 

91.  ระกาํ / /  /    /  /    /  / /  6 
92.  ลาํเท็ง   / / /  / / /  / /   /   / 9 
93.  เลบ็ครุฑ /   / /    /  / /   /   / 7 
94.  เลบ็รอก /   / /      / /   /   / 6 
95.  เลบ็มือนาง /   / / / / / /  /   /     8 
96.  เลียบ / /  / /   / / / / /  / / /  / 11 
97.  สม้แขก / /  /  /  /  /   / /   /  7 
98.  สม้จีpด /       /  /    /   /  4 
99.  สะเดา /          /     /  / 3 
100.  สะตอ /   / / / / / / / /   / / /  / 12 
101.  สบัปะรด /   / / / / / / / /   /  /  / 11 
102.  สาคู   / / / / / / / / / /  /    / 11 
103. สาร่ายผมนาง   /           /    / 2 
104. โสน   / / /  / / /  / /  / /   / 10 
105.  หมากหมก /   / /      / /   /   / 6 
106.  หวาย /   / / / / / / / /   / /   / 11 
107.  เห็ด / /  / / / / / / / / /  / / /   12 
108.  เหรง /   / / / / / / / /   /    / 10 
109.  เหรียง /   /  / / / /       /  / 7 
110.  ออ้ดิบ / /  / / / / / /  / /  /    / 10 
111.  อุตพิษ / /  / / / / / /  / /  / /   / 11 

รวม 76 49 15 100 77 76 69 87 60 58 76 69 12 71 69 31 19 95 969 

 
จากพืชตวัอยา่งที�คดัเลือกศึกษาทั1ง 111 ชนิดไดน้าํขอ้มูลการใชเ้ป็นอาหารมาเขียนรวบรวม

ไวเ้ป็นหนังสือตาํรับสูตรอาหาร ชื�อว่า “ตาํรับอาหารจากผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองตามภูมิ
ปัญญาทอ้งถิ�นภาคใต ้(เดิม)” รายละเอียดตามผนวก 1 ซึ� งเชื�อวา่จะเป็นทางเลือกใหแ้ก่ผูส้นใจในการ
ปรุงแต่งเพื�อบริโภคในครัวเรือน หรือเพื�อการค้าได้แนวทางหนึ� ง ซึ� งเชื�อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อ
สังคมเศรษฐกิจทั1งระดบัครัวเรือนและระดบัชาติ เพราะเป็นอาหารสุขภาพ พึ�งพาปัจจยัภายใน ช่วย
แก้ปัญหาความยากจน และผูว้ิจยัได้เลือกมาจากข้อมูลเชิงประจกั ที�มีการเอาพืชผกัพื1นบ้านมา
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ประยกุตใ์ชบ้ริโภคอยูบ่า้งแลว้ปัจจุบนั เช่น ตามภตัตาคารร้านอาหารในประเทศและต่างประเทศ ที�
ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ไว ้ ซึ� งมกัเป็นเมนูเรียกหาจากผูบ้ริโภค เช่น ยาํผกักูด ยาํถั�วพู แกงเลียง ส้มตาํ
มะละกอผสมแครอท ส้มตาํยอดมะพร้าวไข่เค็ม ตม้ยาํกุง้ เป็นตน้ และที�ได้คิดพฒันาจากตาํรับ
อาหารพื1นเมืองเดิม(ตามผนวก 1) และไดเ้ขียนเป็นหนงัสือขึ1นอีกหนึ� งเล่ม นาํเสนอเป็นตาํรับสูตร
อาหาร โดยปรับปรุงส่วนประกอบพืชผกัพื1นบ้านเพื�อเพิ�มคุณค่าทางโภชนาการ ให้มีความน่า
รับประทาน ใหเ้หมาะสมกบักาลเวลาปัจจุบนั จูงใจต่อการบริโภคทั1งคนไทยและคนต่างชาติ ซึ� งให้
ชื�อหนงัสือวา่ “ตาํรับอาหารจากผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองประยุกต”์  รายละเอียดตามผนวก 2 
เพื�อจุดประเด็นเผยแพร่ภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ เกี�ยวกบัการใช้ประโยชน์ผกัพื1นบ้านและไม้ผล
พื1นเมืองภาคใต ้ทั1งนี1 เพื�อใหท้รัพยากรไทย ผนัสู่วิถีใหม่ในฐานไทย ตามวตัถุประสงคข์องโครงการ 
อพ.สธ. ต่อไป 

 
สรุป 

ผลการวิจยัพฒันาการใชป้ระโยชน์ผกัพื1นบา้นไมผ้ลพื1นเมืองตามภูมิปัญญาทอ้งถิ�นภาคใต ้
ตามขอ้เสนอโครงการฯ กิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งระหวา่งดาํเนินโครงการฯ สรุปได ้ดงันี1  

1. การรวบรวมภูมิปัญญาใช้ผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใตเ้ป้าหมายเสนอไว ้ 20 
รายการ ดาํเนินการได ้634 รายการ โดยจดัทาํเป็นหนงัสือ “ตาํหรับอาหารจากผกัพื1นบา้นและไมผ้ล
พื1นเมือง (เดิม)” ความหนาจาํนวน 428 หนา้ รายละเอียดตามภาคผนวก 1 
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2. การประยกุตภู์มิปัญญาใหเ้หมาะสมกบักาลปัจจุบนั เป้าหมายที�เสนอไวใ้ห้ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 

10 รายการ ดาํเนินการได ้308 รายการโดยจดัทาํเป็นหนงัสือ “ตาํหรับอาหารจากผกัพื1นบา้นและไม้
ผลพื1นเมืองประยกุต”์ ความหนาจาํนวน 212 หนา้ รายละเอียดตามภาคผนวก 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การจดัประกวดแขง่ขนัเผยแพร่ภูมิปัญญาผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใต ้แก่เด็กรุ่น

ใหม่และผูส้นใจทั�วไป ในส่วนนี1ผูว้ิจยัมิไดจ้ดัประกวดการเขียนเรียงความ(จากนกัเรียนชั1นประถม
และมธัยม) เกี�ยวกบัการใช้ประโยชน์ผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมือง ตามที�กาํหนดไวใ้นวิธีการ
ดาํเนินงานโครงการฯ ทั1งนี1 เนื�องจากไม่สามารถหาช่วงเวลาที�เหมาะสมได ้แต่กิจกรรมลกัษณะนี1
ผูว้ิจยัไดร่้วมดาํเนินการอยูแ่ลว้ กบัโครงการ “สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษพ์นัธ์ุผกัพื1นบา้นและไม้
ผลพื1นเมืองภาคใต”้ ซึ� งเป็นโครงการย่อยภายใต้แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนั
เนื�องมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที�สี�  (ตุลาคม 
พ.ศ. 2549 – กนัยายน พ.ศ. 2554)    ของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ดว้ยเช่นกนั โดยเขา้ร่วมเป็น
วิทยากร และเป็นกรรมการร่วมจดัอยู่ทุกกิจกรรมย่อยในโครงการนี1 ที�จดัให้มีขึ1น ตวัอย่าง เช่น 
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กิจกรรมแข่งขนัวาดภาพผกัพื1นบา้นที�ฉนัรู้จกั เมื�อวนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2552 ณ สถานีวิจยัคลองหอย
โข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ กิจกรรมชวนน้องกินผกัพื1นบา้นสืบ
สานบรรพชนเพื�อคนรุ่นใหม่ เมื�อวนัที� 30-31 สิงหาคม 2551  ณ ศูนยเ์รียนรู้คุณธรรมเพื�อเศรษฐกิจ
พอเพียง ต. บ้านหาร อ.บางกลํ�า จ. สงขลา เป็นต้น ส่วนผลดาํเนินการอื�นๆเพื�อให้บรรลุตาม
เป้าหมายโครงการฯนั1น ผูว้จิยัไดด้าํเนินการครบถว้นเกินเป้าหมาย รายละเอียดดงันี1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1 จดัแข่งขนัและสาธิตการใชป้ระโยชน์ผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองเป้าหมาย 
เสนอไว ้1 ครั1 งดาํเนินการได ้4 ครั1 ง  

ครั1 งที� 1 ณ สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยั สงขลา
นครินทร์ เป็นคณะดาํเนินการจดัแขง่ขนัประกอบอาหารโดยใชผ้กัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมือง 
แก่ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู องค์กรบริหารส่วนตาํบล กลุ่มแม่บ้านและเกษตรกร (ภายใต้
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โครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษพ์นัธ์ุผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใต)้ เมื�อวนัที� 
20 มกราคม 2551 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
ครั1 งที� 2 ณ งานเกษตรภาคใตค้รั1 งที� 17 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ เป็นประธานคณะทาํงานจดัแข่งขนัประกอบอาหารด้วยผกัพื1นบา้นไมผ้ล
พื1นเมือง (ร่วมกบัสภาทรัพยากรพนัธุกรรมพื1นบา้นภาคใต)้ เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2552   
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ครั1 งที� 3 ณงานเกษตรภาคใตค้รั1 งที� 18 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร์ เป็นประธานคณะทาํงานจดัแข่งขนัประกอบอาหารด้วยผกัพื1นบา้นไมผ้ล
พื1นเมือง (ร่วมกบั สกว.ทอ้งถิ�นจงัหวดัสงขลา และสภาทรัพยากรพนัธุกรรมพื1นบา้นภาคใต)้ 
เมื�อวนัที� 14 สิงหาคม 2553 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั1 งที� 4 ณ งานเกษตรภาคไตค้รั1 งที� 19 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ เป็นรองประธานคณะทาํงานจดัสาธิตการประกอบอาหารโดยใช้ผกั
พื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมือง (ภายใตโ้ครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษพ์นัธ์ุผกัพื1นบา้น
และไมผ้ลพื1นเมืองภาคใต)้ เมื�อวนัที� 16 สิงหาคม 2554    
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3.2 จดัเสวนาชาวบา้น “คุณภาพชีวิตกบัเศรษฐกิจพอเพียง” ตามเป้าหมาย 2 ครั1 ง 
ดาํเนินการได ้2 ครั1 ง ดงันี1  

ครั1 งที� 1 ณ งานเกษตรภาคใตค้รั1 งที� 17 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หวัขอ้เสวนาเรื�อง “พนัธุกรรมพืชพื1นบา้นกบัการพึ�งตนเองของ
ชุมชน” เมื�อวนัที� 15 สิงหาคม 2552  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ครั1 งที� 2 ณ งานเกษตรภาคใต้ครั1 งที�18 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวข้อเสวนาเรื� อง “ผกัพื1นบา้น คลังอาหาร คลังยา ช่วย
แกปั้ญหาโลกร้อน” วนัที� 14-15 สิงหาคม 2553  
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3.3 นาํเสนอผลงานวชิาการ 3 ครั1 ง 
ครั1 งที� 1 ณ การประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชตามแนว

พระดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั1 งที� 2 อ. สีคิ1ว จ. นครราชสีมา เสนอผลงานวิชาการ
เรื� อง “การอนุรักษ์ผกัพื1นบ้านไม้ผลพื1นเมืองภาคไต้ ของสถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์” เมื�อวนัที� 21 ตุลาคม 2548 

ครั1 งที� 2 ณ การประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชตามแนว
พระดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั1 งที� 3 เกาะแสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี เสนอผลงาน
วิชาการเรื�อง “โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
(พ.ศ. 2547-2550)” เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ครั1 งที� 3 ณ การประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชตามแนว

พระดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั1 งที� 4 สวนสัตวเ์ปิดเขาเขียว อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 
เสนอผลงานวิชาการเรื�อง “การศึกษาและพฒันาใชป้ระโยชน์ผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมือง
ตามภูมิปัญญาไทยทอ้งถิ�นภาคใต”้ เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม 2552 
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3.4 นาํเสนอโปสเตอร์/ทาํบอร์ดนิทรรศการของโครงการฯ 5 ครั1 ง ดงันี1  
 ครั1 งที� 1 ณ ศูนยอ์นุรักษพ์นัธุกรรมพืชคลองไผ ่ต.คลองไผ ่จ. นครราชสีมา 

การประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ครั1 งที� 2 เมื�อวนัที� 20-22 ตุลาคม 2548 

 ครั1 งที� 2 ณ พิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเขาหมาจอ อ.สัต
หีบ จ.ชลบุรี การประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชตามแนวพระดาํริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ครั1 งที� 3 เมื�อวนัที� 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2550 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครั1 งที� 3 ณ พิพิธภณัฑธ์รรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ โดยแสดงรับเสด็จ 

เมื�อวนัที� 14 มกราคม 2551  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ค
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รั1 งที�  4 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จงัหวดัชลบุรี การประชุมวิชาการโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชตามแนวพระดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั1 งที� 4 ระหว่างวนัที� 19-25 
ตุลาคม 2552 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ครั1 งที� 5 ณ หนองระเวยีงจงัหวดันครราชสีมา การประชุมวชิาการโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชตามแนวพระดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั1 งที� 4 ระหวา่งวนัที�  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.5 เป็นวทิยากรตามคาํเชิญ 12  ครั1 ง ดงันี1  
ครั1 งที� 1 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เป็น

วิทยากรร่วมสัมมนาเรื�อง “โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ให้แก่โครงการสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษพ์นัธ์ุผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใต ้เมื�อวนัที� 26 กรกฎาคม 2550 

ครั1 งที�  2 เป็นวิทยากรร่วมเสวนา ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เรื�อง “ผกัพื1นบา้นกบัอาหารปลอดภยั” 
ให้แก่โครงการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พนัธ์ุผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใต ้เมื�อ
วนัที� 20 มกราคม 2551  
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 

 
ครั1 งที� 3 เป็นวทิยากรร่วมเสวนา ณ เขตห้ามล่าสัตวป่์าทะเลสาบสงขลา ต.

คูขดุ อ.สทิงพระ จ.สงขลา แก่เครือข่ายเยาวชนรวมพลงัรักษลุ่์มนํ1 า (ทะเลสาบสงขลา) หวัขอ้
บรรยาย เรื� อง “การใช้ประโยชน์จากผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองในเขตลุ่มนํ1 าทะเลสาบ
สงขลาตามภูมิปัญญาทอ้งถิ�น” เมื�อวนัที� 25 - 26 มกราคม 2551 
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ครั1 งที� 4 เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้การทาํป้ายชื�อพรรณไม้ ณ 
เครือข่ายชุมชนเขาชัน อ. ปากพยูน จ.สงขลา แก่สมาชิกเครือข่าย และได้ทําเอกสาร
ประกอบการเรียนรู้เป็นหนังสือ 1 เล่ม ชื�อเรื� อง “พรรณพืชเขาชันถิ�นประวติัศาสตร์
พระพุทธเจา้หลวง” จาํนวน 124 หนา้ ซึ� งไดใ้ชอ้งคค์วามรู้จากโครงการศึกษาและพฒันาการ
ใชป้ระโยชน์ผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใตต้ามภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ประกอบการจดัทาํ 
ดาํเนินการเสร็จเมื�อวนัที� 15 มีนาคม 2551 รายละเอียดตามผนวก 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ครั1 งที� 5 ณ สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการประกวดวาดภาพ หวัขอ้เรื�อง “ผกัพื1นบา้นที�ฉนั
รู้จกั” ใหแ้ก่โครงการสร้างจิตสาํนึกการอนุรักษผ์กัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใต ้เมื�อ
วนัที� 5 กุมภาพนัธ์ 2552 

ครั1 งที� 7 ณ งานนิทรรศการโครงการส่งเสริมการผลิตอาหารเพื�อสุขภาพ 
โรงเรียนบา้นปลกัคลา้ อ.คลองหอยโขง่ จ.สงขลา เป็นวทิยากรบรรยาย หวัขอ้เรื�อง “ผกั
พื1นบา้นอาหารสุขภาพ” เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2552 
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ครั1 งที� 8 ณ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลระวะ อ.ระโนด จ. สงขลา เป็น
วทิยากรอบรมปฏิบติัการ เรื�อง “การทาํแกส๊และปุ๋ยชีวภาพจากเปลือกลูกตาลโตนด” ใหแ้ก่
สาํนกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เมื�อวนัที� 29-30 มิถุนายน 2552 

ครั1 งที� 9 ณ โรงเรียนวดัสถิตชลธาร อ.สิงหนคร จ.สงขลา เป็นวทิยากร
บรรยาย หวัขอ้เรื�อง “ผกัสวนครัวรั1 วกินได”้ เมื�อวนัที� 9 มกราคม 2553   

ครั1 งที� 10 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ เป็น
วทิยากรอบรมเชิงปฏิบติัการเรื�อง “ผกัพื1นบา้นอาหารเป็นยา กบัการปรับสมดุลโครงสร้าง
ร่างกายตามแนววถีิพุทธ” ใหแ้ก่โครงการสร้างจิตสาํนึกการอนุรักษผ์กัพื1นบา้นและไมผ้ล
พื1นเมืองภาคใต ้เมื�อวนัที� 16-17 มกราคม 2553 

ครั1 งที� 11 ณ สาํนกังานสาธารณสุข จงัหวดัสตูล เป็นวทิยากรร่วมเสวนา
เรื�อง “ตาํรับอาหารผกัพื1นบา้นภาคใต”้ เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2553 

ครั1 งที� 12 ณ สถานีวจิยัคลองหอยโขง่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวทิยาลยั สงขลานครินทร์ เป็นวทิยากรอบรมเชิงปฏิบติัการ เรื�อง “ชวนนอ้งกินผกั 
(พื1นบา้น) กบัการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ใหแ้ก่โครงการสร้างจิตสาํนึกการ
อนุรักษผ์กัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองภาคใต ้เมื�อวนัที� 28-29 สิงหาคม 2553 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ผลการศึกษาวิจยันี1 แสดงให้เห็นวา่ ผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองยงัมีความสําคญัต่อการ
ดาํรงชีพของประชาชนทั1งในชนบทและในเมือง ดงัเห็นไดจ้ากปัจจุบนัมีการตื�นตวัต่อการบริโภค
เพื�อสุขภาพมากขึ1น โดยเริ�มมีการเสาะแสวงหาพืชพรรณอาหารที�ปลอดสารพิษบริโภค เพื�อช่วย
แกปั้ญหาเบื1องตน้ของการเกิดโรค เนื�องจากปัจจุบนัมีความเสี�ยงต่อการบริโภคสารพิษที�ตกคา้งใน
อาหาร เพราะไมรู้่จกัเลือกหาสิ�งที�ปลอดภยักวา่มาบริโภค ซึ� งผกัพื1นบา้นไมผ้ลพื1นเมืองเป็นทางเลือก
หนึ�งที�ช่วยแกปั้ญหาได ้ดงัเห็นไดจ้ากภูมิปัญญาคนไทยที�รู้จกัใชม้าตั1งแต่อดีต ดงัเช่น การกินอาหาร
ตามฤดูกาลที�มีชนิดพืชงอกขึ1นเองตามธรรมชาติ ซึ� งหากรู้จกัเก็บหามาใช้ก็จะช่วยลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน ควรเอามากินเป็นอาหารและเป็นยาเพื�อรักษาโรค กินใหเ้ป็นภูมิคุม้กนัมิให้เกิดโรค เป็น
ตน้ แต่พบวา่ปัจจุบนัพืชพรรณยงัชีพที�เป็นผกัพื1นบา้นไมผ้ลพื1นเมืองไดถู้กคุกคามใหน้อ้ยลงและหา
ยาก คนรุ่นใหมส่่วนมากจึงไมรู้่จกัของดีใกลต้วั ภูมิปัญญาการนาํมาใชป้ระโยชน์จากคนรุ่นเก่าก็เริ�ม
ขาดการสืบทอด จึงเห็นวา่ควรรณรงคใ์ห้มีการอนุรักษฟื์1 นฟูผกัพื1นบา้นและไมผ้ลพื1นเมืองให้คนรุ่น
ใหมรู้่จกัและมีใช ้โดยอาจจะเริ�มดาํเนินการตามแนวทางต่อไปนี1  เช่น  

ใหห้น่วยงานของรัฐที�มีส่วนไดส่้วนเสียเกี�ยวกบั การแกปั้ญหาความอดอยาก ปัญหาความ
ยากจน และปัญหาสิ� งแวดล้อม ควรสนับสนุนแนะนํา ให้ประชาชนรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งและ
ภูมิคุม้กนั จากการรู้จกันาํพืชยงัชีพในทอ้งถิ�นมาใชป้ระโยชน์  
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ใหมี้การแลกเปลี�ยนเรียนรู้และส่งเสริมการเพาะปลูก มาใชเ้พื�อบริโภคในครัวเรือนหรือเพื�อ
จาํหน่าย โดยพิจารณาดาํเนินการจากแหล่งระบบนิเวศน์ที�เหมาะสม เพราะพืชจะเจริญเติบโตเพิ�ม
ประชากรไดเ้องโดยง่ายจากธรรมชาติที�เกื1อกลูกนั  

ให้มีการศึกษาวิจยัต่อยอดภูมิปัญญาชาวบา้น นาํพืชยงัชีพในทอ้งถิ�นมาใช้ประโยชน์ร่วม
สมยั เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มในทรัพยากรทอ้งถิ�น เป็นจุดแข็งถ่วงดุลแลกเปลี�ยนกบัภูมิภาคหรือภูมิ
ประเทศอื�นที�ระบบนิเวศน์แตกต่างกนั 

ใหเ้ป็นวิชาเรียนในสถานศึกษาเพื�อรู้จกัคุณค่าและการนาํมาใชป้ระโยชน์ เป็นแนวทางบ่ม
เพาะจิตวญิญาณการอนุรักษท์รัพยากรทอ้งถิ�นใหย้ ั�งยนืไวใ้หค้นรุ่นหลงัดาํรงชีพ ต่อไป 

ให้เป็นพืชร่วมและพืชแซมอยูใ่นระบบนิเวศน์เกษตร เพื�อช่วยป้องกนัการชะลา้งพงัทลาย
ในพื1นที�ลุ่มนํ1 า ซึ� งจะมีผลกระทบในด้านดีต่อปริมาณ คุณภาพนํ1 า และช่วงการไหลของนํ1 าได้
แนวทางหนึ�ง(ปราโมทย,์  2550) 

จากตวัอยา่งตามขอ้เสนอแนะขา้งตน้ หากช่วยกนัอนุรักษผ์กัพื1นบา้นไมผ้ลพื1นเมืองทอ้งถิ�น 
จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติไดท้ั1งทางตรงและทางออ้ม ในอนาคตมีความเป็นไป
ไดสู้งที�ประชาชนทั1งในประเทศ และต่างประเทศจะเรียกหาอาหารจากพืชผกัพื1นบา้นเพราะเป็น
อาหารสุขภาพ จึงควรหาวิธีดาํเนินการให้คนรุ่นใหม่ไดรู้้จกั เพื�อเป็นคลงัอาหาร คลงัยา และช่วย
แกปั้ญหาสิ�งแวดลอ้มไปไดด้ว้ยในเวลาเดียวกนั (ปราโมทย,์  2548;  ปราโมทย,์  2551 ก;  และ 
ปราโมทย,์  2551 ข) สอดคลอ้งตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(อุดมพร,  2537) และตามหวัขอ้การ
ประชุมวิชาการของโครงการ อพ.สธ.  ที�ดาํริวา่ “สรรพสิ�งลว้นพนัเกี�ยว” (อพ.สธ.,  2548)  ที�ดาํริวา่ 
“ทรัพยากรไทยประโยชน์แทแ้ก่มหาชน” (อพ.สธ.,  2550) ที�ดาํริวา่ “ทรัพยากรไทยผนัสู่วิถีใหม่ใน
ฐานไทย” (อพ.สธ.,  2552) และ ที�ดาํริว่า “ทรัพยากรไทยกา้วสู่โลกกวา้งอย่างมั�นใจ” (อพ.สธ.,  
2554) เป็นตน้ ดงันั1นรายงานวิจยันี1 ไดส้นองโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชตามแนวพระราชดาํริฯ 
ตามเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ 
   

-------------------------------------------------- 
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คํานํา 

ประเทศไทยตั�งอยูใ่นเขตร้อนชื�น โดยเฉพาะในภาคใตที้�มีลกัษณะสภาพภูมิอากาศที�เฉพาะ
และแตกต่างจากภูมิภาคอื�นของไทย และมีความหลายลายทางชีวภาพและพนัธ์ุพืช รวมถึงภูมิปัญญา
ในการนําพืชพรรณมาประกอบอาหารได้มากมาย จึงเป็นที�มาของการสนองโครงการอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
(โครงการ อพ.สธ.) ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ไดแ้สดงให้เห็นวา่ 
ภาคใตมี้พืชพรรณจาํนวนมากมายและภูมิปัญญาในการนาํมาประกอบอาหารไดจ้าํนวนมากเช่นกนั 
อีกทั�งพืชหลายชนิด นอกจากการใช้เป็นอาหารแลว้ยงัมีฤทธิ8 ทางยา บางชนิดมีสารที�เป็นปัญหาต่อ
การบริโภค และกมี็ภูมิปัญญาของชุมชนในการปรุงแต่งจนเป็นอาหารพื�นเมืองได ้
 
การอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชผกัพื�นบา้นไมผ้ลพื�นเมือง นอกจากการเก็บรวบรวม ศึกษาลกัษณะ สาย
พนัธ์ุ การรวบรวมตาํหรับอาหารไวเ้ป็นเอกสาร หนังสือ ให้ที�เป็นการรับรู้และสามารถนาํมาใช้
ประโยชน์ได ้จะช่วยใหมี้ผูส้นใจนาํพืชพื�นเมืองไปเพาะปลูกเพิ�มขึ�นอีกทางหนึ�ง ที�ช่วยในการรักษา
พืชพรรณต่าง ๆ ไวต้ลอดไป  
 
การจดัทาํหนงัสือ ตาํหรับอาหารจากผกัพื�นบา้นและไมผ้ลพื�นเมืองตามภูมิปัญญาทอ้งถิ�นภาคใต ้
(เดิม) โดย ผศ.ดร. ปราโมทย ์แกว้วงศศ์รี และหมอสมพร ชาญวณิชยส์กุล จึงมีคุณค่าที�ไดร้วบรวม
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไว ้และเสริมค่าของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(โครงการ อพ.สธ.) ไดอ้ยา่งดี  ทั�งเป็นแหล่งขอ้มูล
ภูมิปัญญาและการนาํไปใชใ้นการปรุงอาหารไดต้ลอดไป จึงเป็นการจดัทาํหนงัสือที�มีคุณค่าทั�งดา้น
ความรู้ การใชง้าน และการอนุรักษพ์ืชพรรณ ความหลากหลายทางชีวภาพใหคงอยูต่ลอดไป  
 
ในนามคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณผูจ้ดัทาํและผูมี้ส่วนร่วม
ทุกทา่น และหวงัวา่ ตาํหรับอาหารในหนงัสือเล่มนี� จะเป็นประโยชน์สําหรับผูส้นใจทั�งการนาํไปใช้
จริง และการศึกษาเป็นความรู้ภูมิปัญญาไทยต่อเนื�องไป 
 
 
      
         รศ.ดร. วลัลภ สันติประชา 
      คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 

           7 พฤศจิกายน 2554 
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คํานํา 

 

หนงัสือตาํรับอาหารจากผกัพื�นบา้นและไมผ้ลพื�นเมืองตามภูมิปัญญาทอ้งถิ�นภาคใต(้เดิม) 
เล่มนี�  เขียนขึ�นโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาวิจยัโครงการ “ศึกษาและพฒันาการใช้ประโยชน์ผกั
พื�นบา้นไมผ้ลพื�นเมือง ตามภูมิปัญญาทอ้งถิ�นภาคใต”้ วตัถุประสงคเ์พื�อเสนอให้ทราบวา่ คนภาคใต้
ไดน้าํเอาพืชผกัพื�นบา้นและผลไมพ้ื�นเมืองมาใชเ้ป็นอาหารรูปแบบใดบา้ง ทั�งนี� เพื�อสนองโครงการ
อนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
(โครงการ อพ.สธ.)ที�แสดงให้เห็นวา่ ทรัพยากรไทยมีประโยชน์แทแ้ก่มหาชน และหากรู้จกัตนเอง 
รู้จกัใช้ รู้จกัประยุกตป์รับปรุง ก็จะเป็นภูมิคุม้กนัต่อการดาํรงชีพ และสามารถผนัสู่วิถีใหม่ในฐาน
ไทยได ้ต่อไป  

อหนึ�ง ดาํเนินการตามนกัโภชนาการหลายท่านที�ผูเ้ขียนมีโอกาสปรึกษาหารือ ซึ� งแนะนาํ
ใหเ้ขียนเป็นสูตรตาํรับอาหาร จึงไดก้าํหนดปริมาณส่วนประกอบไวเ้ป็นกลางๆ ซึ� งผูส้นใจตอ้งลด
เพิ�มไหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของตน้เอง เพราะรสนิยมของแต่ละคนไม่เหมือนกนั และยินดีรับ
ขอ้คิดเห็นเพื�อการปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป 
 
 

 

 

 
                   (  ผศ. ดร. ปราโมทย ์แกว้วงศศ์รี  ) 
    คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
               7 พฤศจิกายน 2554 
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ภูมิปัญญาผกัพื�นบ้านอาหารพื�นเมือง(เดิม) 
 

ภูมิปัญญาผกัพื�นบา้นอาหารพื�นเมืองเดิมตามเอกสารนี�  เป็นขอ้มูลการใช้ประโยชน์จากผกั
พื�นบา้นและไมผ้ลพื�นเมืองตามภูมิปัญญาทอ้งถิ)น ที)มีการปฏิบติัสืบทอดการเรียนรู้เป็นแบบอยา่งตาม
กนัมา ซึ) งสังเกตและวิเคราะห์พบว่าชาวบ้านในอดีตนั�นดาํรงชีพโดยยึดหลักความเรียบง่าย ความ
เหมาะสมกบัเหตุการณ์ สถานที)และเวลา ดงัยกตวัอยา่ง เช่น พบวา่คนเมื)ออดีตมกันิยมใช้ กุง้แห้ง ปลา
แห้ง เนื�อแห้ง  มาปรุงแต่งเป็นอาหารร่วมกบัพืชผกัพื�นบ้านอย่างง่ายๆ  หากต้องการเค็มก็ใช้เกลือ 
ตอ้งการหวานใชน้ํ� าตาลโตนด นํ� าตาลจาก นํ� าส้มตาลโตนด นํ� าส้มจาก นํ� าส้มกลว้ย นํ� าส้มนํ� ามะพร้าว 
เป็นตน้ ซึ) งเขา้ใจวา่เพราะสิ)งเหล่านี� เขามีอยูแ่ลว้ในพื�นที) รู้จกัแปรรูปหรือใชถ้นอมอาหารเองโดยใชภู้มิ
ปัญญาและเทคโนโลยีที)เหมาะสมสืบทอดต่อๆกนัมา ใช้เก็บรักษาสิ) งที)มีมากหาง่ายตามฤดูกาลไว้
บริโภคไดใ้นช่วงเวลาที)ขดัสนหายากหรือเป็นอุปสรรค เช่น เมื)อฤดูที)มีฝนตกมากตอ้งทาํนา ไปหาของ
กินไม่สะดวก เพราะฝนเป็นอุปสรรค หรือเพราะตอ้งใช้เวลาส่วนมากเพื)อการทาํนาให้เสร็จสิ�นตาม
ช่วงเวลาที)จาํกดัเป็นภาระสําคญัก่อน เป็นตน้ ดงันั�นในฤดูกาลที)สิ)งใดใชเ้ป็นอาหารมีมากจึงตอ้งถนอม
กกัตุนไวต้ามเหตุผลดงักล่าว และแสดงให้เห็นวา่เป็นการดาํรงชีพแบบพอเพียง รู้จกัตนเอง พึ)งพาปัจจยั
ภายใน อยูร่่วมกบัความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถิ)น และเอาสิ)งที)มีอยูต่ามธรรมชาติของที)นั�นๆมา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ ตามสถานภาพของแต่ละบุคคลและกลุ่มชน  

การบนัทึกขอ้มูลภูมิปัญญานี� ไดด้าํเนินการเป็นลาํดบั ตามแบบฟอร์มที)ไดจ้ดัทาํไวก่้อนทาํการ
บนัทึกรายการอาหารจากผกัพื�นบ้านแต่ละชนิดที)สามารถนาํมาประกอบเป็นอาหารได้หลากหลาย
อยา่งไรบา้ง โดยการเก็บขอ้มูลจากร้านอาหารพื�นบา้น จากผูที้)ทาํบริโภคเองหรือผูที้)เคยบริโภคจากที)
ผูอื้)นทาํ ซึ) งตามแบบฟอร์มเก็บขอ้มูลไดเ้สนอเป็นรายการตามลาํดบัหัวขอ้ไว ้ 11 ประเภท ดงัต่อไปนี�   
คือ 1)ประเภทแกง (จาํพวกแกงกะทิ แกงจืด แกงคั)ว แกงเผด็ แกงส้ม) 2)ประเภทผดัหรือทอด 3)ประเภท
ต้ม 4)ประเภทลวก 5)ประเภทนึ) ง 6)ประเภทหลน 7)ประเภทยาํหรือพล่า 8)ประเภทย่างหรือปิ� ง 9)
ประเภทดอง 10)ประเภทนํ� าพริก 11)ประเภทผกัเครื) องเคียง ตามลาํดบั ขอ้มูลเบื�องต้นที)ได้นํามา
วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการใชป้ระโยชน์ จากนั�นรายการอาหารใดที)ไดค้ดัเลือกเขา้ฐานขอ้มูลไว ้จะ
นาํมาทดลองปฏิบติัการปรุงตามวตัถุดิบที)กาํหนด  บนัทึกไวเ้ป็นตาํรับอาหารพื�นบา้นรูปแบบรายการ
ต่างๆ เรียงลาํดบัชนิดพืชตามตวัอกัษร ดงัต่อไปนี�  
 

กงหรือผกักระจับ 
ชื)อวงศ ์Philydraceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Philiydrum lanuginosum Endl. พืชใบเลี�ยงเดี)ยวสามารถ

พบเห็นตามธรรมชาติที)นํ� าจืด ดินชื�นแฉะหรือตามระบบนิเวศพื�นที)ชุ่มนํ� าซึ) งแสงแดดส่องถึง มกัพบได้
ง่ายตามที)นาร้างหรือตามขอบของหนองบึง ขึ�นปะปนอยูก่บัวชัพืชต่างๆ  ลาํตน้เป็นขอ้สั�นๆ แตกเป็นกอ
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สูงประมาณ 1 ฟุต ใบแบนยาวรูปดาบออกสลบัสองขา้ง ดอกสีเหลือง ออกดอกที)ยอด ปราชญช์าวบา้น
บอกวา่มีสองชนิดคือกงเขียวและกงแดง 

สรรพคุณทางสมุนไพร ป้องกนัไข ้ขบัปัสสาวะ แกพ้ิษผื)นคนัตามผิวหนงั(ใชก้งแดงรักษาโรค
ผวิหนงั) 
 การใชป้ระโยชน์ เอาส่วนใบอ่อนมาเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 กงแกงกะท(ิเนื�อ กุ้ง ปลา) 
  ส่วนประกอบ  
   ส่วนอ่อนกงหั)น  250 กรัม 

เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
   เนื�อ กุง้ หรือปลา  200 กรัม 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิ คนให้ละลายเขา้กนั
พอเดือดใส่เนื�อ กุง้ หรือปลาที)เตรียมไว ้รอเดือดอีกครั� งใส่กงอ่อนหั)นพอกง
สุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงจืด  
 กงแกงจืด(หมู  ไก่) 
  ส่วนประกอบ  
   กงอ่อนหั)น  100 กรัม  

เนื�อหมู หรือไก่  150 กรัม 
   วุน้เส้น   200 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   พริกไทยตาํ  ½ ชอ้นโตะ๊  
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
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  วธีิปรุง 
วุน้เส้นนํามาแช่นํ� าพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงทุบ ตามด้วย
พริกไทยตาํ พอนํ� าเดือดใส่เนื�อที)เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งใส่วุน้เส้นและกงอ่อน
หั)น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 กงแกงคั,ว(เนื�อ กุ้ง หรือปลา) 
  ส่วนประกอบ  
   ส่วนอ่อนกงหั)น  200 กรัม 
   เนื�อ กุง้ หรือปลา  150 กรัม 

เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิ คนใหเ้ขา้กนัพอเดือดใส่
เนื�อ กุง้หรือปลา เดือดอีกครั� งใส่กงอ่อนหั)น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 กงแกงเผด็เนื�อ(ววั หมู กุ้ง ปลา) 
  ส่วนประกอบ  
   กงอ่อนหั)น  200 กรัม 

เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

   เนื�อ กุง้ หรือปลา  150 กรัม 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   ใบรา   10 ใบ 
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  วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื)องแกงเผด็และกะปิ คนใหล้ะลายเขา้กนัพอ
เดือดใส่เนื�อ กุง้หรือปลาที)เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งใส่กงอ่อนหั)น รอสุกใส่ใบรา
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 

กงแกงส้มปลา(ตะเพยีน ดุก หมอ โอน เกด ฯลฯ) 
ส่วนประกอบ   

กงอ่อนหั)น   200 กรัม 
นํ�าส้มตาลโตนด    ½  ถว้ย 
เครื)องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เนื�อปลา   200 กรัม 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงยีให้ละลาย รอเดือดแลว้ใส่นํ� าส้ม
ตาลโตนด กงอ่อนหั)น  รอเดือดใส่เนื�อปลาพอสุกปรุงแต่งรสชิมตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผดั 

กงผดั(หมู  ไก่) 
 ส่วนประกอบ  
  หมูสามชั�นหั)นบาง 200 กรัม 
  กงอ่อนหั)น  200 กรัม 
  กระเทียมทุบ  7 กลีบ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
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 วธีิปรุง 
เอานํ� ามนัพืชใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนกระเทียมทุบเจียวให้พอหอม ใส่หมูหั)นผดัจน
ใกลสุ้ก ใส่กงอ่อนที)เตรียมไว ้ผดัต่อจนสุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
กงยาํ(กุ้ง ปลา) 

ส่วนประกอบ  
กงอ่อนฝานบาง  200 กรัม 
มะพร้าวคั)ว  30 กรัม 
กุง้ปอกลวก  200 กรัม 
นํ�าส้มตาลโตนด  ¼ ถว้ย 
หอมแดงซอย  3 หวั 
กะปิปิ� ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

 วธีิปรุง 
กุง้ฝอยลวกเด็ดนํ� าพกัรอไว ้กงอ่อนฝานบางขยาํนํ� าให้นิ)มปั� นเอานํ� าออกใส่ภาชนะตั�ง
พกัรอไว ้ใส่ตามด้วยกะปิย่าง(ยีให้ยุ่ยก่อน) หอมแดงซอย พริกขี�หนูซอย  นํ� าตาล 
นํ�าส้ม และกุง้ลวก คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
กงรสจืดส่วนอ่อนที)โคนกาบใบนาํมารับประทานสดเป็นผกัเครื)องเคียง นํ� าพริก จิ�งจงั บูดู แกง

ไตปลา แกงเผด็ เตา้เจี�ยวหลน ปูเคม็หลน ฯลฯ 
 

กระเจี3ยบ 
 สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดและเนื�อผลกระเจีYยบช่วยฟอกโลหิตเสีย ขบัเสมหะ ขบัปัสสาวะ 
ลดอาการไอ เมล็ดกระเจีYยบใชข้บัพยาธิไส้เดือน 
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การใชป้ระโยชน์ ในอดีตเมื)อชาวบา้นทาํไร่หรือเผาปรนแลว้ มกัเอาเมล็ดกระเจีYยบซดัเหวี)ยงไว้
ในพื�นที) พอเขา้หนา้ฝนเมล็ดก็จะงอกขึ�นมา ชาวบา้นเอายอดอ่อนและผลสดมาใชป้ระกอบอาหาร หรือ
แกะเมด็ในผลออกแลว้ตากแหง้รวบรวมไวข้าย กระเจีYยบให้รสเปรี� ยว เอามาปรุงแต่งประกอบอาหารได้
หลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดกระเจี3ยบแกงกะทปิลาช่อนแห้ง 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดกระเจีYยบ  150 กรัม 
   ปลาช่อนแหง้  300 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เครื)องแกง  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ    1 ชอ้นชา 

นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงยใีหเ้ขา้กนั รอเดือดจดัใส่ปลาแห้ง
ที)สับชิ�นพองาม พอเดือดใส่ยอดกระเจีYยบรอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดกระเจี3ยบแกงส้มปลากระเบนย่าง 

ส่วนประกอบ   
ยอดกระเจีYยบหั)น  150 กรัม 
ปลายา่งฉีกชิ�นเล็ก  200 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นชา 
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วธีิปรุง  
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายเขา้กนั  ใส่
ตามดว้ยยอดกระเจีYยบหั)น  รอเดือดจดัใส่เนื�อปลากระเบนยา่ง  พอกระเจีYยบ
สุกนิ)มปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
    ยอดกระเจี3ยบต้มไก่ 
                   ส่วนประกอบ  

ยอดกระเจีYยบหั)น  150 กรัม 
ไก่สับ   300 กรัม 
ตะไคร้ทุบ   2 ตน้ 
พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 

                  เกลือ                 ½  ชอ้นโตะ๊ 
                กระเทียมทุบ   5 กลีบ 

หอมแดงทุบ  3 กลีบ 
      วธีิปรุง 

  เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กระเทียม หวัหอมแดง พริกขี�หนูและตะไคร้ทุบ  ตาม
ดว้ยยอดกระเจีYยบหั)น พอเดือดจดัใส่ไก่สับรอไก่สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ       

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
กระเจี3ยบแดงยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  เนื�อผลกระเจีYยบสับ 100 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  60  กรัม 
  กุง้แหง้ตาํ  ½ ถว้ย 
  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
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  นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

แกะผลกระเจีYยบเอาแต่เนื�อแลว้สับเป็นชิ�นเล็กๆ ใส่ภาชนะคลุกกบักุง้แห้งตาํมะพร้าว
คั)ว กะปิยา่ง พริกแดงหั)น หอมแดงซอย เมื)อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   

ประเภทนํ�าพริก 
นํ�าพริกกระเจี3ยบ 
 ส่วนประกอบ  
  เนื�อผลกระเจีYยบ  80 กรัม 
  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  แมลงดายา่ง   1 ตวั 
  กระเทียม  7 กลีบ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  พริกขี�หนู  8 ดอก 
 วธีิปรุง 

เอาเนื�อผลกระเจีYยบใส่ครกตาํ ตามด้วยกะปิและแมงดาย่าง กระเทียม พริก นํ� าตาล 
โขลกใหแ้หลกเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานกบัผกัเครื)องเคียงและขา้วสวย 
 

กระถิน 
เป็นไมพุ้่มกึ) งไมต้น้ขนาดเล็ก ชื)อวงศ์ Leguminosae-Mimosoideae ชื)อวิทยาศาสตร์ Leucaena 

leucocephala(Lam.) de Wit. ใบเป็นใบประกอบ กา้นใบยาว 15-30 ซม. แตกออกเป็นกา้นยอ่ยยาวกวา่ 
10 ซม. ใบยอ่ยขนาดเล็กคลา้ยใบมะขามขอบขนานปลายแหลม ยาว 6-21 มม. กวา้ง 1.5-5มม. ดอกช่อ
เมื)อบานแลว้แต่ละดอกขนาดประมาณหวัแม่มือ รูปทรงกลมฟูสีขาวมีกลิ)นหอมเล็กน้อย ผลช่อเป็นฝัก
แบน ยาว 12-18 ซม. กวา้งประมาณ 2 ซม. เมล็ดภายในเรียบมีประมาณ 15-30 เมล็ด 
คนภาคไตบ้างพื�นที)เรียกชื)อวา่ “ตอเบา” หรือ “สะตอเบา”   

สรรพคุณทางยาส่วนของดอกใช้บาํรุงตบั แกเ้กล็ดกระดี)ขึ�นตา ส่วนของราก ใชข้บัลม ขบัระดู
ขาว เป็นยาอายวุฒันะ ส่วนของฝักมีฤทธิg เป็นยาฝาดสมาน เมล็ดแก่เกือบแห้ง ใชข้บัพยาธิ  หมายเหตุ ใบ
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กระถินมีโปรตีนสูงนิยมใชผ้สมในอาหารสัตว ์แต่มีสาร leucenine  รายงานการวิจยัพบวา่ หากให้สัตว์
กินจาํนวนมากเกินไปจะมีผลทาํใหข้นร่วง ประสิทธิภาพการผสมพนัธ์ุตํ)าหรือเป็นหมนัได ้

การใชป้ระโยชน์ เมด็แหง้ใชเ้ป็นอาหารสัตว ์หรือทาํหตักรรมสิ)งประดิษฐไ์ด ้ชาวบา้นนิยมปลูก
กระถินไวต้ามรั� วหรือขา้งที)พกัอาศยั เพราะจะไดเ้อามาเป็นอาหารไดง่้าย  

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 เม็ดกระถินแกงกะทสิมรมปลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  
   เมด็กระถิน  80  กรัม 
   เนื�อปลายา่ง  150 กรัม 
   มะเขือพวง  50  กรัม 
   หน่อไผป่่าสับ  50 กรัม 
   เมด็ขนุน  15 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายเขา้กนั รอ
เดือดใส่ผกัต่างๆที)เตรียมไว ้ชนิดที)สุกยากใส่ก่อน พอเดือดอีกครั� งใส่เนื�อปลา
ยา่ง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 
จําพวกแกงคั,ว 
         เม็ดกระถินแกงคั,วไก่ 
          ส่วนประกอบ  

  เมด็กระถิน  60  กรัม 
ไก่สับชิ�น             300   กรัม 
เครื)องแกงคั)ว         2   ชอ้นโตะ๊ 
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กะปิ        1   ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ากะทิ   3   ถว้ย 
นํ�ามนัพืช  2  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1   ชอ้นชา 
นํ�าปลา   2   ชอ้นชา 

  วธีิปรุง   
ตั�งกระทะใส่นํ� ามนัพืชแลว้ผดัเครื)องแกงคั)ง  และกะปิจนหอมแลว้ใส่เนื�อไก่ลงไปผดั
จนเนื�อไก่สุกแลว้ใส่นํ�ากะทิลงไปพอประมาณจนรอเดือดใส่เม็ดกระถินลงไปแลว้ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

จําพวกผดัหรือทอด 
 เม็ดกระถินผดัเผด็ไก่บ้านเครื,องแกง 
  ส่วนประกอบ  
   เมด็กระถิน  80  กรัม 
   ไก่บา้นสับชิ�น  300 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 

กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามนัพืช  1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลราย  1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอานํ�ามนัใส่กระทะตั�งไฟผดัเครื)องแกงผดัคลุกกบักะปิใหห้อม ใส่ไก่ที)เตรียม
ไวผ้ดัต่อพอไก่เริ)มสุกใส่เม็ดกระถิ)น ผดัต่อให้เขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ยอดกระถินทอดไข่ 
 ส่วนประกอบ  
  ไขไ่ก่   2 ฟอง 
  ยอดกระถิ)นหั)นหยาบ 150 กรัม 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ตอกไข่ใส่ถว้ยตามดว้ยหอมแดงซอย ยอดกระถินและนํ� าปลา ใชช้้อนตีใหเ้ขา้กนั เอา
กระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนั พอร้อนดีแลว้เทไขที่)ตีไวล้งทอดปิดฝา พอสุกพลิกกลบัสลบักนั
ใหพ้อแหง้หอม ตดัชิ�นใส่จาน 

 การบริโภค 
  รับประทานกบัขา้วสวยร้อน แกงส้ม หรือนาํพริกแมลงดานา 
  
เม็ดกระถินทอดไข่ 
 ส่วนประกอบ  
  ไขไ่ก่หรือเป็ด  2 ฟอง 
  เมด็กระถิ)น  70  กรัม 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ตอกไขใ่ส่ถว้ยตามดว้ยหอมแดงซอย เม็ดกระถิน นํ� าปลา ตีใหเ้ขา้กนั เอากระทะตั�งไฟ
ใส่นํ�ามนั พอร้อนดีแลว้เทไข่ตีที)เตรียมไว ้ทอด(ปิดฝา)สลบัดา้นจนสุกหอม ใส้จานตดั
เป็นชิ�นยอ่ย 

 การบริโภค 
  รับประทานกบัขา้วสวยร้อน แกงส้ม หรือนาํพริกชนิดต่างๆ 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
ยาํยอดกระถิน 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดกระถินหั)น  150 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  60  กรัม 
  กุง้แหง้ตาํ  40 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  4 ดอก 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอายอดกระถินหั)นลวกนํ� าร้อนพอเฉาเทนํ� าร้อนออกทิ�งเด็ดนํ� า พอคลายร้อนใส่ภาชนะ
เอาส่วนประกอบ ต่างๆที)เตรียบไวใ้ส่ตาม คลุกใหเ้ขา้กนั แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้(มะพร้าวคั)วหากไมช่อบกไ็มต่อ้งใส่) 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดอ่อน ดอกอ่อน ผกัอ่อน และเม็ดแก่ของกระถิน ชาวบ้านนิยมเอามาเป็นผกัเครื)องเคียง
นํ�าพริกชนิดต่างๆ หรือเป็นเครื)องเคียงแกงเผด็  
 

กระท้อน 
พืชยืนตน้พบไดท้ั)วไปตามที)ดอน  ชื)อวงศ ์Meliaceae  ชื)อวิทยาศาสตร์  Sandoricum koetjape ( 

Burm. f.) Merr. เป็นไมข้นาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-40 เมตร แตกกิ)งตํ)าระดบัตํ)า เปลือกค่อนขา้ง
เรียบสีเทาอมนํ� าตาล ไม่ผลดัใบพร้อมกนัทั�งตน้ ใบช่อ ยาว 20-40 ซม. ช่อติดเรียงสลบัเวียนกนัไป ใบ
ปลายช่อเป็นใบเดี)ยว  ใบแก่ก่อนร่วงสีแดงอิฐหรือสีแสด ดอกช่อออกปลายกิ)งมีขนนุ่มทั)วไป ดอกเล็ก สี
เหลืองอ่อน หรือเขียวอ่อนอมเหลือง ดอกสมบรูณ์เพศ กลิ)นหอมอ่อนๆ ผล กลมหรือแป้น อุม้นํ� า ผล
อ่อนสีเขียว ผลสุกสีเหลืองมีทั�งรสเปรี� ยวและหวาน ขนาดของผลแตกต่างกนัตามแต่ละชนิดพนัธ์ุ เมล็ด
รูปไต เรียงตามแนวตั�ง  

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบสดใช้ขบัเหงื)อ ตม้อาบแกไ้ข ้ เปลือกรักษาโรคผิวหนงั กลากเกลื�อน 
เปลือกผลเปี� ยวฝาดสมานแผลภายนอกภายใน เนื�อรอบเมล็ดช่วยระบายอ่อนๆ ราก ขบัลม แกท้อ้งเสีย 
บิด เป็นยาธาตุ   

การใชป้ระโยชน์ เนื�อไมใ้ชเ้ป็นเครื)องเรือน ผลสุกประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 กระท้อนแกงกะท(ิเนื�อ หมู ไก่  กุ้ง ปลาย่าง) 

ส่วนประกอบ   
กระทอ้นสับ   200 กรัม 
เนื�อหั)น   300 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กะทิ    3 ถว้ย 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟรอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้เขา้กนัใส่ตามดว้ย
กระทอ้นสับ รอเดือดใส่เนื�อหั)นที)เตรียมไว ้พอเนื�อสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
 รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
แกงกะทลิกูเอยีน(กระท้อนป่า)กบัปดูํา 

ส่วนประกอบ   
 ลูกเอียนสุกปอกสับ 200 กรัม 
ปูดาํสับสี)ส่วน    300 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊   
นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
นํ�าตาล   ½  แวน่ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง   
ลูกเอียนปอกสับขยาํนํ�าเกลือวางเด็ดนํ�าพกัรอไว ้ เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือด ละลาย
เครื)องแกงคนให้ละลายเขา้กนั  ใส่ลูกเอียนสับที)เตรียมไวพ้อเดือดใส่ปู รอสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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แกงกะทกิระท้อนกบัปนูา 

ส่วนประกอบ   
กระทอ้นสับ   200 กรัม 
ปูนาสับกลาง  300 กรัม   
นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง   
ปูนาสดฉีกกระดองสับกลางสองส่วนลา้งเด็ดนํ�าพกัไว ้ กระทอ้นกลางสุกกลางแก่ปอก
เปลือกสับขยาํนํ� าเกลือเด็ดนํ� าพักไว้  แล้วเอากะทิใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนละลาย
เครื)องแกงและกะปิใส่ คนให้เขา้กนัตามดว้ยกระทอ้นสับที)พกัไว ้รอเดือดดีแลว้ใส่ป ู
พอปูสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

  
ประเภทผดั 

กระท้อนผดักะปิ 
 ส่วนประกอบ  
  กระทอ้นสุกปอกสับ 200 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
  กะปิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมทุบ  7 กลีบ 
  เนื�อหมูหรือไก่หั)น 150 กรัม  
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊  

วธีิปรุง 
กระทอ้นสุกปอกเปลือกผิวนอกออกสับเป็นชิ�นเล็กๆ แลว้แกะเอาแต่เนื�อเปลือกที)สับ 
ใส่ภาชนะขยาํนวดในนํ� าเกลือแลว้วางเด็ดนํ� าไว ้เอากระทะใส่นํ� ามนัตั�งไฟพอร้อนใส่
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กระเทียมทุบลงเจียว ตามดว้ยเนื�อไก่หรือหมูหั)นผดัจนใกลสุ้กใส่กะปิยีผดัให้เขา้กนั 
แลว้ใส่กระทอ้นพริกขี�หนูหั)น ผดัต่อใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
กระท้อนผดัเปรี�ยวหวาน 
 ส่วนประกอบ  
  กระทอ้นปอกสับ 150 กรัม 
  แตงกวาหั)น  100 กรัม 
  พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก 
  กระเทียมทุบ  7 กลีบ 
  เนื�อหมหูรือไก่หั)น 150 กรัม  
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนั   1 ชอ้นโตะ๊  

วธีิปรุง 
กระทอ้นสุกลวกนํ�าเดือดประมาณ 2 นาที ตกัออกใส่นํ�าเยน็ปอกเปลือกผิวนอกออกสับ
เป็นชิ�นเล็กๆ บี� ให้แยกออกแลว้แกะเอาเมล็ดออกบางส่วน เอากระทะใส่นํ� ามนัตั�งไฟ
พอร้อนใส่กระเทียมทุบลงเจียว ตามดว้ยเนื�อไก่หรือหมูหั)นผดัจนใกลสุ้กใส่กระทอ้น 
แตงกวาพริกขี�หนูทุบ ผดัต่อปิดฝาใหสุ้กทั)วกนั แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยาํกระท้อน 
 ส่วนประกอบ  
  กระทอ้นสับ  200 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  60 กรัม 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
กระทอ้นสุกปอกเปลือกผวินอกออกสับแช่นํ�าไว ้เสร็จแลว้ปั� นบีบนํ� าออก แยกยอ่ยเป็น
ชิ�นเล็กรวมปนกบัเมด็ คลุกกบัมะพร้าวคั)ว หอมซอย นํ� าตาล พริกขี�หนูหั)นและเกลือให้
เขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

กะทอื 
 เป็นพืชลม้ลุกจาํพวกขิ)งข่า ชอบขึ�นตามที)ชื�นดินร่วน แตกเป็นกอจากเงา้ ชื)อวงศZ์ingiberaceae 
ชื)อวิทยาศาสตร์ Zingiber zerumber (L.) Smith  ลาํตน้เป็นเหงา้อยูใ่ตดิ้นเนื�อในสีเหลืองอ่อนกลิ)นหอม
เฉพาะตวั ใบออกตรงขา้มสลบัตั�งฉากกนั ใบยาวเรียวสีเขียว ช่อดอกโผล่ขึ�นจากเหงา้อดักนัแน่นสีแดง 
ดอกมีลกัษณะเป็นหลอด ที)ปลายกลีบมีรูปร่างเหมือนปากอา้ 

สรรพคุณทางสมุนไพร หวักะทือใชเ้ป็นยาขบัลมแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ปวดทอ้ง แกบิ้ด(ปวดเบ่ง
และมีมูกหรืออาจมีเลือดปนดว้ย) ใชเ้หงา้สดขนาด 20 กรัม ยา่งไฟพอสุก นาํมาฝนหรือโขลกกบันํ� าปูน
ใส ประมาณ 1/2 แกว้ (110 มิลลิลิตร) คั�นเอานํ�ามาดื)มเมื)อมีอาการ  

การใชป้ระโยชน์ หน่ออ่อน ใบอ่อน ดอก และหวั สามารถนาํมาประกอบเป็นอาหารยาไดบ้าํรุง
นํ�านมสตรีหลงัคลอด 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 หัวกะทอืแกงกะทปิลาดุก 

ส่วนประกอบ   
หวักะทือหั)น   80 กรัม 
ปลาดุกหั)น  400 กรัม 
 นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
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วธีิปรุง 
เอาหัวกะทือลา้งนํ� าหั)นขวางใส่ครกตาํพอแหลกพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�ง
ไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยใีหล้ะลายเขา้กนัใส่ตามดว้ยหวักะทือตาํ รอ
เดือดอีกครั� งใส่ปลาดุก พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยาํกะทอื 
ส่วนประกอบ   

 หวักะทือซอยบาง 100 กรัม  
พริกขี�หนูหั)น   6 ดอก 
หอมแดงซอย  3 หวั  
มะพร้าวคั)ว   60 กรัม 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้แหง้ตาํ  ½ ถว้ย 
มะนาว   2 ผล 

  เกลือ   1 ชอ้นชา 
วธีิปรุง 

กะทือซอยบาง พริกขี�หนูหั)น หอมแดงซอย  ที)เตรียมไวเ้อาใส่ภาชนะคลุกกบัมะพร้าว
คั)วและกะปิยา่งใหเ้ขา้กนั ใส่นํ�ามะนาวคลุกใหเ้ขา้กนัอีกครั� ง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว อาหารยาแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ คลื)นเหียนอาเจียน เบื)ออาหาร 
อ่อนเพลีย นอนไมห่ลบั 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 

หัวกะทอืปิ� งกุ้งนา 
 ส่วนประกอบ  
  หวักะทือหั)นบาง  80 กรัม 
  มะพร้าวขดู  100 กรัม 
  กุง้นา   80 กรัม 
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  ตะไคร้หั)นบาง  2 ตน้ 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  กระเทียมทุบ  4 กลีบ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  ใบตองลนไฟ  ½ ใบ 
  ไมต้บั   1 อนั 
 วธีิปรุง 

กุง้นาลา้งเด็ดนํ� า หัวกะทืออ่อนล้างหั)นบางแช่นํ� าเกลือปั� นบีบนํ� าออก ใส่ครกตาํกบั
มะพร้าวขดู ตะไคร้ พริก หอม กระเทียม พอแหลก เอาไปคลุกกบักุง้ แลว้ตกัใส่ใบตอง 
ห่อหลายๆรอบ หนีบไมต้บัมดัดว้ยตอกไมไ้ผห่รือเถายา่นนางแลว้เอาไปปิ� งไฟจนสุก 

 การบริโภค 
นิยมกินกบัขา้วสวยร้อน ช่วงฤดูฝนเพราะชาวบา้นเชื)อวา่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ป้องกนั
การป่วยไข ้และทอ้งร่วง 

  
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกกะทอื 
 ส่วนประกอบ  
  หวักะทือหั)นบาง  3 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกแหง้คั)ว  10 เมด็ 
  กระเทียมเผา  5 กลีบ 
  หอมแดงเผา  5 หวั 
  นํ�ามะขามเปียก  1 ชอ้นโตะ๊ 
  เนื�อปลายา่ง  50 กรัม 
  เกลือ   ½ ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   ½ แวน่ 
 วธีิปรุง 

โขลกปลาย่างให้แหลกตักออกพกัรอไว ้ใส่พลิกกับเกลือโขลกต่อ ตามด้วยหอม 
กระเทียม กะทือโขลกใหแ้หลกเขา้กนั ใส่ปลายา่งที)พกัรอไว ้นํ� ามะขามเปียก โขลกต่อ
ใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง 
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กล้วย 

กลว้ยชื)อวงศ ์MUSACEAE  ชื)อวิทยาศาสตร์ Musa sapientum L.  มีหลายชนิดขนาดและความ
สูงของตน้แตกต่างกนั เช่น กลว้ยนํ� าวา้ กลว้ยตานี กลว้ยหอมทอง กลว้ยหอมเขียว กลว้ยหิน กลว้ยไข ่
กลว้ยหกัมุก กลว้ยเล็บมือนาง   กลว้ยส้ม กลว้ยนาค กลว้ยพงัลา กลว้ยงาชา้ง ฯลฯ ใบยาวใหญ่กา้นใบ
ตอนล่างเป็นกาบยาวห่อซอ้นกนัเป็นลาํตน้ ออกดอกกลางลาํตน้ที)ปลายยอด ผลแต่ละชนิดขนาดต่างกนั  

สรรพคุณทางสมุนไพร ผลกล้วยแก่มีฤทธิg ยบัย ั�งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที)เป็นสาเหตุ
อาการทอ้งเสีย ตาํรายาไทยให้กินผลแก่(มีสารแทนนินมาก)ครั� งละครึ) งหรือ 1 ผล  รักษาโรคกระเพาะ
อาหาร โดยใชผ้ลแก่หั)นแวน่ตากแห้งบดผง กินวนัละ 4 ครั� งๆ ละ 1-2 ช้อนแกง ก่อนอาหารและก่อน
นอน(หากทาํให้มีอาการท้องอืดกินร่วมกบัขิง) ผลกล้วยสุกงอมแกท้อ้งผูก ช่วยให้ปอดชุ่มชื�น แก้
กระหายนํ�า  

การใชป้ระโยชน์ แทบทุกส่วนของกลว้ยสามารถนาํมาประกอบเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
  กล้วยนํ�าว้าแก่แกงกะทกิบัปลาไหล (กุ้ง  เนื�อ) 

ส่วนประกอบ    
ลูกกลว้ยแก่   200 กรัม 
ปลาไหลหั)นตามขอ้   150 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นชา 
 นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง   
ลูกกลว้ยนํ�าวา้แก่ลอกผวิเปลือกออกหั)นเฉียงขนาดนิ�วโป้งลา้งนํ� าเกลือแลว้เด็ด
นํ� าไว ้  เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิคนให้ละลาย
เขา้กนั  ใส่ลูกกลว้ยหั)นที)เตรียมไวพ้อเดือดกลว้ยสุกใส่เนื�อปลาไหล  เดือดอีก
ครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้   
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ลกูกล้วยนํ�าว้าแก่แกงกะทปิลากระเบนย่าง 
 ส่วนประกอบ  
  ลูกกลว้ยแก่หั)น  200 กรัม 
  เนื�อปลากระเบนยา่ง 200 กรัม 
  นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
  เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

 วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงคนละลายให้ละลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่
ปลากระเบนยา่ง(ฉีกเป็นชิ�นเล็กๆ) ตามดว้ยกลว้ยแก่หั)นเฉียงที)เตรียมไว ้ปิดฝาหมอ้พอ
กลว้ยสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
หยวกกล้วยอ่อนแกงกะทไิก่ 

ส่วนประกอบ    
หยวกกลว้ยอ่อน   300 กรัม 
 เครื)องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กะทิ   3 ถว้ย 
ไก่สับ   200 กรัม 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิคนใหล้ะลายเขา้กนั  ใส่ตามดว้ย
หยวกกลว้ยอ่อนหั)นชิ�นเล็ก พอเดือดใส่เนื�อไก่สับ  รอไก่สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

หยวกกล้วยอ่อนแกงเทโพ 
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ส่วนประกอบ   
หยวกกลว้ยอ่อนหั)น  250 กรัม 
ปลาช่อนแหง้สับชิ�น 200 กรัม 
กะทิ    3 ถว้ย 
เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
ส้มแขก   8 แวน่ 
นํ�าตาล   1 แวน่    
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
ปลาช่อนแหง้สับลา้งเด็ดนํ� ารอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิ
ยคีนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่ปลาช่อนที)เตรียมไวล้งไป เดือดอีกครั� งใส่หยวกอ่อน
หั)น ส้มแขก พอหยวกสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานกบัขา้วสวย  

 
จําพวกแกงจืด 
 หัวปลแีกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  
   หวัปลีอ่อนฝานซอย 200 กรัม 
   กุง้แหง้   60 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หอมแดงทุบ  3 หวั 
   พริกไทยตาํ  2 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   3 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

กุง้แห้งแช่นํ� าให้นิ)ม โขลกหอมแดง พริกไทย กะปิ ให้แหลกเขา้กนัพกัรอไว ้
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องที)โขลกคนให้ละลายเขา้กนั พอเดือดใส่กุง้แห้ง 
หวัปลี รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
 

การบริโภค 
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รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 

หยวกอ่อนแกงคั,วไก่บ้าน  
ส่วนประกอบ  

   หยวกอ่อนหั)น  200 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ไก่บา้นสับ  300 กรัม 
   ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูดฉีก  3ใบ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีละลายให้ละลายเขา้
กนั เมื)อเดือดดีแลว้ใส่หยวก เดือดอีกครั� งใส่ไก่ รอสุกใส่หัวกะทิ ใบมะกรูด
แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
หยวกอ่อนแกงคั,วส้มหมูสามชั�น 
 ส่วนประกอบ  
  หมูสามชั�นหั)น  300 กรัม 
  หยวกกลว้ยอ่อน  200 กรัม 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 

กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าส้มตาลโตนด  ½ ถว้ย 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
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  นํ�าตาล   ½ แวน่ 
 วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยลีะลายให้ละลายเขา้กนั ใส่นํ� าส้ม
ตาลโตนด พอเดือดตามดว้ยหมูและหยวกอ่อนหั)น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 
ลกูกล้วยแก่แกงคั,วไก่ 
 ส่วนประกอบ  
  กลว้ยแก่ลอกผวิหั)นเฉียง 200 กรัม 
  เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ไก่สับ   200 กรัม 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ลอกผิวลูกกล้วยแก่หั)นเฉียงแช่นํ� าเกลือพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน
ละลายเครื)องแกงและกะปิใหเ้ขา้กนั เดือดแลว้ใส่กลว้ยแก่  เดือดอีกครั� งใส่ไก่สับรอสุก
ใส่หวักะทิแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
ลกูกล้วยเลบ็มือนางแก่แกงคั,วไก่บ้าน 
 ส่วนประกอบ  
  กลว้ยแก่ลอกผวิหั)นเฉียง 200 กรัม 
  เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ไก่บา้นสับ  200 กรัม 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
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  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
 วธีิปรุง 

ลอกผิวลูกกลว้ยเล็บมือนางแก่หั)นเฉียงแช่นํ� าเกลือพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิใหล้ะลายเขา้กนั เดือดแลว้ใส่กลว้ยแก่  เดือดอีกครั� ง
ใส่ไก่สับรอสุกใส่หวักะทิแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
แกงคั,วกล้วยตานีกบักุ้ง 
 ส่วนประกอบ  
  ลูกกลว้ยตานีแก่  200 กรัม 
  กุง้สด   150 กรัม 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

ลอกผิวกลว้ยแก่ตดัเฉียงขนาดพอเหมาะแช่นํ� าเกลือพกัรอไว ้เอาหวักะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ
ผดัเครื)องแกงใหห้อม ใส่ลูกกลว้ยหั)นที)เตรียมไวผ้ดัต่อพอใกลสุ้กเติมหางกะทิ รอเดือด
ใส่กุง้ พอกุง้สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วสวย 
 
จําพวกแกงเผด็ 

กล้วยแก่ แกงเผด็เนื�อ(ววั หมู ไก่ ปลา) 
ส่วนประกอบ    

ลูกกลว้ยแก่หั)น  200 กรัม 
เนื�อหั)นชิ�นเล็ก  150 กรัม 
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เครื)องแกงเผด็   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
ใบรา   7 ใบ 

วธีิปรุง 
ลูกกลว้ยนํ� าวา้แก่ลอกผิวเปลือกหั)นเฉือนขนาดนิ�วโป้งลา้งนํ� าเกลือเด็ดนํ� าพกั
รอไว ้ เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายตาม
ดว้ยลูกกลว้ยหั)นที)เตรียมไว ้เดือดอีกที)ใส่เนื�อพอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้   

 
จําพวกแกงส้ม 
 หยวกกล้วยอ่อนแกงส้มกระดูกหมู  

ส่วนประกอบ  
   หยวกกลว้ยอ่อนหั)นเล็ก 200 กรัม 

กระดูกหมูสับ  300 กรัม 
   นํ�ามะขามเปียก  ½ ถว้ย 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 

เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงส้มและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
พอเดือดจดัใส่กระดูกหมูเคี)ยวไฟอ่อนจนเปื) อย ใส่นํ� ามะขามเปียกและหยวก
กลว้ยที)เตรียมไว ้รอยวกสุกปรุงแต่งรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานกบัขา้วสวย 
 
 
 
 

ประเภทผดั 
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กล้วยแก่ผดัเผด็นกกวกั 
 ส่วนประกอบ  

ลูกกลว้ยหั)น  200 กรัม 
เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 

  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊   

  นกกวกัสับชิ�น  200 กรัม   
  พริกไทยอ่อน  5 ช่อ 
  ใบรา   10 ใบ 
  เกลือ   ½ ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัพืช ผดัเครื)องแกงกบักะปิใหห้อม ใส่นกกวกั ผดัต่อพอสุกใส่
ช่อพริกไทยอ่อนตดัทอ่น ใบรา แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทต้ม 
หยวกกล้วยอ่อนต้มเค็ม 

ส่วนประกอบ    
หยวกกลว้ยอ่อนหั)นซอย 300 กรัม  
ขา่อ่อนหั)นแวน่  15 กรัม 
พริกไทยตาํ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ           ½ ชอ้นชา 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 

วธีิปรุง 
หยวกกลว้ยอ่อนหั)นลา้งนํ� าเกลือพกัไว ้ นํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือด ใส่พริกไทยตาํ เกลือ 
หอมแดงทุบ คนใหเ้ขา้กนัใส่หยวกกลว้ยอ่อนรอเดือดอีกครั� ง ปรุงแต่งชิมรส ตามชอบ 

 การบริโภค 
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  นิยมทาํรับประทานช่วงฤดูฝนเป็นกบัขา้ว 
 
ปลกีล้วยต้มกุ้งแห้ง 
 ส่วนประกอบ  
  ปลีกลว้ย  400 กรัม 
  กุง้แหง้   50 กรัม 
  พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
  นํ�ามะขามเปียก  3 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

กุง้แห้งแช่นํ� าให้นิ)มพกัรอไว ้ปลีกลว้ยตดัสองท่อนผา่สี) ส่วนเอากาบแก่ออกตม้ไฟแรง
ให้สุก ตกัขึ�นใส่นํ� าเยน็ ฉีกเป็นเส้นๆ เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ตามดว้ยปลีกลว้ยฉีก พอ
เดือดใส่นํ�ามะขามและกุง้ที)พกัรอไว ้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
ชาวบา้นนิยมกินขณะนํ�าตม้ยงัร้อนในช่วงฤดูฝน เพราะช่วยใหร่้างกายเกิดความอบอุ่น
ดี และช่วยขบันํ�านมแมลู่กอ่อน 

   
ประเภทลวก 

หยวกกล้วยอ่อนลวกกะท ิ
 ส่วนประกอบ  
  หยวกกลว้ยอ่อน  500 กรัม 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  เกลือ   ½ ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือพอเดือด ใส่หยวกอ่อน ตม้ต่อให้สุกจนหยวกอ่อน
นุ่มยกลง 

 การบริโภค 
นิยมรับประทานเป็นเครื)องเคียงกบันํ�าพริก 

 
 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
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หัวปลยีาํหนังหมู 
ส่วนประกอบ    

หวัปลีอ่อนซอยบาง 1 หวั   
 หนงัหมูตม้สุกหั)นฝอย 200 กรัม     
 มะพร้าวคั)ว   50 กรัม 
พริกขี�หนูซอย   10 เมด็ 
หอมแดงซอย   4 หวั 
ถั)วคั)ว    40 กรัม 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นชา 
 เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ปลีกลว้ยลอกส่วนแก่ออกซอยตามขวางชิ�นบางๆ ลา้งนํ� าเกลือพกัเด็ดนํ� าไว ้ เอาหนงั
หมูตม้สุกซอยชิ�นบางๆใส่ภาชนะ ตามดว้ยหวัปลีที)เตรียมไวค้ลุกกบั มะพร้าวคั)ว ถั)วคั)ว 
นํ�ามะนาว นํ�าตาลทราย นํ�าปลา  กะปิใหล้ะลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 
หัวปลยีาํมะม่วง 

ส่วนประกอบ   
หวัปลีอ่อนซอยบาง 1 หวั     
มะพร้าวคั)ว   40 กรัม 
หอมแดงซอย    3 หวั 
พริกขี�หนูสวนซอย   10 เมด็ 
กุง้แหง้ป่น  50 กรัม   
มะมว่งเบาแก่   5 ผล 
กระเทียมซอย   5 กลีบ  
นํ�าปลา    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   2 ชอ้นโตะ๊ 
 

วธีิปรุง  
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ปลีกลว้ยอ่อนซอยตามขวางลา้งนํ� าเกลือพกัไว ้เอามะม่วงแก่ถูเล็บแมว ใส่ภาชนะคลุก
กบัส่วนประกอบ ทั�งหมดที)เหลือใหเ้ขา้กนั แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  
 

หัวปลยีาํเต้าหู้แข็ง 
ส่วนประกอบ   

หวัปลีอ่อนซอยบาง 1 หวั     
เต่าหูแ้ขง็   2 แผน่ 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะขามเปียก   3 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   2 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูสวนซอย   5 เมด็ 
หอมแดงซอย    5 หวั 
ถั)วลิสงคั)ว  ¼  ถว้ย   

วธีิปรุง  
ปลีกลว้ยปอกเอาแต่ส่วนอ่อน ซอยตามขวางลา้งนํ� าเกลือพกัเด็ดนํ� าไว ้เตา้หู้แข็งซอย
สลบัเป็นลูกเต๋าเล็ก ใส่กระทะตั�งไฟอ่อนผดัคั)วกบัเกลือให้สุก เทใส่ภาชนะคลุกกบัหวั
ปลีซอย หอมแดงซอย พริกหั)น นํ�ามะขามเปียก ถั)วลิสงคั)ว เขา้กนัดีแลว้ ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 
ดอกกล้วยยาํกุ้งแห้ง 
 ส่วนประกอบ  
  ดอกกลว้ยนํ�าวา้ฝานสั�น 200 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  50 กรัม 
  กุง้แหง้   40 กรัม 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  พริกหั)น   6 ดอก 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
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เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
เอากะปิยา่งใส่ภาชนะยีให้ยุย่ออก ใส่ตามดว้ยดอกกลว้ย มะพร้าวคั)ว กุง้แห้ง(ตาํให้พอ
ชํ�าก่อน) หอมซอย คลุกใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
เลือกดอกกลว้ยร่วงใหม่ๆ หรือแกะเอาที)หลุดง่ายจากปลีเอามาปรุงประกอบอาหาร กิน
เป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

   
ส้มตํากล้วยตานี 

ส่วนประกอบ   
 กลว้ยตานีอ่อนหั)นขวาง   200 กรัม 
กุง้แหง้     40 กรัม 
กระเทียม    3 กลีบ 
นํ�ามะนาว    4 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล    ½  ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนู  5 เมด็ 

วธีิปรุง   
กลว้ยตานีอ่อนปอกเปลือกหั)นตามขวาง ใส่ในนํ� าผสมนํ� ามะนาวเพื)อไม่ให้ดาํแลว้เด็ด
นํ� าพกัรอไว ้ โขลกกระเทียม กุง้แห้ง พริกขี�หนู เขา้ดว้ยกนัใหพ้อแหลก  ใส่กลว้ยตานี
หั)นที)เตรียบไวล้งไป โขลกต่อพอกลา้ยชํ� าใส่นํ� ามะนาวคลุกให้ละลายเขา้กนัแลว้ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
เป็นอาหารวา่งนิยมทาํกินกนัในจงัหวดันราธิวาส โดยเฉพาะในหมูค่นไทยมุสลิม  

 
หยวกกล้วยอ่อนยาํ 

ส่วนประกอบ    
หยวกกลว้ยอ่อนซอย  300 กรัม  
มะพร้าวคั)ว    50 กรัม 
 ถั)วลิสงคั)ว     30 กรัม 
หอมแดงซอย    2 หวั   
 นํ�ามะนาว    2 ผล 
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 พริกขี�หนูสวนหั)น    6 เมด็ 
วธีิปรุง   

หยวกกล้วยอ่อนหั)นขวางยาวสองข้อนิ�วมือแล้วซอยขนาดประมาณนิ�วก้อย ล้าง
นํ�าเกลือ ปั� นนํ� าเกลือออกแลว้ใส่ภาชนะรวมกบัมะพร้าวและถั)วลิสงคั)ว  หอมแดงซอย 
พริกขี�หนูหั)น คลุกใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ   

การบริโภค  
 กินเป็นกบัขา้ว หรือ กินเป็นกบัแกล้ม 

 
ประเภทหมก ย่าง และปิ� ง 

ห่อหมกเห็ดแครง 
 ส่วนประกอบ  
  ใบตอง   1ใบ 
  เห็ดแครง  300 กรัม 
  ตะไคร้ซอย  15 กรัม 
  ขา่   10 กรัม 
  ผวิมะกรูด  1 ชอ้นชา 
  พริกขี�หนู  5 ดอก 
  หอมแดง  3 หวั 
  กระเทียม  7 กลีบ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาใบตองตากแดดให้พอเฉาเหี)ยว เห็ดแครงตดัตีนออกล้างเด็ดนํ� าพกัรอไว ้โขลก
ตะไคร้ ขา่ ผวิมะกรูด ใหแ้หลกแลว้ใส่ตามดา้ยพริกขี�หนู หอม กระเทียม เกลือ ใส่กะปิ
และนํ�าตาล โขลกต่อใหแ้หลกเขา้กนั ใส่เห็ดที)เตรียมไวแ้ลว้โขลกคลุกพอใหเ้ห็ดชํ� า ตกั
ใส่ใบตองห่อหลายชั�น(หากตอ้งการทาํห่อใหญ่อาจใชใ้บตองทั�งใบหลายชั�นซ้อนกน)
พบัหวัทา้ย ผกูมดัดว้ยเชือกกลว้ยแลว้เอาไปหมกขี� เถา้ใตก้องไฟรอสุก 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
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ห่อหมกลกูคลกั 
 ส่วนประกอบ  
  ใบตอง   3 ใบ 

ลูกปลาคลกั  200 ถว้ย 
  มะพร้าวขดู  80 กรัม 
  ใบโหระพา  10 กรัม 
  ตะไคร้หั)น  15  กรัม 
  พริกขี�หนู  7 ดอก 
  กระเทียม  10 กรัม 
  พริกไทย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
  ขมิ�น   5 กรัม 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาใบตองตากแดดให้พอเหี)ยว ปลาตวัเล็กขอดเกล็ดตดัหวับีบขี�ออกลา้งเด็ดนํ� าไว ้ เอา
ตะไคร้ พริกขี�หนู กระเทียม พริกไทย ขมิ�น ตาํให้แหลกแลว้ใส่กะปิ นํ� าตาลและเกลือ
ตาํต่อให้ละลายเขา้กนั จากนั�นใส่มะพร้าวขดูตาํคลุกกบัเครื)องอีกครั� งจนเมื)อเขา้กนัได้
ที)แลว้เอาไปคลุกกบัปลาที)เตรียมไว ้จากนั�นเอาใบโหระพาใส่ใบตอง ใส่ทบัดว้ยปลา
คลุกเครื)อง แลว้ห่อหลายๆชั�น(หากตอ้งการทาํห่อใหญ่อาจใช้ใบตองทั�งใบหลายชั�น
ซอ้นกนั)พบัหวัทา้ยผกูดว้ยเชือกกลว้ย เอาทั�งห่อไปหมกขี� เถา้ใตก้องไฟจนสุก 

 การบริโภค 
นิยมทาํกินเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ในช่วงหนา้แลง้ เพราะ “ลูกคลกั”(ปลาที)ติดอยู่
ตามหล่มโคลนตมในแอ่งเล็กๆ) ตามช่วงเวลานั�นหาไดง่้าย ห่อหมกใหร้สชาติเวลากิน
เพราะมีกลิ)นใบตองซึ) งคนสมยัก่อนคุ้นเคยและชอบ คนปัจจุบนัประยุกต์ห่อหมก
กลายเป็นห่อนึ)ง จึงไดก้ลิ)นและรดชาดที)แตกต่างกนั  
 

ห่อหมกหอยขม 
 ส่วนประกอบ  
  ใบตอง   1 ใบ 

หอยขม   350 กรัม 
  มะพร้าวขดู  80 กรัม 
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  ใบรา   40 กรัม 
  ขา่อ่อน   10 กรัม 
  ผวิมะกรูด  ½ ชอ้น 
  ตะไคร้หั)น  ½ ถว้ย 
  พริกขี�หนู  5 ดอก 
  หอม   15 กรัม 
  กระเทียม  10 กรัม 
  พริกไทย  5 กรัม 
  ขมิ�น   5 กรัม 
  กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

ตดัใบตองวางตากแดดให้พอเหี)ยว หอยขมลวกเกี)ยวเอาแต่เนื�อออกมา เอาข่าอ่อน ผิว
มะกรูด  ตะไคร้ พริกขี�หนู หอม กระเทียม พริกไทย ขมิ�น ตาํให้แหลกแล้วใส่กะปิ 
นํ�าตาลและเกลือตาํต่อใหล้ะลายเขา้กนั จากนั�นใส่มะพร้าวขดูตาํคลุกกบัเครื)อง เมื)อเขา้
กนัไดที้)แลว้เอาเครื)องไปคลุกกบัหอยขมที)เตรียมไว ้เอาใบราใส่ใบตอง ใส่ทบัดว้ยหอย
ขมคลุกเครื)อง แลว้ห่อหลายๆชั�นพบัหวัทว้ยผกูดว้ยเชือกกลว้ย เอาทั�งห่อไปหมกขี� เถา้
ใตก้องไฟใหสุ้ก 

 การบริโภค 
นิยมทาํกินเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ เมื)อไดห้อยขมมาอยา่ลา้งกวนนํ� าทิ�งไวค้า้งคืน 
เพราะจะทาํใหห้อยมีลูกอ่อนอยูข่า้งใน เวลาเคี�ยวกินจะทาํให้ระคายเคืองหรือเกิดความ
รําคาญ 

   
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

หยวกกลว้ยอ่อนสดหรือลวก หวัปลีกลว้ยสดหรืดลวกใชรั้บประทานเป็นผกัเครื)องเคียงได ้ผล
กลว้ยเล็บมือนางแก่รับประทานดิบเป็นผกัเครื)องเคียงได(้ไมฝ่าด) 
 

กระพ้อ 
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กระพอ้เป็นพืชจาํพวกปาล์ม ชื)อวงศ ์ Palmae ชื)อวิทยาศาสตร์ Licuala spinosa Thunb. ชอบดิน
ร่วนทรายที)ชุ่มชื�น ใบประกอบ คลา้ยฝ่ามือทรงกลมเรียงเวียนรอบลาํตน้  แผน่ใบสีเขียวเป็นมนั ใบยอ่ย
เวา้ลึกถึงสะดือ ใบยอ่ยมี 8-12 ใบขอบขนานกวา้ง10-20 ซม. ยาว 20-30 ซม. แผน่ใบยอ่ยเป็นรอยจีบ
ตามยาวชองใบ ปลายใบยอ่ยเป็นรอยหยกั กา้นใบสีเขียวยาว  50-100 ซม. ขอบกา้นใบมีหนามแข็งปลาย
โคง้ ดอกออกระหวา่งกาบใบเป็นช่อแยกแขนง ดอกสมบูรณ์เพศช่อดอกยาวไดถึ้ง  2 เมตร ผลสดแบบมี
เนื�อเมล็ดเดียว ทรงกลมโตประมาณดินสอดาํ  ผลแก่สีเขียวเมื)อสุกสีแดงเปลือกเรียบ 
 สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดกระพอ้บาํรุง ตบั ปอด ขอ้ต่อ รากและตน้ขบัปัสสาวะ ใบเคียวกบั
นํ�ามนัมะพร้าวใชท้าแผล  
 การใชป้ระโยชน์ ใบแก่ใชท้าํหลงัคาที)พกัโรงเรือนชั)วคราว ใบอ่อนใชห่้อขนมขา้วเหนียวใน
โอกาสงานเทศกาล ทาํภาชนะใชต้กันํ�า หรือใชท้าํวสัดุจกัสาน เช่น ทาํพดั ทาํดอกไมป้ระดิษฐ ์กา้นใบใช้
ทาํซ่อนดกัปลาตามช่องนาหรือทางนํ� าไหล ใช้ทาํตอกเยบ็จากมุงหลงัคา ใช้สานเสื)อ ใชส้านทาํภาชนะ
ใส่ของ ลาํตน้เป็นไมใ้ชส้อย ทาํดา้มมีดดา้มขวาน ทาํสากกะเบือ ผลอ่อนเด็กๆกินเล่นรสฝาดมนั หรือใช้
ใบยอ่ยทาํเรือลอยนํ�าเล่น ยอดอ่อนของตน้กินเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
ยอดกระพ้อแกงกะท ิ

ส่วนประกอบ   
ยอดกะพอ้  250 กรัม 
หวักะทิสด  1 ถว้ย  
หางกะทิสด  2 ถว้ย        
เครื)องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้ตวัเล็กปอกเปลือก 200 กรัม 
เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
ยอดกระพอ้สับเป็นชิ�นเล็ก เอาหางกะทิใส่หมอ้ ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยี
ละลายให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่ยอดกะพอ้ที)เตรียมไว ้สุกดีแลว้ใส่กุง้และหวักะทิ  
เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดกระพ้อยาํปลากระป๋อง 

ส่วนประกอบ   
ยอดกระพอ้  200 กรัม 
นํ�ามะนาว   3 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย  3 หวั 

   พริกขี�หนูสวน  5 เมด็ 
ปลากระป๋อง  1 กระป๋อง 
เกลือ   ¼ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ยอดกระพอ้สับเป็นชิ�นเล็กคลา้ยทาํส้มตาํใส่ภาชนะ  คลุกกบัปลากระป๋อง หอมซอย 
นํ�ามะนาว พริกขี�หนู เมื)อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกินเป็นกบัแกลม้ 

 
 

กุ่มนํ�า 
ชื)อวงศ ์Cappardaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Crateva magna (Lour.) DC. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็กถึง

ขนาดกลางสูง 5- 20 เมตร   ผลดัใบ เรือนยอดแผก่วา้ง   ลาํตน้มกัคดงอแตกกิ)งตํ)า เปลือกค่อนขา้งเรียบสี
เทาอมขาวหรือเทาแตม้ขาวเป็นทาง  มีช่องระบายอากาศเล็กๆตามผิวทั)วไป ใบเป็นใบประกอบแบบนิ�ว
มือ มีใบยอ่ย 3 ใบเรียงสลบั กา้นใบประกอบยาว 4-14 ซม.  ใบยอ่ยรูปหอกหรือรูปขอบขนาน กวา้ง 1.5- 
6.5 ซม.  ยาว 4.5-18 ซม. ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ แผน่ใบค่อนขา้งหนามนั ใบ
เกลี�ยง ดอกเริ)มแรกสีขาวแลว้เปลี)ยนเป็นสีเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อเชิงหลั)นที)ปลายกิ)ง ช่อยาว 10-16 
ซม. มีดอกยอ่ย 12-20 ดอก   กลีบเลี�ยง 4 กลีบ  รูปรี  กลีบดอก 4 กลีบ รูปรีหรือทรงกลม ดอกบานเต็มที)
กวา้ง   3-4 ซม. ชอบขึ�นตามริมนํ�าที)มีแดดส่องถึงตลอดวนั  

สรรพคุณทางสมุนไพร กุ่มบกและกุ่มนํ�า  ตน้แกริ้ดสีดวง รากขบัหนองฝี ใบ ผล และดอกแกไ้ข้
หรือลดไขข้บัเหงื)อขบัลม   เปลือกตน้ใช้เป็นยาระงบัพิษที)ผิวหนงั แกไ้ข ้แกอ้าเจียน ใบเป็นยาเจริญ
อาหาร ยาระบาย ขบัพยาธิ  
 การใชป้ระโยชน์ ดอกและใบอ่อนดองหรือตม้รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงได ้
 

ประเภทดอง 
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กมุดอง 
ส่วนประกอบ   

ยอดกุม   500 กรัม 
เกลือ   ½ ถว้ย 
ตน้ออ้ย  200 กรัม 

วธีิปรุง 
ยอดกุมมาลา้งให้สะอาดแลว้ลวกนํ� าร้อนให้พอเฉา เอาลงใส่ในไหแช่นํ� าใส่เกลือ ขดั
ปากไหดว้ยตน้ออ้ยผา่ซีก(เพื)อให้เปรี� ยวเร็ว )ให้กุ่มจมนํ� าเกลือ หมกัไว ้2 – 3 คืนนาํมา
รับประทานได ้

การบริโภค  
รับประทานกบัขนมจีน หรือเป็นผกัเครื)องเคียงทั)วไป 

 
 

ขจร 
ชื)อวงศ◌์ ASCLEPIADACEAR ชื)อวิทยาศาสตร์ TelosmaMinor Craib เป็นไมเ้ถาเลื�อยพาดพนั

ตน้ไมอื้)นหรือเลื�อยพนัตามร้านใบรูปร่างคลา้ยหวัใจปลายแหลมยาว6-11ซม. กวา้ง4-7.5ซม.มีกา้นใบ
ยาว1.2-2ซม.ใบมีสีเขียวอมแดงเล็กนอ้ยดอกแข็งออกช่อเป็นพวงคลา้ยอุบะออก ดอกตามซอกหรือตาม
ช่อกิ)งเป็นพวงกลิ)นหอมคลา้ยกลิ)นดอกชาํมะนาดหรือกลิ)นของใบเตยกลีบดอก สีเหลืองหรือเขียวอม
เหลืองผลมีลกัษณะกลมและยาวคลา้ยฝักนุ่นขนาดเล็กผลแก่จะแตกออกไดแ้ละ มีเมล็ดในปลิววอ่นตาม
ลมคลา้ยนุ่นมีเมล็ดเกาะติดกบัใยสีขาว 

 สรรพคุณทางสมุนไพร  ดอกแก้ไข้ รากสกัดผสมยาหยอดรักษาตา และหากนํามากินมี
สรรพคุณทาํใหอ้าเจียนถอนพิษเบื)อเมา เช่น เมาเหลา้ เมาเห็ด  ดบัพิษและทาํใหรู้้รสอาหาร  

การใชป้ระโยชน์ ยอดอ่อน ดอกอ่อน ดอกบาน ผลอ่อนของขจรใชเ้ป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ดอกขจรแกงกะทสิมรม 
ส่วนประกอบ  

   ดอกขจร  100 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
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   หวักะทิ   1 ถว้ย 
เห็ดเผาะ   50 กรัม 

   ยอดเต่าร้างสับ  50 กรัม  
   สะตอ   50 กรัม 
   มะเขือพวง  50 กรัม 
   มะเขือเปราะผา่  10 ลูก 
   เนื�อววัหั)นชิ�น  150 กรัม 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หม้อตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่ยอดเต่าร้างสับ สะตอ มะเขือ ดอกขจร เห็ด พอผกัสุกใส่เนื�อตามดว้ย
หวักะทิ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงจืด  
 ดอกขจรแกงจืดกุ้ง 
  ส่วนประกอบ  
   ดอกขจร  250 กรัม 
   กุง้แหง้   40 กรัม 
   วุน้เส้น   50 กรัม 
   กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ยหอมแดงกระเทียมทุบ เกลือ นํ�าตาล ดอกขจร  วุน้
เส้น พอเดือดใส่กุง้ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
จําพวกแกงคั,ว 
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 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
จําพวกแกงส้ม 
 ดอกขจรแกงส้มปลาดุก 
  ส่วนประกอบ  
   ดอกขจร  200 กรัม 

ปลาดุกหั)นชิ�น  300 กรัม 
   นํ�ามะขามเปียก  1 ถว้ย 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามเปียกยีให้เนื�อละลายตกัเอากากออก ใส่
เครื)องแกงส้มและกะปิคนให้ละลายเขา้กนั เดือดดีแลว้ใส่ดอกขจรรอให้สุก 
ใส่ปลาดุกหั)นที)เตรียมไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

  
ประเภทผดัหรือทอด 

ดอกขจรผดัไข่ 
 ส่วนประกอบ  
  ดอกขจร  100 กรัม 
  ไข ่   2 ฟอง 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  กระเทียมสับ  4 กลีบ 
  นํ�ามนั   2 ชอ้น 
  พริกขี�หนูสด  5 ดอก 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้น 
 วธีิปรุง 
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เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนั พอร้อนใส่กระเทียมและหอมผดัพอเฉา ใส่ตามดว้ยดอกขจร
ที)ลา้งเด็ดนํ� าไวแ้ละพริกขี�หนูทุบ ผดัให้สุกใส่ไข่ตอกแลว้ผดัคลุกเขา้ดว้ยกนัพอไข่สุก 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ดอกขจรต้มกะท ิ
 ส่วนประกอบ  
  ดอกขจร  300 กรัม 
  หางกะทิ  1 ถว้ย 
  กะปิ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  หอมทุบ   2 หวั 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่กะปิยีให้ละลายใส่ตามดว้ยหอมทุบ พอเดือดใส่ดอกขจร 
รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกหรือแกงรสจดั 
 

ประเภทลวก 
ดอกขจรลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ดอกขจร  300 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือ พอเดือดใส่ดอกขจรลางลวกให้พอเฉา เทนํ� าร้อนออกใส่
นํ�าเยน็ทนัทีแลว้เด็ดนํ�าใส่ภาชนะไว ้

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกหรือแกงรสจดั 
 

ประเภทนึ,ง 
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ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ดอกขจรยาํไข่มดแดง 
 ส่วนประกอบ  

ดอกขจรลวก  300 กรัม  
ไขม่ดแดงตม้สุก  100 กรัม  
มะพร้าวคั)ว  40 กรัม  
หอมแดงซอย  5 หวั  
นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊  
นํ�าตาล   1 แวน่ 
 กะปิยา่ง  1 ชอ้นโตะ๊ 
 พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก 

วธีิปรุง 
ดอกขจรลวกตั�งพกัรอไว ้กุง้ปอกเปลือกพอขาวเทออกเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ตามดว้ยดอก
ขจรลวกที)เตรียม มะพร้าวคั)ว หอมแดงซอย กะปิยา่ง พริกขี�หนูหั)น นํ� ามะนาว ไข่มด
แดง คลุกใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
รับประทานกบัขา้วสวย หรือเป็นกบัแกลม้  

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
 

ประเภทนํ�าพริก 
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ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยอดอ่อน ดอกอ่อน ดอกบาน ผลอ่อนของขจรเอามากินสด หรือลวกใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกได ้
 

ขนุน 
 ชื)อวงศ ์Moraceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lamk. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง
ถึงขนาดใหญ่ ลาํตน้สูงประมาณ 8-15 เมตร มียางสีขาว ใบรูปกลมรี ยาว 7-15 ซม. กา้นใบยาว 1-2.5 
ซม. เนื�อใบเหนียวและหนา ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกตวัเมียและตวัผูอ้ยูต่น้เดียวกนั ช่อดอกตวัผูอ้อกที)
ปลายกิ)ง เป็นแท่งยาวประมาณ 2.5 ซม. ช่อดอกตวัเมียเป็นแท่งกลมยาวออกที)ลาํตน้ และตามกิ)งกา้น
ขนาดใหญ่ ผลรวมกลมยาวขนาดใหญ่ หนกัหลายกิโลกรัม เมล็ดกลมรี เนื�อหุ้มเมล็ดสีเหลือง เมื)อผลสุก
มีกลิ)นหอม  

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบสดเอามาตาํใหล้ะเอียดอุ่นพอกแผล รักษาหนองเรื�อรัง ใบเผาให้เป็น
ถ่านผสมนํ� าปูนใสหยอดหูแกป้วดหู ใบแห้งบดเป็นผงโรยแผล ไส้ในผลตม้กินแกต้กเลือด เมล็ดกินแก้
ปวดทอ้ง ราก แกท้อ้งร่วง แกไ้ข ้แกธ้าตุนํ� ากาํเริบ โลหิตพิการ ฝาดสมาน บาํรุงกาํลงั บาํรุงโลหิต แก่น
บาํรุงโลหิต แกก้ามโรค ขบัพยาธิ ระงบัประสาท แกโ้รคลมชกั ยางแกอ้กัเสบบวม แผลมีหนองเรื� อรัง 
แกต่้อมนํ� าเหลืองอกัเสบ ขบัพยาธิ ขบันํ� านม เนื�อหุ้มเมล็ดบาํรุงกาํลงั ชูหัวใจให้ชุ่มชื)น เนื�อในเมล็ด 
บาํรุงนํ�านม ขบันํ�านม บาํรุงกาํลงั ตน้ขนุนเป็นไมม้งคล  
 การใชป้ระโยชน์ เป็นไมม้งคลนิยมปลูกไวห้ลงับา้น เนื�อไมท้าํเครื)องเรือน เครื)องดนตรี สียอ้ม
อาหาร ใบอ่อนนาํมาเป็นผกัเครื)องเคียง ผลอายตุ่างๆใชเ้ป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ขนุนแก่แกงกุ้งสด 
ส่วนประกอบ  

   ขนุนแก่   300  กรัม 
    กุง้สด   200 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   2 ชอ้นชา 
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   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
วธีิปรุง 

ปอกกุง้ผา่หลงัลา้งเด็ดนํ� ารอไว ้เอาลูกขนุนกลางอ่อนกลางแก่ปอกผิวเปลือก
เอาไส้ออกหั)นเป็นชิ�นหนา  1  นิ�ว  ลา้งนํ� าตั�งพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ 
พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั ใส่ขนุนหั)นพอสุกนิ)มใส่
กุง้ ตามดว้ยหวักะทิรอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
เม็ดขนุนแกงกะทปิลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  
  ปลายา่ง   150 กรัม 
  เมด็ขนุน  30  กรัม 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
  ใบมะกรูด  4 ใบ 
  เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1  ชอ้นโตะ๊ 

เกลือ   2 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ปลายา่งแกะเอาแต่เนื�อฉีกชิ�นเล็กพกัรอไว ้เม็ดขนุนแกะเปลือกออกผา่สองซีกลา้งเด็ด
นํ� าไวเ้อาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ  พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั  ใส่
ปลายา่ง  เม็ดขนุน  ตามด้วยหัวกะทิปิดฝาจนเม็ดขนุนสุกไดที้) ใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
 
 
 
จําพวกแกงคั,ว 
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ลกูขนุนแกงคั,วเนื�อ(ววั หมู ไก่) 
ส่วนประกอบ   

ลูกขนุนแก่ปอกหั)น  300 กรัม 
เนื�อหั)น   250 กรัม 
เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊  
หางกะทิ   2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่ตามดว้ยเครื)องแกงและกะปิยีคนใหเ้ขา้
กนัผดัจนหอม ใส่ลูกขนุนหั)นผดัให้พอสุกใส่หางกะทิ รอเดือดใส่เนื�อหั)นที)
เตรียมไว ้เคี)ยวต่ออีกเล็กนอ้ยแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
เม็ดขนุนแกงไตปลา 
 ส่วนประกอบ  
  เมด็ขนุน  80 กรัม 
  ไตปลาช่อน  ½ ถว้ย 
  เนื�อปลาโอยา่ง  60 กรัม 
  เครื)องแกงไตปลา 2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  มะเขือเปราะ  50 กรัม 
  มะเขือพวง  20 กรัม 
  หน่อไผป่่า  30 กรัม 
  นํ�ากะทิ   2 ถว้ย 
  ใบมะกรูด  5 ใบ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
 
 วธีิปรุง 
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เม็ดขนุนปอกผ่าพกัไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื) องแกงและกะปิคนให้
ละลายเขา้กนั ใส่เมด็ขนุนผา่ ปลายา่งและผกัที)เตรียมไว ้รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียงชนิดต่างๆ แกงไตปลาอุ่นไวบ้ริโภคไดห้ลาย
วนั สมยัก่อนจึงนิยมพกพาเดินทางไกล 

   
ประเภทต้ม 

ขนุนแก่ต้มกะทกิุ้งสด 
ส่วนประกอบ   

 ลูกขนุนแก่หั)นชิ�น  300 กรัม 
 หางกะทิ  2 ถว้ย 
กะปิกุง้   1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้สดปอกเปลือก  150 กรัม  
หอมทุบ   2 หวั 

วธีิปรุง 
ลูกขนุนกลางอ่อนกลางแก่ปอกผิวเปลือกเอาไส้ออกหั)นเป็นชิ�นหนา  1-2  นิ�วพกัไว ้
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่กะปิยีคนให้ละลายตามดว้ยหอมทุบและขนุนหั)น  พอ
ขนุนสุกนิ)มใส่กุง้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว ชาวบา้นมกัเลือกเอาลูกขนุนแก่ตน้ที)ออกลูกดกเกินไปมาใช้
เป็นอาหารก่อน ส่วนกุง้นั�นมกัจบัหาไดจ้ากแมน่ํ�าลาํคลองตามถิ)นอาศยั 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า หรือลาบ 
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ลกูขนุนอ่อนยาํ(ลกูราย) 
ส่วนประกอบ   

ลูกขนุนอ่อนซอยชิ�นบาง 200 กรัม 
มะพร้าวคั)ว  40 กรัม 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย  3 หวั 
ปลายา่ง   60 กรัม 
มะนาว   2 ลูก 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
เกลือ   ½ ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาลูกขนุนอ่อนขนาดประมาณขอ้มือหั)นซอยเป็นชิ�นเล็กบาง  ยีกะปิยา่งลงคลุกปนกบั
มะพร้าวคั)ว หอม ปลายา่ง เขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
ลูกขนุนอ่อนหากมีติดตน้มากเกินไป จะทาํให้ได้ขนุนสุกลูกเล็ก ชาวบา้นมกัทยอย
ปลิดเอามาทาํกินเป็นกบัขา้ว 

 
ขนุนลาบ 

ส่วนประกอบ   
ลูกขนุนแก่ตม้สุก 500 กรัม 
 เครื)องทาํลาบ 1 ถว้ย 
นํ�าปลา  1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล  1ชอ้นชา 
พริกขี�หนูหั)น 5 ดอก 

วธีิปรุง  
ลูกขนุนแก่ปอกหนามออกตม้ใหสุ้กเทนํ�าทิ�ง พอเยน็ฉีกเป็นชิ�นเล็กๆใส่ภาชนะคลุกกบั
เครื)องทาํลาบใหล้ะลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
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 ใบอ่อน ผลอ่อน ผลแก่ ของขนุนรับประทานดิบหรือลวกตม้เป็นผกัเครื)องเคียงได ้
 

ขมิ�น 
 ชื)อวงศ ์Zingiberaceae ชื)อวิทยาศาสตร์Curcuma longa Linn. เป็นพืชลม้ลุกมีหวัหรือเงา้อยูใ่ต้
ดิน เนื�อในของเหงา้สีเหลืองส้ม มีกลิ)นหอมเฉพาะตวั ใบขึ�นมาจากเหงา้กา้นใบล่างเรียงเป็นวงซอ้นทบั
กนั ใบเดี)ยวสีเขียวอ่อนรูปใบหอกกวา้ง 12-15 ซม. ยาว 30-40 ซม. ดอกออกเป็นช่อมีกา้นช่อแทรกขึ�นมา
ระหวา่งกา้นใบ ดอกสีขาวอมเหลือ  รูปทรงกระบอก กลีบดอกสีเหลืองอ่อน ใบประดบัสีเขียวอ่อนหรือ
สีนวล บานครั� งละ 3-4 ดอก ผลรูปกลมมี 3 พ ู

สรรพคุณทางสมุนไพร แกโ้รคผิวหนงั ขบัลม แกผ้ื)นคนั แกท้อ้งร่วง รักษาแผลในกระเพาะ
หรือลาํไส้  มีฤทธิg ฆ่าเชื�อ แบคทีเรีย เชื�อรา ลดการอกัเสบ ขบันํ� าดี นํ� ามนัหอมระเหย ในขมิ�นบรรเทา 
อาการปวดทอ้ง ทอ้งอืด แน่นจุดเสียด  

การใชป้ระโยชน์ ใบและหวัของขมิ�นนาํมาประกอบอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
 หวัขมิ�นเป็นส่วนประกอบ ในเครื)องแกงกะทิ แกงคั)ว แกงเผด็ แกงไตปลา แกงส้ม 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ปลานํ�าจืดทอดขมิ�น 

ส่วนประกอบ   
  ปลาคละชนิด  500 กรัม 

ขมิ�น   15 กรัม  
 กระเทียม  1 หวั 
 เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�ามนั   1 ถว้ย 

วธีิปรุง 
ปลาขอดเกล็ดเอาเครื)องในออก กรีดขา้งตามเฉียงอยา่ถี)มากนกัตวัที)มีขนาดโตตดัท่อน
ลา้งพกัรอไว ้เอาขมิ�นกระเทียม เกลือ โขลกให้ละเอียดคลุกกบัปลาหมกัไวป้ระมาณ    
5 – 10 นาที เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนไดที้) ใส่ปลาที)เตรียมไวล้งทอดไฟอ่อน
จนสุกหอม 

การบริโภค  
กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

ประเภทต้ม 
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ต้มขมิ�นกบควน(กบทูด) 
ส่วนประกอบ   

กบนาลอกหนงั  500 กรัม 
 ตะไคร้ทุบ   2 ตน้ 
ขมิ�นทุบ    10 กรัม 
เกลือ    1 ชอ้นโตะ๊ 
กระเทียมทุบ   5 กลีบ 
ใบมะกรูด  5 ใบ 

 วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่ ตะไคร้ ขมิ�น กระเทียม ทุบพอแตก รอเดือดใส่กบนาที)เตรียม
ไว ้นํ�าเดือด ใส่ใบมะกรูดหั)น ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ต้มขมิ�นปลากระบอก 

ส่วนประกอบ   
ปลากระบอก   500 กรัม 
เกลือ   2 ชอ้นชา   
 พริกขี�หนูทุบ  10 ดอก 
 กระเทียมทุบ   5 กลีบ 
หอมทุบ   2 หวั 
ขมิ�นทุบ   15 กรัม 
นํ�าส้มตะโตนด  1 ถว้ย 
 พริกไทยตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าผสมนํ� าส้มตาลโตนดใส่หม้อตั�งไฟพอเดือดใส่พริกไทยตาํ ขมิ�นพริกขี�หนู
กระเทียมและหอมแดงทุบ รอเดือดอีกครั� งใส่ปลากระบอก พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย  หรือกินเป็นกบัแกลม้ 

 
ขมิ�นต้มไก่ 
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ส่วนประกอบ  
  ไก่สับ   500 กรัม 
  ขมิ�นทุบ   15 กรัม 
  ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
  หอมแดงทุบ  3 หวั 
  ใบมะกรูดฉีก  5ใบ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาตะไคร้หอมขมิ�นใส่หมอ้ตั�งไฟ เดือดเต็มที)ใส่ไก่ปิดฝา เดือดอีกหนใส่ใบมะกรูด 
แลว้ปรุงแต่งรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ใบขมิ�นยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  ใบขมิ�นอ่อน  250 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  60 กรัม 
  กุง้แหง้ตาํพอชํ�า  50 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 โตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาใบขมิ�นอ่อนวางซอ้นกนัมว้นหั)นฝอยใส่ภาชนะคลุกกบัมะพร้าวคั)ว กุง้แห้งตาํ พริก
ขี�หนูหั)น นํ�ามะนาว เมื)อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
อาหารยา กินเป็นกบัขา้วช่วยแกท้อ้งอืด นิยมทาํกินในฤดูฝนเพราะขมิ�นมีใบอ่อนมาก 

 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
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 ใบขมิ�นห่อปลาพองย่าง 
ส่วนประกอบ   

ปลาพองขดูเอาแต่เนื�อ 300 กรัม 
 ใบขมิ�น   10 ใบ 
 ตะไคร้ซอย   40 กรัม 
ขมิ�น    15 กรัม 
พริกขี�หนู  10 เมด็ 
 พริกไทย   2 ชอ้นชา 
กระเทียม                 6 กลีบ 
 เกลือ    1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาเครื)องปรุงทั�งหมดโขลกให้ละเอียด แล้วเอาเนื�อปลาที)เตรียมไวม้าคลุกเคล้าให้
ละลายเขา้กนัแลว้ห่อดว้ยใบขมิ�นหลานๆชั�น มดัดว้ยเชือกกลว้ยหรือตอกไมไ้ผ ่แล้ว
นาํไปยา่งไฟอ่อนๆใหสุ้ก 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย  หรือกินเป็นกบัแกลม้ ปลาพองในที)นี� คือปลาตายที)ขึ�นอืดแลว้ 

การห่อดว้ยใบขมิ�นยา่งไฟเป็นการแต่งกลิ)นอยา่งหนึ)ง 
 
ใบขมิ�นห่อลกูปลาย่าง 
 ส่วนประกอบ  
  ลูกปลา   300 กรัม 
  ขมิ�น   10 กรัม 
  พริกไทย  1 ชอ้นชา 
  หอมแดง  10 กรัม 
  กระเทียม  5 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  ใบขมิ�น   12 ใบ 
 วธีิปรุง 

ลูกปลาหรือปลาตวัเล็กถอดเกล็ดตดัหัวบีบขี� ออกล้างสะเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาขมิ�น 
พริกไทย หอมแดง กระเทียม เกลือ ใส่ครกตาํให้แหลกแลว้คลุกกบัปลา เอาปลาที)คลุก
เครื)องแลว้ไปห่อใบขมิ�นที)เตรียมไวห้นึ)งห่อใชส้องใบ ควรลนไฟหรือตากแดดให้เหี)ยว
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ก่อนใช้ห่อ ไม่เช่นนั�นใบขมิ�นจะฉีกง่าย ห่อพนักลมตามยาวให้แน่นเสร็จแลว้พบัหัว
ทา้ย หนีบไมต้บัผกูเชือกกลว้ย เอาไปยา่งไฟอ่อนใหสุ้ก   

 การบริโภค 
กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ ลูกปลาในที)นี�หมายถึงปลาตวัเล็กๆ ดงัเช่น ปลาขี�หลิม
(ปลากริม) ปลาเด(ปลากระดี)) ปลาไส้โอน(ปลาเนื�ออ่อน) เป็นตน้ ชาวบา้นมกัจบัหาได้
ง่ายโดยเครื)องมือพื�นบา้น เช่น ซ่อน ไซ ปลาตวัเล็กที)ตายง่ายใชกิ้นก่อนตวัใหญ่ๆไวที้)
หลงั ตามวถีิชีวติของชาวบา้นที)พอเพียงและมีภูมคุม้กนั 

 
ปิ� งขมิ�นแลน - แย้ - กระรอก 
 ส่วนประกอบ  
  แลน - แย ้- กระรอก 250 กรัม 
  หวัขมิ�น   15 กรัม 
  ใบขมิ�น   4 ใบ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  ไมต้บั   2 อนั 
 วธีิปรุง 

ขมิ�นกบัเกลือตาํเขา้ดว้ยกนัให้แหลกพกัรอไว ้แลนหรือแยเ้อาหนังออกล้างคลุกเขา้
ดว้ยกนัขมิ�นตาํเกลือ ห่อใบขมิ�น แลว้ใส่ไมต้บัหนีบมดัดว้ยเชือกปิ� งไฟใหสุ้ก  

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   

ประเภทหมกและนึ,ง 
ยอดขมิ�นห่อหมกกุ้งนา 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดขมิ�นอ่อนหั)นฝอย 70 กรัม 

กุง้นา    250 กรัม 
  เกลือ   1ชอ้นชา 
  หอมทุบ   2 หวั 
  พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก 
  ใบตองลนไฟ  ½  ใบ 
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 วธีิปรุง 
ลา้งกุง้สะเด็ดนํ� าพกัไว ้เอายอดขมิ�นอ่อนมว้นหั)นฝอยใส่ภาชนะคลุกกบักุง้ เกลือ หอม 
แลว้ห่อใบตองหลายชั�นเอาไปหมกขี� เถา้ใตใ้นกองไฟใหสุ้ก 

 การบริโภค 
ชาวบา้นตามชนบทมกัทาํกินตามไร่นา เวลาไดกุ้ง้จากการวิดปลาช่วงหนา้แลง้ หรือดกั
ซ่อนตามคนันาช่วงหนา้ฝน 

 
ข่วน 

เป็นพืชจาํพวกปาล์ม ชื)อวงศ ์ Palmae ชื)อวิทยาศาสตร์ Licuala sp. ชอบขึ�นตามป่าพรุ(ที)พรุโต๊ะ
แดงจงัหวดันราธิวาสเรียกตน้ขว่น) ใบประกอบทรงกลมเรียงเวียนรอบลาํตน้  แผน่ใบสีเขียวเป็นมนั ใบ
ยอ่ยจกัเวา้ลึกถึงสะดือ แผน่ใบยอ่ยเป็นรอยจีบตามยาวชองใบ ปลายใบยอ่ยเป็นรอยหยกั กา้นใบสีเขียว
เหลืองยาว  50-100 ซม. ขอบกา้นใบมีหนามแข็งปลายโคง้ ดอกออกระหวา่งกาบใบเป็นช่อแยกแขนง 
ผลสดมีเมล็ดเดียวทรงกลมขนาดโตประมาณดินสอดาํ  ผลแก่สีเขียวเมื)อสุกสีแดงเปลือกเรียบ 
 สรรพคุณทางสมุนไพร ใชร้ากและเปลือกโคนตน้แกบิ้ดทอ้งเสียทอ้งเดิน   
 การใชป้ระโยชน์ ใบแก่ใชท้าํหลงัคาที)พกัโรงเรือนชั)วคราว ใบอ่อนใชห่้อขนมขา้วเหนียวใน
โอกาสงานเทศกาล ทาํภาชนะใชต้กันํ�า หรือใชท้าํวสัดุจกัสาน เช่น ทาํพดั ทาํดอกไมป้ระดิษฐ ์กา้นใบใช้
ทาํเครื)องมือจบัปลา(ซ่อน) ใชท้าํตอกเยบ็จากมุงหลงัคา ใชส้านเสื)อ ใชส้านทาํภาชนะใส่ของ ลาํตน้เป็น
ไมใ้ชส้อย ทาํดา้มมีดดา้มขวาน ทาํสากกะเบือ ผลอ่อนเด็กๆกินเล่นรสฝาดมนั หรือใชใ้บยอ่ยทาํเรือลอย
นํ�าเล่น ยอดอ่อนของตน้กินเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

 ยอดข่วนแกงกะทกิุ้ง 
ส่วนประกอบ   

ยอดขว่น  200 กรัม 
หวักะทิ    1 ถว้ย  
หางกะทิ    2 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้ปอกเปลือก  150 กรัม 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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วธีิปรุง  
ยอดข่วนสับตามยาวเป็นชิ�นเล็กๆพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ ตั�งไฟพอนํ� า
ร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่ยอดข่วนที)เตรียมไว ้ 
ตามดว้ยหวักะทิ  พอเดือดอีกครั� งใส่กุง้ สุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดข่วนยาํปลากระป๋อง 

ส่วนประกอบ   
ยอดขว่น  250  กรัม 
นํ�ามะนาว   4    ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย  2    หวั 
พริกขี�หนูสวน  5     ดอก 
นํ�าปลา   1     ชอ้นโตะ๊ 
ปลากระป๋อง  1     กระป๋อง 

วธีิปรุง 
ยอดขว่นสับเป็นชิ�นเล็กคลา้ยทาํส้มตาํใส่ภาชนะไว ้ เปิดปลากระป๋องใส่คลุกให้ละลาย
เขา้กนั ใส่ตามดว้ยหอมซอยและพริกขี�หนู คลุกต่ออีกครั� งแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกินเป็นกบัแกลม้ 

 
ข่า 

ชื)อวงศ ์ Zingiberaceae ชื)อวิทยาศาสตร์  Alpinia  galanga   (Linn.) Willd. เป็นไมล้ม้ลุกอายุ
หลายปีแตกกอสูง 1.5-2 เมตร เป็นพืชที)มีลาํตน้หรือเหงา้อยูใ่ตดิ้นเห็นขอ้ปลอ้งชดัเจน เนื�อในสีเหลืองมี
กลิ)นหอมเฉพาะตวั รสเผด็ร้อน ใบเดี)ยวเรียงสลบั รูปวงรีหรือเกือบขอบขนาน กวา้ง 7-9 ซม. ยาว 20-40 
ซม. ดอกช่อออกที)ยอด ดอกยอ่ยขนาดเล็กกลีบดอกสีขาวผลแหง้แตกได ้รูปกลม 
 สรรพคุณทางสมุนไพร ลดการบีบตวัของลาํไส้ ลดการอกัเสบ ยบัย ั�งแผลในกระเพาะอาหาร แก้
ทอ้งขึ�น ทอ้งอืดเฟ้อ ขบัลม แกอ้าหารเป็นพิษ แกล้มพิษ รักษากลากเกลื�อน โรคผวิหนงั ติดเชื�อแบคทีเรีย 
เชื�อรา  
 การใช้ประโยชน์ ชาวชนบทมกันิยมปลูกไวต้ามขา้งที)พกัอาศยัหรือตามหัวไร่ปลายนา ไวใ้ช้
เป็นยาและอาหาร การเอามาเป็นส่วนประกอบ อาหารนั�นใชไ้ดท้ั�ง สด แหง้ และหน่ออ่อน 
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ประเภทต้ม 

หน่อข่าต้มปลาฉิ�งฉั�งกบัยอดส้มป่อย 
 ส่วนประกอบ  
  หน่อขา่อ่อนฝานบาง 80 กรัม 
  ยอดส้มป่อยหั)นฝอย 100 กรัม 
  ปลาฉิ�งฉั�งแหง้ไมมี่กา้ง 100 กรัม 
  หอมแดงทุบ  3 สามหวั 
  กะปิ   2 ชอ้นชา 
  พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา   
 วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอเดือดใส่กะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่หอมแดงทุบเดือดอีกครั� ง
ใส่ปลาฉิ�งฉั�ง ตามดว้ยหน่อขา่และยอดส้มป่อย รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
ชาวบ้านเชื)อว่าช่วยเจริญอาหาร ช่วยลดอาการทอ้งอืดจุกเสียด ขบัลมในกระเพาะ
อาหารและลาํไส้ 

  
ข่าต้มกะทไิก่  

ส่วนประกอบ  
 ไก่บา้นสับ  500 กรัม   
หวัขา่ทุบ  5 กรัม 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
พริกขี�หนูทุบ        6 ดอก 
ขมิ�นทุบ   10 กรัม 
นํ�าปลา                 1 ชอ้นโตะ๊ 
 นํ�าตาล                 1 ชอ้นชา 
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          วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ตามดว้ยข่า พริกขี�หนู ขมิ�นและหอมแดงทุบ รอเดือดจดัดี
แลว้ใส่ไก่สับ พอสุก ใส่หวักะทิแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

           การปริโภค 
                 เป็นกบัขา้วและกบัแกลม้            
 
ข่าต้มกะทปิลาช่อน  

ส่วนประกอบ  
ปลาช่อนหั)น  400 กรัม   

              หวัขา่ทุบ  5 กรัม 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 

หอมแดงทุบ  2 หวั 
  ขมิ�นทุบ   15 กรัม 
  พริกขี�หนูทุบ        5 ดอก 
  เกลือ                1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล                1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ถอดเกล็ดปลาช่อนเอาไส้ออกตดัทอ่นลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่
ตามดว้ยหวัข่าทุบ พริกขี�หนูทุบ ขมิ�นทุบ  หอมแดงทุบ พอเดือดใส่ปลาช่อน รอสุกใส่
หวักะทิปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การปริโภค 
                เป็นกบัขา้วและกบัแกลม้                        
             
ข่าต้มกะทกิบ 

ส่วนประกอ 
กบนาสับชิ�น  400 กรัม 
หวัขา่ทุบ  2 หวั 

  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 

หอมแดงทุบ  3 หวั 
พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก 
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ขมิ�นทุบ   15 กรัม 
   นํ�าปลา                  1 ชอ้นโตะ๊ 
    นํ�าตาล                  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
กบลอกหนงัผา่ทอ้งเอาไส้ออกสับสี)ส่วนลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ
ใส่ตามดว้ยข่า พริกขี�หนู ขมิ�น และหอมแดงทุบ พอเดือดดีแลว้ใส่กบสับรออีกครั� งใส่
หวักะทิปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การปริโภค 
               เป็นกบัขา้วและกบัแกลม้         
                

ข่าลงิ 
    ชื)อวงศ ์Zingiberaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Alpinia conchigera Griff. เป็นไมพ้ื�นล่างในป่าดิบชื�น 
ลาํตน้เป็นเหงา้ใตดิ้น เนื�อในสีขาวมีกลิ)นเฉพาะตวั แตกกอสูง 50-100 ซม. ใบเดี)ยวเรียงสลบั รูปใบหอก
โคนใบสอบ มีขนที)ขอบใบ กาบใบเรียงซอ้นกนัแน่นขึ�นมาจากเหงา้ ดอกออกที)ยอดช่อตั�งแยกแขนง ยื)น
เหนือกาบใบ ดอกขาวแกมเหลือง มีกาบหุม้ช่อดอกสีเหลืองอ่อน ผลรูปกลมขนาด เส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.6-
1.0 ซม. ผลแก่สีเขียวเมื)อสุกสีแดง ปลายผลมกัมีกลีบดอกแหง้ติดอยู ่  

สรรพคุณทางสมุนไพร เหงา้แก่ฝนกบันํ� าปูนใสทารักษา เกลื�อน กลาก แกป้วดทอ้ง ขบัลมใน
ลาํไส้  ราก แกป้ระดง  ดอกและผลแกป้วดทอ้ง แกล้มป่วง  ดอกอ่อนและผลอ่อนบริโภคเป็นผกัสดได ้ 

การใชป้ระโยชน์ หน่ออ่อนและเหงา้ขา่ลิงนาํมาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ข่าลงิแกงสมรม 

ส่วนประกอบ  
   หน่อขา่ลิงหั)น  100 กรัม 
   เนื�อ(กุง้ ปลา หมหูรือววั) 150 กรัม 

เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิสด   3 ถว้ย 

ยอดยา่นนางหั)น  50 กรัม 
   หน่อไผป่่าสับ  80 กรัม  
   สะตองอก  50 กรัม 
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   มะเขือพวง  50 กรัม 
   มะเขือเปราะผา่  5 ลูก 
   เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

หน่อข่าลิงปอกส่วนแข็งออกหั)นยาวสองนิ�วลา้งพกัไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่หน่อไผ่สับ 
สะตอ ยอดยา่นนาง มะเขือผา่ ขา่ลิงหั)น พอผกัสุกใส่เนื�อ เดือดอีกครั� งปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงจืด  
 ข่าลงิแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  
   หน่อขา่ลิงอ่อนตดั 1 นิ�ว 100 กรัม 
   เนื�อปลายา่ง  60 กรัม 
   กุง้แหง้    20 กรัม 
   สับปะรดอ่อนหั)นบาง 50 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
หน่อข่าลิงลอกกาบใบออกเอาแต่ส่วนอ่อนตดัลา้งนํ� าพกัรอไว ้สับปะรดอ่อน
ปอกเปลือกเฉือนบางชิ�นพองามพกัไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายกะปิ
ยคีนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่กุง้แห้ง ปลายา่ง พอเดือดใส่สับปะรดและหน่อข่าลิง  
สุกดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงคั,ว 
 หน่อข่าลงิแกงคั,วปลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  

หน่อขา่ลิงอ่อนหั)น 100 กรัม 
   เนื�อปลายา่ง  70 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

หน่อข่าลิงลอกกาบใบออกเอาแต่ส่วนอ่อนหั)นยาว 2 นิ�วลา้งนํ� าพกัรอไว ้ปลา
ยา่งเอากา้งออกฉีกเป็นชิ�นพองามพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่
เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่ หน่อข่าลิงหั)น เนื�อปลา
ยา่งฉีก เดือดอีกหนใส่หวักะทิ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 หน่อข่าลงิแกงเผด็กุ้งฝอย 
  ส่วนประกอบ  

หน่อขา่ลิงอ่อนหั)น 2 นิ�ว 100 กรัม 
เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้ฝอย   150 กรัม 

   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 
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  วธีิปรุง 
กุง้ฝอยลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิ
ยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่หน่อข่าลิงหั)นตามด้วยกุง้ พอกุง้สุกใส่ใบ
มะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว การไดม้าซึ) งกุง้ฝอยชาวบา้นอาจหาไดจ้ากการดกัดว้ย
ซ่อน ไซ หรือจากการวดินํ�าจบัปลาในฤดูแลง้ 

 
ประเภทต้ม 

ข่าลงิต้มกะทปิลาไหลใส่ส้มแขก 
ส่วนประกอบ   

ปลาไหลหั�นตามขอ้ 300 กรัม 
 กะทิ     3 ถว้ย 
พริกไทยตาํ  1 ชอ้นชา 
หวัขา่ลิงอ่อนทุบ  50 กรัม 
ส้มแขก   6 แวน่ 
ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
ตะไคร้ทุบ   2 ตน้ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ปลาไหลรูดเมือกออกด้วยใบข่อย ใบมะเดื)อปล้อง ใบเหมล หรือใบไผ่(เป็นจาํพวก
ใบไมที้)มีขนหรือสากมือจะทาํใหเ้มือกปลาไหลติดออกมาไดง่้าย) ผา่ทอ้งเอาไส้ออก
ตัดตามข้อล้างนํ� าพักรอไว้ เอากะทิใส่หม้อตั� งไฟรอเดือด ใส่ส้มแขก หอมแดง 
พริกไทยตาํ ข่าอ่อนและตะไคร้ทุบ พอเดือดอีกครั� งใส่ปลาไหล รอสุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  
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ประเภทผกัเครื,องเคียง 
หน่ออ่อน ดอกอ่อน และผลอ่อนของข่าลิงรับประทานสดเป็นผกัเครื)องเคียงได ้มีกลิ)นและรส

เฉพาะตวั 
 

ขิง 
วงศ ์Zingiberaceae ชื)อวทิยาศาสตร์ Zingiber officinale   Rosc. เป็นพืชลม้ลุกไม่ชอบดินเหนียว

หรือดินทรายจดั มีเหงา้ใตดิ้นสีนํ� าตาลเหลือง เนื�อในเหง้าสีนวลมีกลิ)นเฉพาะตวั รสเผด็ร้อน ใบเดี)ยว
เรียงสลบั รูปขอบขนานแกมใบหอก กวา้ง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. ขอบใบเรียบ แผน่ใบสีเขียวแก่เป็น
มนั กาบหุ้มใบซ้อนกนัเป็นลาํตน้เทียมยาว 8-12 ซม  ดอกช่อออกจากเหงา้ใตดิ้น ช่อดอกอดักนัเป็นรูป
ทรงกระบอกยาว 4-7 ซม. ดอกสีเหลืองแกมเขียว ผลแหง้ทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. 3 พมีูเมล็ดมาก 

สรรพคุณทางสมุนไพร ใชเ้ป็นยาเจริญอาหาร ขบัลม บาํรุงธาตุ แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ปวดทอ้ง 
คลื)นไส้อาเจียนที)เกิดจากธาตุไม่ปกติ ใชเ้หงา้สดขนาดเท่าหวัแม่มือทุบให้แตกตม้เอานํ� าดื)ม แกไ้อ ขบั
เสมหะ ฝนกบันํ�ามะนาวแทรกเกลือ ใชก้วาดคอหรือจิบบอ่ย ๆ  

การใชป้ระโยชน์ เหงา้แก่หรืออ่อนเอามาปรุงอาหารได ้
   

ประเภทผดัหรือทอด 
ขิงผดัไก่ 
   ส่วนประกอบ  
                    ขิงหั)นฝอย  100  กรัม 

ไก่สับ   300 กรัม 
นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอากระทะใส่นํ�ามนัพืชตั�งไฟ พอร้อนใส่ไก่ผดัเมื)อใกลสุ้กใส่ขิง ผดัต่อจนทั�งหมดสุกดี
แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
 รับประทานกบัขา้วสวย  

 
ผดัขิงปลาโอน 
 ส่วนประกอบ   

 ปลาโอน   300 กรัม 
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ขิ)งหั)นฝอย   80 กรัม 
นํ�ามนัพืช   2 ถว้ย 
กระเทียมทุบ   7 กลีบ 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
ปลาโอนเอาไส้ออกตดัท่อนลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพืชพอร้อน
ใส่กระเทียมทุบ ผดัให้กระเทียมเหลืองหอมตกัออกพกัรอไว ้ ใส่ปลาทอดไฟอ่อนให้
สุก ใส่ตามดว้ยขิงหั)นฝอยผดัตอให้ขิงพอเฉา ใส่กระเทียมที)พกัไวผ้ดัคลุกอีกหน ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว ปลาโอนตวัใสไมมี่เกล็ด หาไดบ้ริเวณที)นํ�าสะอาดไหลรินๆ 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ขิงยาํหนังหมู 
 ส่วนประกอบ  
  ขิงสดหั)นฝอย  70 กรัม 
  หนงัหมูหั)นฝอย  250 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  40  กรัม 
  กุง้แหง้   2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 

นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1  ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

หนงัหมูตม้ให้สุกเทนํ� าออกพอเยน็หั)นบางเป็นเส้นฝอยพกัรอไว ้เอากุง้แห้งใส่ครกตาํ
พอชํ�าแตก ตกัใส่ภาชนะตามดว้ยหนงัหมหูั)น นํ�ามะนาว ขิงซอย พริกขี�หนูหั)น มะพร้าว
คั)ว คลุกใหเ้ขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
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ขิงอ่อนยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  ขิงอ่อน   100 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  60 กรัม 

กุง้แหง้   80 กรัม 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ปอกขิงอ่อนหั)นบางใส่ครกตาํพอชํ� าแลว้ปั� นคั�นนํ� าออก(ลดความเผด็ร้อนลง)ตั�งพกัรอ
ไว ้เอากุง้แห้งใส่ครกตาํให้นุ่มแตกเป็นชิ�นหยาบๆ ตกัใส่ภาชะคลุกกบัขิงที)เตรียมไว ้
ใส่ตามดว้ยมะพร้าวคั)ว นํ�าตาลนํ�าปลาเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ   

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว ควรเลือกเอาแต่ขิงอ่อนมาทาํเพื)อมิใหเ้ผด็ร้อนมากเกินไป 
   

ประเภทดอง 
ขิงดอง 
 ส่วนประกอบ  
  ขิงอ่อน   500 กรัม 
  นํ�าตาล   50 กรัม 
  นํ�าส้ม   1 ถว้ย 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ขิงอ่อนล้างซอยบางๆ บีบนํ� ามะนาวซาวคลุกให้ทั)ววางเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าตาล นํ� าส้ม 
เกลือ ใส่หม้อตั� งไฟเคี)ยวคนให้ละลายเข้ากัน ยกลงพกัรอเย็น เอาขิงซอยใส่ขวด
ปากกวา้ง ใส่ตามดว้ยนํ�าดอง(ที)เยน็แลว้)ใหท้ว้ม ปิดฝา 3 วนั เริ)มรับประทานได ้

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นเครื)องเคียงอาหารแกเ้ลี)ยนหรือมนั 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
 ขิงดองใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงได ้รับประทานกบัอาหารมนัแกเ้ลี)ยน 
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ขี�พร้าไฟ(ฝักข้าว) 

 ชื)อวงศ ์Cucurbitaceae ชื)อวิทยาศาสตร์  Momordica cochinchinensis Spreng. เป็นพืชเถาเลื�อย
ขึ�นพนัตน้ไมอื้)น เถายาวไดก้วา่ 20 เมตร มีมือเกาะออกตามง่ามใบ เถากึ) งแก่กึ) งอ่อนมีลกัษณะกลม 
เปลือกสีเทา มีปมสีนํ�าตาลเขม้กระจายโดยทั)วไป เถาสี) เหลี)ยมเปลือกสีเขียวไม่มีปม ผลกลมโตประมาณ
กาํปั� น เปลือกนอกเป็นหนามคลา้ยหนามขนุน เมล็ดในผลแบนอดัแน่นมีจาํนวนมาก  

สรรพคุณทางสมุนไพร หวั ใบ ราก แกไ้ข ้เถาแกเ้ส้นเอ็นพิการ ขอ้ต่อพิการ กระดูกพิการ เมล็ด
แกผ้วิหนงัผื)นดนั มะเร็งบางชนิด เนื�อของผลแกไ้ข ้ขบั 
 การใช้ประโยชน์ ปัสสาวะ  ฟักขา้วเป็นพืชมากคุณค่าสามารถใช้ประโยชน์เป็นอาหารไดท้ั�ง
ส่วนยอด ผลดิบ ผลสุกและเยื)อหุ้มเมล็ด เป็นพืชโตเร็ว ไม่ตอ้งการการดูแลรักษานกั สามารถปลูกเป็น
พืชสวนครัวไวใ้ชใ้นครัวเรือนเป็นพืชผกัพื�นบา้น 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ขี�พร้าไฟแกงกะทสิมรม 
ส่วนประกอบ  

ขี�พร้าไฟหั)น  100 กรัม 
   หน่อไผส่ับ  80 กรัม 

มะเขือพวง  50 กรัม 
กุง้แหง้   50 กรัม 
เมด็ขี�คอ้น  7 เมด็ 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

กุง้แหง้แช่นํ�าใหนิ้)มพกัรอไว ้ขี�พร้าไฟปอกเอาไส้ในออกหั)นเป็นชิ�นเล็กพกัไว ้
หน่อไผป่่าปอกสับพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและ
กะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั เดือดดีแลว้ใส่หน่อไผส่ับปล่อยเดือดระยะหนึ)ง(ให้
กลิ)นหืนหน่อไผอ่อกไป) ใส่ขี�พร้าไฟที)หั)นเตรียมไว ้เม็ดขี�คอ้น(ปอกผา่กลาง
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เมด็สี)ส่วนหากมีใชเ้ม็ดขนุนหรือจาํปาดะได)้ กุง้แห้ง มะเขือพวง รอผกัสุกใส่
หวักะทิ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
จําพวกแกงจืด  
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มลู 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ขี�พร้าไฟแกงส้มปลากดนํ�าจืด 

ส่วนประกอบ  
   ขี�พร้าไฟปอกหั)นชิ�น 200 กรัม 

ปลากดหั)นชิ�น  250 กรัม 
   นํ�ามะขามเปียก  ½ ถว้ย 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามเปียกยีให้ละลายตกัเอากากออก ใส่
เครื)องแกงส้มและกะปิคนให้ละลายเขา้กนั เดือดดีแลว้ใส่ขี�พร้าไฟรอให้สุก 
ใส่ปลากดหั)นที)เตรียมไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว เมื)อบริโภคขี�พร้าไฟชาวบา้นเชื)อวา่เป็นอาหารยาแก้
ไดห้ลายโรคและแกคุ้ณไสย ยาสั)ง 
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ประเภทผดัหรือทอด 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทลวก 
ยอดฟักข้าวลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดฟักขา้ว  300 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือ รอเดือดจดัยกลงใส่ยอดฟักขา้วปิดฝา พอเฉาเทนํ� าร้อน
ออกใส่นํ�าเยน็ทนัที  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยอดฟักข้าวยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดฟักขา้ว  300 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  100 กรัม 
  กุง้แหง้   2 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมสับ  5 กลีบ 
  พริกขี�หนูหั)น  8 ดอก 
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  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  1 ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

ยอดฟักขา้วลวกแลว้หั)นยาวประมาณ 2 นิ�วเด็ดนํ� ารอไว ้กุง้แห้งตาํใส่ภาชนะ ใส่ตาม
ดว้ย กระเทียมสับ พริกขี�หนูหั)น กะปิยา่ง นํ� ามะนาว เกลือ ยอดฟักขา้วหั)น คลุกให้เขา้
กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 

ยอดฟักข้าวดอง 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดฟักขา้ว  300 กรัม 
  นํ�าส้มตาลโตนด  2 ถว้ย 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอายอดฟักขา้วใส่ขวดปากกวา้ง ตามดว้ยนํ� าส้มตาลโตนด(หากไม่มีใชน้ํ� าส้มจาก)ผสม
เกลือใหพ้อทว่ม ปิดฝาดองไว ้2 วนั เอาออกมาบริโภคได ้ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดฟักขา้วอ่อนลวกหรือเอาไปดองก่อน หรือผลอ่อนตม้สุก ใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงนํ� าพริกหรืออาหารรด
จดัไดดี้ 
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ขี�เหลก็ 
 ชื)อวงศ ์Fabaceae (Leguminosae ) ชื)อวิทยาศาสตร์ Cassia siamea (Lamk.) Irwin et Barneby 
เป็นพืชยืนตน้ขนาดกลางสูงประมาณ 8-15 เมตร ลาํตน้ที)อายุมากมกัคดงอเป็นปุ่ม แก่นของเนื�อไมสี้ดาํ 
เปลือกสีเทาถึงสีนํ�าตาลดาํ ยอดอ่อนสีเขียวแดง เรือนยอดแผข่ยายเป็นพุม่ ใบแบบขนนกเรียงสลบั แผน่
ใบรูปขอบขนาน เนื�อใบค่อนขา้งบางสีเขียวเขม้เป็นมนั ขอบใบเรียบ ดอกออกเป็นช่อปลายกิ)งสีเหลือง
สด กลีบรองกลีบดอกโคง้มีขน ผลเป็นฝักภายในมีเมล็ดรูปไข่ยาวแบนสีนํ� าตาลอ่อนเรียงตามขวาง 
ประมาณ 20–30 เมล็ด 

สรรพคุณทางสมุนไพร แกอ้าการทอ้งผกู  นอนไม่หลบั ช่วยเจริญอาหาร บาํรุงนํ� าดี และบาํรุง
โลหิต ใชส้ระผม แกรั้งแค ทาํใหผ้มชุ่มชื)นเป็นเงางาม ขี� เหล็กทั�งหา้แกไ้ขก้ลบั ไขซ้ํ� า เป็นตน้  
  การใชป้ระโยชน์ เนื�อไมแ้ข็งเหนียว แก่นสีแกมดาํนิยมแปรรูปเป็นไมใ้ช้สอยหรือทาํเครื)องมือ
ต่างๆ เช่น กบใสไม ้ดา้มจอบ  ดา้มมีด ดา้มพร้า ดา้มขวาน ดา้มจวกัหรือทพัพี  พานทา้ยปืน ดอกและใบ
อ่อนของตน้ขี� เหล็ก ใชป้ระกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ขี�เหลก็แกงกะทปิลาย่าง 
ส่วนประกอบ   

ยอดใบขี� เหล็ก   300 กรัม 
ปลายา่ง    200 กรัม 
นํ�ากะทิสด  3 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊  
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
เอาใบขี� เหล็กมาต้มจนเดือดแล้วเทนํ� าออกทิ�ง 3-4 ครั� งเพื)อคลายขมหาก
ตอ้งการขมน้อยให้ตม้เทนํ� าออกหลายๆครั� ง ตั�งพกัไวใ้ห้เยน็แลว้ปั� นนํ� าออก 
หั)นก้อนขี� เหล็กปั� นหยาบๆพักรอไว้ เอากะทิใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่
เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนัรอเดือดใส่ใบขี� เหล็กที)ตม้ที)พกัไว้
ตามดว้ยปลายา่ง รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว ร่วมกบัปลาแหง้หรือเคม็ที)ยา่ง จี) หรือทอด 
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ขี�เหลก็แกงกะทใิบย่านางกบัปลาย่าง 
ส่วนประกอบ   

ยอดขี� เหล็กตม้  300 กรัม  
ใบยา่นาง   200 กรัม 
กะทิ    4 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
ปลายา่งฉีก  200 กรัม 
 กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   ½ ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ใบย่านางตาํให้แหลกใส่นํ� ากลองเอากากออกตั�งพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
เดือดใส่เครื)องแกงกบัยอดใบดอกขี� เหล็กที)ตม้คลายขมแล้ว รอเดือดใส่นํ� าใบย่านาง 
เดือกอีกหนใส่ตามดา้ยปลายา่ง(ฉีกเป็นชิ�นเล็กๆ)แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ขี�เหลก็แกงกะทกิบัลกูต่อ 
ส่วนประกอบ  

 ขี� เหล็กตม้    300 กรัม 
ตวัอ่อนของต่อ    200 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง   
หางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้เขา้กนั  เดือดดีแล้วใส่
ขี� เหล็กตม้ รอเดือดอีกหนใส่หวักะทิ ตามดว้ยตวัอ่อนของต่อ  ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
 รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
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ขี�เหลก็แกงกะทกิบัไข่มดแดง 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดขี� เหล็กตม้  300 กรัม 
  ไขม่ดแดง  200 กรัม 
  นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
  เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
 วธีิปรุง 

เอายอดขี� เหล็กตม้เทนํ� าทิ�งจนหายรสขมใส่นํ� าเยน็ปั� นกอ้นบีบนํ� าออก หั)นหยาบพกัรอ
ไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือด
ใส่ใบขี� เหล็กตม้ เดือดอีกหนใส่ไขม่ดแดง รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงคั,ว 

ขี�เหลก็แกงคั,วเนื�อปลาต้ม 
ส่วนประกอบ   

ยอดใบดอกขี� เหล็กตม้  300 กรัม 
เนื�อปลาตม้  200 กรัม 
เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊  
หางกะทิ   2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ปลาต้มแกะเอาแต่เนื�อใส่ครกโขลกกบัเครื) องแกงพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่
หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่ตามดว้ยเครื)องแกงที)พกัรอไวแ้ละกะปิ ยีคนให้เขา้กนั
เคี)ยวจนนํ� ากะทิแตกมนัแลว้เติมหวักะทิ รอเดือดอีกครั� งใส่ใบขี� เหล็กที)เตรียม
ไว ้เคี)ยวต่ออีกเลก็นอ้ยแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 



 69

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงจืด  
  แกงเลยีงใบขี�เหลก็ 

ส่วนประกอบ   
ใบขี� เหล็กตม้   150 กรัม 
ใบยานนาง   100 กรัม 
ปลาช่อนยา่ง   200 กรัม 
มะเขือพวง   80 กรัม 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยดาํ  2 ชอ้นชา 
หอมแดงโขลก  5 หวั 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ยอดขี� เหล็กตม้เอานํ� าทิ�งให้คลายขมพกัรอไว ้เอาใบย่านนางมาตาํให้แหลก
ละลายนํ�าแลว้ใส่ผา้กรองคั�นเอาแต่นํ�าใส่หมอ้เติมนํ� าเพิ)มตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิ
ยีให้ละลาย ตามดว้ยพริกไทยตาํ หอมแดงโขลก และยอดขี� เหล็กที)เตรียมไว ้
พอเดือดใส่ปลาช่อนยา่งฉีกเป็นชิ�นเล็กๆ เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
 ชาวบา้นนิยมทาํรับประทานมื�อเที)ยง  

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ดอกขี�เหลก็ยาํกุ้งแห้ง 
 ส่วนประกอบ  
  ดอกขี� เหล็ก  300 กรัม 
  กุง้แหง้   100 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  80 กรัม 
  หอมแดงซอย  30 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
  ถั)วลิสงคั)ว  3 ชอ้นโตะ๊ 
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  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาดอกขี� เหล็กทั�งบานและตูมใส่หมอ้ตม้รินนํ� าออก 3-4  ครั� งพอเยน็ปั� นนํ� าออกพกัรอ
ไว ้เอากะปิยา่งยีให้ยุย่ คลุกกบั มะพร้าวคั)ว กุง้แห้ง(ตาํให้พอชํ� า) หอมซอย พริกขี�หนู
หั)น เมื)อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
  

เข็มแดง 
ชื)อวงศ ์Rubiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Ixora lobbii King & Gamble เป็นไมพุ้ม่ขนาดเล็กชอบขึ�น

ตามที)ดอน ใบเดี)ยวสีเขียวขอบใบเรียบปลายใบแหลมเรียงตรงขา้ม ดอกช่อออกรวมกนัเป็นกระจุกสีแดง
สด ไมมี่กลิ)นหอม  ผลแก่สีเขียวเมื)อสุกสีดาํ ขนาดประมาณเทา่ดินสอดาํ  

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบแกพ้ยาธิผิวหนงั รากขบัเสมหะในลาํคอ ในลาํไส้ ในทรวงอก แก้
กาํเดา แกบ้วม  แกท้อ้งเสีย ช่วยเจริญอาหาร แกป้วดประสาท บาํรุงไฟธาตุ ดอกแกต้าแดง ตาแฉะ ช่วย
เจริญอาหาร แกป้วดประสาท แกบิ้ด แกท้อ้งเสีย ผลแกริ้ดสีดวง 

การใชป้ระโยชน์ จมูก  เด็กๆ ชอบดึงกา้นเกสรออกมาแลว้ดูดกินนํ� าหวานที)ติดขึ�นมาดว้ย หรือ
ชอบหาผลสุกมารับประทานเล่น ดอกทั�งบานและตูมสามารถนาํมาประกอบอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ดอกเข็มแดงแกงกะทสิมรม 

ส่วนประกอบ  
ดอกเขม็ป่า  80 กรัม 

   หน่อไผป่่าสับ  150 กรัม  
   หน่อปุด   50 กรัม 
   มะเขือพวง  50 กรัม 
   เมด็จาํปาดะ  5 เมด็ 
   กุง้แหง้   50 กรัม 

เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
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   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

กุง้แหง้แช่นํ�าใหนิ้)มพกัรอไว ้หน่อไผป่่าปอกสับพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้
ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั เดือดดีแลว้ใส่หน่อ
ไผส่ับปล่อยเดือดระยะหนึ)ง(ใหก้ลิ)นหืนหน่อไผอ่อกไป) ใส่เม็ดจาํปาดะ(ปอก
ผา่กลางเม็ดสี) ส่วน) กุง้แห้ง หน่อปุดหั)น มะเขือพวง ดอกเข็มป่า รอผกัสุกใส่
หวักะทิ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงจืด  
 ดอกเข็มแกงเลยีง 

ส่วนประกอบ   
ดอกเขม็   100 กรัม 
ยอดตาํลึง  100 กรัม 
ยอดผกัหวาน   100 กรัม 
บวบหอมหั)น  60 กรัม 
ยอดพริกขี�หนู  20 กรัม 
ปลาทูนึ)ง   2 ตวั 
พริกไทย   2 ชอ้นชา 
หอมแดง   4 หวั 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
โขลกพริกไทยดาํกบัหอมแดงกะปิและเนื�อปลาทูนึ) งเขา้ดว้ยกนัพกัรอไว ้ เอา
นํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอเดือดใส่เครื)องที)โขลกไวล้งไปคนให้ละลายเขา้กนั ใส่
ตามดว้ย บวบหอม(หั)นเฉียง) ใบตาํลึง ผกัหวาน ยอดพริกขี�หนู และดอกเข็ม 
รอเดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
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แคบ้าน 
วงศ ์Papilionaceae  ชื)อวิทยาศาสตร์ Sesbania grandiflora Linn. แคบา้นเป็นพืชยืนตน้ขนาด

เล็กสูงประมาณ 3-8 เมตร ตน้และกิ)งเปราะง่าย ใบประกอบแบบขนนกปลายใบคี) รูปร่างใบขอบขนาน
ปลายใบมน โคนใบตดัตรง ขอบใบเรียบ ดอกจะออกเป็นกระจุกประมาณ 2-4 ดอก คลา้ยดอกถั)วแต่
ใหญ่กวา่สีขาว ผลเป็นฝักมีลกัษณะกลมยาวคลา้ยถั)วฝักยาว เมื)อแก่จะแตกไดด้อกมีทั�งตน้ที)ดอกสีขาว 
นิยมปลูกไวข้า้งที)อาศยั  

สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดอ่อนและดอกแกไ้ขห้ัวลม เปลือกตน้แกท้อ้งเสีย แกบิ้ด แกแ้ผล
นํ�าเหลืองเสีย รากเป็นยาขบัเสมหะ  
 การใช้ประโยชน์ แคบา้นสามารถนาํมาเป็นผกัได้ทั�งดอก ฝักอ่อนและยอดอ่อน หรือนาํไป
ประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ดอกแคแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ  

ดอกแค   200 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 

หางกะทิ  2 ถว้ย 
   ยอดกระพอ้สับ  50 กรัม  
   หน่อขา่ลิง  50 กรัม 
   มะเขือพวง  50 กรัม 
   เห็ดนา   4 ดอก 
   ปลาโอยา่ง  150 กรัม 

เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ปลายา่งฉีกชิ�นเลก็พกัรอไว ้ยอดกระพอ้ปอกสับพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้
ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั เดือดดีแลว้ใส่ยอด
กระพอ้สับปล่อยเดือดระยะหนึ) ง(ให้กลิ)นหืนออกไป) ใส่ปลายา่งที)เตรียมไว ้
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หน่อข่าลิงหั)น มะเขือพวง เห็ดนาฉีก ดอกแค(ไม่เอากา้นเกสอนออก) รอผกั
สุกใส่หวักะทิ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ดอกแคแกงส้มปลาช่อน  

ส่วนประกอบ  
   ดอกแค   200 กรัม 

ปลาช่อนหั)น  200 กรัม 
   นํ�ามะขามเปียก  ½ ถว้ย 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 

กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามเปียกยีให้เนื�อมะขามเปียกละลายตกัเอา
กากออก ใส่เครื)องแกงส้มคนใหล้ะลายเขา้กนั เดือดดีแลว้ใส่ปลาและดอกแค
ที)เตรียมไว ้รอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานกบัขา้วสวย 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ดอกแคผดัไข่ 
 ส่วนประกอบ  
  ดอกแค   250 กรัม 
  ไข ่   2 ฟอง 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
เอานํ�ามนัใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนผดักระเทียมให้หอม แลว้ใส่ดอกแคผดัต่อให้สุกแลว้
ตอกไขใ่ส่ผดัต่ออีกเล็กนอ้ย ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทลวก 
ดอกแคและยอดแคลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ดอกแคสด  300 กรัม 
  เกลือ   ½ ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ใส่เกลือตั�งไฟตม้ให้เดือดจดั ใส่ดอกแคยอดอ่อนและฝักอ่อนลงลวกให้
เฉาเทนํ�าร้อนออก ใส่นํ�าเยน็ทนัทีแลว้เทนํ�าออก  ใส่นํ�าเยน็อีกหนเทออกเด็ดนํ�าไว ้ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกชนิดต่างๆ 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ดอกแคยาํกุ้งสด 
ส่วนประกอบ   

ดอกแค   250 กรัม  
กุง้ปอกผา่ลวก  150 กรัม  
มะพร้าวคั)ว  80 กรัม  
หอมแดงซอย  5 หวั  
นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊  
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
 กะปิยา่ง  1 ชอ้นโตะ๊ 
 พริกขี�หนูหั)น  8 ดอก 

วธีิปรุง 
ดอกแคฉีกกลีบดอกออกไม่เอากา้นเกสร(มีรสขม)ลวกเด็ดนํ� าพกัรอไว ้กุง้สดปอกลวก
พอขาวเทนํ�าออกใส่ภาชนะตามดว้ยดอกแคที)พกัรอไว ้ มะพร้าวคั)ว หอมแดงซอย กะปิ
ยา่ง พริกขี�หนูหั)น คลุกใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  
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การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัข้าว หรือเป็นกบัแกล้ม ดอกแคหากไม่เอากา้นเกสรออกจะได้
คุณคา่เป็นอาหารยามากกวา่ 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดอ่อน ฝักอ่อน และดอกใชรั้บประทานเป็นผกัเครื)องเคียงได ้
 

จาก 
ชื)อวงศ ์ Palmae วงศย์อ่ย Nypoideae ชื)อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb เป็นปาล์มชนิด

เดียวที)ขึ�นในป่าชายเลน มีลาํตน้อยูใ่ตดิ้นแตกเป็นกอ เป็นพืชโบราณชนิดหนึ) งพบซากดึกดาํบรรพอ์าย ุ
70 ลา้นปีมาแลว้ ขึ�นตามระบบนิเวศนํ� ากร่อย โผล่ใบและช่อดอกขึ�นมาเหนือเลนใบมีกะเปาะอากาศ 
ช่วยพยงุใหชู้ขึ�นเหมือนชูชีพ  อาจชูใบขึ�นไดสู้งถึง 9 เมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียงตรงขา้ม ใบยอ่ย
รูปขอบขนาน  กวา้ง 5-6 ซม. ยาว 90-120 ซม.    ปลายใบเรียวแหลม   โคนใบรูปลิ)ม  แผน่ใบหนา  รูป
รางนํ� าคว ํ)า  ผิวใบดา้นบนสีเขียวเขม้เป็นมนั ผิวใบดา้นล่างมีสีนวล  กาบใบใหญ่ห่อโคนตน้  กา้นใบที)
แตกใหม่เป็นสีม่วงแดง ดอกช่อกลม  สีเหลือง ออกเป็นกระจุกแน่นระหวา่งกาบใบ ดอกตวัเมียที)ปลาย 
ดอกตวัผูอ้ยูต่รงโคนช่อ  ช่อดอกชูตั�งขึ�นและโคง้ลง ยาว 25-65 ซม. ผลกลุ่มเป็นทะลายเมื)อแก่เปลือกผล
สีนํ�าตาลแขง็ ขา้งในมีเนื�อเมล็ดสีขาว เมื)อสุกเตม็ที)ผลหลุดแยกลอยนํ�าออกไป  

สรรพคุณทางสมุนไพร ดอกแกพ้ิษตาลซางเด็ก เนื�อในผลบาํรุงกาํลัง ขบัปัสสาวะ รากแก้
ทอ้งเสีย แกบิ้ด ใบแกล้มจร ขบัเสมหะ ดบัพิษบาดแผล  

การใชป้ระโยชน์  ใบแก่ของจากใชท้าํจากมุงหลงัคา ยอดใบอ่อนตากแหง้ใชม้วนยาเส้นสูบเป็น
บุหรี) ใบจาก ช่อดอกให้นํ� าหวานใช้ทาํนํ� าตาล ทาํนํ� าส้ม กา้นช่อดอกทุบให้แตกใช้ทาํเชือกผูกมดัหรือ
ทาํงานฝีมือหตักรรมต่างๆ ผลอ่อนใชเ้ป็นอาหาร ผลิตผลของจากนาํมาแปรรูปประกอบอาหารไดห้ลาย
รูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ลกูจากอ่อนแกงกะทเินื�อ (ไก่ หมู ววั) 

ส่วนประกอบ   
ลูกจากอ่อนหั)น   300 กรัม 
เนื�อหั)น     250 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
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หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
วธีิปรุง  

หวัลูกจากอ่อนหั)นบางลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน 
ใส่เครื)องแกงและกะปิยลีะลายคนให้ละลายเขา้กนั  ใส่ลูกจากอ่อนที)เตรียมไว ้
พอเดือดใส่เนื�อหั)น รอสุกปรุงแต่งรสชิมตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว ลูกจากอ่อนในที)นี�หมายถึงลูกจากที)อยูใ่นระยะที)ยงั
ไม่แข็งหรือยงัไม่แก่  ที)ส่วนหัวของผลอ่อนที)ติดอยูก่บัแกนช่อมีสีขาว หั)น
ออกมาใชบ้ริโภคได ้

 
จําพวกแกงจืด  
 ลกูจากอ่อนแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  
   ลูกจากอ่อนหั)น  150 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกไทยตาํ  ½ ชอ้นโตะ๊   
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   พริกขี�หนูอ่อนทุบ 10 ดอก 
   ปลายา่งฉีก  80 กรัม 
   เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่หอมทุบ พริกไทยตาํ ลูกจากหั)น พอเดือดจดัใส่ปลา
ยา่งฉีก พริกขี�หนูอ่อนทุบ เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ลกูจากอ่อนแกงคั,วไก่ – หมู - ววั 
  ส่วนประกอบ  
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   ลูกจากอ่อนหั)น  300 กรัม 
เนื�อหั)น   250 กรัม 

   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลแวน่  1 แวน่ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   ใบมะกรูด  4 ใบ 
  วธีิปรุง 

ส่วนอ่อนของลูกจากซอยบางขยาํนวดกบันํ� าเกลือ(เพื)อให้คลายฝาด) ลา้งเด็ด
นํ� าพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีละลาย
ผดัร่วมกนัให้หอม ใส่เนื�อและลูกจากอ่อนที)เตรียมไว ้ผดัต่อพอเนื�อสุก ใส่
ตามดว้ยหวักะทิ รอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ลกูจากอ่อนแกงเผด็เนื�อไก่ – หมู - ววั 
ส่วนประกอบ  

   ลูกจากอ่อนหั)น  300 กรัม 
เนื�อหั)น   250 กรัม 

   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

   ใบรา   10 ใบ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่เนื�อรอสุกใส่ลูกจากอ่อนที)หั)นพกัรอไว ้พอลูกจากสุกใส่ใบราแลว้ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงส้ม 
 ลกูจากอ่อนแกงส้มปลาหมอ 
  ส่วนประกอบ  

ลูกจากอ่อนหั)น  300 กรัม 
   ปลาหมอ  250 กรัม 
   นํ�าส้มจาก  ½  ถว้ย 

เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง 

ลูกจากอ่อนส่วนหัวหั)นซอยแช่นํ� าเกลือพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน
ละลายกะปิและเครื)องแกงคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่ลูกจากพอสุกดีแลว้ 
ใส่ปลาเดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
   

ประเภทต้ม 
นํ�าส้มจากต้มปลากระบอก 
 ส่วนประกอบ  
  ปลากระบอก  400 กรัม 
  นํ�าส้มจาก  1  ถว้ย 
  หอมทุบ   3 หวั 
  พริกขี�หนูทุบ  8 ดอก 
  ขมิ�นทุบ   15 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาลแวน่  1 แวน่ 
 วธีิปรุง 

ปลากระบอกขอดเกล็ดตดัท่อนล้างเด็ดนํ� าพกัไว ้เอานํ� าส้มผสมนํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่
ขมิ�น หอม พริกขี�หนู นํ�าตาลแวน่ รอเดือดใส่ปลา รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
  รับประทานกบัขา้วสวยร้อน 
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ประเภทดอง 

ลกูจากดอง 
 ส่วนประกอบ  
  ลูกจากอ่อน  500 กรัม 
  เกลือ   3 ชอ้นโตะ๊ 
   
 วธีิปรุง 

ลูกจากหั)นเอาแต่ส่วนหวัอ่อนพกัรอไว ้ผสมเกลือกบันํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดยกลงตั�ง
พกัไวใ้หเ้ยน็ เทใสขวดปากกวา้ง ใส่ตามดว้ยลูกจากที)เตรียมไว ้ปิดฝารอ 3-5 วนัเอามา
รับประทานได ้

การบริโภค 
 รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงขนมจีน บูดู แกงไตปลา  

  
 

ชะพล ู
ชื)อวงศ ์Piperaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb.) เป็นพืชเถาชอบขึ�นตามที)ดินมี

ความชื�น แสงแดดไม่จดัเกินไป สูงประมาณ 60 ซม. ไม่ขึ�นคา้งหรือเกาะตน้ไมอื้)นเหมือนพลูที)กินกบั
หมาก ใบคลา้ยกนัแต่ชะพลูเล็กกวา่ ปลายใบแหลมและรสเผด็ร้อนนอ้ยกวา่ ใบรูปหวัใจสีเขียวเขม้เป็น  

สรรพคุณทางสมุนไพร ชะพลูช่วยขบัลม ขบัเสมหะแกไ้อ บาํรุงนํ�ามนัไขขอ้ แกห้อบหืดจากพิษ
เสมหะ ดอกทาํใหเ้สมหะแหง้ ช่วยขบัลมในลาํไส้ รากและตน้ขบัเสมหะใหอ้อกมาทางระบบขบัถ่าย ขบั
ลมในลาํไส้  ใบรสเผด็ร้อน ทาํใหเ้จริญอาหาร ในใบชะพลูมีสารเบตา้-แคโรทีนสูงมาก  
 การใชป้ระโยชน์  ชะพลูสามารถเอามาเป็นอาหารทาํไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ชะพลแูกงกะทหิอยโข่ง 
  ส่วนประกอบ   
   ใบชะพลูซอย  300 กรัม 

เนื�อหอยโขง่  250 กรัม   
   นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊   
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   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
  วธีิปรุง 

หอยโข่งจบัแต่ละตวัเขยา่เคาะให้เนื�อหลุดออกจากเปลือกลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้
เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีละลายคนให้ละลาย
เขา้กนั พอเดือดใส่หอยโข่งที)เตรียมไว ้ตามดว้ยใบชะพลูซอย รอสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามรสชอบ 

  การบริโภค  
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
  

ชะพลแูกงกะทปินูา 
  ส่วนประกอบ  
   ปูนาสับสองซีก  300 กรัม 
   ใบชะพลูหั)น  250 กรัม 
   นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
  วธีิปรุง 

ปูนาฉีกกระดองสับกลางแยกสองส่วนทุบกา้มลา้งเด็ดนํ� าพกัไว ้เอาหางกะทิ
ใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่ปูเติมกะทิ
ส่วนที)เหลือ รอเดือดใส่ใบชะพลูแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ใบชะพลแูกงคั,วหอยขม 
  ส่วนประกอบ   
   ใบชะพลูหั)น  300 กรัม 

หอยขมตดักน้  200 กรัม  
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   กะทิ    3 ถว้ย 
   เครื)องแกงคั)ว    2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

หอยขมขยาํนํ�าใส่ฟางขา้วลงไปดา้ยจะช่วยให้สะอาดไวขึ�น แลว้ลา้งเด็ดนํ� าสับ
กน้ออกเล็กน้อยพกัไว ้ใบชะพลูซอยหยาบพกัไวเ้อากะทิใส่หม้อตั�งไฟพอ
เดือดตามด้วยเครื)องแกงคั)วและกะปิยีคนให้ละลายเข้ากนัพอเดือดหอมใส่
หอยขมที)เตรียมไว ้ตามดว้ยใบชะพลูซอย รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
  ชะพล ูแกงคั,วลกูคลอก(ลกูปลาช่อนตัวเลก็ๆ) 
  ส่วนประกอบ   
   ลูกปลาช่อน  400 กรัม  
   กะทิ    3 ถว้ย 
   ใบชะพลูหั)น  400 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว    3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ลูกปลาช่อนขยาํฟางขา้วให้เกล็ดออกลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�ง
ไฟ พอร้อนใส่ตามดว้ยเครื)องแกงคั)วและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดใส่
ลูกปลาช่อนที)เตรียมไว ้ตามดว้ยใบชะพลูซอย รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัข้าวหรือเป็นกบัแกล้ม ลูกปลาช่อนตวัเล็กๆขนาดโต
ประมาณดินสอดาํ  ยงัหากินรวมกนัเป็นกลุ่มไปดว้ยกนั ชาวบา้นมกัไดจ้ากที)
กลุ่มลูกปลามาติดซ่อนและไซที)ดกัไว ้
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จําพวกแกงเผด็ 
 ชะพลแูกงเผด็ปลาจ้องหม้อง 
  ส่วนประกอบ  
   ปลาจอ้งหมอ้ง  300 กรัม 
   ใบชะพลูหั)น  250 กรัม 
   พริกไทยอ่อน  4 ช่อ 
   เครื)องแกงเผด็  3 ชอ้นโตะ๊ 

กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามนัพืช  1 ถว้ย 
   ใบรา   7 ใบ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ปลาจอ้งหมอ้งผา่ทอ้งตดัชิ�นพองามลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�ง
ไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงเผด็และกะปิลงผดัจนหอม ใส่ปลาตามดว้ยใบชะพลู
ซอย พริกไทยอ่อน(ตดักลางช่อ) ผดัต่อจนสุกเติมนํ�าเล็กนอ้ย ใส่ใบราแลว้ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ ปลาจอ้งหมอ้งเป็นปลากระดูกอ่อนใน
จาํพวกปลากระเบน ตวัเล็กประมาณเท่าฝ่ามือ ชาวบา้นมกัจบัหาได้บริเวณ
ระดบันํ�าตื�นตามริมหาดทรายชายทะเล 

 
ประเภทผดั และทอด 

ชะพลผูดัไก่ 
 ส่วนประกอบ  
  ใบชะพลูหั)น  300 กรัม 
  ไก่สับ   250 กรัม 
  กระเทียมสับ  1 หวั 
  ตะไคร้ซอยบาง  2 ตน้  
  มนัไก่   1 ชิ�น 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
ไก่สดสับลา้งเด็ดนํ�าพกัไว ้ใบชะพลูที)ลา้งแลว้หั)นหยาบๆพกัไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่มนั
ไกที)เตรียมไว ้เจียวใหล้ะลายใส่กระเทียมสับเจียวให้พอหอม ใส่ไก่สับผดัรวมกนัให้
พอเริ)มสุก ใส่ชะพลูและตะไคร้ซอย(เอาแต่ส่วนอ่อน) ผดัคลุกจนทั�งหมดสุกทั)วกนั 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ มนัไก่ไดจ้ากมนัแผน่ที)ติดอยูบ่ริเวณช่องทอ้งไก่ 

 
ชะมวง 

          ชื)อวงศ ์Clusiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Garcinai ciwa Roxb. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ลาํตน้ตรง
เปลา แตกกิ)งสาขาตอนบนของลาํตน้ เปลือกสีนํ� าตาลเขม้  ใบเป็นใบเดี)ยวขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม 
ใบอ่อนสีเขียวหรือเขียวอมม่วงแดง ใบแก่สีเขียวเขม้ ใบค่อนขา้งหนาและแข็งกลอบ ดอกขนาดเล็กมี 3 
กลีบ กลีบดอกแข็งคลา้ยดอกมะดนั สีนวลเหลืองมีกลิ)นหอม ดอกออกตามกิ)ง ผลกลมขา้งผลเวา้เป็นพ ู
เมื)อสุกมีสีเหลืองส้ม  

สรรพคุณทางยา  เนื�อไมแ้ข็งใชท้าํเครื)องเรือน ผลและใบขบัเสมหะแกไ้อ เป็นยาระบายอ่อนๆ 
รากและตน้เป็นยาถอนพิษไข ้ แกไ้ขต้วัร้อน ผลสุกแกธ้าตุพิการ แกก้ระหายนํ�า ฟอกโลหิต  
 การใช้ประโยชน์ หั)นตากแห้งเก็บไวใ้ส่ปรุงอาหาร ใบอ่อนและผลของชะมวงมีรสเปรี� ยว ใช้
ประกอบเป็นอาหารยาไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ชะมวงแกงกะทปิลาข้างเหลอืงแห้ง 
  ส่วนประกอบ  
   ใบชะมวงหั)นฝอย 250 กรัม 

ปลาขา้งเหลืองแหง้ 250 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
ปลาแหง้ตดักลางลา้งเด็ดนํ�าพกัไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกง
และกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั พอเดือดใส่ปลาขา้งเหลืองแห้งที)เตรียมไว ้ตาม
ดว้ยใบชะมวงหั)นฝอย รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
ชะมวงแกงกะทปิลาฉลาม 
  ส่วนประกอบ  
   เนื�อปลาฉลามหั)น 300 กรัม 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   ใบชะมวงหั)นฝอย 250 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ปลาฉลามตวัเล็กเอาแต่เนื�อหั)นลูกเต๋าชิ�นโตประมาณ 2 นิ�วลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
รอเดือดจดัใส่ปลาฉลามหั)นที)เตรียมไว ้พอสุกใส่ตามดว้ยใบชะมวงหั)นฝอย 
รอเดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ชะมวง แกงกะทหิอยขม 
ส่วนประกอบ  

ใบชะมวงหั)นฝอย 250 กรัม 
 หอยขมสับทา้ย   300 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1ชอ้นโตะ๊  
นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
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 นํ�าตาล   1 แวน่ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
หอยขมลา้งตดักน้พกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและ
กะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่หอยขมตามดว้ยใบชะมวงที)เตรียมไว ้
พอหอยสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบตามชอบ 

การบริโภค   
    รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ใบชะมวงแกงคั,วกระดูกหมู 
  ส่วนประกอบ  
   ใบชะมวงหั)นฝอย 250 กรัม 

กระดูกหมสูับ  300 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½  แวน่ 
   ใบมะกรูด  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

สับซี)โครงหมูลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่กะปิและเครื)องแกง
ยีให้เขา้กนัผดัจนหอม ใส่ตามดว้ยซี)โครงหมูผดัต่อให้สุก เติมหางกะทิตาม
ดว้ยใบชะมวงหั)นฝอย รอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
 ชะมวงคั,วปลาไหล 
  ส่วนประกอบ  
   ใบชะมวงหั)น  250 กรัม 

ปลาไหลหั)น  300 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  3 ชอ้นโตะ๊ 
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   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   ใบมะกรูด  4ใบ 
  วธีิปรุง 

ปลาไหลรูดเมือกออกผา่ทอ้งหั)นตามขอ้ลา้งเด็ดนํ� าพกัไว ้เอาหัวกะทิใส่หมอ้
ตั�งไฟ ใส่กะปิ เครื)องแกงผดัใหง้วดหอม ใส่ตามดว้ยปลาไหลผดัต่อพอสุกใส่
หางกะทิตามดว้ยใบชะมวง  รอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ลกูชะมวงแกงส้มปลาข้างเหลอืงแห้ง 

ส่วนประกอบ  
 ลูกชะมวงแก่   80 กรัม 
 ปลาขา้งเหลืองแหง้  300 กรัม 
แตงกวา   250 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน ใส่เครื)องแกงและกะปิคนละลายให้เขา้กนั  ใส่ผล
ชะมวงหั)นบางรอเดือดใส่ปลาแหง้ แตงกวา พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ยอดชะมวงแกงส้มปลาหลงัเขียวแห้ง 
ส่วนประกอบ  

 ยอดชะมวงหั)นฝอย  80 กรัม 
 ปลาหลงัเขียวแหง้  300 กรัม 
ยอดมนัเทศ  250 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน ใส่เครื)องแกงและกะปิคนละลายให้เขา้กนัใส่ยอด
ชะมวงรอเดือดใส่ปลาแหง้ ยอดมนัเทศหั)น พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผดัหรือทอด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทต้ม 
ชะมวงต้มกระดูกววั - หมู 

ส่วนประกอบ   
กระดูกสับ    400 กรัม 
ใบชะมวงอ่อน     200 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั 
กระเทียม  1 หวั 
เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  2 ชอ้นชา 
 

วธีิปรุง 
สับกระดูกลา้งเด็ดพกัไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่หอมแดงและกระเทียมทุบ รอเดือดใส่
กระดูกสับที)เตรียมไวต้ามดว้ยใบชะมวง  แลว้ตั�งไฟอ่อนจนเนื�อเปื) อยปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 
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การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ชะมวงต้มตีนววั - หมู 
 ส่วนประกอบ  

ใบชะมวง     200 กรัม 
ตีนววั - หม ู  400 กรัม 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
กระเทียม  1 หวั 
เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
เอาตีนววั หรือตีนหมทูั�งหนงัเผาไฟขดูขนถอดเล็บแข็งออกแช่นํ� าพกัไวใ้ห้รอยไหมนุ่้ม 
ขูดทาํความสะอาดที)เป็นรอยไมอ้อก สับเป็นชิ�นพองามพกัรอไว ้เอาใบอ่อนและใบ
เพสลาดชะมวงมาลนไฟพอเฉา  เลือกเด็ดเอาให้พอกบัที)ตอ้งการพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้
ตั�งไฟ ใส่หอมแดงและกระเทียมทุบ รอเดือดใส่ตีนววัหรือตีนหมูสับตามด้วยใบ
ชะมวง แลว้ตั�งไฟอ่อนจนเนื�อเปื) อย  ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทาน เป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ชะมวงต้มขาหมู 
 ส่วนประกอบ  
  ใบชะมวง  200 กรัม 

เนื�อขาหมูสับ  400 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั 

  กระเทียมทุบ  2 กลีบ 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

ขาหมูลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอเดือดใส่กระเทียม ขาหมู เกลือ ตม้ไฟแรงให้
สุก ใส่ใบชะมวง นํ�าตาลทราย ลดไฟอ่อนตม้ต่อจนเนื�อเปื) อย ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวยหรือเป็นกบัแกลม้ 
  

ชะมวงต้มเนื�อววั - หมู 
 ส่วนประกอบ  

ใบชะมวง     150 กรัม 
เนื�อหั)น   400 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั 
กระเทียมทุบ  1 หวั 
เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
เนื�อหั)นชิ�นขนาดพองามพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟใส่หอมแดงกระเทียมทุบ รอ
เดือดใส่เนื�อหั)นตามดว้ยใบชะมวง  ตั�งไฟอ่อนจนเนื�อเปื) อยแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

  
ชะมวงต้มเป็ด 
 ส่วนประกอบ  
  ใบชะมวง  200 กรัม 
  เป็ดสับ   400 กรัม 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  ขา่   3 แวน่ 
  ตะไคร้ทุบหั)นทอ่น 2 ตน้ 
  เกลือ   2 ชอ้นชา 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เป็ดลา้งสับชิ�นโตพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กระเทียม หอม ข่า ตะไคร้ 
ตามดว้ยเป็ด รอสุกใส่ใบชะมวง ลดไฟอ่อนตม้ต่อจนเนื�อยุย้ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวยหรือเป็นกบัแกลม้ 
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ชะมวงต้มเครื,องในววั - หมู 
ส่วนประกอบ  

  เครื)องในรวมหั)น  400 กรัม 
ใบชะมวง     200 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั 
กระเทียม  1 หวั 
เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
เครื)องในหมูหรือววัตดัชิ�นพองามพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงกระเทียม
ทุบ รอเดือดใส่เครื)องในที)เตรียมไว ้ใส่ตามดว้ยใบชะมวงแลว้ตั�งไฟอ่อนจนเนื�อเปื) อย  
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 
ชะมวงต้มนกเป็ดนํ�า 

ส่วนประกอบ  
  นกเป็ดนํ�าสับชิ�น  400 กรัม 

ใบชะมวง     200 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั 
กระเทียม  7 กลีบ 
ขา่ทุบ   5 กรัม 
ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
นกเป็ดนํ� าสับชิ�นใหญ่ล้างพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟใส่หอมแดง กระเทียม ข่า  
ตะไคร้ทุบ รอนํ� าเดือดใส่เป็ดสับ ใบชะมวง  ตั�งไฟต่อจนเนื�อยุย้ แลว้ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวยหรือเป็นกบัแกลม้ 
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ชะอม 
ชื)อวงศ์  Leguminosae ชื)อวิทยาศาสตร์ Acacia Pennata (L.) เป็นพืชเถารอเลื�อยมีหนามสั�นๆ 

อายหุลายปี ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั�น กลางวนัหรือเวลาแดดจดัใบแผก่างออกตอนเยน็หรือ
แสงน้อยใบจะหุบลง ดอกเล็กสีขาวออกเป็นช่อตามซอกใบ ชาวบา้นชอบปลูกเป็นรั� ว ทนแลง้ไดดี้ มี
กลิ)นแรง คนไทยคุน้เคยกบัการบริโภคมาก หาซื�อไดต้ามตลาดทั)วไป  

สรรพคุณดา้นสมุนไพร ชะอมช่วยบาํรุงสายตา มีใยอาหารที)ช่วยในการระบาย รากชะอมฝนกบั
นํ� าปูนใสหรือกบันํ� าซาวขา้วช่วยขบัลมในกระเพาะอาหาร แกท้อ้งอืดเฟ้อและอาการปวดเสียวในทอ้ง 
สตรีมีครรภแ์ละที)กาํลงัใหน้มบุตรถือเป็นของตอ้งหา้ม เพราะมีความเชื)อกนัวา่หากกินหรือไดก้ลิ)นจะทาํ
ให้สุขภาพของแม่ไม่แข็งแรง ชาวอีสานเชื)อว่าหากกินในช่วงให้นมบุตรแม่จะมีอาการเวียนศีรษะ 
คลื)นไส้ อาเจียน ใจสั)น หน้ามืดเป็นลม ส่วนชาวเหนือเชื)อวา่หากกินในช่วงตั�งครรภ์จะทาํให้เลือดลม
ผดิปกติ หากกินในช่วงใหน้มบุตรจะทาํใหลู้กปวดทอ้ง  

การใชป้ระโยชน์ ยอดชะอมเอามาประกอบเป็นอาหารยาไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ชะอมแกงกะทหิอยขม 
  ส่วนประกอบ  
   หอยขม   400 กรัม 
   ยอดชะอม  150 กรัม 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊   
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 
  วธีิปรุง 

หอยขมลา้งใหส้ะอาดตดักน้ตั�งพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่
เครื)องแกงกบักะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั พอเดือดดีแลว้ใส่หอยขมที)เตรียมไว ้
เดือดอีกหนใส่ชะอม(เด็จเอาแต่ส่วนอ่อน)คนให้ละลายเขา้กนั แลว้ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 
 



 92

  การบริโภค 
รับประทานกบัขา้วสวย การกินแกงหอยขมจะหลีกเลี)ยงการใช้มือจบัไม่ได้
เพราะตอ้งใชนิ้�วจบัตวัหอย เอาฝาหอยออกแลว้ใชริ้มฝีปากจุ๊บเนื�อหอยออกมา 
หากตดักน้หอยมากไปหรือนอ้ยไปจะทาํให้จุ๊บออกยาก ตอ้งหยอดนํ� าแกงลง
ไปใหมจ่ะจุบ๊ออกง่ายขึ�น 

 
จําพวกแกงจืด 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
  
จําพวกแกงคั,ว 
 ชะอมแกงคั,วไก่ 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดชะอมหั)น  250 กรัม 

ไก่สับ   300 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½  แวน่ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟใส่กะปิและเครื)องแกงยีให้เขา้กนัผดัจนหอม ใส่
ตามดว้ยไก่สับผดัต่อใหสุ้ก เติมหางกะทิตามดว้ยยอดชะอมหั)น รอเดือดใส่ใบ
มะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ชะอมแกงเผด็ปลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดชะอมหั)น  250 กรัม 
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   ปลายา่งฉีก  300 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้น 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายเข้ากนั รอ
เดือดใส่ปลายา่ง ยอดชะอมหั)น ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
จําพวกแกงส้ม 
 ชะอมทอดไข่แกงส้ม 

ส่วนประกอบ  
 ยอดชะอมอ่อน   250 กรัม 
 ไขส่ด     4 ฟอง 
นํ�ามนัพืช  4 ชอ้นโตะ๊ 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 ส้มแขก   10 แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
ชะอมรูดเอาแต่ส่วนอ่อนใส่ภาชนะ ตอกไข่ใส่แลว้คลุกใหเ้ขา้กนัตั�งพกัรอไว ้
เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนั พอร้อนได้ที)ใส่ไข่คลุกชะอมที)เตรียมไวก้ระจาย
ออกอยา่ให้เป็นแผน่หนาเกินไป ใช้ไฟอ่อนพอสุกหอมกลบัอีกดา้นทอดต่อ 
จนแห้งหอมเหมือนกันตักขึ� นพักรอไว้ เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟพอร้อน ใส่
เครื)องแกงและกะปิลงคนละลายใหเ้ขา้กนั  ใส่ส้มแขกตามดว้ยชะอมทอดไข่ที)
ตดัเป็นชิ�นโตประมาณ 2 นิ�ว รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้   
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ประเภทผดัหรือทอด 
ชะอมทอดกบัไข่ 

ส่วนประกอบ  
 ยอดชะอมอ่อน   200 กรัม 
 ไขส่ด     3 ฟอง 
นํ�ามนัพืช  4 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ชะอมรูดเอาแต่ส่วนอ่อนใส่ภาชนะตอกไข่ใส่แล้วคลุกให้เข้ากันตั�งพกัรอไว ้เอา
กระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนั พอร้อนไดที้)ใส่ไขค่ลุกชะอมที)เตรียมไวก้ระจายออกอยา่ให้เป็น
แผ่นหนาเกินไป ใช้ไฟอย่าแรงมากพอสุกหอมกลับอีกด้านทอดต่อจนแห้งหอม
เหมือนกนัตกัขึ�น 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วร่วมกบันํ�าพริกชนิดต่างๆ 

 
ประเภทต้ม 

ชะอมต้มกะทกิุ้งแห้ง 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดชะอม  300 กรัม 
  กุง้แหง้   50 กรัม 
  กะทิ   2 ถว้ย 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  พริกไทยตาํ  ½  ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 
 วธีิปรุง 

กุง้แหง้แช่ลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่หอมแดงทุบตามดว้ยพริกไทย
ตาํ พอเดือดใส่ยอดผกัชะอมที)รูดเอาแต่ส่วนอ่อนลงไป ตม้เดือดจนสุกใส่กุ้งแห้งที)
เตรียมไว ้รอเดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทลวก 
ชะอมลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดชะอม 500 กรัม 
  เกลือ  1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

ตม้นํ�าใส่เกลือใหเ้ดือดจดัแลว้ใส่ยอดชะอมลงลวกจนเฉา เทนํ� าร้อนออกใส่นํ� าเยน็ทนัที
แลว้เทออกเด็ดนํ�าไว ้ 

 การปริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงลวก 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ชะอมเอายอดอ่อนมารับประทานสดหรือลวกเป็นผกัเครื)องเคียงได ้

 
ชุมเห็ดหนู(ชุมเห็ดขี�ควาย) 

 ชอบขึ�นตามที)ดอนดินร่วนและมีความชุ่มชื�น ตน้สูงประมาณ 80 ซม. ใบประกอบ ดอกสีเหลือง 
ผลเป็นฝัก  

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบแกโ้รคผิวหนงั ดอกและเมล็ดแกน้อนไม่หลบั ทั�งตน้ใชบ้าํรุงโลหิต
แกเ้ลือดตีขึ�นหลงัคลอดบุตร  
 การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นเอายอดอ่อนมาประกอบอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงส้ม 
 ชุมเห็ดหนูแกงส้มกุ้งนา 

ส่วนประกอบ   
กุง้นา   250 กรัม 
 ยอดชุมเห็ดหนู   100 กรัม 
มะขามเปียก   50 กรัม  
เครื)องแกงส้ม    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
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วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามเปียกยีให้ละลายช้อนเอากากออก ใส่
เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั ปล่อยให้เดือดจดัใส่ยอดชุมเห็ดหนู(รูด
เอาแต่ส่วนอ่อน) ตามดว้ยกุง้สดพอสุกปรุงแต่งรสชิมตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  กุง้นาชาวบา้นจบัหาจากการดกัดว้ยซ่อนไซหรือวิด
นํ�าตามหนองบึง 

 
ดาหลาหรือกาหลา 

ชื)อวงศ ์ Zingiberaceae ชื)อวิทยาศาสตร์  Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ดาหลามีลกัษณะ
คลา้ยขา่ มีตน้ใตดิ้นหรือเหงา้  เป็นบริเวณที)เกิดของหน่อดอกและหน่อตน้ ส่วนลาํตน้เหนือดินเป็นกาบ
ใบที)ซอ้นแน่น สูงเหนือดินประมาณ 2-3 เมตร มีสีเขียวเขม้ ใบ ยาวรีกลางใบกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียวไปหา
ปลายใบ และฐานใบ ไม่มีกา้นใบ ผิวใบเกลี�ยงทั�งดา้นบนและดา้นล่าง ใบยาว 30-80 ซม. กวา้ง 10-15 
ซม. ปลายใบ แหลมฐานใบเรียวลาดเขา้หากา้นใบ เส้นกลางใบปรากฏชดัทางดา้นล่างของใบ ดอกเป็น
ดอกช่อมีกลีบประดบั 2 ขนาด ส่วนโคนเป็นกลีบประดบัใหญ่กวา้ง 2-3 ซม. และมีกลีบประดบัเล็กอยู่
ส่วนบนของช่อดอกความกวา้งกลีบประมาณ 1 ซม. สีเดียวกบักลีบประดบั กา้นช่อดอกยาว 30-150 ซม. 
ลกัษณะกา้นช่อดอกแขง็ตรง ดอกออกตลอดปี  
 การใชป้ระโยชน์ และสรรพคุณทางสมุนไพร เหงา้แกท้อ้งอืดเฟ้อ ดอกขบัลมในลาํไส้เล็กลาํไส้
ใหญ่ แกนในของตน้แกเ้สมหะแกไ้อ ดาหลาปลูกเป็นไมป้ระดบัได ้ดอกและผลใชเ้ป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ลกูดาหลาแกงกะทกิุ้งนา 

ส่วนประกอบ  
 ผลดาหลาแก่ตาํพอแตก  200 กรัม 
 กุง้นา     400 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่  
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วธีิปรุง 
กุง้นาลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงกบั
กะปิยีใหล้ะลายเขา้กนั  ใส่ลูกดาหลาที)เตรียมไวร้อเดือดใส่กุง้  พอกุง้สุกปรุง
แต่งชิมรสตาลตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้   

 
 ดอกดาหลาแกงกะทปิลาช่อน 

ส่วนประกอบ   
ดอกกาหลาหั)น    200 กรัม 
ปลาช่อนหั)น  400 กรัม   
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
แยกกลีมดอกดาหลาออกลา้งนํ� าหั)นหยาบๆพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�ง
ไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  ใส่ดอกดาหลาที)
เตรียมไวร้อเดือดจดัใส่เนื�อปลาช่อนหั)น  รอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงส้ม 
 ลกูดาหลา แกงส้มกุ้ง 

ส่วนประกอบ  
 ผลดาหลาแก่ตาํพอแตก  200 กรัม 
 กุง้สดปอกเปลือก   400 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 ส้มแขก   10 แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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นํ�าตาล   ½ แวน่ 
วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่ส้ม
แขกตามดว้ยผลดาหลา รอเดือดใส่กุง้พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้   

 
ดอกดาหลา แกงส้มปลาดุก 

ส่วนประกอบ   
ดอกกาหลาหั)น    150 กรัม 
ปลาดุกหั)น  200 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
ส้มแขกสด  10 แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊  

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟให้ร้อน ละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  
ใส่ดอกดาหลาที)เตรียมไวร้อเดือดจดัใส่เนื�อปลาที)เตรียมไว ้พอปลาสุกปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วสวย 

 
ประเภทต้ม 

ต้มกะทดิอกดาหลากบัปลาช่อนแห้ง 
ส่วนประกอบ   

ดอกดาหลาหั)น  200 กรัม 
ปลาช่อนแหง้  300 กรัม 
กะทิ   3 ถว้ย 
หอมแดงทุบ  3 หวั  
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง  
ดอกดาหลาดึงเอากลีบส่วนตรงกลางดอกออก หั)นตามขวางพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่
หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงทุบ พอเดือดจดัใส่ปลาช่อนแหง้หั)น ใส่ตามดว้ยดอกดาหลาและ
หวักะทิที)เหลือลงไป สุกดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ประเภทลวก 
ดอกดาหลาลวกกะท ิ
 ส่วนประกอบ    
  กลีบดอกดาหลา  400 กรัม 

หางกะทิ  2 ถว้ย 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง   

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือ พอเดือดใส่กลีบดอกดาหลาลงไป รอสุกปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

 การบริโภค 
 เป็นผกัเครื)องเคียง นํ�าพริก แกงไตปลา บูดู จิงจงั ขนมจีน เป็นตน้ 

   
   

ประเภทยาํหรือพล่า 
 ดอกดาหลายาํ 

ส่วนประกอบ   
ดอกดาหลาหั)นฝอย 200 กรัม   
 ดอกดาวเรืองฉีก  50 กรัม 
นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
ถั)วลิสงคั)ว   4 ชอ้นโตะ๊ 
มะพร้าวคั)ว  ½ ถว้ย 
กุง้แหง้   50 กรัม 
หอมแดงซอย  2 หวั  
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กระเทียมซอย  5 กลีบ   
พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก 
ตะไคร้ซอย   1 ตน้ 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊   
นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊    

วธีิปรุง 
ดอกดาวเรืองแกะเอาแต่เกสร  ดอกดาหลาหอมแดงกระเทียมพริกขี�หนูและตะไคร้ หั)น
ฝอย จากนั�นเอาทุกสิ)งที)เตรียมไวใ้ส่ภาชนะคลุกให้ละลายเขา้กนัพกัรอไว ้ ยีกะปิปิ� ง
คลุกกบัมะพร้าวคั)วให้ละลายเขา้กนั ใส่รวมกบัส่วนที)เตรียมไวก่้อน ใส่ตามด้วยนํ� า
มะนาวคลุกทั�งหมดใหล้ะลายเขา้กนัอีกครั� งหนึ)ง แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว เป็นกบัแกลม้ 

   
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกดาหลา 
 ส่วนประกอบ  
  กลีบดอกดาหลา  100 กรัม 
  กะปิปิ� ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้แหง้   2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
  หอมแดง  3 หวั 
  นํ�ามะนาว  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
 วธีิปรุง 

โขลกกระเทียมหอมแดงพริกขี�หนูสดกะปิใหแ้หลกเขา้กนั ใส่กุง้แห้งและกลีบดอกดา
หลาโขลกต่อ เมื)อไดที้)ตามตอ้งการแลว้ใส่นํ�าตาล นํ�ามะนาว ยใีหล้ะลายเขา้กนัปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
รับประทานกบัผกัเครื)องเคียง นํ� าพริกดาหลาจะให้กลิ)นธรรมชาติแตกต่างจากนํ� าพริก
แมงดา นํ�าพริกใบทาํมงั และนํ�าพริกปุดฉ็อง 

   
 



 101

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
 ดอกดาหลาสามารถเป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งแบบลวกหรือรับประทานสดโดยใช้ส่วนที)เป็น
กลีบดอก 
 

ตะลงิปลงิ 
ชื)อวงศ์ Oxalidaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Averrhoa bilimbi Linn. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดเล็กสูง

ประมาณ 5 – 10 เมตร แตกกิ)งกา้นสาขามาก เปราะหกัง่าย เปลือกตน้มีสีชมพ ูผิวเรียบมีขนนุ่มปกคลุม
ตามกิ)ง ออกดอกเป็นช่อตามลาํตน้หรือกิ)ง  ดอกมีกลิ)น เกสรกลางดอกมีสีเขียว ผลกลมยาวปลายมน ผล
ยาวประมาณ 4-6 ซม. โตประมาณนิ�วโป้ง ผิวเรียบสีเขียว ผลใหร้สเปรี� ยว ชาวบา้นมกัปลูกไวใ้กลที้)พกั
อาศยั หรือตามขา้งบอ่นํ�า ชอบดินร่วนทราย 

สรรพคุณทางสมุนไพร ตน้ ใบ ราก ตม้นํ� าอาบแกค้นั ผล แกร้้อนใน แกก้ระหายนํ� า ฝาดสมาน 
บาํรุงกระเพาะอาหาร แกโ้ลหิตออกตามกระเพาะอาหาร ลาํไส้ ดบัพิษร้อนของไข ้แกริ้ดสีดวงทวารช่วย
เป็นยาระบายอ่อนๆ  แกค้างทูม แกไ้ขขอ้อกัเสบ รักษาสิว รักษาซิฟิลิส บรรเทาโรคเก๊าท ์ บรรเทาการ
อกัเสบของลาํไส้ใหญ่ ใบตาํพอกแกค้นั ตม้นํ� าดื)มรักษาอาการอกัเสบของลาํไส้ใหญ่ รักษาซิฟิลิส แกไ้ข
ขอ้อกัเสบ รักษาคางทูม รักษาสิว ดอก ชงเป็นชา สรรพคุณแกไ้อ ผล สรรพคุณเจริญอาหาร บาํรุง
กระเพาะอาหาร ฝาดสมานและลดไข ้แกเ้สมหะเหนียว ฟอกโลหิต ยาบาํรุงแกป้วดมดลูก แกไ้อ บรรเทา
ริดสีดวงทวาร แกล้กัปิดลกัเปิด  

การใชป้ระโยชน์ ผลแก่นาํมาเป็นส่วนประกอบ อาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ตะลงิปลงิแกงกะทปิลาไหล 

ส่วนประกอบ   
ตะลิงปลิงแก่   200 กรัม  
ปลาไหล  400 กรัม  
กะทิสด    3 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
 กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 แวน่ 
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วธีิปรุง 
ปลาไหลรูดเมือกออกหั)นตามขอ้ลา้งพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน
ใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ตะลิงปลิง(ผา่เป็นสองซีก)รอ
เดือดจดัใส่ปลาไหลที)เตรียมไว ้พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัข้าวหรือเป็นกบัแกล้ม ปลาไหลหาได้โดยดักด้วยลัน
(ปลอ้งไมไ้ผมี่งาใส่เหยื)อล่อ เช่น ปูตาย ปลาตาย) หรือขดุหาเอาตามที)ปลกัตม 

 
จําพวกแกงส้ม 
 ตะลงิปลงิแกงส้มปลากด 
  ส่วนประกอบ  
   ปลากดหั)น  400 กรัม 
   ผลตะลิงปลิง  250 กรัม  
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
 
  วธีิปรุง  

ปลากดหั)นชิ�นลา้งเด็ดนาํไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงส้มและกะปิยี
คนให้ละลายเขา้กนั ใส่ตามดว้ยตะลิงปลิง รอเดือดจดัใส่ปลาที)เตรียมไว ้พอ
ปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทต้ม 

ตะลงิปลงิต้มกะทไิก่ 
 ส่วนประกอบ  
  ไก่สดสับชิ�น  400 กรัม 
  ตะลิงปลิง  250 กรัม 
  ขา่อ่อนทุบ  5 กรัม 
  ตะไคร้ทุบ  2 ตน้   
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  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  กะทิสด   3 ถว้ย 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   ½ แวน่  
 วธีิปรุง  

ไก่สับล้างพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่ตามด้วยข่า ตะไคร้ และหอมทุบส่วน
ตะลิงปลิงผา่สองซก จากนั�นรอใหเ้ดือดจดัใส่ไก่สับ พอไก่สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้  

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ตะลงิปลงิหลน 

 ส่วนประกอบ  
 เตา้หูย้ี�    3 กอ้น  
นํ�าตาลแวน่  1แวน่ 
 กะทิ   2 ถว้ย 
 กุง้สดสับ  ½ ถว้ย 
พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก  
หอมแดงทุบ  2 หวั 
 ตะไคร้ทุบ  2 ตน้   

  นํ�าตะลิงปลิง  4 ชอ้นโตะ๊ 
วธีิปรุง 

นํ�ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือด ใส่เตา้เจี�ยวยใีห้เละตามดว้ยหอมแดงทุบ ตะไคร้ทุบ  พอ
เดือดใส่กุง้สดสับ ตามดว้ยพริกขี�หนูทุบ พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียงชนิดต่างๆ 
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ประเภทยาํหรือพล่า 

 ตะลงิปลงิยาํกุ้งแห้ง 
ส่วนประกอบ  

ตะลิงปลิงซอยบาง 150 กรัม 
 กุง้แหง้    100 กรัม  
มะพร้าวคั)ว  ½ ถว้ย 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊   
 หอมแดงซอย  2 หวั  
พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
นํ�าตาลทราย   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊  

วธีิปรุง 
กุง้แหง้ตาํพอชํ� าตั�งพกัรอไว ้ยีกะปิยา่งใหยุ้ย้แลว้คลุกกบัตะลิงปลิงซอย หอมซอย   ให้
ละลายเขา้กนั ใส่พริกขี�หนูหั)นคลุกต่อใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
นิยมกินหลงัฟื� นไข ้กบัขา้วสวยร้อน  

 
ตะลงิปลงิยาํหอยเสียบดอง 

ส่วนประกอบ  
ตะลิงปลิงซอยบาง ½ ถว้ย 
เนื�อหอยเสียบดอง  ½ ถว้ย 
หอมแดงซอย  2 หวั 
 มะนาว   2 ผล 
นํ�าตาลทราย   ½  ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 

วธีิปรุง 
หอยเสียบดองนํ�าเกลือแกะเอาเนื�อใส่ภาชนะ ตามดว้ยตะลิงปลิงซอย หอมแดงซอย นํ� า
มะนาว พริกขี�หนูหั)น คลุกใหเ้ขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
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ตะลงิปลงิยาํจิ�งจัง 
ส่วนประกอบ  

ตะลิงปลิงซอยบาง ½ ถว้ย 
ปลาจิ�งจงัหมกั   ½ ถว้ย 
หอมแดงซอย  3 หวั 
นํ�าตาลทราย   ½  ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 

วธีิปรุง 
ตะลิงปลิงซอย หอมแดงซอย  พริกขี�หนูหั)น คลุกให้เขา้กนักบัปลาจิ�งจงัหมกั ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วร่วมกบัผกัเครื)องเคียง  

 
ประเภทดอง 

ตะลงิปลงิดอง 
 ส่วนประกอบ  
  ผลตะลิงปลิงแก่  600 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
ลา้งตะลิงปลิงลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เกลือคนให้ละลาย 
ยกลงพกัไวจ้นเยน็ เอาตะลิงปลิงใส่ขวดปากกวา้ง เทนํ� าเกลือใส่พอท่วม ปิดฝา พกัรอ
ไวป้ระมาณ 3-4 วนันาํมาบริโภคได ้ 

 การบริโภค 
ตะลิงปลิงดองนิยมบริโภคกบั พริกเกลือปนผสมนํ� าตาลทราย เป็นของทานเล่นหรือ
ของวา่ง 

   
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกตะลงิปลงิ 
 ส่วนประกอบ  
  ตะลิงปลิงซอย  150  กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  หอมแดง  1 หวั 
  กระเทียม  5 กลีบ 
  พริกขี�หนู  8 ดอก 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง  

ตาํหอมแดง พริก กระเทียม พอแหลกใส่กะปินํ�าตาลและตะลิงปลิง โขลกให้ละลายเขา้
กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
 รับประทานกบัผกัเครื)องเคียง 

 
ตาลโตนด 

ชื)อวงศ ์Palmae ชื)อวิทยาศาสตร์ Borassus flabellifer Linn. เป็นไมย้ืนตน้ไม่แตกกอ ใบเป็นใบ
ประกอบแบบฝ่ามือ กา้นใบแบนแข็งหนามีหยกับางคมตลอดแนวขอบกา้นใบ ดอกเพศผูแ้ละเมียอยูค่น
ละตน้ ช่อดอกแทงออกจากตน้ระหวา่งกาบใบ ดอกออกเป็นช่อกิ)งแขนง ผลรวมเป็นทะลาย ไม่มีขั�วและ
หางหนูเหมือนมะพร้าว ผลกลมใหญ่ เมื)ออ่อนสีเขียวอมเหลือง เมื)อสุกผลผิวนอกสีดาํ เนื�อผลดา้นในสี
เหลืองมีกลิ)นหอมและมีเส้นใยมาก 
 สรรพคุณทางสมุนไพร รากใช้แกพ้ิษตาลซางในเด็ก หัวของผลแกไ้ข ้นํ� าจากทางกอ้นใบใช้
บาํรุงเส้นผม ช่อดอก(งวง)แกแ้ผลในปาก แกเ้ริมหรืองูสวดั ไฟไหม ้นํ� าร้อนลวก ใบเผาไฟให้เป็นขี� เถ่า
ผสมนํ�าประสานทองสตุ ป้ายลิ�นแกซ้างเด็ก 
 การใชป้ระโยชน์  เนื�อลูกตาลอ่อน ผลสุกใชท้าํขนมได ้ช่อดอกใชท้าํนํ� าตาลสด หรือนาํมาแปร
รูปเป็นนํ�าตาลเหลว นํ�าตาลแวน่ สาโท นํ�าส้มสายชูหมกัหรือกินเป็นนํ� าตาลสด ใบใชเ้ป็นวสัดุทาํหลงัคา  
ทาํของเล่นเด็ก  ลาํตน้ใช้ทาํเครื)องเรือน  กา้นใบใช้ทาํรั� วบา้น  ทาํเครื)องจกัสาน ทาํฝืน  กาบใบใช้ทาํ
เชือก  ทาํแปรง ผลสุกนาํไปเพาะเอาจาวตาล หลงัจากแกะเอาจาวแลว้ใช้เป็นชื�อเพลิง ฯลฯ บริเวณหัว
ของผลอ่อนนาํมาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ลกูตาลโตนดแกงกะทเินื�อ(ววั หมู ไก่) 

ส่วนประกอบ  
ลูกตาลโตนดสับ  250 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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กะทิ   3 ถว้ย  
เนื�อหั)น   300 กรัม 
ยอดมะสังสับ  3 ชอ้น   
นํ�าตาล   1 แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ลูกตาลโตนดสับหวัเอาแต่ส่วนอ่อนตั�งพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
ร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั  ใส่ลูกตาลสับที)เตรียมไวพ้อ
เดือดดีแลว้ใส่เนื�อ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย   

 
 ลกูตาลโตนดแกงกะทกิุ้งหวาน 
  ส่วนประกอบ  
   ลูกตาลโตนดสับ  500 กรัม 

กุง้ตม้นํ�าตาล  200 กรัม 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง 

ลูกตาลโตนดสับหวัเอาแต่ส่วนอ่อนตั�งพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอ
เดือดใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ลูกตาลโตนดอ่อนสับที)
เตรียมไว ้รอให้เดือดอีกครั� งใส่กุง้ตามด้วยหัวกะทิ พอกุง้สุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงจืด 
 ลกูตาลโตนดอ่อนแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  
   ลูกตาลโตนดสับ  200 กรัม 
   ยอดจอกทอก  50 กรัม 
   สายบวั   50 กรัม 
   กุง้แหง้ตาํ  50 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกไทย  1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง  

ลูกตาลโตนดสับหัวเอาแต่ส่วนอ่อนตั�งพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟโขลก
หอมแดง พริกไทย กะปิให้แหลก ตกัใส่หมอ้คนให้ละลายเขา้กนั ใส่ตามดว้ย
กุง้แห้ง(โขลกให้ชํ� าก่อน) รอให้เดือดจนกุง้นิ)ม ใส่ลูกตาลสับ ยอดจอกทอก 
สายบวัหั)น พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ลกูตาลโตนดแกงคั,วไก่ 
  ส่วนประกอบ  
   ไก่สบั   300 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ลูกตาลอ่อนสับ  200 กรัม 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   ใบมะกรูด  4 ใบ 
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  วธีิปรุง 
ลูกตาลอ่อนสับตั� งรอไว ้เอาหัวกะทิใส่กระทะตั� งไฟพอร้อนใส่กะปิและ
เครื)องแกงคั)วยใีหล้ะลายเขา้กนัผดัจนหอม ใส่ลูกตาลสับผดัต่อจนสุก ตามดว้ย
ไก่สับที)เตรียมไวผ้ดัต่อ พอสุกใส่หางกะทิรอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ลกูตาลโตนดอ่อนแกงเผด็เนื�อไก่  
ส่วนประกอบ  

   ลูกตาลโตนดอ่อนสับ 200 กรัม 
เนื�อไก่หั)น  250 กรัม 

   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

   ใบรา   10 ใบ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ลูก
ตาลโตนดอ่อนที)สับพกัรอไว ้พอเดือดใส่เนื�อไก่รอสุก ใส่ใบราแลว้ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 

นํ�าส้มตาลโตนดแกงส้มปลากระบอก 
ส่วนประกอบ   

ปลากระบอกตดัทอ่น 300 กรัม 
นํ�าส้มตาลโตนด  1  ถว้ย 
สายบวั   100 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊  
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
ปลากระบอกขอดเกล็ดตดัท่อนลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอานํ� าส้มตาลโตนดผสม
นํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั ปล่อย
ใหเ้ดือดจดัใส่ปลากระบอก สายบวั พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

นํ�าส้มตาลโตนดแกงส้มปลาหลงัเขียวแห้งกบัผกับุ้งแดง 
  ส่วนประกอบ   

ปลาแหง้  250 กรัม  
นํ�าส้มตาลโตนด    1  ถว้ย 
ผกับุง้แดงหั)น  400 กรัม 
เครื)องแกงส้ม   3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

  วธีิปรุง 
ปลาหลงัเขียวแหง้ลา้งนํ�าพกัรอไว ้เอานํ�าส้มตาลโนดผสมนํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอ
เดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่ปลาหลงัเขียว
แหง้ที)เตรียมไว ้ตามดว้ยผกับุง้แดง รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
นํ�าส้มตาลโตนดแกงส้มปลาขี�ตังกบัแตงกวา 

  ส่วนประกอบ   
ปลาขี�ตงั   300 กรัม 
แตงกวาหั)น  250 กรัม 
นํ�าส้มตาลโตนด    1 ถว้ย 
เครื)องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่  

  วธีิปรุง 
ปลาขี�ตงัเอาไส้ออกกรีดขา้งลา้งเด็ดนํ� ารอไว ้เอานํ� าส้มตาลโตนดผสมนํ� าใส่
หมอ้ตั�งไฟ เดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ตามดว้ยแตงกวา
หั)น พอเดือดจดัดีใส่ปลาขี�ตงัที)เตรียมไว ้รอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
 รับประทานกบัขา้วสวย 

  
ประเภทผดั 

นํ�าส้มตาลโตนดผดัปลาทูทอด 
ส่วนประกอบ   

ปลาทูสด  4 ตวั 
นํ�าส้มตาลโตนด  ½ ถว้ย 
กระเทียมหั)น  5 กลีบ 
เกลือ    ½ ชอ้นชา 
ซี)อิ�วดาํ    ½ ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนู  5 ดอก 
นํ�าตาล   2 แวน่ 
นํ�ามนัพืช  1 ถว้ย 

วธีิปรุง 
ปลาทูสดเอาไส้ออกกรีดขา้งลา้งเด็ดนํ�าพกัไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนใส่ปลา
ทูลงทอดจนสุก เอาขึ�นเด็ดนํ� ามนัพกัรอไว ้จากนั�นใส่กระเทียมหั)นทอดให้เหลืองหอม
ในนํ� ามันที) เหลือทอดปลาเล็กน้อย เติมนํ� าส้มตาลโตนดลงในกระทะ ตามด้วย
เครื)องปรุง นํ� าตาลแวน่ ซีอิ�ว เกลือ พริกขี�หนู  แล้วรอให้เดือดใส่ตามดว้ยปลาที)ทอด
เตรียมไวล้งไป ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย  
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ประเภทต้ม 
นํ�าส้มตาลโตนดต้มปลาท้องเชี,ยว 
 ส่วนประกอบ   

ปลาทอ้งเชี)ยวตดัหวั 500 กรัม 
นํ�าส้มตาลโตนด   1  ถว้ย 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
กระเทียมทุบ   5 กลีบ 
พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
ขมิ�นทุบ   10 กรัม 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

 วธีิปรุง 
ปลาท้องเชี) ยวตัดหัวล้างเด็ดนํ� าพักรอไว้ เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่นํ� าส้ม
ตาลโตนด ตามด้วยหอมแดงทุบ กระเทียมทุบ ขมิ�นทุบ รอให้นํ� าเดือดจดั ใส่ปลาที)
เตรียมไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค    
รับประทานกบัขา้วสวย   

 
นํ�าส้มตาลโตนดต้มปลาแป้นสด 
 ส่วนประกอบ  

 ปลาแป้นตดัหวั   500 กรัม 
นํ�าส้มตาลตาลโตนด  1 ถว้ย 
ขมิ�นทุบ   10 กรัม 
พริกขี�หนูสดทุบ  10 ดอก 
ตะไคร้ทุบ   2 ตน้ 
กระเทียมทุบ   5 กลีบ 
หวัหอมแดงทุบ   2 หวั 
นํ�าตาล   2 แวน่ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
ปลาแป้นสดตัดหัวล้างเด็ดนํ� าพักรอไว้ เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟให้เดือด ใส่นํ� าส้ม
ตาลโตนด ขมิ�นทุบ ตะไคร้ทุบ หวัหอมแดงทุบ และกระเทียมทุบ รอใหน้ํ�าเดือดอีกครั� ง 
ใส่ปลาที)เตรียมไว ้พอสุกปรุง แต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
นํ�าส้มตาลโตนดต้มปลาทูสด 

ส่วนประกอบ   
ปลาทูตดักลาง  4 ตวั  
นํ�าส้มตาลโตนด   1  ถว้ย 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
ขมิ�นทุบ   10 กรัม 
ตะไคร้ทุบ   2 ตน้ 
ขา่ซอย   3 แวน่ 
พริกขี�หนูทุบ  8 ดอก 
ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ  
 นํ�าตาล    ½  แวน่ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ปลาทูสดตดักลางลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่นํ� าส้มตาลโตนด 
ตามดว้ย ขมิ�น ตะไคร้  ข่าหอม ใบมะกรูด รอใหเ้ดือดจดัใส่ปลาปิดฝา พอสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย   

  
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทนึ,ง 
นํ�าส้มตาลโตนดนึ,งปลาทูเค็ม 
 ส่วนประกอบ  
  ปลาทูเคม็  400 กรัม 
  นํ�าส้มตาลโตนด  ½  ถว้ย 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  พริกขี�หนูทุบ  8 ดอก 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าเปล่า   5 ถว้ย 
  ไมข้ดัหมอ้  4 อนั 
 วธีิปรุง 

ปลาทูเค็มลา้งใส่ถว้ยเคลือบเทนํ� าส้มตาลโตนดใส่ ตามดว้ยพริกขี�หนูทุบ หอมแดงทุบ
และนํ�าตาลตั�งพกัรอไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตงัไฟ ใส่ไมข้ดัใหเ้ป็นกระโจมกรวย ยกถว้ยปลา
วางบน ปิดฝาหมอ้ขดัไมหู้หมอ้นึ)งไฟอ่อนเมื)อสุกแลว้ยกลง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
ปลาทูนึ) งนํ� าส้มตาลโตนดชาวบา้นนิยมทาํกินช่วงฤดูฝน เพราะกบัขา้วหายากจึงมกั
เตรียมการโดย ซื�อหาปลาทูใส่เกลือหมกัในไหไวต้ั�งแต่ระหวา่งเดือนแปดถึงเดือดสิบ 
เพราะเป็นช่วงที)ปลาทูหาไดง่้ายราคาถูก พอเขา้เดือนสิบเอ็ดหน้าฝนก็เริ)มเอาออกมา
ปรุงแต่ง ทาํอาหารใหเ้ขา้ตามวตัถุดิบประจาํฤดูกาลที)หาไดใ้นทอ้งถิ)น 

  
ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ลกูตาลโตนดยาํยอดมะสัง 
ส่วนประกอบ  

  ผลตาลโตนดสับ   400 กรัม 
  นํ�าส้มตาลโตนด  ½  ถว้ย 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  ยอดมะสังซอย  3 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้แหง้ป่น  3 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูซอย  10 เมด็ 
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  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือป่น  ½ ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
สับหวัลูกตาลโตนดอ่อนคลุกกบันํ�าส้มตาลโนดใหล้ะลายเขา้กนั  เทนํ�าทิ�งครึ) งหนึ)งแลว้
ใส่หอมซอย ยอดมะสังซอย พริกขี�หนูซอย กุง้แหง้ป่น ตามดว้ยยอดมะสังซอย คลุกเขา้
ดว้ยกนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ   

การบริโภค 
รับประทานกบัขา้วสวยหรือกินเป็นกบัแกลม้ 
 

ลกูตาลโตนดยาํ 
ส่วนประกอบ   

ลูกตาลอ่อนสับ  400 กรัม 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย   3 หวั 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าส้มตาลโตนด   ½ ถว้ย 
นํ�าตาลทราย   ½ ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะสังหั)น  3 ชอ้นโตะ๊    
มะพร้าวคั)ว  ¼ ถว้ย 
 

วธีิปรุง 
ลูกตาลสับเอาแต่ส่วนหวัอ่อนใส่ภาชนะ ตามดว้ยหอมแดงซอย พริกขี�หั)น เกลือ นํ� าส้ม
ตาลโตนด มะพร้าวคั)ว คลุกเขา้ดว้ยกนั จากนั�นเอากะปิยีละลายในหัวกะทิใส่ลงไป 
ตามดว้ยใบมะสังหั)นฝอย คลุกใหล้ะลายเขา้กนัอีกครั� ง  แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ   

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ลกูตาลโตนดอ่อนยาํกุ้งแห้ง 

ส่วนประกอบ   
หวัลูกตาลสับ  400 กรัม 
นํ�าส้มตาลโตนด   ½  ถว้ย 
หอมแดงซอย  3 หวั  
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พริกขี�หนูซอย  10 ดอก   
กุง้แหง้   60 กรัม 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ�าส้มตาลโตนดเทใส่ภาชนะเตรียมไว ้สับส่วนอ่อนของลูกตาลโตนดเป็นชิ�นเล็กๆ  
ใส่ลงไปในภาชนะที)ใส่นํ� าส้ม เหตุผลที)ตอ้งเทนํ� าส้มใส่ภาชนะไวก่้อน แลว้จึงสับหัว
ลูกตาลโตนดใส่ตามลงไปก็เพื)อไม่ให้เนื�อชิ�นลูกตาลโตนดสับเป็นสีดาํ เมื)อสับใส่ได้
ตามตอ้งการแลว้ ใส่กุง้แห้ง หอมแดงซอย พริกขี�หนู ซอย คลุกเคลา้ให้ละลายเขา้กนั 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
นํ�าส้มตาลโตนดยาํปลาแมว 

ส่วนประกอบ   
ปลาแมวเอากา้งออก  400 กรัม 
นํ�าส้มตะโตนด   ½  ถว้ย 
หวัหอมแดงซอย  3 หวั 
พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก  
ใบโหระพา  ½ ถว้ย 
นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
ปลาแมวสดลา้งบีบดึงกา้งออกเอาแต่เนื�อปลา ตดัชิ�นเล็กมาใส่ภาชนะรวมกบัหอมแดง
ซอย พริกขี�หนูหั)น ใบโหระพา  ตามดว้ยนํ� าส้มตาลโตนด คลุกเคลา้ให้ละลายเขา้กนั 
แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นกบัแกลม้ ปลาแมวในอดีตหาไดง่้ายในทะเลสาบ
สงขลา ตวัยาวบางประมาณคืบ มีกา้งเล็กแต่เอาออกจากเนื�อไดง่้าย โดยเอานิ�วโป้งกบั
นิ�วชี�หนีบบีบตวัปลาสด กา้งกบัเนื�อกจ็ะแยกดึงออกไดโ้ดยง่าย 
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นํ�าส้มโตนดยาํปลาหลงัเขียว 
ส่วนประกอบ   

ปลาหลงัเขียวสดเอากา้งออก   400 กรัม 
นํ�าส้มตะโตนด    ½  ถว้ย 
หวัหอมแดงซอย   3 หวั  
พริกขี�หนูซอย   10 ดอก  
ใบโหรพา   ½ ถว้ย 
นํ�าปลา     1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล    1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
ปลาหลังเขียวสดเฉือนข้างเอาแต่เนื�อแล้วหั)นเป็นชิ�นเล็กๆใส่ภาชนะพกัรอไว ้ใส่
หอมแดง พริกขี�หนู ใบโหระพาลงไป ตามดว้ยนํ� าส้มตาลโตนดคลุกเคลา้ให้ละลายเขา้
กนั แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกส้มตาลโตนด 
 ส่วนประกอบ  

นํ�าส้มตาลโตนด  3 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูคั)ว  10 เมด็ 

  กระเทียมคั)ว  5 กลีบ 
  หอมแดงคั)ว  5 หวั 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้แหง้   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

โขลกกุง้แหง้ใส่ตามดว้ยพริกหอมกระเทียมคั)ว แหลกเขา้กนัดีแลว้ใส่กะปินํ�าตาล     
นํ�าส้มตาลโตนด คลุกดว้ยลากใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  นิยมใชบ้วับกเป็นผกัเครื)องเคียง 
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ตําลงึ 
ชื)อวงศ ์Cucurbitaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Coccinia grandis(L.) Voigt. เป็นไมเ้ถาเลื�อยที)คนไทย

รู้จกักนัดี มีส่วนที)เป็นมือจบัเกาะยดึตน้ไมอื้)น ใบเดี)ยวออกสลบักนั ผวิใบเรียบมนั กา้นใบสั�น ดอกสีขาว 
แยกเป็นดอกเพศผูแ้ละเพศเมีย กลีบรองดอกโคนเชื)อมติดกนัเป็นรูประฆงัสั�น ปลายดอกมี 5 แฉกจกัลึก
ลงไปครึ) งกลีบ ดา้นในมีขน ผลรูปลกัษณะคลา้ยแตงกวา เมื)อแก่สีเขียวเมื)อสุกสีแดง มีเมล็ดจาํนวนมาก  
 สรรพคุณทางสมุนไพร ตาํราแพทยแ์ผนไทย ถือว่าตาํลึงเป็นยาเย็น บาํรุงกาํลงั ผลอ่อนขบั
ปัสสาวะ แกเ้ข่าไม่มีกาํลงั แกเ้ริมหรืองูสวดั แกผ้ื)นคนั เถาอ่อนบาํรุงขอ้ บาํรุงเส้นเอ็น นํ� าในเถาแกต้า
แดง ใบช่วยขบัพิษ และถอนพิษไข ้แกอ้าการแพแ้มลงมีพิษกดัต่อย แกแ้สบคนั ดว้ยการใชใ้บตาํลึงสดๆ 
ประมาณ 1 กาํมือ มาลา้งให้สะอาด แลว้ตาํให้ละเอียด ผสมนํ� าเล็กน้อย นาํมาทาบริเวณที)มีอาการคนั 
แพทยแ์ผนปัจจุบนัเชื)อวา่ตาํลึงมีสารเบตา้แคโรทีน ช่วยป้องกนัการเกิดโรคมะเร็ง ลดนํ� าตาลในเลือด
และหวัใจขาดเลือด มีแคลเซียมช่วยบาํรุงกระดูกและฟัน มีฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ไนอาซิน และวติามินซี 
 การใชป้ระโยชน์ ใบอ่อนและผลแก่มาปรุงเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ลกูตําลงึแกงกะทเินื�อ 
  ส่วนประกอบ  

  ลูกตาํลึงแก่ทุบแตก   200 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
หวักะทิ   1 ถว้ย  
หางกะทิ  2 ถว้ย 
เนื�อววัหั)น  300 กรัม 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เนื�อววัหั)นขวางขนาดชิ�นบางพองาม เอาหางกะทิใส่หม้อตั�งไฟพอร้อนใส่
เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  ใส่ลูกตาํลึงทุบที)เตรียมไวพ้อเดือด
จดัใส่เนื�อ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 



 119

จําพวกแกงจืด  
 ใบตําลงึแกงจืดกบัไข่ 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดตาํลึง 200 กรัม 
   ไขไ่ก่  2 ฟอง 
   นํ�าปลา  1 ชอ้นโตะ๊ 
   หอมแดงทุบ 3 หวั 
  วธีิปรุง 

ลา้งตาํลึงเด็ดเอาแต่ส่วนอ่อนพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่หอมแดง รอ
เดือดตอกไข่ใส่คนให้กระจาย ใส่ตามดว้ยใบตาํลึงที)เตรียมไว ้พอสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 

ใบตําลงึแกงจืดวุ้นเส้น 
  ส่วนประกอบ  
   วุน้เส้น   150   กรัม 
   ใบตาํลึง   150   กรัม 
   หมูสับ   100   กรัม 
   หอมทุบ   2        หวั 
   กระเทียมทุบ  1        หวั 
   เกลือ   ½       ชอ้นโตะ๊  
  วธีิปรุง  

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ กระเทียมทุบ หอมแดงทุบ พอนํ�าเดือดปั� นหมูสับขนาด
พอคาํใส่ รอเดือดอีกครั� งใส่ใบตาํลึง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงคั,ว 
 ลกูตําลงึ แกงคั,วกุ้งนา 

ส่วนประกอบ    
ลูกตาํลึงทุบแตก  150 กรัม 
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กุง้นา   200 กรัม  
   หวักะทิ    1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 

เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

พริกไทยอ่อน  3 ช่อ 
ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 

วธีิปรุง 
กุง้นาลา้งเด็ดนํ�าไว ้ลูกตาํลึงอ่อนใชข้า้งมีดตบให้พอแตกพกัไว ้เอาหวักะทิใส่
หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนใหเ้ขา้กนั ปล่อยใหเ้ดือดจนงวด
หอมใส่ลูกตาํลึงทุบที)เตรียมไว ้ตามดว้ยหางกะทิ รอเดือดอีกครั� งใส่กุง้ พอกุง้
สุกใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดตําลงึแกงส้มปลาดุก 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดตาํลึงหั)น  200 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
   ปลาดุกหั)น  300 กรัม 
   นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย   
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอ
เดือดจดัใส่ปลา พอปลาสุกใส่ยอดตาํลึง เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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ประเภทผดัหรือทอด 
ยอดตําลงึผดัไข่ 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดตาํลึงอ่อน  200 กรัม 
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊ 

กระเทียมสับ  4 กลีบ 
ไขไ่ก่   2 ฟอง 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง  
เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัเจียวกระเทียมใหห้อม ใส่ใบตาํลึงผดัไฟแรงใหพ้อใกลสุ้กทั)ว
กนั ตอกไขใ่ส่ยใีหแ้ตกผดัต่อพอสุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ยอดตําลงึผดัไข่มดแดง 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดตาํลึงอ่อน  200 กรัม 
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊ 

กระเทียมสับ  4 กลีบ 
ไขม่ดแดง  100 กรัม 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง  
เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัเจียวกระเทียมใหห้อม ใส่ใบตาํลึงผดัไฟแรงใหพ้อใกลสุ้กทั)ว
กนั ใส่ไขม่ดแดงผดัต่อพอสุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ยอดตําลงึผดัไฟแดง 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดตาํลึง  250 กรัม 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 

กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
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พริกขี�หนูทุบ  6 ดอก 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
เอานํ�ามนัใส่กระทะตั�งไฟแรงพอร้อนไดที้) เอายอดตาํลึงกระเทียมทุบพริกขี�หนูทุบ ผดั
คลุกใหสุ้ก แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานกบัขา้วสวยหรือขา้วตม้ 
 

ประเภทต้ม 
ก๋วยเตีHยวยอดตําลงึ 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดตาํลึง  30 กรัม 
  เส้นก๋วยเตี�ยว  50 กรัม 
  ลูกชิ�น   6 ลูก 
  หมูสับ   10 กรัม 
  กระเทียมเจียว  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าซุบ   1 ถว้ย 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  พริกนํ�าส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง  

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟลวกเส้นก๋วยเตี�ยวและใบตาํลึงใส่ถว้ย ลูกชิ�นลวกใส่ตาม ตกันํ� าซุบ
ใส่  ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นอาหารหนกัหรืออาหารวา่ง 

 
ตําลงึต้มกระดูกหมู 
 ส่วนประกอบ  
  ใบตาํลึงอ่อน  250 กรัม 
  กระดูกหมูสับ  300 กรัม 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
กระดูกหมูสับชิ�นพองามลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตงัไฟพอร้อนจดัใส่กระดูก
สับที)เตรียมไว ้ตามดว้ยหอมและกระเทียมทุบ เคี)ยวต่อจนเนื�อเปื) อยใส่ใบตาํลึง รอสุก
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทลวก 

ตําลงึลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดตาํลึง  300 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดจดัใส่เกลือ ใส่ยอดตาํลึงลวกพอเหี)ยว ตกัขึ�นใส่นํ� าเย็น
ทนัที เทนํ�าทิ�งแลว้เติมนํ�าเยน็ใหมอี่กหน เมื)อเยน็ดีแลว้ ตกัขึ�นเด็ดนํ�าไว ้

 การบริโภค  
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง นํ�าพริก จิงจงั บูดู แกงไตปลา เป็นตน้ 

 
ประเภทหมกหรือนึ,ง 

ใบตําลงึห่อหมกปลาขอ  
ส่วนประกอบ   

ยอดตาํลึงหั)น  200 กรัม   
ปลาขอ   300 กรัม  
หวักะทิ   2 ถว้ย   
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ไขไ่ก่   2 ฟอง 
 ใบกลว้ย  ½  ใบ 
 ใบโหระพา  50 กรัม 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1ชอ้นชา 
 



 124

 วธีิปรุง 
ใบกล้วยตากแดดพอเฉาพกัรอไว ้ตอกไข่ใส่ภาชนะ ตามด้วยกะทิ เครื)องแกง เติม
นํ�าตาล นํ�าปลา คลุกใหเ้ขา้กนัชิมรสตามชอบ(อาจเอาไปทอดหรือตกัใส่ใบตองยา่งไฟ
ชิม)หากได้ที)แล้วเอาไปคลุกให้เข้ากนักบัปลา เมื)อเข้ากนัดีแล้วเอายอดตาํลึงหั)นที)
เตรียมไวใ้ส่บนใบกลว้ย ตกัปลาที)คลุกกบัเครื)องแลว้ใส่ทบั เอาใบโหระพาวางบนแลว้
ห่อดว้ยใบกลว้ยหลายๆชั�น เอาไปหมกขี� เถา้ใตก้องไฟใหสุ้ก 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ ปลาขอคลา้ยปลาหลดแต่เล็กกวา่ ตวัเต็มวยั
โตประมาณไส้ดินสอดาํ ชาวบา้นหาไดบ้ริเวณคลองนํ� าใสที)ไหลรินๆ นํ� าลึกประมาณ
ตาตุ่ม พบไดง่้ายตรงที)พื�นคลองเป็นดินทราย ใชน้างซี)ถี)ตอ้นตกัปลามาปรุงเป็นอาหาร 

 
ใบตําลงึห่อหมกปลาซิว  

ส่วนประกอบ   
ยอดตาํลึงหั)น  200 กรัม   
ปลาซิว   300 กรัม  
กะทิ   2 ถว้ย   
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ไขไ่ก่   2 ฟอง 
 ใบกลว้ย  ½  ใบ  
 ใบโหระพา  50 กรัม 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1ชอ้นชา 

 วธีิปรุง 
ใบกล้วยตากแดดพอเฉาพกัรอไว ้ตอกไข่ใส่ภาชนะ ตามด้วยกะทิ เครื)องแกง เติม
นํ�าตาล นํ�าปลา คลุกใหเ้ขา้กนัชิมรสตามชอบ(อาจเอาไปทอดหรือตกัใส่ใบตองยา่งไฟ
ชิม)หากได้ที)แล้วเอาไปคลุกให้เข้ากนักบัปลา เมื)อเข้ากนัดีแล้วเอายอดตาํลึงหั)นที)
เตรียมไวใ้ส่บนใบตอง ตกัปลาที)คลุกกบัเครื)องแลว้ใส่ทบั เอาใบโหระพาวางบนแลว้
ห่อดว้ยใบกลว้ยหลายๆชั�น เอาไปหมกขี� เถา้ใตก้องไฟใหสุ้ก 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ ปลาซิวคลา้ยปลาขาวแต่เล็กกวา่ ตวัเต็มวยั
โตประมาณดินสอดาํ ชาวบา้นหาไดบ้ริเวณคลองนํ�าไหล โดยดกัซ่อนไซตามทาํนบกั�น
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นํ� า หรือใช้ดกัด้วยเหยื)อล่อ เช่น เอาไม้ไผ่มาสองปล้องตดัข้อด้านบนออก ตํ)าลงมา
ประมาณ 4 นิ�วบากให้เป็นรูขนาด 2 x3 นิ�ว เอาถุงพลาสติกใสคลอบเหนือช่อง 1 นิ�ว 
มดัไวด้ว้ยเชือกหรือยาง เอารําขา้วขยาํกบัขา้วสวยปั� นเป็นกอ้น ใส่ในปลอ้งไมไ้ผใ่ห้ถึง
ปากรู เอาไปปักในคลองใหถุ้งพลาสติกพองโผล่พน้นํ� าขึ�นมา 1 ใน 4 ส่วน ปลาไปแยง่
กินเหยื)อล่อเมื)อผดุหายใจจะติดอยูใ่นถุง กูม้าเป็นอาหารได ้

 
ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ใบตําลงึยาํกุ้งฝอย 
 ส่วนประกอบ  
  ใบตาํลึงลวก  200 กรัม 
  กุง้ฝอยลวก   200 กรัม 
  หอมแดงซอย  4 หวั 

พริกขี�หนูหั)น  ½  ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ใบตาํลึงเด็ดเอาแต่ส่วนอ่อนลวกเด็ดนํ�าพกัไว ้กุง้ฝอยลวกเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ใสตามดว้ย
ใบตาํลึงที)เตรียมไว ้คลุกใหเ้ขา้ดว้ยกนักบัหอมซอย นํ�าปลา และนํ�ามะนาวแลว้ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
เตยหนาม 

ชื)อวงศ์ Pandanaceae มีหลายชนิด เช่น ชื)อวิทยาศาสตร์ Pandanus Kaidus Kurz. (เตย) 
Pandanus odoratissimus Linn.f. (ลาํเจียก หรือ ปาหนนั)  Pandanus calcis H.St.John. (ลงัค่าย) เป็นพืชที)
ชอบชื�นขึ�นใกลแ้หล่งนํ� าคูคลอง ลาํตน้ตั�งตรงหรือเอนชูยอดขึ�น เมื)อเจริญเติบโตไดร้ะยะหนึ) งจะแตก
ออกเป็นกอหรือเป็นกิ)ง ลาํตน้กลมมีขอ้ ใบสีเขียวเขม้กาบใบถี) ใบรูปขอบขนานเรียวยาว ปลายใบแหลม 
ผวิใบเรียบเป็นมนั กลางใบเป็นร่องตามยาว ขอบใบและสันหลงัใบมีหนามแหลมปลายโคง้ถี)ตลอดใบ มี
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รากอากาศงอกออกจากลาํตน้ ดอกช่อออกที)ปลายยอด ใบประดบัสีขาวเรียวยาว เป็นกาบหุ้ม ดอกสีขาว
อดัตวั มีกลิ)นหอมแรงมาก ผลรวมทรงกลมคลา้ยสับปะรด ผลแก่สีเขียวเมื)อสุกสีแดง 

 สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดอ่อนบาํรุงขอ้และเส้นเอ็น รากอากาศ แกไ้ข ้แกก้ษยัไตพิการ ขบั
ปัสสาวะ ขบันิ)ว แกห้นองใน แกห้มาดขาว(ระดูขาว) ขบัเสมหะ รากแกพ้ิษเสมหะ ขบัปัสสาวะ ดอกแก้
ลม บาํรุงหวัใจ แกไ้ข ้ ผลแกโ้รคผวิหนงั 

การใช้ประโยชน์  ใบใชท้าํสาด(เสื)อ) ใช้ทาํกระเปาะเพาะเมล็ดพืชก่อนนาํไปปลูกลงดิน เช่น 
เมด็ยาสูบ มะเขือ พริกขี�หนู เป็นตน้ หรือใชท้าํวสัดุงานหตักรรม ยอดลาํตน้อ่อนนาํมาปรุงเป็นอาหารได้
หลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
  ยอดเตยแกงกะทกิบัไก่ 

ส่วนประกอบ   
ยอดอ่อนเตยสับ    300 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ไก่สับ   250 กรัม 
นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
เกลือ    1ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½  แวน่ 

วธีิปรุง 
ตดัยอดเตยปอกเอาแต่ส่วนอ่อนสับเป็นชิ�นเล็กพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั  พอเดือดดีแลว้ใส่ยอดเตย
ที)เตรียมไว ้เคี)ยวต่อใหเ้ตยสุก ใส่เนื�อไก่สับพอไก่สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย   

 
จําพวกแกงจืด  

ยอดเตยแกงจืดซี,โครงหมู 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเตยหั)น  250 กรัม 
   ซี)โครงหม ู  200 กรัม 
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   วุน้เส้น   150 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   พริกไทยตาํ   ½ ขอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ยอดเตยอ่อนเฉือนเป็นชิ�นพองาม เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่หอมทุบ พอเดือดดี
แลว้ใส่ซี)โครงหมูสับตม้เครียวจนเปื) อย ใส่ยอดเตยหั)นพอเตยสุก ใส่วุน้เส้นที)
เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

  
จําพวกแกงคั,ว 

ยอดเตยแกงคั,วเนื�อ(ววั หมู ไก่) 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเตยสับ  250 กรัม 

เนื�อหั)น   200 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   ใบมะกรูด  4 ใบ 
  วธีิปรุง 

ยอดเตยสับตั� งพกัรอไว้ เอาหัวกะทิใส่กระทะตั� งไฟพอร้อนใส่กะปิและ
เครื)องแกงคั)วยีให้ละลายเขา้กนัผดัจนหอม ใส่ยอดเตยสับผดัให้สุกตามดว้ย
เนื�อหั)นผดัต่อพอเนื�อสุก ใส่หางกะทิรอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงเผด็ 
 ยอดเตยแกงเผด็ 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเตยสับ  300 กรัม 
   ปลายา่ง   200 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้น 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายเข้ากนั รอ
เดือดใส่ปลายา่ง ยอดเตยสับปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดเตยแกงส้มปลาช่อน 
  ส่วนประกอบ  

ปลาช่อนหั)น  300 กรัม 
 ยอดเตยหั)น  250 กรัม 
มะขามสด  20 กรัม  
เครื)องแกงส้ม    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ยมะขามสด พอเดือดมะขามนิ)มยีให้ฝักแตก ตกัเอา
กากออก ใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่ตามดว้ยยอดเตยหั)น ให้
เดือดจนยอดเตยสุก ใส่ปลาช่อนหั)นรอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทผดั 

ยอดเตยผดัหมูหวาน 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดเตยสับ  300 กรัม 
  หมูหวาน  250 กรัม 
  กระเทียมสับ  1ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�ามนัหม ู  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง  

เอานํ� ามนัหมูใส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่กระเทียมเจียวให้พอหอม ใส่ยอดเตยสับที)
เตรียมไวผ้ดัใหสุ้ก ใส่หมูหวานผกัต่อใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทต้ม 

ยอดเตยต้มกระดูกหมู 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเตยหั)นชิ�น  250 กรัม 
   กระดูกหมูสับ  300 กรัม 

หอมแดงทุบ  2 หวั 
   กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   เกลือ   ½ ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมและกระเทียมทุบ พอเดือดจดัใส่กระดูกหมูสับตม้
ไฟอ่อนจนเนื�อเปื) อย ใส่ยอดเตยหั)นโหมไฟแรงตม้ต่อจนสุกนุ่ม ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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เต่าร้าง 
ชื)อวงศ ์ Palmae ชื)อวิทยาศาสตร์  Caryota bacsonensis Magalon เป็นพืชจาํพวกปาล์มแตกกอ

ลาํตน้ตั�งตรง ชอบดินร่วน ระบายนํ� าดี แสงแดดไม่จดัเกินไป ใบประกอบแบบขนนกสองชั�นเรียง
สลบั  ใบยอ่ยรูปสามเหลี)ยมหยกัเวา้    กวา้งประมาณ 13 ซม.   ยาว 20-30 ซม.  ปลายใบคลา้ยหาง
ปลา  โคนใบรูปลิ)ม   แผน่ใบสีเขียวเป็นมนั ดอก สีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนงระหวา่ง
กาบใบ ช่อดอกยาว 60-80 ซม. ช่อดอกที)ออกหลงัลดระดบัตํ)าลงเป็นลาํดบั(ออกช่อดอกจากบนลงล่าง) 
ผลสดแบบมีเนื�อเมล็ดเดียวสีเขียวแกมเหลือง เมื)อสุกสีส้มหรือสีแดงเขม้  
 สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดอ่อนบาํรุงขอ้เส้นเอน็ กระดูก ดบัพิษตบั ปอด ราก ขบัปัสสาวะ แก้
หวัใจพิการ ทางใบตม้นํ�าอาบแกค้นั 
 การใช้ประโยชน์ ผลสุกรับประทานได้ ขุยที)กาบใบใช้เป็นเหยื)อไฟ(เชื�อไฟ)หรือใช้ติดหาง
ลูกดอกล่าสัตวข์องเงาะป่าซาไก ปัจจุบนัเต่าร้างนิยมปลูกเป็นไมป้ระดบัตกแต่งอาคารสถานที) ยอดอ่อน
เอามาประกอบอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดเต่าร้างแกงกะทเินื�อเต่า 

ส่วนประกอบ  
 เนื�อเต่า   300 กรัม 
 ยอดเต่าร้างหั)น   250 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
พริกไทยอ่อน    3 ช่อ 
เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

วธีิปรุง 
ยอดเต่าร้างปอกเอาแต่ส่วนอ่อนหั)นพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
ร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั พอเดือดใส่เนื�อเต่าที)เตรียม
ไว ้รอเนื�อสุกใส่ยอดเต่าร้างเดือดอีกครั� งเติมหวักะทิ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานกบัขา้วสวย   
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แกงกะทยิอดเต่าร้างกบัปนูา 
ส่วนประกอบ  

 ปูนาตดัสองส่วน 300 กรัม 
 ยอดเต่าร้างสับ   250 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
พริกไทยอ่อน    3 ช่อ 
เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊  
นํ�าตาล   1 แวน่ 

วธีิปรุง 
เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนัใส่ยอด
เต่าร้างสับ รอเดือดใส่ปพูอปูสุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานกบัขา้วสวย   

 
จําพวกแกงจืด 
 แกงเลยีงยอดเต่าร้าง 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเต่าร้างสับ  100 กรัม  
   ยอดยา่นนาง  20 กรัม 
   ยอดพริกขี�หนู  10 กรัม 
   ฝักทองหั)น  20 กรัม 
   บวบหั)น   10 กรัม 
   กุง้แหง้   10 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง  

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงทุบ กะปิ กุง้แห้งที)ตาํใหพ้อชํ� า รอให้นํ� าเดือด
จดั ใส่ฝักทองหั)น ยอดเต่าร้างสับ ยอดยา่นนาง ยอดพริกขี�หนู บวบหั)น พอสุก
นิ)ม ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วนิยมเป็นอาหารมื�อเที)ยง 

 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยอดเต่าร้างแกงคั,วปนูา 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเต่าร้างสับ  300 กรัม 

ปูนา   250 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   ใบมะกรูด  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

ลา้งปูแกะกระดองผา่กลางพกัรอไว ้ยอดเต่าร้างสับพกัไว ้เอากะทิส่วนหนึ)งใส่
กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงคั)วและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ผดัจน
งวดหอมใส่ยอดเต่าร้างสับที)เตรียมไว ้ตามดว้ยนํ� ากะทิส่วนที)เหลือ รอจนสุก
นิ)มใส่ตามดว้ยปู เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
 

แตงโม 
ชื)อวงศ ์Cucurbitaceae ชื)อวทิยาศาสตร์ Citrullus lanatus(Thunb.) Matsun. & Nakai เป็นพืชเถา 

ขึ�นไดดี้ตามดินทรายหรือดินร่วนปนทรายนํ� าไม่ขงั มีหลายพนัธ์ุ  เนื�อของเปลือกหนาหรือบาง ขนาด
ของผลเล็กหรือโต รวมกระทั�งสีของเนื�อในมีความแตกต่างกนัไปตามชนิดพนัธ์ุ  

สรรพคุณทางสมุนไพร แตงโมเป็นผลไมที้)มีคุณสมบติัเยน็ ราก ใบ เถาอ่อน ช่วยลดอาการไข ้
คอแหง้ บรรเทาแผลในปาก ขบัปัสสาวะ เปลือกแตงโมตม้เดือดแลว้เติมนํ�าตาลทราย ดื)มเพื)อป้องกนัเจ็บ
คอ เนื�อสีแดงบาํรุงหวัใจ เมล็ดขบัพยาธิ บาํรุงขอ้เส้นเอน็และกระดูก 

การใช้ประโยชน์ ชาวบา้นตามชนบทเอายอดอ่อน ยอดอ่อน ผลอ่อน เปลือก เอามาประกอบ
เป็นอาหารไดห้ลากหลายรูปแบบ 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดแตงโมแกงกะทเินื�อ(ววั หมู  ไก่) 
  ส่วนประกอบ  

ยอดแตงโมหั)น    250 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เนื�อหั)น   200 กรัม 
นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
เกลือ    ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½  แวน่ 

วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน ละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  
เดือดดีแลว้ใส่ยอดแตงหั)นที)เตรียมไว ้เดือดอีกหนใส่เนื�อ  รอเนื�อสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย   

 
จําพวกแกงจืด  
 แตงอ่อนแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  
   แตงอ่อนเฉือนบาง 100 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   พริกไทยตาํ  1 ชอ้นชา 
   กุง้แหง้   50 กรัม 
   ยอดยา่นนาง  20 กรัม 
   หวัมนัเทศหั)น  50 กรัม 
   ยอดพริกขี�หนู  15 กรัม 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
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  วธีิปรุง 
กุง้แห้งแช่นํ� าให้พอนิ)มพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กะปิยีคนให้
ละลาย ใส่หอมทุบ พริกไทยตาํ กุง้แห้ง ยอดย่านนาง มนัเทศหั)น ยอดพริก
ขี�หนู รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
นิยมรับประทานเป็นกบัขา้วมื�อเที)ยง หรือรับประทานเล่นเป็นอาหารวา่ง โดย
ชาวบา้นอาจจะเอาผลอ่อนของแตงมาใชป้ระโยชน์ เพราะแตงเถาตายหรือขาด
เสียหายจากสัตวเ์ลี� ยงหรือสัตวป่์าเหยียบย ํ)า หรืออาจจะเกิดจากการจดัการใน
ระบบการเพาะปลูก โดยเด็ดเอาแตงปลายเถาออกเพื)อให้จาํนวนผลต่อเถา
นอ้ยลง ซึ) งจะช่วยให้ขนาดของผลที)เหลือโตขึ�นได ้และเพราะวา่ผลแตงปลาย
เถามกับิดเบี�ยวเมล็ดมากขายไม่ไดร้าคา จึงนิยมเอามาปรุงเป็นอาหารในช่วงที)
เมล็ดยงัอ่อนอยู ่จะเกิดประโยชน์มากกวา่ปล่อยไวค้าเถา 

 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดแตงโมแกงส้มปลาหมอ 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดแตงโมหั)น  200 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
   ปลาหมอ  250 กรัม 
   มะขามเปียก  70 กรัม   
   เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

นํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามเปียกยีให้ละลายตกักากออก ใส่เครื)องแกง
และกะปิยใีหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่ปลา พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว โดยชาวบา้นมกัตดัยอดอ่อนของเถาแตงโมออก เพื)อ
ไมใ่หมี้ผลแตงปลายเถา จึงตดัเอายอดอ่อนออกเอาไปขายหรือเอาไปแกงส้ม 

   
เปลอืกแตงโมแกงส้มกุ้ง 

  ส่วนประกอบ  
   เปลือกแตง  250 กรัม 
   กุง้ปอกผา่หลงั  300 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะขามเปียก  1  ถว้ย 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง 

เปลือกแตงโมปอกผวินอกออกเฉือนบางใส่ภาชนะพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�ง
ไฟพอร้อนใส่นํ� ามะขามเปียก ตามดว้ยเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั ใส่เปลือกแตงโมที)พกัไว ้รอเดือดใส่กุง้พอกุง้สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
  

ประเภทยาํหรือพล่า 
เปลอืกแตงโมยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  เปลือกแตงโมขดู  2 ถว้ย 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  พริกขี�หนูซอย  5 ดอก 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  กุง้แหง้ป่น  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาช้อนขดูเนื�อดา้นในเปลือกแตงโมใส่ไวใ้นเปลือกทั�งนํ� าและเนื�อ ยีกะปิยา่งใส่ ตาม
ดว้ยหอมซอย กุง้แหง้ป่น เกลือ คลุกใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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 การบริโภค 
นิยมทาํรับประทานเป็นกบัขา้วมื�อเที)ยงกินกบัข้าวสวยร้อนหรือกินเล่นเป็นอาหาร
คลายร้อน  

 
ถั,วพ ู

        ชื)อวงศ ์ Papilionoideae ชื)อวิทยาศาสตร์  Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. ถั)วพเูป็นพืชเถา
พนัไมอื้)น ชอบนํ� ามาก ๆ และขึ�นไดดี้ในทุกสภาพภูมิอากาศ แต่หากเป็นฤดูฝนที)ฝนชุกก็เป็นที)ชอบอก
ชอบใจของถั)วพูมากทีเดียว ใบ เป็นใบยอ่ยสามใบรูปไข่ ดอกสีขาวอมม่วง ผลเป็นฝักแบนมีปีก 4 ปีก 
เล็ก ๆ ฝักยาวประมาณ 3-6 นิ�ว เมล็ดกลมเรียบเป็นมนั รากเป็นหวัอยูใ่ตดิ้นมีปม  
 สรรพคุณทางสมุนไพร หวัใช้บาํรุงกาํลงัหลงัฟื� นไข ้แกอ่้อนเพลีย ทาํให้รู้สึกปลอดโปร่ง แก้
ร้อนในกระหายนํ� า วิธีใช้โดยนาํมาตากแห้ง หั)นแลว้คั)วไฟให้เหลือง ชงดื)ม เหมาะสําหรับผูที้)มีอาการ
อ่อนเพลีย เถาแกไ้ข ้ราก ใช้รักษาอาการปวดมวนทอ้ง รักษาโรคลมพิษกาํเริบ ฝักอ่อนบาํรุงกาํลงั ใบ
อ่อนและเมล็ดมีโปรตีนสูง ช่วยยอ่ยไขมนัอิ)มตวั(คนธาตุนํ� าเจา้เรือนไม่ควนกินถั)วพูเพราะจะทาํให้เป็น
ลมไดง่้าย) 

 การใช้ประโยชน์ ชาวบ้านมักปลูกไว้ตามข้างที)พ ักอาศัย เพราะเก็บเอาฝักอ่อนมาเป็น
ส่วนประกอบ อาหารไดห้ลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ถั,วพแูกงกะทหิมู  
  ส่วนประกอบ  

ถั)วพหูั)น     250 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หมูหั)น   300 กรัม 
นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน ละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  
เดือดดีแลว้ใส่ถั)วพูที)เตรียมไว ้เดือดอีกหนใส่เนื�อหมูหั)น  ที)เตรียมไว ้ รอเนื�อ
สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   

 
จําพวกแกงส้ม 
 ถั,วพแูกงส้มปลา 

ส่วนประกอบ   
ถั)วพหูั)น     200 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 ปลาหั)น    300 กรัม 
มะขามสด   70 กรัม 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟพอเดือดใส่มะขามสดต้มจนเปื) อยยีตักกากออก ใส่
เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั    รอเดือดใส่เนื�อปลาที)เตรียมไว ้ พอ
สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ถั,วพยูาํกุ้งแห้ง 
 ส่วนประกอบ  
  ถั)วพหูั)นบาง  200 กรัม 
  กุง้แหง้   20 กรัม 
  ถั)วลิสงคั)ว  15 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  มะพร้าวคั)ว  40 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
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 วธีิปรุง 
กุง้แหง้ตาํพอชํ�าพกัรอไว ้เอามะพร้าวคั)วใส่ภาชนะยีคลุกกบักะปิยา่ง พริกขี�หนูหั)นและ
กุง้แหง้ตาํใหล้ะลายเขา้กนั ใส่ตามดว้ยถั)วพู หอมซอย นํ� ามะนาว คลุกใหเ้ขา้กนัอีกครั� ง 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ โรยหนา้ดว้ยถั)วลิสงคั)ว 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
   

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ฝักถั)วพอู่อนใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งสดและลวก 

 
เถาคัน 

ชื)อวงศ ์Vitaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Cayratia trifolia (L.) Domin เป็นไมเ้ถาเกาะพนัตน้ไมอื้)น 
ชอบขึ�นที)ดินชื�นแฉะหรือตามขอบห้วย คลอง หนอง บึง มีสองชนิดคือ เถาคนัขาวและเถาคนัแดง ใบ
ประกอบแบบขนนก มี 3-5 ใบยอ่ยเรียงสลบั ขอบใบจกัร ดอกช่อ  ผลกลมแป้นออกเป็นช่อ เมื)อยงัอ่อน
หรือแก่สีเขียวใส รสเปรี� ยว เมื)อสุกเปลี)ยนเป็นสีดาํ  

สรรพคุณทางสมุนไพร รากและใบ ฝาดสมาน ลดไข ้เถา ขบัเสมหะ ขบัลม แกช้ํ� าใน ฟอก
โลหิต แกล้มวงิเวยีน แกก้ระษยั ปวดเมื)อย บาํรุงโลหิต ใบ แกเ้ลือดออกตามไรฟัน แกไ้ข ้แกรั้งแค รักษา
แผลในจมูก แกป้วดเมื)อย เมล็ดแกล้มเบง่ เถาคนัทั�ง 5 เป็นยาธาตุ (ใบเถาคนัแดงแกพ้ิษงู) 

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นมกัเกบ็เอาผลแก่มาประกอบการปรุงเป็นอาหาร 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

เถาคันแกงกะทปิลาพรหม 
ส่วนประกอบ  

   ลูกเถาคนั   200 กรัม 
    ปลาพรหม  300 กรัม 
   กงอ่อน   200 กรัม 
    หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

เกลือ   1 ชอ้นชา 
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   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
วธีิปรุง 

ปลาพรหมตดัหวัเอาไส้ออกลา้งเด็ดนํ� าไว ้ เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ  พอร้อน
ใส่เครื)องแกงและกะปิยีละลายให้เขา้กนัใส่ตามด้วยลูกเถาคนั รอเดือดยีให้
แตก ใส่ปลาที)เตรียมไว ้พอปลาใกลสุ้กใส่กงอ่อนหั)น  สุกทั�งหมดดีแลว้ใส่หวั
กะทิ เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว ปลาพรหมคลา้ยปลาตะเพียนแต่ตวัใหญ่กวา่ หาได้
ตามทะเลสาบหรือที)รับนํ�าขนาดใหญ่ เช่น เขื)อน 

 
จําพวกแกงส้ม 

ลกูเขาคัน แกงส้มปลาหมอ 
  ส่วนประกอบ   

ลูกเขาคนั  200 กรัม  
ปลาหมอ  300 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½  แวน่ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่ลูก
เคาคนัพอสุกยีให้พอแตกแล้วใส่ปลาที)เตรียมไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ  

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ทองหลางนํ�า 

ชื)อวงศ ์  Papilionoideae ชื)อวิทยาศาสตร์  Erythrina Fusca Lour. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง 
ชอบที)ชื�นแฉะขึ�นไดดี้ตามขอบห้วย หนอง คลอง บึง ที)มีแสงแดดจดั ทนนํ� าขงัได ้ที)ลาํตน้และกิ)งกา้นมี
หนามเล็ก ๆ ใบประกอบสีเขียวปลายใบคี)มี 3 ใบยอ่ย ลกัษณะของใบรูปหวัใจหรือคลา้ยใบถั)วพู ออก
ดอกหลังผลัดใบ  ดอกออกที)ปลายกิ) ง สีแดง เ ป็นช่อ  ลักษณะแต่ละดอกคล้ายดอกแคแดง                           
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ภายในดอกมีนํ� าหวานผลเป็นฝักตรงยาวประมาณ20 ซม. โต 2 ซม.   สีนํ� าตาลอ่อน 
 การใชป้ระโยชน์ ปลูกตามที)พกัอาศยัเป็นไมม้งคล เปลือกและใบทองหลางเอามาตม้นํ� าดื)มช่วย
ขบัเสมหะ แกล้มพิษ ตาแดง ตาฟาง ตาแฉะ ราก แกพ้ยาธิในทอ้ง แกต้าฟาง แกเ้สมหะและลม แก้
ไขห้วดั พอกแผลแกอ้าการปวดแสบปวดร้อน กิ)งใชท้าํฝืนสามารถติดไฟไดแ้มย้งัสด ใบที)ร่วงหล่นยอ่ย
สลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติไดง่้าย ชาวบา้นเกบ็ใบอ่อนมาเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดทองหลางแกงกะทกิุ้งนา  

ส่วนประกอบ  
   ยอดทองหลางหั)น  250 กรัม 
    กุง้นา   250 กรัม 
    หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
กุง้นาลา้งพกัเด็ดนํ�าไว ้ยอดทองหลางหั)นหยาบลา้งพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้
ตั�งไฟ  พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยลีะลายใหเ้ขา้กนั  รอเดือดใส่กุง้พอใกล้
สุกใส่ยอดทองหลางหั)น  สุกทั�งหมดดีแลว้ใส่หวักะทิ เดือดอีกหนปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทหมกหรือนึ,ง 
ใบทองหลางห่อหมกปลาช่อน 
 ส่วนประกอบ  
  เนื�อปลาช่อน  300 กรัม 
  หวักะทิ   2 ถว้ย 
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  ไขไ่ก่   2 ฟอง 
  ใบทองหลางอ่อน 200 กรัม 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  พริกขี�หนู  12 ดอก 
  หอมแดง  50 กรัม 
  กระเทียม  50 กรัม 
  ตะไคร้ซอย  50 กรัม 
  ขา่ซอย   5 แวน่ 
  ผวิมะกรูด  1 ชอ้นโตะ๊ 
  ขมิ�น   3 แง่ง 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  ใบกลว้ย  ½  ใบ 
 วธีิปรุง 

ใบทองหลางอ่อนลา้งเด็ดนํ�ารอไว ้ใบกลว้ยตากแดดใหเ้ฉา เอาเครื)องปรุงใส่ครกโขลก
ให้แหลกเขา้กนั ตกัใส่ภาชนะใส่ตามดว้ยหัวกะทิและไข่แลว้ยคีลุกให้เขา้กนั ใส่ปลา
ช่อนหั)นคลุกกนัอีกหนจนไดที้) เอาใบตองซ้อนกนัสองใบ เอาใบทองหลางที)พกัรอไว้
ใส่กระจายบนใบกลว้ย ตกัปลาคลุกเครื)องใส่ทบัใบทองหลาง ห่อปิดหัวทา้ย เอาใบ
กลว้ยที)เหลืออีกแผน่ห่อทบัอีกครั� ง แลว้เอาไปหมกขี� เถา้ขา่งกองไฟใหสุ้ก 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดทองหลางยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดทองหลางหั)นหยาบ 300 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  60 กรัม 
  ตะไคร้ซอยบาง  30 กรัม 
  กุง้นาตวัเล็ก(ลวก) 200 กรัม 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  มะนาว   2 ผล 
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  เกลือ   ½ ชอ้นชา 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
 วธีิปรุง 

ลวกกุง้นาเด็ดนํ� าพกัไว ้เอากะปิยา่งยีคลุกกบัมะพร้าวคั)ว หอมซอย ตะไคร้ซอย เกลือ 
เขา้กนัดีแลว้ใส่กุง้ลวก นํ� ามะนาว พริกขี�หนูหั)นคลุกให้เขา้กนัอีกหนแลว้ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
 ยอดอ่อนของทองหลางใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งสดและลวก 
 

ทาํมัง 
ชื)อวงศ ์Lauraceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Litsea elliptica Blume เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่สูง 20-30 

เมตร เปลือกสีนํ� าตาลอมเทา ใบเดี)ยวรูปไข่ปลายใบแหลม ยาวประมาณ 8-12 ซม. (ขยี�ใบสูดดมมีกลิ)น
คลา้ยแมลงดานา) ดอกขนาดเล็กออกเป็นช่อที)ซอกใบปลายกิ)ง ผลกลมรีฉํ)านํ�าขนาด 1 ซม 

สรรพคุณทางสมุนไพร ใชเ้ปลือกของตน้กินแกท้อ้งอืดเฟ้อ ขบัลม ช่วยยอ่ยอาหาร  
การใช้ประโยชน์ ปลูกตามที)พกัอาศยัเป็นไมม้งคล เนื�อไมใ้ชท้าํสากกะเบือตาํเครื)องแกง หรือ

หกัเอากิ)งติดใบมาเหน็บหลงัคาเหนือเตาไฟไวเ้พื)อหยบิฉวยหรือปลิดเอาใบมาใชป้รุงแต่งรสอาหาร   
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ใบทาํมังแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดทาํมงั  60 กรัม 

เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 

ยอดเตยสับ  200 กรัม 
   เห็ดขาว   50 กรัม  
   สะตอ   50 กรัม 
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   มะเขือหั)น  50 กรัม 
   เนื�อ    150 กรัม 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หม้อตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่ยอดเตยสับ ตั�งเดือดระยะหนึ)งให้กลิ)นหืนออกไป ใส่ตามดว้ยมะเขือ
หั)น สะตอ  เห็ดขาวฉีก  พอผกัสุกใส่เนื�อ(กุง้ ปลา ววั หรือหมู) เดือดอีกครั� งใส่
หวักะทิปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ใบทาํมังแกงเผด็ปลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  
   ใบทาํมงั   30 กรัม 
   ปลายา่ง   1 ถว้ย 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้น 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายเข้ากนั รอ
เดือดใส่ปลายา่ง และใบทาํมงัที)ฉีกเป็นชิ�นเล็กแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว ใบทาํมงัใส่ในอาหารเป็นสิ)งปรุงกลิ)น แกงสมรมหมอ้
นี� มีกลิ)นแมงดา(แต่มาจากพืช) 

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกใบทาํมัง 
 ส่วนประกอบ  
  ใบทาํมงั   5 ใบ 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  นํ�ามะนาว  3 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดง  2 หวั 
  กระเทียม  2 หวั 
  พริกขี�หนู  6 ดอก 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
 วธีิปรุง 

เอาหอม กระเทียม พริกขี�หนู ใบทาํมงั โขลกให้แหลกเขา้กนั ใส่ตามดว้ยกะปิ นํ� าตาล 
โขลกต่อใหเ้ขา้กนัอีกหน ใส่นํ�ามะนาวคลุกดว้ยสาก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียงชนิดต่าง 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ใบอ่อนของทาํมงันิยมกินสดเป็นผกัเครื)องเคียงแกงที)มีรสจดัหรือนํ�าพริกชนิดต่างๆ 
 

บอนส้ม(บอนชรัดหรือบอนยายรัด) 
ชื)อวงศ ์Araceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Homalomena rostrata Griff. พืชจาํพวกบอนชอบขึ�นตามป่า

ดิบชื�นมกัพบเห็นไดง่้ายตามที)ชื�นริมห้วยริมคลอง ตามสวนสมรม ตามป่ายางพาราที)มีแสงแดดส่องถึง
ดินไดน้้อย ลาํตน้เป็นเหงา้ใตดิ้น ใบเดี)ยวรูปหัวใจ ฐานใบรูปเงี)ยงหัวลูกศรสีเขียว กา้นใบโตประมาณ
นิ�วกอ้ย ยาวประมาณ 15-20 ซม.  ดอกช่อทรงกระบอกยาว กาบหุม้ช่อดอกสีเขียวอ่อน ดอกสีขาวนวล 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากและใบแกไ้ข ้ขบัปัสสาวะและบาํรุงตบั ปอด ใบตาํพอกฝีเร่งให้สุก
แตกเร็ว หวัเคี)ยวกบันํ�ามนัใชใ้ส่แผลเรื�อรัง  

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นมกัเอาเหงา้อ่อนและกา้นใบมาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 บอนส้มแกงกะทไิก่  
  ส่วนประกอบ   
   กา้นใบบอนส้มตดัทอ่น 250 กรัม 
   กะทิสด   3 ถว้ย 
   เนื�อหม ู   250 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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   นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง  

ลอกเปลือกผวินอกของกา้นใบออกก่อนแลว้หกัหรือตดัเป็นชิ�นยาวประมาณ
สองขอ้มือพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กะปิและเครื)องแกงคน
ให้ละลายเขา้กนั ใส่บอนที)เตรียมไวเ้มื)อสุกนิ)มแลว้ใส่เนื�อ รอสุกปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

   
จําพวกแกงส้ม 
 บอนส้มแกงส้มกบคลอง 

ส่วนประกอบ   
กา้นบอนชรัดหั)นทอ่น 250 กรัม 
กบคลองสับชิ�น  250 กรัม 
ส้มจนักระ(ส้มจีYด) ½  ถว้ย 
เครื)องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ลอกเปลือกผิวนอกของกา้นใบออกหักชิ�นพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
ร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิ ยีให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่กบที)เตรียมไวต้าม
ดว้ยนํ�าส้มส้มจีYด รอให้เดือดอีกครั� งใส่บอนยายรัด สุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

จําพากแกงจืด 
บอนส้มแกงเลยีงปลาววั 

ส่วนประกอบ   
บอนส้มหั)น  100 กรัม 
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ยอดตาํลึง   50 กรัม 
 ยอดผกัโขม   50 กรัม 
เนื�อปลาววัยา่ง   70  กรัม 
พริกไทยตาํ   2 ชอ้นชา 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
บอนชรัดลอกเปลือกหั)นพกัรอไว ้โขลกพริกไทยเขา้กบัเนื�อปลายา่งพกัไว ้ เอา
นํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่หอมแดงทุบและกะปิยีคนให้ละลาย เดือดดีแลว้
ใส่ตามด้วยเนื�อปลาโขลก บอนส้ม ยอดตาํลึง ผกัโขมรอสุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทยาํ 

บอนส้มยาํกบย่าง 
 ส่วนประกอบ  
  บอนชรัดซอย  200 กรัม 
  เนื�อกบยา่ง  300 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  40 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  10 เมด็ 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล    ชอ้นชา 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
กา้นบอนส้มลอกผงิฝานซอยลวกนํ�าเกลือปั� นนํ� าออกพกัไว ้กบยา่งให้พอสุกสับชิ�นเล็ก
ใส่ภาชนะ ตามดว้ยบอนส้มที)พกัไว ้หอมแดงซอย  พริกขี�หนูซอย   นํ� าปลา  นํ� ามะนาว   
มะพร้าวคั)ว คลุกใหเ้ขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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บัวบก 
ชื)อวงศ ์Umbelliferae ชื)อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. ขึ�นไดดี้ตามที)ดินชื�น ชอบ

แสง มกัพบไดง่้ายตามคนันา ตามขอบป่า หรือตามขอบหนองบึง  บวับกขึ�นเป็นกอ ลาํตน้เลื�อยไปตาม
พื�นดิน แตกรากและใบตามขอ้ ใบเดี)ยวรูปไตออกเป็นกระจุก ขอบใบหยกั กา้นใบยาว ดอกสีม่วงแดง
เป็นช่อเล็กๆ ประมาณ 3-4 ดอก ผลแบน 

สรรพคุณทางสมุนไพร ทั�งตน้และรากแกร้้อนใน แกก้ระหายนํ� า แกช้ํ� าใน ใบตาํคั�นเอานํ� าผสม
นํ� าผึ�งและนํ� ามะนาวจิบแกไ้อ ใบตาํพอกฝี ใบตาํทาแกเ้ริมหรืองูสวดั ใบตาํกบัพริกไทยกินแกล้ม ฯลฯ 
แพทยแ์ผนปัจจุบนัเชื)อว่าบวับกมีสรรพคุณหลากหลาย เช่น รากแกพ้ิษงู ใช้รักษาแผลสด แผลเรื� อรัง 
หรือแผลหลงัผา่ตดั แผลไฟไหมน้ํ� าร้อนลวก บวับกจะช่วยลดอาการอกัเสบ ช่วยให้แผลหายเร็ว และ
ช่วยใหแ้ผลเป็นมีขนาดเล็กลง เพราะบวับกมีฤทธิg ลดการอกัเสบ มีฤทธิg แกป้วด มีฤทธิg ตา้นพิษแมลงกดั
ต่อย มีฤทธิg ตา้นเชื�อแบคทีเรีย มีฤทธิg ตา้นเชื�อรา มีฤทธิg สมานแผล เมื)ออดีตใชใ้บบวับกสดทั�งตน้ 1 กาํมือ 
ลา้งนํ� าให้สะอาด ตาํให้ละเอียด คั�นเอานํ� าทาบริเวณที)เป็นแผลเป็นบ่อยๆ หรือใช้กากพอกจะช่วยลด
อาการอกัเสบและทาํให้แผลหายเร็วขึ�น กินแกช้ํ� าใน รักษาแผลในกระเพาะอาหาร ปัจจุบนัทาํเป็น     
พลาสเตอร์ปิดแผล เป็นยาฉีด เป็นครีมทาแผล  

การใช้ประโยชน์ ชาวบ้านมักเก็บถอนบัวบกไปขาย หรือประกอบอาหารรับประทานใน
ครอบครัวเป็นอาหารยา  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 บัวบกแกงกะท(ิไก่  หมู  ววั) 

  ส่วนประกอบ   
   บวับกซอย  250 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เนื�อหั)น   250 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊  
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาบวับกลา้งแลว้กาํหั)นเป็นชิ�นเล็กใส่ครกตาํให้พอชํ� า เพื)อช่วยให้ส่วนของ
ก้านและใบนุ่มอมนํ� าแกงได้ดีขึ� น เอาหางกะทิใส่หม้อตั� งไฟพอเดือดใส่
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เครื)องแกงและกะปิ คนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่เนื�อหั)นพอสุกใส่บวับกที)เตรียมไว ้
รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงจืด  
 แกงเลยีงบัวบก 

ส่วนประกอบ   
บวับกหั)น  100 กรัม 
 ตาํลึง   50 กรัม 
 ผกัหวาน   50 กรัม 
กุง้แหง้    50  กรัม 
พริกไทยตาํ   2 ชอ้นชา 
หอมแดง   3 หวั 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
โขลกพริกไทย หอมแดง กะปิและกุง้แห้งเขา้ดว้ยกนั เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
เดือด ใส่เครื)องที)โขลกไวล้งไป ใส่ตามดว้ยใบบวับกหั)น(ตาํให้ชํ� าก่อน) ตาํลึง 
ผกัหวาน ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 บัวบกแกงคั,วหอยแครง 

ส่วนประกอบ   
เนื�อหอยแครง  250 กรัม 
เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
บวับกหั)น  200 กรัม 
ขา่ซอย   10 แวน่ 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
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หางกะทิ  2 ถว้ย 
ใบมะกรูดฉีก  5 ใบ 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
บวับกหั)นตาํพอชํ� าพกัรอไว ้เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟผดักบัเครื)องแกงและ
กะปิ ใส่ตามด้วยข่าซอยผดัให้งวดพอหอม ใส่หางกะทิรอให้เดือดใส่เนื�อ
หอยแครงและใบบวับก รอสุกใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงเผด็ 
 บัวบกแกงเผด็หมูสามชั�น 

ส่วนประกอบ   
หมูสามชั�นหั)นชิ�น 200 กรัม 
 บวับกซอย   200 กรัม 
เครื)องแกงเผด็   2 ชอ้นโตะ๊ 
 กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก   5 ใบ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟรอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิที)เตรียมไวค้นใหเ้ขา้กนั ใส่
เนื�อหมูที)เตรียมไวร้อสุกใส่ใบบวับกซอย(ตาํพอชํ� า) ตามด้วยใบมะกรูดฉีก
แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

บัวบกยาํกุ้งฝอย 
  ส่วนประกอบ  
  บวับกหั)น  200 กรัม 
  กุง้ฝอย   300 กรัม 
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  มะพร้าวคั)ว  50 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  10 เมด็ 
  หอมแดงซอย  4 หวั 
  นํ�าปลา   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
กุง้ฝอยลวกเด็ดนํ� าพกัไว ้ลา้งบวับกหั)นฝอยตาํพอชํ� าตกัใส่ภาชนะ ใส่ตามดว้ยกุง้ลวก  
หอมแดงซอย  พริกขี�หนูซอย   นํ� าปลา  นํ� ามะนาว  นํ� าตาล  แลว้คลุกให้เขา้กนั ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

บัวบกยาํกุ้งแห้ง 
ส่วนประกอบ   

บวับกหั)น  200 กรัม 
มะพร้าวคั)ว  50 กรัม 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊     
พริกขี�หนูหั)น   7 ดอก 
หอมแดงซอย  3 หวั 
กุง้แหง้   50 กรัม 
นํ�ามะนาว   5 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
กุง้แห้งแช่นํ� าให้นิ)มแลว้เด็ดนํ� ารอไว ้เอาบวับกหั)นแลว้ใส่ครกตาํพอชํ� า ตกัใส่ภาชนะ
ตามดว้ยมะพร้าวคั)ว นํ�าตาล หวัหอมซอย กะปิยา่ง  นํ�ามะนาว พริกขี�หนูหั)นและกุง้แห้ง
ที)เตรียมไวต้าํใหพ้อชํ�าใส่คลุกใหล้ะลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
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ประเภทผกัเครื,องเคียง 
 บวับกกินสดเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกชนิดต่างๆและอาหารรสจดัไดดี้ 
 

บัวสาย 
ชื)อวงศ ์ Nymphaeaceae  ชื)อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus L. var. pudescens Hook.f. & 

Thomson บวัสายพบเห็นไดง่้ายตามหนองบึงในสภาพพื�นที)ธรรมชาติ  ขึ�นไดใ้นนํ� าลึกประมาณ 80 -100 
ซม. มีลาํตน้ใตดิ้นคลา้ยหวัเผอืก         ใบเดี)ยวออกสลบั แผน่ใบค่อนขา้งกลม เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 
15-20 ซม. โคนใบเวา้ลึกขอบใบจกัร ใบลอยติดผิวนํ� าเป็นวงกลมรอบกอ ผิวใบดา้นบนเป็นมนัสีเขียว
เขม้ทอ้งใบสีนํ� าตาลแดง กา้นใบและกา้นดอกอ่อนไม่มีหนาม ดอกเดี)ยวสีชมพูอมม่วง ชูขึ�นเหนือนํ� า
เล็กนอ้ย กลีบดอกเรียงซ้อนกนัหลายชั�น เมื)อบานเต็มที)เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 10-15 ซม. เกสรตวัผู ้
จาํนวนมาก ผลคอ่นขา้งกลม ภายในมีเมล็ดจาํนวนมาก  

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแกไ้ข ้แกก้ระหายนํ� า แกร้้อนใน ขบัปัสสาวะ รักษาครรภ์ เกสร
บาํรุงโลหิต บาํรุงหวัใจ 

การใช้ประโยชน์ คนไทยโบราณเชื)อว่า บ้านใดปลูกบัวไว้จะทําให้เกิด ความเบิกบาน 
เปรียบเทียบเหมือนดอกบวัที)ชูพน้ผิวนํ� า เป็นผูที้)หลุดพน้จากทุกข์ทั�งปวง เป็นผูตื้)น ผูรู้้ ผูเ้บิกบาน 
นอกจากนี� ยงัมีความเชื)ออีกวา่ช่วยทาํให้เกิดความรัก ความห่วงใย ความผกูพนัของคนในครอบครัว ตดั
ไม่ขาดเหมือนสายใยบวั ชาวบ้านมกัเอามาปลูกไวต้ามสระนํ� าข้างที)พกัอาศยั เพราะนอกจากดอก
สวยงามแลว้ กา้นดอกยงัเอามาประกอบเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 บัวสายแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ  

กา้นบวัสาย  150 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิสด   3 ถว้ย 
   เห็ดนา   50 กรัม  
   สะตอ   50 กรัม 
   มะเขือยาวผา่หั)น  2 ลูก 
   เนื�อหั)น    100 กรัม 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
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   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หม้อตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่มะเขือหั)น สะตอ  บวัสายและเห็ดนา  ผกัสุกใส่เนื�อหั)น เดือดอีกครั� ง
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
    
จําพวกแกงจืด  
 บัวสายแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ   

กา้นบวัสาย   150 กรัม 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
ปลายา่ง   70 กรัม  
ผกัริ�นหั)น  50 กรัม 
พริกไทยตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมทุบ   2 หวั 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ¼ แวน่ 

วธีิปรุง 
กา้นบวัสายลอกหกัชิ�นพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิ พริกไทย
ตาํ หอมทุบ คนให้เขา้กนั  เดือดดีแลว้ใส่ปลาย่างฉีกชิ�นเล็กตามด้วยบวัสาย
และผกัริ�น รอเดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย  

 
จําพวกแกงส้ม 
 บัวสายแกงส้มปลาดุก 
  ส่วนประกอบ  
   สายบวัลอกตดัชิ�น  200 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
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   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เนื�อปลาดุกหั)น  250 กรัม 
   นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
   นํ�าตาล   1ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
สายบวัลอกตดัชิ�นพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิและเครื)องแกง
คนให้ละลายเขา้กนั เดือดอีกครั� งใส่นํ� ามะนาวเนื�อปลา รอสุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

บัวสายแกงส้มกุ้งนา 
  ส่วนประกอบ  
   สายบวัลอกตดัชิ�น  200 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กุง้นา   250 กรัม 
   มะขามแก่  5 ฝัก 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
สายบวัลอกตดัชิ�นพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามแก่ตม้จนสุก ยี
ให้ฝักแตกเอากากออก ใส่กะปิและเครื)องแกงคนให้ละลายเขา้กนัตามด้วย
สายบวัที)เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งใส่กุง้ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผดัหรือทอด 

บัวสายผดัหมู 
 ส่วนประกอบ  
  หมูสามชั�นหั)น  200 กรัม 
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  สายบวัหั)นชิ�น  200 กรัม 
  กระเทียมทุบ  1 หวั 
  นํ�ามนั   3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

สายบวัลอกตดัชิ�นพกัไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัเจียวกระเทียมใหห้อม ใส่หมูตามลง
ไปแลว้ผดัต่อ พอใกลสุ้กใส่สายบวั ผดัต่อจนสุกทั)วกนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทต้ม 

บัวสายต้มกะทปิลาทูสด 
ส่วนประกอบ   

ปลาทูสดตดัทอ่น  300 กรัม 
สายบวัตดัชิ�น  200 กรัม 
นํ�ามะขามเปียก   ½  ถว้ย 
กะทิ    3 ถว้ย 
หอมแดงทุบ  3 หวั  
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่กะปิยคีนใหล้ะลายตามดว้ยหอมแดงทุบ รอเดือดใสปลาทูและ
สายบวัลงไป ตามดว้ยนํ�ามะขามเปียก สุกดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
ประเภทลวก 

บัวสายลวกกะท ิ
 ส่วนประกอบ  
  กา้นบวัสายลอก  500 กรัม  
  หางกะทิ  1 ถว้ย 
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  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือ พอเดือดใส่ชิ�นกา้นบวัปิดฝา รอสุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานกบันํ�าพริกเป็นผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
กา้นบวัสายสดลอกผวิออกใชกิ้นเป็นผกัเครื)องเคียงได ้

 
บุก 

ชื)อวงศ ์Araceae ชื)อวทิยาศาสตร์ Amorphophallus sp. เป็นพืชลม้ลุกจาํพวกบอน มกัพบเห็นได้
ตามป่าโปร่งมีหลายชนิด  เช่น A. carneus Ridl.(บุกกาบเปิด) A. elatus Hook.f.(บุกยอดแหลม) A. 

prainii. Hook.f. (บุกถว้ย) ชอบขึ�นตามที)ชื�น มีเหงา้ใตดิ้น ใบลกัษณะคลา้ยใบมะละกอมีสีเขียวเขม้โผล่
เดี)ยวขึ�นมาจากเหงา้ บางชนิดกา้นใบมีลวดลาย ทั�งลายเส้นตรง ลายกระสลบัสี ลายด่างสลบัสี บางชนิดสี
เขียวลว้น นํ� าตาลลว้น บางชนิดมีหนามอ่อนๆ เช่น A.paeoniifolius(Dennst.) Nicolson (บุกคางคก) บุก
บางชนิด มีใบกวา้ง และมีจุดแบบไข่ปลาสีขาวดา้นบน ลกัษณะเด่นทั)วๆ ไปของบุก เช่น ใบมีกา้นออก
จากกลางหวัโผล่ขึ�นเหนือดินแลว้แผก่างออก บางชนิดรูปทรงแผก่วา้งแบบร่มคว ํ)า แต่บางชนิดกางกลบั
หงายขึ�นบน(เหมือนหงายร่ม) บางชนิดใบกางเป็นวงแคบลู่ลงตํ)า มีหลายรูปแบบขึ�นกบัชนิดของบุก 
ดอกบุกคลา้ยดอกหนา้ววั แต่ละชนิดมีขนาดสี ละรูปทรงของดอกใหญ่เล็กแตกต่างกนั ดอกมีกลิ)นเหม็น
เหมือนเนื�อสัตวเ์น่า บุกมกัจะมีดอกในช่วงปลายฤดูแลง้ ผลอ่อนของบุกสีขาวอมเหลือง อายุ 1-2 เดือนสี
เขียวเขม้ มีจุดดาํที)ปลายคลา้ยผลกลว้ย ผลของบุกส่วนใหญ่คลา้ยๆ กนั แต่จาํนวนเมล็ดแตกต่างกนั ผล
แก่สีเขียวผลสุกสีแดงหรือแดงส้ม (บุกคางคกมีจาํนวนผลนบัไดเ้ป็นพนั บุกตน้เล็กชนิดอื)นผลอาจนบั
ไดเ้ป็นร้อยเท่านั�น) เหง้าบุกเป็นที)สะสมอาหาร มีลกัษณะรูปร่างแตกต่างกนั ผิวของเปลือกเหงา้ก็
แตกต่างกนั 

สรรพคุณทางสมุนไพร หวั ช่วยกดัเมือกมนัในลาํไส้ ทอดนํ� ามนัใส่แผลเรื� อรัง  แกพ้รรดึกเถา
ดาน กษยั 

การใชป้ระโยชน์ ทาํเป็นอาหารลดความอว้น หวัให้แป้งทาํอาหารจาํพวกวุน้เส้น วุน้แท่งหรือ
วุน้อื)นๆ เป็นอาหารที)ปรุงรสได้ดี รสชาติคล้ายปลาหมึก แป้งบุกมีลกัษณะเป็นวุน้ เมื)อผสมนํ� าจะ
ขยายตวัไดม้ากถึง 30 เทา่โดยไมต่อ้งตม้ กา้นบุกใชเ้ป็นอาหารเลี�ยงหมไูด ้ชาวบา้นมกัเอาเมล็ดอ่อน หรือ
เอากา้นใบอ่อนมาใชป้ระกอบเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
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ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 บุกแกงกะทเินื�อ 
  ส่วนประกอบ  
   กา้นบุกลอกหั)นชิ�น 250 กรัม 
   เนื�อไก่ หมูหรือววัหั)น 200 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½  แวน่ 
  วธีิปรุง 

ก้านบุกอ่อนลอดผิวหั)นพักรอไว้ เอาหางกะทิใส่หม้อตั� งไฟพอเดือดใส่
เครื)องแกงและกะปิยใีหล้ะลายเขา้กนั รอใหเ้ดือดจดัใส่บุกหั)น สุกดีแลว้ใส่เนื�อ
พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
   
จําพวกแกงจืด  
 บุกแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  
   เมล็ดบุกอ่อน  80 กรัม 
   พริกไทยตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
   ผกัขม   50 กรัม 
   เห็ดโคน   10 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง   

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟตามด้วยกะปิยีคนให้กะปิละลายใส่หอทุบ พริกไทยตาํ 
โหมไฟแรงให้เดือดจดัใส่เมล็ดบุกอ่อน(ห้ามปิดฝาหมอ้) สุกแลว้ใส่ตามดว้ย
ส่วนประกอบ อื)นที)เหลือ เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วนิยมรับประทานมื�อเที)ยง 

 
จําพวกแกงคั,ว 
 บุกแกงคั,วเนื�อ 

ส่วนประกอบ  
   กา้นบุกหั)น  250 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   เนื�อหั)น   250 กรัม 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

ตน้บุกลนไฟลอกผิวเปลือกออกหั)นพกัรอไว ้เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอ
ร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้เขา้กนัผดัจนงวดหอม ใส่บุกหั)นผดัต่อ
ใหสุ้กเติมหางกะทิ พอเดือดใส่เนื�อหั)น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 
จําพวกแกงเผด็ 

ก้านบุกแกงเผด็ปลาย่าง 
ส่วนประกอบ   

กา้นบุกหั)นชิ�น  300 กรัม 
ปลายา่ง    200 กรัม 
เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 
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นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
วธีิปรุง 

กา้นใบบุกเผาไฟลอกเอาเปลือกออกฝานซอยตั�งพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อนใส่เครื)องแกงเผด็และกะปิยีให้ละลาย รอเดือดจดัใส่ชิ�นกา้นบุก(ห้าม
ปิดฝาหมอ้เพื)อให้พิษคนัระเหยออกไป) พอสุกนิ)มใส่ปลาย่างฉีกที)เตรียมไว ้
เดือดอีกหนใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว (ขอ้สังเกต ตน้บุกที)ขึ�นในที)ชื�นมีความคนันอ้ยกวา่ตน้
ที)ขึ�นในที)แหง้) 

 
จําพวกแกงส้ม 
 บุกแกงส้มปลาดุกนา 

ส่วนประกอบ   
ปลาดุกตดัทอ่น  300 กรัม 
 บุกลอกหั)นชิ�น  200 กรัม   
นํ�ามะขามเปียก   1  ถว้ย 
เครื)องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ตามดว้ยนํ� ามะขามเปียก เครื)องแกงคนให้ละลาย รอ
เดือดจดัใส่บุก สุกแลว้ใส่ปลาดุกหั)น พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานกบัขา้วสวย   

 
ปรงทะเล 

ชื)อวงศ ์ Pteridaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Acrostichum aureum Lin. เป็นไมพ้ื�นล่างแตกกอ สูง
ประมาณ 1 – 2 เมตร มกัขึ�นเป็นกลุ่มตามที)ลุ่มชื�นแฉะ ดา้นหลงัป่าชายเลน หรือ พื�นที)ป่าชายเลนที)ถูก
ทาํลาย ชายคลองที)นํ�ากร่อยขึ�นถึง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก แผน่ใบรูปใบหอก ขนาด 30 - 60 X 60 
- 180 ซม. กา้นใบมีหนามแข็งสั�นๆ ใบยอ่ยรูปขอบขนานแคบขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบเป็นมนัใตใ้บมี
สปอร์เพื)อขยายพนัธ์ุ ใบที)ไม่สร้างสปอร์ เส้นกลางใบนูนเด่น เส้นใบสานกนัเป็นร่างแห ใบยอ่ยที)สร้าง
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สปอร์อยูต่อนปลายใบมีขนาดเล็กกวา่ใบยอ่ยที)ไม่สร้างสปอร์ซึ) งอยูท่างดา้นโคนใบ กลุ่มอบัสปอร์เรียง
ตวัชิดกนั เตม็พื�นที)ดา้นล่างของแผน่ใบยอ่ยระบบรากฝอยบริเวณโคนตน้มีรากคํ�ายนั ตน้เป็นเหงา้อยูใ่ต้
ดิน ชูส่วนของใบขึ�นมาเป็นกอ เหงา้มีเกล็ดใหญ่สีนํ�าตาลคลํ�า  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก หวั ตม้นํ�าลา้งแผลฝีหนอง เคี)ยวกบันํ� ามนัใส่แผลสดแผลเรื�อรัง ยาง
จากตน้ใชท้าแผลหรือฝีเพื)อดูดหนองและดบัพิษ หวัฝนผสมนํ� าซาวขา้วทาแกเ้ริม ตม้พอกแผลที)มีอาการ
บวมฟกชํ�า หวัปรงกบัหวัวา่ว(กระแตไต่ไม)้และหวัจากตาํเขา้ดว้ยกนั ใส่นํ�าใชท้าแผลแกเ้ริม งูสวดั  

การใชป้ระโยชน์ ใบแก่ใช้ตกแต่งสถานที)พิธีการร่วมกบัดอกไมช้นิดอื)น เช่นแต่งโลงศพ พวง
หรีด ใบอ่อนสีแดงใชเ้ป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดปรงแกงกะทเินื�อ  
  ส่วนประกอบ  
   ยอดปรงหั)นชิ�น  250 กรัม 
   กุง้หรือเนื�อ  150 กรัม 
   ยอดกระพอ้สับ  100 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง  

เอายอดปรงหั)นใส่หมอ้ตม้พอนํ� าเดือดยกลงเทนํ� าทิ�ง ใส่นํ� าเยน็ปั� นนํ� าออกพกั
รอไว ้เอาหางกะทิใส่หม้อตั�งไฟพอร้อนใส่เครื) องแกงและกะปิแล้วคนให้
ละลายเขา้กนั พอเดือดใส่เนื�อหั)นตามดว้ย ยอดกระพอ้สับ รอสุกปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การปริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงจืด 
 ยอดปรงแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดปรงหั)นขวาง 200 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกไทยตาํ  ½  ชอ้นโตะ๊ 
   ยอดพริกขี�หนู  15 กรัม 
   หอมแดงทุบ  3 หวั 
   กุง้ปอกเปลือก  50 กรัม 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง  

ลวกยอดปรงเอานํ� าฝาดออกปั� นใส่กระชอนพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
เดือดใส่พริกไทยตาํกบักะปิยีคนให้เขา้กนั พอเดือดจดัใส่ยอดปรงและกุง้ที)
เตรียมไว ้สุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงคั,ว 
 แกงคั,วหน่อปรง 

ส่วนประกอบ   
ยอดปรงอ่อนหั)นชิ�น 250 กรัม 
กุง้ปอก   200 กรัม 
เครื)องแกงคั)ว     2 ชอ้นโตะ๊ 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊  
นํ�าตาล   ½  แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ยอดหน่อปรงหั)นแลว้ลวกให้พอนิ)มอยา่ให้สุกเกินไปเด็ดนํ� าพกัไว ้เอาหวักะทิ
ใส่กระทะตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนใหเ้ขา้กนัผดัให้งวดหอม 
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ใส่ยอดปรงที)เตรียมไวร้อเดือดอีกครั� งใส่หางกะทิ กุง้ปอก สุกดีแลว้ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   

 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

หน่อปรงแกงส้มปลากด 
ส่วนประกอบ  

ยอดปรงหั)นชิ�น   200 กรัม 
 ปลากด   250 กรัม   
นํ�ามะขามเปียก  1 ถว้ย 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊  
นํ�าตาล   ½  แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วทิทีาํ 
ยอดปรงหั)นตม้เทนํ� าทิ�งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและ
กะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่นํ� ามะขามเปียก พอเดือดใส่ปลา รอสุกปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

การบริโภค 
    รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ยอดปรงไข่ทอด 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดปรงหั)น  150 กรัม 
  ไขเ่ป็ดหรือไก่  4 ฟอง 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  พริกขี�หนูซอย  5 ดอก 
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  กะปิ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ตีไขก่บักะปิยอดปรงหั)นใหเ้ขา้กนัพกัรอไว ้เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนดีแลว้ใส่
ยอดปรงคลุกไขที่)เตรียมไวล้งทอดกลบัดา้นไปมาใหสุ้กทั)วกนั 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดปรงยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดปรงอ่อน  200 กรัม 
  กุง้ฝอย   200 กรัม 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง  

เอายอดปรงอ่อนหั)นชิ�นเล็กตม้พอนํ�าเดือดเทนํ�าออกพกัรอไว ้เอากุง้ฝอยลวกใส่ภาชนะ 
ตามดว้ยหอมแดงซอย นํ� ามะนาว พริกขี�หนูหั)น นํ� าตาลและยอดปรงที)เตรียมไว ้คลุก
ทั�งหมดใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประ 

ชื)อวงศ ์Euphorbiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Elateriospermum tapos Blume เป็นไมย้ืนตน้ขึ�นตาม
ภูเขาในป่าดิบชื�น ดอกและผลออกตามฤดูกาล ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคมผลจะแก่
แตกกระเด่นออกไปจากตน้ 

สรรพคุณทางสมุนไพร ผลแกข้อ้เสื)อม แก ้เส้นเอ็นหรือกระดูกพิการ บาํรุงนํ� ามนัในขอ้ สร้าง
ความอบอุ่นในร่างกาย บาํรุงกาํลงั 
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การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นเกบ็เอาเมล็ดที)กระเด่นมาตกตามพื�นดินมาเป็นอาหาร 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
  
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

แกงส้มลกูประดองกบัปลาโอน 
ส่วนประกอบ   

ลูกประดองปอก  150 กรัม 
ปลาโอนตดัทอ่น  250 กรัม 
 เครื)องแกงส้ม    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าส้มจาก   1 ถว้ย 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
นํ�าให้เดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนัใส่ตามดา้ยนํ� าส้ม  รอ
ใหเ้ดือดใส่ลูกประที)เตรียมไวพ้อสุกใส่ปลา รอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วสวย 
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ประเภทดอง 
ลกูประดอง 
 ส่วนประกอบ  
  เมด็ลูกประ  1 กก. 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  2 ชอ้นโตะ๊ 
 
 วธีิปรุง 

ลูกประดิบแช่นํ� าประมาณ 4– 5 ชั)วโมง เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ตามดว้ยลูกประตม้ให้
พอเริ)มสุก เทนํ� าออกพกัเยน็รอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือและนํ� าตาลตม้ใหเ้ดือด
ยกลงพกัรอเยน็ เอาลูกประที)รอไวใ้ส่ไหหรือขวดปากกวา้ง ใส่ตามตามดว้ยนํ� าตม้เกลือ
และนํ�าตาลที)เยน็แลว้ใหพ้อทว่มลูกประ (การใส่นํ� าตาลดว้ยลูกประจะเปรี� ยวเร็ว กรอบ 
เกบ็ไดน้าน) 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นอาหารวา่ง หรือเป็นผกัเคียงอาหารรสจดั เช่น พุงปลา คั)วกลิ�ง เป็นตน้ 
 

ประเภทนํ�าพริก 
นํ�าพริกลกูประ 

ส่วนประกอบ    
ลูกประสด  15 เมล็ด 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย  1 ชอ้นโตะ๊   
กระเทียมซอย  1 ชอ้นโตะ๊   
พริกขี�หนู  10 เมด็ 
นํ�ามะนาว  3 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ลูกประสดหมกไฟให้สุกพกัรอไว ้เอาหอมแดง กระเทียม พริกขี�หนูใส่ครกตาํ พอ
แหลกใส่กะปิยา่ง ตามดว้ยลูกประที)เตรียมไว ้ตาํอีกหนให้แหลกเขา้กนั ใส่นํ� าตาลและ
นํ�ามะนาวแลว้ใชส้ากยใีนครกใหล้ะลายเขา้กนั แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานกบัผกัพื�นบา้น อาทิ ยอดขี�ใต ้ผกักดูลวกกะทิ ใบทาํมงั ฯลฯ 



 165

 
ปาล์มนํ�ามัน 

ชื)อวงศ ์Arecacea ชื)อวิทยาศาสตร์ Elaeis guineensis Jacq.ปาล์มนํ� ามนั ใบประกอบแบบขนนก 
เมื)ออายุยงัน้อยกาบทางใบติดหุ้มตน้ เมื)ออายุมากใบจะหลุดออกเห็นลาํตน้ชดัเจน โคนกาบใบทั�งสอง
ขา้งมีซี)คลา้ยหนามจนถึงประมาณกลางใบหนามจะพฒันาเป็นใบ เป็นพืชที)แยกเพศ คือมีตน้ที)มีดอกเพศ
ผูแ้ละ ตน้ดอกเพศเมียมาผสมกนัจึงจะติดผล ลกัษณะผลเป็นทะลาย เกาะติดกนัแน่น 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแกพ้ิษตาลซางในเด็ก ยอดอ่อนบาํรุงกระดูกเส้นเอ็น นํ� ามนัในขอ้ 
บาํรุงกาํลงั ใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย 
 การใชป้ระโยชน์ ใหน้ํ�ามนัเอาไปแปรรูปในทางอุตสาหกรรมไดห้ลากหลาย มีพื�นที)ปลูกมากใน
ภาคใต ้หน่อจากตน้อ่อนหรือยอดอ่อนจากตน้ที)หมดอายเุกบ็เกี)ยวแลว้หากตดัโค่น แกะเอาส่วนของยอด
อ่อนมาปรุงอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดปาล์มแกงกะท ิเนื�อ 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดปาลม์สับ  250 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   เนื�อหั)น   200 กรัม 
   นํ�าตาล   ½  แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิคนให้เขา้กนั รอ
เดือดใส่ยอดปาลม์ปล่อยเดือดใหสุ้กนิ)ม ใส่เนื�อพอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงจืด  
 ยอดปาล์มต้มกระดูกหมู 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดปาลม์หั)นชิ�น  250 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
   กระดูกหมสูับ  300 กรัม 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   เกลือ   ½ ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมและกระเทียม พอเดือดจดัใส่กระดูกหมูตม้ไฟ
อ่อนจนเนื�อเปื) อย ใส่ยอดปาลม์โหมไฟแรงตม้จนสุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยอดปาล์มแกงคั,วเนื�อ 

ส่วนประกอบ  
   ยอดปาลม์สับ  250 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   เนื�อหั)น   200 กรัม 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้เขา้กนั
ผดัจนงวดหอม ใส่ยอดปาลม์ผดัต่อใหพ้อสุก เติมหางกะทิ พอเดือดใส่เนื�อหั)น 
รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงเผด็ 
 ยอดปาล์มแกงเผด็ไก่ 

ส่วนประกอบ  
   ยอดปาลม์สับ  250 กรัม 
   ไก่สับ   250 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิคนใหเ้ขา้กนั รอเดือด
จดัใส่ยอดปาลม์ สุกนิ)มดีแลว้ใส่ไก่สับ พอไก่สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดปาล์มนํ�ามันแกงส้มปลาช่อน 

ส่วนประกอบ   
ยอดปาลม์หั)นชิ�น  250 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ปลาช่อนหั)น  300 กรัม 
นํ�าส้มจีYด  ½  ถว้ย 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟละลายกะปิและเครื)องแกงใส่คนใหเ้ขา้กนั ใส่นํ�าส้มจีYด รอ
เดือดใส่ยอดปาล์ม เดือดอีกหนใส่ปลาที)เตรียมไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทผดั 
ยอดปาล์มผดัหมูหวาน 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดปาลม์สับ  250 กรัม 
  หมูผดัหวาน  150 กรัม 
  กระเทียมสับ  1ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�ามนัหม ู  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง  

เอานํ� ามนัหมูใส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่กระเทียมเจียวให้พอหอม ใส่ยอดปาล์มสับที)
เตรียมไวผ้ดัใหสุ้ก ใส่หมูหวานผกัต่อใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทต้ม 

ยอดปาล์มต้มกะท ิ
 ส่วนประกอบ  
  ยอดปาลม์หั)น  400 กรัม 
  กะทิ   2 ถว้ย 
  หอมทุบ   3 หวั 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่เกลือ หอมทุบและยอดปาล์มหั)น ตม้ใหเ้ดือดแลว้ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดปาล์มนํ�ามันยาํกุ้งฝอย 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดปาลม์อ่อนสับ 250 กรัม 
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  มะพร้าวคั)ว  50 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้ฝอยลวก  150 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  8 ดอก 
  เกลือ   ½ ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ยอดปาล์มลวกเด็ดนํ� าพกัไว ้กุง้นาลวกใส่ภาชนะ ตามดว้ยหอมแดงซอย นํ� าตาล นํ� า
มะนาว พริกขี�หนูหั)นและยอดปาล์มที)เตรียมไว ้มะพร้าวคั)ว กะปิยา่ง คลุกให้เขา้กนั 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ปดุ 

ชื)อวงศ ์Zingiberaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Alpinia sp. เป็นพืชป่าจาํพวกขิงข่า มีกลิ)นเฉาะ 
แตกกอสูงประมาณ 1 เมตร มีเหงา้ใตดิ้น กา้นใบออกจากเหงา้ห่ออดักนัแน่นชูขึ�นเหนือพื�นดิน 
ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบยอ่ยสีเขียวขอบใบเรียมผวัใบเป็นมนั ดอกสีเหลืองแดงขึ�น
จากเหงา้โผล่เหนือดินเล็กนอ้ย 

สรรพคุณทางยาสมุนไพร ราก บาํรุงหัวใจ ไส้ในกาบใบช่วยขบลมในกระเพาะลาํไส้ 
ผลบาํรุงโลหิต เปลือกผลบาํรุงหวัใจ ใชแ้ต่งกลิ)นยาตม้ใหช้วนกิน 

การใชป้ระโยชน์ กา้นใบแก่ใชท้าํเพิงพกัอาศยั(ทบัปุด) กา้นใบอ่อนชาวบา้นเก็บหาจาก
ป่าหรือตามสวนสมรม มาลอกฉีกเอาแต่ส่วนอ่อนขา้งในมาใชเ้ป็นอาหาร 

 
ประเภทแกง 

 
จําพวกแกงกะท ิ
 ปดุแกงกะทปิลา 

ส่วนประกอบ   
ปลาหั)น    250 กรัม 
ปุดอ่อน   100 กรัม 
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เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
วธีิปรุง 

ปุดอ่อนหักสองข้อนิ� วมือพักไว้ เอาหางกะทิใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่
เครื)องแกงและกะปิยีคนใหล้ะลายเขา้กนั พอเดือดจดัใส่ปุดที)เตรียมไวเ้มื)อปุด
สุกนิ)ม ใส่ตามดว้ยปลา เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   

 
จําพวกแกงจืด  

ปดุแกงเลยีงปลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  
   ปุดอ่อนหั)น 1 นิ�ว   100 กรัม 
   เมด็ขนุนหั)น  30 กรัม 
   หน่อไผป่่าสับ  50 กรัม 
   พริกไทยตาํ  1 ชอ้นชา 
   หอมทุบ   2 หวั 
   เนื�อปลายา่งฉีก  60 กรัม 
   ยอดยายกลั�ง  40 กรัม 
   ดอกเขม็ป่า  10 กรัม 
   ยอดยา่นาง  10 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   2 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ปุดลอกกาบใบออกเอาแต่ส่วนอ่อนตดัชิ�น เม็ดขนุนปอกหั)นเป็นแว่นบาง 
หน่อไผห่มกไฟปอกเปลือกสับตามยาวเป็นชินเล็ก ยอดยายกลั�ง(เข็มม่วง)เด็ด
เอาแต่ใบอ่อน ดอกเข็มป่าปลิดออกจากช่อ(ใช้ไดท้ั�งตูมและบาน) ยอดยา่นาง
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อ่อนเด็ดเป็นท่อนสั� นๆพกัไว ้ เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่กะปิคนให้
ละลาย ใส่พริกไทยตาํ หอมทุบ เม็ดขนุนหั)น หน่อไผส่ับ หน่อปุดอ่อน ปลา
ยา่ง ดอกเขม็ ยอดยายกลั�ง ยอดยา่นาง เมื)อผกัสุกดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ปดุแกงคั,วเม่น 
  ส่วนประกอบ  

ปุดอ่อนหั)น 1 นิ�ว  250 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 

   เนื�อเมน่   300 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

หน่อปุดลอกกาบใบออกเอาแต่ส่วนอ่อนพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
ร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ปุดอ่อนและหัวกะทิ รอ
เดือดจดัใส่เนื�อเมน่ที)เตรียมไว ้รอเดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ปดุแกงคั,วกบคลอง 
  ส่วนประกอบ  

หน่อปุดอ่อนหกั 1 นิ�ว 250 กรัม 
กบคลองสับ  300 กรัม 
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   หวักะทิ    1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 

เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

กบลอกหนงัผา่ทอ้งสับสี) ส่วนลา้งพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่กระทะตั�งไฟ พอ
ร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนัผดัให้หอม ใส่กบผดัต่อพอเริ)ม
สุก ใส่ปุดอ่อนหวักะทิ ใบมะกรูด เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
จําพวกแกงส้ม 
 หน่อปดุแกงส้มไก่ 
  ส่วนประกอบ  

หน่อปุดอ่อนหั)น  200  กรัม 
ไก่สับ   300 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  1 ถว้ย 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
ไก่สับลา้งพกัไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงส้มและกะปิยีคนให้
ละลานเขา้กนั ใส่นํ� ามะนาวตามดว้ยหน่อปุดหั)น พอเดือดใส่ไก่สับ เดือดอีก
หนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ไส้ในปุดอ่อนใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งสดและลวก 
 

ปดุฉ็อง 
ชื)อวงศ ์ Zingiberaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Elettariopsis curtisii Baker เป็นพืชตระกูลขิงข่า ชื)อ

เรียกภาคกลางคือ “ปุดสิงห์”  เมื)อยชิี�นส่วนของตน้จะมีกลิ)นคลา้ยแมลงสิงห์ 
การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นเอาใบมาหั)นฝอย หรือฉีกใส่ปรุงแต่งรสอาหาร  

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงคั,ว 
 แกงคั,วกระรอกกบับอนดําใส่ปดุฉ็อง 

ส่วนประกอบ   
ปุดฉ็องหั)นฝอย  5  กรัม 
กา้นบอนดาํหั)น   250 กรัม 
กระรอกสับ   300 กรัม 
เครื)องแกงคั)ว   2 ชอ้นโตะ๊ 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
พริกไทยอ่อน  4 ช่อ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
ปอนดาํลอกผวิหั)นชิ�นพกัไว ้เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟ ใส่เครื)องแกงคั)วและ
กะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั ผดัให้งวดหอมใส่กระรอกสับ ผดัต่อพอสุก ใส่หาง
กะทิรอเดือดใส่ตามดว้ยออ้ดิบที)เตรียมไว ้ตามดว้ยพริกไทยอ่อนตดัท่อนกลาง
ช่อ ปุดฉ็องหั)น ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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การบริโภค  
กินเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ ควนรับประทานกบัผกัพื�นบา้นเป็นเครื)อง
เคียง บอนดาํมีกา้นใบและแผน่ใบสีเปลือกมงัคุดสุก 

 
จําพวกแกงเผด็ 
 ปดุฉ็องแกงเผด็เนื�อ 
  ส่วนประกอบ   

ปุดฉ็องซอย  5  กรัม 
 เนื�อหั)นชิ�นเล็ก  400 กรัม 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊  

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอ
เดือดจดัใส่เนื�อหั)น รอเนื�อสุกใส่ปุดฉ็องซอยแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

จําพวกแกงส้ม 
 แกงส้มปลากระป๋องใส่ปดุฉอง็ 
  ส่วนประกอบ  

ปุดฉ็องซอย  5  กรัม 
ปลากระป๋อง  2 กระป๋อง 
ออ้ดิบ   150 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงส้มและกะปิยีคนให้ละลานเขา้กนั 
ใส่นํ�ามะนาวตามดว้ยปลากระป๋อง ปุดฉ็องหั)นฝอย ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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เป้งทะเล 
ชื)อวงศ ์Palmae ชื)อวิทยาศาสตร์ Phoenix paludosa Roxb. เป็นพืชตระกูลปาล์มขึ�นตามป่าชาย

เลน สูงประมาณ 1-2 เมตร ใบประกอบแบบขนนกทางใบยาวประมาณ 1.5 เมตร ที)โคนกาบใบมีไยหุ้ม
ถดัขึ�นไปมีหนามยาวแหลมแขง็และใบยอ่ยเล็กแคบยาวปลายใบแหลม ใบสีเขียวทอ้งใบสีเทา  ดอกออก
ที)กาบใบแยกเพศต่างตน้ช่อดอกตั�งตรง กา้นช่อดอกยาวประมาณ 60 ซม. เชิงลดเรียวตรงเรียงทาํมุมแคบ
กบัแกนหลกัไปทางปลายช่อ ผลสดรูปไขเ่มล็ดเดียวขนาดประมาณนิ�วหวัแมมื่อ 

สรรพคุณทางสมุนไพร หวัตม้นํ�าดื)มแกเ้สียดทอ้ง แกท้อ้งเดิน ทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ตน้อ่อนหรือยอด
นาํมาตม้ดื)มแกล้ม  ใชผ้สมยาเบญจกลูรักษาธาตุทั�งสี)ใหบ้ริบูรณ์ 

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นตดัลอกเอาแต่ยอดอ่อนของตน้มาปรุงเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดเป้งแกงกะทไิก่ 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเป้งหั)น  250 กรัม 

ไก่สับ   300 กรัม 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 

   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 

นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหเ้ขากนั ใส่ยอด
เป้งสับ พอสุกใส่หวักะทิ รอเดือดใส่เนื�อพอเนื�อสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
จําพวกแกงจืด 
 ยงัไมพ่บขอ้มลู 
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จําพวกแกงคั,ว 
 ยอดเป้งแกงคั,วเนื�อ 

ส่วนประกอบ  
   ยอดเป้งสับ  250 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   เนื�อหั)น   300 กรัม 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้เขา้กนั
ผดัจนงวดหอม ใส่ยอดเป้งสับผดัต่อให้พอสุก เติมหางกะทิ พอเดือดใส่เนื�อ
หั)น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยอดเป้งแกงเผด็ไก่ 

ส่วนประกอบ  
   ยอดเป้งสับ  250 กรัม 
   ไก่สับ   300 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบรา   8 ใบ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิคนให้เขา้กนั รอเดือด
จดัใส่ยอดเป้งสับ ตม้ใหสุ้กนิ)มดี ใส่ไก่สับ พอไก่สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงส้ม 
 ยอดเป้งแกงส้มปลาขี�ตัง 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเป้งหั)น  250 กรัม 
   ปลาขี�ตงัลาย  300 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าส้มจาก  1  ถว้ย 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ�าเปล่าผสมนํ�าส้มจากใส่หมอ้ตั�งไฟใหร้้อนใส่กะปิและเครื)องแกงส้มยคีน
ใหล้ะลายเขา้กนั ใส่ยอดเป้งรอสุกใส่ปลาที)เตรียมไว ้ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทผดั 
ยอดเป้งผดันกกวกั 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดเป้งสับ  250 กรัม   
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นกกวกั   300 กรัม   
  กระเทียมทุบ  1 หวั 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

นกกวกัสับชิ�นลา้งพกัเด็ดนํ�าไว ้เอานํ�ามนัใส่กระทะตั�งไฟเจียวกระเทียมทุบ พอหอมใส่
ยอดเป้งผดัจนเริ)มสุก ใส่นกกวกัผดัต่อใหท้ั�งหมดสุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
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ประเภทต้ม 
ยอดเป้งต้มกระดูกหมู 

ส่วนประกอบ  
  ยอดเป้งหั)น  200 กรัม 
  กระดูกหมูสับ  300 กรัม 
  กระเทียมทุบ  7 กลีบ 
  หอมทุบ   2 หวั 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมและกระเทียมทุบ พอเดือดจดัใส่กระดูกหมูสับหรือไก่ตม้
จนเนื�อยุย่ ใส่ยอดเป้งหั)นตม้ต่อจนสุกนิ)ม ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทลวก 
ยอดเป้งลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดเป้งอ่อนหั)น  300 กรัม 
  กะปิ   ½ โตะ๊ 
  หางกะทิ  1 ถว้ย 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ยกะปิคนให้ละลาย ใส่หอมแดงทุบ ยอดเป้ง ให้เดือด
จนสุกนิ)มยกลง 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยอดเป้งยาํปลาควาย 
 ประกอบ 
  ยอดเป้งสับ  250 กรัม 
  เนื�อปลาควายยา่ง  150 กรัม 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาลทราย  1ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอายอดเป้งหั)นลวกนํ� าเดือดเทออกเด็ดนํ� าไว ้เอาเนื�อปลาควายยา่งแกะใส่ภาชนะ ใส่
ตามดว้ยนํ�ามะนาว หอมแดงซอย พริกขี�หนูหั)น คลุกใหเ้ขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดเป้งใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งลวกและตม้กะทิ 
 

ผกักระเฉด 
ชื)อวงศ ์Legguminosae-Mimosoideae ชื)อวิทยาศาสตร์ Neotunia oleracea Lour.เป็นพืชที)ชอบ

ขึ�นอยู่บนนํ� ามีขอ้ปล้อง ระหวา่งขอ้มีลกัษณะคล้ายฟองนํ� าสีขาวหุ้มอยู่เพื)อพยุงให้ลอยนํ� า ใบเป็นใบ
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ประกอบแบบขนนก 2 ชั�น ไวต่อการสัมผสั ใบยอ่ยเรียงตรงขา้ม ออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นทรงกลม 
ผลติดกนัเป็นกระจุกฝักแบน  

สรรพคุณทางสมุนไพร ใชด้บัพิษถอนพิษ แกไ้ขพ้ิษ ไขก้าฬ แกพ้ิษยาสั)ง ขบัปัสสาวะลดไข ้
การใชป้ระโยชน์ ยอดอ่อนเอามาใชป้ระกอบอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ผกักระเฉดงแกงสมรม 
  ส่วนประกอบ  

ผกักระเฉดหั)น  150 กรัม 
หน่อไผต่งสับ  100 กรัม  

   สะตอ   50 กรัม 
   มะเขือพวง  50 กรัม 
   มะเขือยาวผา่หั)น  20 กรัม 

กุง้ปอก   150 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หม้อตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่หน่อไผต่งสับ สะตอ  มะเขือหั)น ผกักระเฉด พอผกัสุกใส่กุง้และหัว
กะทิ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงจืด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ผกักระเฉดแกงส้มปลาช่อน 

ส่วนประกอบ   
ยอดผกักระเฉดหั)น 250 กรัม 
ปลาช่อนสับชิ�น  300 กรัม 
นํ�ามะนาว   ½  ถว้ย 
เครื)องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิ ยีให้ละลาย ใส่นํ� ามะนาว 
รอเดือดใส่ปลา เดือดอีกครั� งใส่ผกักระเฉด สุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ผกักระเฉดยาํปลาดุกย่าง 
 ส่วนประกอบ  
  ผกักระเฉดอ่อนหั)น 300 กรัม 
  เนื�อปลาดุกยา่งฉีก 200 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  6 ดอก 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอาผกักระเฉดอ่อนลวกเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ใส่ตามดว้ยปลาดุกยา่งฉีกชิ�นเล็ก นํ� ามะนาว 
พริกขี�หนูหั)น หอมแดงซอย คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 
ผกักระเฉดยาํหมูสับ 
 ส่วนประกอบ  
  ผกักระเฉดอ่อนหั)น 200 กรัม 
  เนื�อหมูสับ  80 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมสับ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
หมูสับลวกนํ� าร้อนจนสุกเด็ดนํ� าพกัรอไว ้ เอายอดผกักระเฉดลวกให้อ่อนเด็ดนํ� าใส่
ภาชนะ ใส่ตามดว้ยหมูสับลวก นํ� ามะนาว พริกขี�หนูหั)น กระเทียมสับ คลุกให้เขา้กนั
แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยอดผกักระเฉดใชรั้บประทานเป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งสดและลวก 
 

ผกักาดเขา 
เป็นไมพ้ื�นป่าจาํพวก “ส้มกุง้” ขึ�นตามสวนสมรม ตามที)ชื�นหุบเขา ใบสีเขียวอวบนํ� าแตกกลาง

เป็นง่ามคลา้ยรอยตีนควาย  เห็นร่องเส้นใบชดั  
สรรพคุณทางสมุนไพร แกไ้ข ้ขบัปัสสาวะ แกเ้ริมหรืองูสวดั บาํรุงกาํลงั ช่วยระบายอ่อนๆ  
การใช้ประโยชน์ ชาวบ้านเก็บหาเอามาเป็นอาหารได้ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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จําพวกแกงจืด 
ผกักาดเขาแกงจืดวุ้นเส้น 

  ส่วนประกอบ  
   วุน้เส้น   150   กรัม 
   ผกักาดเขาหั)น  200   กรัม 
   หมสูามชั�นผดัเกลือ 100   กรัม 
   หอมทุบ   2        หวั 
   กระเทียมทุบ  1        หวั 
  วธีิปรุง  

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ กระเทียมทุบ หอมแดงทุบ พอนํ� าเดือดใส่หมูผดัเกลือ 
ผกักาดเขาหั)น รอเดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ผกักาดเขาแกงส้มปลาซิว 
  ส่วนประกอบ  
   ผกักาดเขาหั)นชิ�น  250 กรัม 
   ปลาซิวเอาขี�ออก  200 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ส้มมะไฟป่า  150 กรัม 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   นํ�าเกลือ   1ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟพอร้อนใส่ส้มมะไฟป่า(แกะเอาแต่เนื�อ) ใส่กะปิและ
เครื)องแกงคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ตามดว้ยผกักาดเขาหั)น รอเดือดใส่ปลา พอ
ปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผดั 

ผกักาดเขาผดัหมูสามชั�น 
ส่วนประกอบ  

หมูสามชั�นผดัเกลือ  250 กรัม 
 ผกักาดเขา  300 กรัม 
กระเทียมทุบ  6 กลีบ 
นํ�ามนัหม ู  1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟเจียวกระเทียมให้หอม  ใส่ตามดว้ยหมูผดัเกลือและผกักาด
เขาผดัต่อพอสุก  ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย 

 
ผกักาดนกเขา(หูปลาช่อน) 

ชื)อวงศ ์Compositae ชื)อวิทยาศาสตร์ Emilia sonchifolia (L.) DC. เป็นพืชฤดูเดียวตน้สูง
ประมาณ 10 – 25 ซม. ลาํตน้และใบมีขนอ่อนปกคลุม ใบเดี)ยวออกเรียงสลบั ปลายใบมน ขอบใบหยกั
เล็กนอ้ย ลกัษณะคลา้ยหูปลาช่อน หลงัใบสีเขียว ใตท้อ้งใบสีม่วง ดอกออกเป็นช่อที)ปลายยอด กา้นช่อ
ดอกยาว กลีบดอกสีชมพูม่วง ชอบแสงแดจดัขึ�นไดดี้ตามที)เปิดใหม่ โดยเมล็ดแก่ปลิวมากบัลมชอบที)
ดอนจึงเกบ็หาไดง่้ายตามไร่ หรือขา้งจอมปลวกตามทุง่นาหรือตามสวนที)เปิดโล่งแดดส่องถึงพื�นดิน  

สรรพคุณทางสมุนไพร แกไ้ข ้ แกเ้ริมหรืองูสวดั ขบัปัสสาวะ ขบัพยาธิ รักษาแผลไฟไหมน้ํ� า
ร้อนลวก ผสมกบักระเพราแดงกะเพราขาวแกห้อบหืด ใบคั�นนํ� าหยอดหูแกเ้จ็บหู หยอดตาแกเ้จ็บตา 
ดอกสมานแผลห้ามเลือด ทั�งตน้ขบัเสมหะแกหื้ดไอ ห้ามเลือด แกต่้อมทอนซิลอกัเสบ แกต้าแดง แก้
อุจจาระเป็นเลือด 

การใชป้ระโยชน์ ตน้อ่อนชาวบา้นมกัเกบ็หามาเป็นผกัเครื)องเคียงอาหาร 
 

ประเภทแกง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทผดั 
 ผกักาดนกเขาผดัตบั 

ส่วนประกอบ  
ผกักาดนกเขา  250 กรัม 
ตบัไก่   250 กรัม 
นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟเจียวกระเทียมให้หอม  ใส่ตับไก่ลงผดัต่อพอเริ) มสุกใส่
ผกักาดนกเขา  ผดัคลุกใหเ้ขา้กนัสุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ    

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ผกักาดนกเขามีกลิ)นและรสเยน็ นิยมกินสด โดยเลือกเอาแต่ตน้ที)อ่อน(ยงัไมมี่ดอก) 
 

ผกักดู 
ชื)อวงศ ์Athyriaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum(Retz.) Sw. เป็นพืชจาํพวกเฟิร์น

ขึ�นตามที)แฉะ(นํ�าจืด) หรือตามริมหว้ย หนอง คลอง บึง มกัขึ�นอยูเ่ป็นกลุ่มหรืออาจจะขึ�นปนอยูก่บับอน
นํ�า ตามที)โล่งแจง้หรือแสงแดดส่องถึง  

สรรพคุณทางสมุนไพร รสเยน็จืด ตม้เอานํ�ากินแกไ้ข ้ขบัปัสสาวะ ตาํพวกกระหมอ่มเด็กช่วยลด
ไขป้้องกนัชกั โป๊ะปิดแผลไฟไหมน้ํ� าร้อนลวก แกเ้ริมหรืองูสวดั ยาบาํรุง ยาแกนิ้)ว ยาประคบกระดูก 
ช่วยใหร้ะบบขบัถ่ายดีขึ�น  

การใชป้ระโยชน์ ปัจจุบนัผกักดูหาไดย้ากเพราะระบบนิเวศที)เหมาะสมมีจาํกดั มีผลให้ผกักูดใน
ตลาดหาซื�อไดย้ากและราคาแพง ยอดผกักดูใชป้ระกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ผกักดูแกงกะทกิุ้งแห้ง 
  ส่วนประกอบ  
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   ผกักดูหั)น  300 กรัม 
   กุง้แหง้   100 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง 

กุง้แห้งแช่นํ� าให้นิ)มพกัไว ้เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและ
กะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั  ใส่กุง้ ผกักดู รอผกัสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
จําพวกแกงส้ม  
 ผกักดูแกงส้มปลาช่อน 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดผกักดูหั)น  250 กรัม 

ปลาช่อนหั)น  300 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  1  ถว้ย    
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน ตกันํ�าบางส่วนใส่ภาชนะละลายเครื)องแกงส้มกบั
กะปิเทใส่กลบัลงหมอ้ ใส่นํ� ามะนาวรอเดือดตามดว้ยปลาช่อนหั)น พอปลาสุก
ใส่ผกักดูหั)นที)เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
 
 



 187

ประเภทผดั 
ผกักดูผดักะท ิ
 ส่วนประกอบ  
  ยอดผกักดูหั)น  300 กรัม 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  กะทิ   1 ถว้ย 
  พริกสดทุบ  8 ดอก 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา  
 วธีิปรุง 

เอาผกักดูลา้งนํ�าหั)นเด็ดนํ�าพกัรอไว ้ เอากระทะตั�งไฟใส่กะทิพอร้อนใส่กะปิ พริกทุบยี
ผดัใหเ้ขา้กนั ใส่ผกักดูผดัต่อพอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว  
   

ประเภทลวก 
ผกักดูลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ผกักดู   500 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาหมอ้ใส่นํ�าและเกลือตม้นํ� าให้เดือดจดั ใส่ผกักูดลวกให้เฉาเทนํ� าร้อนออก ใส่นํ� าเยน็
ทนัทีแลว้เทนํ�าทิ�ง  ใส่นํ�าเยน็อีกหน ตกัใส่ภาชนะเด็ดนํ�า 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ผกักดูยาํ 

ส่วนประกอบ  
 ผกักดูลวกหั)น  300 กรัม    
พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก 
หอมแดงซอย   3 หวั 
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มะพร้าวคั)ว   50 กรัม 
กุง้ปอกลวก   150 กรัม 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
มะนาว   5 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอาผกักดูหั)นลวกเด็ดนํ�าใส่ภาชนะคลุกกบั มะพร้าวคั)ว พริกขี�หนูหั)น หอมแดงซอย กุง้
ปอกลวก นํ�ามะนาว คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ผกักดูนิยมลวกนํ�าร้อนหรือลวกกะทิกินเป็นผกัเครื)องเคียง 
 

ผกัหม(ผกัโขม ผกัขม) 
ชื)อวงศA์maranthaceae ชื)อวทิยาศาสตร์ Amaranthus Lividus Linn. เป็นพืชลม้ลุกปีเดียวลาํตน้สี

เขียวตรงแตกกิ)งกา้นสาขามากใบเป็นใบเดี)ยวรูปไข่คลา้ยสามเหลี)ยม ใบออกแบบสลบั กวา้ง 2.5-8 ซม.
ยาว 3.5-12 ซม.ขอบใบเรียบ ดอกช่อสีม่วงปนเขียวออกตามซอก ใบเมล็ดสีนํ� าตาลเกือบดาํ A. Spinosus 
Linn. (ผกัขมหนาม)เป็นพืชปีเดียวตน้ตรงเป็นเหลี)ยมหรือกลมผิวเรียบแตกกิ)งกา้นมากใบเป็นใบเดี)ยว 
รูปไข่ปลายใบแหลมออกสลบักนั กา้นใบยาว มีหนามที)โคนกา้นใบ1คู่ ดอกช่อสีเขียวอ่อน ดอกย่อ
ขนาดเล็กช่อดอกมีหนามแหลมแต่หนามเล็กกวา่ที)ลาํตน้ตน้ เมล็ดลีดาํหรือสี 

สรรพคุณทางสมุนไพร บาํรุงโลหิต ลดไข ้ขบัปัสสาวะ ขบัพยาธิ แกนิ้�ว(นิยมใชผ้กัขมหินและ
ผกัขมหนาม) ใบผกัขมสดรักษาแผลพุพอง ตน้ผกัโขมแกอ้าการแน่นหนา้อกและไอหอบ รากช่วยดบั
พิษร้อนถอนพิษไขข้บัปัสสาวะ ผกัรากโขมหนามเป็นยาแกต้กเลือด แกฝี้ แกขี้�กลาก ขบันํ� านมมารดา 
แกแ้น่นทอ้ง แกพ้ิษ แกช้ํ�าใน แกไ้ขร้ะงบัความร้อน แกเ้ด็กลิ�นเป็นฝ้าละอองเบื)ออาหาร  

การใชป้ระโยชน์ ยอดอ่อนและตน้อ่อนเอามาเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ผกัขมแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ  
   ผกัโขมหั)น  100 กรัม 
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   ถั)วฝักยาวหั)น  40 กรัม 
   กุง้แหง้   50 กรัม 
   ขนุนแก่หั)น  20 กรัม 
   มะเขือพวง  50 กรัม 
   ลูกกลว้ยแก่หั)นเฉียง 50 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
ใส่ กุง้แหง้ ขนุนหั)นเคี�ยวใหสุ้กนิ)ม ใส่ตามดว้ยถั)วผกัยาวหั)น มะเขือพวง กลว้ย
แก่หั)น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
จําพวกแกงจืด 
 ผกัโขมแกงจืดวุ้นเส้น 
  ส่วนประกอบ  
   วุน้เส้น   150 กรัม 
   ยอดผกัโขมหั)น  150 กรัม 
   กระดูกหม ู  300 กรัม 
   กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

วุน้เส้นแช่นํ�าใหนิ้)มแลว้เด็ดนํ�า เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่กระเทียม รอใหเ้ดือดจดั
ใส่กระดูกหมู เคี)ยวจนเนื�อยุย่ใส่ผกัโขมพอผกัสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัข้าว ข้อสังเกต ต้นผกัโขมปอกเปลือกออกเอามาใช้
ประกอบอาหารไดด้ว้ย 
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จําพวกแกงส้ม 
 แกงส้มผกัโขมกบัซี,โครงหมู 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดผกัโขมหั)น  250 กรัม 

ซี)โครงหม ู  300 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย    
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟรอเดือดจดัใส่ซี)โครงหมสุูกแลว้ลดไฟอ่อน ตม้ต่อจนเปื) อย 
ตกันํ�าบางส่วนใส่ภาชนะละลายเครื)องแกงส้มกบักะปิเทใส่กลบัลงหมอ้ ใส่นํ� า
มะนาวตามดว้ยผกัโขมที)เตรียมไว ้รอผกัสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทผดั 
ผกัโขมผดัไฟแดง 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดผกัโขมหั)น  300 กรัม 
  หมูสามชั�นหั)น  100 กรัม 
  กระเทียมทุบ  6 กลีบ 
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอานํ�ามนัใส่กระทะตั�งไฟผดักระเทียมพอหอม ใส่หมูผดัพอลุกใส่ผกัโขมผดัต่อให้สุก
แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทต้ม 

จําพวกต้มกะท ิ
ผกัโขมต้มกะทกิุ้ง 

ส่วนประกอบ   
ผกัโขมหั)น  300 กรัม 
กุง้ปอกผา่หลงั  200 กรัม    
นํ�ากะทิ   2 ถว้ย 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
พริกไทยตาํ  1 ชอ้นขา 

วธีิปรุง 
เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงทุบและพริกไทยโขลก พอเดือดใส่ผกั
โขมหั)นตม้จนสุกนิ)ม ใส่กุง้รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

   
ประเภทลวก 

ผกัโขมลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ผกัโขมอ่อน  500 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดจดัใส่ผกัโขมอ่อนที)เตรียมไว ้รอผกัเฉายกลงเทนํ� าร้อน
ออกทิ�ง เติมนํ�าเยน็ทนัที เทนํ�าทิ�งอีกหน 

การบริโภค 
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 

 
ผกัโขมลวกกะท ิ 

ส่วนประกอบ  
หางกะทิ  1 ถว้ย 
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ผกัโขม   500 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่หอมแดง ผกัโขม เกลือ ใหเ้ดือดจนผกันิ)มยกลง 

การบริโภค 
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง นํ�าพริก แกงไตปลา บูดู ฯลฯ 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ผกัโขมลวกใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงได ้
ผกับุ้งแดง 

ผกับุง้แดงหรือผกับุง้นา ชื)อวงศ ์ Convolvulaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forsk.  
เป็นพืชเถาเลื�อยมีขอ้ปลอ้งกลวงสีเขียวหรือเขียวแกมแดง มกัพบเห็นขึ�นแผบ่นผิวนํ� า หรือตามที)ลุ่มชื�น
แฉะ ชอบแสงแดดจดั แลง้ ขยายพนัธ์ุง่ายโดยใชเ้ถาไปปักชาํในที)ชื�นก็จะแตกตน้ใหม่ขยายเพิ)มต่อไปได ้
ใบสีเขียวหรือเขียวแกมแดง ใบเดี)ยวยาวประมาณ 2-3 นิ�ว รูปสามเหลี)ยมมุมแหลมขอบใบเรียบ ดอกรูป
ระฆงัสีมว่งอ่อน ๆ หรือสีชมพ ู ออกดอกมากในฤดูแลง้   

สรรพคุณทางสมุนไพร ดอก แกโ้รคประสาท  แกป้วดศีรษะ   แกต้าฝ้าฟาง  แกเ้บาหวาน แก้
ริดสีดวงทวาร  แกเ้ลือดกาํเดาออก ขบัปัสสาวะ ทั�งตน้ตาํเอานํ� าทาแกค้นั ดบัพิษถอนพิษ ตาํกบัสุราคั�น
เอานํ� ากินแกพ้ิษงูเห่า งูกะปะส่วน กากพอกที)แผลงูกดั แกเ้ริมหรืองูสวดั ไฟไหมน้ํ� าร้อนลวก  เป็นยา
ระบายอ่อน ๆ  แผลฟกซํ� า บาํรุงสายตา ไอเรื�อรัง  

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นมกัปลูกไวต้ามขา้งบอ่นํ�า เพื)อเอามาเป็นยาหรือปรุงเป็นอาหาร 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ผกับุ้งแดงแกงเทโพหมูสามชั�น 

ส่วนประกอบ   
หมูสามชั�นหั)นชิ�น 200 กรัม 
กะทิ    3 ถว้ย 
ผกับุง้หั)น   200 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
ส้มแขก   10 แวน่ 
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นํ�าตาล   ½  แวน่    
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั รอเดือด
ใส่เนื�อหมูสามชั�นที)เตรียมเอาไว ้เดือดอีกครั� งใส่ผกับุง้ ส้มแขก รอสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
 ผกับุ้งแดงแกงเทโพปลาช่อนแห้ง 

ส่วนประกอบ   
ปลาช่อนแหง้ตดัชิ�น 200 กรัม  
ผกับุง้แดงหั)น  300 กรัม 
 กะทิ    3 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊  
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ส้มแขก   10 แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

  วธีิปรุง 
ปลาช่อนแห้งตัดชิ�นล้างเด็ดนํ� าไว้ เอานํ� ากะทิใส่หม้อตั� งไฟพอเดือด ใส่
เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่ปลาช่อนแห้งที)เตรียมไว ้
เดือดอีกครั� งใส่ผกับุง้แดงหั)น ส้มแขก พอปลาสุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
 รับประทานกบัขา้วสวย 

 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมมี่ขอ้มูล 
 

จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมมี่ขอ้มูล 
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จําพวกแกงส้ม 
 ยอดผกับุ้งแดงแกงส้มปลาสลาด 

ส่วนประกอบ  
 ปลาสลาด  300 กรัม 
ยอดผกับุง้แดงหั)น  250 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 นํ�ามะขามเปียก   1 ถว้ย 
นํ�าปลา    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
ปลาสลาดขอดเกล็ดตดัทอ่นลา้งเด็ดนํ�า ยอดผกับุง้ลา้งหั)นสั�นวางพกัไว ้ เอานํ� า
ใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงส้มและกะปิยใีหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดใส่ปลา และ
ยอดผกับุง้แดง ใส่นํ�ามะขามเปียก รอผกัและปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
ประเภทผดั 

ผกับุ้งแดงผดัเต้าเจี�ยว 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดผกับุง้แดงหั)น  400 กรัม 
  กระเทียมทุบ  6 กลีบ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
  เตา้เจี�ยว   3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� ามันใส่กระทะตั� งไฟเจียวกระเทียมให้หอม ใส่ผกับุ้งผดัคลุกให้สุกดีแล้วใส่
เตา้เจี�ยว ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทลวก 
ผกับุ้งแดงลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดผกับุง้แดง  400 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดจดัใส่ผกับุง้แดงที)เตรียมไว ้รอผกัเฉายกลงเทนํ� าร้อนออก
ทิ�ง เติมนํ�าเยน็ทนัที เทนํ�าทิ�งอีกหน แลว้เด็ดนํ�าไว ้

การบริโภค 
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 

 
ผกับุ้งแดงลวกกะท ิ 

ส่วนประกอบ  
หางกะทิ  1 ถว้ย 
ผกับุง้แดง  400 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่หอมแดงทุบ ตามด้วยยอดผกับุง้แดง เกลือ ให้
เดือดจนผกันิ)มยกลง 

การบริโภค 
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง นํ�าพริก แกงไตปลา บูดู ฯลฯ 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

 เต้าคั,ว 
ส่วนประกอบ   

ผกับุง้ลวกหั)น  100 กรัม  
แตงกวา   100 กรัม 
ถั)วงอกลวก  100 กรัม   
 เตา้หูท้อด  3 ชิ�น  
กุง้ฝอย   100 กรัม  
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แป้งทอด  100 กรัม 
เนื�อหวัหมูนึ)ง  100 กรัม 
 หูหมูนึ)ง  100 กรัม 
 เส้นหมี)ลวก   100 กรัม 
พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก 
นํ�าส้มสายชู  ½  ถว้ย  
เกลือ   1 ชอ้นชา 
ไขต่ม้(ยางมะตูม) 10 ฟอง  
นํ�าตางแวน่  1 แวน่  
นํ�าตาลทราย  1ชอ้นโตะ๊    

วธีิปรุง 
ผกับุง้ลวกอยา่ใหนิ้)มหรือแขง็จนเกินไป แลว้เอามาหั)นเป็นชิ�นเล็กๆใส่ภาชนะเตรียมไว ้
นาํถั)วงอกมาลวก แตงกวาปอกผา่สี)แลว้หั)นเป็นชิ�นบางๆ ไข่ตม้ให้ปอกไดข้า้งในสุก
ยางมะตูม เอากระทะใส่นํ� ามนัพืชตั�งไฟพอร้อนใส่เตา้หูล้งทอดพอเหลืองตกัออก เอา
กุง้ฝอยคลุกแป้งโกกิทอดพอเหลืองกรอบ เอาเนื�อหมู หูหมู เตา้หู้ทอด หั)นเป็นชิ�นเล็กๆ 
ใส่ภาชนะพกัไว ้เอาเส้นหมี)ลวกพอเส้นนิ)มพกัเด็ดนํ� าไว ้เคี)ยวนํ� าตาลทรายผสมนํ� าตาล
แวน่(เพื)อใชเ้ป็นนํ�าเชื)อมเตา้คั)ว) เอาพริกขี�หนูสดโขลกผสมเกลือเติมนํ� าส้มสายชูตกัใส่
ผสมกบันํ�าเชื)อม 

การบริโภค  
รับประทานเป็นอาหารหนักหรืออาหารวา่ง ให้นาํส่วนประกอบ ทุกอย่างมาใส่ถ้วย
รวมกนัมากนอ้ยตามชอบ ราดนํ�าเชื)อมลงไปคลุกใหเ้ขา้กนัก่อนบริโภค  

 
ประเภทดอง 

ผกับุ้งดอง 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดผกับุง้แดง  600 กรัม 

นํ�าส้ม   2 ถว้ย 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 

วธีิปรุง 
ลา้งผกับุง้แขวนไวใ้ห้พอเฉา นํ� าส้มและเกลือใส่ขวดปากกวา้งคนให้ละลายเขา้กนั เอา
ผกับุง้ที)เตรียมไวใ้ส่ตาม กดใหจ้มไตน้ํ�าส้ม 2-3 วนัเอามาบริโภคได ้
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การบริโภค 
 รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงขนมจีน 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยอดผกับุง้แดงบริโภคเป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งสดและลวก 

 
ผกัริ�น 

ชื)อวงศ ์Pontederiaceae ชื)อวทิยาศาสตร์ Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl. เป็นพืชใบเลี�ยง
เดี)ยวขึ�นบนดินตะกอนที)มีนํ� าจืดท่วมขงัอยูตื่�นๆ(ประมาณ 10-20 ซม.) มกัพบตามที)นา นาร้างหรือตาม
บริเวณขอบแอ่งนํ�า  ชื)อทอ้งถิ)นเรียก ผกัริ�น ริ�น ผกัริ�นนา แตกกอสูงประมาณ 1 คืบ ตน้อยูใ่นนํ� าชูใบและ
กา้นใบบางส่วนเหนือนํ�า กา้นใบยาวเรียวนิ)มกรอบ ช่วงโคนกา้นใบ มีลกัษณะเป็นง่ามกาบ ส่วนที)ถดัขึ�น
ไปถึงตวัใบกลม ใบโตประมาณ 2 นิ�ว รูปรีปลายแหลม ดอกสีม่วงออกที)โคนใบ ผลเป็นกระจุกเล็กๆ สี
นํ�าตาลอ่อนอยูร่วมกนัประมาณ 15 ผล  

สรรพคุณทางสมุนไพร ผกัริ�นรสเย็น ทั�งต้นแก้ไข้ ขบัปัสสาวะ แก้เริมหรืองูสวดั ต้มผสม
สารส้มแกนิ้�ว ใบ คั�นเอานํ�าดื)มแกไ้อ ตาํพอกฝี รักษาแผลไฟไหมน้ํ�าร้อนลวก 

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นเอาส่วนของกาบใบ ดอก มาใชเ้ป็นอาหาร 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  
 แกงเลยีงผกัริ�น 
  ส่วนประกอบ  
   ผกัริ�นหั)น  200 กรัม 
   หอมแดงทุบ  3 หวั 
   ปลายา่ง   60 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกไทยตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
   ยอดพริก  50 กรัม 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่กะปิ พริกไทยตาํ หอมแดงคนใหก้ะปิละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่ปลายา่ง เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   นิยมรับประทานเป็นกบัขา้วมื�อเที)ยง 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ผกัริ�นแกงเผด็ปลา(นํ�าจืด) 
  ส่วนประกอบ  
   ผกัริ�นหั)น  300 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 

กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ปลาหั)นชิ�น  200 กรัม 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบรา   10 ใบ 
  วธีิปรุง 

ปลาขอดเกล็ดหั)นชิ�นลา้งเด็ดนํ� าพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟละลายเครื)องแกงยี
และกะปิคนให้ละลายเขา้กนั พอเดือดใส่ปลาตามด้ายผกัริ�น รอสุกใส่ใบรา
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ผกัริ�นแกงส้มปลาหมอ 
  ส่วนประกอบ   

ปลาหมอนา  300 กรัม 
 ผกัริ�น    200 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
นํ�ามะขามเปียก   ½ ถว้ย 

  วธีิปรุง 
ปลาหมอนาขอดเกล็ดตดัหัวกรีดขา้งลา้งเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพร้อม
กบัมะขามเปียกพอนํ�าเดือดยตีกักากออก ใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลาย
เขา้กนั รอเดือดอีกครั� งใส่เนื�อปลาผกัริ�นพอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   
 

ผกัเสี�ยน 
เป็นพืชอายุสั� นชื)อวงศ์ Cappraceae  ชื)อวิทยาศาสตร์วา่ Cleome gynandra Linn.  สูงไม่เกิน 1

เมตร แตกกิ)งกา้นเป็นพุม่กวา้ง กลิ)นฉุนร้อน ตามลาํตน้และกิ)งกา้นมีต่อมขนอ่อนปกคลุม ใบแบบมือ 3-5 
ใบยอ่ย  ดอกช่อออกปลายกิ)ง กลีบดอกสีขาว หรือเหลือบม่วง ดอกมีลกัษณะเป็นเส้นยาวเล็กคลา้ยเสี� ยน 
จึงชื)อผกัเสี� ยน หรือคลา้ยขาแมงมุม จึงเรียกในภาษาองักฤษวา่ spider flower ผลเป็นฝักยาวทรงกระบอก
ปลายแหลมมีจงอย ภายในผลสุกเมล็ดขนาดเล็กจาํนวนมากสีนํ�าตาลดาํ 

สรรพคุณทางสมุนไพร ตน้ แกเ้ลือดระดูเน่าเสียที)ทาํให้จบัสั)นสะทา้นหรือแกโ้ลหิตเสีย(ขบั
โลหิตเสีย) แกฝี้ในปอด แกว้ณัโรค ใบขบัเสมหะ แกปั้สสาวะพิการ แกอ้าการปวดในหู แกส้ะอึก ดอก
แก้เลือดสตรีที)อยู่ไฟ เมล็ดฆ่าพยาธิไส้เดือนในท้อง ราก แก้โรคผอมแห้งในสตรีหลังคลอดบุตร 
เนื)องจากอยูไ่ฟไมไ่ด ้แกโ้รคสตรีหลงัคลอดบุตรแลว้โลหิตจาง กระตุน้หวัใจ ขบัหนอง ทาํให้หนองแห้ง 
แกล้ม แกฝี้ในปอดในลาํไส้ในตบั แกโ้รคนํ� าเหลืองเสีย ขบัระดูขาว แกเ้จ็บหลงั ผกัเสี� ยนทั�งห้า(ตน้ใบ 
ดอก เมล็ด ราก) แกป้วดทอ้ง ลงทอ้ง แกพ้ิษฝี แกไ้ขต้รีโทษ สรรพคุณทางฤทธิg วิทยาระบุวา่ ผกัเสี� ยนมี
ฤทธิg ลดการบีบตวัของลาํไส้เล็ก ตา้นมะเร็ง ตา้นเชื�อรา ส่วนผกัเสี� ยนผีมีฤทธิg  แกป้วดเป็นยาชาเฉพาะที) 
เสริมฤทธิg การนอนหลบั ยบัย ั�งเชื�อ HIV ตาํราแพทยแ์ผนไทยมีคาํเรียกผกัเสี� ยนทั�งสอง หมายถึง ผกัเสี� ยน
ดอกสีขาว(C. gynandra Linn.)กบัผกัเสี� ยนผดีอกสีเหลือง(C. viscose Linn.)รวมกนั อินเดียใช้เมล็ด
ผกัเสี� ยนทาํยาฆ่าแมลง แอฟริกาใช้ยอดและใบอ่อนผกัเสี� ยนปรุงรสและกลิ)นซอส อินโดนีเซียใช้เลี� ยง
สัตว ์และใชเ้มล็ด เป็นอาหาร  

การใชป้ระโยชน์ ภูมิปัญญาไทยเอาผกัเสี� ยนมาบริโภคดว้ยการกาํจดักลิ)นฉุนร้อนและสารพิษ
ออกก่อนโดยดองทิ�งไว ้2-3 วนั ก่อนนาํมาประกอบเป็นอาหาร ดงัต่อไปนี�  เช่น 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ผกัเสี�ยนดองแกงส้มกุ้งหรือปลานํ�าจืด 
  ส่วนประกอบ  
   ผกัเสี� ยนดอง  200 กรัม 
   ปลาหรือกุง้  300 กรัม 
   มะขามสด  100 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลแวน่  ½ แวน่ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

ปลาขอดเกล็ดหั)นหรือกุง้ปอกลา้งพกัเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งใส่มะขามแก่
ต้มจนเดือดยีมะขามให้ลุ่ยตกักากออก ใส่เครื) องแกงส้มและกะปิยีคนให้
ละลายเขา้กนั ใส่ผกัเสี� ยนดอง พอเดือดใส่ปลาหรือกุง้รอสุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทผดัหรือทอด 
ผกัเสี�ยนดองผดัไข่ 
 ส่วนประกอบ  
  ผกัเสี� ยนดอง  300 กรัม 
  ไขไ่ก่สด  3 ฟอง 
  พริกขี�หนูหั)น  6 ดอก 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ผกัเสี� ยนดองเอาออกเด็ดนํ�าพกัรอไว ้ เอานํ�ามนัใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่ผกัเสี� ยนดอง
ที)พกัไว ้ผดัเล็กนอ้ยตอกไขใ่ส่ตามแลว้ผดัต่อใหไ้ขสุ่ก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ผกัเสี�ยนดองต้มกระดูกหมู 
  ส่วนประกอบ  
   ผกัเสี� ยนดอง  200 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   กระเทียมทุบ  1 หวั 
   กระดูกหมสูับ  300 กรัม 
   นํ�าตาลทราย  ½ ช่อนชา 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมและกระเทียมทุบ พอนํ� าเดือดใส่กระดูกหมูสับตม้
ใหสุ้ก ลดไฟอ่อนจนเนื�อเริ)มเปื) อย ใส่ผกัเสี� ยนดองเดือดอีกหน ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   
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ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 

ผกัเสี�ยนดอง 
ส่วนประกอบ   

ผกัเสี� ยนอ่อน  800 กรัม 
 ขา้วเยน็   50 กรัม 
เกลือ    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

วธีิปรุง 
เอาผกัเสี� ยนมาทาํความสะอาดหั)นท่อนยาวพอประมาณนาํไปตากแดดพอหมาด(เพื)อ
ขจดักลิ)นเหมน็เขียว) เอาขา้วเยน็ขยาํเกลือพอมีรสเคม็เล็กนอ้ยไปละลายนํ� ากรองเอาแต่
นํ�า เอาผกัเสี� ยนที)เตรียมไวใ้ส่ลงขวดปากกวา้งหรือไห ใส่นํ�าตม้เดือดผสมนํ� าตาลแวน่ที)
วางไวเ้ยน็แลว้ใหน้ํ�าพอทว่ม ปิดฝาไว ้3 – 4  วนันาํมารับประทานได ้

การบริโภค  
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง โบราณวา่รับประทานผกัเสี� ยนดองแกเ้มาคา้งดีนกัแล 
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ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ผกัเสี� ยนดองใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกชนิดต่างๆไดดี้ 
 

ผกัหนาม 
เป็นพืชจาํพวกบอน ชื)อวงศ ์Araceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Lasia spinosa (L.)Thwaites ขึ�นตามที)ชื�น

แฉะ พบไดง่้ายตามขอบแอ่งนํ� าริมลาํคลอง เป็นตน้ ใบเป็นใบเดี)ยว ขอบใบเวา้ลึกเป็นแฉก ๆ เกือบถึง
เส้นกลางใบ ใบกวา้งประมาณ 25 ซม. ยาว 30 - 40 ซม. กา้นใบยาวประมาณ 20 - 50 ซม. มีหนามอยูต่าม
ลาํต้นและก้านใบ ใบอ่อนม้วนเป็นแท่งกลม ปลายแหลม มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลาํต้นเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 4 - 5 ซม. ออกดอกที)ยอด ช่อดอกเป็นแทง่มีดอกยอ่ยอดักนัแน่น กาบหุ้มช่อดอกสีนํ� าตาล กา้น
ช่อดอกยาวและมีหนาม ผลเป็นผลสดสีเขียวติดกนัแน่นเป็นแทง่ทรงกระบอก  
 สรรพคุณทางสมุนไพร ตน้และเหงา้ ตม้นํ�าอาบแกโ้รคผิวหนงัหรือแช่แกค้นัตามง่ามมือง่ามเทา้ 
เหงา้ แกไ้อ รากขบัเสมหะ 
 การใชป้ระโยชน์ ภูปัญญาไทยใชใ้บผกัหนามตาํกบัเกลือ ป้อนให้ววัควายกินจะช่วยทาํให้ววั
ควายกินหญา้ดี(หมายถึงกินเก่งขึ�นหรือกินได้มากขึ�น)อ้วนสมบูรณ์ ยอดอ่อนและก้านใบอ่อนของ
ผกัหนามเอามาเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ผกัหนามแกงกะทปิลานํ�าจืด 
  ส่วนประกอบ  
   ผกัหนามหั)น  250 กรัม 
   เนื�อปลานํ�าจืด  200 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
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  วธีิปรุง 
ปลาขอดเกล็ดหั)นลา้งพกัไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยีคน
ให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่ปลาที)เตรียมไวพ้อใกลสุ้กใส่ผกัหนาม รอเดือด
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
 ผกัหนามแกงกะทปิลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  
   ผกัหนามหั)น  300 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ปลายา่ง   200 กรัม 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

ปลายา่งฉีกเอาแต่เนื�อพกัไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยีคน
ใหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดใส่ปลายา่งที)เตรียมไวต้ามดว้ยผกัหนาม รอเดือดปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงจืด  
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

จําพวกแกงเผด็ 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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จําพวกแกงส้ม 
 ผกัหนามแกงส้มปลานํ�าจืด 
  ส่วนประกอบ  
   ปลาหมอ  250 กรัม 
   ผกัหนามหั)น  200 กรัม 
   มะขามแก่  80 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลแวน่  ½ แวน่ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

ปลาขอดเกล็ดหั)นล้างพกัไว ้เอานํ� าใส่หม้อตั� งใส่มะขามแก่ต้มจนเดือดยี
มะขามให้ลุ่ยตกักากออก ใส่เครื)องแกงส้มและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่
ผกัหนาม พอเดือดใส่ปลารอสุกใส่เครื)องปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทดอง 

ผกัหนามดองนํ�ามะพร้าว 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดผกัหนาม  600 กรัม 

นํ�าซาวขา้ว  1 ถว้ย 
นํ�ามะพร้าว  2 ถว้ย 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 

  เกลือ   ½ ถว้ย 
วธีิปรุง 

ยอดผกัหนามลา้งตากแดดหรือผึ)งลมใหเ้หี)ยว  เอานํ� าซาวขา้ว นํ� ามะพร้าว นํ� าตาลทราย 
และเกลือใส่ขวดปากกวา้งหรือไห คนใหน้ํ�าตามทรายละลาย ใส่ตามดว้ยยอดผกัหนาม
ที)เตรียมไว ้กดลงใหพ้อทว่ม ปิดฝาตากแดด 2-3 วนัเอามาบริโภคได ้

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
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ผกัหนามดองนํ�าส้ม 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดผกัหนาม  600 กรัม 

นํ�าส้ม   2 ถว้ย 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ลา้งยอดผกัหนามแขวนไวใ้หพ้อเฉา นํ� าส้มและเกลือใส่ขวดปากกวา้งคนให้ละลายเขา้
กนั เอาผกัหนามที)เตรียมไวใ้ส่ตาม กดใหจ้มไตน้ํ�าส้ม 2-3 วนัเอามาบริโภคได ้

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
 
ผกัหนามดองส้มแขก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดผกัหนาม  800 กรัม 

ส้มแขกแหง้  30 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ยอดผกัหนามลวกพอเฉาวางพกัใหเ้ยน็ เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ส้มแขกและเกลือตม้ให้
เดือด ยกลงพกัรอใหเ้ยน็ เอายอดผกัหนามที)เตรียมไวใ้ส่ขวดปากกวา้งหรือไหขดมว้น
ใหเ้ป็นระเบียบ ใส่ตามดว้ยนํ�าเกลือและส้มแขกที)เยน็แลว้ใหพ้อท่วม ปิดฝา 2-3 วนัเอา
มาบริโภคได ้

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
 
ผกัหนามดองมะขามเปียกหรือตะลงิปลงิ 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดผกัหนาม   800 กรัม 

มะขามเปียกหรือตะลิงปลิง 1 ถว้ย 
  เกลือ    1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ยอดผักหนามหั)นลวกพอเฉาเทนํ� าออกพักไว้ให้ เย็น เอานํ� าใ ส่หม้อตั� งไฟใส่
มะขามเปียกหรือตะลิงปลิงและเกลือตม้ใหเ้ดือด ยกลงพกัรอใหเ้ยน็ เอายอดผกัหนามที)
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เตรียมไวใ้ส่ขวดปากกวา้งหรือไห ใส่ตามดว้ยนํ� าเกลือตม้ที)เยน็แลว้ให้พอท่วม ปิดฝา
ดอง 1 วนัเริ)มเอามาบริโภคได ้วนัถดัไปผกัหนามจะเปรี� ยวเพิ)มขึ�นเป็นลาํดบั 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ผกัหนามผดัไข่ 

ส่วนประกอบ  
  ยอดผกัหนามหั)น  300 กรัม 
  ไขไ่ก่   2 ฟอง 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ยอดผกัหนามหั)นล้างเด็ดนํ� าพักรอไว้ เอานํ� ามันพืชใส่กระทะตั� งไฟ พอร้อนใส่
กระเทียมทุบเจียวใหห้อม ใส่ผกัหนามที)เตรียมไวผ้ดัพอใหสุ้กตอกไข่ตาม ผดัต่อจนไข่
สุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ผกัหนามต้มกะทสิมรม 
 ส่วนประกอบ  

กะทิสด    2 ถว้ย 
 ผกัหนามหั)น    300 กรัม 
ยอดจอกทอกหั)น  50 กรัม 
ยอดฝักทองหั)น  20 กรัม 
ยอดลาํเทง    20 กรัม 
กะปิกุง้    1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงทุบ  2 หวั   
พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก   
เกลือป่น  1 ชอ้นชา  
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วธีิปรุง  
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายกะปิ ตามดว้ยหอมแดงทุบ ยอดผกัหนามหั)น ยอด
จอกทอก ยอดฝักทอง ยอดลาํเทง พริกขี�หนูทุบ ปิดฝารอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วร่วมนํ�าพริก 
 

ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ผกัหนามยาํปลาช่อนย่าง 
ส่วนประกอบ  

ผกัหนามหั)น  250 กรัม 
มะพร้าวคั)ว  50 กรัม 
พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
หวัหอมแดงซอย  2 หวั 
เนื�อปลาช่อนยา่ง  150 กรัม 
นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
 เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาผกัหนามลวกนํ� าร้อนใหเ้ฉาสุกแลว้หั)นซอยตั�งเด็ดนํ� าแลว้เอามาใส่ภาชนะคลุกกบั 
มะพร้าวคั)ว พริกขี�หนูหั)น หัวหอมซอย นํ� ามะนาวให้ละลายเขา้กนัตามดว้ยเนื�อปลา
ช่อนยา่ง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย หรือกินเป็นกบัแกลม้ 

 
ผกัเหมียง 

ชื)อวงศ ์Gnetaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Gnetum gnemon   Linn. var. tenerum Markgr. เป็นพืชยืน
ตน้ใบเลี�ยงคู่ทรงพุ่มขนาดกลาง มีชื)อเรียกต่างกนั เช่น เหมียง เขลียง เหลียง ขึ�นไดดี้ไตร่้มเงาไมอื้)น ใบ
เดี)ยวสีเขียวลื)นมนัเรียงตรงขา้มปลายใบแหลม มีขนาด กวา้ง 4 – 10 ซม. ยาว 10 – 20 ซม. กา้นใบยาว
ประมาณ 1 – 2 ซม. เนื�อใบบางเหนียว ดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียอยูต่่างตน้กนั ดอกออกเป็นช่อตามขอ้กิ)ง 
ช่อดอกยาวประมาณ 5 – 7 ซม. ใน แต่ละช่อมีปุ่มดอกเรียงเป็นขอ้ ประมาณ 7 – 10 ขอ้ ผลรูปกระสวย 
กวา้งประมาณนิ�วชี�  ยาวประมาณ 2.5 – 4 ซม. ผลอ่อนเปลือกเขียว เมื)อสุกสีเหลือง เนื�อมีรสหวาน 1 ช่อมี
ประมาณ 10 – 20 ผล 

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบหรือยอดแกไ้ขห้วัลม รากตม้กินแกก้ษยัต่างๆ 
การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นภาคใตเ้อายอดมาประกอบเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ  

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ผกัเหมียงแกงกะทไิก่บ้าน 
  ส่วนประกอบ  
   ไก่สับชิ�น  300 กรัม 
   ยอดผกัเหมียง  250 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½  แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ไก่สับลา้งเด็ดนํ� ารอไว ้ยอดผกัเหมียงลา้งหั)นยาว 2 นิ�ว เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ
ใส่เครื)องแกงและกะปิยใีหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่ไก่พอไก่สุกใส่ผกัเหมี
ยงแลว้เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงจืด  
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ผกัเมียงผดันํ�ามัน 

ส่วนประกอบ   
ผกัเมียง    400 กรัม 
นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 กระเทียมทุบ  6 กลีบ    
 นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ผกัเมียงปลิดใบอ่อนลา้งเด็ดนํ� าไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพืชพอร้อนเจียวกระเทียม
ทุบใหห้อม ใส่ตามดว้ยผกัเมียงผดัใหพ้อสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
ผกัเหมียงผดัไข่ 
 ส่วนประกอบ  
  ใบอ่อนผกัเหมียง 300 กรัม 
  ไขไ่ก่หรือไขเ่ป็ด  3 ฟอง 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ผกัเหมียงลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอานํ� ามนัพืชใส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่กระเทียมทุบ
เจียวใหห้อม ใส่ผกัเหมียงผดัพอใกลสุ้กใส่ไข ่ผดัต่อจนสุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทต้ม 
ผกัเหมียงต้มกะทกิุ้งแห้ง 
 ส่วนประกอบ  
  ใบผกัเหมียงอ่อน 400 กรัม 
  กุง้แหง้   50 กรัม 
  กะทิสด   2 ถว้ย 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  พริกไทยตาํ  ½ ชอ้นชา  
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

กุง้แห้งแช่นํ� าให้ตวันิ)มพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ย หอมทุบ พริกไทยตาํ 
ใบผกัเหมียง พอเดือดใส่กุง้ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
  
ผกัเหมียงต้มกระดูกหมู 
 ส่วนประกอบ  
  ใบผกัเหมียงอ่อน 300 กรัม 
  กระดูกหมูสับ  300 กรัม 
  กระเทียมทุบ  2 หวั 
  หอมแดงทุบ  3 หวั 
  พริกไทยตาํ  ½  ชอ้นชา  
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟตามด้วย หอมทุบ กระเทียมทุบ พริกไทยตาํ พอนํ� าเดือดจดัใส่
กระดูกหมูสับที)เตรียมไว ้ปล่อยให้จนสุกทั)วกนั เคียวต่อไฟอ่อนจนเนื�อยุย่ ใส่ใบผกัเห
มียง รอเดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
ผกัเหมียงต้มข่าไก่ 
 ส่วนประกอบ   

ไก่สับชิ�น  250 กรัม 
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หวัขา่ทุบ  10 กรัม   
 ผกัเหมียง  300 กรัม 
 ตะไคร้ทุบ   3 ตน้ 
ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 
 ส้มแขก   10 แวน่ 
กะทิสด   4 ถว้ย 
 กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

 วธีิปรุง 
เอานํ�ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กะปิยีให้ละลาย ตามดว้ยหวัข่าทุบ ตะไคร้ทุบ ส้ม
แขก รอเดือดอีกครั� งใส่ไก่สับ พอไก่สุกใส่ใบอ่อนผกัเหมียงหั)นหยาบ ใบมะกรูดฉีก 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทลวก 

ผกัเมียงลวกกะท ิ
ส่วนประกอบ   

ผกัเมียง    500 กรัม 
 กะทิสด   2 ถว้ย 
 เกลือ   1 ชอ้นชา 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ผกัเมียงปลิดแต่ใบอ่อนลา้งเด็ดนํ� า เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิยใีหล้ะลาย
เขา้กนัแลว้ตามดว้ยหอมแดงทุบ เกลือ ผกัเมียงทั�งใบ รอผกันิ)มปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว และเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกชนิดต่างๆ 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
ผกัเหมียงยาํไก่ 

ส่วนประกอบ   
ยอดผกัเหมียงลวก 250 กรัม  
ไก่ตม้ฉีกชิ�นเล็ก   150 กรัม 
นํ�ามะนาว   5 ชอ้นโตะ๊  
หอมแดงซอย  2 หวั   
พริกขี�หนูซอย    1 ชอ้นโตะ๊ 
มะพร้าวคั)ว   40 กรัม 
เกลือป่น  ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
ปลิดยอดผกัเหมียงอ่อนซอ้นกาํตดัสองส่วน ลวกพกัเด็ดนํ� าแลว้เอาใส่ภาชนะ  ตามดว้ย
ไก่ตม้ฉีกชิ�นเล็ก  นํ� ามะนาว  หอมแดงซอย  นํ� าตาล พริกหั)น เกลือ คลุกให้ละลายเขา้
กนัใส่มะพร้าวคั)วคลุกอีกหนแลว้ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ   

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

 ยอดผกัเหมียงอ่อนนิยมลวกรับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกชนิดต่างๆ 
 

ไผ่ 
 ชื)อวงศ ์Gramineae ชื)อวิทยาศาสตร์ Dendrocalamus sp. เป็นพืชจาํพวกหญา้ ไผมี่หลายชนิด 
เช่น ไผห่วาน ไผต่ง ไผห่นาม ไผไ่ร่ เป็นตน้ ขึ�นแน่นเป็นกอ  สูงประมาณ 5-15 เมตร เส้นผา่ศูนยก์ลาง
ประมาณ 1.5 – 10 ซม. ลาํตน้เป็นปลอ้ง  ตน้อ่อนและหน่ออ่อนมีกาบหุ้มลาํใบรูปหอก ปลายเรียวแหลม 
โคนกวา้ง ใบยาวประมาณ 5-20 ซม. กวา้งประมาณ 2.0 – 3.5 ซม.กา้นใบสั�น ยาว 0.2 – 0.3 ซม. (แลว้แต่
ชนิดของไผ)่   
 สรรพคุณทางสมุนไพร ไผ่ทุกชนิด รากขบัปัสสาวะ แกไ้ข ้ตาไมไ้ผ่แกก้ามโรค ใบไผ ่ฟอก
โลหิต ฟอกไต ขบันิ�ว เยื)อไผ(่ขุยที)ในลาํปลอ้ง)รักษาโรคกระเพาะอาหาร เมล็ด กาบจากหน่อ ตม้กินนํ� า
ขบันิ�วแกปั้สสาวะติดขดั  
 การใชป้ระโยชน์   ลาํตน้ใชท้าํนั)งร้าน โรงเรือน หรือใชท้าํเครื)องจกัสาน ใบใชห่้อของ เช่น 
ขนมบะ๊จ่าง ขนมซั�ง ฯลฯ  หน่ออ่อนของไผกิ่นเป็นผกัหรือปรุงเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 หน่อไผ่แกงกะทหิมูป่า 
  ส่วนประกอบ   

หน่อไผส่ับ  300 กรัม 
เนื�อหมูป่าหั)น  250 กรัม 
กะทิ    3 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

  วธีิปรุง 
เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่เนื�อหมูป่าหั)น ตามดว้ยหน่อไผส่ับ ตม้ใหเ้ดือดนานจนหน่อไผห่ายหืน 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค   
 รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

   
 หน่อไผ่ป่าแกงกะทกิุ้ง 

ส่วนประกอบ   
หน่อไมไ้ผป่่า  300 กรัม 
 กะทิ   3 ถว้ย 
กุง้แห ้    50 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
หน่อไมไ้ผป่่าเผาไฟทั�งเปลือกใหสุ้ก เอาเปลือกออกตดัท่อนซอยเป็นชิ�นบางๆ
สลบัดา้นหวัทา้ยพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ยหน่อไผซ่อย พอเดือด
ละลายกะปิและเครื)องแกงใส่ ตามดว้ยกุง้แหง้รอปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
จําพวกแกงจืด 
 หน่อไผ่ป่าแกงเลยีงปลาย่าง 

ส่วนประกอบ   
หน่อไผป่่าสับ   200 กรัม 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
ปลายา่ง   150 กรัม 
บวบหั)น   50 กรัม  
ยอดยา่นางหั)น  50 กรัม 
พริกไทยตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ¼ แวน่ 

วธีิปรุง 
หน่อไผ่เผาไฟให้สุกแล้วเอาเปลือกออกหั)นเป็นเป็นท่อนตดัขอ้ทิ�ง ซอยชิ�น
บางๆ ตั�งพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กะปิยีให้ละลาย ใส่หน่อไผ่
ป่าที)เตรียมไว ้ตามดว้ย กุง้แห้งหรือปลายา่ง ยอดยา่นางหั)น บวบหั)น ให้เดือด
จนหน่อไผนิ่)มแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

  
จําพวกแกงคั,ว 
 หน่อไผ่แกงคั,ว 

ส่วนประกอบ  
   ยอดเตยสับ  250 กรัม 

เนื�อหั)น   200 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
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   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   ใบมะกรูด  4 ใบ 
  วธีิปรุง 

ยอดเตยสับตั� งพกัรอไว้ เอาหัวกะทิใส่กระทะตั� งไฟพอร้อนใส่กะปิและ
เครื)องแกงคั)วยใีหเ้ขา้กนัผดัจนหอม ใส่ยอดเตยสับผดัให้สุกตามดว้ยเนื�อหั)นที)
เตรียมไวผ้ดัต่อพอเนื�อสุก ใส่หางกะทิรอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 หน่อไผ่ป่าแกงเผด็ 
  ส่วนประกอบ  
   หน่อไผส่ับ  300 กรัม 
   ปลายา่ง   200 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้น 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูด  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

หน่อไผป่่าเผาไฟปอกสับพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกง
และกะปิคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่ปลาย่าง หน่อไผส่ับ ใบมะกรูดฉีก 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
จําพวกแกงส้ม 
 หน่อไผ่ดองแกงส้มกบัไก่ 
  ส่วนประกอบ   

หน่อไผด่อง   150 กรัม 
ไก่สับ   300 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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เกลือ    ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
นํ�ามะขามเปียก   1 ถว้ย 

  วธีิปรุง 
   เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่มะขามเปียก รอเดือดยใีหล้ะลายตกักากออก 

ใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนัอีกครั� ง รอเดือดจดัใส่เนื�อไก่พอ
สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   
 

ประเภทผดัหรือทอด 
หน่อไผ่ผดักะปิ 

ส่วนประกอบ  
   หน่อไผส่ับชิ�นเล็ก 250 กรัม 
   หมูสามชั�นหั)น  150 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกขี�หนูหั)น  6 ดอก 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง  

เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่กะปิผดัพอหอมใส่พริกหั)น หน่อไผส่ับ 
ผดัคลุกกนัจนสุกใส่หมูหั)นผดัต่อ พอหมูสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทต้ม 

หน่อไผ่ตงต้มกะท ิ
 ส่วนประกอบ  
  หน่อไผห่ั)นบาง  400 กรัม 
  กะทิ   2 ถว้ย 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  พริกไทยตาํ  1 ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิยีคนให้ละลาย ใส่หอมแดงทุบตามดว้ยไผต่ง
หั)นบางและพริกไทยตาํ ตม้ต่อจนสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 
หน่อไผ่ป่าต้มกะทกิุ้งแห้งและสะตอ 
 ส่วนประกอบ  
  ไผป่่าสับหยาบ  250 กรัม 
  กุง้แหง้   50 กรัม 
  สะตอแกะเมด็  50 กรัม 
  กะทิ   2 ถว้ย 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  พริกไทยตาํ  1 ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

กุง้แห้งแช่ล้างเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หม้อตั�งไฟ ใส่หอมแดงทุบตามด้วย
พริกไทยตาํ พอเดือดใส่ไผป่่าสับ ตม้ต่อจนไผสุ่กใส่กุง้แห้งที)เตรียมไวแ้ละสะตอ เติม
หวักระทิ รอเดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   
หน่อไผ่ตงต้มกะทสิมรม 

ส่วนประกอบ   
หน่อไผต่งหั)น   200 กรัม 
นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
กุง้แหง้    50 กรัม 
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สะตอแกะเมด็  50 กรัม 
มะเขือยาวหั)น  50 กรัม  
 ถั)วฟักยาวหั)น  20 กรัม 
 ยอดชะอม  20 กรัม 
 นํ�าตาล   1 แวน่ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
กะปิ   1 ชอ้นชา 
 นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ�ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟละลายกะปิใส่ตามดว้ยหน่อไผต่งที)เตรียมไวล้งไป รอให้เดือด
อีกครั� งใส่กุง้แห้ง ยอดชะอมซอย สะตอ(แกะเอาแต่เม็ด) มะเขือยาวหั)น ถั)วฟักยาวหั)น
นํ�าตาลปีY บ เกลือ ใหเ้ดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
 หน่อไผ่ตงต้มกะทกิุ้งสด 

ส่วนประกอบ   
หน่อไผห่ั)นบาง  400 กรัม 
 กะทิ    3 ถว้ย 
สะตอ   50 กรัม 
กุง้สดปอกผา่หลงั  150 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา  

วธีิปรุง 
ไผต่งหั)นบางพกัรอไว ้สะตอเอาเม็ดทั�งเปลือกตดัท่อนกลางเม็ด เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�ง
ไฟใส่กะปิยีคนให้ละลายใส่หอมทุบ รอเดือดใส่หน่อไผต่งที)พกัรอไว ้ตามดว้ยสะตอ 
กุง้สด รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานกบัเป็นขา้ว  
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ประเภทย่างหรือปิ� ง 

หลามลกูคลกั 
ส่วนประกอบ   

หน่อไผส่ับ  300 กรัม 
ปลาคลกั  250 กรัม 
กระบอกไมไ้ผส่ด 3 ทอ่น    
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กะทิ   2 ถว้ย 

วธีิปรุง 
หน่อไผอ่่อนสับพกัรอไว ้ปลาคลกั(ปลาหลายชนิดติดแอ่งนํ� าแห้งในฤดูแลง้)ขอดเกล็ด
เอาขี�ออก คลุกหน่อไผส่ับกะปิกบัปลาใหเ้ขา้กนั ใส่ในกระบอกไมไ้ผส่ดตามดว้ยกะทิ
ให้พอท่วม อุดปิดกระบอกดว้ยเปลือกมะพร้าวหรือใบกลว้ย(แลว้แต่ชอบให้กลิ)นและ
รสแตกต่างกนั) เอาไปยา่งพิงขา้งกองไฟใหสุ้ก 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
หลามผกัรวม 

ส่วนประกอบ   
หน่อไผป่่าสับ  200 กรัม 
ยอดทองหลางหั)น 40 กรัม 
ยอดหลาวชะโอนสับ 50 กรัม 
ยอดเลียบหั)น  40 กรัม 
ยอดผกักดูหั)น  40 กรัม 
ยอดจอกทอกหั)น  30 กรัม 
หน่อขา่ลิงหั)น  30 กรัม 
ยอดยา่นางหั)น  20 กรัม 
ยอดหวายลิงหั)น  10 กรัม 
กะทิ   3 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กระบอกไมไ้ผบ่างสด  5 ทอ่น 
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วธีิปรุง 
หน่อไผ่อ่อนสับพกัไว ้ยอดหลาวชะโอนสับพกัไว ้ เอาภาชนะใส่ยอดผกัทั�งหมดที)
เตรียมไว ้คลุกกบักะปิใหเ้ขา้กนั ใส่ในกระบอกไมไ้ผส่ดตามดว้ยกะทิใหท้่วม อุดปิด
กระบอกดว้ยใบกลว้ย เอาไปยา่งพิงขา้งกองไฟใหสุ้ก 

การบริโภค  
 รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทดอง 

หน่อไผ่ดอง(1) 
ส่วนประกอบ  

หน่อไผซ่อยบาง  2  กก. 
เกลือ   2  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าขา้ว   1  ถว้ย 

 วธีิปรุง 
หน่อไผป่อกเปลือกลา้งหั)นบางพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือตม้ให้เดือดยกลง
พกัไวใ้ห้เยน็ เอาหน่อไผที่)เตรียมไวค้ลุกนํ� าขา้ว(หากไม่มีใชน้ํ� าขา้วตม้ก็ได)้ให้ทั)วกนั 
ใส่ไหหรือขวดปากกวา้ง ใส่ตามดว้ยนํ� าเกลือที)เยน็แลว้ให้ท่วม ดองไว ้ 3-4 วนัเริมเอา
ออกมาบริโภคได ้

 การบริโภค 
  ใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียง แกงส้ม แกงกะทิ ผดั ตม้ 
 
หน่อไผ่ดอง(2) 

ส่วนประกอบ  
หน่อไผซ่อยบาง  2  กก. 
เกลือ   2  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าขา้วตม้  1  ถว้ย 

 วธีิปรุง 
หน่อไผป่อกเปลือกหั)นบางลวกนํ� าร้อนเทนํ� าทิ�งพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือ
ตม้ให้เดือดยกลงพกัไวใ้ห้เยน็ เอาหน่อไผล่วกที)เตรียมไวค้ลุกนํ� าขา้วตม้ให้ทั)วกนั ใส่
ไหหรือขวดปากกวา้ง ใส่ตามดว้ยนํ� าเกลือที)เยน็แลว้ให้ท่วม ดองไว ้ 2-3 วนัเริมเอา
ออกมาบริโภคได ้
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 การบริโภค 
  ใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียง แกงส้ม แกงกะทิ ผดั ตม้ 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
หน่อไผอ่่อนบริโภคเป็นผกัเครื)องเคียงโดย หมกไฟ ตม้ลวกหรือดองก่อน 

 
เพกา 

ชื)อวงศ ์Bignoniaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกาเป็นไมย้ืนตน้ขนาด
กลาง เปลือกลาํตน้เรียบสีขาวมีรอยแผลเป็นจากการหลุดร่วงของใบ ใบเป็นใบประกอบมีใบยอ่ยจาํนวน
มาก ใบรูปไขป่ลายแหลมขอบและผวิใบเรียบ ดอกเป็นช่อสีม่วงออกที)ยอด ผลคลา้ยฝักของมีดหรือดาบ
รสเฝื) อนขมคลา้ยรสของผลมะระ ภายในผลเมล็ดแบนมีปีกบางใส เมื)อแก่แห้ง เปลือกฝักแตกออกเป็น
สองส่วน เมล็ดบางๆขา้งไนปลิวลมออกไป 

สรรพคุณทางสมุนไพร เพกามีรสขม ใบอ่อนกินป้องกบัไขห้วัลม ธาตุทาํให้เกิดนํ� ายอ่ยอาหาร 
ช่วยขบันํ�านมมารดา ขบัลมในลาํไส้ แกบิ้ด แกจุ้กเสียด  ฝักอ่อนแกห้วดัแกเ้จ็บคอขบัลม บาํรุงกาํลงั ฝัก
แก่แกร้้อนในกระหายนํ� า เมล็ดแก่แกไ้อขบัเสมหะ ตาํผสมสุราพ่นตามตวัสตรีแกก้ารอยูไ่ฟไม่ได ้ ตาํ
ผสมกบัมดแดงและเกลือสินเธาว ์ ฝนกบัสุรากวาดปากแกซ้าง เปลือกลาํตน้ฝนกบันํ� าปูนใสทาแผลสด
แผลเรื�อรังแกอ้าการบวมฟกชํ�าอกัเสบ ตม้นํ�าอาบหรือแช่แกผ้ดผื)นคนัแกน้ํ�าเหลืองเสีย 

การใชป้ระโยชน์ เมล็ดเป็นส่วนประกอบ ในนํ� า "จบัเลี� ยง" ดื)มแกร้้อนในใบอ่อน ดอก ฝักอ่อน 
กินเป็นผกัสดหรือแกง ทาํเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 เพกาแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ  
   ฝักเพกาอ่อนเผา  200 กรัม 

เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

กะทิ   3 ถว้ย 
   ยอดฝักทองหั)น  60 กรัม 
   หน่อไผป่่า  50 กรัม 
   เมด็ขนุน  20 กรัม 
   กุง้แหง้   50 กรัม 
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   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ฝักเพกาอ่อนเผาไฟขดูที)ไหมอ้อกหั)นชิ�นเล็กพกัไว ้หน่อไผป่่าเผาแกะเปลือก
ออกหั)นท่อนซอยบางสลบัหวัทา้ย ยอดฝักทองหั)นชิ�นยาวประมาณ 1 นิ�ว เม็ด
ขนุนปอกเปลือกผา่กลาง เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิ
ยคีนให้ละลายเขา้กนัพอเดือดใส่กุง้แห้ง เพกา และส่วนประกอบ อื)นๆ รอสุก
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว เป็นอาหารยา 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ดอกเพกาแกงส้มปลาดุก 
  ส่วนประกอบ  
   ดอกเพกาสด  150 กรัม 

ปลาดุกหั)น  300 กรัม 
   นํ�ามะขามสด  1 ถว้ย 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 

กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ยมะขามสดพอสุกยีให้เนื�อมะขามเละตกัเอากาก
ออก ใส่เครื)องแกงส้มและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ปล่อยให้เดือดใส่ปลา
ตามดว้ยดอกแคที)เตรียมไว ้พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
เพกายาํปลาเนื�ออ่อนย่าง 

ส่วนประกอบ   
ฝักเพกาอ่อน   2 ฝัก 
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ตะไคร้ซอย   2 ตน้ 
หอมแดงซอย   2 หวั 
มะพร้าวคั)ว   50 กรัม 
พริกขี�หนูซอย  8 ดอก 
นํ�าบูดู    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าส้มจีYด  4 ชอ้นโตะ๊ 
ปลายา่งฉีกชิ�นเล็กๆ  60 กรัม 
นํ�าตาลทราย   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ฝักเพกาอ่อนเอามาเผาไฟถ่านพอสุก แช่นํ� าขูดเปลือกนอกที)ไมไ้ฟออกลา้งเด็ดนํ� าไว ้
เอาบูดูใส่หมอ้ตั�งไฟ(หากเค็มมากผสมนํ� าเล็กนอ้ย)ให้เดือดยกลงพกัไว ้เอาฝักเพกามา
ซอยตามขวางเป็นชิ�นบางๆใส่ภาชนะตามด้วยตะไคร้ซอย ปลาย่าง หอมแดงซอย 
มะพร้าวคั)ว พริกขี�หนูซอย นํ� าส้มจีYด นํ� าบูดู(ใส่ให้ไดเ้ค็มตามตอ้งการ)คลุกให้ละลาย
เขา้กนั  ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 

เพกาเผา 
 ส่วนประกอบ  
  ฝักเพกาอ่อน 2-3 ฝัก 
 วธีิปรุง 
  เอาฝักเพกาอ่อนเผาไฟถ่านใหสุ้กขดูที)ไหมด้าํออกลา้งเด็ดนํ�า 
 การบริโภค 
  เอาไปประกอบอาหารไดห้รือรับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
  

ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทผกัเครื,องเคียง 

 ยอดเพกาอ่อน ฝักเพกาเผาใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียง จิYงจงั บูดู แกงไตปลา และนํ�าพริกชนิดต่างๆ 
 

ฟักเขียว 
 ชื)อวงศ ์Cucurbitaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Benincasa hispida (Thumd.) Cogn. เป็นพืชเถาเลื�อย

ตามพื�นดินตระกูลแตง ชอบดินร่วนปนทรายระบายนํ� าไดดี้ ใบกวา้งมีขนสีเขียวเป็นหยกั ดอกสีเหลือง 
ผลกลมยาวขนาดโตประมาณเทา่ตน้หมาก เปลือกผลสีเขียวมีไขสีขาวคลุม เนื�อในหนาสีขาว  

สรรพคุณทางสมุนไพร รากเถาใบตม้นํ�ากินแกไ้ข ้แกร้้อนในกระหายนํ� า ขบัปัสสาวะ ใบแกฟ้ก
ชํ� า แกพ้ิษผึ�งต่อย รักษาบาดแผล แกโ้รคบิด แกร้้อนในกระหายนํ� า แกบ้วมอกัเสบมีหนอง เนื�อของผล
ขบัปัสสาวะแกนิ้�ว แกไ้ขทุ้กชนิด ดบัพิษร้อนแกไ้ฟไหมน้ํ� าร้อนลวก ขบัเสมหะ แกไ้อ แกธ้าตุพิการ แก้
โลหิตเป็นพิษ บวมนํ� า หลอดลมอกัเสบ แกริ้ดสีดวงทวาร แกโ้รคทางเดินปัสสาวะ แกไ้ตอกัเสบ บาํรุง
ผิว ละลายเสมหะ ไส้ในของผลแกเ้ริมหรืองูสวดั เมล็ดขบัพยาธิ เถาสดใชรั้กษาริดสีดวงทวาร  เปลือก
ของผล แกบ้วม ขบัปัสสาวะ แกท้อ้งเสีย แผลอกัเสบมีหนอง  

การใชป้ระโยชน์ ในอดีตเมื)อช้างพาหะนะตกมนัจะตม้ฝักเขียวใหกิ้นเป็นยาแก ้เนือของผลแก่
ฝักเขียวเอามาประกอบอาหารไดห้ลากหลาย 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ฝักเขียวแกงกะทไิก่  
ส่วนประกอบ   

ฝักเขียวหั)น    200 กรัม 
ไก่สับชิ�น  300 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กะทิ   3 ถว้ย 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
เกลือ    1 ชา 

วธีิปรุง 
ฝักเขียวปอกเปลือกหั)นชิ�นพักรอไว้ เอากะทิใส่หม้อตั� งไฟ พอร้อนใส่
เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  ตามดว้ยฟักเขียวที)เตรียมไวพ้อเริ)ม
สุกใส่เนื�อ  รอเนื�อสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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จําพวกแกงจืด 
 ฟักเขียวแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  
   ฟักเขียวหั)น  70 กรัม 
   ผกัอื)นๆ   100 กรัม 
   ปลายา่ง    60 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หอมทุบ   2 หวั 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง   

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ยกะปิยีให้ละลายตามดว้ยหอมทุบ เดือดดีแลว้ใส่
ปลายา่ง(ฉีกเป็นชิ�นเล็กๆ) ฝักเขียวหั)นและส่วนประกอบ ผกัชนิดอื)นๆที)เหลือ 
เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วนิยมรับประทาบมื�อเที)ยง  

 
ประเภทผดัหรือทอด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทต้ม 
ฟักเขียวต้มกะทไิก่ 
 ส่วนประกอบ  
  ฟักเขียวหั)น  200 กรัม 
  ไก่สับ   250 กรัม 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  ขา่ทุบ   10 กรัม 
  หอมทุบ   2 หวั 
  ขมิ�นทุบ   5 กรัม 
  ตะไคร้ทุบ  15 กรัม 
  นํ�าตาลแวน่  ½ แวน่ 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
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 วธีิปรุง 
เอาหางกะทอใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอม ขมิ�น ตะไคร้ ข่า พอเดือดใส่ฟักเขียวตม้ให้ฝักสุก
นิ)มใส่ไก่ พอไก่สุกใส่หวักะทิรอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ฟักเขียวต้มกะทกิระดูกหมู 
 ส่วนประกอบ  
  ฟักเขียวหั)น  200 กรัม 
  กระดูกหมูสับ  300 กรัม 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หอมทุบ   2 หวั 
  ขมิ�นทุบ   10 กรัม 
  นํ�าตาลแวน่  ½ แวน่ 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอม ขมิ�น กระเทียม พอเดือดใส่กระดูกหมูสับตม้จนเนื�อ
ยุย่ ใส่ฟักเขียวตม้ต่อจนฝักสุกนิ)ม ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ฟักเขียวต้มกระดูกหมู  
 ส่วนประกอบ  
  ฟักเขียวหั)น  200 กรัม 
  กระดูกหมูสับ  250 กรัม 
  กระเทียมทุบ  7 กลีบ 
  หอมทุบ   2 หวั 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
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 วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมและกระเทียมทุบ พอเดือดจดัใส่กระดูกหมูสับหรือไก่ตม้
จนเนื�อยุย่ ใส่ฟักเขียวตม้ต่อจนฝักสุกนิ)ม ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ฟักทอง 
 ชื)อวงศ ์Cucurbitaceae ชื)อวิทยา Cucurbita moschata Duchesne เป็นไมเ้ถาเลื�อยตามพื�นดิน มี
มือเกาะ เถาเป็นเหลี)ยมอวบนํ� ามีขน ใบเดี)ยวรูปห้าเหลี)ยมมีขนทั�งสองดา้น ดอกสีเหลืองรูปกระดิ)ง ผล
กลมแป้นผวิขรุขระเล็กนอ้ย เปลือกผลสีเขียวแก่หนกัประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อผล เนื�อในผลสีเหลือง  
 สรรพคุณทางสมุนไพร รากบาํรุงร่างกาย แกไ้ข ้แกไ้อ ถอนพิษของฝิ) น ใบแกเ้ริมหรืองูสวดั เนื�อ
ของผลทาํให้สุกกินเป็นยาระบายอ่อนๆ บาํรุงเส้นเอ็น บาํรุงขอ้และกระดูก  นํ� าจากเนื�อของผลลด
นํ�าตาลในเลือด เมล็ดขบัพยาธิ ขบัปัสสาวะ และบาํรุงร่างกาย นํ� ามนัจากเมล็ดบาํรุงประสาท ไส้ในของ
ผลหรือเยื)อภายในผลใชพ้อกแกฟ้กชํ�า แกป้วด แกพ้ิษไฟไหมน้ํ�าร้อนลวก แกเ้ริมหรืองูสวดั  
 การใชป้ระโยชน์ ผลแก่ผลอ่อนและยอดเอามาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 แกงกะทยิอดฝักทองกบัเนื�อหมู  

ส่วนประกอบ   
ยอดอ่อนฟักทองหั)น   300 กรัม 
เนื�อหั)นชิ�น  200 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กะทิ   3 ถว้ย 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
เกลือ    1 ชา 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟให้ร้อน ละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้เขา้กนั  
ใส่ยอดฟักทองที)เตรียมไวพ้อเดือดใส่เนื�อ  รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   
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จําพวกแกงจืด 
 ฝักทองแกงเลยีง  
  ส่วนประกอบ  

ฟักทอง    60 กรัม 
ปลายา่ง    60 กรัม 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
พริกไทยดาํ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
ยอดตาํลึง   20 กรัม 
บวบหอม  15 กรัม 
ผกัหวาน   10 กรัม 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟรอเดือดใส่กะปิยีให้ละลายตามดว้ยหอมแดงทุบ ปลายา่ง
โขลก พริกไทยตาํ ฝักทองหั)นตามดว้ยผกัต่างๆที)เตรียมไวร้อสุก ปรุงแต่งชิม
รสรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดฝักทองแกงส้มกระดูกหมู 
  ส่วนประกอบ  

ยอดฝักทองหั)น  200 กรัม 
กระดูกหม ู  200 กรัม 
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   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย   
   เกลือ   1 ชอ้นชา้ 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ยอดฟักทองหั)นลา้งเด็ดนํ�ารอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกง
และกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ให้เดือดจดัใส่กระดูกหมูสับรอเนื�อยุย่ ใส่นํ� า
มะนาวที)เตรียมไวต้ามดว้ยยอดฝักทองหั)น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 
ประเภทผดั 

ฟักทองผดัไข่ 
 ส่วนประกอบ  
  ฟักทองหั)นบาง  300 กรัม 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  ไขไ่ก่   2 ฟอง 
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ�ามนัใส่กระทะตั�งไฟร้อนดีแลว้ใส่กระเทียมลงเจียวตามดว้ยฟักทองที)หั)นเตรียมไว ้
ผดัแลว้ปิดฝาให้สุก ใส่ตามดว้ยไข่เกลือและนํ� าตาลแลว้ผดัคลุกอีกหนปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทลวก 
ยอดฝักทองลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดฝักทอง  500 กรัม 
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  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือ รอเดือดจดัใส่ยอดฝักทองปิดฝา พอสุกนิ)มเทนํ� าออกใส่นํ� า
เยน็ทนัที เทออกอีกหนแลว้เด็ดนํ�าไว ้

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทลวก 
ยอดฝักทองลวกกะท ิ
 ส่วนประกอบ  
  ยอดฝักทอง  500 กรัม 
  หางกะทิ  1 ถว้ย 
  กะปิ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  หอมทุบ   2 หวั 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมทุบและกะปิยใีหล้ะลาย รอเดือดใส่ยอดฝักทองปิดฝา 
พอสุกนิ)มปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกชนิดต่างหรือแกงรสจดั 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดฝักทองยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดฝักทองซอย  250 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  50 กรัม 
  กะปิยา่ง   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟรอเดือดจดัใส่ยอดฝักทองปิดฝา พอสุกนิ)มเทนํ�าออกใส่นํ� าเยน็ทนัที 
เทออกอีกหนแลว้เด็ดนํ� าไว ้ พอเยน็ดีแลว้กาํรวบฝานซอยบางใส่ภาชนะ ตามดว้ยกะปิ
ยา่ง(ยีให้ยุย่ก่อน) หอมซอย พริกขี�หนู นํ� ามะนาว เกลือ คลุกให้ละลายเขา้กนัปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดฝักทองนิยมลวกนํ�าร้อนหรือลวกกะทิ เป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกชนิดต่างและแกงรสจดัได ้
 

มะขาม 
ชื)อวงศ ์  Leguminosae – Caesalpinioideae ชื)อวทิยาศาสตร์   Tamarindus indica  Linn. 

ไมย้นืตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ แตกกิ)งกา้นสาขามาก เปลือกตน้ขรุขระและหนา ใบเป็นใบประกอบ
ออกตามกิ)งกา้น ใบเป็นคูใ่บยอ่ยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน ดอกออกตามปลายกิ)งดอกมี
ขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดงอยูก่ลางดอก ผลเป็นฝักยาวมกัรูปร่างโคง้ ฝักอ่อนเปลือก
สีเขียวอมเทาเนื�อในติดกบัเปลือก เมื)อฝักสุกเปลี)ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหักง่าย สีนํ� าตาลเนื�อใน
กลายเป็นสีนํ�าตาลหุม้เมล็ดและเนื�อไมติ่ดเปลือก 

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบอ่อนตม้นํ� ากบัหอมแดงทุบให้เด็กอาบแกห้วดั แกไ้อ เมล็ดขบัพยาธิ 
เปลือกของเมล็ดแกแ้ผลในปาก แกซ้างเด็ก ดอกแกไ้อขบัเสมหะ เนื�อของผล แกไ้อ ขบัเสลด  แกท้อ้งผกู  
แก่น ราก บาํรุงโลหิต แกก้ษยั 

การใชป้ระโยชน์ เนื�อไมสี้ขาวแก่นสีแดงแกมดาํนิยมนาํมาใชท้าํเขียง ยอดอ่อน ฝักอ่อน ฝักแก่ 
ฝักสุก ใชป้ระกอบอาหารไดห้ลากหลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดมะขามแกงกะทกิบัไข่มดแดง 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดมะขาม  250 กรัม 
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ไขม่ดแดง  150 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั ใส่ยอดมะขามพอสุกใส่ตามดว้ยไขม่ดแดง  รอเดือดอีกหนใส่หวักะทิปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
มดแดงพบง่ายตามป่าโปร่งทั)วไป ชาวบ้านมกัเอาไข่มากินเมื)อพบเห็นใน
ระหวา่งทาํไร่ ทาํนา เลี�ยงววั หรือเฝ้าสวนโดยเฉพาะหนา้แลง้จะมีไขม่าก 

 
 ยอดมะขามแกงกะทกิบัไข่(เป็ด ไก่) 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดมะขามอ่อน  250 กรัม 

ไขต่ม้ปอกเปลือก 4 ฟอง 
   นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊   
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ไข่ปอก 
ตามดว้ยยอดมะขามอ่อน รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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 ยอดมะขามแกงกะทปินูา 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดมะขาม  250 กรัม 

ปูนา   300 กรัม 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
ปูฉีกกระดองแต่ละตวัตดักลางแบ่งสองส่วนลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาหางกะทิ
ใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื)องแกงยคีนให้ละลายเขา้กนัรอเดือดใส่ปูที)เตรียม
ไว ้เดือดอีกหนใส่ยอดมะขามตามดว้ยหวักะทิ พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
จําพวกแกงจืด  
 มะขามเปียกแกงเลยีง 

ส่วนประกอบ   
มะขามเปียก   10  กรัม 
ปลายา่ง    60  กรัม 
หอมแดงทุบ   2  หวั 
พริกไทยดาํ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
ยอดฟักทอง  30  กรัม 
ยอดตาํลึง   20  กรัม 
บวบ    15  กรัม 
ผกัหวาน   10  กรัม 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
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เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่มะขามเปียกยีให้ละลาย ตกัเอากากออก โขลก
ปลายา่ง พริกไทยดาํ หอมแดง กะปิใหเ้ขา้กนั พอนํ� าเดือดไดที้)ตกัใส่หมอ้ยีคน
ใหล้ะลาย แลว้ตามดว้ยผกัต่างๆที)เตรียมไว ้รอผกัสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
จําพวกแกงคั,ว 
  ยอดมะขามแกงคั,วลกูมะม่วงหิมพานต์ 

ส่วนประกอบ   
ยอดมะขามอ่อน  150 กรัม 
ผลมะมว่งหิมพานต ์ 80 กรัม 
กุง้ฝอย   150 กรัม 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 

   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   ใบมะกรูดฉีก  3  ใบ 

วธีิปรุง 
ผลมะมว่งหิมพานตค์รึ) งสุกครึ) งดิบตดัหวัทา้ยผา่ 4 ส่วนลา้งเด็จนํ� าพกัรอไว ้เอา
หางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีละลายให้เขา้กนั รอ
เดือดใส่ผลมะม่วงหิมพานต ์ยอดมะขาม ตามดว้ยกุง้ฝอย หัวกะทิ ใบมะกรูด
ฉีก พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 แกงส้มมะขามสุกปลานํ�าจืด 
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  ส่วนประกอบ   
มะขามสุก    80  กรัม 
ปลานํ�าจืดตวัเล็กคละชนิด  250 กรัม 
 เครื)องแกงส้ม    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา     1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล    ½  แวน่ 

  วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่มะขามสุก(มะขามสุกจะมีรสเปรี� ยวอมหวาน) พอเดือด
ยมีะขามตกักากออก ใส่เครื)องแกงส้มและกะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั เดือดอีก
ครั� งใส่ปลาที)เตรียมไว ้พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค   
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
 แกงส้มหัวปลาหม้อหยอ็งกบัมะขามสด 
  ส่วนประกอบ  
   มะขามสด  80 กรัม 

หวัปลาสับ  400 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
หวัปลาหมอ้หยอ็ง(ปลาดุกทะเล)สับชิ�นลา้งเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟตม้
มะขามสดใหสุ้กแลว้ยตีกัเอากากออก ใส่เครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายเขา้
กนั รอเดือดจดัใส่หวัปลาหมอ้หยอ็งที)เตรียมไว ้พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
ประเภทผดั 

นํ�าพริกมะขามอ่อนผดั 
 ส่วนประกอบ  
  มะขามอ่อนซอย  200  กรัม  
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  กะปิยา่ง   3 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้แหง้   40 กรัม 
  พริกขี�หนู  15 ดอก 
  กระเทียมสับ  1 หวั 
  นํ�ามนัพืช  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   2 แวน่ 
 วธีิปรุง  

มะขามอ่อนที)ยงัไม่มีเม็ดในขดูผิวออกซอยบางแลว้ใส่ครกโขลกให้แหลกใส่ตามดว้ย
พริกขี�หนู กระเทียมสับ กะปิยา่งโขลกต่อใหเ้ขา้กนั ตกัใส่ภาชนะพกัไว ้กุง้แหง้ใส่ครก
โขลกให้ชํ� าแหลกเป็นชิ�นหยาบ ใส่ตามดว้ยนํ� าตาลแว่นโขลกต่อ พอเขา้กนัดีแลว้ใส่
ส่วนที)พกัรอไวแ้ล้วโขลกต่อให้เขา้กนั เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่นํ� าพริก
โขลก ผดัไฟอ่อนๆใหจ้นหอม ปรุงแต่งชิมรสใหไ้ดเ้ปรี� ยว เค็ม หวาน เผด็ พอผดัแห้งดี
แลว้ยกลง 

การบริโภค 
เก็บไวไ้ดห้ลายมื�อ เหมาะกบัการพกพาระหวา่งพกัแรมเดินทาง บริโภคกบัผกัเครื)อง
เคียงชนิดต่างๆ 

 
ประเภทต้ม 

ปลาแป้นต้มมะขามสด 
ส่วนประกอบ  

ปลาแป้นสด  300  กรัม 
มะขามสด  70  กรัม 
ตะไคร้ทุบ  50  กรัม 
หอมแดงทุบ        5    กรัม 
ขมิ�นทุบ                7    กรัม 
เกลือ                     1    ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ปลาเอาไส้ออกลา้งเด็ดนํ� าไว ้เอาหมอ้ใส่นํ� าตั�งไฟใส่มะขามสดตม้ให้สุก ยีฝักใหแ้ตก
แลว้ตกักากออกทิ�ง  ใส่ตามดว้ยตะไคร้ หอมแดง ขมิ�นที)ทุบพอแตก รอเดือดจดัใส่ปลา 
พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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มะขามต้มไก่ 
 ส่วนประกอบ  
  มะขามสด  80 กรัม 

ไก่สับ   400 กรัม 
  กระเทียมทุบ  10 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  ขมิ�นทุบ   1 แง่ง 
 วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�ง ไฟรอเดือดใส่มะขามสด พอสุกยีตกัเอาเมล็ดและเปลือกออก ใส่ตาม
ดว้ยหอม ตะไคร้ และขมิ�นทุบ ใหเ้ดือดจดัใส่ไก่ เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 
ยอดมะขามอ่อนต้มปลาหลงัเขียวแห้ง 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดมะขามอ่อน  150 กรัม 

ปลาหลงัเขียวแหง้ 300 กรัม 
  หอมแดงทุบ   5 กรัม 
  ตะไคร้   10 กรัม 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่หอมและตะไคร้ทุบ พอเดือดใส่ปลาแห้งตามดว้ยยอดมะขาม 
เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
ชาวบา้นนิยมทาํกินในฤดูฝน เพราะยอดมะขามหาง่าย เหมาะกบัการนาํไปกินตามไร่
นามื�อเที)ยงเพราะบูดยาก 
 

ยอดมะขามต้มหมูสามชั�น 
  ส่วนประกอบ   

ยอดมะขาม   150 กรัม 
หมูสามชั�นหั)น  250 กรัม 
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หอมแดงทุบ  3 หวั 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

 วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงทุบ พอเดือดไดที้)ใส่เนื�อหมูที)เตรียมไว ้รอเนื�อหมูสุก
ใส่ยอดมะขาม เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค   
รับประทานกบัขา้วสวย 

 
ยอดมะขามต้มปนูา  
 ส่วนประกอบ   

มะขามสด  80 กรัม 
ปูนา    300 กรัม 
พริกขี�หนูทุบ   10 เมด็ 
กระเทียมทุบ   6 กลีบ 
ขมิ�นทุบ   10 กรัม  
 กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่ กะปิยใีหล้าลาย ใส่ตามดว้ยมะขามสด(หรือยอดมะขาม
กไ็ด)้ พริกขี�หนูทุบ กระเทียมทุบ ขมิ�นทุบ พอเดือดจดัยีมะขามให้ลุย้ออกตกัเปลือกทิ�ง 
ใส่ปูนาทุบกา้ม รอเดือดหรือยอดมะขามปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้   

 
ยอดมะขามต้มไก่ 

ส่วนประกอบ   
ยอดมะขาม   150 กรัม 
ไก่บา้นหั)นชิ�น   400 กรัม 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
กระเทียมทุบ   7 กลีบ 
ขมิ�นทุบ   10 กรัม 
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ตะไคร้ทุบ   2 ตน้ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟพอเดือดใส่ตะไคร้ทุบ(ม้วนผูกมัดให้เป็นก้อน) ขมิ�นทุบ หัว
หอมแดงทุบ กระเทียมทุบ รอเดือดใส่ยอดมะขาม เดือดอีกครั� งใส่เนื�อไก่ที)เตรียมไว ้
พอสุกปรุงแต่ง ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย หรือกินเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

มะขามอ่อนยาํเคยปลา(กะปิปลา) 
ส่วนประกอบ  

 มะขามอ่อนหั)นบาง 100 กรัม 
เคยปลา   10 กรัม 
ปลาช่อนยา่ง  70 กรัม 
หอมแดง ซอย  3 หวั 
นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั)น  8 ดอก 
ตะไคร้หั)นบาง  10 กรัม 
เกลือ   ½ ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เคยปลาใส่หมอ้เติมนํ� าเล็กน้อยตม้ให้สุกกรองเอาแต่นํ� าตั�งไวร้อพอเย็น ใส่หอมแดง
ซอย พริกขี�หนูหั)น นํ� าตาล ปลาช่อนยา่ง(ฉีกเป็นชิ�นเล็ก) และอื)นๆส่วนที)เหลือคลุกให้
เขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือกบัแกลม้ 
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มะขามเปียกยาํกบ 
 ส่วนประกอบ  

 นํ�ามะขามเปียก   5 ชอ้นโตะ๊ 
กบยา่ง   250 กรัม 
พริกแหง้คั)วตาํ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
ขา้วสารคั)วตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา    2 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
ตม้นํ� าให้เดือดละลายมะขามเปียกพกัรอไว ้เนื�อกบที)ย่างฉีกเป็นชิ�นเล็กๆใส่ภาชนะ 
ตามดว้ยนํ�ามะขามเปียก พริกและขา้วคั)วคลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค    
รับประทานกบัขา้วสวย  หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกมะขามอ่อน 
ส่วนประกอบ   

มะขามอ่อน  150 กรัม 
พริกขี�หนู   5 ดอก 
หอมแดง   2 หวั 
กระเทียม  5 กลีบ 
 กะปิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
 กุง้แหง้    3 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลแวน่  ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
เอากุ้งแห้งโขลกตาํก่อนให้แหลก ใส่ตามด้วยหอมแดงกระเทียมและมะขามอ่อน 
โขลกต่อใหแ้หลกเขา้กนั ใส่กะปิ นํ� าตาลแวน่  พริกขี�หนู โขลกอีกครั� ง เอากระทะตั�ง
ไฟใส่นํ�ามนัเล็กนอ้ย รอนํ�ามนัร้อนใส่ทุกอยา่งที)โขลกดว้ยกนัลงผดัไฟอ่อนให้พอแห้ง 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย และผกัเครื)องเคียง 

 
มะเขือ 

ชื)อวงศ ์Solanaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Solanu sp. มีหลายชนิดพนัธ์รูปร่างแตกต่างกนัทั�งตน้ดอก
ผล เช่น S.incanum Linn.(มะแวง้) S. melongena Linn.(มะเขือยาว)S. sanitwongsei Craib (มะแวง้
เครือ) S. stramonifolium Jacq.(มะอึก) S.torvum Sw.(มะเขือพวง) S. xanthocarpum Schrad. & Wendl.(
มะเขือเปราะ) S. melonggena Linn (มะเขือม่วง) เป็นไดท้ั�งไมพุ้ม่ใหญ่  ไมล้ม้ลุก ไมเ้ลื�อย ใบเดี)ยวเรียง
สลบั  ขอบใบเป็นมุมหยกัเวา้บางชนิดมีขนคลุมผิวใบและกิ)งกา้น ฐานใบมกัไม่เท่ากนั ดอกมีทั�งขนาด
ใหญ่และเล็ก  มกัมีสีขาว  เหลือง  หรือมว่ง ผลมีทั�งรูปร่าง กลม แป้นและยาว ขนาดแตกต่างกนั 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากตน้และใบของมะเขือทุกชนิดแกก้ษยั ผลมะเขือบาํรุงกาํลงั ดอกแก้
ไข ้ใบ ดบัพิษถอนพิษแมลงสัตวก์ดัต่อย รากแกไ้อขบัเสมหะ  

การใชป้ระโยชน์  คนไทยมีภูมิปัญญากินมะเขือไดห้ลากหลายวิธีการ ชาวบา้นนิยมปลูกมะเขือ
ชนิดต่างไวต้ามที)พกัอาศยั เพื)อหยบิใชป้ระกอบอาหารไดง่้ายยามตอ้งการ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 มะเขือแกงกะทไิก่ 
  ส่วนประกอบ   

มะเขือหั)น  200 กรัม 
เนื�อไก่ป่าสับ  300 กรัม 
หน่อไผส่ับ  150 กรัม 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

  วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิ คนให้ละลายเขา้กนั 
ใส่หน่อไมต้ม้ใหเ้ดือดแลว้เปิดผาเพื)อใหก้ลิ)นหืนออกไป ใส่หวักะทิมะเขือพอ
เดือดอีกหนใส่เนื�อไก่สับ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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  การบริโภค   
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 มะเขือพวงแกงคั,วไก่หรือนกกะทา 
  ส่วนประกอบ  

มะเขือพวง  150 กรัม 
เนื�อไก่หรือนกสับชิ�น 350 กรัม 
เมด็ขนุน  20 กรัม 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื)องแกง  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 

วธีิปรุง 
เม็ดขนุนแกะเปลือกแข็งออกผา่กลางตั�งพกัรอไว ้เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟ
พอร้อนใส่กะปิและเครื)องแกงคนให้ละลายเขา้กนัผดัจนหอม ใส่เม็ดขนุนผา่
ผดัต่อตามดว้ยมะเขือพวง หางกะทิ รอเดือดใส่ไก่หรือตามดว้ยนกสับชิ�น ใบ
มะกรูดฉีก รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 มะเขือยาวแกงเผด็กบ 
  ส่วนประกอบ  
   มะเขือยาว   250 กรัม 

กบสับ   300 กรัม 
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   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

   ใบรา   10 ใบ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

กบลอกหนังตดัสี) ส่วนล้างสะเด็ดนํ� ารอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่
เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลาย ใส่มะเขือยาวรอเดือด ใส่เนื�อกบพอสุกใส่ใบ
ราปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  
 

จําพวกแกงส้ม 
 มะเขือเปราะแกงส้มปลานํ�าจืด 
  ส่วนประกอบ  
   มะเขือเปราะ  300 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
   ปลาหั)นชิ�น  400 กรัม 
   นํ�ามะนาวควาย  1 ถว้ย   
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

มะเขือผา่สองส่วนลา้งนํ� ารอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกง
และกะปิยีคนให้เข้ากัน ใส่นํ� ามะนาวควายตามด้วยมะเขือที)เตรียมไว ้รอ
มะเขือสุกใส่ปลาพอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 
ประเภทผดัหรือทอด 

มะเขือยาวผดัเต้าเจี�ยวเค็ม 
 ส่วนประกอบ  
  มะเขือยาวหั)น  300 กรัม 
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เตา้เจี�ยว   4 ชอ้นโตะ๊ 
  กากหม ู   3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกสดทุบ  6 ดอก 
  กระเทียมทุบ  6 กลีบ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

มะเขือยาวสดลา้งนํ�าตดัทอ่นยาว 2 นิ�วผา่ 4 ส่วนตั�งพกัรอไว ้เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟ
พอร้อนใส่กระเทียม เจียวไฟอ่อนใหพ้อหอมใส่มะเขือที)เตรียมไว ้ผดัคลุกให้ทั)วกนัเอา
ฝาหมอ้ปิดไวใ้ห้มะเขือสุกพร้อมกนั ใส่เตา้เจี� ยว พริกทุบ และกากหมู ผดัคลุกอีกหน
จนมะเขือนิ)มไดที้) แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 

มะเขือลวกกะท ิ
 ส่วนประกอบ  

มะเขือยาวหั)นทอ่น 80 กรัม 
มะเขือเปรา  80 กรัม 
มะเขือพวง  50 กรัม 
มะแวง้   30 กรัม 
หางกะทิ  1 ถว้ย 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอเดือดใส่มะเขือที)เตรียมไว ้ปิดฝาจนสุกนิ)มยกลง  

การบริโภค 
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
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ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

มะเขือเปราะยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  มะเขือเปราะ  250 กรัม 
  กุง้สดปอก  100 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  40 กรัม 
  ตะไคร้หั)นบาง  20 กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
  หอมซอย  3 หวั 
  กระเทียมทุบสับ  1 หวั 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดหั�นฝอย 2 ใบ 
 วธีิปรุง 

กุง้ปอกลวกหากตวัโตหั)นชิ�นเล็กพกัรอไว ้ซอยมะเขือเปราะเป็นชิ�นบางๆใส่นํ� าเพื)อ
ไม่ให้ดาํเสร็จแล้วเอาขึ�นเด็ดนํ� าไว ้ใส่ภาชนะคลุกกบักุ้ง กะปิ(ยีให้ยุ่ย) นํ� ามะนาว 
นํ�าตาล ใบมะกรูดซอย เมื)อคลุกเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 
มะเขือเผายาํ 
 ส่วนประกอบ  
  มะเขือยาวเผา  300 กรัม 
  กุง้ฝอยลวก  150 กรัม 
  ตะไคร้หั)นบาง  30 กรัม 



 247

  พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  กระเทียมทุบ  1 หวั 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

กุง้ฝอยลวกพกัรอไว ้มะเขือยาวเผาลอกผิวออกตดัชิ�นใส่ภาชนะ ตามดว้ยกุง้ลวก นํ� า
มะนาว กระเทียมสับ นํ�าตาล เกลือ คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
 มะเขือชนิดต่างๆเอามาเป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งสดหรือลวกตม้ก่อน 
 

มะตูม 
   

ชื)อวงศ ์Rutaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Aegle marmelos  (L.) Correa ex Roxb. มะตูมเป็นพืชยืนตน้ 
ใบรีปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบมนั มีหนามตามกิ)ง ดอกช่อออกตามซอกใบและปลายกิ)งสีขาวมี
กลิ)นหอม ผลกลมรีผวิเรียบเปลือกผลแขง็ เมื)อสุกเนื�อในนุ่มมีลกัษณะขน้เหนียวภายในมีเมล็ดฝังอยู ่  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก  แก่น แกน้ํ� าดีพิการ แกหื้ด หอบ แกไ้อ แกไ้ข ้ขบัลม แกมุ้ตกิต ใบ
ขบัลมในลาํไส้ ผลทั�งสุกและแห้งชงดื)มบาํรุงธาตุ ช่วยเจริญอาหาร แกโ้รคลาํไส้ แกท้อ้งเสียทอ้งผกู แก้
บิด ใชรั้กษาโรคลาํไส้เรื�อรัง บาํรุงตบั ปอด หวัใจ ชะลอความแก่ เป็นยาอายวุฒันะ  

การใชป้ระโยชน์ ผลใชท้าํนํ�ามะตูม  ชามะตูม ยอดอ่อนใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทแกง 
 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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จําพวกแกงคั,ว 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 

นํ�ามะตูม 
 ส่วนประกอบ  
  มะตูมสดหรือแหง้ 400 กรัม 
  นํ�าตาลทราย  100 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 
  เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟตม้กบัมะตูม ตกัเอากากออก ใส่นํ�าตาลปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
 การบริโภค 
  รับประทานเป็นของวา่งหรือนํ�าสมุนไพร  
 

ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดมะตูมใชกิ้นสดเป็นผกัเครื)องเคียงอาหารรสจดั รวมกระทั�งเป็นผกัเครื)องเคียงขนมจีนไดดี้ 
 

มะปริง 
ชื)อวงศ ์Anacardiaceae ชื)อวทิยาศาสตร์ Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. เป็นไมย้นืตน้  

ขนาดกลางสูง 8-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุม่กวา้งๆ  เปลือกเรียบสีเทาปนดาํ ใบเดี)ยวออกตรงขา้ม แต่ละ
คู่สลบัทิศทางกนั รูปขอบขนานหรือรูปหอก กวา้ง 2-6 ซม. ยาว 10-20 ซม. โคนใบมนหรือสอบเขา้
เล็กนอ้ย ปลายใบเรียวและเป็นติ)งทู่ๆ เนื�อใบหนาเกลี�ยงเป็นมนั กา้นใบยาว 1-2 ซม. ใบอ่อนสีม่วงห้อย
ลง ดอกสีเหลืองปนเขียวออกเป็นช่อตามง่ามใบปลายกิ)ง ผลแก่สีเขียวรสเปรี� ยวสุกสีเหลืองรสอาจ
เปรี� ยวหรือหวาน เนื�อเมล็ดในสีมว่ง  

สรรพคุณทางสมุนไพรราก แก่น แกไ้ขผ้ิดสําแดง ผลเป็นยาระบาย ขบัเสมหะ เมล็ดในแกแ้ผล
ในปาก แกท้อ้งเสียทอ้งเดิน ใบตม้นํ�าอาบแกค้นันํ�าเหลืองเสีย   
 การใชป้ระโยชน์ ผลแก่ ยอดอ่อน เอามาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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จําพวกแกงจืด  
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

มะปริงแกงส้มปลาแขยง 
ส่วนประกอบ  

   มะปริง   100 กรัม 
   ปลาแขยง  200 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงส้มและกะปิยใีห้ละลายเขา้กนั ใส่ลูก
มะปริง(ผ่าซีกเอาเมล็ดออก) พอเดือดนุ่มตักออกบางส่วน ใส่ปลาแขยงที)
เตรียมไว ้รอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   

 
 มะปริงแกงส้มปลาหัวอ่อน 

ส่วนประกอบ   
ปลาหวัอ่อน  300 กรัม 
มะปริง   150 กรัม 
 เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟต้มกับผลมะปริงจนเดือดตักออกบ้างบางส่วน ใส่
เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั เดือดอีกครั� งใส่ปลาหวัอ่อนที)เตรียม
ไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ ปลาหวัอ่อนคลา้ยปลาแขยงแต่ตวั
โตกวา่ อาศยัอยูต่ามระบบนิเวศนํ�ากร่อย จึงมกัพบไดง่้ายตามป่าชายเลน 

 
ประเภทผดั 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทต้ม 
มะปลงิต้มปลาข้างเหลอืง 
 ส่วนประกอบ  
  มะปลิง   150 กรัม 
  ปลาขา้งเหลือง  400 กรัม 
  หอมแดงทุบ  3 หวั 
  พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นชา  
 วธีิปรุง 

ปลาขา้งเหลืองเอาไส้ออกลา้งเด็ดนํ�ารอ เอานํ� าและหอมทุบใส่หมอ้ตั�งไฟตม้กบัมะปริง
จนเดือดยีให้แตกเพื)อส่วนเนื�อ(เปรี� ยว)หลุดออกมา ตกัเมล็ดหรือเลือกผลออกบ้าง
บางส่วน เดือดอีกครั� งใส่ปลาพอปลาสุกใส่พริกขี�หนูทุบแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  
 

ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

มะปริงยาํกุ้งฝอย 
 ส่วนประกอบ  
  มะปริงซอยบาง  200 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้ฝอยลวก  150 กรัม  
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

กะปิยา่งไฟใหสุ้กยคีลุกกบัมะปริงซอย หอมซอย พริกหั)นและนํ� าตาล ให้เขา้กนั ใส่กุง้
ลวก คลุกอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 
มะปริงยาํกุ้งแห้ง 
 ส่วนประกอบ  
  มะปริงซอยบาง  200 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  40 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้แหง้   30 กรัม  
  หอมซอย  2 หวั 
  พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
ยกีะปิคลุกมะพร้าวคั)วกุง้แหง้ มะปริงซอย ใส่หอม พริก และนํ� าตาล เขา้กนัดีแลว้ใส่กุง้
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 

มะปริงดอง 
ส่วนประกอบ  

  มะปริง   1 กก. 
  เกลือ   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
มะปริงผา่แกะเม็ดออกพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือพอเดือดยกลงพกัรอเยน็ เท
ใส่ขวดปากกวา้งหรือไหใส่ตามดว้ยมะปริงที)เตรียมไว ้ปิดฝา รอ 2-3 วนัเอาออกมา
บริโภคได ้

การบริโภค 
  รับประทานเป็นของวา่งกบัพริกเกลือนํ�าตาลทราย 
 

ประเภทนํ�าพริก 
นํ�าพริกมะปริง 
 ส่วนประกอบ  
  มะปริงเอาแต่เนื�อ  70 กรัม 
  หอมแดง  2 หวั 
  กระเทียม  7 กลีบ 
  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนู  9 ดอก 
 วธีิปรุง 
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โขลกหอม กระเทียม นํ�าตาล และพริกเขา้ดว้ยกนั แหลกดีแลว้ใส่กะปิโขลกต่อ ใส่ตาม
ดว้ยมะปริง โขลกคลุกเมื)อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

   
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ใบอ่อนของมะปรางใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงได ้โดยอาจจะเอามากินสดหรือสนไฟเสียก่อน 
 

มะพร้าว 
ชื)อวงศ ์Palmae ชื)อวทิยาศาสตร์ Cocos nucifera Linn.ไมย้นืตน้ ใบประกอบขนนก ใบยอ่ยแคบ

ยาวกา้นกลางใบแข็ง ดอกออกเป็นช่อที)กาบใบ ดอกยอ่ยขนาดเล็ก ผลกลมรีเปลือกนอกเรียบเกลี�ยง ผล
โดยทั)วไปสีเขียวอ่อน เหลืองเขียว แดงเหลืองเมื)อสุกแหง้สีนํ�าตาลลอยนํ�าไดดี้ 

การใชป้ระโยชน์ สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือกตน้สดเผาให้เป็นเถา้นาํมาสีฟัน แกเ้จ็บฟันเจ็บ
เหงือก เนื�อผลเป็นยาบาํรุงกาํลงั ขบัปัสสาวะ ขบัพยาธิ แกไ้ข ้แกก้ระหายนํ�า นํ�ามะพร้าว แกท้อ้งเสีย ขบั
ปัสสาวะ แกพ้ิษ แกก้ระหายนํ� า แกนิ้)ว แกอ้าเจียนเป็นโลหิตและบวมนํ� า นํ� ามนัมะพร้าว รับประทาน
เป็นยาบาํรุงกาํลงั ทาแกก้ลากเกลื�อน แกโ้รคผิวหนงัต่างๆ ทาแผลนํ� าร้อนลวก ทาแกผ้ิวหนงัแตกแห้ง 
ทาผมให้ดกดาํอ่อนนุ่ม กะลาแกท้อ้งเสีย แกป้วดกระดูกและเอ็น ดอกแกเ้จ็บคอ แกป้ากเปื) อย แก้
ทอ้งเสีย แกไ้ข ้แกร้้อนในกระหายนํ� า กล่อมเสมหะ บาํรุงโลหิต รากแกท้อ้งเสีย ขบัปัสสาวะ อมบว้น
ปากแกเ้จบ็คอ แกป้วดฟัน  

สรรพคุณทางสมุนไพร ดอก ราก แกพ้ิษตาลซาง แกต้กเลือดของสตรี ใบตม้ลา้งพิษบาดแผล 
นํ�าบาํรุงกาํลงั นํ�ามนัจากผลบาํรุงขอ้กระดูกและเส้นเอ็น เนื�อจากผลบาํรุงกาํลงั ยอดอ่อนบาํรุงขอ้ บาํรุง
กระดูก บาํรุงเส้นเอ็น บาํรุงกลา้มเนื�อ บาํรุงผิวหนงั กะลาเผาให้เป็นถ่านบดละลายนํ� าผึ�งปั� นกลอน กิน
แกก้ระเพาะอาหารเป็นแผล 

การใช้ประโยชน์ กา้นใบใชท้าํเครื)องจกัสานงานหตักรรมไดห้ลากหลาย ลาํตน้แปรรูปเป็นไม้
ใช้ทาํเครื) องเรือน ช่อดอกให้นํ� าหวาน ผลใช้ประโยชน์ได้ทั� งอ่อนและสุก ประกอบเป็นอาหารได้
หลากหลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดมะพร้าวแกงกะทไิก่ 

ส่วนประกอบ   
ยอดมะพร้าวหั)น   250 กรัม 
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ไก่สับชิ�นเล็ก  300 กรัม 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั 
ใส่ยอดมะพร้าวที)หั)นเตรียมไว ้รอเดือดใส่เนื�อไก่สับพอสุกใสหัวกะทิ เดือด
อีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือรับประทานกบัขา้วนาซิดาแค 

 
มะพร้าวเหมงแกงกะทนิกคุ้ม 

ส่วนประกอบ   
เหมงมะพร้าวหั)น  250 กรัม 
นกคุม้สับชิ�น  300 กรัม 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
เหมงมะพร้าวซอยพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกง
และกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่เหมงมะพร้าวซอยที)พกัไว ้รอเดือดใส่เนื�อ
นกคุม้ พอสุกใสหวักะทิ เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว เหมงมะพร้าวคือกะลาที)ยงัไม่แข็ง ชาวบา้นจะเก็บผล
อ่อนที)ร่วงหรือเพราะถูกกระรอกกระแตเจาะกินนํ� า มาผา่แกะเอาเหมงมาปรุง
อาหารหรือกินเล่น 
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มะพร้าวเหมงแกงกะทเินื�อ 

ส่วนประกอบ   
เหมงมะพร้าว   250 กรัม 
เนื�อหั)น   250 กรัม   
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลาย ใส่เหมง
มะพร้าวที)หั)นเตรียมไว ้รอเดือดใส่เนื�อ เดือดอีกหนใส่ตวักะทิ ใบมะกรูดฉีก 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

    
มะพร้าวคั,วเ คย 

ส่วนประกอบ  
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  3 ถว้ย 
   ตะไคร้หั)นฝอย  50 กรัม 
   พริกแหง้  20 กรัม 
   ขมิ�น   5 กรัม 
   หอมแดง  10 กรัม 
   กระเทียม  6 กรัม 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   พริกไทย  3 กรัม 
    กะปิ   2  ชอ้นโตะ๊ 
    นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
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วธีิปรุง 
เอาเครื)องแกงโขลกเขา้ดว้ยกนัแหลกดีแลว้ใส่กะปิ โขลกต่อให้เขา้กนัตั�งพกั
รอไว ้เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอเดือด ใส่เครื)องที)โขลกลงผดัจนหอม ใส่
หางกะทิ นํ�าตาล ผดัไฟอ่อนต่อใหพ้องวด ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง นิยมทาํพกพาเดินทางเพราะเก็บได้
ไมเ่สียง่าย 
 

 นํ�าแกงขนมจีนนํ�ายาปักษ์ใต้ 
ส่วนประกอบ   

พริกขี�หนูแหง้ป่น  2 ชอ้นโตะ๊ 
พริกชี� ฟ้าแหง้  10 เมด็ 
 เกลือ    ½ ชอ้นโตะ๊ 
ขา่หั)นฝอย  3 กรัม  
 ตะไคร้ซอย  2 ตน้  
ขมิ�นซอย  1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย   4 ชอ้นโตะ๊ 
กระเทียมซอย  3 ชอ้นโตะ๊ 
 กระชายซอย  2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลปีY บ   2 ชอ้นโตะ๊ 
ปลาแดงตม้เอาแต่เนื�อ  500 กรัม 
กะทิสด   4 ถว้ย 
กะปิ   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
โขลกเครื)องแกงให้แหลกตามดว้ยเนื�อปลาที)เตรียมไว ้โขลกต่อใหเ้ขา้กนั  เอา
หางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟรอเดือดใส่เครื)องแกง คนให้ละลาย  เคี)ยวไฟอ่อนๆพอ
นํ�าแกงหอมใส่หวักะทิ รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานกบัขนมจีน ผกัสด ไขต่ม้  
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ไก่กอและ 
ส่วนประกอบ   

ไก่ขนาดกลาง  1 กก. 
 กะทิ    4 ถว้ย 
พริกขี�หนูคั)ว   10 เมด็ 
นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
 เนย    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะขามเปียก   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลโตนด  2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   3 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ไก่ล้างสะอาดตดัสี) ส่วนวางเด็ดนํ� า เอาไปทอดกบัเนยจนเหลืองพกัรอไว ้เอากะทิใส่
หม้อตั� งไฟใส่ไก่ที)ทอดแล้วเคี)ยวจนไก่เนื� อยุ่ย ใส่พริกขี� หนูคั)ว นํ� าตาลปีY บ นํ� า
มะขามเปียก นํ�าปลา  เคี)ยวต่อจนนํ�าแกงเขา้เนื�อไก่ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือกบัแกลม้ 

 
แกงมัสมั,นเนื�อ 
 ส่วนประกอบ  

 เนื�อน่อง   2 กิโลกรัม 
กะทิ   3 ถว้ย 
 นํ�ามะขามเปียก   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลปีY บ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เครื)องแกงเทศ  100 กรัม 
 พริกขี�หนูแหง้   10 เมด็ 
ลูกผกัชี คั)วป่น  1 ชอ้นโตะ๊ 
ยี)หร่า คั)วป่น  1 ชอ้นชา 
กา้นพลู คั)วป่น  1 ชอ้นชา 
อบเชย คั)วป่น  1 ชอ้นชา 
กระวานคั)วป่น  20 เมด็ 
 หอมเผาซอย  3  ชอ้นโตะ๊ 
กระเทียมเผา    2 ชอ้นโตะ๊ 
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ขา่เผาหั)น  1ชอ้นโตะ๊  
ตะเผาไคร้หั)น   2 ชอ้นโตะ๊ 
หวัหอมใหญ่ ผา่  1 หวั 
มนัฝรั)งหั)น  3 หวั 
ถั)วลิสงคั)ว  50 กรัม 

 วธีิปรุง 
เอาเครื) องแกงที) เตรียมไว้ตําให้แหลก เอากะทิบางส่วนใส่กระทะตั� งไฟผัดกับ
เครื)องแกงใหห้อมแตกมนั ใส่เนื�อน่องที)หั)นเตรียมไวผ้ดัคลุกใหเ้ขา้กนั เติมกะทิส่วนที)
เหลือเคียวไฟอ่อนต่อจนเนื�อยุย่  ใส่นํ� ามะขาม นํ� าตาลปีY บ ใส่ถั)วลิสงคั)ว เคี)ยวต่อไปให้
รสแกงเขา้เนื�อ ปรุงแต่งชิมรสใหไ้ดเ้คม็นาํหวาน 

 การบริโภค  
รับประทานกบัขา้ว หรือรับประทานกบัขา้วนาซิดาแค 

 
แกงมัสมั,นแพะ 
 ส่วนประกอบ   

เครื)องแกงเทศ   100 กรัม 
เนื�อแพะ   1 กิโลกรัม 
ส้มแขก    10 แวน่ 
นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
หอมเจียว   1 ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดหั)นฝอย  2 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูสด   10 เมด็ 
นํ�าปลา    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  2 ชอ้นโตะ๊ 
 เกลือ   1 ชอ้นชา 

 วธีิปรุง 
กะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมเจียว พอเดือดใส่เนื�อแพะตามดว้ยใบมะกรูดหั)นฝอยปล่อย
เดือดจดัละลายเครื)องแกงใส่ ตามดว้ยส้มแขกและพริกขี�หนู ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   
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จําพวกแกงจืด 
ยอดมะพร้าวแกงเลยีงปลาย่าง 

  ส่วนประกอบ  
   ยอดมะพร้าวหั)น  200 กรัม 

ปลายา่ง   80 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   ยอดตาํลึง  40 กรัม 
   ยอดยา่นนาง  20 กรัม 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   1 โตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั ใส่หอมแดงทุบ ตาม
ดว้ย ยอดมะพร้าวตม้เดือดจนสุกไดที้) ใส่ปลายา่งและผกัที)เตรียมไว ้พอเดือด
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 
จําพวกแกงคั,ว 

มะพร้าวแกงคั,วกบักุ้งแห้ง 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดมะพร้าวสับ  250 กรัม 
   กุง้แหง้   40 กรัม 
   มะเขือพวง  20 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูด  3 ใบ 
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  วธีิปรุง 
กุง้แห้งแช่ลา้งเด็ดนํ� าพกัรอ เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกง
และกะปิยใีหล้ะลายผดัใหง้วดหอม ใส่ยอดมะพร้าวที)สับเตรียมไวแ้ละกุง้แห้ง
ผดัต่อ  เติมหางกะทิใส่ใบมะกรูดฉีก รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 แกงไตปลาใส่กะท ิ
  ส่วนประกอบ  
   ไตปลาช่อน  ½ ถว้ย 
   เนื�อปลายา่ง  60 กรัม 
   เครื)องแกงไตปลา 2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
   ส้มแขก   7 แวน่ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ  
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หม้อตั� งไฟตามด้วยไตปลา พอเดือดยกลงกลองเอาแต่นํ� า 
ละลายกบัเครื)องแกงและกะปิ ตั�งไฟอีกหน พอเดือดใส่เนื�อปลายา่ง ส้มแขก 
ใบมะกรูด หวักะทิ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานกบัขา้วสวย หรือขนมจีน ดว้ยผกัเครื)องเคียงชนิดต่างๆ 
จําพวกแกงส้ม 

ยอดมะพร้าวแกงส้มกุ้ง 
  ส่วนประกอบ  

ยอดมะพร้าวหั)น  250 กรัม 
กุง้ปอกผา่หลงั  250 กรัม 
 นํ�ามะขามเปียก   1  ถว้ย  
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เครื)องแกงส้ม    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีใหล้ะลายเขา้กนั พอเดือด
ใส่นํ� ามะขามเปียกตามดว้ยยอดมะพร้าวหั)น รอเดือดใส่กุง้ พอสุกปรุงแต่งรส
ชิมตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ซามามะพร้าว  

ส่วนประกอบ   
มะพร้าวขดู  400 กรัม  
ตะไคร้ซอย  20 กรัม  
หอมแดงซอย  20 กรัม  
ขิงซอย   20 กรัม  
เกลือ     1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอามะพร้าวขูดใส่กระทะตั�งไฟผดัคั)วให้แห้งกรอบ โขลกมะพร้าวที)คั)วให้ละเอียด 
โขลกตะไคร้หั)น หวัหอมแดง ขิงและเกลือ นํ�าตาลทรายใหล้ะเอียด แลว้นาํมาคลุกเคลา้
กบัมะพร้าวที)โขลกไวก่้อน ชิมรสชาติตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
มะพร้าวคั,วเคย 
 ส่วนประกอบ  
  มะพร้าวขดู  200 กรัม 
  กะปิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
  ตะไคร้หั)น   2 ถว้ย 
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  กรเทียม   15 กรัม 
  หอม   15 กรัม 
  ขมิ�น   10 กรัม 
  พริกขี�หนู  20 กรัม 
  เกลือ   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาเครื)องแกงโขลกเขา้ดว้ยกนัให้แหลกดีแลว้ ใส่มะพร้าวขูดโขลกต่อให้เขา้กนักบั
เครื)องพกัรอไว ้เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องที)โขลกเตรียมไวล้งผดัจน
สุกหอม ยกลง 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว ชาวบา้นนิยมทาํกินในฤดูฝนเพราะเชื)อวา่ช่วยแกห้นาว 

   
ประเภทต้ม 

ต้มกะทจิิ�งจัง 
 ส่วนประกอบ  
  จิ�งจงั   ½  ถว้ย 
  กะทิ   2 ถว้ย 
  นํ�ามะขามเปียก  5 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก 
  นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ ตามดว้ยนํ�ามะขามเปียก หอมแดงทุบ พริกขี�หนูทุบ นํ� าตาล และ
ปลาจิ�งจงั คนใหเ้ขา้กนัรอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ(ใหไ้ดร้สเปรี� ยวหวานเคม็) 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วร่วมผกัเครื)องเคียงชนิดต่างๆ 
 
ต้มกะทปิลาแป้น 
 ส่วนประกอบ  
  ปลาแป้นสด  400 กรัม 



 264

  หางกะทิ  3 ถว้ย 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  ส้มแขก   15 กรัม 
  หอมแดงทุบ  3 หวั 
  กะปิ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ยหอมแดงทุบ ส้มแขก กะปิ พริกขี�หนู พอเดือดใส่
ปลาแป้น เดือดอีกหนใส่หวักะทิปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ต้มกะทปิลากระดี, 

ส่วนประกอบ   
กะทิสด   2 ถว้ย 
 ปลากะดี)   300 กรัม 
ตะไคร้ทุบ  2 ตน้  
ใบมะกรูดฉีก  5 ใบ  
หอมแดงทุบ  2 หวั  
พริกขี�หนูทุบ  10 เมด็ 
นํ�าปลา    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ปลากระดี)ขอดเกล็ดตดัหวับีบขี�ออกลา้งเด็ดนํ� าพกัไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่
ตะไคร้ทุบ หอมแดงทุบ พริกขี�หนูทุบ รอเดือดจดัใส่ปลากระดี)ที)เตรียมไว ้พอปลาสุก
ใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   
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ต้มกะทกิุ้ง 
 ส่วนประกอบ  
  กุง้ปอกผา่กลาง  100 กรัม 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  ตะไคร้ทุบ  1 ตน้ 
  หอมทุบ   2 หวั 
  นํ�ามะขามเปียก  2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูทุบ  5 เมด็ 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา  
 วธีิปรุง 

เอาหวักะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กุง้ ตะไคร้ หอม พริกขี�หนู นํ� ามะขามเปียก นํ� าตาล 
พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับปรับทานเป็นกบัขา้ว 
 
ต้มกะทปิลาพอง 
 ส่วนประกอบ   

ปลานํ�าจืด(ตายพอง)  500 กรัม 
เกลือ    1 ชอ้นโตะ๊ 
ขา้วสารคั)วตาํ  3 ชอ้นโตะ๊  
กะทิ    3 ถว้ย 
หอมแดงทุบ  5 หวั 
 กระเทียมทุบ   5 กลีบ 
ตะไคร้ทุบ   3 ตน้ 
พริกขี�หนูสดทุบ  10 เมด็  
นํ�าตาลทราย   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
ปลาขอดเกล็ดเอาขี�ออกลา้งเด็ดนํ� าคลุกกบัเกลือ ขา้วสารคั)ว นํ� าตาลทราย ใส่ในภาชนะ
ปิดฝา หมกัไว ้2-3 คืน เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงทุบ กระเทียมทุบ ตะไคร้และ
พริกขี�หนูทุบ รอเดือดใส่ปลาที)เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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การบริโภค   
รับประทานกบัขา้วสวย  

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ข้าวเหนียวซาวมะพร้าว 
ส่วนประกอบ    

ขา้วเหนียวดาํหรือขาวสุก  600 กรัม   
 มะพร้าวแก่ขดู   150 กรัม 
 เกลือป่น   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
เอาขา้วเหนียวดาํหรือขาวนึ)งสุก  คลุกมะพร้าวขดูและเกลือป่นใหเ้ขา้กนั  เมื)อไดที้)แลว้
เอาใส่กะละมงั  หมอ้  ปิ) นโต  หรือภาชนะที)มีฝาปิด(รองไวด้้วยใบตอง)แล้วตกัขา้ว
เหนียวซาวมะพร้าวที)กาํลงัอุ่นๆวางบน ปิดฝาจะไดก้ลิ)นใบตองหอมน่ากินเมื)อเปิดออก 

การบริโภค   
ขา้วเหนียวซาวมะพร้าวกินกบั  ปลาลงัเคม็  ปลาจวดเค็ม ปลาแห้ง รวมทั�งเนื�อเค็ม โดย
ทาํให้สุกดว้ยการทอดหรือห่อใบขมิ�นปิ� ง นิยมทาํกินในฤดูทาํนาหรือเมื)อมีการลงแขก
ขอแรงช่วยงาน  ซึ) งผูอ้อกปากขอแรงมกัจะทาํขา้วเหนียวซาวมะพร้าวมาเป็นสิ)งตอบ
แทน หรือในช่วงฤดูกาลทาํนาพ่อบา้นแม่บา้น  ไม่ค่อยมีเวลาหาสิ)งต่างๆมาปรุงแต่ง
เป็นอาหาร ขา้วเหนียวซาวมะพร้าวทาํง่ายเสร็จไวและอิ)มนาน  จึงเหมาะสมกบัฤดูกาล
ของช่วงเวลาที)รีบเร่ง โดยสามารถกินเป็นอาหารมื�อหลกัหรือเป็นอาหารวา่งก็ได ้ หาก
เป็นอาหารวา่งจะมีแต่ขา้วเหนียวสุกคลุกกบัมะพร้าวแก่ขูดและเกลือป่น  แต่หากกิน
เป็นมื�อหลกัจะมีสิ)งอื)นประกอบ  ซึ) งกม็กัจะเป็นจาํพวกปลาเคม็เนื�อเคม็(ผูเ้ฒ่าในชนบท
กล่าววา่ปลาแหง้ขี�หนอนกินกบัขา้วเหนียวซาวมะพร้าวในฤดูฝนอหร่อยนกัแล) 

 
ประเภทหลน 

หลนเต้าเจี�ยว 
ส่วนประกอบ   

กะทิ   2 ถว้ย 
หอมซอย  3 หวั 
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พริกขี�หนูทุบ   5 ดอก 
นํ�าตาลแวน่  1 แวน่ 
นํ�ามะขามเปียก  3 ชอ้นโตะ๊ 
เตา้เจี�ยวเคม็  ½ ถว้ย 

วธีิปรุง  
กะทิตั�งไฟพอเดือดใส่เตา้เจี� ยว  ตามดว้ยนํ� ามะขามเปียก นํ� าตาลแวน่ เนื�อปูแกะ พริก
ขี�หนูทุบ หอมซอย เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ(ใหเ้ปรี� ยว เคม็ หวาน) 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียงชนิดต่างๆ 

 
หลน บูดู 
 ส่วนประกอบ  
  นํ�าบูดู   ½  ถว้ย 
  กะทิ   2 ถว้ย 
  ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
  ปลายา่ง   40 กรัม 
  นํ�ามะขามเปียก  4  ชอ้นโตะ๊  
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�าตาลแวน่  3 แวน่ 
  พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
 วธีิปรุง 

เอานํ�ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ตะไคร้และหอมทุบ พอเดือดใส่ตามดว้ยนํ� าบูดูและปลายา่ง
(ฉีกเอาแต่เนื�อ) รอเดือดใส่พริกทุบแลว้ปรุงแต่งชิรสตามชอม(ใหเ้ปรี� ยว เคม็ หวาน) 

การบริโภค  
  รับประทานกบัผกัเครื)องเคียงชนิดต่างๆ  
 
หลนเต้าหู้ยี� 

ส่วนประกอบ  
 เตา้หูย้ี�    4 กอ้น  
นํ�าตาลแวน่  1แวน่ 
 กะทิ   2 ถว้ย 
 กุง้สดสับ  ½ ถว้ย 
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พริกหยวกหั)น  3 ดอก  
หอมแดง  2 หวั 
 ตะไคร้ทุบ  2 ตน้   

  นํ�ามะขามเปียก  4 ชอ้นโตะ๊ 
วธีิปรุง 

นํ�ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือด ใส่เตา้เจี�ยวยใีห้เละตามดว้ยหอมแดงทุบ ตะไคร้ทุบ  พอ
เดือดใส่กุง้สดสับ ตามดว้ยพริกหยวกหั)นเฉียงๆ พอพริกสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียงชนิดต่างๆ 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยอดมะพร้าวยาํ 
ส่วนประกอบ   

ยอดมะพร้าวสับ  400 กรัม  
กุง้แหง้    60 กรัม 
นํ�ามะนาว   45ชอ้นโตะ๊  
หอมแดงซอย  2 หวั   
นํ�าตาล     ½  ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูซอย    2 ชอ้นโตะ๊ 
มะพร้าวคั)ว   ¼ ถว้ย 
เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง   
กุง้แห้งลวกให้นิ)มเด็ดนํ� าพกัไว ้เอายอดมะพร้าวสับใส่ภาชนะ ตามด้วยนํ� ามะนาว  
หอมแดงซอยกุง้ที)เตรียมไวแ้ละนํ�าตาลคลุกใหล้ะลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 

มะพร้าวเผา 
 ส่วนประกอบ  
  มะพร้าวอ่อน  5 ลูก 
  กองไฟ   1 กอง 
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 วธีิปรุง 
ใช้เศษไม้ ทางใบ กาบเปลือก หรือกะลามะพร้าว ก่อไฟให้ลุกหรือเป็นถ่าน เอา
มะพร้าวอ่อนทั�งเปลือกที)เตรียบไวใ้ส่กองไฟเผาให้มะพร้าวสุก โดยใชไ้ฟอ่อนหากใช้
ไฟแรงมะพร้าวจะแตก หากไมสุ่กจะแกะเนื�อในมะพร้าวออกยาก เมื)อสุกดีแลว้เอาออก
จากกองไฟ ตั�งพกัไวใ้หเ้ยน็ ปอกเปลือกออกนอกใหห้มด 

 การบริโภค 
เอาสันมีดเคาะกะลามะพร้าวเบาๆที)ตาํแหน่งแนวแบ่งส่วนพูลิง  กะลามะพร้าวจะปริ
เป็นวงกลม ใชมี้ดแงะเปิดกะลาออก   

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดและเหมงของมะพร้าวเอามาบริโภคเป็นผกัเครื)องเคียงได ้
 

มะพดู 
ชื)อวงศ ์ Guttiferae ชื)อวิทยาศาสตร์ Garcinia dulcis (Roxb.) Kurz มะพูดเป็นไมย้ืนตน้ขนาด

กลาง สูงประมาณ 15 เมตร ใบรูปหอกปลายทู่ เนื�อใบหนาผิวหลงัใบเรียบมนัสีเขียว ดอกช่อกา้นสั�น
ออกตามปลายกิ)ง กลีบดอกหนาสีเขียวเหลือง ผลใหญ่ขนาดส้มเขียวหวาน ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สี
เหลือง เมื)อสุกเนื�อในผลสีเหลืองอ่อน รสเปรี� ยวอมหวานมี 2-5 เมล็ดในหนึ)งผล 

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก่น แก่กษยั ผลเป็นยาระบาย นํ� าคั�นจากผล แกไ้อ ขบัเสมหะ แก้
เจบ็คอ และแกเ้ลือดออกตามไรฟัน ฟอกโลหิต รากแกไ้ข ้แกร้้อนใน ถอนพิษผิดสําแดง เปลือกใชรั้กษา
แผล ยางจากผลทาแกหู้ด  

การใชป้ระโยชน์ ใบและเปลือกทาํสียอ้มเส้นไหมให้สีเหลืองดอกบวบ ผลใชป้ระกอบอาหาร
ใหร้สเปรี� ยว 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

มะพดูแกงคั,วปลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  

มะพดูหั)นฝอย  8 แวน่  
 นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
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ไก่สับชิ�น  400 กรัม 
เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊  
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 

  วธีิปรุง 
เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัพืชพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิผดัให้หอม ใส่เนื�อ
ไก่ผดัต่อให้พอสุก ใส่มะพูดหั)นฝอยตามดว้ยนํ� ากะทิคนให้เขา้กนัรอเดือดใส่
ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงส้ม 

มะพดูแกงส้มปลาหม้อหยง็ 
  ส่วนประกอบ  
    
   มะพดูหั)น  60  กรัม 
   ปลาหมอ้หยง็  300 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ปลาหมอ้หยง็หั)นชิ�นลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะพูดฝาน(สด
หรือแห้งก็ได)้ตามดว้ยเครื)องแกงและกะปิคนให้ละลายเขก้นั รอเดือดจดัใส่
ปลา พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ ส้มพูดฝานตากแดดไวป้รุงอาหารได้
นอกฤดูกาลที)ผลสดหายาก 
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ประเภทต้ม 
มะพดูต้มปลากระบอก 

ส่วนประกอบ  
  ผลมะพดู  60 กรัม 
  ปลากระบอก  400 กรัม 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  เกลือ   1ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่หอมทุบ ส้มพูดฝาน(สดหรือแห้งก็ได)้ พอเดือดจดัใส่
ตามดว้ยปลาที)ตดัทอ่นลา้งเตรียมไว ้รอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

มะม่วง 
ชื)อวงศ ์Anacadiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Mangifera sp. มะม่วงมีหลายชนิดพนัธ์ เช่น M. indica 

Linn.(มะม่วงสวน) M. quadrifida Jack (มะม่วงคนั) M. flava Evrard (ปาบหรือแปบ) M. caesia Jack(
บินยาหรือลาํไย) เป็นไมย้นืตน้ ใบเดียวขอบใบเรียบมนัโดยทั)วไปปลายใบแหลม ดอกช่อขนาดเล็กออก
ที)ปลายกิ)ง ผลของมะม่วงขนาดและรูปร่างแตกต่างกนั ผลแก่เปลือกสีเขียวอ่อนรสเปรี� ยว ผลสุกส่วน
ใหญ่สีเหลืองอ่อนรสหวานหอม  ภาคใตนิ้ยมปลูกมะม่วงเบาไวต้ามขา้งบา้น ตามหัวไร่ปลายนา ผล
มะมว่งเบาขนาดเล็กคอ่นขา้งกลม ออกที)ปลายกิ)งเป็นช่อประมาณ 5-20 ผล มกัออกผลตลอดปี 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแก่นเปลือกตน้ตม้นํ�าใชช้ะลา้งแผลเน่าเปื) อยเรื� อรัง ใบแกบิ้ดปิดธาตุ 
ผลทั�งแก่และสุกเป็นยาระบาย ผลแก่ขบัเสมหะ ฟอกโลหิต เมล็ดในใชรั้กษาแผลทั�งภายในและภายนอก 
แกน้ํ�าเหลืองเสีย แกเ้ริมหรืองูสวดั  

การใชป้ระโยชน์ เนื�อไมใ้ชท้าํเครื)องเรือนทาํดา้มมีด จอบ ขวาน ผลมะม่วงเอามาบริโภคไดทุ้ก
ระยะอายขุองผล และประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
  ยอดมะม่วงแกงกะทปิลาย่าง 

ส่วนประกอบ   
ใบอ่อนมะมว่งหั)น  70 กรัม 
ปลายา่งฉีกชิ�น  100 กรัม 
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เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊  
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กะทิสด    3 ถว้ย  
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� ากะทิสดใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั 
ใส่ปลายา่ง ใบมว่งหั)น รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงจืด 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดั 
มะม่วงผดั(ไก่ -หมู)   
 ส่วนประกอบ  
  ไก่สับ   250 กรัม 
  มะมว่งแก่  80 กรัม 
  กระเทียมสับ  1 หวั 
  หอมซอย  2 หวั 
  พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
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  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   2 โตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนั พอร้อนใส่กระเทียมสับ หอมซอย พริกขี�หนูทุบ ผดัให้หอม
ใส่ตามดว้ยไก่ ผดัต่อพอเริ)มสุกใส่มะม่วงหั)นบางผดัต่อจนสุกทั)วกนั ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ หากมะม่วงเปรี� ยวจดัไม่ตอ้งปอกเปลือก ฝนเล็บ
แมวหรือหั)นเป็นชิ�นบางจะช่วยให้รสเปรี� ยวนอ้ยลง แต่หากมะม่วงชนิดไม่เปรี� ยวควร
ปอกเปลือกมิเช่นนั�นจะออกรสฝาด 

 
ประเภทต้ม 

ยอดมะม่วงต้มเนื�อ(ววั หมู ไก่ กบ) 
ส่วนประกอบ    

เนื�อ   300 กรัม 
ยอดมว่ง  80 กรัม 
หอมแดงทุบ 2 หวั 
 กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
ตะไคร้ทุบ 2 ตน้ 
 นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ  1 ชอ้นชา 
 กะปิ  1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ตะไคร้ทุบ หวัหอมแดงทุบ กระเทียมทุบ รอเดือดจดัใส่เนื�อพอ
สุกใส่ตามดว้นยอดมะมว่งหั)น เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานกบัเป็นขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้  

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

มะม่วงยาํมะพร้าวคั,ว 
 ส่วนประกอบ  
  มะมว่งแก่  200 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  40 กรัม 
  กุง้แหง้   30 กรัม  
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊   
  หอมซอย  3 หวั 
  พริกขี�หนูหั)น  8 ดอก 
  นํ�าตาล   1ชอ้นชา 
  เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

มะม่วงทั�งเปลือกสับชิ�นเล็กหรือถูเล็บแมว กุง้แห้งตาํพอชํ� า กะปิยา่งยีให้ยุย่ หอมซอย 
พริกขี�หนูหั)น มะพร้าวคั)วใส่ภาชนะคลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว เป็นกบัแกลม้ หรือเป็นอาหารวา่ง    
 
มะม่วงยาํกากหมู 
 ส่วนประกอบ  
  มะมว่งแก่  150 กรัม 

กากหม ู   80 กรัม 
  หอมแดงซอย  2  หวั 
  พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
  ตะไคร้หั)นบาง  1 ตน้ 
  นํ�าตาล    1 ชอ้นชา 
  เกลือ   ½  ชอ้นชา 



 275

 วธีิปรุง 
เอามะมว่งสับเป็นชิ�นเล็ก หอมซอย ตะไคร้หั)น ที)เตรียมไวค้ลุกผสมกบักากหมู เขา้กนั
ดีแลว้ใส่นํ�ามะนาว นํ�าตาล นํ�าปลา  พริกหั)น ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 

มะม่วงดอง 
 ส่วนประกอบ  
  มะมว่ง   1 กก. 
  เกลือ   2 ชอ้นโตะ๊ 
  ขวดปากกวา้ง  1 ใบ 
 วธีิปรุง 

มะม่วงแก่ผา่ซีกแกะเมล็ดทิ�งลา้งเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือตม้ให้เดือดยก
ลงตั�งให้เยน็ เอามะม่วงผา่ใส่ขวดตามดว้ยนํ� าเกลือที)เยน็แลว้ให้ท่วม ปิดฝา 4-5 วนัเริ)ม
รับประทานได ้

 การบริโภค 
  รับประทานกบัพริกเกลือเป็นอาหารวา่ง 
 

ประเภทนํ�าพริก 
นํ�าพริกมะม่วง 
 ส่วนประกอบ  
  มะมว่งแก่ซอย  3 ลูก 
   กะปิยา่ง  1 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดง  2 หวั 
  กระเทียม  5 กลีบ 
  พริกขี�หนูสด  10 เมด็ 
  กุง้แหง้   20 กรัม 
  นํ�าตาล    แวน่ 
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  นํ�าปลา   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

โขลกหอมกระเทียมพริกขี�หนูรวมกนัให้แหลก ใส่กะปิย่างนํ� าตาลตาํพอเขา้กนั ใส่
มะมว่งซอยกุง้แหง้ตาํคลุกใหล้ะลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียงชนิดต่างๆ   

  
 ประเภทผกัเครื,องเคียง  

ยอดมะมว่ง ผลมะมว่งอ่อนเอามารับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงได ้
 

มะม่วงหิมพานต์ 
ชื)อวงศ ์Anacardiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Anacardum occidentale Linn เป็นไมย้ืนตน้มีหลายชื)อ 

เช่น หัวครก ยาร่วง ยาโหย ทา้ยล่อ เล็ดล่อ กาหยู กาหยี ฯลฯ ผลเมื)อสุกบางตน้สีขาวเหลือง บางตน้สี
แดงอ่อน ใบเดี)ยว ขอบใบเรียบ ปลายใบมล เนื�อใบแข็ง ผิงใบเรียมมนั ดอกช่อออกที)ปลายกิ)ง ผลรูป
กระดิ)งพฒันามาจากฐานรองดอก ผลแก่สีเขียวเมื)อสุกสีส้มแดงส้มหรือสีเหลืองอ่อน มีเมล็ดติดอยูน่อก
ผล 

สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือกตน้ตม้ใชช้ะลา้งแผลเน่าเปื) อยเรื� อรัง แก่นรากแกก้ษยั แกป้วดขอ้ 
ใบอ่อนแกแ้ผลในปาก เปลือกเมล็ดแกโ้รคเรื�อน เนื�อเมล็ดแกเ้ส้นเอน็บาํรุงขอ้ บาํรุงกระดูก บาํรุงร่างกาย  

การใชป้ระโยชน์ ยางเหลวจากตน้ใชเ้ป็นกาวติดกระดาษ ยอดใบอ่อน ผลแก่ เมล็ดอายุต่างๆ ผา่
เอาเมด็ในมาเป็นอาหารได ้วิธีผา่ชาวบา้นทามือดว้ยปูนขาวหรือปูนแดงเพื)อป้องกนัไม่ให้ยางกดัมือ(ใส่
ถุงมือก็ได)้แลว้ใช้กรรไกรหนีบหมาก หนีบลงตรงกลางเมล็ดตามยาวออกเป็นสองซีก จากนั�นแคะเอา
เมด็ในสีขาวออกมาแช่นํ�าปูนใสก่อนนาํไปประกอบอาหาร 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 มะม่วงหิมพานต์แกงเทโพปลาช่อนแห้ง 

ส่วนประกอบ   
ผลมะมว่งหิมพานตผ์า่  250 กรัม 
ปลาช่อนแหง้หั)นทอ่น  200 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
ส้มแขก     7 ชิ�น 
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กะทิสด    3 ถว้ย 
นํ�าตาล    1 แวน่     
เกลือ    1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
ผลมะมว่งหิมพานตค์รึ) งสุกครึ) งแก่ตดัหวัทา้ยผา่สี)ส่วนลา้งพกัไว ้เอากะทิตั�งไฟ
พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั พอเดือดใส่ปลาแห้งตาม
ดว้ยมะมว่งหิมพานตแ์ละส้มแขกที)เตรียมไว ้ พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์แกงกะทเินื�อ 
 ส่วนประกอบ  
  เมด็มะมว่งหิมพานตส์ด 150 กรัม 
  เนื�อววัหั)น  300 กรัม 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั พอเดือด
ใส่เนื�อที)เตรียมไว ้ เดือดอีกหนใส่หวักะทิตามดว้ยเม็ดมะม่วงสด(ผา่เอาแต่เม็ดในแกะ
เปลือกหุม้เมล็ดออก) รอสุกปรุงแต่งรสตามชอบ   

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงจืด 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์แกงจืดวุ้นเส้น 
  ส่วนประกอบ  
   เมด็มะมว่งฯผา่  80 กรัม 
   วุน้เส้น   150 กรัม 
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   กระดูกหม ู  100 กรัม 
   ยอดตาํลึง  50 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   กระเทียมทุบ  1 หวั 
   เกลือ   1ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

วุ ้นเส้นแช่นํ� าให้อ่อนนิ)มพักรอไว้ เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟใส่หอมแดงและ
กระเทียมทุบ พอนํ� าเดือดใส่กระดูกหมู ยอดตาํลึง วุน้เส้นที)เตรียมไวต้ามดว้ย
เมด็มะมว่งฯ(ผา่เอาแต่เมด็ใน) พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์แกงคั,วกบัยอดมะขาม 
ส่วนประกอบ  

   เมด็มะมว่งฯ  100 กรัม 
   ยอดมะขาม   250 กรัม 
   ปลายา่ง   150 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื)องแกง  2  ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลแวน่  ½ แวน่ 
   ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ 

วธีิปรุง 
เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนัผดัใหง้วดหอม ใส่ปลายา่ง ยอดมะขามตามดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานต ์ผดัต่อ
พอสุกเติมหางกะทิ ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ผลมะม่วงหิมพานต์แกงคั,วยอดมะขามอ่อน 

ส่วนประกอบ    
ผลมะมว่งหิมพานตผ์า่ 200 กรัม 
ยอดมะขามอ่อน  100 กรม 
เห็ดเสมด็ลวก  70 กรัม 

  เครื)องแกง  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  นํ�าตาล   ½ แวน่ 

นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดฉีก  3ใบ 

วธีิปรุง 
ผลมะม่วงหิมพานตค์รึ) งแก่ครึ) งสุกตดัหวัทา้ยผา่สี) ส่วนพกัรอไว ้เอาหวักะทิใส่กระทะ
ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิและเครื)องแกงยคีนให้ละลายผดัให้งวดหอม เติมหางกะทิคนให้
เขา้กนัพอเดือดใส่ผลมะม่วงหิมพานต์ที)ผ่าเตรียมไวต้ามด้วยยอดมะขามอ่อน  เห็ด
เสมด็ลวก ใบมะกรูดฉีก รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 มะม่วงหิมพานต์แกงส้มหมูสามชั�น 
  ส่วนประกอบ  
   ผลมะมว่งหิมพานตผ์า่ 250 กรัม 
   หมสูามชั�นหั)น  250 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   มะขามเปียก  ½ ถว้ย 
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   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามเปียกยีให้ละลาย ตกักากออกบางส่วน 
ใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ตามดว้ยหมูหั)นรอสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทผดั 
มะม่วงหิมพานต์ผดั(ไก่-หมู) 
 ส่วนประกอบ  
  ผลมะมว่งหิมพานตผ์า่ 250 กรัม 
  เนื�อหั)น   200 กรัม 
  กระเทียมทุบ  6 กลีบ 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาผลมะมว่งหิมพานตค์รึ) งแก่ครึ) งสุกตดัหวัทา้ยผา่สี)ส่วนลา้งนํ�าพกัรอไว ้เอากระทะตั�ง
ไฟใส่นํ� ามนั พอร้อนใส่กระเทียมทุบเจียวพอหอม ใส่มะม่วงหิมพานตที์)เตรียมไวผ้ดั
พอใกลสุ้กใส่เนื�อที)เตรียมไว ้ผดัต่อใหเ้นื�อสุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ต้มเกลอื 
 ส่วนประกอบ  
  เมด็มะมว่งหิมพานต ์ 300 กรัม 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
เมลด็มะมว่งหิมพานตส์ดผา่เอาแต่เม็ดในแช่นํ� าไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงทุบ 
พอนํ�าเดือดใส่เมด็มะมว่งหิมพานตที์)เตรียมไว ้รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทลวก 
ผลมะม่วงหิมพานต์ลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ผลมะมว่งหิมพานตผ์า่ 500 กรัม 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ผลมะม่วงหิมพานต์ครึ) งแก่ครึ) งสุกตดัหัวทา้ยผา่สี) ส่วนพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่
ตามด้วยเกลือ พอนํ� าเดือดใส่ผลมะม่วงหิมพานต์ผ่าที) เตรียมไว ้ปิดผาหม้อพอผล
มะมว่งฯเฉาเทนํ�าออกทิ�ง  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงลวก 
 

ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

มะม่วงหิมพานต์ยาํกุ้งแห้ง 
 ส่วนประกอบ  
  ผลมะมว่งหิมพานต ์ 300 กรัม 
  กุง้แหง้แช่นํ�าใหนิ้)ม 40 กรัม 
  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั)น  8 ดอก 
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  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมซอย  3 หวั 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

ผลมะม่วงหิมพานต์เลือกที)พอสุก ปอกเปลือกตดัหัวทา้ยแล้วซอยบางสลบัด้าน ใส่
ภาชนะคลุกรวมกนักบั พริกหั)น หอมซอย กะปิยา่ง กุง้แห้ง เมื)อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกินเป็นอาหารวา่ง 
 
ยอดมะม่วงหิมพานต์ยาํกุ้งฝอย 

ส่วนประกอบ   
ยอดมะมว่งหิมะฯหั)น  250 กรัม 
กุง้ฝอยลวก  200 กรัม 
 นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย    2 หวั 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั)น    10 เมด็ 
นํ�าตาล     ½  ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
เอากุ้งฝอยลวกเด็ดนํ� าไว ้ใส่ใส่ภาชนะรวมกับยอดมะม่วงหิมพานต์หั)น กะปิย่าง 
หอมแดงซอย  พริกขี�หนูหั)นที)เตรียมไว ้ คลุกใหล้ะลายเขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ยอดมะม่วงหิมพานต์ยาํปลาจ้องหม็อง 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดมะมว่งฯหั)นซอย 80 กรัม 
  ปลายา่งฉีกฝอย  150 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  40 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  ถั)วฝักยาวหั)นบาง  20  กรัม 
  พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาภาชนะใส่กะปิยา่งยีคลุกกบัมะพร้าวคั)ว ถั)วฝักยาว ยอดมะม่วงหิมพานตห์ั)น พริก
ขี�หนูหั)น หอมแดงซอย เมื)อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์เผา 
 ส่วนประกอบ  
  เมด็มะมว่งหิมพานตแ์ก่  2 ลิตร 
  ปีY บผา่ซีกหรือกะละมงัเก่า  1 ใบ 
  คบไฟทางมะพร้าว  1อนั 
  ไมย้าว 2.50 เมตร  1 ทอ่น 
  ไมพ้อเหมาะมือยาว  1 ฟุต 
  ทอ่นไมห้รือกอ้นหิน  1 กอ้น 
 วธีิปรุง 

เอาเม็ดมะม่วงหิมพานตแ์ก่ตาก 2-3 แดด(จะช่วยให้ยางนอ้ยลง)ใส่ปีY บผา่หรือกะละมงั 
เอาคบจุดไฟลนเผาเมด็มะม่วงหิมพานต ์ไฟจะติดไหมน้ํ� ายางที)ไหลเยิ�มออกมาจากเม็ด 
ใชไ้มย้าว 2.50 เมตรคน(ระวงัยางกระถูกตวั)ใหไ้หมส้มํ)าเสมอกนัจนเปลือกเม็ดไหมด้าํ 
ดบัไฟพกัไวร้อใหเ้ยน็ เอาเม็ดมะม่วงหิมพานตที์)เยน็แลว้วางบนท่อนไมห้รือ กอ้นหิน 
จบัให้ดา้นสันเม็ดขึ�นขา้งบน แลว้ใชไ้มย้าว 1 ฟุตที)เตรียมไวเ้คาะบนเม็ดมะม่วงฯเผา
เบาๆ เปลือกที)ไหม้ไฟแล้วจะแตกออก เก็บเอาเม็ดในที)สุกกรอบหอมใส่ภาชนะที)
ตอ้งการ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นอาหารว่าง ใช้เป็นส่วนประกอบ ของอาหารจําพวกยาํ ใช้เป็น
ส่วนประกอบ อาหารไดท้ั�งคาวและหวาน 
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จําพวกแกงจืด 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์แกงเลยีง 

ส่วนประกอบ   
เมด็มะมว่งหิมพานต ์ 70 กรัม 
หน่อไผป่่าสับชิ�นเล็กๆ    60 กรัม 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูอ่อน  10 ดอก 
มะเขือยาวหั)น    50 กรัม 
ยอดลาํเทง็  20 กรัม 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
 หอมแดง   2 หวั 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หน่อไมส้ับตม้เดือดเทนํ� าออกทิ�งเพื)อคลายขมหืน เติม
นํ� าลงหม้อตั� งไฟใหม่อีกหน พอเดือดใส่ตามด้วยหอมแดงทุบ กะปิ(ยีให้
ละลาย)  พริกไทยตาํ พริกขี�หนูอ่อน มะเขือพวง  เม็ดมะม่วงหิมพานต ์ยอดลาํ
เทง็ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นอาหารวา่ง 
 

ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

มะมว่งหิมพานตใ์ชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งยอดและผล 
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มะมุด 
ชื)อวงศ ์Anacardiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Mangifera foetida Lour. เป็นไมย้ืนตน้จาํพวกมะม่วง 

เรือนยอดเป็นพุ่มทรงค่อนขา้งกลม ตน้ตรงเปลือกสีนํ� าตาลอมเขียวคลํ� า แตกเป็นสะเก็ดหยาบ แผน่ใบ
ขอบขนานแกมรีแอ่นกลาง เนื�อใบแขง็สีเขียวเขม็ ดอกช่อขนาดเล็กออกปลายกิ)ง สีชมพแูดง  ผลรูปไข่มี
จุดสีนํ� าตาลขนาดเล็กประ เมื)อระยะแก่ผิวผลสีเขียวอมเหลืองเมื)อสุกสีเหลืองอมเขียว ผลสุกกลิ)นหอม
แรง เนื�อในผลสีเหลืองมีเส้นใยมาก  

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแก่นแกป้วดขอ้ ปวดเส้นเอ็น แกก้ษยั ดอก ผลแก่ แกไ้อ ขบัเสมหะ 
ฟอกโลหิต เมล็ดใช้รักษาแผลสด แผลเรื�อรัง ช่วยระบายทอ้ง ผลอ่อนที)หล่นตามโคนตน้หั)นทั�งเปลือก
เป็นชิ�นบางๆกินเป็นผกัเครื)องเคียงขนมจีน ผลแก่รสเปรี� ยวใชป้ระกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ  

การใชป้ระโยชน์ เนื�อไมสี้ซีดขาวตอกตะปูง่าย นิยมแปรรูปทาํกรงนก ผลสุกใชกิ้นเป็นผลไม้
ตามฤดูกาลรสหวานมนั 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
  
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 มะมุดแกงส้มหมูป่าย่าง 
  ส่วนประกอบ   

เนื�อหมูป่ายา่งหั)นชิ�น 250 กรัม 
มะมุดแก่   80 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
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กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
มะมุดแก่ปอกเปลือกหั)นชิ�นหนาตามขวางพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน
ใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่มะมุดที)พกัไวต้ามดว้ยเนื�อหมู
ป่า รอใหเ้ดือดอีกครั� งปรุงแต่งรสชิมตามชอบ 

  การบริโภค   
 รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้   

 
ประเภทผดัหรือทอด 

มะมุดผดัแย้   
 ส่วนประกอบ  
  แยส้ับ   250 ถว้ย 
  มะมุดแก่ซอยบาง 50 กรัม 
  กระเทียมสับ  1 หวั 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  พริกไทยตาํ  1 ชอ้นชา 
  พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   2 โตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนั พอร้อนใส่กระเทียมสับ หอมซอย พริกขี�หนูทุบ ผดัให้หอม
ใส่มะมุดซอยผดัต่อ พอเริ)มสุกใส่ตามดว้ยแยส้ับ พริกไทยตาํ ผดัต่อจนสุกทั)วกนั ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้  
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ประเภทต้ม 
มะมุดต้มส้มปลากระบอก 
 ส่วนประกอบ  
  มะมุดแก่  70 กรัม 
  ปลากระบอก  400 กรัม  
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  ขมิ�นทุบ   10 กรัม 
  ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
  ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

มะมุดแก่ปอกเปลือกหั)นซอยตามขวางพกัไว ้ปลากระบอกขอดเกล็ดตดัท่อนลา้งเด็ด
นํ� าพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ตะไคร้ หอมแดงทุบ ขมิ�นทุบ ใบมะกรูดฉีก มะมุด
ซอย รอเดือดจนมะมุดสุกนิ)ม ตามดว้ยปลากระบอกหั)น พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือกบัแกลม้ 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

มะมุดยาํ 
ส่วนประกอบ   

มะมุดแก่  250 กรัม 



 288

กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊   
มะพร้าวคั)ว   40 กรัม 
กุง้แหง้ตาํ  4 ชอ้นโตะ๊  
พริกขี�หนูซอย   1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย   3 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาลูกมะมุดปอกเปลือกแล้วถูดว้ยเล็บแมว เสร็จแล้วใส่ภาชนะคลุกกบัมะพร้าวคั)ว 
พริกขี�หนูหั)น หอมแดงซอย กุง้แห้ง กะปิ นํ� าปลา นํ� าตาลทราย เกลือเล็กนอ้ย เมื)อคลุก
เขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว เป็นกบัแกลม้ หรือเป็นอาหารวา่ง 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 

มะมุดดอง 
 ส่วนประกอบ  
  ผลมะมุดอ่อน  1 กก. 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

มะมุดอ่อนปอกเปลือกออกผา่สี) ส่วนตดักลางลา้งเด็ดนํ� าพกัไว ้ ตม้นํ� าให้เดือดใส่เกลือ
ยกลงรอเยน็ เอามะมุดที)พกัไวใ้ส่โถดองแลว้ใส่นํ�าเกลือที)เตรียมไวใ้หพ้อท่วม ปิดฝารอ 
3-4 วนัเอาออกมาบริโภคได ้

 การบริโภค 
 รับประทานกบัพริกเกลือเป็นอาหารวา่ง 
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ประเภทนํ�าพริก 
นํ�าพริกมะมุด 
 ส่วนประกอบ    
  มะมุดแก่  100 กรัม 
  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดง  3 หวั 
  กระเทียม  5 กลีบ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  พริกขี�หนูสด  10 ดอก 
 วธีิปรุง   

มะมุดแก่ปอกซอยบางพกัรอไว ้เอากะปิยา่ง พริกสด หอมแดง กระเทียม ใส่ครกตาํให้
แหลกเขา้กนั ใส่ตามดว้ยมะมุดที)พกัรอไวน้ํ�าตาลตาํต่อให้ละลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

 การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ผลอ่อนของมะมุดที)ร่วงหล่นชาวบา้นนิยมนาํมารับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงขนมจีน บูดู แกง
ไตปลา นํ�าพริก เป็นตน้ 
 

มะเม่า 
ชื)อวงศ ์ Euphobiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Antidesma leucocladon Hook. F. เป็นไมย้ืนตน้ขนาด

เล็ก ตน้ทรงสูงแตกกิ)งมาก  กิ)งอ่อนและยอดอ่อนมีขน ใบเดี)ยวเรียงสลบัรูปไข่ ผิวดา้นบนเกลี�ยงดา้นล่าง
มีขนสั� นๆ ดอกออกเป็นช่อที)ซอกใบและปลายกิ)ง ดอกย่อยขนาดเล็กมีจาํนวนมาก ผลแก่สีเขียวสด
รูปทรงกลมมีเมล็ดเดียวเมื)อสุกสีแดงคลํ�าถึงดาํ ขนาดโตประมาณเมล็ดถั)วเขียว  

สรรพคุณทางสมุนไพร แก่นราก แกพ้ิษตาลซาง ใบอ่อนแกเ้สมหะ ผลที)ใกลสุ้กแกไ้อ ผลสุกแก้
ทอ้งผกู ช่วยระบายอ่อนๆ 

การใชป้ระโยชน์ ผลแก่กินไดร้สเปรี� ยวอมฝาด ผลสุกรสหวานอมเปรี� ยว ยอดอ่อนกินเป็นผกั
เครื)องเคียง และปรุงอาหารได ้
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด 
 ยอดมะเม่าแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเมา่   150 กรัม 
   ผลบุกอ่อน  50 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กุง้แหง้   50 กรัม 
   หอมแดงทุบ  3 หวั 
   พริกไทยตาํ  ½  ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง  

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงทุบ พริกไทยตาํ กะปิ กุง้แห้ง ให้เดือดจนกุง้
นิ)มใส่ผลบุกอ่อน ยอดมะเมา่ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นอาหารวา่ง 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดั 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทต้ม 
ยอดมะเม่าต้มกะท ิ

ส่วนประกอบ   
ยอดมะเมา่  250 กรัม 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
กุง้แหง้   40 กรัม   
หอมแดงทุบ  2 หวั  
นํ�าตาลทราย   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 กะปิ    ½  ชอ้นโตะ๊ 
 เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊  

วธีิปรุง  
กุง้แหง้ลา้งพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟโขลกหอมแดงกบักะปิใส่คนใหล้ะลาย 
พอเดือดใส่กุง้แหง้ที)ลา้งเตรียมไว ้รอเดือดใส่ยอดมะเม่าแลว้เติมหวักะทิลงไป พอยอด
มะเมา่สุกนิ)มปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทลวก 

ยอดมะเม่าลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดมะเมา่  300 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟให้เดือดใส่เกลือ  ใส่ตามดว้ยยอดมะเม่าปิดฝารอให้เฉา เทนํ� าทิ�ง
เด็ดนํ�าไว ้

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง นํ�าพริกชนิดต่างๆและแกงรสจดั 
 

ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยาํลกูมะเม่า 
 ส่วนประกอบ  
  ผลมะเมา่  200 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ปลาช่อนยา่ง  50 กรัม 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  พริกขี�หนูหั)น  6 ดอก 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ผลมะเม่าครึ) งแก่ครึ) งสุกแกะออกจากช่อลา้งเด็ดนํ� าไว ้เอากะปิยา่งและหอมโขลกเขา้
ดว้ยกนัใส่ภาชนะ คลุกกบัมะเม่าที)พกัรอไว ้ใส่ตามดว้ยปลายา่งฉีกชิ�นเล็ก พริกขี�หนู
หั)น เมื)อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
    

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกมะเม่า 
 ส่วนประกอบ  
  ผลมะเมา่ที)ใกลสุ้ก 70กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊    
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  หอมแดง  2 หวั 
  กระเทียม  5 กลีบ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  พริกขี�หนูสด  10 ดอก 
 วธีิปรุง 

เอากระเทียม หอมแดง พริกขี�หนูใส่ครกตาํให้แหลกเขา้กนั ใส่กะปิยา่ง นํ� าตาล มะเม่า
ที)เตรียมไว ้ตาํใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานกบัผกัเครื)องเคียง 
   

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยอดมะเมา่เอามารับประทานไดท้งัสดและลวกเป็นผกัเครื)องเคียงขนมจีน แกงไตปลา บูดู จิ�งจงั 

เป็นตน้ 
 

มะยม 
ชื)อวงศ ์Euphorbiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus acidus (L.) Skeels เป็นไมย้ืนตน้ขนาด

กลางแตกกิ)งมากเปลือกตน้ขรุขระสีเทาปนนํ� าตาล ใบเป็นใบรวม มีใบยอ่ยออกเรียงแบบสลบักนั ดอก
ขนาดเล็กออกเป็นช่อตามกิ)ง ดอกยอ่ยมีสีเหลืองอมนํ� าตาล ผลอ่อนสีเขียวอมเหลืองเมื)อแก่สีเหลืองเนื�อ
ฉํ)านํ�า เนื�อไมสี้ซีดขาวเปลาะหกัไดง่้าย 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแกไ้ข ้รักษาโรคผิวหนงันํ� าเหลืองเสียผื)นคนั ใบตม้นํ� าอาบแกค้นั 
แกไ้ขเ้หือดหดั อีสุกอีใส ใชเ้ป็นส่วนผสมในยาเขียวแกไ้ข ้ตม้กบัใบมะเฟืองใบหมากผูห้มากเมียทาํนํ� า
อาบแกค้นัจากพิษไขห้วั(มีไขร่้วมกบัอาการผื)นคนัหรือมีตุ่ม) เปลือกตม้ดื)มแกไ้ข ้ตม้อาบแกเ้ม็ดผดผื)น
คนั ดอกแกไ้อ ผลแกเ้สมหะ แกไ้อ บาํรุงโลหิต แกท้อ้งผกู  

การใชป้ระโยชน์ ใบอ่อนกินเป็นผกั ผลใชป้รุงอาหารไดห้ลากหลาย 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
  มะยมแกงกะทไิก่ 

ส่วนประกอบ   
ไก่สับชิ�น  400 กรัม 
ผลมะยมสด   80 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
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กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั 
ใส่มะยมทุบพอเดือดใส่ไก่ รอสุกเติมหวักระทิปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้   

 
จําพวกแกงจืด  
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
ประเภทผดั 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทต้ม 
มะยมต้มกะทไิก่ 

ส่วนประกอบ  
ไก่สับชิ�น  400 กรัม 
ผลมะยม    80 กรัม 
กะทิ   3 ถว้ย 
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ขมิ�นทุบ   10 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั   
ตะไคร้ทุบ  2 ตน้  
ขา่อ่อนทุบ  7 กรัม 
พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ยหอมแดงทุบ ขมิ�นทุบ ตะไคร้ทุบ ข่าทุบ หอมแดงทุบ 
และผลมะยมทุบ รอเดือดจดัใส่ไก่สับ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย หรือกินเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

มะยมยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  มะยมทุบ  200 กรัม 
  กุง้แหง้ตาํ  40 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  40 กรัม 
  นาํตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
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 วธีิปรุง 
มะยมทุบเอาเมล็ดออกใส่ภาชนะตามด้วย  มะพร้าวคั)ว นํ� าตาลทราย พริกขี�หนูหั)น 
หอมแดงซอยและเกลือ กุง้แหง้ตาํ คลุกใหเ้ขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว เป็นกบัแกลม้ หรือเป็นอาหารวา่ง 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 

มะยมดอง 
 ส่วนประกอบ  
  ผลมะยมแก่  1 กก. 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

มะยมล้างตั�งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เกลือยกลงรอเย็น เอา
มะยมใส่โถดองตามดว้ยนํ�าเกลือที)เตรียมไวใ้หพ้อทว่ม ปิดฝารอ 3 วนั เอามาบริโภคได ้

 การบริโภค 
 รับประทานเป็นอาหารวา่งกบัพริกเกลือผสมนํ�าตาลทราย 

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกมะยม 
ส่วนประกอบ  

  มะยมเอาแต่เนื�อ  ½ ถว้ย 
  หอมแดง  3 หวั 
  กระเทียม  7 กลีบ 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  พริกขี�หนู  8 ดอก 
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 วธีิปรุง 
โขลกหอม กระเทียม นํ� าตาล และพริกเขา้ดว้ยกนั แหลกแลว้ใส่กะปิโขลกต่อ ใส่ตาม
ดว้ยมะยม เมื)อโขลกเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
กินกบัผกัเครื)องเคียงชนิดต่างๆ  

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดอ่อนของมะยมนาํไปรับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงกบั ส้มตาํ ขนมจีน แกงไตปลา บูดู 
จิงจงั เตา้เจี�ยวหลน เป็นตน้ 
 

มะรุม 
ชื)อวงศ ์Moringaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Moringa oleifera Lam. มะรุมเป็นพืชยืนตน้ขนาดกลาง 

ใบประกอบแบบขนนกสามชั�น ออกดอกเป็นช่อสีขาวมี 5 กลีบ เกสรสีเหลืองเข็ม ผลเป็นฝักยาวสีเขียว
เปลือกหนา ชอบขึ�นตามที)ชื�น  

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแก่นเปลือกตน้แกล้ม ใบ แกโ้รคทอ้งมาร แกท้อ้งเสียทอ้งเดิน แก้
บิดปิดธาตุ แกป้วดตามขอ้ของร่างกาย ถอนพิษงู บาํรุงหวัใจ ดอกเป็นยาบาํรุง ขบัปัสสาวะ เมล็ดช่วยลด
ไข ้แกไ้อ แกบ้วม แกป้วดตามขอ้  

การใชป้ระโยชน์ ยอดอ่อนและ ฝักอ่อนปรุงเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
  
จําพวกแกงคั,ว 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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จําพวกแกงเผด็ 
 ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ฝักมะรุมแกงส้มปลาหมอ  

ส่วนประกอบ  
   ปลาหมอหั)น  300 กรัม 
   ฝักมะรุมหั)นฝ่าซีก 200 กรัม 
   นํ�ามะขามเปียก  1 ถว้ย 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
ปลาหมอขอดเกล็ดตดัหวัเอาขี�ออกลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
ร้อนใส่มะขามเปียกยีให้เนื�อละลายตกัเอากากออกบางส่วน ใส่เครื)องแกงส้ม
และกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั เดือดดีแลว้ใส่ปลาและมะรุมที)เตรียมไว ้รอสุก
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
 ยอดมะรุมแกงส้มปลาช่อน  

ส่วนประกอบ  
   ปลาช่อนหั)น  400 กรัม 
   ยอดมะรุม  200 กรัม 
   นํ�ามะขามสด  1 ถว้ย 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 

กะปิ   1 ชอ้นชา 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
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  วธีิปรุง 
ยอดมะรุมรูดเอาแต่ส่วนอ่อนพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่มะขามสดพอ
เดือดมะขามสุกยีให้เนื�อมะขามละลายออก ตักเอากากและเปลือกทิ�ง ใส่
เครื)องแกงส้มและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่ปลาและยอดมะรุมที)เตรียมไว ้
พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ยอดมะรุมแกงส้มปลาดุก  

ส่วนประกอบ  
   ปลาดุกนาหั)น  400 กรัม 
   ยอดมะรุม  250 กรัม 
   นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 

กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
ยอดมะรุมรูดเอาแต่ส่วนอ่อนพักรอไว้ เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟพอร้อน ใส่
เครื)องแกงส้มและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่นํ�ามะนาว ตามดว้ยปลาดุกหั)น
และยอดมะรุมที)เตรียมไว ้พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 

ประเภทผดัหรือทอด 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทลวก 
ยอดมะรุมลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดมะรุม  500 กรัม 
  เกลือ   1ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟตม้ใหเ้ดือด ใส่ยอดมะรุมลวกให้เฉาเทนํ� าร้อนออก ใส่นํ� าเยน็เททิ�ง  
ใส่นํ�าเยน็อีกหน ตกัใส่ภาชนะ 

การบริโภค 
เป็นผกัเครื)องเคียง 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดอ่อนของมะรุมใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงได ้
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มะละกอ 
ชื)อวงศ ์Caricaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Carica papyya Linn. เปลือกสีนํ� าตาลขาว ลาํตน้ตรง ไม่มี

แก่นกลางตน้กลวงไม่ชอบแตกกิ)งหากยอดไมห้ัก มีรอยแผลใบชดัเจนติดลาํตน้ ยางสีขาวขน้ ใบเดี)ยว 
เรียงสลบั ขอบใบเวา้เป็นแฉกลึก กา้นใบเป็นยาวกลมกลวง ดอกสีขาวออกตามซอกใบ ตน้เพศผูเ้ป็นช่อ
ยาวห้อยลง ดอกเพศเมียเป็นกระจุกมีขนาดใหญ่กวา่ดอกเพศผู ้ผลรูปกระสวยผิวเรียบเปลือกบาง ผล
อ่อนสีเขียวมียางมาก ผลสุกสีเหลืองส้มเมล็ดกลมสีดาํ มีเยื)อหุม้เมล็ดสีขาวใส 
 สรรพคุณทางสมุนไพร  ราก ตน้ ตม้นํ�ากินแกก้ษยั ขบัปัสสาวะ แกปั้สสาวะกะปริดกะปรอย แก้
ไข ้รากตม้นํ�าดื)มแกธ้าตุพิการอาหารไมย่อ่ย  ช่วยขบัปัสสาวะ ใบสดยา่งไฟแลว้บดประคบบริเวณที)ปวด
ตามขอ้ ผลสุกบาํรุงผวิพรรณ บาํรุงโลหิต บาํรุงร่างกาย ตม้นํ� าอาบแกค้นั ยางจากผลแกหู้ด(ใชท้ากดัหูด) 
เมล็ด ช่วยดบักระหาย มีฤทธิg ช่วยขบัพยาธิ ดอกตม้นํ� าดื)มช่วยขบัประจาํเดือนสตรี ยางช่วยยอ่ยสลาย
โปรตีนช่วยใหเ้นื�อสัตวเ์ปื) อยยุย่ ช่วยลดอาการทอ้งอืด  ทอ้งเฟ้อ ผลสุกเป็นยาระบาย 
 การใชป้ระโยชน์ ผลแก่ ยอดของตน้และใบอ่อน ปรุงเป็นอาหารไดห้ลากหลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ผลมะละกอแกงกะทกิุ้ง 
  ส่วนประกอบ  

มะละกอแก่  300 กรัม   
กุง้ปอก   250 กรัม 

   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   ส้มแขก   5 แวน่ 
  วธีิปรุง 

ผลมะละกอแก่ปอกหั)นซอยชิ�นบางล้างเด็ดนํ� าไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
ร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่ ส้มแขก มะละกอที)เด็ดนํ� า
ไว ้รอเดือดใส่กุง้พอกุง้สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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 ใบมะละกอแกงกะทกิบัปลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  

ยอดมะละกอ  300 กรัม   
เนื�อปลายา่ง  200 กรัม 

   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   ส้มแขก   5 แวน่ 
  วธีิปรุง 

เอาใบมะละกออ่อนหั)นใส่หมอ้ตม้ให้เดือด2-3 นํ� า แลว้ยกลงวางไวจ้นเยน็ปั� น
นํ� าออก (เหมือนทาํยอดขี� เหล็ก) หั)นอีกหนแล้วตั�งพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่
หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่เครื) องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเข้ากัน ใส่ ยอด
มะละกอหั)นที)พกัรอไว ้ส้มแขก เนื�อปลายา่ง รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว ใบอ่อนมะละกออาจหาไดจ้ากยอดอ่อนกลางตน้ หรือ
จากแขนงที)แตกออกขา้งๆลาํตน้ ซึ) งชาวบา้นมกัปลิดแขนงออกแลว้เอามาใช้
ใหเ้กิดประโยชน์ 

 
จําพวกแกงจืด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
  
จําพวกแกงคั,ว 

ยอดมะละกอแกงคั,วปลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  

ยอดมะละกอ  300 กรัม   
เนื�อปลายา่ง  200 กรัม 

  เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
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  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  ส้มแขก   5 แวน่ 
  ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ 

  วธีิปรุง 
ยอดมะละกออ่อนหั)นใส่หมอ้ตม้ให้เดือดเทนํ� าทิ�ง 2-3 นํ� า พกัไวใ้หเ้ยน็ปั� นนํ� า
ออกอีกหนพกัรอไว ้เอาหัวกะทิใส่กระทะตั� งไฟใส่เครื) องแกงและกะปิยี
ละลายคนใหเ้ขา้กนัผดัจนหอม ใส่หางกะทิ ยอดมะละกอที)พกัรอไว ้ตามดว้ย
ส้มแขก เนื�อปลายา่งฉีกชิ�นเล็ก ใบมะกรูดฉีก รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ยอดมะละกอแกงคั,วกุ้ง 
 ส่วนประกอบ  

ยอดมะละกอ  300 กรัม   
กุง้ปอก   200 กรัม 

  เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
 วธีิปรุง 

ยอดใบมะละกออ่อนหั)นใส่หมอ้ตม้ให้เดือดเทนํ� าทิ�ง 2-3 นํ� า พกัไวใ้ห้เยน็ปั� นนํ� าออก
แลว้หั)นอีกหนพกัรอไว ้ไว ้เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยี
ละลายคนใหล้ะลายเขา้กนัผดัจนหอม ใส่หางกะทิ ตามดว้ยยอดมะละกอหั)นที)พกัรอไว ้
รอเดือดใส่กุง้ ใบมะกรูดฉีก พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงเผด็ 
 ดอกมะละกอแกงเผด็ปลาหมอ 

ส่วนประกอบ   
ดอกมะละกอผู ้  250 กรัม 
ใบรา   10 ใบ 
ปลาหมอหั)นกลาง  300 กรัม 
เครื)องแกงเผด็    3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยอ่อน   1 ชอ้นโตะ๊ 
ขา่อ่อนซอยบาง  15 แวน่ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
ปลาหมอขอดเกล็ดตดัทอ่นลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่
เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่ดอกมะละอก  เดือด
อีกครั� งใส่ปลาหมอหั)นที)เตรียมไว ้ใบรา พริกไทยอ่อน ตามด้วยข่าอ่อนหั)น
บาง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง   

 
ยอดมะละกอแกงส้มปลา 

ส่วนประกอบ   
 ยอดมะละกอ  250 กรัม 
เครื)องแกงส้ม    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ปลานํ�าจืด  300 กรัม 
นํ�ามะนาว  1  ถว้ย 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง   
เอายอดอ่อนของตน้มะละกอมาเหลาเปลือกออกแลว้เฉือนบางลา้งนํ� าพกัรอไว ้
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่
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นํ�าส้มมะนาว ใส่ยอดมะละกอเฉือนบางที)เตรียมไว ้รอเดือดยอดมะละกอสุก
นิ)มใส่ปลา เดือกอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว ชาวบา้นอาจเอายอดอ่อนของตน้มะละกอที)หกัลม้มา
ใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 
ประเภทผดั 

มะละกอผดัไข่ 
 ส่วนประกอบ  
  มะละกอแก่สับชิ�นเล็ก 250 กรัม 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  ไขไ่ก่   3 ฟอง 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนใส่กระเทียมทุบเจียว พอหอมใส่มะละกอผดัให้
มะละกอสุก ตอกไขใ่ส่ผดัคลุกใหล้ะลายเขา้กนัอีกครั� ง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
มะละกอผดัหมู 
 ส่วนประกอบ  
  มะละกอสับ  300 กรัม 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมทุบ  4 กลีบ 
  เนื�อหมูหั)น  150 กรัม 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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 วธีิปรุง 
มะละกอแก่ปอกเปลือกออกสับชิ�นเล็ก(เหมือนสับทาํส้มตาํ) เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนั
พอร้อนใส่กระเทียมทุบเจียวพอหอมใส่มะละกอสับ ผดัจนเริ)มสุกใส่หมูผดัต่อจนสุก
ทั)วกนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
มะละกอต้ม 

ส่วนประกอบ  
  มะละกอแก่  500 กรัม 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ผลมะละกอแก่ปอกเปลือกผา่ซอยตามยาวเป็นชิ�นกวา้งประมาณสองนิ�ว เอานํ� าใส่หมอ้
ตั�งไฟใส่ชิ�นมะละกอและเกลือ ตม้ใหพ้อสุกยกลงเทนํ�าทิ�ง ใส่นํ� าเยน็ทนัทีให้คลายร้อน
(ช่วยไมใ่หเ้ละ)เทออกเด็ดนํ�าใส่จาน 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงกบั แกงไตปลา บูดู จิงจงั นํ�าพริก เป็นตน้ 
   

ประเภทลวก 
ยอดมะละกอลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ใบยอดอ่อนมะละกอหั)น  500 กรัม 
  เกลือ    1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

ยอดใบอ่อนมะละกอหั)นหยามพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือ รอให้เดือดจดัใส่
ยอดมะละกอหั)นที)เตรียมไวล้งไปปิดฝา พอเฉายกลงเทนํ� าร้อนออกใส่นํ� าเยน็ทนัทีพอ
ยอดมะละกอทั�งหมดเยน็ดีแลว้เทออกเด็ดนํ�าแลว้ใส่จาน  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงลวก 
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ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ดอกมะละกอยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  ดอกมะละกอ  300 กรัม 
  มะพร้าวขั�ว  40 กรัม 
  ปลายา่ง    60 กรัม 
  มะขามอ่อน  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

ดอกมะละกอผูล้วกนํ� าเดือดให้เฉาเทออกเด็ดนํ� าไว ้ มะขามอ่อนซอยบางพกัไว ้เอา
มะพร้าวคั)วใส่ภาชนะยีกบักะปิยา่งคลุกให้ละลายเขา้กนั  ตามดว้ยดอกมะละกอลวก 
มะขามอ่อนซอย ปลายา่งฉีกชิ�นเล็ก พริกขี�หนูหั)น นํ� าตาลทราย คลุกให้ละลายเขา้กนั
แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกล้ม ชาวบา้นอาจเก็บเอาดอกมะละกอผูม้า
ประกอบการทาํอาหารเพราะมะละกอผูมี้แต่ดอกเป็นจาํนวนมาก 
 

ส้มตํามะละกอ 
 ส่วนประกอบ  
  มะละกอแก่สับ  200 กรัม 
  มะเขือเทศ  20 กรัม 
  ถั)วฝักยาว  10 กรัม 
  กุง้แหง้   3 ชอ้นโตะ๊ 
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  ถั)วลิสงคั)ว  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลปีY บ  2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูสด  6 ดอก 
  กระเทียม  4 กลีบ 
 วธีิปรุง 

โขลกกระเทียมและพริกขี�หนูพอแหลก ใส่กุง้แห้ง นํ� าตาล ถั)วลิสงคั)วโขลกเขา้ดว้ยกนั 
ใสนํ� ามะนาว มะเขือเทศผา่สี) ส่วน ถั)วฝักยาวหกัท่อนตาํพอแตกใส่มะละกอตาํคลุกให้
เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 
 การบริโภค 
  รับประทานกบัผกัพื�นบา้น เช่น ยอดผกับุง้แดง ยอดขนุน ยอดมะยม ยอดทองหลาง  
 ยอดเลียบ ยอดทาํมงั ยอดไฟสามกอง เป็นตน้ 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 

มะละกอดอง 
 ส่วนประกอบ  
  มะละกอสับ  1 กก. 
  นํ�าส้มตาลโตนด  1 ถว้ย 
  นํ�าตาลทราย  2 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือป่น  1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

มะละกอปอกสับหรือขูดให้เป็นเส้นพกัไว ้เอานํ� าเล็กน้อยใส่หมอ้ตั�งไฟตม้กบันํ� าสม
เกลือและนํ� าตาลให้เดือด ยกลงตั�งพกัให้เยน็เทใส่ขวดโหล ใส่มะละกอสับให้นํ� าพอ
ทว่มปิดฝา 2-3 วนัรับประทานได ้

 การบริโภค 
  นิยมใชกิ้นเป็นผกัเครื)องเคียงขนมจีน 
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มะละกอเค็ม 
 ส่วนประกอบ  
  รากกลางมะละกอ  2 กก. 
  เกลือ    2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ถอนตน้มะละกอที)โคนเสมอดินโตประมาณเท่านิ�วโป้ง คดัตน้เหนือดินและรากแขนง
ทิ�งเอาแต่รากกลาง ลา้งนํ�าตากแดดใหเ้ฉาแหง้หนึ)งแดด จากนั�นเอาไปใส่ขวดปากกวา้ง
หรือไหโรยเกลือสลบัเป็นชั�นๆ ปิดฝาเกบ็ไวเ้มื)อตอ้งการ 

 การบริโภค 
เอามาตม้กระดูกหมู หรือหั)นซอยผดักบัเนื�อหมู หรือทอดรับประทานกบัขา้วสวยร้อน 
หรือขา้วตม้ ชาวบา้นมกัถอนตน้มะละกอที)ขึ�นถี)เกินไปออก เอาใบอ่อนยอดอ่อนไป
เป็นอาหารก่อน ส่วนรากหมกัเกลือไวใ้ชใ้นโอกาสต่อไป 
 

ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

 ใบอ่อน ยอดอ่อน ดอก ผลอ่อนหรือแก่ เอามาตม้หรือลวกใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงได ้ 
 

มะสัง 
ชื)อวงศ ์Rutaceae ชื)อวิทยาศาสตร์  Feroniella lucida  (Scheff.)  Swing  เป็นพืชยืนตน้ชอบขึ�น

ตามที)ชื�นสูง 4-8 มตร ลาํตน้และกิ)งมีหนามแข็งยาว1-3 ซม. ทรงพุม่มีกิ)งกา้นมาก ใบประกอบแบบขนน
กออกสลบัใบยอ่ย 3-11ใบรูปไขก่ลบักวา้ง 1-1.5 ซม.  ยาว 1-2 ซม.ปลายมนโคนสอบ ดอกสีเหลืองกลิ)น
หอมออกเป็นช่อตามซอกใบ ผลกลมสีเขียว  

ราก แก่น แกไ้ขทุ้กชนิด แกข้ดัเบา กษยั ผอมเหลือง ใบ ช่วยขบัลมในลาํไส้ ผลแกไ้อ แกเ้สมหะ 
การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นเอายอดอ่อนมาเป็นอาหารได ้

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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จําพวกแกงจืด 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

  
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
ประเภทผดั 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยอดมะสังยาํปลาจ้องหม้องย่าง 
ส่วนประกอบ   

ยอดมะสังหั)นละเอียด   2 ชอ้นโตะ๊ 
ปลาจอ้งหมอ้งยา่งฉีก  300 กรัม 
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 ตะไคร้หั)นบาง    3 ตน้ 
หอมแดงซอย   2 หวั  
พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก   
นํ�าส้มตาลโตนด  4  ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
เอาปลายา่งฉีกชิ�นเล็กใส่ภาชนะ  ตามดว้ยตะไคร้ซอย หอมแดงซอย พริกขี�หนูหั)น ยอด
มะสังหั)น นํ�าส้ม คลุกใหเ้ขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดมะสังอ่อนเอามารับประทานสดเป็นผกัเครื)องเคียงได ้
 

มะอกึ 
ชื)อวงศ์ Solanaceae  ชื)อวิทยาศาสตร์วา่ Solanum ferox Linn. เป็นพืชจาํพวกมะเขือใบสีเขียว

กวา้งขอบหยกัมีหนาม ที)ใบและลาํตน้มีขน ออกดอกที)โคนกา้นใบ ดอกสีมว่งเกสรตวัผูสี้เหลือง ผลกลุ่ม
มีขนสั�นคลุม ๓-๕ ผลต่อช่อ ผลกลมเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ ๑.๕ ซม. ผลอ่อนสีเขียวเมื)อสุกสีเหลือง
มีรสเปรี� ยว 

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ต้น แก้ดีฝ่อ แก้ดีกระตุก(นอนสะดุ้งผวา หลับๆ ตื)นๆ) แก้
ไขส้ันนิบาต ดบัพิษร้อนภายใน แกไ้ข ้ขบัปัสสาวะ แกร้้อนในกระหายนํ� า ผลสุกแกไ้อ แกน้ํ� าลายเหนียว 
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กดัฟอกเสมหะ แกห้อบเหนื)อย ใบตาํทาแกเ้ริมหรืองูสวดั ขนขดูใส่ตีกบัไข่ทอดให้เด็กกินช่วยขบัพยาธิ 
ผลสุกแกเ้สมหะ แกไ้อ แกเ้สลดหางววั แกน้ํ�าลายเหนียว แกไ้ขส้ันนิบาต  

การใชป้ระโยชน์ ผลสุกใชป้ระกอบอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 แกงส้มมะอกึ 

ส่วนประกอบ  
ปลานํ�าจืด  400 กรัม 
ผลมะสุก  40 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
ผลมะอึกขูดขนออกลา้งผ่าสี) ส่วนตั�งพกัรอไว ้ปลาเอาไส้ออกหั)นชิ�นล้างพกั
เด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่
มะอึกพอเดือดใส่ปลารอสุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หากเปรี� ยวนอ้ยใส่ส้มชนิดอื)นเพิ)ม 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
มะอกึทอดไข่ 
 ส่วนประกอบ  
  ผลมะอึกฝานบาง 300 กรัม 
  ไขไ่ก่   4 ฟอง 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ผลมะอึกขดูขนออกลา้งฝานบางตั�งพกัรอไว ้ตอกไขใ่ส่ภาชนะใส่หอมซอยนํ� าปลาและ
มะอึกตีให้เขา้กนัพกัไว ้เอานํ� ามนัพืชใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนไดที้) เทไข่ลงทอด กลบั
พลิกสลบัขา้งใหสุ้กหอมตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
   

ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
 



 314

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 

 นํ�าพริกมะอกึ 
ส่วนประกอบ   

กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊   
พริกขี�หนูสด  8 ดอก 
มะอึกหั)น  1 ถว้ย 
กุง้แหง้   1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดง  2 หวั 
กระเทียม  5 กลีบ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

วธีิปรุง  
ผลมะอึกขดูขนออกลา้งผา่สี) ส่วนพกัรอไว ้เอาพริกขี�หนูหอมกระเทียมโขลก ตามดว้ย
นํ�าตาลกะปิยา่งโขลกใหเ้ขา้กนั ใส่ตามดว้ยกุง้แหง้โขลกต่อ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ   

การบริโภค  
รับประทานกบัปลายา่ง  ขา้วสวย  ผกัเครื)องเคียงชนิดต่างๆ 

 
นํ�าพริกมะอกึปนูา 

ส่วนประกอบ   
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊   
พริกขี�หนูสด  10 ดอก 
มะอึกหั)นฝอย  1 ถว้ย 
ปนูายา่ง   3 ตวั 
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หอมแดง  3 หวั 
กระเทียม  6 กลีบ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

วธีิปรุง  
ผลมะอึกขดูขนออกลา้งผา่สี) ส่วนพกัรอไว ้เอาพริกขี�หนูหอมกระเทียมนํ� าตาลกะปิใส่
ครกโขลกใหแ้หลก ปนูายา่งไฟฉีกกระดองออกทิ�ง ใส่ครกต่อใหแ้หลกเขา้กนั ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ  หากไมพ่อเปรี� ยวใชส้้มอื)นตามฤดูกาลช่วย 

การบริโภค  
รับประทานกบัปลายา่ง  ขา้วสวย  ผกัเครื)องเคียง 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

มันขี�หนู 
ชื)อวงศ ์Labiatae ชื)อวิทยาศาสตร์Coleus parvifolius  Benth เป็นไมล้ม้ลุกขนาดเล็ก ชอบดิน

ร่วนขึ�นเป็นกอสูงประมาณครึ) งฟุต ลาํตน้สีเหลี)ยมอวบนํ�ามีขนทอดขยายแตกกอจบักลุ่มแผอ่ยูติ่ดดิน ใบ
เดี)ยวกลมแกมไข ่ขอบใบหยกั  ปลายใบมน ออกตรงขา้มสลบัตั�งฉาก ดอกขนาดเล็กสีขาวอมม่วง ออก
ที)ปลายยอดชูตั�งขึ�นสูงแต่ไม่ค่อยติดผล หัวใตดิ้นขนาดประมาณนิ�วหัวแม่มือผิวเปลือกหัวสีดาํ หัว
ทรงกระบอกหวัทา้ยป้านพฒันามาจากรากที)ขอ้ของลาํตน้  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ตน้ ใบ แกไ้ข ้ถอนพิษดบัพิษ ขบัปัสสาวะ หวัแกเ้ริมหรืองูสวดั ขบั
นิ�ว แกไ้ฟไหมน้ํ�าร้อนลวก 

การใชป้ระโยชน์ หวัของมนัขี�หนูเอามาประกอบอาหารได ้ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 มันขี�หนูแกงกะทบิัวบก 
  ส่วนประกอบ  
   มนัขี�หนูเอาเปลือกออก 150 กรัม 

บวับกหั)นตาํพอชํ�า 200 กรัม 
กุง้นา   200 กรัม 

   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½  แวน่ 
  วธีิปรุง 

มนัขี�หนูขยาํกบัฝางของรวงขา้วหรือใส่ในกระสอบป่านกดยดีว้ยฝ่ามือ เพื)อให้
เปลือกสีดาํออก เลือกหวัที)โตผา่กลางลา้งแช่นํ� าไว ้บวับกลา้งหั)นซอยตาํพอชํ� า
พกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั 
รอเดือดใส่มนัขี�หนูพอมนัสุกใส่บวับกตามดว้ยหัวกะทิ กุง้ รอเดือดอีกครั� ง
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
 มันขี�หนูแกงกะท(ิหมู-ววั) 
  ส่วนประกอบ  
   มนัขี�หนู   200 กรัม 
    เนื�อหมู หรือววั  300 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

หวัมนัขี�หนูตดัรากฝอยออกหัวที)มีขนาดโตผา่ครึ) งลา้งเด็ดนํ� าไว ้เอาหางกะทิ
ใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดใส่มนัขี�หนู
สุกแลว้ใส่เนื�อ กุง้ หมู หรือววัใส่ตามดว้ยหวักะทิ รอเดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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จําพวกแกงจืด  
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงคั,ว 
 มันขี�หนูแกงคั,วหมูป่า 
  ส่วนประกอบ  
   มนัขี�หนู   200 กรัม 
   เนื�อหมูป่าหั)น  300 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
  วธิทาํ 

หัวมนัขี�หนูตดัรากฝอยออกหัวที)มีขนาดโตผ่าครึ) งล้างเด็ดนํ� าไว ้เอากะทิใส่
หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั พอเดือดใส่หมู
ป่าหั)นชิ�นเล็ก มนัขี�หนู ใบมะกรูด รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
จําพวกแกงเผด็ 
 มันขี�หนูแกเผด็ไก่ 
  ส่วนประกอบ   

มนัขี�หนู   200 กรัม 
ใบรา   20 กรัม 
ไก่สับชิ�นเล็ก   400 กรัม 
เครื)องแกงเผด็    3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
มนัขี�หนูยีเปลือกออกลา้งพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกง
และกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่มนัขี�หนูที)เตรียมไว ้ เดือดอีกครั� ง
ใส่ไก่สับ ใบรา ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง   

 
จําพวกแกงส้ม 
 มันขี�หนูแกงส้มปลาช่อน 
  ส่วนประกอบ  
   มนัขี�หนู   200 กรัม 
   ปลาช่อนหั)น  400 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  1 ถว้ย 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

มนัขี�หนูขยาํกบัฝางของรวงขา้วเอาเปลือกสีดาํให้หลุดออกเลือกหัวที)โตผ่า
กลางลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั รอเดือดใส่มนัขี�หนูรอสุก ใส่ปลาเดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว ชาวบา้นอาจจะหาปลาไดห้ลากชนิดรวมกนัมา ตวัที)
ตายอาจจะแกงรวมกนั ตวัที)เป็นขงัไวเ้ป็นอาหารมื�ออื)นๆ 

   
ประเภทผดัหรือทอด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทต้ม 
มันขี�หนูต้ม 
 ส่วนประกอบ  
  มนัขี�หนู   500 กรัม 
  เกลือ   3 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

มนัขี�หนูตดัรากฝอยออกลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่มนัขี�หนูปิดฝา พอเดือดใส่
เกลือรอสุกดีแลว้ยกลงเทนํ�าออก  

 การบริโภค 
  นิยมตม้รับประทานในช่วงฤดูฝนโดยรับประทานเป็นอาหารวา่ง 
 

ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
มันปู 

 ชื)อวงศ ์Euphorbiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Glochidion Perakense Hook.f. Glochidion Perakense 
Hook.f. มนัปูตามธรรมชาติพบไดใ้นป่าดิบชื�นที)ราบเชิงเขา ปัจจุบนัชาวบา้นนิยมปลูกใกลบ้า้น เป็นไม้
พุม่ขนาดกลางสูงประมาณ 15 เมตร ปลายกิ)งห้อยลง ใบเดี)ยวเรียงสลบั ขอบใบเรียบ ปลายใบแหลม 
โคนใบมน แผน่ใบรูปรี ผวิใบเกลี�ยงทั�งสองดา้น กา้นใบสั�น ใบอ่อนและกา้นใบสีม่วงแดง ใบแก่สีเขียว
กา้นใบเขียว ดอกช่อออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ผลแตกเมื)อแหง้ มี 10-12   
 สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ตน้ แกไ้ข ้แกป้วดพิษสัตวก์ดัต่อย ใบใช้รักษาแผลสดแผลเรื� อรัง 
ดบัพิษตาลซาง  
 การใชป้ระโยชน์ ใชใ้บอ่อนบริโภค 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทต้ม 
   ยอดมันปตู้มไข่มดแดง 
                   ส่วนประกอบ  
                             ยอดมนัป ู  250 กรัม 
                             ไขม่ดแดง          150 กรัม       
                              หวัหอมทุบ  3 หวั 
                              เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง      

 เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงทุบ พอเดือดใส่ยอดมนัปูลงไปตามดว้ยไข่มดแดงปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

   การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ประเภทลวก 
ยอดมันปลูวกกะท ิ
 ส่วนประกอบ  
  ยอดมนัป ู  400 กรัม 

หางกะทิ  1 ถว้ย 
  กะปิ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่กะปิยีคนให้ละลาย พอเดือดใส่ยอดมนัปู คลุกให้เปียก
กะทิทั)วกนั ปิดฝาพอสุกยกลง 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกชนิดต่างๆ 
 

ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดอ่อนมนัปูสามารถนาํมาเป็นผกัเครื)องเคียงอาหารอื)นๆไดท้ั�งสดและลวก 
 

มันสําปะหลงั 
ชื)อวงศ ์Euphorbiaceae วิทยาศาสตร์  Manihot esculenta Crantz มนัสําปะหลงัคนภาคใตบ้าง

จงัหวดัเรียกวา่มนัเทศ มนัไม ้มนัทูห้รือมนัทุง้ เป็นพืชชอบขึ�นตามที)ดอนดินร่วน ปลูกง่ายใชส่้วนของลาํ
ตน้ขยายพนัธ์ุ   

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ตน้ ขบัปัสสาวะ ใบตม้นํ� าอาบแกค้นั หัวแกเ้ริมหรืองูสวดั แกไ้ฟ
ไหมน้ํ�าร้อนลวก แกฟ้กบวม ฝีหนอง 

การใชป้ระโยชน์ ใชล้าํตน้ปักเป็นแนวเอาไมไ้ผข่นาบ ผกูมดัดว้ยเถายา่นนางทาํเป็นรั� วบา้น หวั
และใบอ่อน คนสมยัก่อนใชเ้ป็นอาหารหลกัยงัชีพ จึงมกัปลูกไวใ้กลที้)อยูอ่าศยั เพราะเป็นอาหารไดท้ั�ง
สัตวเ์ลี�ยงและคน 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดมันสําปะหลงัแกงกะท(ิกุ้ง หมู ววั) 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดมนัสาํปะหลงัหั)น 400 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
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   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เนื�อหมหูรือววัหั)น 200 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½ แวน่  
  วธีิปรุง 

ยอดมนัหั)นลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตงัไฟใส่ยอดมนัหั)นตม้เดือดเทนํ� าทิ�งสอง
ครั� ง เด็ดนํ�าไวพ้อเยน็ปั� นเป็นกอ้นหั)นอีกครั� งพกัไว ้ เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อนใส่เครื)องแกงยคีนให้ละลายเขา้กนั ใส่ยอดมนัที)พกัรอไวต้ามดว้ยหัว
กะทิ พอเดือดใส่ กุง้ หม ูหรือววั รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว ยอดมนัสําปะหลงัตม้เดือดเทนํ� าทิ�งสองครั� งเพื)อขจดั
พิษในใบออกทิ�งไป 

 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 หัวมันสําปะหลงัแกงส้มปลาดุก 

ส่วนประกอบ   
ปลาดุกตดัทอ่น   300 กรัม 
หวัมนัสาํปะหลงั  150 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  1 ถว้ย 
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กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊  
เกลือ    1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
หัวมนัสําปะหลงัหั)นท่อนปอกเปลือกออก ผา่ชิ�นเล็กประมาณนิ�วโป้งพกัไว ้
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟให้เดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนัใส่
หวัมนั นํ�ามะนาว เดือดอีกครั� งใส่ปลาดุกหั)นที)เตรียมเอาไว ้รอปลาสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
ยอดมันสําปะหลงัแกงส้มปลาทู 

ส่วนประกอบ   
ปลาทหูั)น  300 กรัม 
ยอดใบมนัสาํปะหลงั  150 กรัม  
เครื)องแกงส้ม    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ยอดมนัสําปะหลงัรวบหั)นหยาบพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ใส่ยอดมนัหั)น ตม้เดือด
เทนํ� าทิ�งสองครั� ง เติมนํ� าตั�งไฟใหม่พอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิใส่ คนใหก้นัพอ
เดือดใส่นํ�ามะนาวและปลาทหูั)นที)เตรียมไว ้รอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว ยอดมนัสําปะหลงัตม้เดือดเทนํ� าทิ�งสองครั� งเพื)อขจดัพิษในใบ
ออกทิ�งไป 

 
ประเภทผดัหรือทอด 

ประเภทต้ม 
มันสําปะหลงัต้ม 
 ส่วนประกอบ  
  มนัหั)นทอ่น  500 กรัม 
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  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  มะพร้าวแก่ขดู  1 ถว้ย 
 วธีิปรุง 

หวัมนัสําปะหลงัหั)นท่อนปอกเปลือกออกลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่มนัปิดฝา
ตม้จนเดือดใส่เกลือ พอสุกยกลงเทนํ�าออกพกัไว ้เอามะพร้าวแก่ขดูคลุกกบัเกลือป่นให้
พอมีรสเคม็  

 การปริโภค 
นิยมทาํรับประทานเป็นอาหารวา่งในช่วงฤดูฝน โดยหยิบมนัตม้ขณะยงัอุ่นๆ ไปเปิบ
ใหติ้ดมะพร้าวแก่คลุกเกลือกิน 

 
ประเภทลวก 

ยอดมันสําปะหลงัลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดมนัสาํปะหลงั 500 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือ พอเดือดใส่ใบยอดมนัตม้เดือด ยกลงเทนํ� าทิ�งใส่นํ� าเยน็ที
นที เทออกเด็ดนํ�า 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง นํ�าพริก บูดู จิ�งจงั เป็นตน้ 
 

ประเภทนึ,ง 
ขนมหัวมัน 
 ส่วนประกอบ  
  หวัมนัดิบ  400 กรัม 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  มะพร้าวแก่ขดูฝอย 100 กรัม 
  นํ�าตาลทราย  70 กรัม 
 วธีิปรุง 

เอาหัวมันดิบปอกถูคลุกกับหัวกะทิและนํ� าตาลให้เข้ากัน เทใส่ถาดโรยหน้าด้วย
มะพร้าวแก่ขดูผสมเกลือ แลว้เอาไปนึ)งไฟแรงใหสุ้ก ยกลงพอเยน็ตดัชิ�น  



 326

 การปริโภค 
  รับประทานเป็นอาหารวา่ง 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยาํยอดมันสําปะหลงั 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดมนัหั)น  200 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  40 กรัม 
  กุง้แหง้หรือกุง้ลวก 50 กรัม 
  หอมซอย  2 หวั 
  พริกขี�หนูซอย  8 ดอก 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอายอดมนัที)หั)นเตรียมไวต้ม้พอเดือดเทเด็ดนํ� าเพื)อให้ส่วนที)เป็นพิษออกไป แลว้ใส่
ภาชนะคลุกกบัมะพร้าวคั)ว กุง้ หอมซอย พริกขี�หนูซอย นํ� าตาล นํ� าปลา และนํ� ามะนาว 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
มันสําปะหลงัย่าง 
 ส่วนประกอบ  
  มนัปอกลา้งตดัทอ่น 1 กก. 
  นํ�าตาลปีY บ  2 แวน่ 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  เกลือ   2 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
เอานํ� าตาล หวักะทิ เกลือ ผสมคนให้ละลายเขา้กนัพกัรอไวเ้ป็นนํ� าราด หวัมนัปอกปิ� ง
ไฟถ่านให้สุกแล้วหนีบหรือกดทับให้แบน เอาใส่จานราดบนชิ�นมันทับด้วยนํ� า
ส่วนผสมที)เตรียมพกัรอไว ้ 

 การปริโภค 
  รับประทานเป็นอาหารวา่ง 
 

ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดมนัสาํปะหลงัลวกเป็นผกัเครื)องเคียงได ้ที)ประเทศอินโดนีเซียนิยมใชย้อดมนัสําปะหลงัลวกเป็นผกั
เครื)องเคียงอาหารมาก จึงมกัพบประกอบโตะ๊อาหารตั�งแต่ระดบัครัวเรือนจนถึงโรงแรมภตัตาคาร 
 

ยอ 
ชื)อวงศ ์Rubiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Morinda citrifolia  Linn. เป็นไมย้ืนตน้เปลือกสีนํ� าตาล 

แตกเป็นสะเกด็หลุดออกง่าย กิ)งอ่อนเป็นสี) เหลี)ยมสีเขียว ใบเดี)ยวเรียงตรงขา้ม ขอบใบเรียบ แผน่สีเขียว
เขม้เป็นมนั ดอกช่อสีขาวออกตามซอกใบ กลีบดอกโคนเชื)อมติดกนัเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉกมีกลิ)น
หอม ผลรวมสีเขียวรูปร่างคอ่นขา้งกลม เมื)อสุกสีดาํกลิ)นเหมน็เอียน เมล็ดสีนํ�าตาลมีหลายเมล็ด 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแกพ้ิษงู ใบแกไ้ข ้แกเ้หา  แกท้อ้งอืด แกอ้าเจียน ขบัลมในลาํไส้ 
บาํรุงธาตุ กระตน้ความหิว ช่วยเจริญอาหาร แก่นแกโ้ลหิตตกหมก(ตกใน) ตม้ดื)มเป็นยาฟอกโลหิตขบั
ลม บาํรุงกาํหนดั  

การใช้ประโยชน์ ใช้ทาํสีเหลืองยอ่มผา้หรือปรุงแต่งอาหาร เนื�อไมใ้ช้ทาํโรงเรือนชั)วคราวทาํ
บายขดัหมอ้ ทาํสากกระเบือ ส่วนของลาํตน้หรือกิ)งขนาดดา้มจอบยาวหนึ)งวานิยมปักทาํเสารั� วเพราะติด
เป็นตน้ใหมไ่ดง่้าย ใบและผลใชป้ระกอบอาหารได ้
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ใบยอแกงกะทไิข่มดแดง 

ส่วนประกอบ   
ไขม่ดแดง   200 กรัม 
 นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
ยอดใบยอหั)น  400 กรัม 
 เครื)องแกงกะทิ   3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั พอเดือดใส่ใบยอหั)น
เดือดอีกหนใส่ไขม่ดแดง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   

 ใบยอแกงกะทปิลามิหลงั(ปลาดุกทะเล) 
ส่วนประกอบ   

ปลามิหลงัหั)น  300 กรัม 
ใบยอหั)นฝอย  250 กรัม 
กะทิ   3 ถว้ย 
 เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 โตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอายอดใบยอหั)นขยาํกบันํ� าเกลือ ลวกนํ� าร้อนตั�งพกัไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่เนื�อปลาพอสุกใส่ตาม
ดว้ยใบยอลวกที)พกัไว ้เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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จําพวกแกงจืด  
 ลกูยอแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  
   ผลยอตาํ   60 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หอมแดงทุบ  3 หวั 
   กา้นบวัสาย  100 กรัม 
   ยอดพริกขี�หนู  10 กรัม 
   พริกไทยตาํ  ½  ชอ้นโตะ๊ 
   กุง้แหง้ตาํ  3 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊   
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิ หอมแดงทุบ พริกไทยตาํ กา้นบวัสายหั)น 
ยอดพริกขี�หนู คนให้เข้ากนั พอเดือดใส่กุ้งแห้งที)ตาํพอชํ� า ใส่ตามด้วยผล
ลูกยอตาํ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นอาหารวา่ง 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ใบยอแกงคั,วหอยแครง 
ส่วนประกอบ   

ใบยอหั)นฝอย  250 กรัม 
เนื�อหอยแครง   200 กรัม 
กะทิ    3 ถว้ย 
 เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ    
 เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½  แวน่ 
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วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่
หอยแครงที)เตรียมไว ้รอเดือดอีกครั� งใส่ใบยอหั)น รอสุกใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
 แกงคั,วใบยอกบัปลา -ววั -หมู  

ส่วนประกอบ   
ใบยอหั)นฝอย  300 กรัม 
 เนื�อปลา ววั หรือหม ู  250 กรัม  
เครื)องแกงคั)ว    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กะทิ   3 ถว้ย 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ยอดยอหั)นลวกใหนิ้)มตั�งพกัไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคน
ยีให้ละลายเขา้กนั เดือดอีกครั� งใส่เนื�อปลาหรือเนื�อ สุกแลว้ใส่ใบยอที)เตรียมไว ้ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดั 
ยงัไมพ่บขอ้มลู 
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ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ใบยอห่อหมกปลาไหล  
ส่วนประกอบ   

ใบยอหั)นหยาบ  200 กรัม   
ปลาไหลหั)น  250 กรัม  
กะทิ   2 ถว้ย   
ผวิมะกรูด   1ชอ้นโตะ๊ 
เครื)องแกงกะทิ   3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ใบกลว้ย  ½  ใบ  
 นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1ชอ้นชา 

 วธีิปรุง 
ใบกล้วยตากแดดให้เฉา ปลาไหลหั)นล้างพักรอไว้ เอากะทิใส่ภาชนะตามด้วย
เครื)องแกง นํ�าตาลทราย เกลือ คลุกใหเ้ขา้กนั ใส่ปลาไหลหั)นคลุกต่อ เอาใบยอที)เตรียม
ไวว้างบนใบกลว้ย ตกัปลาไหลหั)นที)คลุกกบัเครื)องแลว้ใส่ทบับนใบยอหั)น ห่อพบัดว้ย
ใบกลว้ยทั�งสองใบมดัหรือกลดักนัคลายออก หมกขี� เถา้ใตก้องไฟจนสุก 

 การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทยาํหรือพล่า 

ยาํใบยอ 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดยอหั)นฝอย  250 กรัม 
   ตะไคร้หั)นบาง  2  ตน้ 
   กุง้แหง้ตาํ  20 กรัม 
   หอมแดงซอย  2 หวั 
   กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ใบยอลนไฟพอเหี)ยว หั)นฝอย ใส่ภาชนะคลุกกบัตะไคร้ กะปิย่าง(ยีให้ร่วน
ก่อน) กุง้แหง้และส่วนประกอบ อื)นๆใหเ้ขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
ชาวบา้นนิยมทาํกินฤดูฝนเพราะกบัขา้วหายาก และเชื)อวา่เมื)อกินยาํใบยอจะ
ทาํใหร่้างกายอบอุ่นดี 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยอดใบยอห่อหมกปลาช่อน 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดใบยอหั)น  250 กรัม 
  ปลาช่อนหั)น  300 กรัม 
  ขา่อ่อน   10 แวน่ 
  พริกขี�หนู   10 ดอก 
  หอมแดง  2 หวั 
  ตะไคร้หั)น  1 ตน้ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียม  5 กลีบ 
  ขมิ�น   10 กรัม 
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  มะพร้าวขดู  ½ ถว้ย 
  ใบตองลนไฟ  ½  ใบ 
 วธีิปรุง 

เอาขา่ พริก หอม คะไคร้ กะปิ กระเทียม ขมิ�น ใส่ครกตาํพอแหลก ใส่มะพร้าวตาํต่อให้
เข้ากัน แล้วตักมาคลุกกบัใบยอที)หั)นฝอยเตรียมไว ้ตกัใส่ใบตองตามด้วยปลาห่อ
หลายๆรอบ แลว้เอาไปหมกขี� เถา้ใตก้องไฟใหสุ้ก 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ย่านนาง 
ชื)อวงศ ์Menispermaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Limacia blumei (Boerl.)Diels เป็นพืชเถาเลื�อยตาม

พื�นดินหรือบางครั� งพบพนัขึ�นตน้ไมอื้)น   ใบเป็นใบเดี)ยวยาวรีผิวใบเรียบสีเขียวเขม้เป็นมนั ยอดอ่อนมี
ขนสีเทา ส่วนเถาแก่มีผิวเกลี�ยงสีเขียวเขม้มีความเหนียว ดอกสีเหลืองมีขนาดเล็กเป็นช่อสั�นๆ ออกตาม
ง่ามใบ ผลกลมสีเขียวเมื)อสุกมีสีแดงเขม้เมล็ดในสีดาํ  

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบใชด้บัพิษถอนพิษ แกไ้ขทุ้กชนิด  ราก เถา แกเ้ส้นเอ็น ขอ้กระดูกชํ� า
บวม กระทุง้พิษไขภ้ายใน แกพ้ิษสัตวก์ดัต่อย ตม้ดื)มใชเ้ป็นยาแกพ้ิษและแกไ้ขเ้กือบทุกชนิด เช่นไขห้วดั 
ไขอี้สุกอีใส ไขเ้ซื)องซึม ช่วยถอนพิษสุราและแกเ้มาเห็ดไดดี้ เป็นตน้  คุณคา่ทางสารอาหารพบวา่ใบยา่น
นางมีสารเบตา้ - แคโรทิน แคลเซียม และธาตุเหล็กในปริมาณที)สูง 

การใชป้ระโยชน์ เถาใช้เป็นเชือกผูกมดัหลงัคาโรงเรือนและใช้ผกูมดัสิ)งของอื)นๆไดดี้หรือใช้
ทาํซ่อนดกัปลาโดยใชเ้ถายา่นนางกลองกบักา้นกะพอ้ ใบสรรพคุณเหมือนกบัราก แต่ส่วนใหญ่จะนาํมา
ประกอบอาหาร 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ใบย่านนางแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ  

ยอดยา่นนาง  150 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   หน่อไผป่่าสับ  150 กรัม  
   สะตองอก  50 กรัม 
   มะเขือพวง  20 กรัม 
   มะเขือยาวผา่หั)น  1 ลูก 
   เนื�อหมหูรือววั  100 กรัม 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั พอเดือดใส่
หน่อไผส่ับ สะตอ ยอดยา่นนาง มะเขือ พอผกัสุกใส่เนื�อหั)น เดือดอีกครั� งปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
    
จําพวกแกงจืด  
  แกงเลยีงยอดย่านาง 

ส่วนประกอบ   
ยอดยา่นาง   80 กรัม 
หน่อไผป่่าสับชิ�นเล็กๆ    100 กรัม 
มะเขือพวง    20 กรัม 
พริกไทยตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
 กุง้แหง้   30 กรัม 
 กะปิ    ½  ชอ้นโตะ๊ 
 เกลือ    1 ชอ้นชา 
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 หอมแดงทุบ  2 หวั 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 

วธีิปรุง  
เอาหน่อไผป่อกเปลือกซอยแลว้ตม้เทนํ� าทิ�งควายหืนพกัไว ้ เอานํ� าใส่หมอ้ตั�ง
ไฟ ตามด้วย ยอดย่านาง มะเขือพวง กะปิ เกลือ หอม หน่อไผ่ที) เตรียมไว ้
พริกไทยตาํ คนให้เขา้ดว้ยกนั ใส่กุง้แห้งโขลกพอให้กุง้ชํ� า(หากไม่โขลกควร
แช่นํ�าใหค้ลายแขง็ก่อน)  รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

จําพวกแกงส้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผดั 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มลู 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ระกาํ 
ชื)อวงศ ์Palmae ชื)อวิทยาศาสตร์ Salacca wallichiana C. Mart. เป็นพืชใบเลี�ยงเดี)ยวขึ�นอยูต่าม

ระบบนิเวศป่าดิบชื�น กา้นใบมีหนาม ผลออกเป็นช่อเช่นเดียวกบัสละแต่ระกาํมีขนที)เปลือกผลซึ) งสละ
ไมมี่ ผวิเปลือกสละลื)นคลา้ยหนงังู 

สรรพคุณทางสมุนไพร ตน้ ราก บาํรุงโลหิต ผลรสเปรี� ยวแกเ้สมหะ แกไ้อ เมล็ดแกป้วดขอ้เส้น
เอน็ 

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นมกัเอาหนามและใบยอ่ยออกใหเ้หลือแต่กา้นใบแลว้ใชก้ั�นฝาบา้น ทาํ
ฝาก หรือทาํเครื)องใชภ้ายในบา้น เช่น จุกขวด กรงนก พื�นแคร่นั)งหรือนอน คนัเบ็ด เป็นตน้ ผลแก่และ
สุกที)มีรสเปรี� ยวนิยมเอามาปรุงประกอบอาหารไดห้ลายชนิด 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

จําพวกแกงคั,ว 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ระกาํแกงส้มปลาดุก 
ส่วนประกอบ  

   ระกาํปอกเอาแต่เนื�อ 80  กรัม 
   ปลาดุก   400 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  ใส่
เนื�อระกาํพอเดือดจดัใส่ปลา รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทผดั 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

 
ระกาํยาํกุ้งแห้ง 

  ส่วนประกอบ  
   ระกาํปอกซอยเอาแต่เนื�อ 150 กรัม 
   หอมแดงซอย  3 หวั 
   พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก   
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½  ชอ้น 
   กุง้แหง้   40 กรัม 
  วธีิปรุง 

เอาเนื�อระกาํซอย หอมซอย พริกขี�หนูสับ กุง้แห้งที)ล้างตาํพอชํ� า ใส่ภาชนะ
คลุกใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทดอง 
ระกาํดอง 
 ส่วนประกอบ  
  ระกาํปอกเปลือก   2 กก. 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟพอเดือดใส่เกลือคนให้ละลายยกลงตั�งให้เย็น เอาระกาํใส่ขวด
ปากกวา้งใส่นํ�าเกลือใหพ้อทว่ม ปิดผารอ 2 คืน เอาออกมารับประทานได ้

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นอาหารวา่งกบัพริกเกลือนํ�าตาลทราย 
   

ประเภทนํ�าพริก 
นํ�าพริกลกูระกาํ 

ส่วนประกอบ   
ลูกระกาํซอย   70 กรัม 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดง  1 หวั 
กระเทียม   4 กลีบ 
พริกขี�หนูสด  6 ดอก  
นํ�าตาล   ½  แวน่ 

วธีิปรุง 
ลูกระกาํปอกเลือกซอยเอาแต่เนื�อใส่ครกตามด้วย กระเทียม พริกขี�หนู โขลกก่อน
เล็กนอ้ย ตามดว้ยกะปิ นํ�าตาลแวน่ โขลกต่อแหลกเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง 
 
นํ�าพริกลกูระกาํกระชายอ่อน 

ส่วนประกอบ   
เนื�อลูกระกาํ  1 ถว้ย 
กระชาย  3 หวั 
กะปิยา่ง  2 ชอ้นโตะ๊ 
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กุง้แหง้  2 ชอ้นโตะ๊  
กระเทียม  5 กลีบ 
พริกขี�หนูสด 7 ดอก  
นํ�าตาล  1 แวน่ 

วธีิปรุง 
ลูกระกาํปอกเลือกซอยเอาแต่เนื�อ กระเทียม พริกขี� หนู กะปิ กระชาย โขลกก่อน
เล็กน้อยแล้วตามดว้ยกุง้แห้งและลูกระกาํที)เตรียมไวใ้ส่ลงไปโขลกต่อแล้วตามด้วย
นํ�าตาลแวน่ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
รา 

วงศ ์ Apiaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Ocimum Gratissimum Linn. เป็นพืชขนาดเล็กตระกูลเดียวกบั
โหระพา กระเพรา มีกลิ)นเฉพาะ ชอบดินร่วนใบเดี)ยวขอบใบหยกั ออกดอกที)ยอดเป็นช่อ กา้นยาว ดอก
ยอ่ยสีขาว  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ใบ ขบัปัสสาวะ ขบัเหงื)อ ขบัพยาธิ ขบัลมในลาํไส้ ขบัลมใน
กระเพาะอาหาร บรรเทาอาการปวดทอ้ง ช่วยรักษาอาการอาหารไมย่อ่ย บาํรุงธาตุ แกโ้รคเบื)ออาหาร  

การใช้ประโยชน์ ชาวบา้นนิยมเก็บเอาใบอ่อนมาประกอบการปรุงอาหารรสจดั หรือใช้ใส่
อาหารเพื)อดบักลิ)นคาวของปลาหรือเนื�อ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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จําพวกแกงเผด็ 
 ใบราแกงเผด็กบย่าง 
  ส่วนประกอบ   

ใบรา   20 กรัม 
กบยา่งฉีกชิ�นเล็ก  300 กรัม 
เครื)องแกงเผด็    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยอ่อน   1 ชอ้นโตะ๊ 
ขา่อ่อนซอย  15 แวน่ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอ
เดือดจดัใส่เนื�อกบยา่งที)เตรียมไวเ้ดือดอีกครั� งใส่ใบรา พริกไทยอ่อนตดัท่อน
กลางช่อ ตามดว้ยขา่อ่อนหั)นบาง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง   

  
 ใบราแกงเผด็ปลานํ�าจืด 
  ส่วนประกอบ   

ใบรา    20 กรัม 
ปลานํ�าจืด  500 กรัม 
ใบมะกรูดฉีก  5 ใบ   
เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊  
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอนชา 

  วธีิปรุง 
ปลาขอดเกล็ดเอาขี�ออกหั)นท่อนพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟรอเดือด ใส่
เครื)องแกงเผด็และกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั เดือดดีแลว้ใส่ปลาที)เตรียมไวปิ้ด
ฝารอเดือดใส่ใบรา ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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ใบราแกงเผด็เนื�อ(ไก่ หมู ววั) 
  ส่วนประกอบ   

ใบรา    20 กรัม 
เนื�อหั)นชิ�นบาง  400 กรัม 
เครื)องแกงเผด็   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

 วธีิปรุง  
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใหเ้ดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั รอให้
เดือดจดัใส่เนื�อที)เตรียมไวต้ามดว้ยใบรา รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้ว   

 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ใบราผดัเผด็หมูป่า 
 ส่วนประกอบ   

เนื�อหมูป่าหั)นชิ�นเล็ก 300 กรัม 
ใบรา   30 กรัม 
เครื)องแกงเผด็   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยอ่อน   50 กรัม 
ใบมะกรูดฉีก  6 ใบ 
 นํ�าปลา   2 โตะ๊ 

  นํ�าตาล   ½   แวน่ 
  นํ�ามนั   3 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาเนื�อหมูป่าหั)นใส่กระทะรวนให้แห้งก่อนแลว้ตกัขึ�นพกัรอไว ้เอานํ� ามนัใส่กระทะ
เล็กน้อยตามดว้ยเครื)องแกงเผด็และกะปิผดัให้หอม ใส่นํ� าตาลแวน่ลงไปผดัให้ละลาย
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เขา้กนั ใส่เนื�อที)เตรียมไว ้เติมนํ� าเล็กนอ้ยรอให้เดือดตามดว้ย ใบรา ใบมะกรูดฉีก และ
พริกไทยอ่อนตดักลางช่อ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ใบราผดัเผด็ปลาดุก 
 ส่วนประกอบ    

ปลาดุกนาหั)น  300 กรัม 
ใบรา   30 กรัม 
นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1  ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิผดัให้หอม ใส่ปลาดุกที)เตรียม
ไว ้ผดัต่อปิดฝารอสุก ใส่ใบมะกรูดแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ใบราผดัเผด็เป็ด 
 ส่วนประกอบ    

เป็ดสับ   300 กรัม 
ใบรา   30 กรัม 
นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก  5 ใบ 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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วธีิปรุง 
เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนั พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิผดัใหห้อม ใส่เป็ดสับที)เตรียม
ไว ้ผดัต่อปิดฝาพอสุก ใส่ใบมะกรูดฉีกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ลาํเทง็(ผักกดูแดง) 

ชื)อวงศ ์Pteridaceae ชื)อวทิยาศาสตร์ Stenochlaena palustris(Bunrm.f.)Bedd.เป็นเฟิร์นเลื�อย เถา
มีลกัษณะกลมสีเขียว ใบยอ่ยเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลบั แผน่ใบรูปขอบขนาน ปลายใบเรียว
แหลม ฐานใบกลม ขอบใบหยกัไม่เป็นระเบียบ มีหนามที)ปลายหยกั ใบยอ่ยสร้างสปอร์ แผน่ใบรูปรี 
ขอบใบมว้นขึ�นดา้นบน ดา้นล่างมีอบัสปอร์ สีนํ� าตาลปกคลุม ใบอ่อนมีสีแดงอ่อนถึงแดงเขม้ ลาํเท็งพบ
ทั)วไปในป่าที)มีนํ�าทว่มขงัแสงแดดส่องถึงและหากพบขึ�นในที)โล่งจะแผข่ยายเป็นวงกวา้ง หนาแน่น 

สรรพคุณทางสมุนไพร เถา ราก แกไ้ข ้แกป้วดขอ้ ปวดเส้นเอ็น  ปวดกระดูก ขบัปัสสาวะ ดบั
พิษร้อน ใบแกพ้ิษฝี เริมหรืองูสวดั ยปิีดแผลหา้มเลือด 

การใชป้ระโยชน์  เถาแก่ลิดใบออกตากแตดพอหมาดใชผ้กูมดัไดดี้และทนความเปียกชื�น นิยม
ใชเ้ถาลาํเทง็ผกูมดัหมาตกันํ�าที)ทาํจากกาบใบของตน้หลาวชะโอน  ใบอ่อนใชป้ระกอบอาหาร 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  

ยอดลาํเทง็แกงเลยีงปลาย่าง 
ส่วนประกอบ   

ยอดลาํเทง็  150 กรัม 
 เนื�อปลายา่ง  80 กรัม 
 หอมแดงทุบ   3 หวั  
พริกไทยดาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
 กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ยอดลาํเท็งเด็ดเอาแต่ส่วนที)เป็นใบอ่อน(สีออกม่วงแดง) เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอเดือดใส่กะปิยีคนให้ละลายแล้วใส่ตามด้วยปลาย่างฉีกเป็นชิ�นเล็กๆ 
พริกไทยตาํ หอมแดงทุบ ยอดลาํเทง็ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  
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การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นอาหารวา่ง 

 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดั 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 

ยอดลาํเทง็ต้มส้ม 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดลาํเทง็  300 กรัม 
  ยอดผกักดู  100 กรัม 
  ผกัหนาม  100 กรัม 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  กะปิ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิและกะปิใส่หมอ้ตั�งไฟคนให้ละลาย ตามดว้ยยอดลาํเท็งและผกัต่างๆ ปิด
ฝา พอเดือดยกลง 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
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ประเภทลวก 
ลาํเทง็ลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดลาํเทง็  400 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลืดพอเดือดใส่ยอดลาํเท็ง รอให้เหี)ยวอ่อนลงเทนํ� าร้อนออก
แลว้ใส่นํ�าเยน็ทนัที เมื)อผกัเยน็ดีแลว้เทออกเด็ดนํ�า 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
   

ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดลาํเทง็ลวกใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงได ้
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เลบ็ครุฑ 
ชื)อวงศ ์Araliaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Polyscias fruticosa (L.) Hama เป็นไมพุ้ม่ขนาดกลาง ใบ

ประกอบขอบใบหยกั ปลายใบแหลมคลา้ยหนาม 
ราก ตน้ แกไ้ข ้แกพ้ิษงู พิษสัตวก์ดัต่อย ขบัปัสสาวะ ใบแกพ้ิษฝี แกเ้ริมหรืองูสวดั 

 การใชป้ระโยชน์ นิยมเอามาปลูกเป็นไมป้ระดบั บางชนิดเอาใบอ่อนนาํมาประกอบอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ใบเลบ็ครุฑกุ้งทอด 
 ส่วนประกอบ  
  ใบเล็บครุฑซอย  100 กรัม 

กุง้ฝอย   200 กรัม 
  เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  แป้งทอด  1 ถว้ย 
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  นํ�ามนัทอด  3 ถว้ย 
  เกลือ   1ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาแป้งทอด เครื)องแกง เกลือใส่ภาชนะใส่นํ�าตามยคีนใหเ้ขา้กนั(ใส่นํ�าทีละนอ้ยอยา่ให้
เหลวเกินไป) เมื)อไดที้)แลว้ใส่กุง้และใบเล็บครุฑคลุกใหล้ะลายเขา้กนั เอากระทะตั�งไฟ
ใส่นํ� ามนัพอร้อนดีแล้วตกัแป้งคลุกใส่ลงทอด เขี)ยให้แผ่นบางพองามรอสุกเหลือง
กรอบ ตกัขึ�นพกัเด็ดนํ�ามนัไว ้

 การบริโภค 
  รับประทานกบันํ�าจิ�มรสเปรี� ยวอมหวาน 
 

ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

 ใบเล็บครุฑลวกใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงได ้
 

เลยีบ 
 ชื)อวงศ ์Moraceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Ficus inffectoria Roxb. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ผลดัใบทั�ง
ตน้ ใบเป็นใบเดี)ยวออกแบบสลบั มีสีเขียวรูปรี หรือรูปไข่ปนขอบขนาน ปลายใบมนทู่ ขอบใบเรียว ผิว
ใบมนั ใบอ่อนสีชมพ ูหรือชมพอูมเขียวมีปลอกหุ้มใบในระยะเริ)มแรก พอเจริญเต็มที) ใบอ่อนกลายเป็น
ใบแก่ปลอกหุ้มใบร่วงหลุดไป ดอกออกเป็นช่อ ตามซอกใบ ผลอ่อนสีเขียวเปลี)ยนเป็นสีชมพูแดงม่วง
หรือดาํเมื)อสุก  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก่นแกไ้ขเ้รื� อรัง แกก้ษยัผอมเหลือง เนื�อไมผ้สมยาตม้กินเป็นยา
สมานและคุมธาตุ แกไ้ขส้ะบดัร้อนสะบดัหนาว ดอกบาํรุงโลหิต ผลแกโ้รคผวิหนงั  

การใชป้ระโยชน์ ผลสุกเป็นอาหารของสัตวป่์า ภูมิปัญญาไทยหากเห็นตน้เลียบผลดัใบเมื)อเริ)ม
ออกยอดตูมแลว้ ให้เลือกเก็บกกัตุนไวไ้ดภ้ายในระยะเวลาประมาณสามวนั ไม่เช่นนั�นใบจะแก่เกินการ 
ยอดเลียบสามารถนาํไปทาํประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดเลยีบแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเลียบ  200 กรัม 
   หน่อไผป่่าซอย  100 กรัม 
   ดอกเขม็   ½ ถว้ย  
   กุง้   150 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
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  วธีิปรุง 
เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั 
เดือดดีแลว้ใส่หน่อไมพ้อหน่อไมสุ้กใส่ยอดเลียบตามดว้ยดอกเข็มและกุง้ รอ
กุง้สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
  ยอดเลยีบแกงส้มปลาข้างเหลอืงแห้ง 

ส่วนประกอบ   
ยอดเลียบ  250 กรัม 
 เครื)องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ปลาขา้งเหลืองแหง้ 300 กรัม 
นํ�ามะนาวควาย  1 ถว้ย 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง   
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่
นํ� ามะนาวควายรอเดือดใส่ปลาแห้ง เดือดอีกครั� งใส่ยอดเลียบ ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ        

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทผดั 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 

ต้มกะทยิอดเลยีบปลาลงัเค็ม(ปลาทูเค็ม) 
ส่วนประกอบ   

ยอดเลียบ  300 กรัม 
 ปลาลงัเคม็   300 กรัม 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
นํ�าตาล   1ชอ้นโตะ๊ 
พริกสดทุบ  7 ดอก 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ปลาทูเค็มลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่หอม ตะไคร้ทุบ พริกสด
ทุบ พอเดือดใส่ปลาทูเคม็แลว้ วางสลบัชั�นกบัยอดเลียบ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว ปลาลงัเคม็เกบ็ไวไ้ดน้าน ชาวชนบทมกัซื�อปลาลงัสดในฤดูที)มี
มากปลาราคาถูก เอามาใส่เกลือทาํปลาลงัเคม็ติดที)พกัอาศยัไวเ้พราะนาํมาใชไ้ดง่้ายยาม
ขดัสน 

 
ประเภทลวก 

ยอดเลยีบลวกกะท ิ
ส่วนประกอบ   

ยอดเลียบ  300 กรัม 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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วธีิปรุง   
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่กะปิ  หอมแดง คนใหล้ะลายเขา้กนัพอเดือด ใส่ยอดเลียบ 
ปิดฝาพอสุก  ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 

 
ประเภทนึ,ง 

ยอดเลยีบห่อหมกปลาซิว 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดเลียบ  200 กรัม 
  ไข ่   2 ฟอง 
  ใบกลว้ยตานี  ½  ใบ 
  เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ปลาซิวเอาขี�ออก  300 กรัม 
  ใบโหระพา  100 กรัม 
  หวักะทิ   2 ถว้ย 
  แป้งเขา้เจา้  1 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือป่น  1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดหั)นฝอย 4 ใบ 
  ไมก้ลดั   1 กาํมือ 
 วธีิปรุง 

ใบกลว้ยตากแดดพอเฉา เอาเครื)องแกง และกะปิ คลุกกบัปลา ไข่ และกะทิให้เขา้กนั 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ(อาจจะเอาใส่กระทะลองทอดหรือยา่งไฟชิมก่อน) เมื)อได้ที)
แลว้เอา ยอดเลียบใส่ใบตองตกัปลาที)คลุกเครื)องไวใ้ส่ทบับนแลว้ห่อหลายชั�นเอาไป
หมกขี� เถา้ขา่งกองไฟใหสุ้ก 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
ยาํยอดเลยีบกุ้งแห้ง 

ส่วนประกอบ   
ยอดเลียบ    200 กรัม 
นํ�ามะนาว    4 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั)น    7 ดอก 
หอมแดงซอย   2 หวั 
กุง้แหง้   40 กรัม 
เกลือป่น  1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
เอากุง้แหง้แช่นํ�าทิ�งไวใ้หต้วันิ)มแลว้เด็ดนํ�าใส่ครกตาํพอชํ� าพกัรอไว ้ เอายอดเลียบซ้อน
กนัแลว้หั)นฝอยคลา้ยหมวดขา้วยาํ ใส่ภาชนะตามดว้ยกุง้แห้งที)เตรียมไว ้พริกขี�หนูหั)น 
หอมแดงซอย  คลุกเขา้ดว้ยกนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 

 
ยอดเลยีบห่อหมกปลาซิว 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดเลียบ  200 กรัม 
  ใบกลว้ย  ½  ใบ 
  เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  ปลาซิวเอาขี�ออก  300 กรัม 
  ใบโหระพา  100 กรัม 
  ไขไ่ก่   3 ฟอง 
  หวักะทิ   2 ถว้ย 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดฉีก  6 ใบ 
  เถายา่นนาง  5 เมตร 
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 วธีิปรุง 
ใบกลว้ยตากแดดให้เฉาพกัรอไว ้เอาเครื)องแกง ไข่ หัวกะทิ เกลือ นํ� าตาลใส่ภาชนะ
คลุกใหล้ะลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ เมื)อรสไดที้)ตามตอ้งการแลว้ใส่ปลาคลุก
ต่อให้ละลายเขา้กนัพกัรอไว ้เอาใบกล้วยตดักลางซ้อนกนัสองใบ ใส่ยอดเลียบบน
ใบตองแลว้ใส่ทบัดว้ยปลาผสมเครื)องที)เตรียมไว ้วางบนดว้ยใบโหระพาตามดว้ยใบ
มะกรูดฉีก แลว้ห่อพบัใหเ้ป็นกอ้น เอาใบตองส่วนที)เหลือห่อทบัให้หมดแลว้ผกูมดักบั
เถายา่นนางหรือตอกไมไ้ผ ่จากนั�นเอาไปหมกขี� เถา้ไตก้องไฟใหสุ้ก  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทดอง 
ยอดเลยีบดองนํ�าส้มตาลโตนด 

ส่วนประกอบ   
ยอดเลียบลวกนํ�าเดือดพอเฉา   2 กก. 
นํ�าส้มตาลโตนด    3 ถว้ย 

   เกลือป่น   1 โตะ๊ 
วธีิปรุง  

เอานํ�าส้มใส่ไหปากแคบพร้อมเกลือป่นคนใหล้ะลายเขา้กนั แลว้ใส่ยอดเลียบ เอาไมไ้ผ่
ขดัให้ยอดเลียบจมนํ� าส้ม แลว้ใช้กะลามะพร้าวครอบเป็นฝาไห พกัรอไวส้องถึงสาม
วนัเริ)มเอาออกมารับประทานได ้

การบริโภค  
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริก  ขนมจีน แกงไตปลา แป้งแดง เคยคั)ว  ฯลฯ 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

 ยอดเลียบใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งสดและลวก 
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ส้มแขก 
ชื)อวงศ์ Guttiferae ชื)อวิทยาศาสตร์ Garcinia cambogia Desr. เป็นพืชยืนตน้ขึ�นอยูใ่นระบบ

นิเวศป่าดิบชื�น พบมากแถบจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ใบเดี)ยวขอบขนาน ขอบใบเรียบ แผน่ใบสีเขียวหนา 
ผิวใบเป็นมนั ดอกเดี)ยวออกตามซอกใบปลายกิ)ง เปลือกตน้สีเทาเขม้ ใบเรียงเป็นคู่ตรงขา้มกนั ใบหนา
เป็นมนัวาว     มีทั�งตน้ตวัผูแ้ละตน้ตวัเมีย ตน้ตวัเมียมีทั�งดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์เพศในตน้
เดียวกนั ตน้ตวัผูมี้เฉพาะดอกไม่สมบูรณ์เพศ ลกัษณะของผลเป็น ผลเดียว กลม มีร่องดูคลา้ยฟักทอง มี
ยางเหนียวสีเหลือง ผลกลมเป็นกลีบเวา้เมื)อสุกสีเหลืองใส ใบและผลรสเปรี� ยว  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก่น แกไ้ขท้บัระดู แกนิ้)ว แกก้ระษยั ใบอ่อนแกไ้อ ผล เป็นยา
ระบาย ลดไขมนัส่วนเกิน ดอกแกไ้อ ลดความดนั ขบัเสมหะ  

การใชป้ระโยชน์ ผลสุกที)ร่วงหล่นอยูต่ามโคนตน้ ฝานแวน่ตากแดดเป็นส้มแขกแห้งเก็บไวไ้ด้
นาน ใบอ่อนและผล ชาวบา้นเอามาเป็นส่วนประกอบ อาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงจืด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ส้มแขกแกงคั,วกะทไิก่ 
   ส่วนประกอบ  

ส้มแขกหั)นฝอย  8 แวน่  
 นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
ไก่สับชิ�น  400 กรัม 
เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊  
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
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  วธีิปรุง 
เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัพืชพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิผดัให้หอม ใส่เนื�อ
ไก่ผดัต่อใหพ้อสุก ใส่ส้มแขกหั)นฝอยตามดว้ยนํ� ากะทิคนใหเ้ขา้กนัรอเดือดใส่
ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

จําพวกแกงเผด็ 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดั 
ส้มแขกผดัไก่กบัสะตอ 
 ส่วนประกอบ  
  ส้มแขกหั)นฝอย   ¼ ถว้ย 
  สะตอ   ½  ถว้ย 
  ไก่สับ   250 กรัม 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  กระเทียมสับ  5 กลีบ 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนเจียวกระเทียมให้หอมเหลือง ใส่หอมแดงซอยและ
ไก่สับผดัต่อพอสุกใส่กะปิ นํ� าตาล เกลือ สะตอแกะเม็ด ส้มแขกหั)นฝอย ผดัให้สุกทั)ว
กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว ใช้ส้มแขกสดจะได้รดชาดดีกว่าส้มแขกแห้ง แต่หากใช้ส้ม
แขกแหง้ตอ้งแช่นํ�าใหพ้องนิ)มก่อน  
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ส้มแขกผดัหมูกบัฝักเขียว 
 ส่วนประกอบ  
  ส้มแขกสดหั)นฝอย  ¼ ถว้ย 
  ฝักเขียวหั)นบาง  250 กรัม 
  หมูหั)นบาง  200 กรัม 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมสับ  4 กลีบ 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนใส่หอมลงเจียวกบักระเทียมให้สุกเหลือง ใส่หมูลง
ผดัพอสุกใส่กะปิ นํ� าตาล นํ� าปลา ฝักเขียวหั)นบาง ส้มแขก ผดัรวมกนัจนสุก ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว โดยปกติชาวบา้นนิยมส้มแขกผดัสะตอมากกวา่ แต่เมื)อเวลาที)
ไม่มีสะตอ ไทย(ฝักเขียว) ซึ) งเป็นพืชที)มกัปลูกไวต้ามหัวไร่ปลายนา ผลแก่เก็บไวไ้ด้
นานเอามาแทนสะตอได ้

   
ประเภทต้ม 

ส้มแขกต้มปลาทู 
 ส่วนประกอบ   

ส้มแขก   10 แวน่ 
ปลาทเูอาไส้ออก  500 กรัม 
กระเทียมทุบ   6 กลีบ 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
เตา้เจี�ยวเคม็   ¼  ถว้ย 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่ส้มแขก เตา้เจี� ยว กระเทียมทุบ หอมแดงทุบ รอให้นํ� า
เดือดจดั ใส่ปลารอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ส้มแขกต้มเนื�อหมู 

ส่วนประกอบ   
เนื�อหมูหั)นชิ�น  500 กรัม 
ส้มแขกแหง้   12 แวน่ 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   2 แวน่ 

วธีิปรุง  
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือด ใส่เนื�อหมูหั)น ส้มแขก หอม  พอสุก ตม้ไฟอ่อนจนเปื) อย
แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นกบัแกล้ม 
 

ส้มแขกต้มหมูสามชั�น 
ส่วนประกอบ   

หมสูามชั�นหั)น  500 กรัม 
ส้มแขกแหง้   12 แวน่ 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½  แวน่ 

วธีิปรุง  
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือด จดัใส่หมูสามชั�นหั)น ตม้ไฟแรงจนสุก ใส่ส้มแขก หอม 
ลดไฟอ่อนตม้ต่อจนเปื) อยแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นกบัแกล้ม 
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ส้มแขกต้มเนื�อววั 
ส่วนประกอบ   

เนื�อววัหั)นชิ�น   500 กรัม 
 ส้มแขกแหง้  12 แวน่ 
หอมแดงทุบ  4 หวั 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½  แวน่  

วธีิปรุง   
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ชิ�นส้มแขก  พอเดือดใส่เนื�อ  เกลือ นํ� าตาล  ตั�งไฟอ่อนจนเนื�อ
เปื) อย  ปรุงแต่งรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ส้มแขกยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  ส้มแขกสดถูเล็บแมว 1 ถว้ย 
  มะพร้าวคั)ว  ½ ถว้ย 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  ปลายา่งฉีกชิ�นเล็ก  ½ ถว้ย 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  พริกขี�หนูหั)น  6 ดอก 
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  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากะปิย่างใส่ภาชนะยีให้ยุ่ยคลุกกบัมะพร้าวคั)ว หอมแดงซอย ปลายา่ง นํ� าตาลและ
พริกขี�หนูหั)นใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกส้มแขก 
 ส่วนประกอบ  
  ส้มแขกสดสับ  100 กรัม 
  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียม  5 กลีบ 
  กุง้แหง้   3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก 
  นํ�าปลา   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วทิทีาํ 

เอากระเทียม พริก กะปิโขลกให้แหลกเขา้กนั ใส่ส้มแขก นํ� าตาล กุง้แห้ง ตาํใหเ้ขา้กนั
แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานกบัผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ส้มกระ(ส้มจี3ด) 
ชื)อวงศ ์Rutaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Citruus halimii B.C.Stone เป็นพืชยืนตน้พุม่ขนาดเล็ก แตก

กิ)งแขนงเป็นพุม่แน่น ใบรูปไข่ สีเขียวแก่เป็นมนั ดอกเดี)ยวสีขาวมกัออกรวมกนัเป็นกลุ่ม ติดผลดก ผล
กลมคลา้ยส้มเขียวหวานโตประมาณเทา่เหรียญสิบ ผลแก่สีเขียว ผลสุกสีเหลืองรสเปรี� ยวจดั กลิ)นเฉพาะ 

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก่น แกไ้ข ้ใบแกไ้ขส้ันนิบาต  ผลแกเ้สมหะ ไอ เจบ็คอ แกท้อ้งผกู   
การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นเอามาเป็นส่วนประกอบ อาหารที)ใหร้สเปรี� ยว 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ส้มกระแกงส้มปลาดุก 
  ส่วนประกอบ   

ปลาดุกหั)นชิ�น  400 กรัม 
นํ�าส้มกระ  1 ถว้ย 
เครื)องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้เขา้กนั ใส่นํ� าส้ม
กระ พอเดือดจดัใส่ปลาดุกหั)น รอเดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
แกงส้มกระแตงไร่หมูป่า 

  ส่วนประกอบ   
เนื�อหมปู่าหั)นชิ�นเล็ก  300 กรัม 
นํ�าส้มกระ  1 ถว้ย 
แตงไร่สุกปอกหั)นชิ�น 250 กรัม 
เครื)องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½  แวน่ 

  วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอ
เดือดใส่นํ� าส้มกระ พอเดือดอีกครั� งใส่เนื�อหมูที)เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งใส่แตง
ไร่ปิดฝาพอแตงสุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผดัหรือทอด 

นํ�าส้มกระราดปลาดุกร้า 
 ส่วนประกอบ  
  ปลาดุกร้า  2 ตวั 
  นํ�าส้มกระ  4 ชอ้นโตะ๊   
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
เอานํ� ามนัใส่กระทะตั� งไฟพอร้อนใส่ปลาดุกร้าทอดไฟอ่อนให้สุกหอม ตักขึ� นใส่
ภาชนะ โรยนํ�าตาลทรายใส่ตามดว้ยหอมซอย ราดนํ�าส้มกระ 

 การบริโภค 
รับประทานกบัขา้วสวยร้อน ชาวบา้นนิยมทาํกินในช่วงฤดูฝนทั�งนี� เพราะอาจเอาปลา
ร้ามาใชไ้ดเ้มื)อเวลาออกไปหาอาหารชนิดอื)นไมส่ะดวก 
 

ประเภทต้ม 
ส้มกระต้มยาํปลากระป๋อง 
 ส่วนประกอบ  
  นํ�าส้มกระ  1  ถว้ย 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  ปลากระป๋อง  2 กระป๋อง 
  ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
  ขา่ทุบ   15 กรัม 
  พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
  ใบมะกรูดฉีก  5 ใบ 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าเกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดงข่าและตะไคร้ทุบรอเดือด ใส่ปลากระป๋อง นํ� าส้มกระ 
เดือดอีกครั� งใส่พรุกขี�หนูทุบตามดว้ยใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   
ส้มกระต้มพงุปลา(ไตปลา) 

ส่วนประกอบ   
นํ�าพุงปลา    1 ถว้ย 
ตะไคร้ซอยบาง   ½  ถว้ย 
ถั)วลิสงป่น   ½ ถว้ย 
นํ�าส้มกระ  ¼ ถว้ย 
นํ�าตาล   ½  แวน่   
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หวัหอมแดงซอย  3 หวั 
พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก  
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาพุงปลาใส่หมอ้เติมนํ� าเล็กนอ้ยตั�งไฟจนเดือดดีแลว้ยกลง กรองเอาแต่นํ� าใส่หมอ้ตั�ง
ไฟอีกหน ใส่ตามดว้ยตะไคร้ซอย หอมแดงซอย ถั)วลิสงป่น นํ� าตาลแวน่ พอเดือดใส่
นํ�าส้มกระ พริกขี�หนูหั)นคนใหล้ะลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ส้มกระยาํปลากระป๋อง 
 ส่วนประกอบ  
  นํ�าส้มกระ  3 ชอ้นโตะ๊ 

ปลากระป๋อง  1 กระป๋อง 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  ตะไคร้อ่อนซอย  1 ตน้ 
  พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
  นํ�าปลา   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เปิดปลากระป๋องเทลงถว้ย หอมแดงซอย ตะไคร้ซอย พริกขี�หนูหั)น ตามดว้ยนํ� าส้มกระ 
คลุกใหล้ะลายเขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 
ส้มกระนํ�าบูดู 

ส่วนประกอบ   
บูดู     ½  ถว้ย  
หอมแดงซอย  2 หวั 
 นํ�าส้มกระ  6 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก  
ปลาดุกยา่ง   1 ตวั 
ตะไคร้ซอยบาง  1 ตน้ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าบูดูใส่หมอ้ตม้จนเดือด เทใส่ถว้ยตามด้วยปลาดุกยา่งฉีกชิ�นเล็ก หอมแดงซอย 
ตะไคร้ซอย พริกขี�หนูหั)น นํ�าตาล นํ�าส้มกระ คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวยร้อนและผกัเครื)องเคียง  

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกส้มกระ 
ส่วนประกอบ   

  นํ�าส้มกระ  4 ชอ้นโตะ๊ 
กระเทียมปอก  4 กลีบ 

  หอมแดง  2 หวั 
  พริกขี�หนูสวน  10 เมด็ 
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  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลปีY บ  1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอากระเทียม   พริกขี�หนู  หอมแดง โขลกรวมกนัให้แหลก ใส่ตามดว้ยนํ� าตาลปีY บ   กุง้
แห้ง   กะปิ โขลกต่อแหลกไดต้ามตอ้งการแลว้ใส่นํ� าส้มกระคลุกในครกให้ละลายเขา้
กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่ถว้ย 

 การบริโภค 
รับประทานกบัขา้วร่วมกบัผกัเครื)องเคียง 

 
ส้มกระกบัจิ�งจัง 

ส่วนประกอบ   
จิ�งจงั    ½ ถว้ย 
นํ�าส้มกระ  ¼ ถว้ย   
หอมแดงซอย   2 หวั 
พริกขี�หนูหั)น  10 ดอก 
 นํ�าตาลทราย   ½  ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดซอย  3 ใบ 

วธีิปรุง 
เอาจิ�งจงัใส่หมอ้เติมนํ� าตั�งไฟให้เดือด เทใส่ถว้ยตามด้วยหอมแดงซอย พริกขี�หนูหั)น 
นํ�าตาลทราย นํ�าส้มกระ ใบมะกรูดซอยคลุกใหล้ะลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง   

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

 
สะเดา 

ชื)อวงศ ์Meliaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Azadirachta indica A. Juss. var. siamensis  Valeton เป็น
พืชยืนตน้ตน้ สูง 5-10 เมตร เปลือกตน้แตกเป็นร่องลึกตามยาว ยอดอ่อนสีนํ� าตาลแดง ใบ เป็นใบ
ประกอบแบบขนนก ออกเรียงสลบัรูปใบหอก กวา้ง 3-4 ซม. ยาว 4-8 ซม. โคนใบมนไม่เท่ากนั ขอบใบ
จกัเป็นฟันเลื)อย แผน่ใบเรียบ สีเขียวเป็นมนั ดอก ออกเป็นช่อที)ปลายกิ)งขณะแตกใบอ่อน ดอกสีขาว
นวล กลีบเลี�ยงมี 5 แฉก โคนติดกนั กลีบดอกโคนติดกนั ปลายแยกเป็น 5 แฉก ผล รูปทรงรี ผลอ่อนสี
เขียว ผลสุกสีเหลืองส้ม เมล็ดเดี)ยว รูป ใบและยอดรสขม 
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สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก่น แกไ้ขเ้พอ้คลั)ง แกไ้ขส้ันนิบาต แกเ้ซื)องซึม รากแกเ้สมหะจุก
คอและแน่นในอก เปลือกเป็นยาเจริญอาหาร แกไ้ข บิดมูกเลือด แกท้อ้งร่วง กษยั (โรคซูบผอมแห้งแรง
นอ้ย) แกเ้สมหะ ตม้นํ�าใชแ้ช่ลา้งแผลที)ริดสีดวงทวาร กระพี�แกน้ํ�าดีพิการ(บาํรุงนํ� าดี) แกเ้พอ้คลั)ง เนื�อไม้
ใชท้าํโรงเรือนทาํที)อยูอ่าศยัได ้ใบ ดอก แกไ้ขห้วัลม   

การใชป้ระโยชน์  เนื�อไมใ้ชป้ลูกสร้างโรงเรือนไดดี้ ใบแก่ใชเ้ป็นส่วนผสมทาํสารไล่แมลง ยอด
และดอกบริโภคเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทลวก 
สะเดาลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดสะเดา  1 กก. 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ภูมิปัญญาของปู่ ยา่ตายายบอกเล่าไวว้า่ การลวกสะเดาเพื)อลดความขมทาํไดห้ลายวิธี 
เช่น ลวกกบันํ�าซาวขา้ว ลวกในนํ�าตม้มะขาม ลวกกบันํ�าเกลือ เป็นตน้ ซึ) งทาํไดด้งันี�  คือ 
ตม้นํ�าดงักล่าวขา้งตน้ใหเ้ดือด ใส่ยอดสะเดาปิดฝาจนเฉาเทนํ�าออก เด็ดนํ�าไวร้อบริโภค 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงกบัอาหารจาํพวกนํ� าพริก จิ)งจงั บูดู หรืออาหารรสจดั
อื)นๆ ในการเลือกสะเดาวา่ขมมากหรือนอ้ยนั�น หากยอดหรือดอกสีออกแดงจะขมมาก 
ยอดหรือดอกสีออกเขียวปนขาวจะขมนอ้ย ยอดสะเดาจากตน้ที)แก่หรืออายุมากจะขม
นอ้ยกวา่ตน้ที)มีอายนุอ้ย 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 

ยอดสะเดาดอง 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดสะเดาสด  1 กก. 
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นํ�าส้มตาลโตนด  3 ถว้ย 
วธีิปรุง 

ยอดสะเดาลา้งผึ)งลมให้นํ� าแห้ง ใส่ในภาชะที)จะดอง เช่น หมอ้เคลือบ  ไห ขวดแกว้
ปากกวา้ง เอานํ�าส้มเทลงใส่ใหท้ว่มยอดสะเดา แช่ไวส้ามวนัเริ)มเอามารับประทานได ้

การบริโภค 
นิยมกินเป็นผกัเครื)องเคียงร่วมกบัอาหารชนิดอื)นๆ 
 

ประเภทนํ�าพริก 
สะเดานํ�าปลาหวาน 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดสะเดา  300 กรัม 
   ปลาดุกยา่ง  2 ตวั 
   กะปิยา่ง   ½  ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   2 แวน่ 
   หอมซอย  2 หวั 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่สะเดาลงลวกใหพ้อเฉาเทนํ� าทิ�งเอาไปใส่ในนํ� า
เย็นทนัที เมื)อยอดสะเดาเย็นดีแล้วเอาขึ�นวางเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอากระทะใส่
นํ� ามนัตั�งไฟพอร้อนใส่หอมซอยเจียวให้พอหอมตกัออกเด็ดนํ� ามนัพกัไว ้เอา
นํ� า 1 แกว้ใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่นํ� าตาลเคี�ยวให้ละลายงวดลงพอเหนียวใส่
กะปิย่างยีคนให้ละลายเขา้กนัใส่ตามด้วยหอมเจียวแล้วปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ ตกัใส่ถว้ย 

  การปริโภค 
   นิยมทาํกินร่วมกบัปลาดุดยา่งเป็นกบัขา้วหรือเป็นอาหารวา่ง 
 

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยอดสะเดาใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งสดและลวก 
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สะตอ 
ชื)อวงศ ์Mimosaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Pakria speciosa Hassk. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ สูงมาก

วา่ 30 เมตร โคนตน้มีพูพอนลาํตน้ตรงเปลาเปลือกสีนํ� าตาลแดง ใบประกอบแบบขนนก ใบยาว 15-50 
ซม. กา้นใบยอ่ยยาว 5-10 ซม. ดอกช่อออกตามซอกใบปลายกิ)ง เป็นกระจุกกา้นดอกยาวยาว 20-30 ซม.  
ผลเป็นฝักเมื)อยงัแก่สีเขียวฝักสุกสีดาํ เนื�อหุม้เมล็ดสีเหลือง เมล็ดกลมรีแบนเรียงขวางความยาวฝัก  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก่น แกไ้ข้ ขบัปัสสาวะ แก้ผอมเหลือง เปลือกตน้แกเ้ริมหรือ
งูสวดั เปลือกฝักแกฝี้หนองพุพอง ไฟไหม ้นํ� าร้อนลวก เมล็ดช่วยให้เจริญอาหาร ลดนํ� าตาลในเลือด 
ป้องกนัเบาหวาน ขบัลมในลาํไส้ ขบัปัสสาวะ แกปั้สสาวะปวดขดักะปริบกะปรอย หรือขุ่นขน้เหลือง
แดง   

การใชป้ระโยชน์ ดอก ผล และยอดอ่อนของสะตอ มาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 สะตอแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ  
   สะตอแกะเอาแต่เมล็ด 80 กรัม 
   หน่อไผต่งสับ  200 กรัม 
   มะเขือพวง  ½ ถว้ย 
   เมล็ดขนุนผา่ปอก ½ ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนละลายให้ละลาย
เขา้กนั ใส่หน่อไผส่ับ สะตอ เมด็ขนุน และส่วนประกอบ อื)นๆ พอสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือรับประทานกบัขา้วเหนียวห่อใบกระพอ้ 
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จําพวกแกงจืด  
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงคั,ว 
 สะตอแกงคั,วกุ้ง 
  ส่วนประกอบ  
   สะตอแกะเอาแต่เมล็ด 250 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กุง้ปอก   200 กรัม 
   หน่อไผต่งสับ  100 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าตาล   ½  แวน่ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลาย
เขา้กนัผดัจนหอม ใส่หน่อไผต่งสับ เม็ดสะตอ ผดัต่ออีกครั� ง ใส่กุง้ปอกรอสุก
ใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
 สะตอแกงคั,วซี,โครงหมู 
  ส่วนประกอบ  
   สะตอแกะเอาแต่เมล็ด ½ ถว้ย 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ซี)โครงหม ู  300 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าตาล   ½  แวน่ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
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  วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนใหล้ะลายเขา้กนั 
เดือดดีแล้วใส่ซี)โครงหมูสับ พอสุกใส่ตามด้วยสะตอ เดือดอีกครั� งใส่ใบ
มะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
จําพวกแกงเผด็ 
 สะตอแกงเผด็เนื�อ(ววั ไก่ หมู ) 
  ส่วนประกอบ  
   สะตอแกะเอาแต่เมล็ด  200 กรัม 
   เนื�อหั)น    250 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็   2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบรา    30 กรัม 
   นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามนัพืช   2 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื)องและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั พอเดือด 
ใส่เนื�อตามดว้ยสะตอแกะเมด็พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 

สะตอแกงส้มปลานํ�าจืด 
ส่วนประกอบ   

ปลานํ�าจืด  300 กรัม 
สะตอ   150 กรัม 
นํ�าส้มมะฮั)ว   1 ถว้ย 
เครื)องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 
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เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
วธีิปรุง 

สะตอทั�งฝักขดูผวินอกฝักออกดว้ยชอ้นลิดขอบฝักออกทิ�ง ตดัฝักเป็นเม็ดๆทั�ง
เปลือก แต่ละเมด็ผา่ครึ) ง(ยงัมีเปลือกหุม้เมล็ดอยู)่พกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิ ยีให้ละลายเขา้กนั รอเดือดนํ� าส้ม รอเดือดใส่
ปลาตามดว้ยสะตอ พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

สะตอแกงส้มกุ้ง 
ส่วนประกอบ   

สะตอ   200 กรัม 
กุง้ปอก   150 ตวั 
นํ�ามะนาว   1 ถว้ย 
เครื)องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
สะตอทั�งฝักขดูผวินอกฝักออกดว้ยชอ้นลิดขอบฝักออกทิ�ง ตดัฝักเป็นเม็ดๆทั�ง
เปลือก แต่ละเมด็ผา่ครึ) ง(ยงัมีเปลือกหุม้เมล็ดอยู)่พกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิ ยีให้ละลายเขา้กนั รอเดือดนํ� าส้ม รอเดือดใส่
ปลาตามดว้ยสะตอ พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผดั 

สะตอผดักุ้งหรือผดัหมู 
 ส่วนประกอบ   

กุง้หรือหม ู  200 กรัม 
 สะตอเอาแต่เมล็ด  150 กรัม 
หอมแดงซอย  2 หวั 
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นํ�ามนัพืช   3 ชอ้นโตะ๊ 
กระเทียมทุบ  5 กลีบ  
นํ�าตาล   2 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

 วธีิปรุง 
เอากระทะใส่นํ� ามนัตั�งไฟพอร้อนใส่กระเทียมทุบ หอมแดงซอย ตามดว้ยกุง้หรือหมู
หั)นชิ�นผดัใหพ้อสุก ใส่สะตอที)เตรียมไว ้ ผดัต่อพอสะตอเฉา ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
สะตอผดัเปรี�ยวหวาน 
 ส่วนประกอบ  
  สะตอแกะเอาแต่เมด็ 80 กรัม 
  กุง้ปอกผา่หลงั  200 กรัม 
  แตงกวาหั)นเฉียง  150 กรัม 
  หอมแดง  2 หวั 
  กระเทียมสับ  4 กลีบ 
  นํ�ามะนาว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนั   3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอานํ� ามนัใส่กระทะพอร้อนใส่ตามดว้ยหอมซอย กระเทียมทุบ แตงกวา ผดัจนแตงสุก 
ใส่ตามดว้ยนํ� าตาล นํ� ามะนาว ผดัให้ละลายเขา้กนั ใส่กุง้และสะตอผดัต่อจนกุง้ ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้ว 
 
สะตอผดัหมู 
 ส่วนประกอบ   

หมูสามชั�นหั)นบาง 200 กรัม 
สะตอแกะเอาแต่เมล็ด  150 กรัม 
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พริกขี�หนูแดงทุบ 10 ดอก   
หวัหอมแดงซอย  3 หวั    
กระเทียมทุบ   2 หวั 
นํ�ามนัพืช  ¼ ถว้ย 
นํ�ามะนาว  2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊  

 วธีิปรุง 
เอากระทะใส่นํ� ามนัตั�งไฟพอร้อนใส่กระเทียมเจียวพอหอม ใส่เนื�อหมูผดัพอสุก ใส่
หอมซอย พริกขี�หนูทุบ  ตามดว้ยกะปิยีผดัให้เขา้กนัแล้วใส่สะตอ ผดัต่อพอสุกแล้ว
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
 สะตอผดัเครื,องแกงกบักุ้ง 

ส่วนประกอบ   
กุง้ปอก    200 กรัม 
สะตอแกะเมล็ด  150 กรัม 
นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
 เครื)องแกงเผด็   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
 นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอากระทะใส่นํ�ามนัตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยผีดัรวมกนัจนหอม ใส่สะตอ
ผดัต่อใหพ้อเฉา ใส่ตามดว้ยกุง้ปอกที)เตรียมไวผ้ดัต่อพอกุง้สุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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สะตอผดัเผด็หมู 
ส่วนประกอบ   

สะตอแกะเอาเฉพาะเมด็ 200 ก 
หมู 3 ชั�นหั)นบาง  200 กรัม 
หอมแดงซอย  2 หวั 
นํ�ามนัพืช   3 ชอ้นโตะ๊ 
เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊  
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิลงผดัใหพ้อหอม ตามดว้ยเนื�อ
หม ูหอมแดงซอย สะตอ ผดัต่อพอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
สะตอผดัเผด็ไก่ 

ส่วนประกอบ   
สะตอแกะเอาแต่เมด็ ½ ถว้ย 
ไก่สับ   300 กรัม 
นํ�ามนัพืช   3 ชอ้นโตะ๊ 
เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ  
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิลงผดัพอหอม ตามดว้ยเนื�อไก่
สับเมื)อสุกแลว้ใส่สะตอ ผดัต่อพอสะตอเฉา ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 

สะตอย่างหรือสะตอเผา 
 ส่วนประกอบ  
  สะตอ   5 ฝัก 
 วธีิปรุง 

ถ่านหุงขา้วติดไฟให้ทั)วกนั เอาสะตอทั�งฝักวางบนไฟถ่านจนเปลือกเปลี)ยนสีจากเขียว
เป็นนํ� าตาลอ่อนเปลือกบางส่วยผิวนอกไหมเ้ล็กน้อยมีกลิ)นหอม เอาออกมารอให้อุ่น 
หกัหรือตดัเป็นทอ่นๆละประมาณหา้เมล็ด 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงกบั นํ� าพริก แกงไตปลา จิงจงั บูดู เป็นตน้ ใชนิ้�วโป้งกบั
นิ�วชี� บีบบนเปลือกเมล็ดสะตอเผา เมล็ดในจะหลุดออกมาโดยง่าย 

 
ประเภทดอง 

สะตอดองเมลด็(1) 
 ส่วนประกอบ  
   สะตอ(เมล็ด)  1 กก. 
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   นํ�า     5 ถว้ย 
   เกลือ   2 ชอ้นโตะ๊ 
   ส้มแขก     10 แวน่ 
   นํ�าตาลปีY บ    ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
เอาสะตอทั�งฝักลวกให้พอบีบเม็ดออกง่าย เทนํ� าร้อนออกพกัไว ้พอเยน็แลว้ใชมื้อบีบ
เอาแต่เม็ดออกมา  ลา้งใส่กระชอนวางเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าใส่เกลือตม้ให้เดือดยกลงรอให้
เยน็ เทใส่ลงใส่ภาชนะที)ใชด้อง (เช่น ขวดโหล ไห กระปุก) ใส่แวน่ส้มแขก นํ� าตาลปีY บ 
คนใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ใส่สะตอที)เตรียมไวใ้ห้จมนํ� าที)ดอง ปิดฝาให้สนิทสะตอจะไม่
ดาํ  ประมาณ  5 วนั เริมนาํมาบริโภคได ้

 การบริโภค 
รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริก แกงไตปลา จิงจงั บูดู เป็นตน้ 

 
สะตอดองเมลด็(2) 
 ส่วนประกอบ  
  สะตอ (แกะเอาแต่เมล็ด)  400 กรัม 
  นํ�า    2 ถว้ย 
  หอมแดงทุบ   5 หวั 
  พริกขี�หนูสุก   15 ดอก 
  เกลือ    20 กรัม 
  ส้มแขก    15 กรัม 
  นํ�าตาลทราย   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอาสะตอทั�งฝักลวก พอเยน็แกะบีบเอาแต่เม็ด  ลา้งใส่กระชอนพกัเด็ดนํ� าไว ้ เอานํ� าใส่
เกลือตม้ให้เดือดใส่นํ� าตาลทรายคนให้ละลายเขา้กนัยกลงตั�งพกัรอเยน็ เอาสะตอที)พกั
ไว ้หอมแดงทุบ พริกขี�หนูสุกที)เตรียมไวใ้ส่ขวดปากกวา้ง เทนํ� าเกลือลงไปให้ท่วม ปิด
ฝาใหส้นิท ประมาณ  1  สัปดาห์นาํมาบริโภคได ้

 การบริโภค 
รับประทานกบัขา้วสวยร้อน หรือเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริก แกงไตปลา จิงจงั บูดู  
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สะตอดองฝัก 
 ส่วนประกอบ  
   สะตอ   20 ฝัก  
  เกลือ   50 กรัม      
  ส้มแขก   60 กรัม  
  นํ�าตาล   2 แวน่     

วธีิปรุง 
เอาสะตอสดไมต่อ้งแกะเมด็ลวก พอเยน็ตดัทอ่นประมาณท่อนละห้าเม็ด  ใส่ไหปนกบั
แวน่ส้มแขกพกัไว ้ เอานํ� าเกลือใส่นํ� าตม้ให้เดือด ใส่นํ� าตาลปีY บ คนให้ละลายเขา้กนัยก
ลงรอเยน็ เทใส่ไหสะตอที)เตรียมไวใ้ห้พอท่วม ปิดฝาให้สนิท ประมาณหนึ) งสัปดาห์
เอามาบริโภคได ้

 การบริโภค 
ใชนิ้�วชี� กบัหวัแม่มือบีบออกมารับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงกบั นํ� าพริก แกงไตปลา 
จิงจงั บูดู เป็นตน้ 

 
สะตอดองช่อ 
 ส่วนประกอบ  
   สะตอ   20 ช่อ 
   เกลือ   100 กรัม 
   ส้มแขก   100 กรัม 
   นํ�าตาลแวน่  4 แวน่ 
  ไมข้ดัปากโอ่ง  2 อนั 

วธีิปรุง 
กระทะตั�งไฟใส่นํ�า พอเดือดเอาสะตอทั�งช่อลวกวางพกัรอเยน็ จดัลงโอ่งปนกบัส้มแขก
กดลงขดัปากโอ่งพกัรอไว ้เอานํ� าใส่เกลือตม้ให้เดือด ใส่นํ� าตาลแวน่คนให้ละลายเขา้
กนัยกลงรอเยน็ เทใส่สะตอในโอ่งที)เตรียมไวใ้ห้พอท่วม เอากาบหมากปิดปากโอ่งมดั
ดา้ยเถายา่นนาง  ประมาณ  1  สัปดาห์ นาํมาบริโภคหรือขายได ้

 การบริโภค 
ใชนิ้�วชี� กบัหวัแม่มือบีบออกมารับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงกบั นํ� าพริก แกงไตปลา 
จิงจงั บูดู เป็นตน้ 
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ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

สะตอรับประทานเป็นเครื)องเคียงกบัอาหารทั�ง ยอดอ่อน ดอกอ่อน เมล็ดแก่ เมล็ดสุก เมล็ดงอก 
 

สับปะรด 
ชื)อวงศ ์Bromeliaceae ชื)อทางวทิยาศาตร์: Ananas comosus (L.)Merr. แตกกอ สูง 50-80 ซม. ใบ

เป็นใบเดี)ยวเรียงสลบัซอ้นกนัถี)รอบตน้ กวา้ง 6.5 ซม. ไม่มีกา้นใบ ดอกช่อ ออกจากกลางตน้ มีดอกยอ่ย
จาํนวนมาก ผลเป็นผลรวม รูปทรงกระบอกมน มีกระจุกที)ปลายผลใชข้ยายพนัธ์ุ 
   สรรพคุณทางสมุนไพร จุกสับปะรดเขียว เงา้ส่วนใตดิ้นตม้นํ� าดื)มใชรั้กษาโรคหนองในหรือ
กามโรค ใบตาํพอกแผล เนื�อผลใชเ้ป็นยาแกไ้อขบัเสมหะ แกน(ไส้กลางผล)คั�นเอานํ� าให้กินกระตุน้การ
รู้รส หรือกระตุน้ความอยากกินอาหาร เหงา้ใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะ แกนิ้)ว ลาํตน้และผลมีเอนไซม์ยอ่ย
โปรตีน ชื)อ brome lain ใชเ้ป็นยาลดการอกัเสบและบวมจากการถูกกระแทกบาดแผลหรือการผา่ตดั 
 การใชป้ระโยชน์ ผลและจุกของสับปะรดปรุงแต่งเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 สับปะรดแก่แกงกะทเินื�อ(ไก่ หมู ววั) 
  ส่วนประกอบ  
   สับปะรดแก่เฉือนบาง 300 กรัม 
   เนื�อหั)นบาง  200 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

สับปะรดแก่ปอกเอาตาออกเฉือนเป็นชิ�นบางพกัไว ้ เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดใส่เนื�อที)เตรียมไว้
ตามดว้ยสับปะรด พอสุกเติมหวักะทิ เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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  การบริโภค 
   รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริก 
  
จําพวกแกงจืด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 จุกสับปะรดแกงคั,วกะทกิบัไก่ 
  ส่วนประกอบ  
   จุกปอกเอาส่วนอ่อนสับ 300 กรัม 
   ไก่สับชิ�นเล็ก  250 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

จุกสับปะรดปอกเอาแต่ส่วนอ่อนสับเป็นชิ�นเล็กๆ เอาหางกะทิใส่กระทะตั�งไฟ
ผดักบัเครื)องแกงและกะปิให้พอหอม เติมหางกะทิส่วนที)เหลือคนให้เขา้กนั 
รอเดือดใส่เนื�อไก่สับและสับปะรดที)เตรียมไว ้พอสุกเติมหวักะทิ เดือดอีกหน
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

สับปะรดแกงส้มปลาช่อน 
ส่วนประกอบ  
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   สับปะรด  250 กรัม 
ปลาช่อนหั)น  300 กรัม   

   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  ¼ ถว้ย 

วธีิปรุง 
ปลาช่อนขอดเกล็ดหั)นชิ�นลา้งพกัไว ้สับปะรดแก่ปอกเอาตาออกเฉือนบางๆ
พกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
ใส่นํ�ามะนาวและสับปะรด เดือดอีกครั� งใส่ปลารอสุก  ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผดัหรือทอด 

สับปะรดผดัเปรี�ยวหวานกบัหมู 
ส่วนประกอบ  

  สับปะรดหั)น  200 กรัม 
หมูสามชั�น  200 กรัม 
หอมแดงซอย  10 กรัม 

  กระเทียมสับ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนั   3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอานํ� ามนัใส่กระทะเจียวหอมกระเทียม ใส่ใส่ตามด้วยสับปะรด นํ� าปลา นํ� าตาล นํ� า
มะนาว ผดัใหล้ะลายเขา้กนั ใส่หมหูั)นชิ�นบางผดัต่อจนหมูสุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

สับปะรดยาํ 
 ส่วนประกอบ  
  สบัปะรดครึ) งแก่ครึ) งสุก 300 กรัม 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  พริกขี�หนูหั)น  6 ดอก 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

ปอกสับปะรดผา่กลางเป็นซุงเล็กๆแลว้ซอยบางๆใส่ภาชนะไว ้ ยกีะปิยา่งใส่ตามดว้ย
หอมแดงซอย พริกหั)น และเกลือ คลุกใหล้ะลายเขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  ชาวบา้นนิยมรับประทานเป็นกบัขา้วมื�อเที)ยง 
   

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
สาคู 

ชื)อวงศ ์ Palmae ชื)อวิทยาศาสตร์ Metroxylon sagu Rottb. เป็นพืชยืนตน้ใบเลี�ยงเดี)ยว ชอบขึ�น
ตามขอบหว้ยหนองคลองบึงที)เป็นนํ�าจืด ใบประกอบแบบขนนกสีเขียวยาว4-5 เมตร ใบยอ่ย 1-1.5 เมตร 
เมื)อตดัทางใบจะมียางใสออกมา ลาํตน้เหนือดินตั�งตรง ดอกช่อออกที)ยอดเมื)อออกผลแลว้ตน้จะตาย   

สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดอ่อน แกเ้ส้นเอ็นบาํรุงขอ้ บาํรุงกระดูก รากแกไ้ขข้บัปัสสาวะ ผล
แกบิ้ดปิดธาตุ ยางจากทางใบ แกเ้ริมหรืองูสวดั แผลไฟไหม ้ใชท้าหนา้ลอกสิวเสี� ยน ลอกฝ้า   

การใชป้ระโยชน์ ใบเยบ็มุงหลงัคาหรือกั�นฝาบา้น กา้นทางใบใชท้าํกรงนกหรือทาํฝาบา้น ตน้
ตดัท่อนยาวประมาณ 50 ซม.ตั�งนอนไวใ้ห้เป็ดไก่จิกกินส่วนที)เหลือแช่นํ� าไวใ้ช้ในวนัต่อๆไป ลาํตน้ที)
กาํลงัอยูใ่นระยะมีช่อดอกเป็นเขากวาง จะมีแป้งในลาํตน้มาก ใชท้าํแป้งลาคู ยอดลาํตน้อ่อนเอามาปรุง
อาหารไดเ้ช่นเดียวกบัยอดมะพร้าว ชาวบา้นสมยัก่อนมกัตดัแบกเอามาช่วยงานหรือเป็นของกาํนลัแก่ผู ้
อาศยัในระบบนิเวศที)หายาก เพื)อเอามาประกอบอาหารใชเ้ลี�ยงแขกที)มาช่วยงานไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดสาคูแกงกะท(ิกุ้ง ไก่ หมู ววั) 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดสาคูสับ  300 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เนื�อหั)น   250 กรัม 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั พอเดือดจดัใส่ยอดสาคู สุกนิ)มดีแลว้ใส่เนื�อ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงจืด  
 ยอดสาคูต้มกระดูกหมู 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดสาคูหั)นชิ�น  300 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   กระดูกหมสูับ  300 กรัม 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมทุบ พอเดือดใส่กระดูกหมูสับให้เดือดซักระยะ
หนึ)งแลว้ตั�งไฟอ่อนจนเนื�อเริ)มเปื) อย ใส่ยอดสาคูตม้ต่อจนสุกนุ่ม ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยอดสาคูแกงคั,ว(ไก่ หมู ววั) 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดสาคูสับ  200 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เนื�อหั)น   250 กรัม 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
พอเดือดใส่ยอดสาคู ตม้จนสุกนิ)มดีแลว้ใส่เนื�อ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงเผด็ 
 ยอดสาคูแกงเผด็ปลานํ�าจืด 

ส่วนประกอบ  
   ยอดสาคูสับ  200 กรัม 
   ปลานํ�าจืดหั)น  300 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
พอเดือดใส่ยอดสาคู สุกนิ)มดีแลว้ใส่เนื�อปลา รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดสาคูแกงส้มปลานํ�าจืด 

ส่วนประกอบ   
ยอดสาคูหั)นชิ�น  250 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เนื�อปลาหั)น  300 กรัม 
นํ�ามะนาวควาย  1 ถว้ย 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
นํ�าเกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง   
เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟละลายกะปิและเครื) องแกงคนให้ละลายเข้ากนั ใส่นํ� า
มะนาวควาย ยอดสาคู ปลาหั)นที)เตรียมไว ้รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทผดัหรือทอด 
ยอดสาคูผดั 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดสาคูสับชิ�นเล็ก 300 กรัม 
  กุง้ปอกเปลือก  200 กรัม 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง  

เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่กะปิผดักบัพริกขี�หนูทุบให้พอหอมใส่ยอดสาคู
สับ ผดัต่อจนสุกใส่กุง้ปอกพอกุง้สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทต้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
อาจาดยอดสาคู 

ส่วนประกอบ  
  นํ�าส้มสายชู  ½  ถว้ย 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  ยอดสาคู  400 กรัม 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  พริกชี� ฟ้าซอย  1 ดอก 
  ใบผกัชีสับ  2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ�าส้มสายชูผสมนํ�าตาลทราย เกลือ คนจนละลายเขา้กนัใส่ภาชนะพกัรอไว ้นาํยอด
อ่อนของสาคูมาหั)นขวางบางๆเป็นชิ�นพองามใส่ถว้ย โรยหนา้ดว้ยหอมแดงซอย พริก
ชี� ฟ้าเขียวซอย ราดดว้ยนํ�าอาจาดที)พกัรอไว ้โรยดว้ยใบผกัชีเล็กนอ้ย  

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ เสิร์ฟพร้อมของทอด เช่น ทอดมนัปลาหรือกุง้ 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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สาหร่ายผมนาง 

 ชื)อวงศ ์Gracilariaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Gracilaria fisheries (Xia et Abbott) Abbott, Zhang et 
Xia) เป็นสาหร่ายที)ขึ�นอยูใ่ตน้ํ� าในระบบนิเวศที)มีนํ� ากร่อย เกาะอยูก่บัวสัดุใตน้ํ� า เช่น เปลือกหอย กอ้น
กรวด ตอไม ้ ลกัษณะตน้เป็นเส้นกลมยาวเล็กสีเขียวแก่ ขนาดประมาณไส้ดินสอดาํ ตน้ 

 การใชป้ระโยชน์ ดา้นการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ใชท้าํยารักษาโรคกระเพาะ ยาระบาย และยาแก้
โรคคอพอก ทาํแคปซูลสําหรับหุ้มยา ใชรั้กษาโรคกระเพาะหยอ่น ลาํไส้ใหญ่อกัเสบ ริดสีดวงทวาร ใจ
สั)น ความดนัโลหิตสูง หลอดเลือดแข็ง ขอ้อกัเสบ โรคอว้นต่างๆ หากรับประทานสาหร่ายเป็นประจาํ 
จะช่วยทาํให้อาการทุเลาลงได ้ ทางผลิตภณัฑ์อาหารใชท้าํวุน้ในอุตสาหกรรมแยม ขนมปัง เนย มายอง
เนส และลูกกวาด โดยใชเ้ป็นตวัช่วยให้นิ)มและขน้ ใชใ้ส่ในอาหารกระป๋องช่วยป้องกนัสนิม ใชผ้สม
เครื)องดื)ม เช่น ไวน์ เบียร์ ช่วยทาํใหสี้ใสไมต่กตะกอน ตน้รับประทานสดหรือแหง้ได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดั 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

 ยาํสาหร่ายผมนางแห้ง 
ส่วนประกอบ   

สาหร่ายแหง้   300 กรัม 
ตะไคร้ซอย   1 ตน้ 
หอมแดงซอย  2 หวั 
 มะพร้าวคั)ว   30 กรัม 
พริกขี�หนูหั)น   10 ดอก 
นํ�าบูดู    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าส้มตาลโตนด  5 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
นํ�าบูดูตั�งไฟให้เดือดพกัรอไว ้สาหร่ายแห้งลา้งเด็ดนํ� า ใส่ภาชนะตามดว้ยตะไคร้ซอย 
หอมแดงซอย มะพร้าวคั)ว พริกขี�หนูหั)น นํ� าบูดูที)พกัรอไว ้คลุกให้ละลายเขา้กนั ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ยาํสาหร่ายผมนางสด 

ส่วนประกอบ   
สาหร่ายสด  400 กรัม 
ถั)วลิสง   40 กรัม 
กุง้แหง้   50 กรัม 
ตะไคร้ซอย   1 ตน้ 
หอมแดงซอย  2 หวั 
 มะพร้าวคั)ว   ½  ถว้ย 
พริกขี�หนูหั)น   10 ดอก 
นํ�าบูดู    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊  
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
นํ�าบูดูตั�งไฟให้เดือดพกัรอไว ้สาหร่ายแห้งลา้งเด็ดนํ� า ใส่ภาชนะตามดว้ยตะไคร้ซอย 
หอมแดงซอย มะพร้าวคั)ว พริกขี�หนูหั)น นํ� ามะนาว นํ� าตาล นํ� าบูดูที)พกัรอไว ้คลุกให้
เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
โสน 

ชื)อวงศ ์Leguminosae-Papilionoideae ชื)อวิทยาศาสตร์ Sesbania javanica Mig โสนเป็นพืชอายุ
ปีเดียวตน้สูง 1-2 เมตร  เนื�อไมเ้บาเปราะไม่มีแก่น ชอบขึ�นตามขอบหนองบึง ใบประกอบแบบขนนก
ปลายใบคี)  ดอกช่อสีเหลือง ผลเป็นฝักยาว มีเมล็ดมาก  

 สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ตน้ ใบ แกไ้ข ้ขบัปัสสาวะ แกผ้อมเหลือง ดอก แกป้วดมวนทอ้ง 
แกโ้รคผวัหนงัผื)นคนั กลากเกลื�อน ช่วยระบายอ่อนๆ  ตน้ยา่งไฟให้เกรียมแลว้ตม้เอานํ� าดื)มเป็นยาขบั
ปัสสาวะ   

การใชป้ระโยชน์ โสน เอามาเป็นอาหารไดท้ั�งดอกและยอดอ่อน 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
  
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ดอกโสนแกงส้มปลาดุก  

ส่วนประกอบ  
   ปลาดุกหั)น  300 กรัม 
   ดอกโสนสด  200 กรัม 
   นํ�ามะขามเปียก  1 ถว้ย 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามเปียกยีให้เนื�อละลายตกัเอากากออก ใส่
เครื)องแกงส้มและกะปิยีคนใหล้ะลายเขา้กนั ปล่อยใหเ้ดือดดีแลว้ใส่ปลาตาม
ดว้ยดอกโสนที)เตรียมไว ้รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
 



 394

ประเภทผดัหรือทอด 
ดอกโสนผดัหมูสามชั�น 
 ส่วนประกอบ  
  โสน   300 กรัม 
  หมูหั)น   250 กรัม 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟเจียวกระเทียมให้หอม ใส่หมูผดัต่อให้พอเริ)มสุก ใส่ดอก
โสนผดัต่อพอสุกแลว้ทั�งหมดดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 

ดอกโสนลวก 
 ส่วนประกอบ  
  ดอกโสน  500 กรัม 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เกลือพอเดือดใส่ดอกโสนลวกให้พอเฉา เทนํ� าร้อนออกใส่นํ� า
เยน็ทนัที เทออกเด็ดนํ�า 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื)องเคียง 
 

ประเภทนึ,ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยาํดอกโสน 
ส่วนประกอบ   

ดอกโสน  300 กรัม  
กุง้ปอกผา่ลวก  150 กรัม  
มะพร้าวคั)ว  40 กรัม  
หอมแดงซอย  2 หวั  
นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊  
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
 กะปิยา่ง  1 ชอ้นโตะ๊ 
 พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 

วธีิปรุง 
ดอกโสนเด็ดเอาแต่ดอกลวกตั�งพกัรอไว ้ลวกกุง้พอขาวเทนํ� าออกใส่ภาชนะ ใส่ตาม
ด้วยดอกโสน มะพร้าวคั)ว หอมแดงซอย นํ� ามะนาว กะปิย่าง(ยีให้ยุ่ยก่อน)คลุกให้
ละลายเขา้กนั แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
 รับประทานกบัขา้วสวย หรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ดอกและยอดอ่อนของโสนใชบ้ริโภคเป็นผกัเครื)องเคียงได ้
 

หมากหมก 
ชื)อวงศ ์Opiliaceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Lepionurus sylvestris  Blume ไมพุ้ม่ขนาดเล็กสูงประมาณ 

1 – 4 เมตร ใบเป็นใบเดี)ยวเรียงสลบัรูปไข่ขอบขนาน แผน่ใบหนารูปหอกหรือไข่กลบั ดอกออกเป็นช่อ
ที)ซอกมุมใบ ผลกลมรียาวประมาณ 1 ซม. ผลแก่สีเขียวเมื)อสุกสีแดงสด 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากใชกิ้นดิบๆหรือเคี)ยวกบันํ� า 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วนดื)มบาํรุงกาํลงั
กระตุน้ความกาํหนดั  รากตากแหง้บดผสมนํ�าผึ�ง  ปั� นกลอนขนาดปลายกอ้ยกินวนัละ 3 เม็ดเป็นยาบาํรุง
กาํลงั    รากตม้กินแกต้านขโมย แกซ้างในเด็ก รักษาฝ้าในปาก ทั�งตน้แกโ้รคไตโรคนิ)วขบัปัสสาวะ   

การใชป้ระโยชน์ ใบอ่อนนาํมาปรุงประกอบอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด  
 หมากหมกแกงเลยีง 

 ส่วนประกอบ   
ใบหมากหมกอ่อน  200 กรัม 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้แหง้    50 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยตาํ  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่กะปิ หอมแดงทุบ พริกไทยตาํ รอให้นํ� าเดือดใส่กุง้แห้ง 
ใบหมากหมก พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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จําพวกแกงคั,ว 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 

หมากหมกต้มสมรม 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดหมากหมก  100 กรัม 
  ยอดผกัหวาน  100 กรัม 
  ถั)วฝักยาว  50 กรัม 
  มะเขือยาว  50 กรัม 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  หางกะทิ   2 ถว้ย 
  มะเขือพวงทุบ  40 ถว้ย 
  กะปิกุง้   ½  ชอ้นโตะ๊  
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่กะปิยีคนให้ละลาย ใส่หอมแดงทุบและผกั
ทั�งหมดที)เตรียมไวล้งไป รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ   

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วและผกัเครื)องเคียง 
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ประเภทลวก 
หมากหมกลวกกะท ิ
 ส่วนประกอบ  

ยอดหมากหมก  500 กรัม 
 กะทิสด   2 ถว้ย 
 เกลือ   1 ชอ้นชา 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ยอดหมากหมกปลิดแต่ใบอ่อนลา้งเด็ดนํ� าพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่
กะปิยใีหล้ะลายเขา้กนัแลว้ใส่ตามดว้ยหอมแดงทุบ เกลือ ใส่ตามดว้ยยอดหมากหมกที)
เตรียมไว ้รอผกัสุกนิ)มปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว และเป็นผกัเครื)องเคียงนํ�าพริกชนิดต่างๆ 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มลู 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยอดหมากหมกลวกนํ�าร้อนหรือลวกกะทินิยมใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียง 
 

หวาย 
ชื)อวงศ ์Palmae ชื)อวทิยาศาสตร์ Calamus sp. เป็นพืชจาํพวกปาล์มที)เลื�อยเกาะเกี)ยวไปตามตน้ไมอื้)น ใบ
ประกอบแบบขนนก ปลายใบยอ่ยมีหนามแหลมปลายโคง้ หวายมีหลากหลายชนิด  

สรรพคุณทางสมุนไพร หวายมีมากชนิด เถาหวายทุกชนิดแกไ้ข ้ขบัปัสสาวะ แกผ้อมเหลือง แก้
ไขเ้รื�อรัง ผลหวายแกน้ํ� าเหลืองเสีย แกแ้ผลพุพอง แกแ้ผลในปาก แกบิ้ดปิดธาตุ แกท้อ้งร่วงทอ้งเดิน แต่
หากใหม้ากเกนไปจะทาํใหท้อ้งผกู 

การใชป้ระโยชน์ ในอดีตชาวบา้นมกัเกบ็เอายอดอ่อนมาทาํเป็นอาหาร เมื)อทาํการหกัร้างถางพง 
หรือเมื)อตดัเอาลาํต้นแก่มาใช้ประโยชน์ก็เอายอดมาบริโภคด้วย ปัจจุบนัยอดหวายมีราคาแพงจึงมี
เกษตรกรปลูกเขา้ไวใ้นพื�นที) เพราะสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ทั�งลาํตน้ หน่อ และยอดเอามาปรุง
แต่งเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงจืด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงเผด็ 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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จําพวกแกงส้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผดัหรือทอด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
เห็ด 

เห็ดที)รับประทานไดมี้หลายชนิด และแต่ละชนิดก็อยูใ่นระบบนิเวศที)แตกต่างกนั การอนุรัก
ความหลากหลายของระบบนิเวศ จะช่วยให้มีเห็ดที)รับประทานได้หลากหลายชนิดพนัธ์ด้วย เช่น 
เห็ดโคน เห็ดเสม็ด เห็ดตบัเต่า เห็ดแครง เห็ดเผาะ เห็ดนา เห็ดไข่ไก่ เป็นตน้ ในอดีตชาวบา้นรู้ฤดูกาล
และระบบนิเวศที)จะหาเห็ดชนิดต่างๆ  แลว้เอามาปรุงเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

สรรพคุณทางสมุนไพร เห็ดทุกชนิดที)กินได ้ประโยชน์ทางยา บาํรุงตบั บาํรุงปอด บาํรุงหวัใจ 
บาํรุงกาํลงั ชนิดกินไมไ่ดแ้กโ้รคผวิหนงั 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 แกงกะทเิห็ดเสม็ด ใส่สับปะรด 

ส่วนประกอบ   
เห็ดเสมด็ลวก  200 กรัม 
สับปะรดหั)นชิ�น  300 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊   
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟรอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  
เดือดอีกครั� งใส่เห็ดเสมด็ ตามดว้ยสับปะรด พอสุกปรุงแต่งรสชิมตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
แกงกะทเิห็ดเสม็ดยอดมะขาม 

ส่วนประกอบ   
เห็ดเสมด็ลวก  200 กรัม 
ยอดมะขามอ่อน  200 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊  
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กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟรอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั เดือดอีก
ครั� งใส่เห็ดเสมด็ ตามดว้ยยอดมะขามที)เตรียมไว ้พอสุกปรุงแต่งรสชิมตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย  

 
เห็ดเสม็ดแกงกะทกิุ้ง 

ส่วนประกอบ     
เห็ดเสมด็ลวก   250 กรัม 
เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊   
กะปิ    1ชอ้นโตะ๊ 
กุง้สดปอกเปลือก  250 กรัม 
กะทิ   3 ถว้ย 
นํ�าปลา   1 ถว้ย 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ปล่อย
เดือดใส่กุง้ตามดว้ยเห็ดเสมด็รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 แกงคั,วเห็ดแครงกบัเนื�อววั 

ส่วนประกอบ   
เห็ดแครง    250 กรัม 
 เนื�อววัหั)นบาง  250 กรัม 
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เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊   
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย   
นํ�าตาล   1ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
เอาหวักะทิผดักบักะปิและเครื)องแกงใหล้ะลายเขา้กนั พอหอมใส่หางกะทิ รอ
เดือดใส่เนื�อววัรอสุกใส่เห็ดแครงคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดอีกหนปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ   

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
แกงคั,วเห็ดแครงกบักุ้ง 

ส่วนประกอบ   
เห็ดแครงสด    200 กรัม 
 กุง้ปอกเปลือก  200 กรัม 
เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊   
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1ถว้ย 
ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
นํ�าตาล   1ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
เห็ดแครงสดตดัตีนลา้งพกัรอไว ้เอาหวักะทิผดักบักะปิและเครื)องแกงใหล้ะลายเขา้กนั 
พอหอมเทหางกะทิลงใส่คนให้ละลายเขา้กนั  แลว้ใส่ตามดว้ยเห็ดแครงที)เตรียมไว ้รอ
สุกใส่กุง้คนใหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดอีกหนใส่ใบมะกรูดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ   

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงเผด็ 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
จําพวกแกงส้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทผดั 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 

เห็ดโคนต้มเกลอื 
 ส่วนประกอบ  
  เห็ดโคนฉีก  250 กรัม 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟกบัหอมทุบ พอเดือดใส่เห็ดตามดว้ยเกลือปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ห่อหมกเห็ดแครง 
ส่วนประกอบ  

  เห็ดแครง  250 กรัม 
  หมูสับ   ½ ถว้ย 
  ไขเ่ป็ด   2 ฟอง 
  เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบกลว้ย  ½  ใบ 

วธีิปรุง 
เอาเห็ดแครงตดัตีนใส่ครกตาํพอชํ� าพกัรอไว ้เอากะทิคลุกกบัเครื)องแกงและกะปิให้
ละลายเขา้กนั ใส่ตามดว้ยหมูสับ ไข่ เห็ด คลุกอีกหนจนเขา้กนัดีแลว้อาจห่อใบตองไป
ยา่งไฟลองชิม ปรุงแต่งจนไดร้สตามตอ้งการ เมื)อไดที้)ตามชอบแลว้ ตกัใส่ใบกลว้ยห่อ
ทบักนัหลายๆชั�น แลว้เอาไปหมกขี� เถา้ใตก้องไฟจนสุก  

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยาํเห็ดเสม็ด 
 ส่วนประกอบ  
  เห็ดเสมด็ตม้  200 กรัม 
  มะปริงซอย  ½ ถว้ย 
  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั)น  7 ดอก 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�าตาล   1ชอ้นชา 
  เกลือ    ½ ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอากะปิยา่งยีใหยุ้ย่ คลุกกบัมะปริงซอย ใส่ตามดว้ยพริกขี�หนู หอมแดงซอย และเห็ด
ใหล้ะลายเขา้กนั แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว(ทาํเสร็จกินทนัทีจะไดร้ดชาติดี) 
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ประเภทย่างหรือปิ� ง 
 เห็ดขาวหรือเห็ดแครงทรงเครื,อง 

ส่วนประกอบ   
เห็ดขาวหรือเห็ดแครง 300 กรัม 
ใบขมิ�น   10 ใบ 
 ตะไคร้หั)น  2 ชอ้นโตะ๊  
ขมิ�นซอย  1 ชอ้นโตะ๊   
พริกขี�หนู  6 ดอก  
พริกไทยดาํ  1 ชอ้นชา  
กระเทียม  4 กลีบ  
เกลือ   ½ ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาเห็ดโขลกให้พอชํ� าพกัรอไว ้เอาส่วนประกอบ เครื)องแกงโขลกให้แหลกคลุกกบั
เห็ดใหล้ะลายเขา้กนั แลว้ตกัใส่ใบขมิ�นทาํเป็นห่อ เอาไปหนีบไมต้บัยา่งไฟถ่านใหสุ้ก 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกินเป็นกบัแกลม้ 

 
เห็ดแครงปิ� ง 
 ส่วนประกอบ  
  เห็ดแครงตดัตีน  200 กรัม 
  ตะไคร้ซอย  1 ตน้ 
  ขมิ�น   10 กรัม 
  พริกขี�หนู  5 ดอก 
  กระเทียม  5 กลีบ 
  หอม   2 หวั 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบตองลนไฟ  ½  ใบ 
 วธีิปรุง 

เอาตะไคร้ ขมิ�น พริก หอม กระเทียม นํ� าตาลใส่ครกตาํให้แหลก แล้วใส่ตามด้วย
นํ� าปลาและเห็ด ตาํต่อให้ละลายเขา้กนัและเห็ดพอชํ� า ตกัใส่ใบตองที)เตรียมไว ้ห่อทบั
กนัหลายชั�นแลว้เอาไปยา่งไฟอ่อนใหสุ้ก 
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 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   

ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 

เห็ดเสม็ดนํ�าพริก 
ส่วนประกอบ  

  เห็ดเสมด็ลวก  1 ถว้ย 
มะปริงซอย  1/2  ถว้ย 

  หอมแดง  2 หวั 
  กระเทียม  4 กลีบ 
  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนู  5 ดอก 
 วธีิปรุง 

โขลกหอม กระเทียม นํ� าตาล และพริกเขา้ดว้ยกนัแหลกแลว้ใส่ กะปิโขลกต่อ แหลกดี
แลว้ใส่ตามดว้ยมะปริงซอยโขลกต่อ เมื)อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
นํ� าพริกจิ�มเห็ดเสม็ดกินกบัขา้วสวยร้อน ชาวบา้นนิยมทาํกินในช่วงฤดูฝนเพราะเห็ด
เสมด็หาง่ายตามป่าพรุบริเวณที)มีตน้เสมด็ขาวขึ�นอยู ่

 
เห็ดเสม็ดนํ�าพริกข่า 
 ส่วนประกอบ  
  ขา่อ่อน   10 แวน่ 
  นํ�าส้มจีYด  4 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  หอมแดง  2 หวั  
  พริกขี�หนู  8 ดอก 
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 วธีิปรุง 
โขลกหอมแดง ข่าอ่อน พริกขี�หนูให้แหลกแลว้ใส่กะปิยา่งโขลกต่อให้ละลายเขา้กนั 
ใส่ตามดว้ยนํ�าตาลนํ�าส้มจีYดใชส้ากยใีหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานกบัเห็ดเสมด็ลวกเป็นผกัเครื)องเคียง 
   

ประเภทผกัเครื,องเคียง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
เหรง 

ชื)อวงศ ์Palmae ชื)อวิทยาศาสตร์ Livistona speciosa Kurz เป็นพืชยืนตน้ตระกูลปาล์ม ตน้สูงได้
ถึง 15 เมตร ใบเดี)ยวสีเขียวรูปผา่มือแผก่วา้ง 1-1.5 เมตร ขอบกา้นใบมีหนามแหลม ตน้แก่มีใบเป็นพุม่ที)
ยอด ดอกช่อออกที)กาบใบ ผลกลมสีฟ้าขาวขนาดประมาณนิ�วหวัแมโ้ป้ง 

สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดอ่อนบาํรุงตบั บาํรุงปอด บาํรุงขอ้ บาํรุงเส้นเอ็น บาํรุงกระดูก ราก
แกไ้ขผ้อมเหลือง ขบัปัสสาวะ 

การใชป้ระโยชน์  ใบใชท้าํหลงัคา ห่อผลผลิตการเกษตร กา้นใบทาํเครื)องมือเครื)องใชใ้นบา้น 
ตน้ใช้ทาํเครื) องเรือนหรือเสาโป๊ะดักปลา ยอดอ่อนใช้ปรุงอาหารได้หลายรูปแบบ เช่นเดียวกบัยอด
มะพร้าว 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
  ยอดเหรงแกงกะท(ิ หมู ววั  ไก่ )  

ส่วนประกอบ   
ยอดอ่อนของเหรง 300 กรัม  
เนื�อ(หม ูไก่ แพะ แกะ ววั) 250 กรัม  
เครื)องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 

  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ากะทิสด  3 ถว้ย 

  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
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วธีิปรุง 
สับยอดเหรงเหมือนสับมะละกอทาํส้มตาํ  เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือด
ใส่ยอดเหรงสับ   ปิดฝารอเดือดใส่เนื�อ เดือดอีกครั� งใส่ตวักะทิ ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ 

 
จําพวกแกงจืด  
 ยอดเหรงต้มเนื�อหรือกระดูกหมู 
  ส่วนประกอบ  
   ยอดเหรงหั)นชิ�น  250 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   เนื�อหรือกระดูกหมสูับ 300 กรัม 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมทุบ พอเดือดใส่เนื�อตม้ไฟอ่อนจนเนื�อเริ)มเปื) อย ใส่
ยอดเหรงตม้ต่อจนสุกอ่อนนุ่มแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ยอดเหรงแกงคั,ว 

ส่วนประกอบ  
   ยอดเหรงสับ  300 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   เนื�อ   250 กรัม 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั พอเดือดจดัใส่ยอดเหรงสับ เคี)ยวจนสุกนิ)มดีแลว้ใส่เนื�อ รอสุกปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงเผด็  
 ยอดเหรงแกงเผด็เนื�อ 

ส่วนประกอบ  
   ยอดเหรงสับ  300 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เนื�อหั)นบาง  250 กรัม 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั พอเดือดจดัใส่ยอดเหรงสับ สุกนิ)มดีแลว้ใส่เนื�อ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดเหรงแกงส้มปลาช่อน 

ส่วนประกอบ   
ยอดเหรงหั)นชิ�น  250 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ปลาช่อนหั)น  300 กรัม 
นํ�าส้ม   1 ถว้ย 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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วธีิปรุง   
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟละลายกะปิและเครื)องแกงคนให้ละลายเขา้กนั ใส่นํ� าส้ม
ตามดว้ยยอดเหรง ปลา รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผดั 

ยอดแหรงผดัหมูหวาน 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดเหรงหั)นชิ�นเล็ก 250 กรัม 
  หมูหวาน  ½ ถว้ย 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัหม ู  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง  

เอานํ�ามนัหมใูส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่กระเทียมผดัพอหอมใส่ยอดเหรง ผดัจนสุกใส่
หมูหวานผดัต่อใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทต้ม 

ยอดเหรงต้มกะท ิ
 ส่วนประกอบ  
  ยอดอ่อนของเหรงสบั 300 กรัม 
  กะทิ   2 ถว้ย 
  หอมแดงทุบ  3 หวั 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่กะปิ หอมแดงทุบตามดว้ยยอดเหรงสับ พอเดือดปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 
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 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
   

ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยอดเหรงยาํกุ้งนา 
 ส่วนประกอบ  
  ยอดเหรงสับ  250 กรัม 
  กุง้นาลวก  200 กรัม 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
 วธีิปรุง 

เอายอดเหรงสับใส่ภาชนะคลุกดว้นกนักบักุง้นาลวก นํ� ามะนาว นํ� าตาล หอมแดงซอย 
พริกขี�หนูหั)น เขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
   

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

เหรียง 
วงศ์ Leguminosae-Mimosoideae ชื)อพฤกษศาสตร์ Parkia timoriana Merr. เป็นพืชยืนตน้

ขนาดใหญ่ มีพพูอนสูงไดถึ้ง 7 เมตร ชอบแสงแดดเรือนยอดเป็นพุม่กลมไมแ่ผก่วา้ง เป็นไมช้ั�นบนสูงได้
ถึง  50  เมตร ชอบที)มีฝนตกชุกความชุ่มชื�นในอากาศสูง ลาํตน้เปลาตรง เนื�อไมเ้ปราะไม่มีแก่น เริ)มผลดั
ใบขณะที)ออกช่อดอก ใบร่วงหมดตน้เมื)อผลเริ)มแก่ แลว้ผลิออกมาใหม่ทั�งเรือนยอด ใบประกอบแบบ
ขนนก 2 ชั�นเรียงสลบักนั  ใบยอ่ยรูปขอบขนานปลายใบโคง้ไปทางดา้นหนา้  ดอกออกเป็นช่อกระจุก
กลมกา้นช่อดอกยาว  ผลช่อเป็นฝักแคบแบนแขง็ไมบิ่ด ฝักแก่ไมเ่ห็นเมล็ดนูนอยา่งเด่นชดัเหมือนสะตอ 
เมล็ดขนาด 11 x 20 มม. ประมาณ 20 เมล็ดต่อฝัก เปลือกหุม้เมล็ดแขง็หนาสีคลํ�า  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก เนื�อไม ้แกผ้อมเหลือง ขบัปัสสาวะ แกก้ษยั เปลือกต้นแกแ้ผล
พุพอง แกเ้ริมหรืองูสวดั เมล็ดบาํรุงเส้นเอ็น บาํรุงขอ้ บาํรุงกระดูก ฝักที)เอาเมล็ดออกแลว้ตม้นํ� าใช้ชะ
ลา้งแผลหรือแช่ชาํระริดสีดวงทวาร  

การใช้ประโยชน์ ชาวบา้นเก็บเอาฝักที)หล่นอยูต่ามโคนตน้มาแกะเอาเม็ด รวบรวมไวพ้อได้
จาํนวนตามความตอ้งการแลว้ อาจจะเอาไปขายหรือเอาไปตดัเปลือกแขง้ออกบางส่วนออกแลว้แช่นํ� าให้
ซึมเขา้ถึงเมด็ใน จากนั�นเอาไปเพาะ แลว้เอาใบเลี�ยงมาปรุงเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ลกูเหรียงแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ  
   เมล็ดลูกเหลียงเพาะ 100 กรัม 
   หน่อไผต่งสับ  80 กรัม 
   มะเขือหั)น  ½ ถว้ย 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
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   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื)องแกงและกะปิยคีนละลายให้ละลาย
เขา้กนั ใส่หน่อไม ้สะตอ มะเขือ และส่วนประกอบ อื)นๆ พอสุกปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือรับประทานกบัขา้วเหนียวห่อใบกระพอ้ 
 
จําพวกแกงจืด  

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 ลกูเหรียงแกงคั,วเนื�อ(ไก่-หมู-ววั) 
  ส่วนประกอบ  
   เมล็ดลูกเหรียงเพาะ 200 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เนื�อหั)น   300 กรัม 
   หน่อไผป่่าสับ  100 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื)องแกงและกะปิยีคนใหล้ะลายเขา้
กนั เดือดแลว้ใส่หน่อไผป่่า ลูกเหรียง เดือดอีกครั� งใส่เนื�อรอสุก ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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จําพวกแกงเผด็ 
 แกงเผด็ลกูเหรียงกบัเนื�อ(ไก-หมู-ววั) 
  ส่วนประกอบ  
   เมล็ดลูกเหรียงเพาะ  200 กรัม 
   เนื�อหั)น    250 กรัม 
   เครื)องแกงเผด็   2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่
เนื�อตามดว้ยลูกเหรียงรอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ลกูเหรียงแกงส้มหมูสามชั�น 
  ส่วนประกอบ  
   เมด็เหรียงเพาะ  200 กรัม 

เนื�อหมูสามชั�นหั)นชิ�น 200 กรัม 
   มะขามสด  80 กรัม 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามสดรอสุกตกัขึ�นใส่ครกยีด้วยสากให้
แตกตกัเอาแต่นํ� ากลบัใส่หมอ้ ใส่ตามดว้ยเครื)องแกงและกะปิยีคนให้ละลาย
เขา้กนั พอเดือดใส่หมู ใส่เมด็เหรียง สุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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ประเภทผดัหรือทอด 
ลกูเหรียงผดัเผด็ซี,โครงหมู 
 ส่วนประกอบ  
  เมล็ดเหรียงเพาะ  200 กรัม 
  ซี)โครงหมูสับ  300 กรัม 
  เครื)องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1/2 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนผดัเครื)องแกงและกะปิให้หอม ใส่ซี)โครงสับผดัต่อ
ใหพ้อสุก ใส่ตามดว้ยลูกเหรียง ใบมะกรูด ผดัต่อให้ละลายเขา้กนั  สุกแลว้ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ลกูเหรียงผดัเปรี�ยวหวาน 
 ส่วนประกอบ  
  ลูกเหรียงเพาะ  150 กรัม 
  กุง้ปอก   200 กรัม 
  แตงกวาหั)น  150 กรัม 
  หอมแดง  40 กรัม 
  กระเทียมสับ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนั   ¼ ถว้ย 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1/2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ตม้นํ� าพอเดือดใส่เกลือตามดว้ยลูกเหรียงลงลวกจนสุกเทนํ� าทิ�งวางพกัรอไว ้เอานํ� ามนั
ใส่กระทะเจียวหอมกระเทียมให้พอหอม ใส่ตามดว้ยแตงกวา กุง้ นํ� าปลา นํ� าตาล นํ� า
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มะนาว ผดัให้ละลายเขา้กนั พอแตงใกลสุ้กใส่ลูกเหรียงผดัต่อจนแตงสุก ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
   

ประเภทต้ม 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทดอง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

เมล็ดเหรียงเพาะใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงไดท้ั�งสดและดอง 
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อ้อดิบ 
 ชื)อวงศ ์ Araceae ชื)อวิทยาศาสตร์  Microlepia speluncae Moore ไมล้ม้ลุกสูง 50-70 ซม. ชอบ

ดินร่วนและชื�น ลาํตน้เป็นหวัใตดิ้นรูปทรงกลม  เนื�อในหวัสีขาว ใบเดี)ยวออกเรียงสลบัเป็นวงบริเวณผิว
ดิน  แผน่ใบกวา้งประมาณ 50 ซม. ขอบใบเรียบ กา้นใบยาวสีเขียวอ่อน 

สรรพคุณทางสมุนไพร ออ้ดิบ ออ้ขาว ออ้ดาํ แกพ้รรดึก ริดสีดวงลาํไส้ ริดสีดวงทวาร กดัเถา
ดาน ใบตาํปิดฝี 

การใชป้ระโยชน์ กาบใบและใบอ่อนกินเป็นผกัเครื)องเคียงได ้ ชาวบา้นนิยมปลูกไวต้ามขา้งที)
พกัอาศยัขา้งบอ่นํ�า หากไมส่ะดวกขดัสนกบัขา้วกจ็ะเอามาทาํอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
อ้อดิบแกงกะทกิบัเนื�อหมู 

  ส่วนประกอบ   
   กา้นใบตดัทอ่น  300 กรัม 
   กะทิสด   3 ถว้ย 
   เนื�อหม ู   250 กรัม 
   เครื)องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 

 วธีิปรุง  
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กะปิและเครื)องแกงคนให้ละลายเขา้กนั 
ใส่ออ้ดิบเมื)อสุกนิ)มแลว้ใส่หมูรอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงจืด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 อ้อดิบแกงคั,วไก่  
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ส่วนประกอบ  
   ออ้ดิบหั)นทอ่น  300 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ไก่สับ   300 กรัม 
   ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงและกะปิยีละลายให้ละลายเขา้
กนั เมื)อเดือดดีแลว้ใส่ออ้ดิบ เดือดอีกครั� งใส่ไก่ รอสุกใส่หัวกะทิ ใบมะกรูด
ฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว   
 
จําพวกแกงเผด็ 
 แกงเผด็อ้อดิบปลาย่าง 

ส่วนประกอบ   
กา้นใบออ้ดิบหั)น  300 กรัม 
ใบรา   20 กรัม 
ปลากระเบนหั)นชิ�นเล็ก  200 กรัม 
เครื)องแกงเผด็    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยอ่อน   1 ชอ้นโตะ๊ 
ขา่อ่อนซอยบาง  10 แวน่ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
กา้นออ้ดิบลอกเปลือกออกหั)นท่อนพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่
เครื) องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเข้ากนั รอเดือดจดัใส่อุดพิษที)เตรียมไว ้ 
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เดือดอีกครั� งใส่ปลากระเบนหั)น ใบรา พริกไทยอ่อนตดัท่อนกลางช่อ ตามดว้ย
ขา่อ่อนหั)นบาง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง   
 

จําพวกแกงส้ม 
 อ้อดิบแกงส้มปลาช่อน 

ส่วนประกอบ   
ออ้ดิบ    200 กรัม 
ปลาช่อน  300 กรัม 
เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ส้มแขก   10 แวน่  
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใหเ้ดือดใส่เครื)องแกงและกะปิ คนใหล้ะลายเขา้กนัแลว้ใส่
ส้มแขก รอเดือดใส่ ออ้ดิบ ปลาช่อนพอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย 

 
 

ประเภทผดั 
อ้อดิบผดัไก่บ้าน 
 ส่วนประกอบ  
  ออ้ดิบลอกหั)นพอคาํ 300 กรัม 
  ไก่บา้นสับ  250 กรัม 
  กระเทียม  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนั   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
ออ้ดิบหั)นลา้งนํ�าเกลือเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัเจียวหอมกบักระเทียม  
ใส่ไก่สับผดัพอใกลสุ้กใส่ออ้ดิบ นํ�าตาล นํ�าปลา หรือเกลือ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
ออ้ดิบเอามาผดัไดห้ลายรูปแบบนอกเหนือจากที)แนะนาํมาแลว้ เช่น ผดัไข่ ผดัหมู ผดั
ผกัรวม เป็นตน้  

   
ประเภทต้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยาํอ้อดิบ 
 ส่วนประกอบ  
  ออ้ดิบหั)นบางลวก 200 กรัม 
  มะพร้าวคั)ว  ½ ถว้ย 
  กุง้แหง้   40 กรัม 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูสดหั)น  8 เมด็ 
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 วธีิปรุง 
เอาออ้ดิบลอกเปลือกออกหั)นบางแล้วลวกนํ� าเดือดใส่เกลือ ตกัขึ�นเด็ดนํ� าไว ้เอาใส่
ภาชนะคลุกกบัมะพร้าวคั)ว หอมซอยนํ� ามะนาว นํ� าตาล นํ� าปลา และพริกขี�หนูให้
ละลายเขา้กนัใส่กุง้แหง้(แช่นํ�าก่อนใหค้ลายความแขง็วางสะเด็ดนํ�าไวแ้ลว้ใส่ครกตาํให้
พอชํ�า) เมือคลุกส่วนผสมเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว  
   

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

กา้นใบออ้ดิบใชเ้ป็นผกัเครื)องเคียงได ้
 

อตุพดิ 
ชื)อวงศ ์Araceae ชื)อวิทยาศาสตร์ Typhonium  trilobatum  (L.) Schott เป็นพืชลม้ลุกจาํพวก

บอน ชอบขึ�นตามที)ชื�นดินร่วนทราย ใบสีเขียวเป็นรูปดาวสามแฉก กา้นใบยาวประมาณ 1 คืบออกจาก
หวัใตดิ้น ลาํตน้เป็นหวัใตดิ้นรูปทรงกลม  เนื�อในหวัสีขาวนวล มีกลิ)นหอมเฉพาะตวั ใบเดี)ยวสีเขียวออก
เรียงสลบัเป็นวงบริเวณผวิดิน ดอกออกเป็นช่อยาวรูปแท่งทรงกระบอก แต่ละช่อประกอบดว้ยดอกยอ่ย
เรียงอดักนัแน่น ออกดอกที)ยอดมีใบประดบัรองรับ ปลายใบประดบัแหลมขอบมว้นเขา้หากนั ดอกแยก
เพศอยูใ่นช่อเดียวกนั ดอกสีสดใสแต่มีกลิ)นเหมน็เหมือนอุจจาระ  

สรรพคุณทางสมุนไพร แกเ้ถาดาน แกริ้ดสีดวง แกพ้รรดึก แกไ้อ ใบตาํปิดหวัฝี 
การใชป้ระโยชน์ กินอุตพิดจะช่วยขบัเสมหะ ทาํให้เสียงดี ชาวบา้นจึงมกันิยมทาํแกงอุตพิดไป

ถวายพระนกัเทศเพราะเป็นทั�งอาหารและโอสถ ใช้ประกอบเป็นอาหารไดท้ั�งกา้นใบและยอดใบอ่อน 
ชาวบา้นในอดีตนิยมทาํกินในช่วงฤดูฝนเพราะอุตพิดแตกหน่อขึ�นมาใหมมี่ใบอ่อนมาก  
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 อตุพดิแกงกะทปิลาย่าง 
  ส่วนประกอบ  
   กา้นอุตพิดหั)นฝอย 300 กรัม 
   ปลายา่ง   80 กรัม 
   หวักะทิ   1ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูด  4 ใบ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

อุตพิดลอกหั)นฝอยคั)วใหพ้อแห้งพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอเดือดใส่
เครื)องแกงและกะปิยีละลายให้ละลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่อุตพิดที)เตรียมไว ้
ใหเ้ดือดต่ออีกเล็กนอ้ยใส่ปลายา่ง ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัข้าว ขณะปรุงเป็นอาหารห้ามปิดฝา ห้ามเติมนํ� าเพื)อให้
ส่วนที)เป็นพิษ(ทาํใหค้นั)ระเหยออกไป 

   
จําพวกแกงจืด 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 
จําพวกแกงคั,ว 
 อดุพดิแกงคั,วเนื�อ(หมู-ไก่-ววั) 

ส่วนประกอบ  
   อุดพิดหั)นทอ่น  300 กรัม 
   เครื)องแกงคั)ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เนื�อหั)น   300 กรัม 
   ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
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   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

กา้นใบอุดพิดลอกเปลือกหั)นท่อนพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่
เครื)องแกงและกะปิยลีะลายให้ละลายเขา้กนั เมื)อเดือดดีแลว้ใส่อุดพิดที)เตรียม
ไว ้เดือดอีกครั� งใส่ไก่ รอสุกใส่หวักะทิ ใบมะกรูดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
จําพวกแกงเผด็ 
 อดุพดิแกงเผด็ปลากระเบน 
  ส่วนประกอบ   

อุดพิดหั)นทอ่น  300 กรัม 
ใบรา   20 กรัม 
ปลากระเบนหั)นชิ�นเล็ก  200 กรัม 
เครื)องแกงเผด็    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยอ่อน   1 ชอ้นโตะ๊ 
ขา่อ่อนซอยบาง  10 แวน่ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
กา้นอุดพิดลอกเปลือกออกหั)นท่อนพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่
เครื) องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเข้ากนั รอเดือดจดัใส่อุดพิดที)เตรียมไว ้ 
เดือดอีกครั� งใส่ปลากระเบนหั)น ใบรา พริกไทยอ่อนตดัท่อนกลางช่อ ตามดว้ย
ขา่อ่อนหั)นบาง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื)องเคียง   

 
จําพวกแกงส้ม 
 อดุพดิแกงส้มปลาดุก 

 ส่วนประกอบ  
   ปลาดุกหั)น  300 กรัม 
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   อุดพิดหั)น  200 กรัม 
   นํ�าส้มจีYดหรือส้มมะฮั)ว 1 ถว้ย 
   เครื)องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 

กะปิ   1 ชอ้นชา 
เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื)องแกงส้มและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
เดือดดีแลว้ใส่ปลาดุกหั)นและอุดพิดที)เตรียมไวต้ามดว้ยนํ� าส้มจีYด รอสุกปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานกบัขา้วสวย 
 

ประเภทผดั 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทต้ม 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทลวก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนึ,ง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
 

ประเภทหลน 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
ยาํอตุพดิ 

ส่วนประกอบ   
กา้นใบอุตพิดหั)น  200 กรัม  
นํ�ามะนาว    4 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย  2 หวั 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั)น  5 ดอก 
เกลือ   1ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
กา้นใบอุตพิดลอกผิวออกหั)นขวางบางๆ เอาไปขยาํกบันํ� าเกลือแล้วคั�นนํ� าออก ใส่
ภาชนะคลุกกบัหอมซอย นํ� ามะนาว กะปิยา่ง พริกขี�หนูหั)นให้ละลายเขา้กนั ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือรับประทานเป็นอาหารวา่ง(ช่วยขบัเสมหะ) 

  
ประเภทย่างหรือปิ� ง 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทนํ�าพริก 
ยงัไมพ่บขอ้มูล 

 
ประเภทผกัเครื,องเคียง 

ยงัไมพ่บขอ้มูล 
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คํานํา 

 

หนงัสือ ตาํหรับอาหารจากผกัพื�นบา้นและไมผ้ลพื�นเมืองตามภูมิปัญญาทอ้งถิ!นภาคใต ้(ประยุกต)์ 
เป็นหนังสือที!แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของพืชผกัพื�นบ้านไม้ผลพื�นเมืองของภาคใต้ ที!สามารถ
ประยกุตป์รุงเป็นอาหารร่วมสมยัไดม้ากมาย หลากหลาย และยงัแสดงความสามารถของคนไทยใน
ความสามารถที!เป็นครัวของโลก การทานอาหารที!เป็นผกัพื�นบา้นไมผ้ลพื�นเมืองภาคใต ้นอกจากได้
สารอาหาร ยงัมีคุณค่าทางยาและโภชนาการที!เป็นธรรมชาติที!พืชพรรณ ผลิตผลหลายชนิดมีฤทธิ5
ตา้นอนุมูลอิสระคอ่นขา้งสูง  
 
การประยกุตใ์หเ้ป็นอาหารร่วมสมยั จะช่วยใหก้ารนาํไปใชป้ระโยชน์กบัคนรุ่นใหม่ ๆ ไดก้วา้งขวาง
ขึ�น ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอนัเนื!องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี(โครงการ อพ.สธ.) ที!มุ่งเนน้ให้มีการขยายการนาํไปใชป้ระโยชน์
ของทรัพยากรพรรณพืชทอ้งถิ!น ที!หากมีการนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเนื!อง จะทาํให้เกิดความ
คงอยูข่องพืชพรรณต่าง ๆ ไวไ้ดอ้ยา่งย ั!งยนื และมีการนาํไปประยกุตใ์หก้วา้งขวางขึ�น  
 
การจดัทาํตาํรา ตาํหรับอาหารจากผกัพื�นบ้านและไม้ผลพื�นเมืองตามภูมิปัญญาทอ้งถิ!น ภาคใต ้
(ประยุกต์) โดย ผศ.ดร. ปราโมทย ์แกว้วงศ์ศรี เล่มนี�  จึงเป็นการสนองเจตนารมณ์ของโครงการ
พระราชดาํริฯ ไดอ้ยา่งดี ซึ! งสามารถใชเ้ป็นแนวทางการใช้ประโยชน์และพฒันาให้เกิดประโยชน์
และความกา้วหนา้ต่อไป  
 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ปราโมทย ์แกว้วงศ์ศรี และผูมี้ส่วนในการพฒันา
ประยุกต์ตาํหรับอาหารจากผกัพื�นบา้นไมผ้ลพื�นเมือง เพื!อมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ของไทยใหมี้คา่เพิ!มขึ�นและต่อเนื!องสืบไป 
 
 
 
 

    รศ.ดร. วลัลภ สันติประชา 
      คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
                            7 พฤศจิกายน 2554  
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คํานํา 

 

หนงัสือตาํรับอาหารจากผกัพื�นบา้นและไมผ้ลพื�นเมืองภาคใต(้ประยุกต)์เล่มนี�  เป็นผลต่อ
เนื!องมาจากหนังสือตาํรับอาหารจากผกัพื�นบา้นและไมผ้ลพื�นเมืองตามภูมิปัญญาทอ้งถิ!นภาคใต้
(เดิม) ที!เขียนขึ�นโดยใช้ขอ้มูลจากการศึกษาวิจยัโครงการ “ศึกษาและพฒันาการใช้ประโยชน์ผกั
พื�นบา้นไมผ้ลพื�นเมืองตามภูมิปัญญาทอ้งถิ!นภาคใต”้ เพื!อตอ้งการเสนอให้ทราบวา่คนภาคใตไ้ด้
นาํเอาพืชผกัพื�นบา้นมาใช้เป็นอาหารรูปแบบใดบา้ง ส่วนตาํรับอาหารจากผกัพื�นบา้นและไมผ้ล
พื�นเมืองประยุกต ์เล่มนี�  ไดพ้ฒันาขึ�นเพื!อตอ้งการจุดประเด็นสนองโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช
อนัเนื!องมาจากพระราชดาํริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (โครงการ อพ.สธ.)
เพื!อแสดงให้เห็นวา่ ทรัพยากรไทยสามารถผนัสู่วิถีใหม่ในฐานไทยได ้ดงัตวัอยา่งตาํรับอาหารจาก
ผกัพื�นบา้นไมผ้ลพื�นเมืองประยุกตที์!เสนอไวนี้�  และหากมีการศึกษาต่อยอดปรับปรุง ก็จะช่วยให้
ทรัพยากรไทยกา้วสู่โลกกวา้งอยา่งมั!นใจ เกิดประโยชน์แทแ้ก่มหาชนต่อไป  
  

อหนึ! ง ไดด้าํเนินการตามนักโภชนาการหลายท่านที!ผูเ้ขียนมีโอกาสปรึกษาหารือ ซึ! ง
แนะนาํให้เขียนเป็นสูตรตาํรับอาหาร จึงไดก้าํหนดปริมาณส่วนประกอบไวเ้ป็นกลางๆ ซึ! งผูส้นใจ
ตอ้งลดเพิ!มไห้เหมาะสมกบัความตอ้งการของตน้เอง เพราะรสนิยมของแต่ละคนที!ไม่เหมือนกนั  
และยนิดีรับขอ้คิดเห็นเพื!อการปรับปรุงแกไ้ขในโอกาสต่อไป 
 
 

 

 

 
     (  ผศ. ดร. ปราโมทย ์แกว้วงศศ์รี  ) 
    คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
                            7 พฤศจิกายน 2554 2554 
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ภูมิปัญญาผกัพื�นบ้านอาหารพื�นเมือง(ประยุกต์) 

 
ภูมิปัญญาผกัพื�นบา้นอาหารพื�นเมืองประยุกตต์ามเอกสารนี�   ไดน้าํขอ้มูลการใชป้ระโยชน์

จากผกัพื�นบ้านและไมผ้ลพื�นเมืองตามภูมิปัญญาทอ้งถิ*น มาปรับปรุงหรือที*ตรวจเอกสารพบมา
เสนอเป็นตวัอยา่ง เพื*อความเหมาะสมกบักาลเวลา และคุณค่าทางโภชนาการ ซึ* งไดมี้การปรุงแต่ง
เสริมรสที*ใชส่้วนประกอบแตกต่างไปจากภูมิปัญญาดั�งเดิม เช่น คนปัจจุบนัมกันิยมใช้ กุง้สด ปลา
สด เนื�อสด  มาปรุงแต่งเป็นอาหารร่วมกบัพืชผกัพื�นบา้น เพราะมีตูเ้ยน็เก็บรักษา หากตอ้งการเค็มก็
ใช้นํ� าปลาดีๆ ตอ้งการหวานใช้นํ� าตาลทรายขาว  ตอ้งการเปรี� ยวใช้นํ� าส้มกลั*น ใช้นํ� ามนัหอย คน
สมยัก่อน ใช้ส่วนประกอบที*ไม่ยุง่ยากและที*หาไดใ้นทอ้งถิ*น เป็นตน้ ปัจจุบนันี�หากรู้จกันาํเอาผกั
พื�นบา้นไมผ้ลพื�นเมืองมาเขา้ร่วมร่วมประกอบอาหารไดม้ากเท่าไร ก็จะเป็นการนาํเอาปัจจยัภายใน
มาสร้างมูลค่าเพิ*มให้มีมูลค่ามากขึ�น และอยูร่่วมกบัความหลากหลายทางชีวภาพ เอาสิ*งที*มีอยูต่าม
ธรรมชาติมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

การเสนอขอ้มูลนี�ไดด้าํเนินการเป็นลาํดบั เรียงตามตวัอกัษรของแต่ละชนิดพืช โดยไดบ้อก
ชื*อวิทยาศาสตร์และชื*อวงศ์ไวด้ว้ยในเอกสารนี�  รวมกระทั�งส่วนประกอบของเครื*องปรุงประเภท
อาหารรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกบัที*ไดเ้สนอไวใ้น “ตาํรับอาหารจากผกัพื�นบา้นและไมผ้ลพื�นเมือง
ตามภูมิปัญญาทอ้งถิ*นภาคใต ้(เดิม)” แต่ในเอกสารเล่มนี� วตัถุดิบและการปรุงแต่งแตกต่างกนั ตาม
เหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ และให้ชื*อว่า “ตาํรับอาหารจากผกัพื�นบา้นและไมผ้ลพื�นเมืองประยุกต์” 
รายละเอียดตามตวัอยา่ง ดงัต่อไปนี�  
 

กงหรือผกักระจับ 
ชื*อวงศ์ Philydraceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Philiydrum lanuginosum Endl. พืชใบเลี� ยงเดี*ยว

สามารถพบเห็นตามธรรมชาติที*นํ� าจืด ดินชื�นแฉะหรือตามระบบนิเวศพื�นที*ชุ่มนํ� าซึ* งแสงแดดส่อง
ถึง มกัพบไดง่้ายตามที*นาร้างหรือตามขอบของหนองบึง ขึ�นปะปนอยูก่บัวชัพืชต่างๆ  ลาํตน้เป็นขอ้
สั�นๆ แตกเป็นกอสูงประมาณ 1 ฟุต ใบแบนยาวรูปดาบออกสลบัสองขา้ง ดอกสีเหลือง ออกดอกที*
ยอด ปราชญช์าวบา้นบอกวา่มีสองชนิดคือกงเขียวและกงแดง 

สรรพคุณทางสมุนไพร ป้องกนัไข ้ขบัปัสสาวะ แกพ้ิษผื*นคนัตามผิวหนงั(ใชก้งแดงรักษา
โรคผวิหนงั) 
 การใชป้ระโยชน์ เอาส่วนใบอ่อนมาเป็นอาหารได ้
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 กงแกงกะทกิุ้งแม่นํ�า 
  ส่วนประกอบ 
   กงอ่อนหั*น  250 กรัม 

เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เนื�อกุง้ปอก  200 กรัม 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

กุง้ปอกผา่หลงัเวน้หางลา้งเด็ดนํ�าพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อน
ใส่เครื*องแกงและกะปิ คนใหล้ะลายเขา้กนัพอเดือดใส่กงอ่อน รอเดือดอีก
หนใส่กุง้ที*เตรียมไว ้ตามดว้ยหวักะทิ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 

กงแกงส้มปลาสําล ี
ส่วนประกอบ  

ส่วนอ่อนของกง    200 กรัม 
นํ�าส้มมะนาว  ½  ถว้ย 
เครื*องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ปลาสาํลีหั*น  250 กรัม 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
พอเดือดใส่กงอ่อนหั*น นํ� ามะนาว รอเดือดใส่เนื�อปลาพอสุกปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ  
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การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

กงยาํกุ้งสด 
ส่วนประกอบ 

กงอ่อนฝานบาง  200 กรัม 
กุง้ปอกลวก  250 กรัม 
นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย  2 หวั 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นชา 
พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
นํ�าทราย   1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
เอากงที*ฝานบางขยาํนํ� าให้นิ*ม แลว้ปั� นบีบเอานํ� าออกใส่ภาชนะตั�งพกัรอไว ้ตาม
ดว้ยกะปิปิ� ง หอมซอย พริกขี�หนูซอย  นํ� าตาล นํ� ามะนาว และกุง้ปอกลวก คลุกให้
เขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

กระเจี.ยบ 
 สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดและเนื�อผลกระเจีRยบช่วยฟอกโลหิตเสีย ขับเสมหะ ขับ
ปัสสาวะ ลดอาการไอ เมล็ดกระเจีRยบใชข้บัพยาธิไส้เดือน 

 การใชป้ระโยชน์ ในอดีตเมื*อชาวบา้นทาํไร่หรือเผาปรนแลว้ มกัเอาเมล็ดกระเจีRยบ
ซัดเหวี*ยงไวใ้นพื�นที* พอเข้าหน้าฝนเมล็ดก็จะงอกขึ�นมา ชาวบ้านเอายอดอ่อนและผลสดมาใช้
ประกอบอาหาร หรือแกะเม็ดในผลออกแลว้ตากแห้งรวบรวมไวข้าย กระเจีRยบให้รสเปรี� ยว เอามา
ปรุงแต่งประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดกระเจี.ยบแกงกะทปิลาโอ 
  ส่วนประกอบ1 
   ยอดกระเจีRยบ  80 กรัม 
   ปลาโอหั*น  250 กรัม 
   หางกะทิ  1 ถว้ย 
   หวักะทิ   2 ถว้ย 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 

นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื*องแกงและกะปิคนให้ละลาย
เขา้กนั รอเดือดใส่ปลาโอหั*นที*เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งใส่ยอดกระเจีRยบตาม
ดว้ยหวักะทิ พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงส้ม 
 กระเจี.ยบแกงส้มปลาซาบะ 

ส่วนประกอบ  
เปลือกผลกระเจีRยบ 80 กรัม 
เครื*องแกงส้ม 2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ  1 ชอ้นโตะ๊ 
ปลาซาบะหั*น  250 กรัม 
นํ�าตาล  1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา  1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  
ใส่เปลือกผลกระเจีRยบ รอเดือดจดัใส่เนื�อปลา พอสุกปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ 



 5

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

กระเจี.ยบแดงยาํกุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  เนื�อผลกระเจีRยบสับ 80 กรัม 
  มะพร้าวคั*ว  ½  ถว้ย 
  กุง้ปอกลวก  200 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

แกะผลกระเจีRยบเอาแต่เนื�อแล้วสับให้เป็นชิ�นเล็กๆ ใส่ภาชนะคลุกกับกุ้งลวก 
มะพร้าวคั*ว กะปิ พริก หอมซอย เมื*อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ หากไม่
ใชม้ะพร้าวคั*ว ใชห้ัวกะทิตั�งไฟผสมแป้งขา้วโพดคนให้เขา้กนั พกัให้เยน็แลว้ราด
บนแทนกไ็ด ้

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  
 

กระถิน 
เป็นไม้พุ่มกึ* งไม้ต้นขนาดเล็ก ชื* อวงศ์ Leguminosae-Mimosoideae ชื* อวิทยาศาสตร์ 

Leucaena leucocephala(Lam.) de Wit. ใบเป็นใบประกอบ กา้นใบยาว 15-30 ซม. แตกออกเป็น
กา้นยอ่ยยาวกวา่ 10 ซม. ใบยอ่ยขนาดเล็กคลา้ยใบมะขามขอบขนานปลายแหลม ยาว 6-21 มม. 
กวา้ง 1.5-5 มม. ดอกช่อเมื*อบานแลว้แต่ละดอกขนาดประมาณหวัแม่มือ รูปทรงกลมฟูสีขาวมีกลิ*น
หอมเล็กนอ้ย ผลช่อเป็นฝักแบน ยาว 12-18 ซม. กวา้งประมาณ 2 ซม. เมล็ดภายในเรียบมีประมาณ 
15-30 เมล็ด คนภาคไตบ้างพื�นที*เรียกชื*อวา่ “ตอเบา” หรือ “สะตอเบา”   

สรรพคุณทางยาส่วนของดอกใชบ้าํรุงตบั แกเ้กล็ดกระดี*ขึ�นตา ส่วนของราก ใช้ขบัลม ขบั
ระดูขาว เป็นยาอายุวฒันะ ส่วนของฝักมีฤทธิb เป็นยาฝาดสมาน เมล็ดแก่เกือบแห้ง ใช้ขบัพยาธิ  
หมายเหตุ ใบกระถินมีโปรตีนสูงนิยมใช้ผสมในอาหารสัตว ์แต่มีสาร leucenine  รายงานการวิจยั
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พบวา่ หากให้สัตวกิ์นจาํนวนมากเกินไปจะมีผลทาํให้ขนร่วง ประสิทธิภาพการผสมพนัธ์ุตํ*าหรือ
เป็นหมนัได ้

การใชป้ระโยชน์ เมด็แหง้ใชเ้ป็นอาหารสัตว ์หรือทาํหตักรรมสิ*งประดิษฐ์ได ้ชาวบา้นนิยม
ปลูกกระถินไวต้ามรั� วหรือขา้งที*พกัอาศยั เพราะจะไดเ้อามาเป็นอาหารไดง่้าย  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 เม็ดกระถินแกงกะทสิมรมกุ้งสด 
  ส่วนประกอบ 
   เมด็กระถินแกะ  50 กรัม 
   กุง้ปอก   150 กรัม 
   มะเขือยาวหั*น  40 กรัม 
   หน่อไผต่งสับ  30 กรัม 
   เมด็ขนุนซอย  20 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่
เครื*องแกงคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่ผกัต่างๆที*เตรียมไว ้ชนิดที*สุก
ยากใส่ก่อน พอทั�งหมดสุกดีแลว้ใส่กุง้ปอก เดือดอีกครั� งใส่หัวกะทิ ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

กระท้อน 
พืชยืนต้นพบได้ทั*วไปตามที*ดอน  ชื*อวงศ์ Meliaceae ชื*อวิทยาศาสตร์  Sandoricum 

koetjape ( Burm. f.) Merr. เป็นไมข้นาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-40 เมตร แตกกิ*งตํ*าระดบัตํ*า 
เปลือกค่อนขา้งเรียบสีเทาอมนํ� าตาล ไม่ผลดัใบพร้อมกนัทั�งตน้ ใบช่อ ยาว 20-40 ซม. ช่อติดเรียง
สลบัเวยีนกนัไป ใบปลายช่อเป็นใบเดี*ยว  ใบแก่ก่อนร่วงสีแดงอิฐหรือสีแสด ดอกช่อออกปลายกิ*งมี
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ขนนุ่มทั*วไป ดอกเล็ก สีเหลืองอ่อน หรือเขียวอ่อนอมเหลือง ดอกสมบรูณ์เพศ กลิ*นหอมอ่อนๆ ผล 
กลมหรือแป้น อุม้นํ� า ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีเหลืองมีทั�งรสเปรี� ยวและหวาน ขนาดของผลแตกต่าง
กนัตามแต่ละชนิดพนัธ์ุ เมล็ดรูปไต เรียงตามแนวตั�ง  

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบสดใช้ขบัเหงื*อ ตม้อาบแกไ้ข ้ เปลือกรักษาโรคผิวหนงั กลาก
เกลื�อน เปลือกผลเปี� ยวฝาดสมานแผลภายนอกภายใน เนื�อรอบเมล็ดช่วยระบายอ่อนๆ ราก ขบัลม 
แกท้อ้งเสีย บิด เป็นยาธาตุ  การ เนื�อไมใ้ชเ้ป็นเครื*องเรือน ผลสุกประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 กระท้อนแกงกะทปินิู6ม 

ส่วนประกอบ  
ปูนิ*มตดัชิ�น  250 กรัม 
หวักะทิ    1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
กระทอ้นสับ   150 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
กระทอ้นสุกปอกเปลือกผิวนอกออกสับเป็นชิ�นเล็กๆ เอาหางกะทิใส่หมอ้
ตั�งไฟรอเดือดใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนักระทอ้นสับบี�
ให้ลุ่ยเอาเม็ดออกบางส่วนใส่ตาม รอเดือดกระทอ้นุ่มใส่ปูนิ*มที*เตรียมไว ้
พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
 รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ประเภทผดั 
กระท้อนผดักะปิอกไก่ 
 ส่วนประกอบ 
  กระทอ้นปอกสับ 200 กรัม 
  พริกขี�หนูทุบ  6 ดอก 
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  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมสับ  7 กลีบ 
  เนื�ออกไก่หั*น  200 กรัม  
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊  

วธีิปรุง 
กระทอ้นสุกปอกเปลือกผิวออกสับชิ�นเล็กๆ แลว้แกะเอาแต่เนื�อเปลือกที*สับ ใส่
ภาชนะขยาํในนํ� าเกลือปั� นนํ� าออกพกัไว ้เอากระทะใส่นํ� ามนัพืชตั�งไฟพอร้อนใส่
กระเทียมสับเจียวใหห้อม ใส่ตามดว้ยอกไก่หั*นผดัต่อพอใกลสุ้กใส่กะปิยีผดัให้เขา้
กนั แลว้ใส่กระทอ้นพริกขี�หนูทุบผดัต่อใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 
กระท้อนผดัเปรี�ยวหวานสันในหมู 
 ส่วนประกอบ 
  กระทอ้นปอกสับ 150 กรัม 
  แตงกวาหั*น  200 กรัม 
  พริกขี�ทุบ  7 ดอก 
  กระเทียมทุบ  5 กลีบ 
  เนื�อสันในหมูหั*นชิ�น 150 กรัม  
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  ½ ถว้ย  

วธีิปรุง 
กระทอ้นสุกลวกนํ�าเดือดประมาณ 2 นาที ตกัออกใส่นํ� าเยน็ปอกเปลือกผิวออกสับ
ชิ�นเล็กๆ บี�ใหแ้ยกแกะเอาเมล็ดออกบางส่วน เอากระทะใส่นํ� ามนัตั�งไฟพอร้อนใส่
กระเทียมทุบลงเจียว ตามดว้ยเนื�อสันในหมูหั*นผดัจนใกลสุ้กใส่กระทอ้น แตงกวา
หั*นพริกขี�หนูทุบ ผดัต่อปิดฝาใหสุ้กทั*วกนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
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กะทอื 
 เป็นพืชล้มลุกจําพวกขิ*งข่า  ชอบขึ� นตามที* ชื� นดินร่วน แตกเป็นกอจากเง้า  ชื* อวงศ์
Zingiberaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Zingiber zerumber (L.) Smith  ลาํตน้เป็นเหงา้อยูใ่ตดิ้นเนื�อในสี
เหลืองอ่อนกลิ*นหอมเฉพาะตวั ใบออกตรงขา้มสลบัตั�งฉากกนั ใบยาวเรียวสีเขียว ช่อดอกโผล่ขึ�น
จากเหงา้อดักนัแน่นสีแดง ดอกมีลกัษณะเป็นหลอด ที*ปลายกลีบมีรูปร่างเหมือนปากอา้ 

สรรพคุณทางสมุนไพร หวักะทือใชเ้ป็นยาขบัลมแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ปวดทอ้ง แกบิ้ด(ปวด
เบง่และมีมูกหรืออาจมีเลือดปนดว้ย) ใชเ้หงา้สดขนาด 20 กรัม ยา่งไฟพอสุก นาํมาฝนหรือโขลกกบั
นํ�าปูนใส ประมาณ 1/2 แกว้ (110 มิลลิลิตร) คั�นเอานํ�ามาดื*มเมื*อมีอาการ  

การใชป้ระโยชน์ หน่ออ่อน ใบอ่อน ดอก และหวั สามารถนาํมาประกอบเป็นอาหารยาได้
บาํรุงนํ�านมสตรีหลงัคลอด 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 หัวกะทอืแกงกะทกิุ้งสด 

ส่วนประกอบ  
หวักะทือซอย   70 กรัม 
กุง้ปอก   250 กรัม 
 หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัไว ้หวักะทือลา้งนํ�าหั*นใส่ครกตาํ
ให้พอแหลกพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงและ
กะปิยีให้ละลายเขา้กนัเคี*ยวให้พอหอมใส่ตามดว้ยหัวกะทือ รอเดือดอีก
ครั� งใส่กุง้ปอก พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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ยาํกะทอืกุ้งสด 
ส่วนประกอบ  

 หวักะทืออ่อนซอยบาง 150 กรัม  
พริกขี�หนูหั*น   5 ดอก 
หอมแดงซอย  3 หวั  
มะพร้าวคั*ว   ½ ถว้ย 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
กุง้สดปอกเปลือกลวก 200 กรัม 
นํ�ามะนาว  2 ผล 

  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
วธีิปรุง 

เอากะทือซอย พริกขี�หนูหั*น หอมแดงซอย ใส่ภาชนะคลุกกบัมะพร้าวคั*วและกะปิ
ยา่ง ใส่ตามดว้ยนํ�ามะนาวและกุง้ลวกคลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือกบัแกลม้ อาหารยาแกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ คลื*นเหียน
อาเจียน เบื*ออาหาร อ่อนเพลีย นอนไมห่ลบั 

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกกะทอืปลาดุกย่าง 
 ส่วนประกอบ 
  หวักะทือหั*นบาง  15 กรัม 
  พริกแหง้คั*ว  10 เมด็ 
  กระเทียมเผา  4 กลีบ 
  หอมแดงเผา  5 หวั 
  นํ�ามะขามเปียก  1 ชอ้นโตะ๊ 
  เนื�อปลาดุกยา่ง  1 ถว้ย 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
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 วธีิปรุง 
โขลกปลาดุกยา่งกบัเกลือให้แหลกเขา้กนัตกัออกพกัรอไว ้ใส่พลิกตามดว้ยหอม 
กระเทียม กะทือโขลกใหแ้หลก ใส่ปลายา่ง นํ�ามะขามเปียก โขลกต่อใหเ้ขา้กนัแลว้
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื*องเคียง 
 

กล้วย 
กลว้ยชื*อวงศ ์  Musaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Musa sapientum Lin.  มีหลายชนิดขนาดและ

ความสูงของตน้แตกต่างกนั เช่น กลว้ยนํ� าวา้ กลว้ยตานี กลว้ยหอมทอง กลว้ยหอมเขียว กลว้ยหิน 
กลว้ยไข่ กลว้ยหกัมุก กลว้ยเล็บมือนาง   กลว้ยส้ม กลว้ยนาค กลว้ยพงัลา กลว้ยงาชา้ง ฯลฯ ใบยาว
ใหญ่กา้นใบตอนล่างเป็นกาบยาวห่อซ้อนกนัเป็นลาํตน้ ออกดอกกลางลาํตน้ที*ปลายยอด ผลแต่ละ
ชนิดขนาดต่างกนั  

สรรพคุณทางสมุนไพร ผลกลว้ยแก่มีฤทธิb ยบัย ั�งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที*เป็นสาเหตุ
อาการทอ้งเสีย ตาํรายาไทยให้กินผลแก่(มีสารแทนนินมาก)ครั� งละครึ* งหรือ 1 ผล  รักษาโรค
กระเพาะอาหาร โดยใช้ผลแก่หั*นแว่นตากแห้งบดผง กินวนัละ 4 ครั� งๆ ละ 1-2 ช้อนแกง ก่อน
อาหารและก่อนนอน(หากทาํให้มีอาการทอ้งอืดกินร่วมกบัขิง) ผลกลว้ยสุกงอมแกท้อ้งผกู ช่วยให้
ปอดชุ่มชื�น แกก้ระหายนํ�า  

การใชป้ระโยชน์ แทบทุกส่วนของกลว้ยสามารถนาํมาประกอบเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
  กล้วยนํ�าว้าแก่แกงกะทเินื�อสันววั 

ส่วนประกอบ   
ลูกกลว้ยแก่   250 กรัม 
เนื�อสันววัหั*นบาง   200 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 หางกะทิ    2 ถว้ย 
หวักะทิ    1 ถว้ย 
เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
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วธีิปรุง   
ลูกกลว้ยนํ� าวา้แก่ลอกผิวเปลือกออกหั*นเฉียงขนาดนิ�วโป้งลา้งแช่นํ� าเกลือ
พกัไว ้   เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื*องแกงและกะปิคน
ให้ละลายเขา้กนั  ใส่ลูกกลว้ยหั*นที*เตรียมไวเ้คี*ยวให้สุก ใส่ตามด้วยเนื�อ
สันหั*นบาง หวักะทิ รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้   
 

หยวกกล้วยอ่อนแกงกะทอิกไก่ 
ส่วนประกอบ   

หยวกกลว้ยอ่อน   200 กรัม 
 เครื*องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
อกไก่หั*น  200 กรัม 
เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
หยวกอ่อนตดัทอ่นยาว 2 นิ�ว ซอยตามยาวเป็นชิ�นเล็กพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้
ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ตามดว้ยหยวกอ่อนที*
เตรียมไวเ้คียวใหห้ยวกสุกนิ*ม ใส่เนื�ออกไก่หั*น รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือกบัแกลม้ 

 
จําพวกแกงจืด 
 หัวปลแีกงเลยีงกุ้งสด 
  ส่วนประกอบ 
   หวัปลีฝานซอยบาง 200 กรัม 
   กุง้สดปอกเปลือก  100 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หอมแดงทุบ  4 หวั 
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   พริกไทยดาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

กุง้สดปอกเวน้หางล้างเด็ดนํ� าไว ้โขลกหอมแดง พริกไทยดาํ กะปิ ให้
แหลกเขา้กนัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องที*โขลกคนให้เขา้
กนั พอเดือดใส่หัวปลีซอย ตามด้วยกุง้ที*เตรียมไวร้อสุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นอาหารวา่ง 

 
จําพวกแกงคั6ว 

หยวกอ่อนแกงคั6วหมูสามชั�น  
ส่วนประกอบ 

   หยวกอ่อนหั*นซอย 150 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หมูสามชั�นหั*น  200 กรัม 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 
  วธีิปรุง 

เอาหวักะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีละลายให้เขา้กนั
ผดัให้หอม ใส่หมูหั*นผดัต่อพอใกลสุ้กใส่หัวกะทิตามดว้ยหยวกซอย รอ
ทั�งหมดสุกดีแลว้ใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือกบัแกลม้ 
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จําพวกแกงส้ม 
 หยวกกล้วยอ่อนแกงส้มซี6โครงหมู  

ส่วนประกอบ 
   ซี*โครงหมูสับ  200 กรัม 
   หยวกกลว้ยอ่อนหั*นซอย 200 กรัม 
   นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 

เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงส้มและกะปิคนให้ละลายเขา้กนั 
พอเดือดจดัใส่ซี*โครงหมูสับเคี*ยวไฟอ่อนจนเปื* อยนุ่ม ใส่นํ� ามะนาวและ
หยวกกลว้ยที*เตรียมไว ้รอหยวกสุกปรุงแต่งรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานกบัขา้วสวย 
 

ประเภทต้ม 
ปลกีล้วยต้มกุ้งแม่นํ�า 
 ส่วนประกอบ 
  ปลีกลว้ย  300  กรัม 
  กุง้แมน่ํ�าปอกเปลือก 200  กรัม 
  พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
  นํ�ามะขามเปียก  ½  ถว้ย 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

กุง้แมน่ํ�าปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัรอไว ้ปลีกลว้ยตดัสองทอ่นผา่สี*ส่วนเอา
กาบแก่ออกตม้ไฟแรงใหสุ้ก ตกัขึ�นใส่นํ�าเยน็ ฉีกเป็นเส้นๆ เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่
ปลีกลว้ยฉีก พอเดือดใส่นํ� ามะขามและกุง้สดที*พกัรอไว ้รอกุง้สุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
หัวปลยีาํหนังหมู 

ส่วนประกอบ   
หวัปลีอ่อนซอยบาง 200 กรัม   
 หนงัหมูตม้สุกหั*นฝอย 150 กรัม     
พริกขี�หนูซอย   10 เมด็ 
หอมแดงซอย   5 หวั 
เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว  40 กรัม 
หวักะทิ ตม้สุก  3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นชา 
 เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ปลีกลว้ยอ่อนซอยตามขวางชิ�นบางๆลา้งนํ� าเกลือเด็ดนํ� าไว ้หนงัหมูตม้สุกซอยบาง
ใส่ภาชนะตามดว้ยหวัปลีที*เด็ดนํ�าไว ้คลุกกบันํ� ามะนาว นํ� าตาล นํ� าปลา กะปิให้เขา้
กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ราดหวักะทิตม้สุก โรยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว  

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
  

หัวปลยีาํอกไก่ 
ส่วนประกอบ   

หวัปลีอ่อนซอยบาง 200 กรัม   
 อกไก่ตม้สุก  200 กรัม     
พริกขี�หนูซอย   10 เมด็ 
หอมแดงซอย   4 หวั 
เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว  50 กรัม 
หวักะทิ ตม้สุก  3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นชา 
 เกลือ   ½ ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
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วธีิปรุง 
ปลีกลว้ยลอกส่วนแก่ออกซอยตามขวางชิ�นบางๆลา้งนํ� าเกลือพกัเด็ดนํ� าไว ้ เอา
อกไก่ต้มสุกฉีกฝอยใส่ภาชนะ ตามด้วยหัวปลีที*เตรียมไวค้ลุกกบั นํ� ามะนาว 
นํ� าตาลทราย นํ� าปลา  กะปิให้เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหัว
กะทิตม้สุก โรยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว  

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 
หยวกกล้วยอ่อนยาํกุ้งสด 

ส่วนประกอบ   
หยวกกลว้ยอ่อนหั*น 200  กรัม  
หวักะทิ ตม้สุก  ½   ถว้ย 
 เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว  30  กรัม 
กุง้ปอกลวก  200  กรัม 
หอมแดงซอย   5 หวั   
 นํ�ามะนาว   2 ผล 
 พริกขี�หนูสวนหั*น   6 เมด็ 

วธีิปรุง   
หยวกกลว้ยอ่อนหั*นขวางยาวสองขอ้นิ�วมือแลว้ซอยขนาดประมาณนิ�วกอ้ย ลวก
เด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ตามดว้ย หอมแดงซอย พริกขี�หนูหั*น นํ� ามะนาว คลุกให้เขา้กนั
แล้วปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  ตกัใส่จานราดหัวกะทิต้มสุก โรยเม็ดมะม่วงหิม
พานตค์ั*ว  

การบริโภค  
 กินเป็นกบัขา้ว หรือ กินเป็นกบัแกล้ม 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
หัวปลีทอดมัน 

ส่วนประกอบ 
เนื�อปลาดุกยา่ง  150  กรัม 
เครื*องแกงเผด็  2  ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
หวัปลีหั*น  200  กรัม 
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นํ�ามนัพืช  1 ถว้ย 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

 วธีิปรุง 
โขลกเครื*องแกง กะปิ นํ�าตาล เกลือ เนื�อปลาดุกยา่งใหเ้ขา้กนัเติมนํ� าเล็กนอ้ย เอาไป
คลุกกบัหวัปลีหั*นใหเ้ขา้กนั เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อน ทาํแผน่พองามทอด
ใหสุ้ก ตกัขึ�นเด็ดนํ�ามนั 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ดว้ยอาจาดแตงกวา 
 

กระพ้อ 
กระพอ้เป็นพืชจาํพวกปาลม์ ชื*อวงศ ์ Palmae ชื*อวิทยาศาสตร์ Licuala spinosa Thunb. ชอบดิน

ร่วนทรายที*ชุ่มชื�น ใบประกอบลกัษณะคลา้ยฝ่ามือทรงกลมเรียงเวียนรอบลาํตน้  แผน่ใบสีเขียวเป็น
มนั ใบยอ่ยจกัเวา้ลึกถึงสะดือ ใบยอ่ยมี 8-12 ใบขอบขนานกวา้ง10-20 เซนติเมตร ยาว 20-30 
เซนติเมตร แผน่ใบยอ่ยเป็นรอยจีบตามยาวชองใบ ปลายใบยอ่ยเป็นรอยหยกั กา้นใบสีเขียวยาว  50-
100 เซนติเมตร ขอบกา้นใบมีหนามแข็งปลายโคง้ ดอกออกระหวา่งกาบใบเป็นช่อแยกแขนง ดอก
สมบูรณ์เพศช่อดอกยาวไดถึ้ง  2 เมตร ผลสดแบบมีเนื�อเมล็ดเดียว ทรงกลมขนาดโตประมาณดินสอ
ดาํ  ผลแก่สีเขียวเมื*อสุกสีแดงเปลือกเรียบ 
 สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดกระพอ้บาํรุง ตบั ปอด ขอ้ต่อ รากและตน้ขบัปัสสาวะ ใบเคียว
กบันํ�ามนัมะพร้าวใชท้าแผล  
 การใชป้ระโยชน์ ใบแก่ใชท้าํหลงัคาที*พกัโรงเรือนชั*วคราว ใบอ่อนใชห่้อขนมขา้วเหนียว
ในโอกาสงานเทศกาล ทาํภาชนะใช้ตกันํ� า หรือใช้ทาํวสัดุจกัสาน เช่น ทาํพดั ทาํดอกไมป้ระดิษฐ ์
กา้นใบใชท้าํซ่อนดกัปลาตามช่องทางนํ� าไหล ใช้ทาํตอกเยบ็จากมุงหลงัคา ใช้สานเสื*อ ใช้สานทาํ
ภาชนะใส่ของ ลาํตน้เป็นไมใ้ชส้อย ทาํดา้มมีดดา้มขวาน ทาํสากกะเบือ ผลอ่อนเด็กๆกินเล่นรสฝาด
มนั หรือใชใ้บยอ่ยทาํเรือลอยนํ�าเล่น ยอดอ่อนของตน้กินเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
ยอดกระพ้อแกงกะทกิุ้ง 

ส่วนประกอบ  
ยอดกะพอ้  250  กรัม 
หวักะทิสด  1 ถว้ย  
หางกะทิสด  2 ถว้ย        
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เครื*องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้ปอกเปลือก  200  กรัม 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
กุง้ขนาดกลางปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลา้งเด็ดนํ� าไว ้ยอดกระพอ้สับเป็นชิ�นเล็ก 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีละลายให้เข้ากนั รอ
เดือดใส่ยอดกะพอ้ที*เตรียมไว ้สุกดีแลว้ใส่กุง้ปอกและหัวกะทิ  เดือดอีกครั� งปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดกระพ้อยาํกุ้งสด 

ส่วนประกอบ  
ยอดกระพอ้  250  กรัม 
นํ�ามะนาว   4 ชอ้นโตะ๊ 
หวักะทิตม้สุก  ½ ถว้ย 
ถั*วคั*ว   40  กรัม  
หอมแดงซอย  5 หวั 

   พริกขี�หนูหั*น  5 เมด็ 
กุง้ปอกลวก  200  กรัม 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลวกพกัไว ้ยอดกระพอ้สับเป็นชิ�นเล็กคลา้ยทาํ
ส้มตาํลวกเด็ดนํ�า ใส่ภาชนะคลุกกบักุง้ลวก หอมซอย นํ� ามะนาว พริกขี�หนู เมื*อเขา้
กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรยหนา้ดว้ยถั*วคั*ว 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกินเป็นกบัแกลม้ 
 



 19

ขจร 
ชื*อวงศ◌์ Asclepiadaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ TelosmaMinor Craib เป็นไมเ้ถาเลื�อย ใบรูป

หวัใจปลายแหลมยาว 6-11 ซม. กวา้ง 4-7.5 ซม.มีกา้นใบยาว 1.2-2 ซม.ใบมีสีเขียวอมแดงเล็กนอ้ย
ดอกแข็งออกช่อเป็นพวงคลา้ยอุบะออก ดอกตามซอกหรือตามช่อกิ*งเป็นพวงกลิ*นหอมคลา้ยกลิ*น
ดอกชาํมะนาดหรือกลิ*นของใบเตย กลีบดอกสีเหลืองหรือเขียวอมเหลือง ผลมีลกัษณะกลมยาวคลา้ย
ผลนุ่นขนาดเล็ก ผลแก่แตกออกไดมี้เมล็ดเกาะติดกบัใยสีขาวและปลิวตามลมคลา้ยนุ่น 

สรรพคุณทางสมุนไพร ดอกแกไ้ข ้รากสกดัผสมยาหยอดตาและหากนาํมากินทาํให้อาเจียน
ถอนพิษเบื*อเมาเหลา้ เมาเห็ด  ดบัพิษและทาํใหรู้้รสอาหาร  

การใชป้ระโยชน์  ยอดอ่อน ดอกอ่อน ดอกบาน ผลอ่อนของขจรใชเ้ป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ดอกขจรแกงกะทสิมรม 
ส่วนประกอบ 

   ดอกขจร  150 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   4 ถว้ย 

เห็ดนางฟ้า  50 กรัม 
   ยอดมะพร้าว  50 กรัม  
   สะตอ   50 กรัม 
   มะเขือยาวหั*น  50 กรัม 
   เนื�อหมหูั*นชิ�น   150 กรัม 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื*องแกงและกะปิคนให้ละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่ยอดมะพร้าวสับ สะตอ มะเขือหั*น ดอกขจร เห็ด พอผกัสุกใส่เนื�อ
ตามดว้ยหวักะทิ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ดอกขจรผดันํ�ามันหอย 
 ส่วนประกอบ 
  ดอกขจร  100  กรัม 
  กุง้ขนาดกลางปอก 100  กรัม 
  หอมซอย  2 หวั 
  กระเทียมสับ  4 กลีบ 
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูสดทุบ  5 ดอก 
  นํ�ามนัหอย  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้น 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนั พอร้อนใส่กระเทียมและหอมผดัพอเฉา ใส่ดอกขจรที*
ลา้งเด็ดนํ�าไวแ้ละพริกขี�หนูทุบผดัใหสุ้ก ใส่ตามดว้ยกุง้ปอกนํ� ามนัหอยแลว้ผดัคลุก
เขา้ดว้ยกนัพอกุง้สุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ดอกขจรยาํกุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 

ดอกขจรลวก  200 กรัม  
กุง้ปอกผา่ลวก  150 กรัม  
หวักะทิตม้สุก  3 ชอ้นโตะ๊  
เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 20   กรัม 
หอมแดงซอย  5 หวั  
นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊  
นํ�าตาลทราย  ½   ชอ้นโตะ๊ 
 กะปิยา่ง  1 ชอ้นโตะ๊ 
 พริกขี�หนูหั*น  10 ดอก 
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วธีิปรุง 
ดอกขจรลวกเด็ดนํ� าตั�งพกัรอไว ้กุง้ปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลวกพอขาวเทออก
เด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ใส่ตามดว้ยดอกขจรลวก หอมแดงซอย กะปิยา่ง พริกขี�หนูหั*น 
นํ� ามะนาว กุง้ลวก คลุกให้เขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  ตกัใส่จานราดหัว
กะทิตม้สุก โรยหนา้ดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานต ์

การบริโภค 
รับประทานกบัขา้วสวย หรือเป็นกบัแกลม้  

 
ขนุน 

 ชื*อวงศ ์Moraceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Artocarpus heterophyllus Lamk. เป็นไมย้ืนตน้ขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ ลาํตน้สูงประมาณ 8-15 เมตร มียางสีขาว ใบรูปกลมรี ยาว 7-15 ซม. กา้นใบยาว 
1-2.5 ซม. เนื�อใบเหนียวและหนา ดอกออกเป็นช่อ ช่อดอกตวัเมียและตวัผูอ้ยูต่น้เดียวกนั ช่อดอกตวั
ผูอ้อกที*ปลายกิ*ง เป็นแท่งยาวประมาณ 2.5 ซม. ช่อดอกตวัเมียเป็นแท่งกลมยาวออกที*ลาํตน้ และ
ตามกิ*งกา้นขนาดใหญ่ ผลรวมกลมยาวขนาดใหญ่ หนกัหลายกิโลกรัม เมล็ดกลมรี เนื�อหุ้มเมล็ดสี
เหลือง เมื*อผลสุกมีกลิ*นหอม  

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบสดเอามาตาํให้ละเอียดอุ่นพอกแผล รักษาหนองเรื�อรัง ใบเผาให้
เป็นถ่านผสมนํ�าปูนใสหยอดหูแกป้วดหู ใบแหง้บดเป็นผงโรยแผล ไส้ในผลตม้กินแกต้กเลือด เมล็ด
กินแกป้วดทอ้ง ราก แกท้อ้งร่วง แกไ้ข ้แกธ้าตุนํ� ากาํเริบ โลหิตพิการ ฝาดสมาน บาํรุงกาํลงั บาํรุง
โลหิต แก่นบาํรุงโลหิต แกก้ามโรค ขบัพยาธิ ระงบัประสาท แกโ้รคลมชกั ยางแกอ้กัเสบบวม แผลมี
หนองเรื�อรัง แกต่้อมนํ� าเหลืองอกัเสบ ขบัพยาธิ ขบันํ� านม เนื�อหุ้มเมล็ดบาํรุงกาํลงั ชูหวัใจให้ชุ่มชื*น 
เนื�อในเมล็ด บาํรุงนํ�านม ขบันํ�านม บาํรุงกาํลงั ตน้ขนุนเป็นไมม้งคล  
 การใชป้ระโยชน์ เป็นไมม้งคลนิยมปลูกไวห้ลงับา้น เนื�อไมท้าํเครื*องเรือน เครื*องดนตรี สี
ยอ้มอาหาร ใบอ่อนนาํมาเป็นผกัเครื*องเคียง ผลอายตุ่างๆใชเ้ป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ขนุนแก่แกงกะทหิมู 
ส่วนประกอบ 

   ขนุนแก่   200  กรัม 
    เนื�อสันหมูหั*น  200  กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
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   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   2 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เนื�อสันหมูหั*นชิ�นเล็กลา้งเด็ดนํ� ารอไว ้เอาลูกขนุนกลางอ่อนกลางแก่ปอก
ผวิเปลือกเอาไส้ออกหั*นเป็นชิ�นหนา  1  นิ�ว  ลา้งนํ� าตั�งพกัไว ้เอาหางกะทิ
ใส่หม้อตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื* องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่
ขนุนหั*นพอสุกนิ*มใส่เนื�อสันหมูหั*นชิ�น ตามดว้ยหวักะทิรอเดือดปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทย่างหรือปิ� ง 
เม็ดขนุนบาบีคิว 
 ส่วนประกอบ 
  สับปะรดหั*นยอ่ย  200 กรัม 
  เมด็ขนุนปอกตม้สุก 200 กรัม 
  เนื�อสันหั*นลูกเต๋า  200 กรัม 
  หอมใหญ่ผา่สี*ส่วน 200 กรัม 
  พริกหยวกผา่สี*ส่วน 200 กรัม 
  ซอสมะเขือเทศ  1 ถว้ย  
  เกลือป่น  1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  แมกกี�    2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  ½  ถว้ย 
  กระเทียมสับ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกไทยป่น  1 ชอ้นชา 
  ไมเ้สียบ   1 ห่อ 
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 วธีิปรุง 
เอาเนื�อที*เตรียมไวใ้ส่ภาชนะ ตามดว้ย ซอสมะเขือเทศ เกลือป่น นํ�าตาล แมกกี�  
กระเทียมสับ พริกไทยป่น คลุกใหเ้ขา้กนัหมกัไว ้3 ชั*วโมง เอาเนื�อมาเสียบไมส้ลบั
กบัผกั แลว้นาํไปยา่งไฟถ่าน ทานํ�ามนัพืชเป็นระยะระหวา่งยา่ง 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 
ขิง 

ชื*อวงศ์  Zingiberaceae ชื*อวิทยาศาสตร์   Zingiber officinale  Roscoe เป็นไมล้ม้ลุกอายุ
หลายปีแตกกอสูง 1.5-2 เมตร เป็นพืชที*มีลาํตน้หรือเหงา้อยูใ่ตดิ้นเห็นขอ้ปลอ้งชดัเจน เนื�อในสี
เหลืองมีกลิ*นหอมเฉพาะตวั รสเผด็ร้อน ใบเดี*ยวเรียงสลบั รูปวงรีหรือเกือบขอบขนาน กวา้ง 7-9 
ซม. ยาว 20-40 ซม. ดอกช่อออกที*ยอด ดอกยอ่ยขนาดเล็กกลีบดอกสีขาวผลแหง้แตกได ้รูปกลม 
 สรรพคุณทางสมุนไพร ลดการบีบตวัของลาํไส้ ลดการอกัเสบ ยบัย ั�งแผลในกระเพาะ
อาหาร แกท้อ้งขึ�น ทอ้งอืดเฟ้อ ขบัลม แกอ้าหารเป็นพิษ แกล้มพิษ รักษากลากเกลื�อน โรคผิวหนงั 
ติดเชื�อแบคทีเรีย เชื�อรา  
 การใชป้ระโยชน์ ชาวชนบทมกันิยมปลูกไวต้ามขา้งที*พกัอาศยัหรือตามหวัไร่ปลายนา ไว้
ใชเ้ป็นยาและอาหาร การเอามาเป็นส่วนประกอบอาหารนั�นใชไ้ดท้ั�ง สด แหง้ และหน่ออ่อน 
 
ปลาจาระเม็ดราดขิง 
 ส่วนประกอบ  

 ปลาจาระเมด็   300 กรัม 
ขิงหั*นฝอย   80 กรัม 
นํ�ามนัพืช   ½  ถว้ย 
กระเทียม   10 กลีบ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
ปลาเอาไส้ออกลา้งตั�งสะเด็ดนํ�าไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัพืชพอร้อนใส่ปลาลง
ทอดพอสุกตกัออกพกัรอไว ้เอานํ�ามนัใส่กระทะ 2 ชอ้นโต๊ะพอร้อนใส่กระเทียม
ทุบ ผดัใหก้ระเทียมเหลืองหอม  ขิงหั*นฝอยผดัต่อ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ไดที้*
แลว้เอาราดบนปลาทอดที*พกัรอไว ้
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การบริโภค  
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ยาํขิงอ่อนกุ้งกลุาดํา 
 ส่วนประกอบ 
  ขิงอ่อน   200 กรัม 
  กุง้กุลาดาํปอก  150 กรัม 
  เห็ดหูหนูลวก  20 กรัม 
  นํ�ามะนาว  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 
  ผกัชี   4 ใบ 
 วธีิปรุง 

ขิงอ่อนปอกหั*นเป็นชิ�นเล็กใส่ครกโขลกหยาบๆ คั�นเอานํ� าออกบางส่วน(ลดความ
เผด็ร้อน)พกัไว ้กุง้ขนาดกลางปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลา้งลวกเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ 
ตามดว้ยขิงที*เตรียมไว ้เห็ดหูหนูลวก นํ� ามะนาว คลุกให้เขา้กบั ปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ ตกัใส่จานวางบนดว้ยใบผกัชี 

การบริโภค  
 รับประทานกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 
ยาํขิงอ่อนหมูเนื�อสัน 
 ส่วนประกอบ 
  ขิงอ่อน   200  กรัม 
  หมูเนื�อสัน  100  กรัม 
  เห็ดหูหนูลวก  30 กรัม 
  นํ�ามะนาว  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 
  ผกัชี   4 ใบ 
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 วธีิปรุง 
ขิงอ่อนปอกหั*นเป็นชิ�นเล็กใส่ครกโขลกหยาบๆ คั�นเอานํ� าออกบางส่วน(ลดความ
เผด็ร้อน)พกัไว ้หมูเนื�อสันนึ* งพอสุกหั*นบางใส่ภาชนะ ตามดว้ยขิง เห็ดหูหนูลวก 
นํ�ามะนาว คลุกใหเ้ขา้กบั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานวางบนดว้ยใบผกัชี 

การบริโภค  
 รับประทานกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 
ข่า 

ชื*อวงศ ์ Zingiberaceae ชื*อวิทยาศาสตร์  Alpinia  galanga   (Linn.) Willd. เป็นไมล้ม้ลุก
อายหุลายปีแตกกอสูง 1.5-2 เมตร เป็นพืชที*มีลาํตน้หรือเหงา้อยูใ่ตดิ้นเห็นขอ้ปลอ้งชดัเจน เนื�อในสี
เหลืองมีกลิ*นหอมเฉพาะตวั รสเผด็ร้อน ใบเดี*ยวเรียงสลบั รูปวงรีหรือเกือบขอบขนาน กวา้ง 7-9 
ซม. ยาว 20-40 ซม. ดอกช่อออกที*ยอด ดอกยอ่ยขนาดเล็กกลีบดอกสีขาวผลแหง้แตกได ้รูปกลม 
 สรรพคุณทางสมุนไพร ลดการบีบตวัของลาํไส้ ลดการอกัเสบ ยบัย ั�งแผลในกระเพาะ
อาหาร แกท้อ้งขึ�น ทอ้งอืดเฟ้อ ขบัลม แกอ้าหารเป็นพิษ แกล้มพิษ รักษากลากเกลื�อน โรคผิวหนงั 
ติดเชื�อแบคทีเรีย เชื�อรา  
 การใชป้ระโยชน์ ชาวชนบทมกันิยมปลูกไวต้ามขา้งที*พกัอาศยัหรือตามหวัไร่ปลายนา ไว้
ใชเ้ป็นยาและอาหาร การเอามาเป็นส่วนประกอบอาหารนั�นใชไ้ดท้ั�ง สด แหง้ และหน่ออ่อน 
 
ข่าต้มกะทปิลาฉลาม  

ส่วนประกอบ 
ปลาฉลามหั*น  300 กรัม   

              หวัขา่ทุบ  15 กรัม 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 

หอมแดงทุบ  3 หวั 
  ขมิ�นทุบ   10 กรัม 
  พริกขี�หนูทุบ        5 ดอก 
  นํ�าปลา                1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล                1 ชอ้นชา 
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วธีิปรุง 
ปลาฉลามตดัชิ�นสี* เหลี*ยมลูกเต๋าโตประมาณ 2 นิ�วลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาหางกะทิ
ใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ตามดว้ยหวัขา่ทุบ พริกขี�หนูทุบ ขมิ�นทุบ หอมแดงทุบ พอเดือดจดั
ใส่ปลาฉลามหั*นชิ�น รอสุกใส่หวักะทิปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การปริโภค 
                เป็นกบัขา้วและกบัแกลม้            
 

ขี�พร้าไฟ(ฟักข้าว) 
 ชื*อวงศ์ Cucurbitaceae ชื*อวิทยาศาสตร์  Momordica cochinchinensis Spreng. เป็นพืชเถา
เลื�อยขึ�นพนัตน้ไมอื้*น เถายาวไดก้วา่ 20 เมตร มีมือเกาะออกตามง่ามใบ เถากึ*งแก่กึ*งอ่อนมีลกัษณะ
กลม เปลือกสีเทา มีปมสีนํ�าตาลเขม้กระจายโดยทั*วไป เถาสี* เหลี*ยมเปลือกสีเขียวไม่มีปม ผลกลมโต
ประมาณกาํปั� น เปลือกนอกเป็นหนามคลา้ยหนามขนุน เมล็ดในผลแบนอดัแน่นมีจาํนวนมาก  

สรรพคุณทางสมุนไพร หัว ใบ ราก แกไ้ข ้เถาแกเ้ส้นเอ็นพิการ ขอ้ต่อพิการ กระดูกพิการ 
เมล็ดแกผ้วิหนงัผื*นดนั มะเร็งบางชนิด เนื�อของผลแกไ้ข ้ขบั 
 การใช้ประโยชน์ ปัสสาวะ  ฟักขา้วเป็นพืชมากคุณค่าสามารถใช้ประโยชน์เป็นอาหารได้
ทั�งส่วนยอด ผลดิบ ผลสุกและเยื*อหุม้เมล็ด เป็นพืชโตเร็ว ไมต่อ้งการการดูแลรักษานกั สามารถปลูก
เป็นพชืสวนครัวไวใ้ชใ้นครัวเรือนเป็นพืชผกัพื�นบา้น 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ขี�พร้าไฟแกงกะทปิลาดุก 
ส่วนประกอบ 

ขี�พร้าไฟหั*น  200 กรัม 
ปลาดุกหั*น  100 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  3 ถว้ย 
   หน่อไผส่ับ  80 กรัม  
   มะเขือพวง  30 กรัม 
   เมด็ขนุนปอก  10 เมด็ 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
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   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ปลาดุกตดัชิ�นลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้ขี�พร้าไฟปอกเอาไส้ในออกหั*นพกัไว ้
หน่อไผ่ปอกสับพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกง
และกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั เดือดดีแลว้ใส่หน่อไผส่ับปล่อยเดือดระยะ
หนึ* ง(ให้กลิ*นหืนหน่อไผอ่อกไป) ใส่ขี�พร้าไฟที*เตรียมไว ้เม็ดขนุน(ปอก
ผา่กลางเม็ดสี* ส่วน)  มะเขือพวง รอผกัสุกดีแลว้ใส่ปลาดุกที*เตรียมไว ้พอ
ปลาสุกใส่ตามดว้ยหวักะทิ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

            ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดขี�พร้าไฟยาํ 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดขี�พร้าไฟ  200  กรัม 
  มะพร้าวคั*ว  30  กรัม 
  กุง้ลวก   100 กรัม 
  กระเทียมสับ  5 กลีบ 
  พริกขี�หนูหั*น  8 ดอก 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผ่าหลงัลวกเด็ดนํ� าไว ้ยอดขี�พร้าไฟลวกแล้วหั*นยาว
ประมาณ 2 นิ�วเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ใส่ตามดว้ย กระเทียมสับ พริกขี�หนูหั*น กะปิยา่ง 
นํ�ามะนาว เกลือ กุง้ลวก คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทผดัหรือทอด 
ยอดขี�พร้าไฟผดันํ�ามันหอย 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดขี�พร้าไฟหั*น  250 กรัม 

กุง้ปอก   200 กรัม 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมสับ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัหอย  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  เกลือ   ½ ชอ้นชา 
  พริกไทยป่น  1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางเอาเส้นดาํออกพกัไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัเจียว
กระเทียมใหห้อม ใส่ยอดขี�พร้าไฟผดัให้พอเฉา ตามดว้ยกุง้ปอกที*พกัไวแ้ละนํ� ามนั
หอย ผดัต่อใหพ้อสุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทดอง 

ยอดขี�พร้าไฟดอง 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดขี�พร้าไฟ  300 กรัม 
  นํ�าส้มตาลโตนด  2 ถว้ย 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอายอดขี�พร้าไฟใส่ขวดปากกวา้ง ตามดว้ยนํ�าส้มตาลโตนด(หากไมมี่ใชน้ํ�าส้มจาก)
ผสมเกลือใหพ้อทว่ม ปิดฝาดองไว ้2 วนัเริ*มเอาออกมาบริโภคได ้ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื*องเคียง 
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ประเภทผกัเครื6องเคียง 
ผลอ่อนขี�พร้าไฟตม้สุก ลวกหรือเอาไปดองก่อน ใช้เป็นผกัเครื*องเคียงนํ� าพริกหรืออาหาร

รดจดัไดดี้ 
 

ขี�เหลก็ 
 ชื*อวงศ ์ Fabaceae (Leguminosae ) ชื*อวิทยาศาสตร์ Cassia siamea (Lamk.) Irwin et 
Barneby เป็นพืชยืนตน้ขนาดกลางสูงประมาณ 8-15 เมตร ลาํตน้ที*ออยุมากมกัคดงอเป็นปุ่ม แก่น
ของเนื�อไมสี้ดาํ เปลือกสีเทาถึงสีนํ� าตาลดาํ ยอดอ่อนสีเขียวแดง เรือนยอดแผข่ยายเป็นพุม่ ใบแบบ
ขนนกเรียงสลบั แผน่ใบรูปขอบขนาน เนื�อใบค่อนขา้งบางสีเขียวเขม้เป็นมนั ขอบใบเรียบ ดอก
ออกเป็นช่อปลายกิ*งสีเหลืองสด กลีบรองกลีบดอกโคง้มีขน ผลเป็นฝักภายในมีเมล็ดรูปไข่ยาวแบน
สีนํ�าตาลอ่อนเรียงตามขวาง ประมาณ 20–30เมล็ด 

สรรพคุณทางสมุนไพร แกอ้าการทอ้งผูก แกอ้าการนอนไม่หลบั ช่วยเจริญอาหาร บาํรุง
นํ�าดี และบาํรุงโลหิต ใชท้าํความสะอาดเส้นผม แกรั้งแค ทาํใหผ้มชุ่มชื*นเป็นเงางาม ขี� เหล็กทั�งห้าแก้
ไขก้ลบั ไขซ้ํ� า เป็นตน้  
  การใช้ประโยชน์ เนื�อไม้แข็งเหนียว แก่นสีแกมดํานิยมแปรรูปเป็นไม้ใช้สอยหรือทาํ
เครื*องมือต่างๆ เช่น กบใสไม ้ดา้มจอบ  ดา้มมีด ดา้มพร้า ดา้มขวาน ดา้มจวกัหรือทพัพี  พานทา้ยปืน 
ดอกและใบอ่อนของตน้ขี� เหล็ก ใชป้ระกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 แกงขี�เหลก็คอหมูย่าง 

ส่วนประกอบ  
ยอดขี� เหล็กตม้   300 กรัม 
นํ�ากะทิสด  3 ถว้ย 
คอหมูยา่ง    200 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ  3 โตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
เอาใบขี� เหล็กมาต้มจนเดือดแล้วเทนํ� าออก 3-4 ครั� งเพื*อคลายขมหาก
ตอ้งการขมน้อยให้ตม้เทนํ� าออกหลายๆครั� ง ตั�งพกัไวใ้ห้เย็นแล้วปั� นนํ� า
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ออกหั*นซอยหยาบๆพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกง
และกะปิยีคนให้เขา้กนัรอเดือด ใส่ใบขี� เหล็กที*เตรียมไวต้ามด้วยคอหมู
ยา่งหั*นชิ�นพอ เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ขี�เหลก็ แกงกะทด้ิวงสาคู 

ส่วนประกอบ 
   ตวัดว้งสาคู    200  กรัม 

ขี� เหล็กตม้    300  กรัม 
เครื*องแกงกะทิ   3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง   
ด้วงสาคูผดันํ� ามันให้สุกแห้งพักรอไว้ เอาหางกะทิใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่
เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  เดือดดีแลว้ใส่ขี� เหล็กตม้ที*เตรียมไว ้รอ
เดือดใส่หวักะทิ ตามดว้ยดว้งสาคูผดัที*พกัรอไว ้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
 รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

  
ประเภทยาํหรือพล่า 

ดอกขี�เหลก็ยาํกุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  ดอกขี� เหล็กตม้  200  กรัม 
  กุง้สดปอกเปลือก 150   กรัม 
  หวักะทิตม้สุก  ½  ถว้ย 
  หอมแดงซอย  15  กรัม 
  พริกขี�หนูหั*น  5 ดอก 
  นํ�ามะนาว  4  ชอ้นโตะ๊ 
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  ถั*วลิสงคั*ว  10  กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาดอกขี� เหล็กทั�งบานและตูมใส่หมอ้ตม้รินนํ� าออก 3-4 ครั� งพอเยน็ปั� นนํ� าออกพกั
รอไว้ กุ ้งปอกเว้นหางผ่าหลังลวกพกัไว้ เอากะปิย่างยีให้ยุ่ย คลุกกับกุ้งลวก 
หอมแดงซอย พริกขี�หนูหั*น นํ� ามะนาว เมื*อเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรยหนา้ดว้ยถั*วลิสงคั*ว 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
 

จาก 
ชื*อวงศ ์ Palmae วงศย์อ่ย Nypoideae ชื*อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb เป็นปาล์ม

ขนาดเล็กที*ขึ�นตามป่าชายเลน มีลาํตน้อยูใ่ตดิ้นแตกเป็นกอ เป็นพืชโบราณชนิดหนึ*งพบซากดึกดาํ
บรรพอ์ายุ 70 ลา้นปีมาแลว้ ขึ�นตามระบบนิเวศนํ� ากร่อย โผล่ใบและช่อดอกขึ�นมาเหนือเลนใบมีกะ
เปาะอากาศ ช่วยพยงุใหชู้ขึ�นเหมือนชูชีพ  อาจชูใบขึ�นไดสู้งถึง 9 เมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียง
ตรงช้าม ใบยอ่ยรูปขอบขนาน  กวา้ง 5-6 เซนติเมตร ยาว 90-120 เซนติเมตร    ปลายใบเรียว
แหลม   โคนใบรูปลิ*ม  แผน่ใบหนา  รูปรางนํ�าคว ํ*า  ผวิใบดา้นบนสีเขียวเขม้เป็นมนั ผิวใบดา้นล่างมี
สีนวล  กาบใบใหญ่ห่อโคนตน้  กา้นใบที*แตกใหม่เป็นสีม่วงแดง ดอกช่อกลม  สีเหลือง ออกเป็น
กระจุกแน่นระหวา่งกาบใบ ดอกตวัเมียที*ปลาย ดอกตวัผูอ้ยูต่รงโคนช่อ  ช่อดอกชูตั�งขึ�นและโคง้ลง 
ยาว 25-65 เซนติเมตร ผลกลุ่มเป็นทะลายเมื*อแก่เปลือกผลสีนํ�าตาลแข็ง ขา้งในมีเนื�อเมล็ดสีขาว เมื*อ
สุกเตม็ที*ผลหลุดแยกลอยนํ�าออกไป  

สรรพคุณทางสมุนไพร ดอกแกพ้ิษตาลซางเด็ก เนื�อในผลบาํรุงกาํลงั ขบัปัสสาวะ รากแก้
ทอ้งเสีย แกบิ้ด ใบแกล้มจร ขบัเสมหะ ดบัพิษบาดแผล  

การใชป้ระโยชน์  ใบแก่ของจากใชท้าํจากมุงหลงัคา ยอดใบอ่อนตากแห้งใชม้วนยาเส้นสูบ
เป็นบุหรี*ใบจาก ช่อดอกใหน้ํ�าหวานใชท้าํนํ� าตาล ทาํนํ� าส้ม กา้นช่อดอกทุบให้แตกใชท้าํเชือกผกูมดั
หรือทาํงานฝีมือหตักรรมต่างๆ ผลอ่อนใชเ้ป็นอาหาร ผลิตผลของจากนาํมาแปรรูปประกอบอาหาร
ไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ลกูจากอ่อนแกงกะทเินื�อสันววั 

ส่วนประกอบ  
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ลูกจากอ่อนหั*น   200   กรัม 
สันในววัหั*น  200   กรัม 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
วธีิปรุง  

หวัลูกจากอ่อนหั*นบางลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
ร้อน ใส่เครื*องแกงและกะปิยีละลายคนให้เขา้กนั  ใส่ลูกจากอ่อนที*เตรียม
ไว ้พอเดือดจดัใส่เนื�อสันหั*น รอสุกปรุงแต่งรสชิมตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว ลูกจากอ่อนในที*นี�หมายถึงลูกจากที*อยูใ่นระยะที*
ยงัไม่แข็งหรือยงัไม่แก่  ที*ส่วนหวัของผลอ่อนที*ติดอยูก่บัแกนช่อมีสีขาว 
หั*นออกมาใชบ้ริโภคได ้

 
ลกูจากอ่อนแกงคั6วกุ้ง 
  ส่วนประกอบ 
   ลูกจากอ่อน  200  กรัม 

เนื�อกุง้ปอก  200  กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลแวน่  ½  แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูด  4 ใบ 
  วธีิปรุง 

ส่วนอ่อนของลูกจากซอยบางขยาํนวดกบันํ� าเกลือ(เพื*อให้คลายฝาด) ลา้ง
เด็ดนํ� าพกัรอไว ้กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งเด็ดนํ� าพกัไว ้เอา
หางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีละลายผดัร่วมกนั
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ให้หอม ใส่ลูกจากอ่อนที*เตรียมไว ้ผดัต่อพอสุกใส่ตามด้วยหัวกะทิ รอ
เดือดใส่กุง้ ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ชะพล ู
ชื*อวงศ ์ Piperaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Piper sarmentosum Roxb.) เป็นพืชเถาชอบขึ�นตาม

ที*ดินมีความชื�น แสงแดดไมจ่ดัมากเกินไป สูงประมาณ 60 ซม. ไมขึ่�นคา้งหรือเกาะตน้ไมอื้*นเหมือน
พลูที*กินกบัหมาก ใบคลา้ยกนัแต่ชะพลูใบเล็กกวา่ ปลายใบแหลมและรสเผด็ร้อนน้อยกวา่ ใบรูป
หวัใจสีเขียวเขม้เป็น  

สรรพคุณทางสมุนไพร ช่วยขบัลม ขบัเสมหะแกไ้อ บาํรุงนํ� ามนัไขขอ้ แกห้อบหืดจากพิษ
เสมหะ ดอกทาํใหเ้สมหะแหง้ ช่วยขบัลมในลาํไส้ รากและตน้ขบัเสมหะใหอ้อกมาทางระบบขบัถ่าย 
ขบัลมในลาํไส้  ใบรสเผด็ร้อน ทาํใหเ้จริญอาหาร ในใบชะพลูมีสารเบตา้-แคโรทีนสูงมาก  
 การใชป้ระโยชน์  ชะพลูสามารถเอามาเป็นอาหารทาํไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงคั6ว 
 ใบชะพล ูแกงคั6วหอยนางรม 
  ส่วนประกอบ  
   ใบชะพลูหั*น  200   กรัม 

เนื�อหอยนางรม  200  กรัม  
   หางกะทิ   2 ถว้ย 
   หวักะทิ    1 ถว้ย 
   เครื*องแกงคั*ว    3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูด  4 ใบ 
  วธีิปรุง 

หอยนางรมนึ*งแกะเอาแต่เนื�อพกัไว ้ใบชะพลูซอยหยาบพกัไว ้เอาหวักะทิ
ใส่กระทะตั�งไฟตามดว้ยเครื*องแกงคั*วและกะปิคนให้ละลายเขา้กนัผดัจน
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งวดหอม ใส่เนื�อหอยนางรมที*เตรียมไว ้ตามดว้ยใบชะพลูซอยผดัต่อให้
เขา้กนั ใส่หางกะทิรอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทผดัหรือทอด 

ชะพลทูอดมัน 
ส่วนประกอบ 

เนื�อปลาดุกยา่ง  150  กรัม 
เครื*องแกงเผด็  2  ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
ใบชะพลูหั*นหยาบ 200 กรัม 
นํ�ามนัพืช  1 ถว้ย 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

 วธีิปรุง 
โขลกเครื*องแกง กะปิ นํ� าตาล เกลือ เนื�อปลาดุกยา่งให้เขา้กนัแลว้เติมนํ� าเล็กนอ้ย 
เอาไปคลุกกบัใบชะพลูหั*นใหเ้ขา้กนั ทาํเป็นแผน่พองาม ทอดใหสุ้ก วางเด็ดนํ�ามนั 

 การบริโภค 
         รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ ร่วมกบัอาจาดแตงกวาหรืออาจาดสาคู 
 

ชะมวง 
          ชื*อวงศ ์Clusiaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Garcinai ciwa Roxb. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง ลาํตน้ตรง
เปลา แตกกิ*งสาขาตอนบนของลาํตน้ เปลือกสีนํ� าตาลเขม้  ใบเป็นใบเดี*ยวขอบใบเรียบ ปลายใบ
แหลม ใบอ่อนสีเขียวหรือเขียวอมม่วงแดง ใบแก่สีเขียวเขม้ ใบค่อนขา้งหนาและแข็งกลอบ ดอก
ขนาดเล็กมี 3 กลีบ กลีบดอกแขง็คลา้ยดอกมะดนั สีนวลเหลืองมีกลิ*นหอม ดอกออกตามกิ*ง ผลกลม
ขา้งผลเวา้เป็นพ ูเมื*อสุกมีสีเหลืองส้ม  

สรรพคุณทางยา  เนื�อไมแ้ข็งใช้ทาํเครื*องเรือน ผลและใบขบัเสมหะแกไ้อ เป็นยาระบาย
อ่อนๆ รากและตน้เป็นยาถอนพิษไข ้ แกไ้ขต้วัร้อน ผลสุกแกธ้าตุพิการ แกก้ระหายนํ�า ฟอกโลหิต  
 การใช้ประโยชน์ หั*นตากแห้งเก็บไวใ้ส่ปรุงอาหาร ใบอ่อนและผลของชะมวงมีรสเปรี� ยว 
ใชป้ระกอบเป็นอาหารยาไดห้ลายรูปแบบ 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงคั6ว 

ใบชะมวงแกงคั6วซี6โครงหมูอ่อน 
  ส่วนประกอบ 
   ซี*โครงหมูอ่อน  300 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  3 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   ใบชะมวงหั*น  100 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   ใบมะกรูด  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

สับซี*โครงหมอู่อนลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้ใบชะมวงลนไฟเด็ดกาํซอยบางพกั
ไว ้เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟ ใส่เครื*องแกงและกะปิแลว้ผดัจนหอม ใส่
ซี*โครงหมสูับผดัต่อใหสุ้ก ใส่หางกะทิตามดว้ยใบชะมวงหั*นฝอย รอเดือด 
ใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
 ใบชะมวงคั6วปลาตูหนา(ปลายอดจาก) 
  ส่วนประกอบ 
   ปลาตูหนาหั*น  300 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  3 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   ใบชะมวงหั*น  100 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 แวน่ 
   ใบมะกรูด  3 ใบ 
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  วธีิปรุง 
ปลาตูหนาหั*นท่อนลา้งเด็ดนํ� าพกัไว ้เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟ ใส่กะปิ 
เครื*องแกงผดัให้งวดหอม ใส่ปลาตูหนาหั*นที*พกัไวผ้ดัต่อพอสุกใส่หาง
กะทิตามดว้ยใบชะมวงซอยบาง  รอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
ประเภทต้ม 

ชะมวงต้มเนื�ออกไก่ 
ส่วนประกอบ  

เนื�ออกไก่หั*นชิ�น  300 กรัม 
ใบชะมวงอ่อน    60 กรัม 
ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
ขมิ�นทุบ   5 กรัม 
หอมแดงทุบ  10 กรัม 
กระเทียม  5  กรัม 
เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เนื�ออกไก่ตดัชิ�นพกัรอไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่หอมแดงทุบ ตะไคร้ทุบ ขมิ�นทุบ
และกระเทียมทุบ รอเดือดจดัใส่เนื�ออกไก่ที*เตรียมไวต้ามดว้ยใบชะมวง ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ชะอม 

ชื*อวงศ์  Leguminosae ชื*อวิทยาศาสตร์ Acacia Pennata (L.) Willd.Subsp.Insuavis Nielsenชะอมเป็นพืชเถารอ
เลื�อยมีหนามสั�นๆ อายุหลายปี ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกสองชั�น กลางวนัหรือเวลาแดดจดัใบ
แผก่างออกตอนเยน็หรือแสงน้อยใบจะหุบลง ดอกเล็กสีขาวออกเป็นช่อตามซอกใบ ชาวบา้นชอบ
ปลูกเป็นรั� ว ทนแลง้ไดดี้ มีกลิ*นแรง คนไทยคุน้เคยกบัการบริโภคมาก หาซื�อไดต้ามตลาดทั*วไป  



 37

สรรพคุณดา้นสมุนไพร ชะอมช่วยบาํรุงสายตา มีใยอาหารที*ช่วยในการระบาย รากชะอม
ฝนกบันํ�าปูนใสหรือกบันํ�าซาวขา้วช่วยขบัลมในกระเพาะอาหาร แกท้อ้งอืดเฟ้อและอาการปวดเสียว
ในทอ้ง สตรีมีครรภแ์ละที*กาํลงัให้นมบุตรถือเป็นของตอ้งห้าม เพราะมีความเชื*อกนัวา่หากกินหรือ
ไดก้ลิ*นจะทาํใหสุ้ขภาพของแมไ่มแ่ขง็แรง ชาวอีสานเชื*อวา่หากกินในช่วงให้นมบุตรแม่จะมีอาการ
เวียนศีรษะ คลื*นไส้ อาเจียน ใจสั*น หน้ามืดเป็นลม ส่วนชาวเหนือเชื*อวา่หากกินในช่วงตั�งครรภจ์ะ
ทาํใหเ้ลือดลมผดิปกติ หากกินในช่วงใหน้มบุตรจะทาํใหลู้กปวดทอ้ง  

การใชป้ระโยชน์ ยอดชะอมเอามาประกอบเป็นอาหารยาไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ชะอมทอดไข่แกงกะทหิน่อไม้ 

ส่วนประกอบ  
ชะอมทอดไข ่  150  กรัม 
หน่อไมส้ับ    150  กรัม 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
วธีิปรุง  

ชะอมทอดไข่ตดัสี* เหลี*ยมลูกเต๋าพกัไว ้หน่อไผป่อกสับชิ�นเล็กพกัรอไว ้ 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน ใส่เครื*องแกงและกะปิยีละลายคนให้
เขา้กนั  ใส่หน่อไผส่ับที*เตรียมไวพ้อสุกใส่ชะอมทอดหั*นชิ�น หัวกะทิ รอ
เดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ดาหลาหรือกาหลา 
ชื*อวงศ ์ Zingiberaceae ชื*อวิทยาศาสตร์  Etlingera elatior (Jack) R.M. Smith ดาหลามี

ลกัษณะคลา้ยขา่ มีตน้ใตดิ้นหรือเหงา้  เป็นบริเวณที*เกิดของหน่อดอกและหน่อตน้ ส่วนลาํตน้เหนือ
ดินเป็นกาบใบที*ซอ้นแน่น สูงเหนือดินประมาณ 2-3 เมตร มีสีเขียวเขม้ ใบ  
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ยาวรีกลางใบกวา้งแลว้ค่อย ๆ เรียวไปหาปลายใบ และฐานใบ ไม่มีกา้นใบ ผิวใบเกลี�ยงทั�ง
ดา้นบนและดา้นล่าง ใบยาว 30-80 ซม. กวา้ง 10-15 ซม. ปลายใบ แหลมฐานใบเรียวลาดเขา้หากา้น
ใบ เส้นกลางใบปรากฏชดัทางดา้นล่างของใบ ดอกเป็นดอกช่อมีกลีบประดบั 2 ขนาด ส่วนโคนเป็น
กลีบประดบัใหญ่กวา้ง 2-3 ซม. และมีกลีบประดบัเล็กอยูส่่วนบนของช่อดอกความกวา้งกลีบ
ประมาณ 1 ซม. สีเดียวกบักลีบประดบั กา้นช่อดอกยาว 30-150 ซม. ลกัษณะกา้นช่อดอกแข็งตรง 
ดอกออกตลอดปี  

 การใช้ประโยชน์ และสรรพคุณทางสมุนไพร เหงา้แกท้อ้งอืดเฟ้อ ดอกขบัลมใน
ลาํไส้เล็กลาํไส้ใหญ่ แกนในของตน้แกเ้สมหะแกไ้อ ดาหลาปลูกเป็นไมป้ระดบัได ้ดอกและผลใช้
เป็นอาหารได ้

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ดอกดาหลาแกงกะทกิุ้งแม่นํ�า 

ส่วนประกอบ 
 กลีบดอกดาหลา   200 กรัม 
 กุง้แมน่ํ�า    200 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ  2  ชอ้นโตะ๊ 
 หางกะทิ    2 ถว้ย 
หวักะทิ    1 ถว้ย 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่  

วธีิปรุง 
กุง้แมน่ํ�าปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�ง
ไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงกบักะปิยีให้ละลายเขา้กนั  ใส่กลีบดอกดาหลาที*
เตรียมไวพ้อเดือดใส่กุง้ปอก รอกุง้สุกปรุงแต่งชิมรสตาลตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้   
 

ดอกดาหลา แกงส้มปลาซาบะ 
ส่วนประกอบ  

ดอกดาหลาหั*น   200 กรัม 
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ปลาซาบะหั*น  200 กรัม 
เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
ส้มแขกสด  10 แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊  

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟให้ร้อน ละลายเครื*องแกงและกะปิคนให้เขา้กนั  ใส่
ดอกดาหลาหั*นที*เตรียมไวร้อเดือดจดัใส่เนื�อปลาหั*น พอปลาสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วสวย 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
 ดอกดาหลายาํ 

ส่วนประกอบ  
ดอกดาหลาหั*นฝอย 100 กรัม   
เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว  30 กรัม 
หวักะทิตม้สุก  ½ ถว้ย 
กุง้สดลวก    100 กรัม 
หอมแดงซอย  5 หวั  
กระเทียมซอย  5 กลีบ   
พริกขี�หนูหั*น  10 ดอก 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊   
นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊    
นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
กุง้ขนาดกลางปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลวกพกัรอไว ้ดอกดาหลาซอยบางคลุก
กบั หอมแดงซอย กระเทียมสับ พริกขี�หนูหั*น กะปิย่าง นํ� ามะนาว  กุง้ลวก เมื*อ
ทั�งหมดเขา้กนัดีแลว้ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรยดว้ย
เมด็มะมว่งหิมพานต ์

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
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ตะไคร้ 
ชื*อวงศ ์ Poaceae (Gramineae) ชื*อวทิยาศาสตร์  Cymbopogon citratus Stapf. เป็นพืช

จาํพวกหญา้ขึ�นอยูร่วมเป็นกอ สูงประมาณ 1 เมตร ลาํตน้ตั�งตรงมีขอ้และปลอ้งสั�นถี*ค่อนขา้งแขง็ 
กาบใบเรียงซอ้นสลบักนัแน่นเป็นลาํตน้เทียม แผน่ใบยาวเรียวมีขน ดอกเป็นช่อยาวมีดอกเล็กฝอย
เป็นจาํนวนมาก  

การใช้ประโยชน์ และสรรพคุณ จดัเป็นพืชสมุนไพร แกอ้าการทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ แน่นจุก
เสียด แกห้วดั แกป้วดศีรษะ แกไ้อ แกป้วดขอ้ แกป้วดกระเพาะอาหาร แกท้อ้งเสีย ขบัลมในลาํไส้ 
บาํรุงไฟธาตุ แกบ้วมนํ� า แกโ้รคทางเดินปัสสาวะ แกโ้รคหืด ช่วยลดความดนัโลหิตสูง แกผ้มแตก
ปลาย เป็นยาช่วยลมเบ่งขณะคลอดลบุตร แกเ้บื*ออาหาร ตะไคร้มีกลิ*นหอม เป็นพืชที*นิยมนาํมา
ประกอบอาหารสมุนไพร เช่น  

 
ตะไคร้ยาํ 
 ส่วนประกอบ 
  ตะไคร้ซอยบาง  1 ถว้ย 
  เนื�อปลากะพง  10 ชิ�น 
  กุง้ขนาดกลาง  10 ตวั 
  นํ�าพริกเผา  2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูซอย  7 เมด็ 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดซอย  2 ใบ 
 วธีิปรุง 

กุง้ปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงั เนื�อปลากะพงหั*นชิ�นพองาม เอากุง้และปลาลวกพอ
สุกเด็ดนํ�าพกัไว ้ เอานํ�าพริกเผาใส่ภาชนะตามดว้ยนํ�าตาล นาํมะนาว พริกขี�หนูซอย 
คนใหเ้ขา้กนั ใส่ ตะไคร้ซอย กุง้และปลาลวก คลุกใหเ้ขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ ตกัใส่ถว้ยโรยหนา้ดว้ยใบมะกรูดซอยบาง 
 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
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ตะลงิปลงิ 
ชื*อวงศ ์Oxalidaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Averrhoa bilimbi Linn. เป็นไมย้นืตน้ขนาดเล็ก แตก

กิ*งกา้นมาก เปลือกตน้สีชมพู ผิวเรียบมีขนนุ่มปกคลุมตามกิ*ง ดอกช่อมีกลิ*นออกตามตน้หรือกิ*ง  
เกสรกลางดอกมีสีเขียว ผลกลมยาวปลายมน ผลยาวประมาณ 4-6 ซม. โตประมาณนิ�วโป้ง ผิวเรียบ
สีเขียว ผลใหร้สเปรี� ยว ชาวบา้นมกัปลูกไวใ้กลที้*พกัอาศยั หรือตามขา้งบอ่นํ�า ชอบดินร่วนทราย 

สรรพคุณทางสมุนไพร ตน้ ใบ ราก ตม้นํ� าอาบแกค้นั ผล เจริญอาหาร แกเ้สมหะเหนียว 
ฟอกโลหิต บาํรุงแกป้วดมดลูก แกไ้อ แกร้้อนใน แกก้ระหายนํ�า ฝาดสมาน บาํรุงกระเพาะอาหาร แก้
โลหิตออกในกระเพาะอาหารและลาํไส้ ดบัพิษร้อนของไข ้แกริ้ดสีดวงทวารเป็นยาระบายอ่อนๆ  
แกค้างทูม แกไ้ขขอ้อกัเสบ รักษาสิว บรรเทาโรคเก๊าท์ ใบ ตาํพอกแกค้นั ตม้นํ� าดื*มรักษาอาการ
อกัเสบของลาํไส้ใหญ่ รักษาซิฟิลิส แกไ้ขขอ้อกัเสบ รักษาคางทูม รักษาสิว ดอก ชงเป็นชา แกไ้อ ผล  

การใชป้ระโยชน์ ผลแก่นาํมาเป็นส่วนประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ตะลงิปลงิแกงกะทปิลาซาบะ 

ส่วนประกอบ  
ปลาซาบะหั*น  300 กรัม 
ตะลิงปลิงแก่   80 กรัม   
กะทิ   3 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
 กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

วธีิปรุง 
ปลาซาบะหั*นชิ�นล้างเด็ดนํ� ารอไว้ เอากะทิใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่
เครื*องแกงและกะปิคนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่ตะลิงปลิง(ผา่สองซีกตดักลาง)
รอเดือดจดัใส่ปลาที*เตรียมไว ้พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงส้ม 
 ตะลงิปลงิแกงส้มปลากะพง 
  ส่วนประกอบ 
   ปลากะพง  300 กรัม 
   ผลตะลิงปลิง  80 กรัม  
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง  

ปลากะพงขอดเกล็ดหั*นชิ�นพองามล้างพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่
เครื*องแกงส้มและกะปิแลว้ยคีนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่ตามดว้ยตะลิงปลิง รอ
เดือดจดัตะลิงปลิงออกรส ใส่ปลากะพงที*พกัรอไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ตะลงิปลงิต้มอกไก่ 
 ส่วนประกอบ 
  อกไก่ตดัชิ�น  300 กรัม 
  ตะลิงปลิง  80 กรัม 
  ขา่อ่อนทุบ  5 กรัม 
  ตะไคร้ทุบ  2 ตน้   
  หอมทุบ   5 หวั 
  ขมิ�นทุบ   5 กรัม 
  เกลือ   2 ชอ้นชา 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา  
 วธีิปรุง  

อกไก่ตดัชิ�นพองามลา้งเด็ดนํ�ารอไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่ตามดว้ยข่า ตะไคร้ ทุบ
และหอมทุบ ส่วนตะลิงปลิงผา่สองซีกแลว้ตดักลาง จากนั�นรอให้เดือดจดัใส่อกไก่
หั*น พอไก่สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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 การบริโภค  
รับประทานกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ตะลงิปลงิยาํกุ้ง 

ส่วนประกอบ 
ตะลิงปลิงซอยบาง 80 กรัม 
กุง้ลวก    200 กรัม  
นํ�าตาลทราย   ½ ชอ้นโตะ๊ 
หวักะทิตม้สุก  ½ ถว้ย 
กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊    
หอมซอย  3 หวั  
พริกขี�หนูหั*น  8 ดอก 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 30 กรัม  

วธีิปรุง 
กุง้ขนาดกลางปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลวกพกัรอไว ้กะปิยา่งใส่ภาชนะยีให้ยุย้
แลว้ใส่ตามดว้ย ตะลิงปลิงซอย หอมซอย นํ�าตาล พริกขี�หนูหั*น กุง้ลวก คลุกให้เขา้
กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรยหนา้ดว้ยเม็ดมะม่วง
หิมพานตค์ั*ว 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือกบัแกลม้ 
  

ตะลงิปลงิยาํปแูสมดอง 
ส่วนประกอบ 

ตะลิงปลิงซอยบาง 60 กรัม 
หอมแดงซอย  3 หวั 
 ปูแสมดอง   7 ตวั  
มะนาว   1 ผล 
นํ�าตาลทราย   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก  
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วธีิปรุง 
ปูฉีกกระดองออกสับกลางแล้วกดทับให้พอแตกด้วยมีดใส่ภาชนะ ตามด้วย
ตะลิงปลิง(ซอยบางแล้วสับเป็นชิ�นเล็ก) หอมแดงซอย นํ� ามะนาว พริกขี�หนูหั*น 
คลุกใหเ้ขา้กนัแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ตาลโตนด 
ชื*อวงศ ์Palmae ชื*อวทิยาศาสตร์ Borassus flabellifer Linn. เป็นไมย้ืนตน้ไม่แตกกอ ใบเป็น

ใบประกอบแบบฝ่ามือ กา้นใบแบนแขง็หนามีหยกับางคมตลอดแนวขอบกา้นใบ ดอกเพศผูแ้ละเมีย
อยูค่นละตน้ ช่อดอกแทงออกจากตน้ระหวา่งกาบใบ ดอกออกเป็นช่อกิ*งแขนง ผลรวมเป็นทะลาย 
ไม่มีขั�วและหางหนูเหมือนมะพร้าว ผลกลมใหญ่ เมื*ออ่อนสีเขียวอมเหลือง เมื*อสุกผลผิวนอกสีดาํ 
เนื�อผลดา้นในสีเหลืองมีกลิ*นหอมและมีเส้นใยมาก 
 สรรพคุณทางสมุนไพร รากใชแ้กพ้ิษตาลซางในเด็ก หวัของผลแกไ้ข ้นํ� าจากทางกอ้นใบใช้
บาํรุงเส้นผม ช่อดอก(งวง)แกแ้ผลในปาก แกเ้ริมหรืองูสวดั ไฟไหม ้นํ� าร้อนลวก ใบเผาไฟให้เป็น
ขี� เถา้ผสมนํ�าประสานทองสตุ ป้ายลิ�นแกซ้างเด็ก 
 การใชป้ระโยชน์  เนื�อลูกตาลอ่อน ผลสุกใชท้าํขนมได ้ช่อดอกใชท้าํนํ� าตาลสด หรือนาํมา
แปรรูปเป็นนํ� าตาลเหลว นํ� าตาลแวน่ สาโท นํ� าส้มสายชูหมกัหรือกินเป็นนํ� าตาลสด ใบใชเ้ป็นวสัดุ
ทาํหลงัคา  ทาํของเล่นเด็ก  ลาํตน้ใชท้าํเครื*องเรือน  กา้นใบใช้ทาํรั� วบา้น  ทาํเครื*องจกัสาน ทาํฝืน  
กาบใบใชท้าํเชือก  ทาํแปรง ผลสุกนาํไปเพาะเอาจาวตาล หลงัจากแกะเอาจาวแลว้ใชเ้ป็นเชื�อเพลิง 
ฯลฯ บริเวณหวัของผลอ่อนนาํมาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ลกูตาลโตนดแกงกะทเินื�อสัน(ววั หมู ) 

ส่วนประกอบ 
ลูกตาลโตนดสับ   300 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ   3 ชอ้นโตะ๊ 
หางกะทิ  2 ถว้ย  
หวักะทิ   1 ถว้ย  
เนื�อสันหั*นชิ�น  200 กรัม  
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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นํ�าตาล   1 แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ลูกตาลโตนดอ่อนสับหัวเป็นชิ�นเล็กๆเอาแต่ส่วนอ่อนพกัรอไว ้เอาหาง
กะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน ละลายเครื*องแกงและกะปิใส่แลว้คนให้เขา้กนั 
ตามดว้ยเนื�อลูกตาลสับที*พกัไว ้ปล่อยเดือดจนสุกนิ*มแล้วใส่เนื�อสันหั*น 
รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย   

 
จําพวกแกงจืด 
 ลกูตาลโตนดอ่อนแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ 
   ลูกตาลโตนดสับ  100 กรัม 
   บวบหั*น   50 กรัม 
   ขี�พร้าไฟหั*น  30  กรัม 
   ยอดมะรุม  20  กรัม 
   เนื�อปลาซาบะเผา  50 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกไทย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง  

ลูกตาลโตนดอ่อนสับหัวเอาแต่ส่วนอ่อนพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ
โขลก พริกไทย หอมแดง กะปิ เนื�อปลาซาบะเผาให้แหลกเขา้กนั ตกัใส่
หม้อคนให้ละลาย รอเดือดจดัใส่ตามด้วยเนื�อลูกตาลสับ ขี�พร้าไฟหั*น 
ปล่อยเดือดจนสุกนิ*ม ใส่บวบหั*น ยอดมะรุม พอสุกทั*วกนัปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทต้ม 
นํ�าส้มตาลโตนดต้มปลากระบอก 
 ส่วนประกอบ  

ปลากระบอกตดัชิ�น 400 กรัม 
นํ�าส้มตาลโตนด   ½  ถว้ย 
ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
กระเทียมทุบ   3 กลีบ 
ขมิ�นทุบ   5 กรัม 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

 วธีิปรุง 
ปลากระบอกขอดเกล็ดตดัชิ�นล้างเด็ดนํ� ารอไว ้เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟพอร้อนใส่
นํ� าส้มตาลโตนด ตามดว้ย ตะไคร้ทุบ หอมแดงทุบ กระเทียมทุบ ขมิ�นทุบ แลว้รอ
ใหน้ํ�าเดือดจดั ใส่ปลาที*เตรียมไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้   

 
นํ�าส้มตาลโตนดต้มปลาซาบะ 
 ส่วนประกอบ  

ปลาซาบะตดัชิ�น  400 กรัม 
นํ�าส้มตาลโตนด   ½  ถว้ย 
ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
กระเทียมทุบ   3 กลีบ 
ขมิ�นทุบ   5 กรัม 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

 วธีิปรุง 
ปลาซาบะตดัชิ�นลา้งเด็ดนํ� ารอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่นํ� าส้มตาลโตนด 
ตามดว้ย ตะไคร้ทุบ หอมแดงทุบ กระเทียมทุบ ขมิ�นทุบ แลว้รอให้นํ� าเดือดจดั ใส่
ปลาที*เตรียมไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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 การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้   

 
นํ�าส้มตาลโตนดต้มปลาขี�ตัง 
 ส่วนประกอบ  

ปลาขี�ตงั   400 กรัม 
นํ�าส้มตาลโตนด   ½  ถว้ย 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
กระเทียมทุบ   3 กลีบ 
ขมิ�นทุบ   5 กรัม 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

 วธีิปรุง 
ปลาขี� ตงัเปิดเหงือกผ่าไส้ออกล้างเด็ดนํ� ารอไว ้เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟพอร้อนใส่
นํ� าส้มตาลโตนด ตามดว้ยหอมแดงทุบ กระเทียมทุบ ขมิ�นทุบ แลว้รอให้นํ� าเดือด
จดั ใส่ปลาที*เตรียมไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้   

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ลกูตาลโตนดยาํกุ้งสดยอดมะสัง 
ส่วนประกอบ 

  เนื�อตาลโตนดสับ  200 กรัม 
  นํ�าส้มตาลโตนด  ½  ถว้ย 
  ยอดมะสังซอย  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้ลวก   150 กรัม 
  หอมแดงซอย  4 หวั 
  พริกขี�หนูซอย  10 เมด็ 
  นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือป่น  ½ ชอ้นชา 
  หวักะทิตม้สุก  ½ ถว้ย 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ½ ถว้ย 



 48

วธีิปรุง 
กุง้ขนาดกลางปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลวกเด็ดนํ� าไว ้สับหวัลูกตาลโตนดอ่อน
ใส่ภาชนะคลุกกบันํ�าส้มตาลโนดใหเ้ขา้กนั  เทนํ� าออกทิ�งครึ* งหนึ*ง แลว้ใส่ตามดว้ย
หอมซอย พริกขี�หนูซอย ยอดมะสังซอย กุง้ลวก คลุกเขา้ดว้ยกนั ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรยหนา้ดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว   

การบริโภค 
รับประทานกบัขา้วสวยหรือกินเป็นกบัแกลม้ 

 
ลกูตาลโตนดยาํกุ้งสดมะพร้าวคั6ว 

ส่วนประกอบ  
เนื�อลูกตาลอ่อนสับ 200 กรัม 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย   3 หวั 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าส้มตาลโตนด   ½ ถว้ย 
นํ�าตาลทราย   ½ ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะสังหั*น  2 ชอ้นโตะ๊    
มะพร้าวคั*ว  40  กรัม 
ถั*วลิสงคั*ว  ½ ถว้ย 

วธีิปรุง 
กุง้ขนาดกลางปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลวกเด็ดนํ� าไว ้ลูกตาลสับเอาแต่ส่วนหัว
อ่อนใส่ภาชนะ ตามดว้ยกะปิยา่ง หอมแดงซอย พริกขี�หั*น เกลือ นํ� าส้มตาลโตนด 
มะพร้าวคั*ว กุง้ลวก ใบมะสังหั*นฝอย คลุกเขา้ดว้ยกนั แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
ตกัใส่จาน โรยหนา้ดว้ยถั*วลิสงคั*ว  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ตําลงึ 

ชื*อวงศ ์Cucurbitaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Coccinia grandis(L.) Voigt. เป็นไมเ้ถาเลื�อยที*คน
ไทยรู้จกักนัดี มีส่วนที*เป็นมือจบัเกาะยึดตน้ไมอื้*น ใบเดี*ยวออกสลบักนั ผิวใบเรียบมนั กา้นใบสั�น 
ดอกสีขาว แยกเป็นดอกเพศผูแ้ละเพศเมีย กลีบรองดอกโคนเชื*อมติดกนัเป็นรูประฆงัสั�น ปลายดอก
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มี 5 แฉกจกัลึกลงไปครึ* งกลีบ ดา้นในมีขน ผลรูปลกัษณะคลา้ยแตงกวา เมื*อแก่สีเขียวเมื*อสุกสีแดง มี
เมล็ดจาํนวนมาก  
 สรรพคุณทางสมุนไพร ตาํราแพทยแ์ผนไทย ถือวา่ตาํลึงเป็นยาเยน็ บาํรุงกาํลงั ผลอ่อนขบั
ปัสสาวะ แกเ้ข่าไม่มีกาํลงั แกเ้ริมหรืองูสวดั แกผ้ื*นคนั เถาอ่อนบาํรุงขอ้ บาํรุงเส้นเอ็น นํ� าในเถาแก้
ตาแดง ใบช่วยขบัพิษ และถอนพิษไข ้แกอ้าการแพแ้มลงมีพิษกดัต่อย แกแ้สบคนั ดว้ยการใช้ใบ
ตาํลึงสดๆ ประมาณ 1 กาํมือ มาลา้งให้สะอาด แลว้ตาํให้ละเอียด ผสมนํ� าเล็กนอ้ย นาํมาทาบริเวณที*
มีอาการคนั แพทยแ์ผนปัจจุบนัเชื*อวา่ตาํลึงมีสารเบตา้แคโรทีน ช่วยป้องกนัการเกิดโรคมะเร็ง ลด
นํ�าตาลในเลือดและหวัใจขาดเลือด มีแคลเซียมช่วยบาํรุงกระดูกและฟัน มีฟอสฟอรัส ธาตุเหล็ก ไน
อาซิน และวติามินซี 
 การใชป้ระโยชน์ ใบอ่อนและผลแก่มาปรุงเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ลกูตําลงึแกงกะทติะโพกไก่ 
  ส่วนประกอบ 

  ลูกตาํลึงอ่อน    300 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ   3 ชอ้นโตะ๊ 
หวักะทิ   1 ถว้ย  
หางกะทิ  3 ถว้ย 
เนื�อตะโพกไก่หั*น 200 กรัม 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ลูกตาํลึงอ่อนใชมี้ดตบใหแ้ตกพกัรอไว ้เนื�อตะโพกไก่หั*นชิ�นพองามพกัไว ้
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั  ใส่ตามดว้ยลูกตาํลึงที*เตรียมไว ้ปล่อยเดือดให้สุกนิ*มใส่เนื�อตะโพก
หั*น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงคั6ว 
 ลกูตําลงึ แกงคั6วกุ้งแม่นํ�า 

ส่วนประกอบ   
ลูกตาํลึงอ่อนทุบแตก 200 กรัม 
กุง้แมน่ํ�า  200 กรัม  

   หวักะทิ    1 ถว้ย 
   หางกะทิ   2 ถว้ย 

เครื*องแกงคั*ว  3 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยอ่อน  30 กรัม 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 

วธีิปรุง 
กุง้ปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งเด็ดนํ�าไว ้ลูกตาํลึงอ่อนใชข้า้งมีดตบให้พอแตก
พกัไว ้เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้
ละลายเขา้กนัผดัจนงวดหอมใส่ลูกตาํลึงอ่อนที*เตรียมไว ้ผดัต่อใหสุ้ก ใส่
ตามด้วยหางกะทิ รอเดือดอีกครั� งใส่กุง้ พอกุง้สุกใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 

  
ประเภทต้ม 

ตําลงึต้มมาม่า 
 ส่วนประกอบ 
  มามา่   3 ห่อ 
  ยอดตาํลึง  150 กรัม 
  ลูกชิ�นปลา  50 กรัม 
 วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่ลูกชิ�นปลา เส้นมามา่ ยอดตาํลึง พอเส้นนิ*มใส่
เครื*องมามา่ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นอาหารมื�อหลกั หรือเป็นอาหารวา่ง 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
ใบตําลงึยาํกุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  ใบตาํลึงลวก  200 กรัม 
  กุง้ลวก    100 กรัม 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  พริกขี�หนูหั*น  ½  ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  หวักะทิตม้สุก  6 ชอ้นโตะ๊ 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 3 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ใบตาํลึงเด็ดเอาแต่ส่วนอ่อนลวกเด็ดนํ� าพกัไว ้กุง้ขนาดกลางปอกเปลือกผา่หลงั
ลวกเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ใส่ตามดว้ยใบตาํลึงที*เตรียมไว ้หอมซอย นํ� าปลา นํ� ามะนาว 
พริกขี�หนูหั*น กุง้ลวก คลุกให้เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหัว
กะทิตม้สุก โรยหนา้ดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ตําลงึผดัไฟแดง 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดตาํลึง  200 กรัม 
  นํ�ามนั   3 ชอ้นโตะ๊ 

กระเทียมทุบ  3 กลีบ 
นํ�ามนัหอย  1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
เอานํ�ามนัใส่กระทะตั�งไฟแรงพอร้อนไดที้* ใส่ยอดตาํลึงกระเทียมทุบพริกขี�หนูทุบ 
ผดัคลุกใหสุ้ก ใส่ตามดว้ยนํ�ามนัหอย แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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 การบริโภค 
  รับประทานกบัขา้วสวยหรือขา้วตม้ 

 
เตยหนาม 

ชื*อวงศ์ Pandanaceae มีหลายชนิด เช่น ชื*อวิทยาศาสตร์ Pandanus Kaidus Kurz. (เตย) 
Pandanus odoratissimus Linn.f. (ลาํเจียก หรือ ปาหนนั)  Pandanus calcis H.St.John. (ลงัค่าย) เป็นพืช
ที*ชอบชื�นขึ�นใกลแ้หล่งนํ� าคูคลอง ลาํตน้ตั�งตรงหรือเอนชูยอดขึ�น เมื*อเจริญเติบโตไดร้ะยะหนึ*งจะ
แตกออกเป็นกอหรือเป็นกิ*ง ลาํตน้กลมมีขอ้ ใบสีเขียวเขม้กาบใบถี* ใบรูปขอบขนานเรียวยาว ปลาย
ใบแหลม ผิวใบเรียบเป็นมนั กลางใบเป็นร่องตามยาว ขอบใบและสันหลงัใบมีหนามแหลมปลาย
โคง้ถี*ตลอดใบ มีรากอากาศงอกออกจากลาํตน้ ดอกช่อออกที*ปลายยอด ใบประดบัสีขาวเรียวยาว 
เป็นกาบหุ้ม ดอกสีขาวอดัตวั มีกลิ*นหอมแรงมาก ผลรวมทรงกลมคลา้ยสับปะรด ผลแก่สีเขียวเมื*อ
สุกสีแดง 

 สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดอ่อนบาํรุงขอ้และเส้นเอ็น รากอากาศ แกไ้ข ้แกก้ษยัไตพิการ 
ขบัปัสสาวะ ขบันิ*ว แกห้นองใน แกห้มาดขาว(ระดูขาว) ขบัเสมหะ รากแกพ้ิษเสมหะ ขบัปัสสาวะ 
ดอกแกล้ม บาํรุงหวัใจ แกไ้ข ้ ผลแกโ้รคผวิหนงั 

การใชป้ระโยชน์  ใบใช้ทาํสาด(เสื*อ) ใช้ทาํกระเปาะเพาะเมล็ดพืชก่อนนาํไปปลูกลงดิน 
เช่น เมด็ยาสูบ มะเขือ พริกขี�หนู เป็นตน้ หรือใชท้าํวสัดุงานหตักรรม ยอดลาํตน้อ่อนนาํมาปรุงเป็น
อาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
  ยอดเตยแกงกะทติะโพกไก่ 

ส่วนประกอบ  
ยอดอ่อนเตยสับ   200 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เนื�อตะโพกไก่หั*น 200 กรัม 
นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
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วธีิปรุง 
ตดัยอดเตยปอกเอาแต่ส่วนอ่อนสับเป็นชิ�นเล็กพกัรอไว ้ เอานํ� ากะทิใส่
หมอ้ตั�งไฟพอร้อน ละลายเครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  พอ
เดือดดีแลว้ใส่ยอดเตยที*เตรียมไว ้ปล่อยเดือดให้เตยสุกนิ*ม ใส่เนื�อตะโพก
ไก่หั*น พอไก่สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย   

 
จําพวกแกงคั6ว 

ยอดเตยแกงคั6วเนื�อหมูย่าง 
  ส่วนประกอบ 
   เนื�อหมูยา่งหั*น  200 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   ยอดเตยสับ  200 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูด  4 ใบ 
  วธีิปรุง 

ยอดเตยสับฝอยตั� งพกัรอไว ้เอาหัวกะทิใส่กระทะตั� งไฟ ใส่กะปิและ
เครื*องแกงยีให้เขา้กนัผดัจนงวดหอม ใส่ยอดเตยสับที*เตรียมผดัต่อจนสุก 
ใส่เนื�อหมูยา่งหั*นตามดว้ยหางกะทิ ใบมะกรูดฉีก รอเดือดปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

เต่าร้าง 
ชื*อวงศ ์ Palmae ชื*อวิทยาศาสตร์  Caryota bacsonensis Magalon เป็นพืชจาํพวกปาล์มแตก

กอลาํตน้ตั�งตรง ชอบดินร่วน ระบายนํ�าดี แสงแดดไมจ่ดัเกินไป ใบประกอบแบบขนนกสองชั�นเรียง
สลบั  ใบยอ่ยรูปสามเหลี*ยมหยกัเวา้    กวา้งประมาณ 13 ซม.   ยาว 20-30 ซม.  ปลายใบคลา้ยหาง
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ปลา  โคนใบรูปลิ*ม   แผน่ใบสีเขียวเป็นมนั ดอก สีขาวอมเหลือง ออกเป็นช่อแบบช่อแยกแขนง
ระหวา่งกาบใบ ช่อดอกยาว 60-80 ซม. ช่อดอกที*ออกหลงัลดระดบัตํ*าลงเป็นลาํดบั(ออกช่อดอกจาก
บนลงล่าง) ผลสดแบบมีเนื�อเมล็ดเดียวสีเขียวแกมเหลือง เมื*อสุกสีส้มหรือสีแดงเขม้  
 สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดอ่อนบาํรุงขอ้เส้นเอน็ กระดูก ดบัพิษตบั ปอด ราก ขบัปัสสาวะ 
แกห้วัใจพิการ ทางใบตม้นํ�าอาบแกค้นั 
 การใชป้ระโยชน์ ผลสุกรับประทานได ้ขุยที*กาบใบใชเ้ป็นเหยื*อไฟ(เชื�อไฟ)หรือใชติ้ดหาง
ลูกดอกล่าสัตวข์องเงาะป่าซาไก ปัจจุบนัเต่าร้างนิยมปลูกเป็นไมป้ระดบัตกแต่งอาคารสถานที* ยอด
อ่อนเอามาประกอบอาหารได ้

 
ประเภทแกง 

ยอดเต่าร้างแกงกะทปิมู้า 
ส่วนประกอบ 

 ปูมา้ตดัสองส่วน 200 กรัม 
 ยอดเต่าร้างสับชิ�น  200 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
พริกไทยอ่อน    3 ช่อ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊  
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ปูมา้เปิดกระดองสับแยกส่วนลา้งเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื*องแกง
และกะปิยีคนใหล้ะลายเขา้กนัรอเดือด ใส่ยอดเต่าร้างสับชิ�นเล็ก พริกไทยอ่อนตดั
ช่อแบง่ยอ่ย เดือดอีกหนใส่ปูมา้ที*จดัเตรียมไว ้รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานกบัขา้วสวย   
 

จําพวกแกงคั6ว 
 ยอดเต่าร้างแกงคั6วปนิู6ม 
  ส่วนประกอบ 
   ปูนิ*ม   300 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
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   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ยอดเต่าร้างหั*น  150 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าตาล   2 แวน่ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

ปูนิ*มตัดกลางพักรอไว้ ยอดเต่าร้างสับชิ�นเล็ดๆพกัไว ้เอาหัวกะทิใส่
กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงคั*วและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ผดั
ต่อจนงวดหอม ใส่เต่าร้างสับที*เตรียมไว ้ตามดว้ยหางกะทิ รอจนสุกนิ*มใส่
ปู เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

แตงโม 
ชื*อวงศ ์Cucurbitaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Citrullus lanatus(Thunb.) Matsun. & Nakai เป็น

พืชเถา ขึ�นไดดี้ตามดินทรายหรือดินร่วนปนทรายนํ� าไม่ขงั มีหลายพนัธ์ุ  เนื�อของเปลือกหนาหรือ
บาง ขนาดของผลเล็กหรือโต รวมกระทั�งสีของเนื�อในมีความแตกต่างกนัไปตามชนิดพนัธ์ุ  

สรรพคุณทางสมุนไพร แตงโมเป็นผลไมที้*มีคุณสมบติัเยน็ ราก ใบ เถาอ่อน ช่วยลดอาการ
ไข ้คอแห้ง บรรเทาแผลในปาก ขบัปัสสาวะ เปลือกแตงโมตม้เดือดแลว้เติมนํ� าตาลทราย ดื*มเพื*อ
ป้องกนัเจบ็คอ เนื�อสีแดงบาํรุงหวัใจ เมล็ดขบัพยาธิ บาํรุงขอ้เส้นเอน็และกระดูก 

การใช้ประโยชน์ ชาวบ้านตามชนบทเอายอดอ่อน ยอดอ่อน ผลอ่อน เปลือก เอามา
ประกอบเป็นอาหารไดห้ลากหลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดแตงโมแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ 

ยอดแตงโมอ่อนหั*น   150 กรัม 
เมด็เหรียงเพาะ  50 กรัม 
หน่อไผส่ับ  50 กรัม 
ขี�พร้าไฟ  50 กรัม 
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เครื*องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เนื�อเป็ดยา่ง  150 กรัม 
นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
เกลือ    ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื*องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้
กนั  เดือดดีแลว้ใส่ยอดแตงโมอ่อนหั*น ขี�พร้าไฟ หน่อไผส่ับ เม็ด เหรียง
เพาะ  ปล่อยเดือดจนสุกทั*วกนัใส่เนื�อเป็ดยา่ง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นอาหารวา่ง 

 
จําพวกแกงจืด  
 แตงอ่อนแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ 
   แตงอ่อนเฉือนบาง 100 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หอมแดง  2 หวั 
   พริกไทยตาํ  1 ชอ้นชา 
   เนื�อปลาทูนึ*ง  ½ ถว้ย 
   ยอดยา่นนาง  ½ ถว้ย 
   เมด็มะมว่งหิมพานตดิ์บ ½ ถว้ย 
   ยอดพริกขี�หนู  ½ ถว้ย 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

ตาํเนื�อปลาทูกบัหอมแดงให้เขา้กนัพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่
กะปิ ปลาทูตาํที*พกัไว ้คนใหเ้ขา้กนั ใส่ตามดว้ย พริกไทยตาํ ยอดยา่นนาง 
ยอดพริกขี�หนู เมด็มะมว่งหิมพานตดิ์บ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นอาหารวา่ง 
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จําพวกแกงส้ม 
 ยอดแตงโมแกงส้มปลาอนิทรี 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดแตงโมหั*น  200 กรัม 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
   ปลาอินทรีหั*น  200 กรัม 
   นํ�ามะขามเปียก  ½  ถว้ย   
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ปลาอินทรีหั*นชิ�นลา้งเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกง
และกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั  ใส่ตามดว้ยนํ�ามะขามเปียก ยอดแตงโมหั*น 
รอเดือดจดัใส่ปลาที*เด็ดนํ�าไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
เปลอืกแตงโมแกงส้มกุ้ง 

  ส่วนประกอบ 
   เปลือกแตง  200 กรัม 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย 
   กุง้ปอกผา่หลงั  150 กรัม 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง 

เปลือกแตงโมปอกผิวนอก เฉือนบางใส่ภาชนะรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่นํ� ามะนาว เปลือก
แตงโมเฉือนบาง รอเดือดใส่กุง้ปอก พอกุง้สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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ถั6วพ ู
        ชื*อวงศ ์ Papilionoideae ชื*อวิทยาศาสตร์  Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. ถั*วพูเป็นพืช
เถาพนัไมอื้*น ชอบนํ� ามาก ๆ และขึ�นไดดี้ในทุกสภาพภูมิอากาศ แต่หากเป็นฤดูฝนที*ฝนชุกก็เป็นที*
ชอบอกชอบใจของถั*วพมูากทีเดียว ใบ เป็นใบยอ่ยสามใบรูปไข่ ดอกสีขาวอมม่วง ผลเป็นฝักแบนมี
ปีก 4 ปีก เล็ก ๆ ฝักยาวประมาณ 3-6 นิ�ว เมล็ดกลมเรียบเป็นมนั รากเป็นหวัอยูใ่ตดิ้นมีปม  
 สรรพคุณทางสมุนไพร หัวใช้บาํรุงกาํลงัหลงัฟื� นไข ้แกอ่้อนเพลีย ทาํให้รู้สึกปลอดโปร่ง 
แกร้้อนในกระหายนํ� า วิธีใชโ้ดยนาํมาตากแห้ง หั*นแลว้คั*วไฟให้เหลือง ชงดื*ม เหมาะสําหรับผูที้*มี
อาการอ่อนเพลีย เถาแกไ้ข ้ราก ใชรั้กษาอาการปวดมวนทอ้ง รักษาโรคลมพิษกาํเริบ ฝักอ่อนบาํรุง
กาํลงั ใบอ่อนและเมล็ดมีโปรตีนสูง ช่วยยอ่ยไขมนัอิ*มตวั(คนธาตุนํ� าเจา้เรือนไม่ควนกินถั*วพูเพราะ
จะทาํใหเ้ป็นลมไดง่้าย) 

 การใช้ประโยชน์ ชาวบ้านมกัปลูกไวต้ามข้างที*พกัอาศยั เพราะเก็บเอาฝักอ่อนมาเป็น
ส่วนประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ถั6วพแูกงกะทปิลาช่อน 
  ส่วนประกอบ 

ถั*วพหูั*น     200 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ปลาช่อนหั*น  200 กรัม 
นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ถั*วพูหั*นเฉียงล้างเด็ดนํ� ารอไว ้เอากะทิใส่หม้อตั� งไฟพอร้อน ละลาย
เครื* องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเข้ากนั  เดือดดีแล้วใส่ถั*วพูที*พกัไว ้
เดือดอีกหนใส่ปลาช่อนหั*นชิ�น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงส้ม 
 ถั6วพแูกงส้มปลาสําล ี

ส่วนประกอบ  
ถั*วพหูั*น     150 กรัม 
เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
 ปลาสาํลีหั*น   200 กรัม 
นํ�ามะนาว   ½ ถว้ย 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  
ใส่ตามดว้ยนํ� ามะนาว  ถั*วพูหั*นเฉียง รอเดือดใส่ปลาสําลีหั*น พอสุกปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ถั6วพยูาํกุ้งแม่นํ�า 
 ส่วนประกอบ 
  ถั*วพหูั*นบาง  150  กรัม 
  กุง้แมน่ํ�า  150  กรัม 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 30  กรัม 
  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  หวักะทิตม้สุก  ½  ถว้ย 
  พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

กุง้แมน่ํ�าปอกเปลือกเวน้หางผา่กลางลวกเด็ดนํ�ารอไว ้เอากะปิยา่งใส่ภาชนะยใีห้ยุย่ 
ใส่ตามดว้ยถั*วพูซอยบาง หอมแดงซอย นํ� ามะนาว พริกขี�หนูหั*น กุง้ลวก คลุกให้
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เข้ากัน ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ราดหัวกะทิต้มสุก โรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วง        
หิมพานตค์ั*ว 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
   
ถั6วพยูาํปลากะพง 
 ส่วนประกอบ 
  ถั*วพหูั*นบาง  150  กรัม 
  ปลากะพงทอด  150  กรัม 
  ถั*วลิสงคั*ว  30  กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  หวักะทิตม้สุก  ½  ถว้ย 
  พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เนื�อปลากะพงหั*นลูกเต๋าขนาดนิ�วโป้งทอดไฟอ่อนเด็ดนํ� ามนัรอไว ้เอากะปิยา่งใส่
ภาชนะยีให้ยุ่ย ใส่ตามด้วยถั*วพูซอยบาง หอมแดงซอย นํ� ามะนาว พริกขี�หนูหั*น 
ปลากะพงทอดที*พกัไว ้คลุกให้เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ราดหวักะทิตม้สุก 
โรยหนา้ดว้ยถั*วลิสงคั*ว 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
   

เถาคัน 
ชื*อวงศ ์Vitaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Cayratia trifolia (L.) Domin เป็นไมเ้ถาเกาะพนัตน้ไม้

อื*น ชอบขึ�นที*ดินชื�นแฉะหรือตามขอบห้วย คลอง หนอง บึง มีสองชนิดคือ เถาคนัขาวและเถาคนั
แดง ใบประกอบแบบขนนก มี ๓-๕ ใบยอ่ยเรียงสลบั ขอบใบจกัร ดอกช่อ  ผลกลมแป้นออกเป็นช่อ 
เมื*อยงัอ่อนหรือแก่สีเขียวใส รสเปรี� ยว เมื*อสุกเปลี*ยนเป็นสีดาํ  

สรรพคุณทางสมุนไพร รากและใบ ฝาดสมาน ลดไข ้เถา ขบัเสมหะ ขบัลม แกช้ํ� าใน ฟอก
โลหิต แกล้มวิงเวียน แกก้ระษยั ปวดเมื*อย บาํรุงโลหิต ใบ แกเ้ลือดออกตามไรฟัน แกไ้ข ้แกรั้งแค 
รักษาแผลในจมูก แกป้วดเมื*อย เมล็ดแกล้มเบง่ เถาคนัทั�ง ๕ เป็นยาธาตุ (ใบเถาคนัแดงแกพ้ิษงู) 

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นมกัเกบ็เอาผลแก่มาประกอบการปรุงเป็นอาหาร 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

เถาคันแกงกะทปิลาหมอ 
ส่วนประกอบ 

   ลูกเถาคนั   100  กรัม 
   ปลาหมอ  200 กรัม 
   กงอ่อนหั*น  100 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ปลาหมอตวัใหญ่ขอดเกล็ด เปิดเหงือกเอาไส้ออก(ไม่ตดัท่อน) กรีดขา้ง
ลา้งเด็ดนํ� าไว ้ เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ  พอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิ
ละลายให้ละลายเขา้กนัใส่ตามด้วยลูกเถาคนั รอเดือดยีให้แตก ใส่ปลา
หมอที*เตรียมไว ้พอปลาใกล้สุกใส่กงอ่อนหั*น  สุกทั�งหมดดีแล้วใส่หัว
กะทิ เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

จําพวกแกงส้ม 
ลกูเถาคัน แกงส้มปลาดุก 

  ส่วนประกอบ  
ลูกเถาคนั  100 กรัม 
ปลาดุกหั*น  250 กรัม 
เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
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วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่
ลูกเคาคนัพอสุกยใีหพ้อแตกแลว้ใส่ปลาดุกที*เตรียมไว ้พอปลาสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ (หากไมพ่อเปรี� ยวใส่นํ�ามะนาว) 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ทองหลางนํ�า 

ชื*อวงศ ์  Papilionoideae ชื*อวิทยาศาสตร์  Erythrina Fusca Lour. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง 
ชอบที*ชื�นแฉะขึ�นไดดี้ตามขอบห้วย หนอง คลอง บึง ที*มีแสงแดดจดั ทนนํ� าขงัได ้ที*ลาํตน้และกิ*ง
กา้นมีหนามเล็ก ๆ ใบประกอบสีเขียวปลายใบคี*มี 3 ใบยอ่ย ลกัษณะของใบรูปหวัใจหรือคลา้ยใบ
ถั*วพ ู ออกดอกหลงัผลดัใบ ดอกออกที*ปลายกิ*งสีแดงเป็นช่อ ลกัษณะแต่ละดอกคลา้ยดอกแคแดง 
ภายในดอกมีนํ� าหวาน ผลเป็นฝักตรงยาวประมาณ 20 ซม. โต 2 ซม.  สีนํ� าตาลอ่อน 
 การใชป้ระโยชน์ ปลูกตามที*พกัอาศยัเป็นไมม้งคล เปลือกและใบทองหลางเอามาตม้นํ� าดื*ม
ช่วยขบัเสมหะ แกล้มพิษ ตาแดง ตาฟาง ตาแฉะ ราก แกพ้ยาธิในทอ้ง แกต้าฟาง แกเ้สมหะและลม 
แกไ้ขห้วดั พอกแผลแกอ้าการปวดแสบปวดร้อน กิ*งใชท้าํฝืนสามารถติดไฟไดแ้มย้งัสด ใบที*ร่วง
หล่นยอ่ยสลายเป็นปุ๋ยธรรมชาติไดง่้าย ชาวบา้นเกบ็ใบอ่อนมาเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

ยอดทองหลางแกงกะทปิลาย่าง 
ส่วนประกอบ 

  ยอดทองหลางนํ�าหั*น  200 กรัม 
  ปลาซาบะยา่ง  100 กรัม 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
  ปลาซาบะยา่งแกะเอาแต่เนื�อฉีกเป็นชิ�นเล็กๆพกัรอไว ้ ยอดทองหลางหั*นลา้งพกัไว ้
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 เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยลีะลายใหเ้ขา้กนั  พอ
เดือดใส่ปลายา่งที*เตรียมไว ้ตามดว้ยยอดทองหลางหั*น หวักะทิ รอเดือดปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทหมกหรือนึ6ง 

ใบทองหลางห่อหมกปลาอนิทรี 
 ส่วนประกอบ 
  เนื�อปลาอินทรี  300 กรัม 
  กะทิ   2 ถว้ย 
  ไขไ่ก่   2 ฟอง 
  ใบทองหลางหั*น  200 กรัม 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  พริกแหง้  10 ดอก 
  หอมแดง  40 กรัม 
  กระเทียม  20 กรัม 
  ตะไคร้ซอย  50 กรัม 
  ขา่ซอย   5 แวน่ 
  ผวิมะกรูด  1 ชอ้นโตะ๊ 
  ขมิ�น   4 กรัม 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  รากผกัชี   2 ชอ้นชา 
  ใบตอง   2 ใบ 
  ไมก้ลดั   1 กาํ 
 วธีิปรุง 

ใบทองหลางอ่อนลา้งเด็ดนํ� าหั*นพกัรอไว ้ใบกลว้ยตากแดดให้เฉาแลว้ฉีกยอ่ยโต
ประมาณฝ่ามือพกัรอไว ้โขลกเครื*องปรุงให้แหลกเขา้กนั ตกัใส่ภาชนะตามดว้ย
กะทิและไขค่ลุกให้เขา้กนั ใส่เนื�อปลาชิ�นปลาอินทรีหั*นคลุกกนัอีกหนจนไดที้* เอา
ใบทองหลางใส่วางทบัแผน่ใบตองที*ฉีกเตรียมไว ้ตกัปลาคลุกเครื*องหยอดทบัใบ
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ทองหลาง ห่อปิดแบบขนมสอดไส้แลว้กลดัห่อไว ้เมื*อทาํหมดที*เตรียมไวห้มดแลว้
เอาไปใส่หมอ้นึ*งไฟแรงใหสุ้ก 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดทองหลางนํ�ายาํกุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดทองหลางหั*นหยาบ 200 กรัม 
  หวักะทิตม้สุก  ¼ ถว้ย 
  ตะไคร้ซอยบาง  10 กรัม 
  กุง้ปอกลวก  150 กรัม 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  มะนาว   4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั*น  6 ดอก 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ¼ ถว้ย 
 วธีิปรุง 

กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลวกเด็ดนํ� าพกัไว ้เอาภาชนะใส่กะปิยา่งยีให้ยุย่ 
ใส่ตามดว้ยหอมแดงซอย ตะไคร้ซอย นํ� ามะนาว พริกขี�หนูหั*น กุง้ลวก คลุกใหเ้ขา้
กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรยหนา้ดว้ย เม็ดมะม่วง
หิมพานตค์ั*ว 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

บอนส้ม 
ชื*อวงศ ์Araceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Homalomena rostrata Griff. พืชจาํพวกบอนชอบขึ�นตาม

ป่าดิบชื�นมกัพบเห็นไดง่้ายตามที*ชื�นริมห้วยริมคลอง ตามสวนสมรม ตามป่ายางพาราที*มีแสงแดด
ส่องถึงดินไดน้อ้ย ลาํตน้เป็นเหงา้ใตดิ้น ใบเดี*ยวรูปหวัใจ ฐานใบรูปเงี*ยงหวัลูกศรสีเขียว กา้นใบโต
ประมาณนิ�วกอ้ย ยาวประมาณ 15-20 ซม.  ดอกช่อทรงกระบอกยาว กาบหุ้มช่อดอกสีเขียวอ่อน 
ดอกสีขาวนวล 
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สรรพคุณทางสมุนไพร รากและใบแกไ้ข ้ขบัปัสสาวะและบาํรุงตบั ปอด ใบตาํพอกฝีเร่งให้
สุกแตกเร็ว หวัเคี*ยวกบันํ�ามนัใชใ้ส่แผลเรื�อรัง  

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นมกัเอาเหงา้อ่อนและกา้นใบมาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 บอนส้มแกงกะทหิมู 
  ส่วนประกอบ  
   กา้นใบบอนตดัทอ่น 200 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  3 ถว้ย 
   เนื�อหมูแดงหั*น  200 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง  

ลอกเปลือกผวินอกของกา้นใบบอนส้มออกทิ�ง หกัหรือตดัที*ปอกแลว้เป็น
ชิ�นยาวประมาณสองขอ้นิ�วมือพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือด
ใส่กะปิและเครื* องแกงยีคนให้ละลายเข้ากนั ใส่บอนส้มที*เตรียมไวพ้อ
เดือดใส่เนื�อหมูหั*น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงส้ม 
 บอนส้มแกงส้มกด 

ส่วนประกอบ  
ปลากดตดัชิ�น  200 กรัม 
บอนส้มหั*นทอ่น  150 กรัม 
นํ�ามะขมสด  1 ถว้ย 
เครื*องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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นํ�าทราย   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ลอกเปลือกผวินอกของกา้นใบบอนส้มออกหั*นชิ�นพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้
ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิ ยีให้ละลายเขา้กนั รอเดือดใส่นํ� า
มะขามสด บอนส้มหั*น ปล่อยเดือดจดัใส่ตามดว้ยปลาดกหั*น รอสุกปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

จําพากแกงจืด 
บอนส้มแกงเลยีงปลาสาก 

ส่วนประกอบ  
บอนส้มหั*น  100 กรัม 
ยอดตาํลึง  30 กรัม 
 ยอดผกัหวาน   30 กรัม 
ฝักเขียวหั*น  50 กรัม 
เนื�อปลายา่ง   60 กรัม 
เมด็มะมว่งหิมพานตดิ์บ 40 กรัม 
พริกไทยตาํ   2 ชอ้นชา 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
บอนส้มลอกเปลือกหั*นพกัรอไว ้โขลกพริกไทยเขา้กบัเนื�อปลาลากยา่งพกั
ไว ้ เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กะปิยีคนให้ละลายแลว้ ใส่ตามดว้ย
หอมแดงทุบ ฝักเขียวหั*น เดือดดีแลว้ใส่เนื�อปลาโขลก บอส้ม ยอดตาํลึง 
ผกัหวาน เมด็มะมว่งหิมพานตดิ์บ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทยาํ 
บอนส้มยาํอกไก่ 
 ส่วนประกอบ 
  บอนส้มหั*น  150 กรัม 
  เนื�ออกไก่  150 กรัม 
  กะทิตม้สุก  ¼ ถว้ย 
  พริกขี�หนูหั*น  10 เมด็ 

เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 30 กรัม 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�าปลา   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  มะนาว   2 ผล 

วธีิปรุง 
กา้นบอนส้มลอกผวิเปลือกฝานซอยลวกนํ�าเกลือปั� นนํ� าออกพกัไว ้อกไก่ยา่งสุกฉีก
ฝอยใส่ภาชนะ ตามดว้ยบอนส้มหั*นที*พกัไว ้หอมแดงซอย  พริกขี�หนูซอย   นํ� าปลา  
นํ�ามะนาว อกไก่ฉีก คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหวักะทิ
ตม้สุก(หากไมช่อบไมใ่ส่กไ็ด)้ โรยหนา้ดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

บัวบก 
ชื*อวงศ ์Umbelliferae ชื*อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. ขึ�นไดดี้ตามที*ดินชื�น 

ชอบแสง มกัพบไดง่้ายตามคนันา ตามขอบป่า หรือตามขอบหนองบึง  บวับกขึ�นเป็นกอ ลาํตน้เลื�อย
ไปตามพื�นดิน แตกรากและใบตามขอ้ ใบเดี*ยวรูปไตออกเป็นกระจุก ขอบใบหยกั กา้นใบยาว ดอกสี
มว่งแดงเป็นช่อเล็กๆ ประมาณ 3-4 ดอก ผลแบน 

สรรพคุณทางสมุนไพร ทั�งตน้และรากแกร้้อนใน แกก้ระหายนํ� า แกช้ํ� าใน ใบตาํคั�นเอานํ� า
ผสมนํ� าผึ�งและนํ� ามะนาวจิบแกไ้อ ใบตาํพอกฝี ใบตาํทาแกเ้ริมหรืองูสวดั ใบตาํกบัพริกไทยกินแก้
ลม ฯลฯ แพทยแ์ผนปัจจุบนัเชื*อวา่บวับกมีสรรพคุณหลากหลาย เช่น รากแกพ้ิษงู ใชรั้กษาแผลสด 
แผลเรื�อรัง หรือแผลหลงัผา่ตดั แผลไฟไหมน้ํ� าร้อนลวก บวับกจะช่วยลดอาการอกัเสบ ช่วยให้แผล
หายเร็ว และช่วยให้แผลเป็นมีขนาดเล็กลง เพราะบวับกมีฤทธิb ลดการอกัเสบ มีฤทธิb แกป้วด มีฤทธิb
ตา้นพิษแมลงกดัต่อย มีฤทธิb ตา้นเชื�อแบคทีเรีย มีฤทธิb ตา้นเชื�อรา มีฤทธิb สมานแผล เมื*ออดีตใชใ้บ
บวับกสดทั�งตน้ 1 กาํมือ ลา้งนํ� าให้สะอาด ตาํให้ละเอียด คั�นเอานํ� าทาบริเวณที*เป็นแผลเป็นบ่อยๆ 
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หรือใช้กากพอกจะช่วยลดอาการอกัเสบและทาํให้แผลหายเร็วขึ�น กินแกช้ํ� าใน รักษาแผลใน
กระเพาะอาหาร ปัจจุบนัทาํเป็นพลาสเตอร์ปิดแผล เป็นยาฉีด เป็นครีมทาแผล  

การใช้ประโยชน์ ชาวบา้นมกัเก็บถอนบวับกไปขาย หรือประกอบอาหารรับประทานใน
ครอบครัวเป็นอาหารยา  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 บวับกแกงกะทมิันขี�หนู  

  ส่วนประกอบ  
   บวับกซอย  200 กรัม 
   มนัขี�หนู   150 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เนื�อกุง้ปอก  100 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊  
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

กุง้ขนาดกลางปอกไวห้างผา่หลงัลา้งพกัเด็ดนํ�าไว ้เอาบวับกลา้งแลว้กาํหั*น
เป็นชิ�นเล็กใส่ครกตาํให้พอชํ� า เพื*อช่วยให้ส่วนของกา้นและใบนุ่มอมนํ� า
แกงไดดี้ขึ�น เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงและกะปิ คน
ให้ละลายเขา้กนั ใส่มนัขี�หนู(ขยาํเปลือกออกก่อน)พอสุกใส่บวับกที*
เตรียมไว ้รอเดือดใส่กุง้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงคั6ว 
 บัวบกแกงคั6วหอยแมลงภู่ 

ส่วนประกอบ  
เนื�อหอยแมลงภู ่  100 กรัม 
เครื*องแกงคั*ว  3 ชอ้นโตะ๊ 
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กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
บวับกหั*นฝอย  200 กรัม 
ขา่ซอย   7 แวน่ 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
ใบมะกรูดฉีก  5 ใบ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
บวับกหั*นตาํพอชํ� าพกัรอไว ้เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟผดักบัเครื*องแกง
และกะปิ ใส่ตามดว้ยข่าซอยเคี*ยวให้งวดพอหอม ใส่หางกะทิรอให้เดือด
ใส่เนื�อหอยแมลงภู่และใบบวับกที*เตรียมไว ้รอสุกใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
บัวบกยาํไข่ปลาดุก 
  ส่วนประกอบ 
  บวับกหั*นฝอย  200 กรัม 
  ไขป่ลาดุก  150 กรัม 
  พริกขี�หนูหั*น  10 เมด็ 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  นํ�าปลา   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  3 ผล 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ¼ ถว้ย 
  ผกัชี   1 ตน้ 

วธีิปรุง 
ไขป่ลาดุกทอดพกัไว ้ลา้งบวับกซอยละเอียดตาํพอชํ�าใส่ภาชนะ ตามดว้ยไขป่ลาดุก
ทอด  หอมแดงซอย  พริกขี�หนูซอย   นํ� าปลา  นํ� ามะนาว  นํ� าตาล  คลุกให้เขา้กนั 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จาน โรยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ผกัชีหั*น 
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การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

บัวสาย 
ชื*อวงศ ์ Nymphaeaceae  ชื*อวิทยาศาสตร์ Nymphaea lotus L. var. pudescens Hook.f. & 

Thomson บวัสายพบเห็นไดง่้ายตามหนองบึงในสภาพพื�นที*ธรรมชาติ  ขึ�นไดใ้นนํ� าลึกประมาณ 80 -
100 ซม. มีลาํตน้ใตดิ้นคลา้ยหวัเผือก         ใบเดี*ยวออกสลบั แผน่ใบค่อนขา้งกลม เส้นผา่ศูนยก์ลาง
ประมาณ 15-20 ซม. โคนใบเวา้ลึกขอบใบจกัร ใบลอยติดผิวนํ� าเป็นวงกลมรอบกอ ผิวใบดา้นบน
เป็นมนัสีเขียวเขม้ทอ้งใบสีนํ�าตาลแดง กา้นใบและกา้นดอกอ่อนไม่มีหนาม ดอกเดี*ยวสีชมพูอมม่วง 
ชูขึ�นเหนือนํ� าเล็กนอ้ย กลีบดอกเรียงซ้อนกนัหลายชั�น เมื*อบานเต็มที*เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 10-
15 ซม. เกสรตวัผูจ้าํนวนมาก ผลคอ่นขา้งกลม ภายในมีเมล็ดจาํนวนมาก  

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแกไ้ข ้แกก้ระหายนํ� า แกร้้อนใน ขบัปัสสาวะ รักษาครรภ ์เกสร
บาํรุงโลหิต บาํรุงหวัใจ 

การใช้ประโยชน์ คนไทยโบราณเชื*อว่า บ้านใดปลูกบวัไวจ้ะทาํให้เกิด ความเบิกบาน 
เปรียบเทียบเหมือนดอกบวัที*ชูพน้ผิวนํ� า เป็นผูที้*หลุดพน้จากทุกข์ทั�งปวง เป็นผูตื้*น ผูรู้้ ผูเ้บิกบาน 
นอกจากนี�ยงัมีความเชื*ออีกวา่ช่วยทาํให้เกิดความรัก ความห่วงใย ความผกูพนัของคนในครอบครัว 
ตดัไมข่าดเหมือนสายใยบวั ชาวบา้นมกัเอามาปลูกไวต้ามสระนํ� าขา้งที*พกัอาศยั เพราะนอกจากดอก
สวยงามแลว้ กา้นดอกยงัเอามาประกอบเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 บัวสายแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ 

กา้นบวัสาย  200 กรัม 
เห็ดฟาง   30 กรัม  

   สะตอ   50 กรัม 
   ผกัขี�ใตห้ั*น  40 กรัม  
   มะเขือพวง  30 กรัม 

กุง้ปอก    100 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
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   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหวักะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่มะเขือพวง  สะตอ  บวัสาย เห็ดฟาง ผกัขี�ไต ้พอสุกใส่เนื�อกุง้ปอก 
เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
บัวสายแกงส้มกุ้งสด 
  ส่วนประกอบ 
   สายบวัลอกตดัชิ�น  200 กรัม 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กุง้ขนาดกลาง  150 กรัม 
   มะขามแก่  5 ฝัก 
   นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย 
   นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
สายบวัลอกตดัชิ�นพกัไว ้ กุง้ปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งเด็ดนํ� ารอไว ้เอานํ� าใส่
หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามแก่ตม้จนสุก ยีให้ฝักแตกกลองกากออก ใส่
กะปิและเครื*องแกงคนให้ละลายเขา้กนัตามดว้ยสายบวัที*เตรียมไว ้เดือด
อีกครั� งใส่กุง้ปอก นํ�ามะนาว รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

จําพวกแกงจืด  
 บัวสายแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ  

กา้นบวัสาย   100 กรัม 
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กะปิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
ปลาทูนึ*ง  60 กรัม  
ฝักทองหั*น  40 กรัม 
ยอดจอกทอก  30 กรัม 
พริกไทยตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมทุบ   2 หวั 
นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอาเนื�อปลาทูนึ* ง กะปิ หอมและพริกไทยตาํเขา้ดว้ยกนัพกัรอไว ้กา้นบวั
สายลอกหกัชิ�นพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่ส่วนที*ตาํพกัไว ้คน
ให้ละลาย  เดือดดีแลว้ใส่ฝักทองหั*น พอสุกนิ*มใส่ยอดจอกทอก บวัสาย
หั*น รอเดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานกบัขา้วสวย  

 
บัวหลวง 

ชื*อวงศ ์ Nelumbonaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Nelumbo nucifera Gaertn. เป็นพืชนํ� า อายุหลาย
ปี ชอบแสง ขึ�นในดินเหนียวที*มีอินทรียวตัถุสูง ระดบันํ� าลึกประมาณ 50-80 ซม.  ใบเดี*ยวเรียง
สลบั  ใบรูปไข่ค่อนขา้งกลม ขนาด 15-40 เซนติเมตร ขอบใบเรียบ แผน่ใบเรียบสีเขียวมีไขเคลือบ 
ใบอยูเ่หนือนํ� าประมาณ 30 ซม. กา้นใบกลมแข็งขนาดโตประมาณนิ�วกอ้ยมีหนามเป็นตุ่มเล็กๆ 
ภายในกา้นใบมีรู ดอกเดี*ยวสีชมพูขาวมีกลิ*นหอ กา้นดอกสีเชียว ดอกชูขึ�นเหนือนํ� า  กลีบดอกซ้อน
กนัมีเกสรตวัผูจ้าํนวนมากติดอยูบ่นฐานรองดอกที*หุ้มรังไข่ไวภ้ายในเรียกวา่   "ฝักบวั"   ดอกบาน
เต็มที*กวา้ง 20-25 ซม.  ออกดอกไดต้ลอดปี ผลแห้งเเบบผลกลุ่มประกอบดว้ยผลยอ่ยรูปกลมรี
จาํนวนมากอยูภ่ายในฝักบวัรูปกรวย ในผลยอ่ยมีเมล็ดขนาดโตประมาณ 1 ซม.  
 การใชป้ระโยชน์  เกือบทุกส่วนของบวัหลวงใชป้ระโยชน์ได ้เกสรใชส่้วนผสมในยา ใบใช้
ห่ออาหารขนม ดอกใชท้างศาสนา ใชใ้นชีวติประจาํวนั ไหลและเมล็ดใชเ้ป็นอาหาร 
 

ประเภทแกง 
ไหลบัวแกงส้มกุ้งสด 

  ส่วนประกอบ 
   ไหลบวัตดัชิ�น   200 กรัม 
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   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กุง้ขนาดกลาง  150 กรัม 
   นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย 
   นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
ลา้งไหลบวัตดัชิ�นพกัไว ้ กุง้ปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งเด็ดนํ� ารอไว ้เอานํ� าใส่
หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่มะขามแก่ตม้จนสุก ยีให้ฝักแตกกลองกากออก ใส่
กะปิและเครื*องแกงคนให้ละลายเขา้กนัตามดว้ยสายบวัที*เตรียมไว ้เดือด
อีกครั� งใส่กุง้ปอก นํ�ามะนาว รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ไหลบัวหลวงต้มซี6โครงหมู 
 ส่วนประกอบ 
  ไหลบวัปอกฝานชิ�น 200   กรัม 
  กระดูกหมูอ่อน  300   กรัม 
  กระเทียม  7     กลีบ 
  พริกไทยตาํ  ½    ชอ้นโตะ๊ 
  รากผกัชี   2      รากใหญ่ 
  ซีอิ�วขาว   2      ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ไหลบวัปอกฝานบางล้างเด็ดนํ� าพกัไว ้กระดูกหมูสับชิ�นล้างเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าใส่
หมอ้ตั�งไฟ ใส่กระเทียมทุบ รากผกัชี พริกไทยตาํ พอเดือดดีแลว้ใส่หมูและรากบวั 
ตั�งไฟอ่อนๆจนรากบวัและหมูนุ่ม ใส่ซีอิ�วขาวปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
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บุก 
ชื*อวงศ์ Araceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Amorphophallus sp. เป็นพืชลม้ลุกจาํพวกบอน มกัพบ

เห็นไดต้ามป่าโปร่งมีหลายชนิด  เช่น A. carneus Ridl.(บุกกาบเปิด) A. elatus Hook.f.(บุกยอด
แหลม) A. prainii. Hook.f. (บุกถว้ย) ชอบขึ�นตามที*ชื�น มีเหงา้ใตดิ้น ใบลกัษณะคลา้ยใบมะละกอมีสี
เขียวเขม้โผล่เดี*ยวขึ�นมาจากเหงา้ บางชนิดกา้นใบมีลวดลาย ทั�งลายเส้นตรง ลายกระสลบัสี ลายด่าง
สลบัสี บางชนิดสีเขียวล้วน นํ� าตาลล้วน บางชนิดมีหนามอ่อนๆ เช่น A.paeoniifolius(Dennst.) 
Nicolson (บุกคางคก) บุกบางชนิด มีใบกวา้ง และมีจุดแบบไข่ปลาสีขาวดา้นบน ลกัษณะเด่นทั*วๆ 
ไปของบุก เช่น ใบมีกา้นออกจากกลางหวัโผล่ขึ�นเหนือดินแลว้แผก่างออก บางชนิดรูปทรงแผก่วา้ง 
บางชนิดเป็นวงแคบลู่ลงตํ*าหลายรูปแบบขึ�นกบัชนิดของบุก ดอกคลา้ยดอกหน้าววั แต่ละชนิดมี
ขนาดสีและรูปทรงใหญ่เล็กแตกต่างกนั มีกลิ*นเหม็นเหมือนเนื�อสัตวเ์น่า มกัมีดอกช่วงปลายฤดูแลง้ 
ผลอ่อนสีขาวอมเหลือง อาย ุ1-2 เดือนสีเขียวเขม้ มีจุดดาํที*ปลายคลา้ยผลกลว้ย ผลของบุกส่วนใหญ่
คลา้ยๆ กนั แต่จาํนวนเมล็ดแตกต่างกนั ผลสุกสีแดงหรือแดงส้ม (บุกคางคกมีจาํนวนผลนบัไดเ้ป็น
พนั บุกตน้เล็กชนิดอื*นผลอาจนบัไดเ้ป็นร้อยเท่านั�น) เหงา้บุกเป็นที*สะสมอาหาร มีลกัษณะรูปร่าง
แตกต่างกนั ผวิของเปลือกเหงา้กแ็ตกต่างกนั 

สรรพคุณทางสมุนไพร หัวกดัเมือกมนัในลาํไส้ ทอดนํ� ามนัใส่แผลเรื� อรัง  แกพ้รรดึกเถา
ดาน กษยั 

การใชป้ระโยชน์ เป็นอาหารลดความอว้น หวัให้แป้งทาํอาหารจาํพวกวุน้เส้น วุน้แท่งหรือ
วุน้อื*นๆ เป็นอาหารที*ปรุงรสไดดี้ รสชาติคลา้ยปลาหมึก แป้งบุกเมื*อผสมนํ� าจะขยายตวัไดม้ากถึง 30 
เท่าโดยไม่ตอ้งตม้ กา้นบุกใชเ้ป็นอาหารเลี� ยงหมูได ้ชาวบา้นมกัเอาเมล็ดอ่อน หรือเอากา้นใบอ่อน
มาใชป้ระกอบเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 บุกแกงกะทกิุ้ง  
  ส่วนประกอบ 
   กา้นบุกลอกหั*นชิ�น 200 กรัม 
   กุง้ปอก   150 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

กา้นบุกอ่อนลอกผิวหั*นพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่
เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั รอให้เดือดจดัใส่บุกหั*น สุกดีแล้ว
ใส่เนื�อกุง้ปอก หวักะทิ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
   

ปาล์มนํ�ามัน 
ชื*อวงศ ์Arecacea ชื*อวทิยาศาสตร์ Elaeis guineensis Jacq.ปาลม์นํ� ามนั ใบประกอบแบบขน

นก เมื*ออายุยงันอ้ยกาบทางใบติดหุ้มตน้ เมื*ออายุมากใบจะหลุดออกเห็นลาํตน้ชดัเจน โคนกาบใบ
ทั�งสองขา้งมีซี*คลา้ยหนามจนถึงประมาณกลางใบหนามจะพฒันาเป็นใบ เป็นพืชที*แยกเพศ คือมีตน้
ที*มีดอกเพศผูแ้ละ ตน้ดอกเพศเมียมาผสมกนัจึงจะติดผล ลกัษณะผลเป็นทะลาย เกาะติดกนัแน่น 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแกพ้ิษตาลซางในเด็ก ยอดอ่อนบาํรุงกระดูกเส็นเอ็น นํ� ามนัใน
ขอ้ บาํรุงกาํลงั ใหค้วามอบอุ่นแก่ร่างกาย 
 การใช้ประโยชน์ ให้นํ� ามนัเอาไปแปรรูปในทางอุตสาหกรรมไดห้ลากหลาย มีพื�นที*ปลูก
มากในภาคใต ้หน่อจากตน้อ่อนหรือยอดอ่อนจากตน้ที*หมดอายุเก็บเกี*ยวแลว้หากตดัโค่น แกะเอา
ส่วนของยอดอ่อนมาปรุงอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดปาล์มแกงกะทกิุ้ง  
  ส่วนประกอบ 
   ยอดปาลม์สับ  200 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   กุง้ปอก   150 กรัม 
   นํ�าตาล   ½  แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
กุง้ขนาดกลางปอกเปลือกเวน้หางผ่าหลังล้างเด็ดนํ� าไว ้เอาหางกะทิใส่
หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื*องแกงและกะปิยคีนใหเ้ขา้กนั รอเดือดจดัใส่
ยอดปาล์มปล่อยเดือดให้สุกนิ*มดี ใส่เนื�อกุง้ปอกที*เตรียมไว ้พอสุกปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงจืด  
 ยอดปาล์มต้มเนื�อน่อง 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดปาลม์หั*นชิ�น  200 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   เนื�อน่องหั*น  300 กรัม 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   ½ ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เนื�อน่องววัหั*นลูกเต๋าชิ�นโตประมาณ 2 นิ�วพกัไว ้ เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่
หอมแดงทุบ พอเดือดจดัใส่เนื�อตม้เดือด 2-3 นาที ลดไฟอ่อนเคี*ยวต่อจน
เนื�อเปื* อย ใส่ยอดปาล์มหั*นชิ�นเพิ*มไฟแรงตม้ต่อจนสุกนุ่ม ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงคั6ว 
 ยอดปาล์มแกงคั6วไก่ 

ส่วนประกอบ 
   ยอดปาลม์สับ  200 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
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   ตะโพกไก่สับ  150 กรัม 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้เขา้กนั
ผดัจนงวดหอม ใส่ยอดปาลม์ผดัต่อใหพ้อสุก เติมหางกะทิ พอเดือดใส่เนื�อ
ตะโพกไก่สบั รอไก่สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือกบัแกลม้ 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดปาล์มนํ�ามันแกงส้มปลาช่อน 

ส่วนประกอบ  
ยอดปาลม์หั*นชิ�น  200 กรัม 
เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ปลาสาํลีหั*น  200 กรัม 
นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายกะปิและเครื*องแกงใส่คนใหเ้ขา้กนั ใส่
นํ� ามะนาว รอเดือดใส่ยอดปาล์มให้ยอดปาล์มสุกใส่ปลาสําลีหั*นที*เตรียม
ไว ้พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผดั 

ยอดปาล์มผดักะปิ 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดปาลม์ตดัชิ�นเล็ก 200 กรัม 
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  กุง้ปอกเปลือก  150 กรัม 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง  

กุง้ปอกพกัรอไว ้เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่กะปิผดัพอหอมใส่ยอด
ปาลม์ที*เตรียมไว ้ผดัต่อจนสุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยอดปาล์มนํ�ามันยาํกุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดปาลม์อ่อนสับ 150 กรัม 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้ปอกลวก  150 กรัม 
  พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  หวักะทิตม้สุก  ¼ ถว้ย 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ¼ ถว้ย 

วธีิปรุง 
ยอดปาล์มสับลวกเด็ดนํ� าพกัไว ้กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลวกใส่ภาชนะ 
ตามดว้ยหอมแดงซอย นํ� าตาล นํ� ามะนาว พริกขี�หนูหั*น กะปิยา่งและยอดปาล์มที*
เตรียมไว ้คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรย
หนา้ดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 

 การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
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ปดุฉ็อง 
ชื*อวงศ ์ Zingiberaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Elettariopsis curtisii Baker เป็นพืชตระกูลขิงข่า 

ชื*อเรียกภาคกลางคือ “ปุดสิงห์”  เมื*อขยี*ชิ�นส่วนของตน้จะมีกลิ*นคลา้ยแมลงสิงห์ 
การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นเอาใบมาหั*นฝอย หรือฉีกใส่ปรุงแต่งรสอาหาร  

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงคั6ว 
 ปดุฉ็องแกงคั6วไก่บ้าน 

ส่วนประกอบ  
ปุดฉ็องซอย  ¾ ถว้ย 
ไก่บา้นสับ   200  กรัม 
เครื*องแกงคั*ว   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
กา้นออ้ดิบหั*น   150 กรัม 
พริกไทยอ่อน  3 ช่อ 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
ออ้ดิบลอกผิวหั*นชิ�นพกัไว ้เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟ ใส่เครื*องแกงคั*ว
และกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ผดัให้งวดหอมใส่ไก่สับผดัต่อพอสุก ใส่
หางกะทิรอเดือดใส่ตามดว้ยออ้ดิบที*เตรียมไว ้ พริกไทยอ่อนตดัท่อนยอ่ย
กลางช่อ ปุดฉ็องหั*นฝอย ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
กินเป็นกบัขา้ว หรือเป็น 
 

จําพวกแกงเผด็ 
 ปดุฉ็องแกงเผด็ไก่บ้าน 
  ส่วนประกอบ  

ปุดฉ็องซอย  ¾  ถว้ย 
 ไก่บา้นสับ  200 กรัม 
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เครื*องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊  

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
รอเดือดจดัใส่เนื�อไก่ พอสุกใส่ปุดฉ็องซอยแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

จําพวกแกงส้ม 
 แกงส้มปลาดุกใส่ปดุฉอง็ 
  ส่วนประกอบ 
   ปลาดุกหั*น 200 กรัม 

เครื*องแกงส้ม 2 ชอ้นโตะ๊ 
แตงกวาหั*น 200 กรัม 

   กะปิ  1 ชอ้นโตะ๊ 
ปุดฉ็องซอย ¾  ถว้ย 
นํ�าปลา  1 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
ปลาดุกหั*นลา้งเด็ดนํ�าไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงส้มและ
กะปิยคีนใหล้ะลานเขา้กนั รอเดือดจดัใส่แตงกวาหั*นเฉียง ปลาดุกหั*นตาม
ดว้ยปุดฉ็องหั*นฝอย พอปลาสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ผกักระเฉด 
ชื*อวงศ ์Legguminosae-Mimosoideae ชื*อวิทยาศาสตร์ Neotunia oleracea Lour.เป็นพืชที*

ชอบขึ�นอยูบ่นนํ� ามีขอ้ปลอ้ง ระหวา่งขอ้มีลกัษณะคลา้ยฟองนํ� าสีขาวหุ้มอยูเ่พื*อพยุงให้ลอยนํ� า ใบ
เป็นใบประกอบแบบขนนก 2 ชั�น ไวต่อการสัมผสั ใบยอ่ยเรียงตรงขา้ม ออกดอกเป็นช่อกระจุก
แน่นทรงกลม ผลติดกนัเป็นกระจุกฝักแบน  

สรรพคุณทางสมุนไพร ใชด้บัพิษถอนพิษ แกไ้ขพ้ิษ ไขก้าฬ แกพ้ิษยาสั*ง ขบัปัสสาวะลดไข ้
การใชป้ระโยชน์ ยอดอ่อนเอามาใชป้ระกอบอาหารได ้
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ประเภทแกง 
ผกักระเฉดแกงส้มปลากะพง 

ส่วนประกอบ  
ปลากะพงหั*นชิ�น  200 กรัม 
ยอดผกักระเฉดหั*น 150 กรัม 
นํ�ามะขามเปียก  ½  ถว้ย 
นํ�ามะนาว  2 ผล 
เครื*องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าทราย   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิ ยีให้ละลายเขา้กนัใส่
นํ� ามะขามเปียก รอเดือดจดัใส่ปลาที*เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งใส่ผกักระเฉด 
หากไมพ่อเปรี� ยวใส่นํ�ามะนาว ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ผกักระเฉดทอดไข่แกงส้ม 

ส่วนประกอบ  
ผกักระเฉดทอดไขห่ั*นชิ�น  250 กรัม 
นํ�ามะนาว   ½  ถว้ย 
เครื*องแกงส้ม    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าทราย    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา    ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิ ยีให้ละลายเขา้กนัใส่
นํ� ามะนาว รอเดือดจดัใส่ผกักระเฉดทอดไข่หั*นชิ�นโต 2 นิ�ว ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ผกักระเฉดยาํกุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  ผกักระเฉดอ่อนหั*น 200 กรัม 
  กุง้ปอกลวก  150 กรัม 
  พริกขี�หนูหั*น  10 ดอก 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมเจียว  1 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมสับ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
กุง้ขนาดกลางปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลวกเด็ดนํ� าพกัรอไว ้ เอายอดผกักระเฉด
ลวกให้อ่อนเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ใส่ตามด้วยกุ้งลวก นํ� ามะนาว พริกขี� หนูหั*น 
กระเทียมสับ คลุกให้เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยหน้าด้วย
กระเทียมเจียว 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ผกักดู 
ชื*อวงศ์ Athyriaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Diplazium esculentum(Retz.) Sw. เป็นพืชจาํพวก

เฟิร์นขึ�นตามที*แฉะ(นํ� าจืด) หรือตามริมห้วย หนอง คลอง บึง มกัขึ�นอยูเ่ป็นกลุ่มหรืออาจจะขึ�นปน
อยูก่บับอนนํ�า ตามที*โล่งแจง้หรือแสงแดดส่องถึง  

สรรพคุณทางสมุนไพร รสเยน็จืด ตม้เอานํ� ากินแกไ้ข ้ขบัปัสสาวะ ตาํพวกกระหม่อมเด็ก
ช่วยลดไขป้้องกนัชกั โป๊ะปิดแผลไฟไหมน้ํ�าร้อนลวก แกเ้ริมหรืองูสวดั ยาบาํรุง ยาแกนิ้*ว ยาประคบ
กระดูก ช่วยใหร้ะบบขบัถ่ายดีขึ�น  

การใชป้ระโยชน์ ปัจจุบนัผกักูดหาไดย้ากเพราะระบบนิเวศที*เหมาะสมมีจาํกดั มีผลให้ผกั
กดูในตลาดหาซื�อไดย้ากและราคาแพง ยอดผกักดูใชป้ระกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ผกักดูแกงกะทกิุ้ง 
  ส่วนประกอบ 
   ผกักดูหั*น  250 กรัม 
   กุง้ปอก   200 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  วธีิปรุง 

กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัไว ้เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
ร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  ใส่กุง้ปอก ผกักูด รอผกั
สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ผกักดูยาํกุ้งสด 

ส่วนประกอบ 
 ผกักดูลวกหั*น  300 กรัม    
หวักะทิตม้สุก  ¼ ถว้ย 
 พริกขี�หนูหั*น  10 ดอก 
หอมแดงซอย   3 หวั 
กุง้ปอกลวก   150 กรัม 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
มะนาว   2 ผล 
เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ¼ ถว้ย 
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วธีิปรุง 
กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลวกเด็ดนํ� าพกัรอไว ้ เอาผกักดูลวกหั*นเด็ดนํ� าใส่

ภาชนะ ตามดว้ยพริกขี�หนูหั*น หอมแดงซอย กุง้ลวก นํ� ามะนาว คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรยหนา้ดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว  
การบริโภค  

รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ผกัหม(ผกัโขม ผกัขม) 
ชื*อวงศA์maranthaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Amaranthus Lividus Linn. เป็นพืชลม้ลุกปีเดียวลาํ

ตน้สีเขียวตรงแตกกิ*งกา้นสาขามากใบเป็นใบเดี*ยวรูปไข่คลา้ยสามเหลี*ยม ใบออกแบบสลบั กวา้ง 
2.5-8 ซม.ยาว 3.5-12 ซม.ขอบใบเรียบ ดอกช่อสีมว่งปนเขียวออกตามซอก ใบเมล็ดสีนํ�าตาลเกือบดาํ 
A. Spinosus Linn. (ผกัขมหนาม)เป็นพืชปีเดียวตน้ตรงเป็นเหลี*ยมหรือกลมผิวเรียบแตกกิ*งกา้นมาก
ใบเป็นใบเดี*ยว รูปไข่ปลายใบแหลมออกสลบักนั กา้นใบยาว มีหนามที*โคนกา้นใบ1คู่ ดอกช่อสี
เขียวอ่อน ดอกยอ่ขนาดเล็กช่อดอกมีหนามแหลมแต่หนามเล็กกวา่ที*ลาํตน้ตน้ เมล็ดลีดาํหรือสี 

สรรพคุณทางสมุนไพร บาํรุงโลหิต ลดไข ้ขบัปัสสาวะ ขบัพยาธิ แกนิ้�ว(นิยมใชผ้กัขมหิน
และผกัขมหนาม) ใบผกัขมสดรักษาแผลพุพอง ตน้ผกัโขมแกอ้าการแน่นหนา้อกและไอหอบ ราก
ช่วยดบัพิษร้อนถอนพิษไขข้บัปัสสาวะ ผกัรากโขมหนามเป็นยาแกต้กเลือด แกฝี้ แกขี้�กลาก ขบั
นํ�านมมารดา แกแ้น่นทอ้ง แกพ้ิษ แกช้ํ�าใน แกไ้ขร้ะงบัความร้อน แกเ้ด็กลิ�นเป็นฝ้าละอองเบื*ออาหาร  

การใชป้ระโยชน์ ยอดอ่อนและตน้อ่อนเอามาเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ผกัขมแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ 
   ตน้ผกัโขมหั*น  150 กรัม 
   เมด็ขนุนผา่  30 กรัม 
   เห็ดแคลง  30 กรัม  
   มะเขือพวง  40 กรัม 
   หน่อไผต่งสับ  40 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
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   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ตน้ผกัโขมปอกเปลือกออกหั*นท่อนยาวประมาณ 2 นิ�วพกัรอไว ้เอากะทิ
ใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ เม็ด
ขนุนปอกผา่กลาง พอสุกใส่ตามดว้ยหน่อไผต่งสับ เห็ดแคลง มะเขือพวง 
ตน้ผกัโขมหั*น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ผกับุ้งแดง 
ผกับุง้แดงหรือผกับุง้นา ชื*อวงศ ์Convolvulaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forsk.  

เป็นพืชเถาเลื�อยมีขอ้ปลอ้งกลวงเขียวแกมแดง มกัพบเห็นขึ�นแผต่ามที*ลุ่มชื�นแฉะ ชอบแสงแดดจดั 
พนัธ์ุง่ายโดยใชเ้ถาปักชาํในที*ชื�นจะแตกขยายเพิ*มต่อไปได ้ใบเดี*ยวเขียวแกมแดงยาวประมาณ 2-3 
นิ�ว รูปสามเหลี*ยมมุมแหลมขอบใบเรียบ ดอกรูประฆงัสีมว่งอ่อน ๆ ออกดอกมากในฤดูแลง้   

สรรพคุณทางสมุนไพร ดอก แกโ้รคประสาท  แกป้วดศีรษะ   แกต้าฝ้าฟาง  แกเ้บาหวาน 
แกริ้ดสีดวงทวาร  แกเ้ลือดกาํเดาออก ขบัปัสสาวะ ทั�งตน้ตาํเอานํ� าทาแกค้นั ดบัพิษถอนพิษ ตาํกบั
สุราคั�นเอานํ� ากินแกพ้ิษงูเห่า งูกะปะส่วน กากพอกที*แผลงูกดั แกเ้ริมหรืองูสวดั ไฟไหมน้ํ� าร้อน
ลวก  เป็นยาระบายอ่อน ๆ  แผลฟกซํ� า บาํรุงสายตา ไอเรื�อรัง  

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นมกัปลูกไวต้ามขา้งบอ่นํ�า เพื*อเอามาเป็นยาหรือปรุงเป็นอาหาร 
 

ประเภทแกง 
ผกับุ้งแดงแกงเทโพปลาช่อนแดดเดียว 

ส่วนประกอบ  
ปลาช่อนแดดเดียวตดัชิ�น 200 กรัม  
ผกับุง้แดงหั*น  200 กรัม 
 กะทิ    3 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊  
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ส้มแขก   10 แวน่ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 
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  วธีิปรุง 
ปลาช่อนแห้งตดัชิ�นลา้งเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือด ใส่
เครื*องแกงและกะปิยคีนใหเ้ขา้กนั รอเดือดใส่ปลาที*เตรียมไว ้เดือดอีกครั� ง
ใส่ผกับุง้แดงหั*น ส้มแขก พอปลาสุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
 รับประทานกบัขา้วสวย 

 
ผกับุ้งแดงลวกกะท ิ 

ส่วนประกอบ 
หางกะทิ 1 ถว้ย 
ผกับุง้แดง 300 กรัม 
หอมแดงทุบ 2 หวั 
เกลือ  ½  ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่หอมแดงทุบ ตามดว้ยยอดผกับุง้แดง เกลือ ให้
เดือดจนผกันิ*มยกลง 

การบริโภค 
รับประทานเป็นผกัเครื*องเคียง นํ�าพริก แกงไตปลา บูดู ฯลฯ 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

 เต้าคั6ว 
ส่วนประกอบ  

ผกับุง้ลวกหั*น  300 กรัม  
แตงกวา   300 กรัม 
ถั*วงอกลวก  300 กรัม   
 เตา้หูท้อด  2 ชิ�น  
กุง้ฝอย   300 กรัม  
แป้งทอด  200 กรัม 
เนื�อหวัหมูนึ*ง  200 กรัม 
 หูหมูนึ*ง  200 กรัม 
 เส้นหมี*ลวก   400 กรัม 
พริกขี�หนูหั*น  15 ดอก 
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นํ�าส้มสายชู  ½  ถว้ย  
เกลือ   1 ชอ้นชา 
ไขต่ม้(ยางมะตูม) 10 ฟอง   
นํ�าตาลปีR บ  10 กรัม 
นํ�าตาลทราย  10 กรัม    

วธีิปรุง  
ผกับุง้ลวกอยา่ใหนิ้*มหรือแขง็จนเกินไป เอามาหั*นเป็นชิ�นเล็กๆใส่ภาชนะเตรียมไว ้
นาํถั*วงอกมาลวกเช่นกนั แตงกวาปอกผา่สี*แลว้หั*นเป็นชิ�นบางๆ ไข่ตม้ให้ปอกได้
ข้างในสุกยางมะตูม เอากระทะใส่นํ� ามันพืชตั� งไฟพอร้อนใส่เต้าหู้ลงทอดพอ
เหลืองตกัออก เอากุง้สดชุบแป้งโกกิลงทอดต่อพอเหลืองกรอบ เอาเนื�อหมู หูหมู 
เตา้หู้ทอด หั*นเป็นชิ�นเล็กๆ ใส่ภาชนะเตรียมไว ้เอาเส้นหมี*มาลวกพอเส้นนิ*มวาง
พกัให้เด็ดนํ� า เคี*ยวนํ� าตาลทรายผสมนํ� าตาลปีR บเพื*อใช้เป็นนํ� าเชื*อมเตา้คั*ว เอาพริก
ขี�หนูสดมาโขลกผสมเกลือเล็กนอ้ยเติมนํ�าส้มสายชูลงไป ตกัใส่ผสมกบันํ�าเชื*อม 

การบริโภค  
รับประทานเป็นอาหารหนกัหรืออาหารวา่ง ให้นาํส่วนประกอบทุกอยา่งมาใส่ถว้ย
รวมกนัมากนอ้ยตามชอบ ราดนํ�าเชื*อมลงคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนัก่อนบริโภค  

 
ประเภทดอง 

ผกับุ้งดอง 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดผกับุง้แดง  600 กรัม 

นํ�าส้ม   2 ถว้ย 
  เกลือ   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ลา้งผกับุง้แขวนไวใ้ห้พอเฉา นํ� าส้มและเกลือใส่ขวดปากกวา้งคนให้ละลายเขา้กนั 
เอาผกับุง้ที*เตรียมไวใ้ส่ตาม กดใหจ้มไตน้ํ�าส้ม 2-3 วนัเอามาบริโภคได ้

การบริโภค 
 รับประทานเป็นผกัเครื*องเคียงขนมจีน 
 

ประเภทผกัเครื6องเคียง 
ยอดผกับุง้แดงบริโภคเป็นผกัเครื*องเคียงไดท้ั�งสดและลวก 
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ผกัริ�น 
ชื*อวงศ ์Pontederiaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl. เป็นพืชใบ

เลี�ยงเดี*ยวขึ�นบนดินตะกอนที*มีนํ� าจืดท่วมขงัอยูตื่�นๆ(ประมาณ 10-20 ซม.) มกัพบตามที*นา นาร้าง
หรือตามบริเวณขอบแอ่งนํ� า  ชื*อทอ้งถิ*นเรียก ผกัริ�น ริ�น ผกัริ�นนา แตกกอสูงประมาณ 1 คืบ ตน้อยู่
ในนํ� าชูใบและกา้นใบบางส่วนเหนือนํ� า กา้นใบยาวเรียวนิ*มกรอบ ช่วงโคนกา้นใบ มีลกัษณะเป็น
ง่ามกาบ ส่วนที*ถดัขึ�นไปถึงตวัใบกลม ใบโตประมาณ 2 นิ�ว รูปรีปลายแหลม ดอกสีม่วงออกที*โคน
ใบ ผลเป็นกระจุกเล็กๆ สีนํ�าตาลอ่อนอยูร่วมกนัประมาณ 15 ผล  

สรรพคุณทางสมุนไพร ผกัริ�นรสเยน็ ทั�งตน้แกไ้ข ้ขบัปัสสาวะ แกเ้ริมหรืองูสวดั ตม้ผสม
สารส้มแกนิ้�ว ใบ คั�นเอานํ�าดื*มแกไ้อ ตาํพอกฝี รักษาแผลไฟไหมน้ํ�าร้อนลวก 

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นเอาส่วนของกาบใบ ดอก มาใชเ้ป็นอาหาร 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงส้ม 
 ผกัริ�นแกงส้มปลาสําล ี
  ส่วนประกอบ  

ปลาสาํลี  300 กรัม 
 ผกัริ�น    200 กรัม 
เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ แวน่ 
นํ�ามะขามเปียก   ½ ถว้ย 

  วธีิปรุง 
ปลาสาํลีหั*นลา้งเด็ดนํ�าไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพร้อมกบัมะขามเปียกพอนํ� า
เดือดยีตกักากออก ใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือด
อีกครั� งใส่เนื�อปลาผกัริ�นพอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   
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ผกัเสี�ยน 
เป็นพืชอายุสั�นชื*อวงศ ์Cappraceae  ชื*อวิทยาศาสตร์วา่ Cleome gynandra Linn.  สูงไม่เกิน 

๑ เมตร แตกกิ*งกา้นเป็นพุม่กวา้ง กลิ*นฉุนร้อน ตามลาํตน้และกิ*งกา้นมีต่อมขนอ่อนปกคลุม ใบแบบ
มือ ๓-๕ ใบยอ่ย  ดอกช่อออกปลายกิ*ง กลีบดอกสีขาว หรือเหลือบม่วง ดอกมีลกัษณะเป็นเส้นยาว
เล็กคลา้ยเสี� ยน จึงชื*อผกัเสี� ยน หรือคลา้ยขาแมงมุม จึงเรียกในภาษาองักฤษวา่ spider flower ผลเป็น
ฝักยาวทรงกระบอกปลายแหลมมีจะงอย ภายในผลสุกเมล็ดขนาดเล็กจาํนวนมากสีนํ�าตาลดาํ 

สรรพคุณทางสมุนไพร ตน้ แกเ้ลือดระดูเน่าเสียที*ทาํใหจ้บัสั*นสะทา้นหรือแกโ้ลหิตเสีย(ขบั
โลหิตเสีย) แกฝี้ในปอด แกว้ณัโรค ใบขบัเสมหะ แกปั้สสาวะพิการ แกอ้าการปวดในหู แกส้ะอึก 
ดอกแกเ้ลือดสตรีที*อยูไ่ฟ เมล็ดฆ่าพยาธิไส้เดือนในทอ้ง ราก แกโ้รคผอมแห้งในสตรีหลงัคลอดบุตร 
เนื*องจากอยูไ่ฟไมไ่ด ้แกโ้รคสตรีหลงัคลอดบุตรแลว้โลหิตจาง กระตุน้หวัใจ ขบัหนอง ทาํให้หนอง
แหง้ แกล้ม แกฝี้ในปอดในลาํไส้ในตบั แกโ้รคนํ� าเหลืองเสีย ขบัระดูขาว แกเ้จ็บหลงั ผกัเสี� ยนทั�งห้า
(ตน้ใบ ดอก เมล็ด ราก) แกป้วดทอ้ง ลงทอ้ง แกพ้ิษฝี แกไ้ขต้รีโทษ สรรพคุณทางฤทธิb วิทยาระบุวา่ 
ผกัเสี� ยนมีฤทธิb ลดการบีบตวัของลาํไส้เล็ก ตา้นมะเร็ง ตา้นเชื�อรา ส่วนผกัเสี� ยนผีมีฤทธิb  แกป้วดเป็น
ยาชาเฉพาะที* เสริมฤทธิb การนอนหลบั ยบัย ั�งเชื�อ HIV ตาํราแพทยแ์ผนไทยมีคาํเรียกผกัเสี� ยนทั�งสอง 
หมายถึง ผกัเสี� ยนดอกสีขาว (C. gynandra Linn.)กบัผกัเสี� ยนผีดอกสีเหลือง (C. viscose Linn.)
รวมกนั อินเดียใชเ้มล็ดผกัเสี� ยนทาํยาฆ่าแมลง แอฟริกาใชย้อดและใบอ่อนผกัเสี� ยนปรุงรสและกลิ*น
ซอส อินโดนีเซียใชเ้ลี�ยงสัตว ์และใชเ้มล็ด เป็นอาหาร  

การใช้ประโยชน์ ภูมิปัญญาไทยเอาผกัเสี� ยนมาบริโภคด้วยการกาํจดักลิ*นฉุนร้อนและ
สารพิษออกก่อนโดยดองทิ�งไว ้2-3 วนั ก่อนนาํมาประกอบเป็นอาหาร ดงัต่อไปนี�  เช่น 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงส้ม 
 ผกัเสี�ยนดองแกงส้มกุ้ง 
  ส่วนประกอบ 
   กุง้ปอกเปลือก  300 กรัม 
   ผกัเสี� ยนดอง  200 กรัม 
   นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
กุง้ตวัโตปอกเปลือกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งใส่
นํ� ามะนาวเครื*องแกงส้มและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ผกัเสี� ยนดอง 
พอเดือดใส่กุง้รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ผกัเสี�ยนดองผดัไข่ 
 ส่วนประกอบ 
  ผกัเสี� ยนดอง  300 กรัม 
  ไขไ่ก่สด  3 ฟอง 
  พริกขี�หนูหั*น  5 ดอก 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ผกัเสี� ยนดองเอาออกเด็ดนํ�าพกัรอไว ้ เอานํ�ามนัใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่ผกัเสี� ยน
ดองที*พกัไว ้ผดัเล็กนอ้ยตอกไขใ่ส่ตามแลว้ผดัต่อใหไ้ขสุ่ก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ผกัเสี�ยนดองต้มซี6โครงหมูอ่อน 
  ส่วนประกอบ 
   ผกัเสี� ยนดอง  200 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   กระเทียมทุบ  1 หวั 
   ซี*โครงหมูสับ  300 กรัม 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมและกระเทียมทุบ พอนํ� าเดือดจดัใส่ซี*โครงหมู
สับตม้ไฟแรงระยะหนึ* งแลว้ตั�งไฟอ่อนจนเนื�อเริ*มเปื* อย ใส่ผกัเสี� ยนดอง
เดือดอีกหน ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   

 
ผกัหนาม 

เป็นพืชจาํพวกบอน ชื*อวงศ ์Araceae ชื*อวทิยาศาสตร์ Lasia spinosa (L.)Thwaites ขึ�นตามที*
ชื�นแฉะ พบไดง่้ายตามขอบแอ่งนํ� าริมลาํคลอง เป็นตน้ ใบเป็นใบเดี*ยว ขอบใบเวา้ลึกเป็นแฉก ๆ 
เกือบถึงเส้นกลางใบ ใบกวา้งประมาณ 25 ซม. ยาว 30 - 40 ซม. กา้นใบยาวประมาณ 20 - 50 ซม. มี
หนามอยู่ตามลาํต้นและก้านใบ ใบอ่อนม้วนเป็นแท่งกลม ปลายแหลม มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลาํต้น
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 4 - 5 ซม. ออกดอกที*ยอด ช่อดอกเป็นแท่งมีดอกยอ่ยอดักนัแน่น กาบหุ้ม
ช่อดอกสีนํ�าตาล กา้นช่อดอกยาวและมีหนาม ผลเป็นผลสดสีเขียวติดกนัแน่นเป็นแทง่ทรงกระบอก  
 สรรพคุณทางสมุนไพร ตน้และเหงา้ ตม้นํ� าอาบแกโ้รคผิวหนังหรือแช่แกค้นัตามง่ามมือ
ง่ามเทา้ เหงา้ แกไ้อ รากขบัเสมหะ 
 การใชป้ระโยชน์ ภูมิปัญญาไทยใชใ้บผกัหนามตาํกบัเกลือ ป้อนใหว้วัควายกินจะช่วยทาํให้
ววัควายกินหญา้ดี(หมายถึงกินเก่งขึ�นหรือกินไดม้ากขึ�น)อว้นสมบูรณ์ ยอดอ่อนและกา้นใบอ่อน
ของผกัหนามเอามาเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
ผกัหนามแกงกะทปิลาววัย่าง 
  ส่วนประกอบ 
   ผกัหนามหั*น  300 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เนื�อปลาววัยา่ง  200 กรัม 
   นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
ปลาววัย่างฉีกเอาแต่เนื�อพกัไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื*องแกงและ
กะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดใส่ปลายา่งที*เตรียมไวต้ามดว้ยผกัหนาม
หั*น รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ผกัหนามแกงส้มปลาทบัทมิ 
  ส่วนประกอบ 
   ปลาทบัทิมหั*น  300 กรัม 
   ผกัหนามหั*น  200 กรัม 
   นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ปลาขอดเกล็ดหั*นลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งใส่มะขามแก่ตม้จนเดือดยี
มะขามให้ลุ่ยตกักากออก ใส่เครื*องแกงส้มและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
ใส่ผกัหนาม พอเดือดใส่ปลารอสุกใส่เครื*องปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทดอง 

ผกัหนามดองนํ�ามะพร้าว 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดผกัหนาม  600 กรัม 

นํ�าซาวขา้ว  2 ถว้ย 
นํ�ามะพร้าว  2 ถว้ย 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 

  เกลือ   ½ ถว้ย 
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วธีิปรุง 
ยอดผกัหนามลา้งตากแดดหรือผึ*งลมใหเ้หี*ยว  เอานํ� าซาวขา้ว นํ� ามะพร้าว นํ� าตาล
ทราย และเกลือใส่ขวดปากกวา้งหรือไห คนให้นํ� าตามทรายละลาย ใส่ตามด้วย
ยอดผกัหนามที*เตรียมไว ้กดลงใหพ้อทว่ม ปิดฝาตากแดด 2-3 วนัเอามาบริโภคได ้

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื*องเคียงนํ�าพริก หรือขนมจีน 

 
ประเภทต้ม 

ผกัหนามต้มกะทสิมรม 
 ส่วนประกอบ 

ผกัหนามหั*น    200 กรัม 
กะทิ    2 ถว้ย 
 ยอดผกักดูหั*น  50 กรัม 
ยอดตาํลึงหั*น  20 กรัม 
ยอดลาํเทง    50 กรัม 
กะปิกุง้    1 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงทุบ  2 หวั   
พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก   
เกลือป่น  1 ชอ้นชา  

วธีิปรุง  
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายกะปิใส่ ตามดว้ยหอมแดงทุบ ยอดผกัหนาม
หั*น ยอดจอกทอก ยอดฝักทอง ยอดลาํเทง พริกขี�หนูทุบ ปิดฝารอเดือดปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วร่วมนํ�าพริก 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ผกัหนามยาํกุ้ง 

ส่วนประกอบ 
ผกัหนามหั*น  250 กรัม 
หวักะทิตม้สุก  ¼ ถว้ย 
พริกขี�หนูหั*น  6 ดอก 
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หอมแดงซอย  2 หวั 
กุง้ลวก    150 กรัม 
นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
 นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย   ½ ชอ้นโตะ๊ 
เมด็มะมว่งหิมพานต ์ ¼ ถว้ย 

วธีิปรุง 
เอาผกัหนามอ่อนซอยลวกนํ�าร้อนเด็ดนํ�าแลว้เอามาใส่ภาชนะคลุกกบัพริกขี�หนูหั*น 
หอมแดงซอย นํ� ามะนาวใหเ้ขา้ กนั ใส่ตามดว้ยกุง้คลุกต่อ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรยเมด็มะมว่งหิมพานต ์

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย หรือกินเป็นกบัแกลม้ 

 
ผกัเหมียง  

ชื*อวงศ ์Gnetaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Gnetum gnemon   Linn. var. tenerum Markgr. เป็นพืช
ยืนตน้ใบเลี�ยงคู่ทรงพุม่ขนาดกลาง มีชื*อเรียกต่างกนั เช่น เหมียง เขลียง เหลียง ขึ�นไดดี้ไตร่้มเงาไม้
อื*น ใบเดี*ยวสีเขียวลื*นมนัเรียงตรงขา้มปลายใบแหลม มีขนาด กวา้ง 4 – 10 ซม. ยาว 10 – 20 ซม. 
กา้นใบยาวประมาณ 1 – 2 ซม. เนื�อใบบางเหนียว ดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมียอยูต่่างตน้กนั ดอก
ออกเป็นช่อตามขอ้กิ*ง ช่อดอกยาวประมาณ 5 – 7 ซม. ใน แต่ละช่อมีปุ่มดอกเรียงเป็นขอ้ ประมาณ 7 
– 10 ขอ้ ผลรูปกระสวย กวา้งประมาณนิ�วชี�  ยาวประมาณ 2.5 – 4 เซนติเมตร ผลอ่อนเปลือกเขียว 
เมื*อสุกสีเหลือง เนื�อมีรสหวาน 1 ช่อมีประมาณ 10 – 20 ผล 

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบหรือยอดแกไ้ขห้วัลม รากตม้กินแกก้ษยัต่างๆ 
การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นภาคใตเ้อายอดมาประกอบเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ผกัเหมียงแกงกะทติะโพกไก่ 
  ส่วนประกอบ 
   ตะโพกไก่สับชิ�น  200 กรัม 
   ยอดผกัเหมียง  200 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เครื*องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
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   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าทราย   1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ตะโพกไก่สับลา้งเด็ดนํ� ารอไว ้ยอดผกัเหมียงลา้งหั*นยาว 2 นิ�ว เอากะทิใส่
หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่
ตะโพกไก่สับ พอสุกใส่ผกัเหมียงเดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
 ผกัเหมียงทอดไข่แกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดผกัเหมียง  150 กรัม 

หน่อไผต่งสับ  150 กรัม 
สะตอปอกเมด็  30 กรัม 
ไขส่ด     3 ฟอง 
นํ�ามนัพืช  4 ชอ้นโตะ๊ 

   นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ยอดผกัเหมียงอ่อน ซ้อนใบซอยใส่ภาชนะ ตอกไข่ใส่แลว้คลุกให้เขา้กนั
ตั�งพกัรอไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนั พอร้อนไดที้*ใส่ไข่คลุกผกัเหมียง
กระจายออกอยา่ให้เป็นแผน่หนาเกินไป(อาจใช้ฝาหมอ้ปิดเพื*อให้สุกไว
และขา้งล่างไมไ่หม)้ ใชไ้ฟอ่อนพอสุกหอมกลบัอีกดา้นทอด พอแห้งหอม
เหมือนกนัตกัยกลงเด็ดนํ� ามนัพกัไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื*องแกง
และกะปิยีให้ละลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่หน่อไผต่งสับพอสุกใส่สะตอ
ปอก ผกัเหมียงทอดตดัชิ�นโต 2 นิ�ว เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงส้ม 
ผกัเหมียงทอดไข่แกงส้ม 

ส่วนประกอบ 
ยอดผกัเหมียง   150 กรัม 
 ไขส่ด     3 ฟอง 
นํ�ามนัพืช  4 ชอ้นโตะ๊ 
เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
 นาํมะนาว  ½ ถว้ย 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
ยอดผกัเหมียงอ่อนซอ้นใบซอยใส่ภาชนะ ตอกไขใ่ส่แลว้คลุกใหเ้ขา้กนัตั�ง
พกัรอไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนั พอร้อนได้ที*ใส่ไข่คลุกผกัเหมียงที*
เตรียมไว ้กระจายออกอย่าให้เป็นแผ่นหนาเกินไป(อาจใช้ฝาหม้อปิด
เพื*อใหสุ้กไวและขา้งล่างไม่ไหม)้ ใชไ้ฟอ่อนพอสุกหอมกลบัอีกดา้นทอด 
พอแห้งหอมเหมือนกนัตกัยกลงเด็ดนํ� ามนัพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อน ใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั  ใส่นํ� ามะนาวตาม
ดว้ยชะอมทอดผกัเหมียงที*ตดัเป็นชิ�นสี* เหลี*ยมโตประมาณ 2 นิ�ว รอเดือด
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้   

 
ประเภทผดัหรือทอด 

ผกัเหมียงผดัไข่ใส่ดอกดาหลา 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดผกัเหมียง  300 กรัม 
  ดอกดาหลาซอย  30 กรัม 
  ไขไ่ก่หรือไขเ่ป็ด  2 ฟอง 
  กระเทียมทุบ  3 กลีบ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 



 97

 วธีิปรุง 
ผกัเหมียงหั*นหยาบลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอานํ� ามนัพืชใส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่
กระเทียมทุบเจียวใหห้อม ใส่ผกัเหมียงหั*นผดัพอใกลสุ้กตอกไข่ใส่ตามดว้ยดอกดา
หลาซอยผดัต่อจนสุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ผกัเหมียงต้มกะทกิุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  ใบผกัเหมียงอ่อน 300 กรัม 
  กุง้ปอก   200 กรัม 
  กะทิ   3 ถว้ย 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  พริกไทยตาํ  ½  ชอ้นชา  
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

กุง้ตวัใหญ่ปอกเวน้หางผ่าหลงัล้างพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟตามด้วย 
หอมทุบ พริกไทยตาํ ยอดผกัเหมียงหั*นหยาบ พอเดือดใส่กุง้เดือดอีกครั� งปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ผกัเหมียงต้มซี6โครงหมูอ่อน 
 ส่วนประกอบ 
  ใบผกัเหมียงอ่อน 300 กรัม 
  ซี*โครงอ่อนหมูสับ 400 กรัม 
  กระเทียมทุบ  2 หวั 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  พริกไทยตาํ  ½  ชอ้นชา  
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ย หอมทุบ กระเทียมทุบ พริกไทยตาํ พอนํ� าเดือดจดัใส่
ซี*โครงหมูสับที*เตรียมไว ้ปล่อยให้จนสุกทั*วกนั เคียวต่อไฟอ่อนจนเนื�อยุย่ ใส่ใบ
ผกัเหมียงหั*นหยาบ รอเดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ผกัเหมียงต้มข่าไก่ 
 ส่วนประกอบ  

ไก่สับชิ�น  400 กรัม 
หวัขา่ทุบ  15 กรัม   
 ผกัเหมียง  300 กรัม 
 ตะไคร้ทุบ   2 ตน้ 
ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 
 ส้มแขก   10 แวน่ 
มะยมแก่  ½  ถว้ย 
 กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  1 ชา 

 วธีิปรุง 
เอานํ�ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กะปิยีให้ละลาย ตามดว้ยหวัข่าทุบ ตะไคร้ทุบ 
มะยม ให้เดือดระยะหนึ*งรอมะยมออกรสใส่ไก่สับ พอไก่สุกใส่ใบอ่อนผกัเหมียง
หั*นหยาบ ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทต้ม 

ผกัเหมียงต้มมาม่า 
 ส่วนประกอบ 
  มามา่   3 ห่อ 
  ยอดผกัเหมียง  150 กรัม 
  ลูกชิ�นปลา  50 กรัม 
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 วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่ลูกชิ�นปลา เส้นมามา่ ยอดผกัเหมียงหั*นหยาบ พอ
เส้นนิ*มใส่เครื*องมามา่ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นอาหารมื�อหลกั หรือเป็นอาหารวา่ง 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ผกัเหมียงยาํกุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  ผกัเหมียงลวก  200 กรัม 
  กุง้ลวก    150 กรัม 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  ตะไคร้ซอย  1 ตน้ 
  พริกขี�หนูหั*น  ½  ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1/2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  หวักะทิตม้สุก  6 ชอ้นโตะ๊ 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 3 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ใบผกัเหมียงหั*นหยาบลวกเด็ดนํ� าพกัไว ้กุง้ขนาดกลางปอกเปลือกผา่หลงัลวกเด็ด
นํ�าใส่ภาชนะ ใส่ตามดว้ยใบผกัเหมียงลวกที*เตรียมไว ้หอมซอย นํ� าปลา นํ� ามะนาว 
พริกขี�หนูหั*น กุง้ลวก คลุกให้เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหัว
กะทิตม้สุก โรยหนา้ดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ผกัเหมียงยาํอกไก่ 
ส่วนประกอบ  

ยอดผกัเหมียงลวก 250 กรัม  
อกไก่ตม้ฉีกชิ�นเล็ก  250 กรัม 
มะนาว    2 ผล  
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หอมแดงซอย  2 หวั   
นํ�าตาลทราย   ½ ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูซอย    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
หวักะทิตม้สุก  4 ชอ้นโตะ๊ 

  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 3 ชอ้นโตะ๊ 
วธีิปรุง  

ยอดผกัเหมียงอ่อนซ้อนกาํตดัสองส่วน ลวกพกัเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ  ตามดว้ยอกไก่
ตม้ฉีกชิ�นเล็ก  นํ�ามะนาว  หอมแดงซอย  นํ�าตาล พริกหั*น เกลือ คลุกให้เขา้กนั ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ  ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ไผ่ 
 ชื*อวงศ์ Gramineae ชื*อวิทยาศาสตร์ Dendrocalamus sp. เป็นพืชจาํพวกหญา้ ไผมี่หลาย
ชนิด เช่น ไผ่หวาน ไผ่ตง ไผ่หนาม ไผ่ไร่ เป็นต้น ขึ� นแน่นเป็นกอ  สูงประมาณ 5-15 เมตร 
เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1.5 – 10 ซม. ลาํตน้เป็นปลอ้ง  ตน้อ่อนและหน่ออ่อนมีกาบหุ้มลาํใบรูป
หอก ปลายเรียวแหลม โคนกวา้ง ใบยาวประมาณ 5-20 ซม. กวา้งประมาณ 2.0 – 3.5 ซม.กา้นใบสั�น 
ยาว 0.2 – 0.3 ซม. (แลว้แต่ชนิดของไผ)่   
 สรรพคุณทางสมุนไพร ไผทุ่กชนิด รากขบัปัสสาวะ แกไ้ข ้ตาไมไ้ผแ่กก้ามโรค ใบไผ ่ฟอก
โลหิต ฟอกไต ขบันิ�ว เยื*อไผ(่ขยุที*ในลาํปลอ้ง)รักษาโรคกระเพาะอาหาร เมล็ด กาบจากหน่อ ตม้กิน
นํ�าขบันิ�วแกปั้สสาวะติดขดั  
 การใชป้ระโยชน์   ลาํตน้ใชท้าํนั*งร้าน โรงเรือน หรือใชท้าํเครื*องจกัสาน ใบใชห่้อของ เช่น 
ขนมบ๊ะจ่าง ขนมซั� ง ฯลฯ  หน่ออ่อนของไผม่กัเรียกกนัว่า “หน่อไม”้ ใช้กินเป็นผกัหรือปรุงเป็น
อาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 หน่อไผ่ตงแกงกะทหิมู 
  ส่วนประกอบ  

เนื�อหมูแดงหั*น  200 กรัม 
 หน่อไผต่งสับ  200 กรัม 
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หวักะทิ    1 ถว้ย 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
เอานํ�าหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้
กนั พอเดือดใส่หน่อไผต่งสับ ตม้ให้เดือดนานจนหน่อไผห่ายหืนสุกนิ*ม 
ใส่ตามดว้ยเนื�อหมูหั*นลงไป รอสุกใส่หวักะทิปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค   
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

   
 หน่อไผ่ป่าแกงกะทกิุ้ง 

ส่วนประกอบ  
หน่อไผป่่า  200 กรัม 
 หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
 กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้ปอก    150 ตวั 
นํ�าปลา    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัรอไว ้หน่อไผป่่าเอาเปลือกออก
ตดัทอ่นยาวประมาณ 2 นิ�ว ซอยเป็นชิ�นบางๆ(สลบัดา้นหวัทา้ย)พกัไว ้เอา
หางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟตามดว้ยหน่อไผซ่อย ปล่อยเดือดจดัจนสุกนิ*ม(และ
ให้กลิ*นหืนออกไป) ละลายกะปิและเครื*องแกง ใส่ตามดว้ยกุง้ปอกรอสุก
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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จําพวกแกงจืด 
 หน่อไผ่ป่าแกงเลยีงกุ้งสด 

ส่วนประกอบ  
หน่อไผป่่าสับ   150 กรัม 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้ปอก    150 ตวั 
ยอดยา่นางหั*น  50 กรัม 
บวบหั*น   30 กรัม 
ฟักทองหั*น  20 กรัม 
ยอดพริกขี�หนู  5 กรัม 
พริกไทยตาํ  ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
หน่อไผเ่ผาไฟใหสุ้กแลว้เอาเปลือกออกหั*นเป็นเป็นท่อนตดัขอ้ทิ�ง สับเป็น
ชิ�นเล็กๆ ตั�งพกัรอไว ้กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัไว ้เอานํ� า
ใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กะปิยีให้ละลาย ใส่หน่อไผป่่าที*เตรียมไวล้งไป 
ให้เดือดจนหน่อไผ่นิ*ม ตามด้วยฟักทองหั*น ยอดย่านาง บวบ ยอดพริก
ขี�หนู พริกไทยตาํ กุง้ปอก แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นอาหารวา่ง 

  
จําพวกแกงคั6ว 
 หน่อไผ่ป่าแกงคั6วปลาจะละเม็ด 

ส่วนประกอบ  
หน่อไผป่่าสับ   200 กรัม 
ปลาจะละเมด็  200 กรัม 
ส้มแขก   7 ชิ�น 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
ยี*หร่า   10 ใบ 
ใบมะกรูดฉีก  10 ใบ 
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พริกชี� ฟ้าหั*นเฉียง 1 ดอก 
เครื*องแกงคั*ว  1 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
หน่อไผป่่าเอาเปลือกออกสับเป็นชิ�นเล็กๆ ตั�งพกัรอไว ้ปลาจะละเม็ดเอา
ไส้ออกลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่ไผป่่าสับ รอเดือดยกลง
เทนํ� าทิ�ง ใส่ตามด้วยหางกะทิตั� งไฟอีกหน พอร้อนละลายกะปิและ
เครื*องแกงคั*วใส่  ให้เดือดจดัใส่ตามดว้ยปลาที*เตรียมไว ้รอสุกใส่หวักะทิ 
ยี*หร่า พริกชี� ฟ้า ใบมะกรูดฉีก แลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
จําพวกแกงส้ม 
 หน่อไม้ดองแกงส้มปดูํา 
  ส่วนประกอบ  

ปูดาํ   300 กรัม 
 หน่อไผด่อง   ½  ถว้ย 
เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ    ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว   ½ ถว้ย 

  วธีิปรุง 
ปูดาํแกะกระดอง สับสี* ส่วนทุบกา้มล้างพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอ
ร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยคีนให้ละลายเขา้กนั ตามดว้ยหน่อไมด้อง พอ
เดือดใส่ปู รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   
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ประเภทผดัหรือทอด 
หน่อไผ่ตงผดักะปิ 

ส่วนประกอบ 
   หน่อไผต่งสับชิ�นเล็ก 200 กรัม 
   หมูสามชั�นหั*น  150 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
   พริกชี� ฟ้าแดงหั*นเฉียง 1 ดอก 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง  

เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่กะปิผดัพอหอมใส่พริกทุบ หน่อไผ่
สับ  ผดัคลุกกนัจนสุกใส่หมูหั*น พริกชี� ฟ้าแดงหั*นเฉียง ผดัต่อพอหมูสุก
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทต้ม 

หน่อไผ่ป่าต้มกะทกิุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  หน่อไผป่่าสับ  300 กรัม 
  กุง้ขนาดใหญ่ปอก 150 กรัม 
  หางกะทิ  2 ถว้ย  

หวักะทิ   1 ถว้ย 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดงทุบ  1 หวั 
  พริกไทยตาํ  1 ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
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 วธีิปรุง 
กุง้ตวัใหญ่ปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หน่อไผป่่าสับชิ�น
เล็กตม้เดือด ยกลงเทนํ� าทิ�งใส่หางกะทิตั�งไฟอีกหน ละลายกะปิใส่คนให้เขา้กนั 
ตามด้วยหอมทุบ พริกไทยตาํ พอหน่อไผ่สุกนิ*มเติมหัวกระทิ รอเดือดใส่กุ้งที*
เตรียมไว ้เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 
หน่อไผ่ป่าต้มกะทกิุ้งแห้งและสะตอ 
 ส่วนประกอบ 
  ไผป่่าสับหยาบ  200 กรัม 
  กุง้แหง้   50 กรัม 
  สะตอแกะเมด็  30 กรัม 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
  พริกไทยตาํ  ½ ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

กุง้แห้งแช่ลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ ใส่หอมแดงทุบตามดว้ย
พริกไทยตาํ พอเดือดใส่ไผป่่าสับ ตม้ต่อจนไผสุ่กใส่กุง้แห้งที*เตรียมไวแ้ละสะตอ 
เติมหวักระทิ รอเดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
  
หน่อไผ่ตงต้มกะทสิมรม 

ส่วนประกอบ  
หน่อไผต่งสับ   300 กรัม 
นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
กุง้แหง้    40 กรัม 
สะตอแกะเมด็  30 กรัม 
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มะเขือยาวหั*น  50 กรัม  
 ถั*วฟักยาวหั*น  40 กรัม 
 ยอดชะอม  30 กรัม 
 นํ�าตาล   1 แวน่ 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
กะปิ   1 ชอ้นชา 
 นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟละลายกะปิใส่ตามดว้ยหน่อไผต่งที*เตรียมไวล้งไป รอให้
เดือดอีกครั� งใส่กุง้แหง้ ยอดชะอมซอย สะตอ(แกะเอาแต่เมด็) มะเขือยาวหั*น ถั*วฟัก
ยาวหั*นนํ�าตาลปีR บ เกลือ ใหเ้ดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทผกัเครื6องเคียง 
หน่อไผอ่่อนบริโภคเป็นผกัเครื*องเคียงโดย หมกไฟ ตม้ลวกหรือดองก่อน 
 

เพกา 
ชื*อวงศ ์Bignoniaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Oroxylum indicum (L.) Kurz เพกาเป็นไมย้ืนตน้

ขนาดกลาง เปลือกลาํตน้เรียบสีขาวมีรอยแผลเป็นจากการหลุดร่วงของใบ ใบเป็นใบประกอบมีใบ
ยอ่ยจาํนวนมาก ใบรูปไข่ปลายแหลมขอบและผิวใบเรียบ ดอกเป็นช่อสีม่วงออกที*ยอด ผลคลา้ยฝัก
ของมีดหรือดาบรสเฝื* อนขมคลา้ยรสของผลมะระ ภายในผลเมล็ดแบนมีปีกบางใส เมื*อแก่แห้ง 
เปลือกฝักแตกออกเป็นสองส่วน เมล็ดบางๆขา้งไนปลิวลมออกไป 

สรรพคุณทางสมุนไพร มีรสขม ใบอ่อนกินป้องกบัไขห้ัวลม ธาตุทาํให้เกิดนํ� ายอ่ยอาหาร 
ช่วยขบันํ�านมมารดา ขบัลมในลาํไส้ แกบิ้ด แกจุ้กเสียด  ฝักอ่อนแกห้วดัแกเ้จ็บคอขบัลม บาํรุงกาํลงั 
ฝักแก่แกร้้อนในกระหายนํ�า เมล็ดแก่แกไ้อขบัเสมหะ ตาํผสมสุราพน่ตามตวัสตรีแกก้ารอยูไ่ฟไม่ได ้ 
ตาํผสมกบัมดแดงและเกลือสินเธาว ์ ฝนกบัสุรากวาดปากแกซ้าง เปลือกลาํตน้ฝนกบันํ� าปูนใสทา
แผลสดแผลเรื�อรังแกอ้าการบวมฟกชํ�าอกัเสบ ตม้นํ�าอาบหรือแช่แกผ้ดผื*นคนัแกน้ํ�าเหลืองเสีย 

การใชป้ระโยชน์ เมล็ดเป็นส่วนประกอบในนํ� า "จบัเลี� ยง" ดื*มแกร้้อนในใบอ่อน ดอก ฝัก
อ่อน กินเป็นผกัสดหรือแกง ทาํเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 เพกาแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ 
   ฝักเพกาอ่อนเผา  200 กรัม 

เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

กะทิ   3 ถว้ย 
   ขี�พร้าไฟหั*น  150 กรัม 
   หน่อไผห่วาน  80 กรัม 
   เมด็สะตอ  40 กรัม 
   อกไก่หั*น  100 กรัม 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ฝักเพกาอ่อนเผาไฟขูดที*ไหม้ออกหั*นชิ�นเล็กพกัไว ้หน่อไผ่หวานแกะ
เปลือกออกสับยอ่ยชิ�นเล็ก ขี�พร้าไฟปอกหั*นชิ�นยาวประมาณ 1 นิ�ว เม็ด
สะตอผา่กลางให้ออกเป็นสี*ส่วนต่อเม็ดตามความยาว เอากะทิใส่หมอ้ตั�ง
ไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนัพอเดือดใส่เพกา
หั*น ขี�พร้าไฟ หน่อไผส่ับ สะตอ รอเดือดใส่เนื�ออกไก่หั*น พอไก่สุกปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว เป็นอาหารยา 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ฝักเพกายาํกุ้งสด 
ส่วนประกอบ  

ฝักเพกาอ่อน   150 กรัม 
ตะไคร้ซอย   20 กรัม 
หอมแดงซอย   2 หวั 
หวักะทิตม้สุก  ¼ ถว้ย 
พริกขี�หนูซอย  5 ดอก 
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กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
มะนาว   2 ผล 
กุง้ปอกลวก   150 กรัม 
นํ�าตาลทราย   1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
เมด็มะมว่งหิมพานต ์ 30 กรัม 

วธีิปรุง 
ฝักเพกาอ่อนเผาไฟแช่นํ�าขดูเปลือกที*ไมไ้ฟออกลา้งเด็ดนํ�าพกัไว ้กุง้ปอกเวน้หางผา่
หลงัลวกเด็ดนํ� าไว ้เอาฝักเพกามาซอยตามขวางเป็นชิ�นบางๆใส่ภาชนะตามดว้ย
ตะไคร้ซอย หอมแดงซอย พริกขี�หนูซอย กุง้ลวก นํ� ามะนาว คลุกทั�งหมดใหเ้ขา้กนั 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหวักะทิตม้สุก โรยเมด็มะมว่งหิมพานต ์

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ยอดเพกายาํน่องไก่ 
ส่วนประกอบ  

ยอดอ่อนเพกา   150 กรัม 
ตะไคร้ซอย   20 กรัม 
หอมแดงซอย   2 หวั 
พริกขี�หนูซอย  5 ดอก 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
มะนาว   2 ผล 
น่องไก่ฉีก   150 กรัม 
นํ�าตาลทราย   1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
เมด็มะมว่งหิมพานต ์ ¼ ถว้ย 

วธีิปรุง 
ยอดเพกาอ่อนหั*นหยาบลวกเด็ดนํ�าไว ้ น่องไก่นึ*งฉีกฝอยใส่ภาชนะตามดว้ยตะไคร้
ซอย หอมแดงซอย พริกขี�หนูซอย เพกาซอย นํ�ามะนาว คลุกทั�งหมดให้เขา้กนั ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยเมด็มะมว่งหิมพานต ์

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
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พริกไทย 
ชื*อวงศ ์Piperaceae ชื*อวทิยาศาสตร์ Piper nigrum L. เป็นพืชเลื�อย เกาะตน้ไมอื้*น ลาํตน้เป็น

ขอ้ มีรากตามขอ้และตามลาํตน้เพื*อช่วยยึดเกาะ และมีรากที*อยูใ่นดินเพื*อหาอาหาร ใบสีเขียวคลา้ย
ใบชะพลู  ดอกขนาดเล็กออกช่อตามขอ้ เมล็ดกลมติดกนัเป็นพวง 
 การใชป้ระโยชน์และสรรพคุณทางสมุนไพร แกล้มจุกเสียดแน่นทอ้งอืดเฟ้อ ช่วยขบัลม ขบั
เสมหะ ขบัเหงื*อ ขบัปัสสาวะ บาํรุงธาตุ แกอ้าการอาหารไม่ย่อย ผ่อนคลายอาการไม่สบายจาก
อาหารเป็นพิษ ผลพริกไทยนาํมาทาํเครื*องเทศ แต่งกลิ*นอาหาร เช่น 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
พริกไทยดําผดักุ้ง 
 ส่วนประกอบ 
  กุง้ขนาดกลาง  200 กรัม 
  ตน้หอมหั*น  50 กรัม 
  เห็ดหอมสด  100 กรัม 
  พริกไทยดาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัหอย  2 ชอ้นโตะ๊ 
  ซีอิRวขาว   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

กุง้ขนาดกลางทั�งเปลือกผา่หลงัดึงเส้นออกพกัไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัพอร้อน
ใส่เห็ดหอมสดผดั ตามดว้ยพริกไทยตาํ นํ� ามนัหอย ซีอิRวขาว ตน้หอมหั*น ผดัคลุก
ใหเ้ขา้กนั ใส่กุง้ผดัต่อใหพ้อสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ฟักทอง 
 ชื*อวงศ ์Cucurbitaceae ชื*อวิทยา Cucurbita moschata Duchesne เป็นไมเ้ถาเลื�อยตามพื�นดิน 
มีมือเกาะ เถาเป็นเหลี*ยมอวบนํ� ามีขน ใบเดี*ยวรูปห้าเหลี*ยมมีขนทั�งสองดา้น ดอกสีเหลืองรูปกระดิ*ง 
ผลกลมแป้นผิวขรุขระเล็กนอ้ย เปลือกผลสีเขียวแก่หนกัประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อผล เนื�อในผลสี
เหลือง  
 สรรพคุณทางสมุนไพร รากบาํรุงร่างกาย แกไ้ข ้แกไ้อ ถอนพิษของฝิ* น ใบแกเ้ริมหรืองูสวดั 
เนื�อของผลทาํให้สุกกินเป็นยาระบายอ่อนๆ บาํรุงเส้นเอ็น บาํรุงขอ้และกระดูก  นํ� าจากเนื�อของผล
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ลดนํ�าตาลในเลือด เมล็ดขบัพยาธิ ขบัปัสสาวะ และบาํรุงร่างกาย นํ� ามนัจากเมล็ดบาํรุงประสาท ไส้
ในของผลหรือเยื*อภายในผลใชพ้อกแกฟ้กชํ�า แกป้วด แกพ้ิษไฟไหมน้ํ�าร้อนลวก แกเ้ริมหรืองูสวดั  
 การใชป้ระโยชน์ ผลแก่ผลอ่อนและยอดเอามาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 แกงกะทยิอดฝักทองกบัเนื�อหมูสามชั�น 

ส่วนประกอบ  
ยอดฟักทองอ่อนหั*น   300 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เนื�อหมูหั*นชิ�น  300 กรัม 
กะทิ   3 ถว้ย 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา    1 โตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หม้อตั� งไฟให้ร้อน ละลายเครื* องแกงและกะปิยีคนให้
ละลายเขา้กนั  ใส่ยอดฟักทองที*เตรียมไวพ้อเดือดใส่เนื�อหมูหั*น  รอสุก
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   

 
จําพวกแกงจืด 
 ฝักทองแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ 

ฟักทอง    80 กรัม 
ปลายา่ง    60 กรัม 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
พริกไทยดาํ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
ยอดตาํลึง   50 กรัม 
บวบหั*น   30 กรัม 
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ผกัหวาน   30 กรัม 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟรอเดือดใส่กะปิยีให้ละลายตามดว้ยหอมแดงทุบ ปลา
ยา่งโขลก พริกไทยตาํ ฝักทองหั*นตามดว้ยผกัต่างๆที*เตรียมไวร้อสุก ปรุง
แต่งชิมรสรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดฝักทองแกงส้มซี6โครงหมูอ่อน 
  ส่วนประกอบ 

ยอดฝักทองหั*น  200 กรัม 
ซี*โครงหมูสับ  150 กรัม 

   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย   
   เกลือ   1 ชอ้นชา้ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

ยอดฟักทองหั*นล้างเด็ดนํ� ารอไว ้เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนละลาย
เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่ซี*โครงหมูรอเนื�อ
ยุย่ ใส่นํ�ามะนาวตามดว้ยยอดฟักทองหั*น พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดฝักทองยาํ 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดฝักทองซอย  200 กรัม 
  กุง้ปอกลวก  150 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
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  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั*น  5 ดอก 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 

นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผา่หลงัลวกเด็ดนํ� าไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟรอเดือดจดัใส่
ยอดฝักทองปิดฝา พอสุกนิ*มเทนํ� าออกใส่นํ� าเยน็ทนัที เทออกอีกหนแลว้เด็ดนํ� าไว ้
พอเยน็ดีแลว้กาํรวบฝานซอยบางใส่ภาชนะ ตามดว้ยกะปิยา่ง(ยีให้ยุย่ก่อน) หอม
ซอย พริกขี�หนู นํ�ามะนาว กุง้ลวก เกลือ คลุกใหเ้ขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
 

มะขาม 
ชื*อวงศ ์  Leguminosae – Caesalpinioideae ชื*อวทิยาศาสตร์   Tamarindus indica  Linn. 

ไมย้ืนตน้ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ แตกกิ*งกา้นสาขามาก เปลือกตน้ขรุขระและหนา ใบเป็นใบ
ประกอบออกตามกิ*งกา้น ใบเป็นคู่ใบยอ่ยเป็นรูปขอบขนาน ปลายใบและโคนใบมน ดอกออกตาม
ปลายกิ*งดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดประสีแดงอยูก่ลางดอก ผลเป็นฝักยาวมกัรูปร่าง
โคง้ ฝักอ่อนเปลือกสีเขียวอมเทาเนื�อในติดกบัเปลือก เมื*อฝักสุกเปลี*ยนเป็นเปลือกแข็งกรอบหกัง่าย 
สีนํ�าตาลเนื�อในกลายเป็นสีนํ�าตาลหุม้เมล็ดและเนื�อไมติ่ดเปลือก 

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบอ่อนตม้นํ� ากบัหอมแดงทุบให้เด็กอาบแกห้วดั แกไ้อ เมล็ดขบั
พยาธิ เปลือกของเมล็ดแกแ้ผลในปาก แกซ้างเด็ก ดอกแกไ้อขบัเสมหะ เนื�อของผล แกไ้อ ขบัเสลด  
แกท้อ้งผกู  แก่น ราก บาํรุงโลหิต แกก้ษยั 

การใชป้ระโยชน์ เนื�อไมสี้ขาวแก่นสีแดงแกมดาํนิยมนาํมาใชท้าํเขียง ยอดอ่อน ฝักอ่อน ฝัก
แก่ ฝักสุก ใชป้ระกอบอาหารไดห้ลากหลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

ยอดมะขามแกงกะทไิข่นกกระทา 
  ส่วนประกอบ 
   ไขน่กตม้ปอกเปลือก 15 ฟอง 
   ยอดมะขามอ่อน  150 กรัม 
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   นํ�ากะทิ   2 ถว้ย 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊   
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงยีคนให้ละลายเขา้กนัใส่ไข่นก
กระทาปอก ตามดว้ยยอดมะขามอ่อน รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ยอดมะขามแกงกะทปิมู้า 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดมะขาม 200 กรัม 

ปูมา้  300 กรัม 
หางกะทิ 3 ถว้ย 
หวักะทิ  1 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ 2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ  1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา  1 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
ปูฉีกกระดอง ตดักลางแบ่งสองส่วนลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่
หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื*องแกงยีคนให้ละลายเขา้กนัรอเดือดใส่ปู รอ
เดือดอีกหนใส่ยอดมะขามตามดว้ยหวักะทิ พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ยอดมะขามแกงกะทปินิู6ม 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดมะขาม  200 กรัม 

ปูนิ*ม   200 กรัม 
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หางกะทิ  3 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
ปูนิ*มตดักลางแบ่งสองส่วนลา้งเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ 
พอร้อนใส่เครื*องแกงยีคนให้ละลายเขา้กนัรอเดือดใส่ปูที*เตรียมไว ้เดือด
อีกหนใส่ยอดมะขามตามดว้ยหวักะทิ พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

จําพวกแกงคั6ว 
  ยอดมะขามแกงคั6วลกูมะม่วงหิมพานต์ 

ส่วนประกอบ  
ยอดมะขามอ่อน  150 กรัม 
ผลมะมว่งหิมพานต ์ 100 กรัม 
กุง้ปอก   150 กรัม 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1ถว้ย 
เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 

   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
วธีิปรุง 

ผลมะมว่งหิมพานตค์รึ* งสุกครึ* งดิบตดัหวัทา้ยผา่ 4 ส่วนลา้งเด็จนํ�าพกัรอไว ้
เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้เขา้กนัผดั
ให้งวดหอม ใส่ผลมะม่วงหิมพานต์ยอดมะขามผดัต่อ พอสุกใส่หัวกะทิ 
รอเดือดตามดว้ยกุง้ปอก เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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  ยอดมะขามแกงคั6วเม็ดมะม่วงหิมพานต์ 
ส่วนประกอบ  

ยอดมะขามอ่อน  150 กรัม 
เมด็มะมว่งหิมพานต ์ 100 กรัม 
กุง้ปอก   150 กรัม 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 

   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูด  3 ใบ 

วธีิปรุง 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบล้างเด็จนํ� าพกัรอไว ้เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟ
พอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้เขา้กนัผดัจนงวดหอม ใส่เม็ดมะม่วง
หิมพานตดิ์บ ยอดมะขาม ตามดว้ยกุง้ปอก ผดัต่อให้พอสุกใส่หวักะทิ รอ
เดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทผดั 
นํ�าพริกมะขามอ่อนผดั 
 ส่วนประกอบ 
  มะขามอ่อนซอย  200 กรัม  
  กะปิยา่ง   3 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้แหง้   20 กรัม 
  พริกขี�หนู  10 ดอก 
  กระเทียมสับ  1 หวั 
  นํ�ามนัพืช  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   2 แวน่ 
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 วธีิปรุง  
มะขามอ่อนที*ยงัไม่มีเม็ดในขดูผิวออกซอยบางแลว้ใส่ครกโขลกให้แหลกใส่ตาม
ดว้ยพริกขี�หนู กระเทียมสับ กะปิยา่งโขลกต่อให้ละลายเขา้กนั ตกัใส่ภาชนะพกัไว ้
กุง้แหง้ใส่ครกโขลกใหช้ํ�าแหลกเป็นชิ�นหยาบ ใส่ตามดว้ยนํ� าตาลแวน่โขลกต่อ พอ
เขา้กนัดีแลว้ใส่ส่วนที*พกัรอไวแ้ลว้โขลกต่อให้ละลายเขา้กนั เอานํ� ามนัใส่กระทะ
ตั�งไฟพอร้อนใส่นํ�าพริกโขลก ผดัไฟอ่อนๆใหจ้นหอม ปรุงแต่งชิมรสให้ไดเ้ปรี� ยว 
เคม็ หวาน เผด็ พอผดัแหง้ดีแลว้ยกลง 

การบริโภค 
เก็บไวรั้บประทานได้หลายมื�อ เหมาะกบัการพกพาระหว่างพกัแรมเดินทาง 
บริโภคกบัผกัเครื*องเคียงชนิดต่างๆ 

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกมะขามอ่อน 
ส่วนประกอบ  

มะขามอ่อน  80 กรัม 
พริกขี�หนู   7 เมด็ 
หอมแดง   2 หวั 
กระเทียม  5 กลีบ 
 กะปิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
 กุง้แหง้    3 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลแวน่  ½ แวน่ 

วธีิปรุง 
เอากุง้แห้งโขลกตาํก่อนให้แหลก ใส่ตามดว้ยหอมแดงกระเทียมและมะขามอ่อน 
โขลกต่อให้แหลกเขา้กนั ใส่กะปิ นํ� าตาลแวน่  พริกขี�หนู โขลกอีกครั� ง เอากระทะ
ตั�งไฟใส่นํ� ามนัเล็กนอ้ย รอนํ� ามนัร้อนใส่ทุกอยา่งที*โขลกดว้ยกนัลงผดัไฟอ่อนให้
พอแหง้ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย และผกัเครื*องเคียง 

 
มะเขือ 

ชื*อวงศ ์Solanaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Solanu sp. มีหลายชนิดพนัธ์รูปร่างแตกต่างกนัทั�งตน้
ดอกผล เช่น S.incanum Linn.(มะแวง้) S. melongena Linn.(มะเขือยาว)S. sanitwongsei Craib 
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(มะแวง้เครือ) S. stramonifolium Jacq.(มะอึก) S.torvum Sw.(มะเขือพวง) S. xanthocarpum Schrad. 
& Wendl.(มะเขือเปราะ) S. melonggena Linn (มะเขือม่วง) เป็นไดท้ั�งไมพุ้ม่ใหญ่  ไมล้ม้ลุก ไม้
เลื�อย ใบเดี*ยวเรียงสลบั  ขอบใบเป็นมุมหยกัเวา้บางชนิดมีขนคลุมผิวใบและกิ*งกา้น ฐานใบมกัไม่
เทา่กนั ดอกมีทั�งขนาดใหญ่และเล็ก  มกัมีสีขาว  เหลือง  หรือม่วง ผลมีทั�งรูปร่าง กลม แป้นและยาว 
ขนาดแตกต่างกนั 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากตน้และใบของมะเขือทุกชนิดแกก้ษยั ผลมะเขือบาํรุงกาํลัง 
ดอกแกไ้ข ้ใบ ดบัพิษถอนพิษแมลงสัตวก์ดัต่อย รากแกไ้อขบัเสมหะ  

การใช้ประโยชน์  คนไทยมีภูมิปัญญากินมะเขือไดห้ลากหลายวิธีการ ชาวบา้นนิยมปลูก
มะเขือชนิดต่างไวต้ามที*พกัอาศยั เพื*อหยบิใชป้ระกอบอาหารไดง่้ายยามตอ้งการ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 มะเขือแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ  

เนื�อหมูหั*น  100 กรัม 
มะเขือพวง  40 กรัม 
มะเขือยาวหั*น  50 กรัม 
หน่อไผห่วานสับ 50 กรัม 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิ คนให้ละลายเขา้
กนั ใส่หน่อไผ่สับตม้ให้เดือดแล้วเปิดผาเพื*อให้กลิ*นหืนออกไป ใส่หัว
กะทิ มะเขือพวง มะเขือยาวหั*นปล่อยเดือดจนมะเขือนิ*ม ใส่เนื�อหมูหั*นรอ
สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค   
 รับประทานเป็นกบัขา้ว   
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จําพวกแกงคั6ว 
 มะเขือพวงแกงคั6วนกกระทา 
  ส่วนประกอบ 

เนื�อนกสับชิ�น  200 กรัม 
 มะเขือพวง  100 กรัม 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื*องแกง  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 

วธีิปรุง 
เอาหัวกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิและเครื*องแกงคนให้ละลายเขา้
กนัผดัจนงวดหอม ใส่มะเขือพวงผดัต่อตามดว้ยหางกะทิ พอเดือดใส่นก
กระทาสับชิ�น รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
มะเขือเผายาํ 
 ส่วนประกอบ 
  มะเขือยาวเผาตดัชิ�น 250 กรัม 
  กุง้ปอกลวก  150 กรัม 
  พริกขี�หนูหั*น  5 ดอก 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  กระเทียมสับ  1 หวั 
  นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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 วธีิปรุง 
กุง้ปอกลวกหากตวัโตหั*นชิ�นเล็กพกัรอไว ้มะเขือยาวเผาลอกผิวออกตดัท่อน ใส่
ภาชนะตามดว้ยกุง้ลวก นํ�ามะนาว กระเทียมสับ นํ�าตาล นํ�าปลา คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
มะปริง 

ชื*อวงศ ์Anacardiaceae ชื*อวทิยาศาสตร์ Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. เป็นไมย้นืตน้  
ขนาดกลางสูง 8-20 เมตร เรือนยอดเป็นพุม่กวา้งๆ  เปลือกเรียบสีเทาปนดาํ ใบเดี*ยวออกตรงขา้ม 
แต่ละคู่สลบัทิศทางกนั รูปขอบขนานหรือรูปหอก กวา้ง 2-6 ซม. ยาว 10-20 ซม. โคนใบมนหรือ
สอบเขา้เล็กน้อย ปลายใบเรียวและเป็นติ*งทู่ๆ เนื�อใบหนาเกลี�ยงเป็นมนั กา้นใบยาว 1-2 ซม. ใบ
อ่อนสีมว่งหอ้ยลง ดอกสีเหลืองปนเขียวออกเป็นช่อตามง่ามใบปลายกิ*ง ผลแก่สีเขียวรสเปรี� ยวสุกสี
เหลืองรสอาจเปรี� ยวหรือหวาน เนื�อเมล็ดในสีมว่ง  

สรรพคุณทางสมุนไพรราก แก่น แกไ้ขผ้ิดสําแดง ผลเป็นยาระบาย ขบัเสมหะ เมล็ดในแก้
แผลในปาก แกท้อ้งเสียทอ้งเดิน ใบตม้นํ�าอาบแกค้นันํ�าเหลืองเสีย   
 การใชป้ระโยชน์ ผลแก่ ยอดอ่อน เอามาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงส้ม 

มะปริงแกงส้มปลาสําล ี
ส่วนประกอบ 

   มะปริงผา่  80 กรัม 
   ปลาสาํลีหั*น  250 กรัม 
   ยอดมะพร้าวหั*น  150 กรัม 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงส้มและกะปิยีให้ละลาย ใส่ลูก
มะปริง(ผา่ซีกเอาเมล็ดออก) พอเดือดมะปริงนุ่มยีให้แตกออกใส่ชอ้นกาก
ออกบางส่วน ใส่ปลาสาํลีหั*นที*เตรียมไว ้รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

มะปริงยาํกุ้ง 
 ส่วนประกอบ 
  มะปริงเฉือนบาง  80 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  กุง้สดลวก  200 กรัม  
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  พริกขี�หนูหั*น  5 ดอก 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ¼ ถว้ย 
 วธีิปรุง 

กะปิยา่งยีคลุกกบัมะปริง หอมแดงซอย พริกหั*นและนํ� าตาล ให้เขา้กนัใส่กุง้ลวก 
คลุกอีกรอบ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยหนา้ดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานต ์

 การบริโภค 
กินเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้  

 
 มะพร้าว 

ชื*อวงศ ์Palmae ชื*อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera Linn.ไมย้ืนตน้ ใบประกอบขนนก ใบยอ่ย
แคบยาวกา้นกลางใบแข็ง ดอกออกเป็นช่อที*กาบใบ ดอกยอ่ยขนาดเล็ก ผลกลมรีเปลือกนอกเรียบ
เกลี�ยง ผลโดยทั*วไปสีเขียวอ่อน เหลืองเขียว แดงเหลืองเมื*อสุกแหง้สีนํ�าตาลลอยนํ�าไดดี้ 

การใชป้ระโยชน์ สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือกตน้สดเผาใหเ้ป็นเถา้นาํมาสีฟัน แกเ้จบ็ฟัน
เจบ็เหงือก เนื�อผลเป็นยาบาํรุงกาํลงั ขบัปัสสาวะ ขบัพยาธิ แกไ้ข ้แกก้ระหายนํ�า นํ�ามะพร้าว แก้
ทอ้งเสีย ขบัปัสสาวะ แกพ้ิษ แกก้ระหายนํ�า แกนิ้*ว แกอ้าเจียนเป็นโลหิตและบวมนํ�า นํ�ามนัมะพร้าว 
รับประทานเป็นยาบาํรุงกาํลงั ทาแกก้ลากเกลื�อน แกโ้รคผิวหนงัต่างๆ ทาแผลนํ�าร้อนลวก ทาแก้
ผวิหนงัแตกแหง้ ทาผมให้ดกดาํอ่อนนุ่ม กะลาแกท้อ้งเสีย แกป้วดกระดูกและเอ็น ดอกแกเ้จบ็คอ 
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แกป้ากเปื* อย แกท้อ้งเสีย แกไ้ข ้แกร้้อนในกระหายนํ�า กล่อมเสมหะ บาํรุงโลหิต รากแกท้อ้งเสีย ขบั
ปัสสาวะ อมบว้นปากแกเ้จบ็คอ แกป้วดฟัน  

สรรพคุณทางสมุนไพร ดอก ราก แก้พิษตาลซาง แก้ตกเลือดของสตรี ใบต้มล้างพิษ
บาดแผล นํ� าบาํรุงกาํลงั นํ� ามนัจากผลบาํรุงขอ้กระดูกและเส้นเอ็น เนื�อจากผลบาํรุงกาํลงั ยอดอ่อน
บาํรุงขอ้ บาํรุงกระดูก บาํรุงเส้นเอ็น บาํรุงกลา้มเนื�อ บาํรุงผิวหนงั กะลาเผาให้เป็นถ่านบดละลาย
นํ�าผึ�งปั� นกลอน กินแกก้ระเพาะอาหารเป็นแผล 

การใชป้ระโยชน์ กา้นใบใชท้าํเครื*องจกัสานงานหตักรรมไดห้ลากหลาย ลาํตน้แปรรูปเป็น
ไมใ้ชท้าํเครื*องเรือน ช่อดอกให้นํ� าหวาน ผลใชป้ระโยชน์ไดท้ั�งอ่อนและสุก ประกอบเป็นอาหารได้
หลากหลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
มะพร้าวเหมงแกงกะทนิกกระทา 

ส่วนประกอบ  
เหมงมะพร้าวหั*น  200 กรัม 
นกกระทาสับชิ�น  5 ตวั 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลาย
เขา้กนั ใส่เหมงมะพร้าวหั*น รอเดือดใส่เนื�อนกกระทาสับ พอสุกใสหัว
กะทิ เดือดอีกหนปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
มะพร้าวเหมงแกงกะทกิุ้ง 

ส่วนประกอบ  
กุง้ปอก   150 กรัม   
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เหมงมะพร้าว   200 กรัม 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
เครื*องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลาย ใส่
เหมงมะพร้าวที*หั*นเตรียมไว ้รอเดือดใส่เนื�อกุง้ เดือดอีกหนใส่ตวักะทิ ใบ
มะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
 มะพร้าวแกงคั6วตับหมูพริกไทยอ่อน 
  ส่วนประกอบ 
   ตบัหม ู   300 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกไทยอ่อนหั*นทอ่น 3 ช่อ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

ตบัหมูลา้งหั*นชิ�นบางพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิและ
เครื* องแกงยีให้ละลายเข้ากัน พอเดือดใส่ตับหมูหั*น พริกไทยหั*น ใบ
มะกรูดฉีก รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงคั6ว 
มะพร้าวแกงคั6วหนางหมูหยวกกล้วยอ่อน 

  ส่วนประกอบ 
   หนางหม ู  200 กรัม 
   หยวกกลว้ยอ่อนหั*น 150 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 

เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ  
  วธีิปรุง 

หยวกอ่อนหั*นท่อนยาว 2 นิ�วแยกชิ�นเล็กพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ
พอร้อนใส่กะปิและเครื* องแกงยีให้ละลายเข้ากัน พอเดือดใส่หยวกที*
เตรียมไวต้ั�งไฟให้เดือกจนสุกนิ*ม ใส่หนางหมู ใบมะกรูดฉีก รอเดือดปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานขณะยงัร้อนๆเป็นกบัขา้ว  
 

 มะพร้าวแกงคั6วเห็ดแคลงกุ้งสด 
  ส่วนประกอบ 
   เห็ดแคลงตดัโคน 100 กรัม 
   กุง้ขนาดกลาง  150 กรัม 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   เครื*องแกงคั*ว  2ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ 
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  วธีิปรุง 
ลา้งเห็ดหลายครั� งใหส้ะอาดตั�งเด็ดนํ� าไว ้กุง้ปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัไว ้
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่กะปิและเครื*องแกงยีให้ละลายเขา้
กนั เดือดดีแลว้ใส่เห็ดแคลง พอเห็ดสุกใส่กุง้ ใบมะกรูดฉีก รอเดือดอีกหน
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

   
 มะพร้าวแกงคั6วซี6โครงหมูอ่อนกบัสะตอ 
  ส่วนประกอบ 
   ซี*โครงหมูอ่อน  300 กรัม 
   สะตอขดูผวิตดัเมด็ 100 กรัม 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   เครื*องแกงคั*ว  2ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

ซี*โครงหมูอ่อนสับลา้งพกัไว ้เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่กะปิ
และเครื*องแกงยีให้เขา้กนัผดัจนงวดหอม ใส่ซี*โครงสับที*เตรียมไวผ้ดัต่อ
จนสุก  ใส่สะตอ หางกะทิ ใบมะกรูดฉีก รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
มะพร้าวคั6วกะปิ 

ส่วนประกอบ 
   ปลาทูแกะเนื�อ  100 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   ตะไคร้หั*นฝอย  50 ถว้ย 
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   พริกแหง้  10 กรัม 
   ขมิ�น   3 กรัม 
   หอมแดง  10 กรัม 
   กระเทียม  5 กรัม 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   พริกไทย  1 ชอ้นชา 
    กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ ถว้ย 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 

วธีิปรุง 
เอาเครื*องแกงโขลกเขา้ด้วยกนั แหลกดีแล้วใส่กะปิ เนื�อปลาทูแกะกา้ง
ออกโขลกต่อให้เขา้กนัตั�งพกัรอไว ้เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟพอเดือด 
ใส่เครื*องที*โขลกไว ้ผดัจนหอม ใส่หางกะทิ นํ� าตาล ลดไฟอ่อนผดัต่ออีก
ประมาณ 20 นาที (ใหพ้อแหง้) ใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วด้วยผกัเครื*องเคียง นิยมทาํพกพาเดินทางเพราะ
เกบ็ไดไ้มเ่สียง่าย 

 
แกงมัสมั6นเนื�อ 

  ส่วนประกอบ 
เนื�อน่อง   1 กิโลกรัม 
กะทิ   3 ถว้ย 
 มะขามเปียก   10 กรัม 
นํ�าตาลปีR บ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เครื*องแกงเทศ  100 กรัม 
 พริกขี�หนูแหง้   10 เมด็ 
ลูกผกัชี คั*วป่น  1 ชอ้นโตะ๊ 
ยี*หร่า คั*วป่น  1 ชอ้นชา 
กา้นพลู คั*วป่น  1 ชอ้นชา 
อบเชย คั*วป่น  1 ชอ้นชา 
กระวานคั*วป่น  20 เมด็ 
 หอมเผาซอย  ½  ถว้ย 
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กระเทียมเผา    ½ ถว้ย 
ขา่เผาหั*น  1ชอ้นโตะ๊  
ตะเผาไคร้หั*น   2 ชอ้นโตะ๊ 
หวัหอมใหญ่ ผา่  3 หวั 
มนัฝรั*งหั*น  3 หวั 
ถั*วลิสงคั*ว  ½ ถว้ย 

  วธีิปรุง 
เอาเครื*องแกงที*เตรียมไวต้าํให้แหลก เอากะทิบางส่วนใส่กระทะตั�งไฟผดั
กบัเครื*องแกงใหห้อมแตกมนั ใส่เนื�อน่องที*หั*นเตรียมไวผ้ดัคลุกให้เขา้กนั 
เติมกะทิ ที*เหลือเคียวไฟอ่อน จนเนื�อยุย่  ใส่นํ� ามะขาม นํ� าตาลปีR บ นํ� าปลา 
ถั*วลิสงคั*ว เคี*ยวต่อใหร้สแกงเขา้เนื�อ ปรุงแต่งชิมรสใหไ้ดเ้คม็นาํหวาน 

  การบริโภค  
รับประทานกบัขา้ว หรือรับประทานกบัขา้วนาซิดาแค 

 
แกงมัสมั6นแพะ 

  ส่วนประกอบ  
เครื*องแกงเทศ   100 กรัม 
เนื�อแพะ   1 กิโลกรัม 
ส้มแขก    10 แวน่ 
นํ�ากะทิ    3 ถว้ย 
หอมเจียว   ½ ถว้ย 
ใบมะกรูดหั*นฝอย  2 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูสด   10 เมด็ 
นํ�าปลา    2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  3 ชอ้นโตะ๊ 
 เกลือ   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอากะทิใส่กระทะตั�งไฟใส่หอมเจียว พอเดือดใส่เนื�อแพะที*เตรียมไวต้าม
ดว้ยใบมะกรูดหั*นฝอยปล่อยเดือดจดัละลายเครื*องแกงใส่ ตามดว้ยส้มแขก
และพริกขี�หนู ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   
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ยอดมะพร้าวแกงคั6วกุ้ง 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดมะพร้าวสับ  200 กรัม 
   กุง้ปอก   150 กรัม 
   มะเขือพวง  50 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

กุง้ปอกเวน้หางล้างเด็ดนํ� าพกัรอไว ้เอาหัวกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่
เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่ยอดมะพร้าวสับ รอเดือดใส่กุง้
ปอก เดือดอีกหนใส่ตวักะทิ ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 

ยอดมะพร้าวแกงส้มปลากะพง 
  ส่วนประกอบ 

ปลากะพงหั*น  200 กรัม 
 ยอดมะพร้าวหั*น  200 กรัม 
นํ�ามะขามเปียก  ½ ถว้ย 
เครื*องแกงส้ม    3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
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วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่นํ�ามะขามเปียกตามดว้ยยอดมะพร้าวหั*น รอเดือดใส่ปลากะพงหั*น 
พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ไก่ต้มมะพร้าว 
 ส่วนประกอบ 
  ไก่สับ    200 กรัม 
  เนื�อมะพร้าวหั*น   ½  ถว้ย 
  ตะไคร้ทุบตดัทอ่น  2 ตน้ 
  หอมแดงทุบ   2 หวั 
  นํ�ามะขามสด   ½ ถว้ย 
  พริกขี�หนูทุบ   7 เมด็ 
  นํ�าตาลทราย   2 ชอ้นชา 
  เกลือ    1 ชอ้นชา  
 วธีิปรุง 

มะพร้าวแก่แกะเอาแต่เนื�อหั*นสี* เหลี*ยมลูกเต๋าขนาดนิ�วกอ้ยพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�ง
ไฟพอเดือดใส่ ตะไคร้ทุบ หอมทุบ พริกขี� หนูทุบ นํ� ามะขามสด นํ� าตาล เนื� อ
มะพร้าวหั*น ปล่อยเดือดจดัใส่ไก่สับ พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทหลน 
หลนเต้าเจี�ยวปดูํา 

ส่วนประกอบ  
กะทิ   2 ถว้ย 
หอมแดงซอย  3 หวั 
พริกขี�หนูทุบ   5 ดอก 
นํ�าตาลแวน่  1 แวน่ 
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นํ�ามะขามเปียก  ½ ถว้ย 
เตา้เจี�ยวเคม็  ½ ถว้ย 
เนื�อปูดาํแกะ  1 ถว้ย 

วธีิปรุง  
เอากะทิใส่กระทะตั�งไฟพอเดือดใส่เตา้เจี� ยว  ตามดว้ยนํ� ามะขามเปียก นํ� าตาลแวน่ 
เนื�อปูแกะ พริกขี�หนูทุบ หอมซอย เดือดอีกครั� งใส่เนื�อปูดาํแกะ ปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ(ใหเ้ปรี� ยว เคม็ หวาน) 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื*องเคียงชนิดต่างๆ 

 
หลนปแูสม 
 ส่วนประกอบ 
  ปูแสมเคม็  300 กรัม 
  นํ�ากะทิ   2 ถว้ย 
  ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
  นํ�ามะขามเปียก  ½ ถว้ย  
  หอมแดงซอย  10 กรัม 
  นํ�าตาลแวน่  1 แวน่ 
  พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก 
 วธีิปรุง 

เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ตะไคร้และหอมทุบ ตามด้วยปูแสมที*สับครึ* งตวั พอ
กะทิเดือด ใส่พริกทุบและปรุงแต่งชิมรสตามชอบ(ใหมี้ทั�งรสเปรี� ยว เคม็ หวาน) 

การบริโภค  
  รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื*องเคียงชนิดต่างๆ  
 
หลนเต้าหู้ยี� 

ส่วนประกอบ 
 เตา้หูย้ี�    4  กอ้น  
นํ�าตาลแวน่  1 แวน่ 
 กะทิ   2 ถว้ย 
 กุง้สดสับ  ½ ถว้ย 
พริกหยวกหั*น  3 ดอก  
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หวัหอมแดง  2 หวั 
 ตะไคร้ทุบ  2 ตน้   

  มะขามเปียก  ½ ถว้ย 
วธีิปรุง 

นํ�ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือด ใส่เตา้เจี�ยวยีให้เละตามดว้ยหอมแดงทุบ ตะไคร้ทุบ  
พอเดือดใส่กุง้สดสับ พริกหยวกหั*นเฉียง พอพริกสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื*องเคียงชนิดต่างๆ 

 
หลนแหนม 
 ส่วนประกอบ 
  กะทิ   1 ถว้ย 

แหนม   1 ห่อ 
  หอมแดงซอย  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะขามเปียก  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นชา 
  พริกชี� ฟ้า(แดง เขียว)หั*น 2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลแวน่  ½ แวน่ 
  ผกัชี   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่แหนมยีให้ยุ่ยออก ตามด้วยนํ� ามะขามเปียก 
หอมแดงซอย นํ�าตาล นํ� าปลา พอเดือดใส่พริกหั*นปรุงแต่งชิมรสตามชอบ(ให้มีรส
เปี� ยว เคม็ หวาน) ตกัใส่ถว้ยเอาผกัชีโรยบน 

 การบริโภค 
  รับประทานดว้ยผกัเครื*องเคียง 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยอดมะพร้าวยาํ 

ส่วนประกอบ  
ยอดมะพร้าวสับ  200 กรัม  
กุง้ลวก   200 กรัม 
นํ�ามะนาว   5 ชอ้นโตะ๊  
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หอมแดงซอย  3 หวั   
นํ�าตาลทราย   2 ชอ้นชา 
พริกขี�หนูซอย    2 ชอ้นโตะ๊ 
เมด็มะมว่งหิมพานต ์ ¼ ถว้ย 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง   
กุง้ปอกเวน้หางลวกเด็ดนํ�าพกัไว ้เอายอดมะพร้าวสับใส่ภาชนะ ตามดว้ยนํ� ามะนาว  
หอมแดงซอยกุง้ลวกที*เตรียมไว ้นํ� าตาลทราย คลุกให้เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ ตกัใส่จานโรยหนา้ดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานต ์

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
มะม่วง 

ชื*อวงศ์ Anacadiaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Mangifera sp. มะม่วงมีหลายชนิดพนัธ์ เช่น M. 
indica Linn.(มะม่วงสวน) M. quadrifida Jack (มะม่วงคนั) M. flava Evrard (ปาบหรือแปบ) M. 
caesia Jack(บินยาหรือลาํไย) เป็นไมย้ืนตน้ ใบเดียวขอบใบเรียบมนัโดยทั*วไปปลายใบแหลม ดอก
ช่อขนาดเล็กออกที*ปลายกิ*ง ผลของมะมว่งขนาดและรูปร่างแตกต่างกนั ผลแก่เปลือกสีเขียวอ่อนรส
เปรี� ยว ผลสุกส่วนใหญ่สีเหลืองอ่อนรสหวานหอม  ภาคใตนิ้ยมปลูกมะม่วงเบาไวต้ามขา้งบา้น ตาม
หวัไร่ปลายนา ผลมะม่วงเบาขนาดเล็กค่อนขา้งกลม ออกที*ปลายกิ*งเป็นช่อประมาณ 5-20 ผล มกั
ออกผลตลอดปี 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแก่นเปลือกตน้ตม้นํ�าใชช้ะลา้งแผลเน่าเปื* อยเรื� อรัง ใบแกบิ้ดปิด
ธาตุ ผลทั�งแก่และสุกเป็นยาระบาย ผลแก่ขบัเสมหะ ฟอกโลหิต เมล็ดในใชรั้กษาแผลทั�งภายในและ
ภายนอก แกน้ํ�าเหลืองเสีย แกเ้ริมหรืองูสวดั  

การใชป้ระโยชน์ เนื�อไมใ้ชท้าํเครื*องเรือนทาํดา้มมีด จอบ ขวาน ผลมะม่วงเอามาบริโภคได้
ทุกระยะอายขุองผล และประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทผดั 

มะม่วงผดักุ้ง   
 ส่วนประกอบ 
  กุง้ปอก   200 กรัม 
  มะมว่งแก่ซอย  100 กรัม 
  กระเทียมสับ  5 กรัม 
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  หอมใหญ่ซอย  10 กรัม 
  พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก 
  นํ�ามนัพืช  ¼ ถว้ย 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   2 โตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนั พอร้อนใส่กระเทียมสับผดัให้หอม ใส่พริกขี�หนูทุบ 
หอมใหญ่ซอย ผดัต่อพอเริ*มสุกใส่มะมว่งซอย กุง้ปอกผดัต่อจนสุกทั*วกนั ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 

 
มะม่วงยาํกุ้งสด 

ส่วนประกอบ 
  มะมว่งฝอย  200 กรัม 
  กุง้ลวก     250 ถว้ย 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  พริกขี�หนูหั*น  6 ดอก 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  ถั*วลิสงคั*ว  4 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
ลา้งมะมว่งฝนเล็บแมวทั�งเปลือกพกัรอไว ้เอากุง้ปอกเวน้หางลวกเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ 
ใส่ตามด้วยพริกขี�หนูหั*น  หอมแดงซอย คลุกเขา้ด้วยกนัแล้วปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ ตกัใส่จานโรยหนา้ดว้ยถั*วลิสงคั*ว 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
 
มะม่วงยาํกากหมู 
 ส่วนประกอบ 
  มะมว่งแก่  100 กรัม 

กากหม ู   100 ถว้ย 
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  หอมแดงซอย  2  หวั 
  พริกขี�หนูหั*น  5 ดอก 
  ตะไคร้หั*นบาง  2 ตน้ 
  นํ�าตาลทราย   1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอามะม่วงแก่ฝนเล็บแมวใส่ภาชนะ ตามดว้ยหอมแดงซอย ตะไคร้ซอย พริกหั*น 
กากหมู นํ�ามะนาว คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

มะม่วงหิมพานต์ 
ชื*อวงศ ์Anacardiaceae ชื*อวทิยาศาสตร์ Anacardum occidentale Linn เป็นไมย้ืนตน้มีหลาย

ชื*อ เช่น หวัครก ยาร่วง ยาโหย ทา้ยล่อ เล็ดล่อ กาหย ูกาหยี ฯลฯ ผลเมื*อสุกบางตน้สีขาวเหลือง บาง
ตน้สีแดงอ่อน ใบเดี*ยว ขอบใบเรียบ ปลายใบมล เนื�อใบแข็ง ผิงใบเรียมมนั ดอกช่อออกที*ปลายกิ*ง 
ผลรูปกระดิ*งพฒันามาจากฐานรองดอก ผลแก่สีเขียวเมื*อสุกสีส้มแดงส้มหรือสีเหลืองอ่อน มีเมล็ด
ติดอยูน่อกผล 

สรรพคุณทางสมุนไพร เปลือกตน้ตม้ใชช้ะลา้งแผลเน่าเปื* อยเรื�อรัง แก่นรากแกก้ษยั แกป้วด
ขอ้ ใบอ่อนแกแ้ผลในปาก เปลือกเมล็ดแกโ้รคเรื� อน เนื�อเมล็ดแกเ้ส้นเอ็นบาํรุงขอ้ บาํรุงกระดูก 
บาํรุงร่างกาย  

การใชป้ระโยชน์ ยางเหลวจากตน้ใชเ้ป็นกาวติดกระดาษ ยอดใบอ่อน ผลแก่ เมล็ดอายุต่างๆ 
ผา่เอาเม็ดในมาเป็นอาหารได ้วิธีผา่ชาวบา้นทามือดว้ยปูนขาวหรือปูนแดงเพื*อป้องกนัไม่ให้ยางกดั
มือ(ใส่ถุงมือก็ได้)แล้วใช้กรรไกรหนีบหมาก หนีบลงตรงกลางเมล็ดตามยาวออกเป็นสองซีก 
จากนั�นแคะเอาเมด็ในสีขาวออกมาแช่นํ�าปูนใสก่อนนาํไปประกอบอาหาร 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 มะม่วงหิมพานต์แกงเทโพปลาจวดแห้ง 

ส่วนประกอบ  
ผลมะมว่งหิมพานต ์  100 กรัม 
ปลาจวดแหง้หั*นทอ่น  200 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ    2 ชอ้นโตะ๊ 
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กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
ส้มแขก     10 ชิ�น 
กะทิสด    3 ถว้ย 
นํ�าตาลทราย   2 ชอ้นชา   
นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง  
ผลมะม่วงหิมพานต์ครึ* งสุกครึ* งแก่ตดัหัวทา้ยผา่สี* ส่วนล้างเด็ดนํ� าไว ้เอา
กะทิตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั พอเดือดใส่
ปลาจวดแห้งดว้ยผลมะม่วงหิมพานตแ์ละส้มแขกที*เตรียมไว ้  พอสุกปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์แกงกะทเินื�อววั 
 ส่วนประกอบ 
  เมด็มะมว่งหิมพานตส์ด 100 กรัม 
  เนื�อววัหั*น  100 กรัม 
  หน่อไผต่งสับ  100 กรัม 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½ แวน่ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั พอ
เดือดใส่หน่อไผส่ับรอสุกใส่เนื�อที*เตรียมไว ้ เดือดอีกหนใส่หัวกะทิตามดว้ยเม็ด
มะมว่งสด(ผา่เอาแต่เมด็ในแกะเปลือกหุม้เมล็ดออก) ปรุงแต่งรสตามชอบ  

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงคั6ว 
เม็ดมะม่วงหิมพานต์แกงคั6วกบัยอดมะขาม 

ส่วนประกอบ 
   เมด็มะมว่งฯ  100 กรัม 
   ยอดมะขาม   100 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เครื*องแกงคั*ว  2  ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลแวน่  ½ แวน่ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 

วธีิปรุง 
เอาหวักะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนัพองวดหอม ใส่ยอดมะขามตามดว้ยเม็ดมะม่วงหิมพานต ์หวักะทิ ใบ
มะกรูดฉีก รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ผลมะม่วงหิมพานต์แกงคั6วยอดมะขามอ่อน 

ส่วนประกอบ   
ผลมะมว่งหิมพานตผ์า่ 100 กรัม 
ยอดมะขามอ่อน  100 กรัม 
เห็ดเสมด็ลวก  60 กรัม 

  เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

  กะทิ   3 ถว้ย 
  ใบมะกรูดฉีก  2ใบ 
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วธีิปรุง 
ผลมะมว่งหิมพานตค์รึ* งแก่ครึ* งสุกตดัหวัทา้ยผา่สี* ส่วนพกัรอไว ้เอานํ� ากะทิใส่หมอ้
ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิและเครื*องแกงยีคนให้ละลายเขา้กนั พอเดือดใส่ผลมะม่วง
หิมพานตที์*ผา่เตรียมไวต้ามดว้ยยอดมะขามอ่อน  เห็ดเสม็ดลวก ใบมะกรูดฉีก รอ
สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 มะม่วงหิมพานต์แกงส้มปลาซาบะ 
  ส่วนประกอบ 
   ผลมะมว่งหิมพานตผ์า่ 150 กรัม 
   ปลาซาบะหั*น  200 กรัม 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
   นํ�าตาล   ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน ใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั 
ใส่นํ�ามะนาว ผลมะม่วงหิมพานตผ์า่รอเดือดตามดว้ยปลาซาบะหั*นพอสุก
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทผดั 
มะม่วงหิมพานต์ผดักุ้ง 
 ส่วนประกอบ 
  ผลมะมว่งหิมพานต ์ 100 กรัม 
  กุง้ปอก   100 กรัม 
  กระเทียมทุบ  4 กลีบ 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
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  เกลือ   1ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาผลมะมว่งหิมพานตสุ์กตดัหวัทา้ยผา่สี* ส่วนลา้งนํ� าพกัรอไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่
นํ� ามนั พอร้อนใส่กระเทียมทุบเจียวพอหอม ใส่มะม่วงหิมพานตที์*เตรียมไวผ้ดัพอ
ใกลสุ้กใส่กุง้ปอกที*เตรียมไว ้ผดัต่อใหกุ้ง้สุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
มะม่วงหิมพานต์ยาํกุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  ผลมะมว่งหิมมะพาน 300 กรัม 
  กุง้ปอกลวก  150 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
  นํ�ามะนาว  2 ผล 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  ถั*วลิสงคั*ว  ¼ ถว้ย 
 วธีิปรุง 

ผลมะมว่งหิมพานตเ์ลือกที*พอสุก ปอกเปลือกตดัหวัทา้ยแลว้ซอยบางสลบัดา้น ปั� น
นํ� าออกบางส่วนใส่ภาชนะ ใส่ตามด้วย พริกหั*น หอมซอย กะปิย่าง กุ้งลวก นํ� า
มะนาว คลุกให ้เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยหนา้ดว้ยถั*วลิสงคั*ว 

 การบริโภค 
  กินเป็นกบัขา้วหรือกินเป็นอาหารวา่ง 
 
จําพวกแกงจืด 

เม็ดมะม่วงหิมพานต์แกงเลยีง 
ส่วนประกอบ  

เมด็มะมว่งหิมพานต ์ 80 กรัม 
ปลาทูนึ*ง  60 กรัม 
หน่อไผส่ับชิ�นเล็กๆ    50 กรัม 
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กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
ยอดผกัหวาน    30 กรัม 
ยอดลาํเทง็  20 กรัม 
ฝักทองหั*น  20 กรัม 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
 หอมแดง   2 หวั 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
ปลาทูนึ* งแกะเอาแต่เนื�อใส่ครกตาํกบัหอมแดง เกลือ กะปิ เอานํ� าใส่หมอ้
ตั�งไฟใส่หน่อไผส่ับตม้เดือดเทนํ� าออกทิ�งเพื*อคลายขมหืน เติมนํ� าลงหมอ้
อีกหนตั�งไฟ พอเดือดใส่ตามดว้ยเครื*องที*ตาํไว ้ พริกไทยตาํ คนให้ละลาย
เขา้กนั ใส่เมด็มะมว่งหิมพานต ์ยอดลาํเทง็ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นอาหารวา่ง 
 

มะมุด 
ชื*อวงศ์ Anacardiaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Mangifera foetida Lour. เป็นไมย้ืนตน้จาํพวก

มะม่วง เรือนยอดเป็นพุ่มทรงค่อนขา้งกลม ตน้ตรงเปลือกสีนํ� าตาลอมเขียวคลํ� า แตกเป็นสะเก็ด
หยาบ แผน่ใบขอบขนานแกมรีแอ่นกลาง เนื�อใบแข็งสีเขียวเข็ม ดอกช่อขนาดเล็กออกปลายกิ*ง สี
ชมพูแดง  ผลรูปไข่มีจุดสีนํ� าตาลขนาดเล็กประ เมื*อระยะแก่ผิวผลสีเขียวอมเหลืองเมื*อสุกสีเหลือ
งอมเขียว ผลสุกกลิ*นหอมแรง เนื�อในผลสีเหลืองมีเส้นใยมาก  

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแก่นแกป้วดขอ้ ปวดเส้นเอ็น แกก้ษยั ดอก ผลแก่ แกไ้อ ขบั
เสมหะ ฟอกโลหิต เมล็ดใชรั้กษาแผลสด แผลเรื�อรัง ช่วยระบายทอ้ง ผลอ่อนที*หล่นตามโคนตน้หั*น
ทั�งเปลือกเป็นชิ�นบางๆกินเป็นผกัเครื*องเคียงขนมจีน ผลแก่รสเปรี� ยวใช้ประกอบอาหารไดห้ลาย
รูปแบบ  

การใช้ประโยชน์ เนื�อไมสี้ซีดขาวตอกตะปูง่าย นิยมแปรรูปทาํกรงนก ผลสุกใช้กินเป็น
ผลไมต้ามฤดูกาลรสหวานมนั 

 
ประเภทแกง 

มะมุดแกงส้มหมูย่าง 
  ส่วนประกอบ  
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เนื�อหมูยา่งหั*นชิ�น 200 กรัม 
มะมุดแก่   100 กรัม 
เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
 นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
มะมุดแก่ปอกเปลือกหั*นชิ�นหนาตามขวางพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
ร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่มะมุดที*พกัไวต้ามดว้ย
เนื�อหมูยา่ง รอใหเ้ดือดอีกครั� งปรุงแต่งรสชิมตามชอบ 

  การบริโภค   
 รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้   

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

มะมุดยาํกุ้งสด 
ส่วนประกอบ  

มะมุดแก่  200 กรัม 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊   
หวักะทิตม้สุก   ¼  ถว้ย 
กุง้ลวก   150 กรัม  
พริกขี�หนูซอย   7 ดอก 
หอมแดงซอย   3 หวั 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ¼ ถว้ย 

วธีิปรุง 
เอาลูกมะมุดปอกเปลือกแล้วถูด้วยเล็บแมว ใส่ภาชนะคลุกกบัมะพร้าวคั*ว พริก
ขี�หนูหั*น หอมแดงซอย กุง้ลวก กะปิ นํ� าปลา นํ� าตาลทราย เมื*อคลุกเขา้กนัดีแล้ว
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานราดหัวกะทิต้มสุกโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วง     
หิมพานตค์ั*ว 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว เป็นกบัแกลม้  
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มะมุดยาํกุ้งแห้ง 
ส่วนประกอบ  

มะมุดแก่  200 กรัม 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊   
มะพร้าวคั*ว   50 กรัม 
กุง้แหง้ตาํ  4 ชอ้นโตะ๊  
พริกขี�หนูซอย   ½  ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย   2 หวั 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
ถั*วลิสงคั*ว  ¼  ถว้ย 

วธีิปรุง 
เอาลูกมะมุดปอกเปลือกแลว้ถูดว้ยเล็บแมว เสร็จแลว้ใส่ภาชนะคลุกกบัมะพร้าวคั*ว 
พริกขี�หนูหั*น หอมแดงซอย กุง้แห้งตาํ กะปิยา่ง นํ� าตาลทราย เกลือ เมื*อคลุกเขา้กนั
ดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยหนา้ดว้ยถั*วลิสงคั*ว 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว เป็นกบัแกลม้ หรือเป็นอาหารวา่ง 
 

มะเม่า 
ชื*อวงศ ์ Euphobiaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Antidesma leucocladon Hook. F. เป็นไมย้ืนตน้

ขนาดเล็ก ตน้ทรงสูงแตกกิ*งมาก  กิ*งอ่อนและยอดอ่อนมีขน ใบเดี*ยวเรียงสลบัรูปไข่ ผิวด้านบน
เกลี�ยงดา้นล่างมีขนสั�นๆ ดอกออกเป็นช่อที*ซอกใบและปลายกิ*ง ดอกยอ่ยขนาดเล็กมีจาํนวนมาก ผล
แก่สีเขียวสดรูปทรงกลมมีเมล็ดเดียวเมื*อสุกสีแดงคลํ�าถึงดาํ ขนาดโตประมาณเมล็ดถั*วเขียว  

สรรพคุณทางสมุนไพร แก่นราก แกพ้ิษตาลซาง ใบอ่อนแกเ้สมหะ ผลที*ใกลสุ้กแกไ้อ ผล
สุกแกท้อ้งผกู ช่วยระบายอ่อนๆ 

การใชป้ระโยชน์ ผลแก่กินไดร้สเปรี� ยวอมฝาด ผลสุกรสหวานอมเปรี� ยว ยอดอ่อนกินเป็น
ผกัเครื*องเคียง และปรุงอาหารได ้
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงจืด 
 ยอดมะเม่าแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดเมา่   100 กรัม 
   ผลบุกอ่อน  50 กรัม 
   ฝักทองหั*น  50 กรัม 
   เมด็มะมว่งหิมพานตดิ์บ ½ ถว้ย 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ปลาทูนึ*ง  1 ตวั 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   พริกไทยตาํ  ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง  

ปลาทูแกะเอาแต่เนื�อใส่ครกตาํกบักะปิ หอมแดง แหลกไดที้*แลว้พกัไว ้เอา
นํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ส่วนที*ตาํคนให้ละลายเขา้กนั ปล่อยใหเ้ดือดจดัใส่ผล
บุกอ่อน(แกะเป็นเม็ดๆ) พริกไทยตาํ ฝักทองหั*น ยอดมะเม่า เม็ดมะม่วง
หิมพานตดิ์บ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นอาหารวา่ง 
 

ประเภทต้ม 
ยอดมะเม่าต้มกะท ิ

ส่วนประกอบ  
ยอดมะเมา่  200 กรัม 
หน่อไผส่ับ  50 กรัม 
ผกัเหมียง ถว้ย  50 กรัม 
กุง้ปอก   100 กรัม   
หางกะทิ  2 ถว้ย 
หอมแดงทุบ  2 หวั  
นํ�าตาลทราย   ½ แวน่ 
 กะปิ    1 ชอ้น 
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 เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊  
วธีิปรุง  

กุง้ปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัรอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟโขลกหอมแดงกบั
กะปิใส่คนใหล้ะลาย พอเดือดใส่หน่อไผส่ับ ยอดมะเม่า ยอดผกัเหมียง กุง้ปอก รอ
สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
มะยม 

ชื*อวงศ ์Euphorbiaceae ชื*อวทิยาศาสตร์ Phyllanthus acidus (L.) Skeels เป็นไมย้ืนตน้ขนาด
กลางแตกกิ*งมากเปลือกตน้ขรุขระสีเทาปนนํ� าตาล ใบเป็นใบรวม มีใบยอ่ยออกเรียงแบบสลบักนั 
ดอกขนาดเล็กออกเป็นช่อตามกิ*ง ดอกย่อยมีสีเหลืองอมนํ� าตาล ผลอ่อนสีเขียวอมเหลืองเมื*อแก่สี
เหลืองเนื�อฉํ*านํ�า เนื�อไมสี้ซีดขาวเปลาะหกัไดง่้าย 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแกไ้ข ้รักษาโรคผิวหนงันํ� าเหลืองเสียผื*นคนั ใบตม้นํ� าอาบแก้
คนั แกไ้ขเ้หือดหดั อีสุกอีใส ใชเ้ป็นส่วนผสมในยาเขียวแกไ้ข ้ตม้กบัใบมะเฟืองใบหมากผูห้มากเมีย
ทาํนํ� าอาบแกค้นัจากพิษไขห้ัว(มีไขร่้วมกบัอาการผื*นคนัหรือมีตุ่ม) เปลือกตม้ดื*มแกไ้ข ้ตม้อาบแก้
เมด็ผดผื*นคนั ดอกแกไ้อ ผลแกเ้สมหะ แกไ้อ บาํรุงโลหิต แกท้อ้งผกู  

การใชป้ระโยชน์ ใบอ่อนกินเป็นผกั ผลใชป้รุงอาหารไดห้ลากหลาย 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
  มะยมแกงกะทไิก่ 

ส่วนประกอบ  
อกไก่ตดัชิ�น  300 กรัม 
ผลมะยมสด   80 กรัม 
เครื*องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หางกะทิ  3 ถว้ย 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นชา 
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วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั ใส่มะยมทุบพอเดือดใส่เนื�ออกไก่หั*น รอสุกเติมหวักระทิปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้   

 
ประเภทต้ม 

มะยมต้มกะทไิก่ 
ส่วนประกอบ 

ตะโพกไก่สับชิ�น  300 กรัม 
ผลมะยมทุบ    70 กรัม 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
ขมิ�นทุบ   10 กรัม 
หอมแดงทุบ  2 หวั   
ตะไคร้ทุบ  2 ตน้  
ขา่อ่อนทุบ  5 แวน่ 
พริกขี�หนูสดทุบ  5 ดอก 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาหางกะทิใส่หม้อตั� งไฟตามด้วยหอมแดงทุบ ขมิ�นทุบ ตะไคร้ทุบ ข่าทุบ 
หอมแดงทุบ และผลมะยมทุบ รอเดือดจดัใส่ไก่ที*เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งใส่หวักะทิ
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย หรือกินเป็นกบัแกลม้ 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

มะยมยาํย่าง 
 ส่วนประกอบ 
  มะยมทุบ  1 ถว้ย 
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  ไก่ยา่งฉีกฝอย  ½ ถว้ย 
  มะพร้าวคั*ว  ½ ถว้ย 
  นาํตาลทราย   ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั*น  10 ดอก 
  หอมแดงซอย  5 หวั 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ¼ ถว้ย 
 วธีิปรุง 

มะยมทุบเอาเมล็ดออกใส่ภาชนะตามดว้ย ไก่ยา่งฉีกฝอย มะพร้าวคั*ว นํ� าตาลทราย 
พริกขี�หนูหั*น หอมแดงซอยและเกลือ คลุกใหเ้ขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบตกัใส่
จานโรยดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว เป็นกบัแกลม้ หรือเป็นอาหารวา่ง 

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกมะยม 
ส่วนประกอบ 

  มะยมเอาแต่เนื�อ  40 กรัม 
  ปลาทูยา่ง  ½ ตวั 
  หอมแดง  3 หวั 
  กระเทียม  5 กลีบ 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าทราย   1 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนู  6 ดอก 
 วธีิปรุง 

โขลกหอม กระเทียม  กะปิยา่ง ปลาทูยา่ง นํ� าตาล พริกขี�หนูเขา้ดว้ยกนั ใส่ตามดว้ย
มะยม เมื*อโขลกแหลกเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
กินกบัผกัเครื*องเคียงชนิดต่างๆ  
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มะรุม 
ชื*อวงศ ์Moringaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Moringa oleifera Lam. มะรุมเป็นพืชยืนตน้ขนาด

กลาง ใบประกอบแบบขนนกสามชั�น ออกดอกเป็นช่อสีขาวมี 5 กลีบ เกสรสีเหลืองเข็ม ผลเป็น
ฝักยาวสีเขียวเปลือกหนา ชอบขึ�นตามที*ชื�น  

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแก่นเปลือกตน้แกล้ม ใบ แกโ้รคทอ้งมาร แกท้อ้งเสียทอ้งเดิน 
แกบิ้ดปิดธาตุ แกป้วดตามขอ้ของร่างกาย ถอนพิษงู บาํรุงหวัใจ ดอกเป็นยาบาํรุง ขบัปัสสาวะ เมล็ด
ช่วยลดไข ้แกไ้อ แกบ้วม แกป้วดตามขอ้  

การใชป้ระโยชน์ ยอดอ่อนและ ฝักอ่อนปรุงเป็นอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดมะรุมแกงกะทไิก่ 
  ส่วนประกอบ  

ยอดมะรุม  200 กรัม 
เนื�ออกไก่หั*น  150 กรัม 
 หน่อไผส่ับ  80 กรัม 
กะทิ    3 ถว้ย 
เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   1 ชอ้นชา 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั 
พอเดือดใส่หน่อไผส่ับ ยอดมะรุม ปล่อยเดือดจดัใส่จดัเนื�ออกไก่หั*น รอ
สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค   
 รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
จําพวกแกงส้ม 
 ฝักมะรุมแกงส้มกุ้ง  

ส่วนประกอบ 
   กุง้ปอก   300 กรัม 



 146

   ฝักมะรุมหั*นฝ่าซีก 200 กรัม 
   นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
กุง้ปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน ใส่
เครื* องแกงส้มและกะปิยีคนให้ละลายเข้ากนั เดือดดีแล้วใส่นํ� ามะนาว 
มะรุมที*เตรียมไว ้รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
มะระขี�นก 

ชื*อวงศ ์Cucurbitaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Momordica charantia  L.  เป็นไมเ้ลื�อยพนัตน้ไม้
อื*น มีมือเกาะ ลาํตน้เป็นเหลี*ยมมีขนปกคลุม ใบเดี*ยว ออกสลบัลกัษณะคลา้ยใบแตงโมแต่เล็กกวา่ มี
สีเขียวทั�งใบ ขอบใบหยกั เวา้ลึก มี 5-7 หยกั ปลายใบแหลม ออกดอกเดี*ยวตามง่ามใบ สีเหลืองอ่อน 
มี 5 กลีบ เกสรมีสีเหลืองแก่ถึงส้ม กลีบดอกบาง ผลเดี*ยว รูปกระสวย ผวิขรุขระ มีปุ่มยื*นออกมา ผล
อ่อนมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองถึงส้ม ผลแก่แตกอา้ออก เมล็ดสุกมีสีแดงสด รูปร่างกลมแบน 

สรรพคุณทางสมุนไพร ผลใชแ้กร้้อนในกระหายนํ�า แกบิ้ด ตาบวมแดง แผลบวมเป็นหนอง 
ฝีอกัเสบ ผลแหง้ใชรั้กษาโรคหิด เมล็ด เป็นยากระตุน้ความรู้สึกทางเพศ บาํรุงธาตุ บาํรุงกาํลงั ใบ 
แกโ้รคกระเพาะ บิด แผลฝีบวมอกัเสบ ขบัพยาธิ ดอก ใชแ้กบิ้ด 

การใชป้ระโยชน์ ผลอ่อนปรุงเป็นอาหารได ้
 

ประเภทต้ม 
มะระขี�นกตุ๋นซี6โครงหมูอ่อน 
 ส่วนประกอบ 
  มะระขี�นก  150 กรัม 
  ซี*โครงหมูอ่อนสับ 300 กรัม 
  พริกไทยตาํ  1 ชอ้น 
  รากผกัชี   10 ราก 
  กระเทียม  2 หวั 
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  เตา้เจี�ยว   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ซีอิ�วขาว   1 ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

ลา้งมะระขี�นกผา่กลางเอาไส้ออกพกัไว ้เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่รากผกัชี กระเทียม
ปอก พอเดือดจดัใส่ซี*โครงหมูอ่อนสับ ตม้ไฟแรงจนสุกลดไฟอ่อน ใส่มะระขี�นก
ตม้ต่อจนเนื�อยุย้ ใส่ตามดว้ยพริกไทยตาํ ซีอิ�วขาว เตา้เจี�ยว ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วขณะยงัร้อนๆ 
 

ประเภทผดั 
มะระขี�นกผดัแหนม 
 ส่วนประกอบ  

มะระขี�นก   250 กรัม 
แหนมหั*น   150 กรัม 
ไขไ่ก่    2 ฟอง 
กระเทียมสับ   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยตาํ   1 ชอ้นชา 
กระเทียมดองสับ   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามนัพชื   2 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
มะระขี�นกผา่กลางเอาไส้ออกลวกเทเด็ดนํ� า หั*นตามขวางไม่หนาหรือบางเกินไป
พกัรอไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนเจียวกระเทียมให้หอม ใส่มะระหั*น ไข่
ตอก แหนมหั*น(ยใีหยุ้ย่ออก) พริกไทยตาํ ผดัให้เขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกั
ใส่จานโรยหนา้ดว้ยกระเทียมดองสับ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
  

มะละกอ 
ชื*อวงศ ์ Caricaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Carica papyya Linn. เปลือกสีนํ� าตาลขาว ลาํตน้ตรง 

ไม่มีแก่นกลางตน้กลวงไม่ชอบแตกกิ*งหากยอดไมห้ัก มีรอยแผลใบชดัเจนติดลาํตน้ ยางสีขาวขน้ 
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ใบเดี*ยว เรียงสลบั ขอบใบเวา้เป็นแฉกลึก กา้นใบเป็นยาวกลมกลวง ดอกสีขาวออกตามซอกใบ ตน้
เพศผูเ้ป็นช่อยาวห้อยลง ดอกเพศเมียเป็นกระจุกมีขนาดใหญ่กวา่ดอกเพศผู ้ผลรูปกระสวยผิวเรียบ
เปลือกบาง ผลอ่อนสีเขียวมียางมาก ผลสุกสีเหลืองส้มเมล็ดกลมสีดาํ มีเยื*อหุม้เมล็ดสีขาวใส 
 สรรพคุณทางสมุนไพร  ราก ตน้ ตม้นํ� ากินแกก้ษยั ขบัปัสสาวะ แกไ้ข ้รากตม้นํ� าดื*มแกธ้าตุ
พิการอาหารไมย่อ่ย  ช่วยขบัปัสสาวะ ใบสดยา่งไฟแลว้บดประคบบริเวณที*ปวดตามขอ้ ผลสุกบาํรุง
ผิวพรรณ บาํรุงโลหิต บาํรุงร่างกาย ตม้นํ� าอาบแกค้นั ยางจากผลแกหู้ด(ใชท้ากดัหูด) เมล็ด ช่วยดบั
กระหาย มีฤทธิb ช่วยขบัพยาธิ ดอกตม้นํ� าดื*มช่วยขบัประจาํเดือนสตรี ยางช่วยยอ่ยสลายโปรตีนช่วย
ใหเ้นื�อสัตวเ์ปื* อยยุย่ ช่วยลดอาการทอ้งอืด  ทอ้งเฟ้อ ผลสุกเป็นยาระบาย 
 การใชป้ระโยชน์ ผลแก่ ยอดของตน้และใบอ่อน ปรุงเป็นอาหารไดห้ลากหลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ผลมะละกอแกงกะทหัิวหมู 
  ส่วนประกอบ 

มะละกอแก่หั*น  100 กรัม 
ยอดมะพร้าวสับ  100 กรัม   
เนื�อหวัหมหูั*น  150 กรัม 

   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  3 ถว้ย 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   ส้มแขก   5 แวน่ 
  วธีิปรุง 

ผลมะละกอแก่ปอกหั*นชิ�นลา้งเด็ดนํ�าไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อน
ใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั เดือดดีแลว้ใส่ ส้มแขก ยอด
มะพร้าวสับ มะละกอหั*นที*เด็ดนํ� าไว ้พอเริ*มสุกใส่หวักะทิ รอเดือดใส่เนื�อ
หวัหมูหั*นรอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ใบมะละกอแกงกะทปิลาย่าง 
  ส่วนประกอบ 

ยอดมะละกอ  200 กรัม   
เนื�อปลายา่ง  250 กรัม 

   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   ส้มแขก   5 แวน่ 
  วธีิปรุง 

เอาใบมะละกออ่อนหั*นหยาบ ใส่หมอ้ตม้ให้เดือดเทนํ� าทิ�ง2-3 นํ� า แลว้ยก
ลงวางไวจ้นเยน็ปั� นนํ� าออก (เหมือนทาํยอดขี� เหล็ก) หั*นอีกหนแลว้ตั�งพกั
รอไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลาย
เขา้กนั ใส่ยอดมะละกอหั*นที*พกัรอไว ้ส้มแขก เนื�อปลาย่าง หัวกะทิ รอ
เดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
จําพวกแกงคั6ว 

ยอดมะละกอแกงคั6วปลาย่าง 
  ส่วนประกอบ 

ยอดมะละกอ  200 กรัม   
เนื�อปลายา่ง  200 กรัม 

  เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  2 ถว้ย 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  ส้มแขก   5 แวน่ 
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  ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ 
  วธีิปรุง 

ยอดใบมะละกออ่อนหั*นใส่หมอ้ตม้ให้เดือดเทนํ� าทิ�ง 2-3 นํ� า พกัไวใ้หเ้ยน็
ปั� นนํ� าออกหั*นอีกหนพกัรอไว ้เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟใส่เครื*องแกง
และกะปิยีละลายคนให้ละลายเข้ากันผ ัดจนหอม ใส่หางกะทิ ยอด
มะละกอหั*นที*พกัรอไว ้ตามดว้ยส้มแขก เนื�อปลายา่งฉีกชิ�นเล็ก ใบมะกรูด
ฉีก รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
ยอดมะละกอแกงคั6วกุ้ง 
 ส่วนประกอบ 

ยอดมะละกอ  200 กรัม   
กุง้ปอก   200 กรัม 

  เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  หวักะทิ   1 ถว้ย 
  หางกะทิ  3 ถว้ย 
  นํ�าตาล   1 แวน่ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
 วธีิปรุง 

ยอดใบมะละกออ่อนหั*นหยาบใส่หมอ้ตม้ใหเ้ดือดเทนํ�าทิ�ง 2-3 นํ� า พกัไวใ้หเ้ยน็ปั� น
นํ� าออกแล้วหั*นอีกหนพักรอไว้ ไว้ เอาหัวกะทิใส่กระทะตั� งไฟพอร้อนใส่
เครื* องแกงและกะปิยีละลายคนให้เขา้กนัผดัจนหอม ใส่หางกะทิ ตามด้วยยอด
มะละกอหั*นที*พกัรอไว ้รอเดือดใส่กุง้ ใบมะกรูดฉีก พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงเผด็ 
 ดอกมะละกอแกงเผด็ปลาดุก 

ส่วนประกอบ  
ดอกมะละกอผู ้  200 กรัม 
ใบรา   20 กรัม 
ปลาดุกหั*น   100 กรัม 
เครื*องแกงเผด็    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยอ่อน   1 ชอ้นโตะ๊ 
ขา่อ่อนซอยบาง  15 แวน่ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
ปลาดุกหั*นท่อนล้างเด็ดนํ� าพกัรอไว้ เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่
เครื*องแกงและกะปิคนใหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่ดอกมะละกอ  เดือด
อีกครั� งใส่ปลาดุกหั*นที*เตรียมไว ้ตามดว้ย พริกไทยอ่อน ข่าอ่อนหั*นบาง 
ใบรา ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื*องเคียง   

 
จําพวกแกงส้ม 
 มะละกอแกงส้มหมู 3 ชั�น 

ส่วนประกอบ 
 มะละกอปอกหั*น  200 กรับ  
หมู 3 ชั�นหั*น   200 กรัม 
นํ�ามะนาว   ½  ถว้ย 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
เครื*องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
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วธีิปรุง 
หมู 3 ชั�นหั*นเป็นชิ�นลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกง
และกะปิยคีนใหล้ะลายเขา้กนั ใส่ผลมะละกอหั*น รอ เดือดจดัใส่หมู 3 ชั�น
ที*เตรียมไว ้ตามดว้ยนํ�ามะนาว พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ประเภทผดั 
มะละกอผดัไข่ 
 ส่วนประกอบ 
  มะละกอแก่สับชิ�นเล็ก 200 กรัม 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมทุบ  3 กลีบ 
  ไขไ่ก่   3 ฟอง 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนใส่กระเทียมทุบเจียว พอหอมใส่มะละกอผดัให้
มะละกอสุก ตอกไขใ่ส่ผดัคลุกใหล้ะลายเขา้กนัอีกครั� ง ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
มะละกอผดัหมู 
 ส่วนประกอบ 
  มะละกอสับ  200 กรัม 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมทุบ  3 กลีบ 
  เนื�อหมูหั*น  200 กรัม 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 
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มะละกอแก่ปอกเปลือกออกสับชิ�นเล็ก(เหมือนสับทาํส้มตาํ) เอากระทะตั�งไฟใส่
นํ� ามนัพอร้อนใส่กระเทียมทุบเจียวพอหอมใส่มะละกอสับ ผดัจนเริ*มสุกใส่หมูผดั
ต่อจนสุกทั*วกนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทต้ม 

มะละกอต้ม 
ส่วนประกอบ 

  มะละกอแก่ 500 กรัม 
  เกลือ  ½ ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ผลมะละกอแก่ปอกเปลือกผา่ซอยตามยาวเป็นชิ�นกวา้งประมาณสองนิ�ว เอานํ� าใส่
หมอ้ตั�งไฟใส่ชิ�นมะละกอและเกลือ ตม้ให้พอสุกยกลงเทนํ� าทิ�ง ใส่นํ� าเยน็ทนัทีให้
คลายร้อน(ช่วยไมใ่หเ้ละ)เทออกเด็ดนํ�าใส่จาน 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นผกัเครื*องเคียงกบั แกงไตปลา บูดู จิงจงั นํ�าพริก เป็นตน้ 
  

ประเภทยาํหรือพล่า 
ดอกมะละกอยาํ 
 ส่วนประกอบ 
  ดอกมะละกอ  200 กรัม 
  มะพร้าวขั�ว  40 กรัม 
  กุง้ลวก   150 กรัม 
  มะขามอ่อน  100 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ¼ ถว้ย 
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 วธีิปรุง 
ดอกมะละกอผูล้วกนํ�าเดือดใหเ้ฉาเทออกเด็ดนํ� าไว ้ มะขามอ่อนซอยบางพกัไว ้เอา
มะพร้าวคั*วใส่ภาชนะยีกบักะปิยา่งคลุกให้ละลายเขา้กนั  ตามด้วยดอกมะละกอ
ลวก มะขามอ่อนซอย กุง้ลวก พริกขี�หนูหั*น นํ�าตาลทราย คลุกใหล้ะลายเขา้กนัแลว้
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้  

 
ส้มตํามะละกอ 
 ส่วนประกอบ 
  มะละกอแก่สับ  150 กรัม 
  หวัแครอทสับ  50 กรัม 
  มะเขือเทศ  50 กรัม 
  ถั*วฝักยาว  50 กรัม 
  กุง้แหง้   3 ชอ้นโตะ๊ 
  ถั*วลิสงคั*ว  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลปีR บ  2 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูสด  6 ดอก 
  กระเทียม  3 กลีบ 
 วธีิปรุง 

โขลกกระเทียมและพริกขี�หนูพอแหลก ใส่กุง้แห้ง นํ� าตาล ถั*วลิสงคั*วโขลกเข้า
ด้วยกัน ใส่นํ� ามะนาว มะเขือเทศผ่าสี* ส่วน ถั*วฝักยาวหักท่อนตําพอแตกใส่          
หวัแครอทสับ มะละกอสับ ตาํเคลา้ใหล้ะลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานกบัผกัพื�นบา้น เช่น ยอดผกับุง้แดง ยอดขนุน ยอดมะยม ยอดทองหลาง 
  ยอดเลียบ ยอดทาํมงั ยอดไฟสามกอง เป็นตน้ 
 
ส้มตําไข่เค็ม 
 ส่วนประกอบ 
  กระเทียม  6 กลีบ 
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  พริกขี�หนู  6 ดอก 
  ถั*วฝักยาว  5 ชิ�น 
  นํ�ามะขามเปียก  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลปีR บ  ½ ชอ้นโตะ๊ 
  ไขเ่คม็ตม้  1 ฟอง 
  มะเขือเทศ  2 ผล 
  มะละกอสับ  250 กรัม 
  แครอทสับ  100 กรัม 
 วธีิปรุง 

เอากระเทียม พริกขี�หนู ถั*วฝักยาวใส่ครกตาํใหพ้อแตก ใส่นํ�ามะขามเปียก นํ�า
มะนาว นํ�าตาล ตาํคลุกใหเ้ขา้กนั ใส่ไขเ่คม็(เอาไขแ่ดงออกพกัไวก่้อน) มะเขือเทศ
ผา่ มะละกอสับ แครอทสับ ตาํคลุกใหเ้ขา้กนัอีกหน ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่
จาน วางหนา้ดว้ยไขแ่ดง 

 การบริโภค 
  รับประทานดว้ยผกัเครื*องเคียง 
 

มะอกึ 
ชื*อวงศ ์Solanaceae  ชื*อวิทยาศาสตร์วา่ Solanum ferox Linn. เป็นพืชจาํพวกมะเขือใบสี

เขียวกวา้งขอบหยกัมีหนาม ที*ใบและลาํตน้มีขน ออกดอกที*โคนก้านใบ ดอกสีม่วงเกสรตวัผูสี้
เหลือง ผลกลุ่มมีขนสั�นคลุม ๓-๕ ผลต่อช่อ ผลกลมเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ ๑.๕ ซม. ผลอ่อนสี
เขียวเมื*อสุกสีเหลืองมีรสเปรี� ยว 

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ตน้ แกดี้ฝ่อ แกดี้กระตุก(นอนสะดุ้งผวา หลบัๆ ตื*นๆ) แก้
ไขส้ันนิบาต ดบัพิษร้อนภายใน แกไ้ข ้ขบัปัสสาวะ แกร้้อนในกระหายนํ� า ผลสุกแกไ้อ แกน้ํ� าลาย
เหนียว กดัฟอกเสมหะ แกห้อบเหนื*อย ใบตาํทาแกเ้ริมหรืองูสวดั ขนขูดใส่ตีกบัไข่ทอดให้เด็กกิน
ช่วยขบัพยาธิ ผลสุกแกเ้สมหะ แกไ้อ แกเ้สลดหางววั แกน้ํ�าลายเหนียว แกไ้ขส้ันนิบาต  

การใชป้ระโยชน์ ผลสุกใชป้ระกอบอาหารได ้
 

ประเภทผดัหรือทอด 
มะอกึทอดไข่ 
 ส่วนประกอบ 
  ผลมะอึกฝานบาง 200 กรัม 
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  ไขไ่ก่   3 ฟอง 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  นํ�ามนัพืช  3 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ผลมะอึกขดูขนออกลา้งฝานบางตั�งพกัรอไว ้ตอกไข่ใส่ภาชนะใส่หอมซอยนํ� าปลา
และมะอึกตีให้ละลายเขา้กนัพกัไว ้เอา นํ� ามนัพืชใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนไดที้* เท
ไขล่งทอดนํ�ามนัร้อน กลบัพลิกใหสุ้กกรอบตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทนํ�าพริก 

 นํ�าพริกมะอกึ 
ส่วนประกอบ  

กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊   
พริกขี�หนูสด  10 ดอก 
มะอึกหั*น  20 กรัม 
ปลาทูนึ*ง  ½  ตวั 
หอมแดง  3 หวั 
กระเทียม  3 กลีบ 
นํ�าตาล   1 แวน่ 

วธีิปรุง  
ผลมะอึกขูดขนออกลา้งผา่สี* ส่วนพกัรอไว ้เอาพริกขี�หนูหอมกระเทียมโขลก ตาม
ดว้ยนํ�าตาลกะปิยา่งใส่โขลกต่อใหแ้หลกเขา้กนั ใส่เนื�อปลาทูโขลกต่อ ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ  หากชอบเปรี� ยวอาจเติมนํ�ามะนาวช่วย 

การบริโภค  
รับประทานกบัปลายา่ง  ขา้วสวย  ผกัเครื*องเคียงชนิดต่างๆ 
 

มันขี�หนู 
ชื*อวงศ ์Labiatae ชื*อวทิยาศาสตร์Coleus parvifolius  Benth เป็นไมล้ม้ลุกขนาดเล็ก ชอบดิน

ร่วนขึ�นเป็นกอสูงประมาณครึ* งฟุต ลาํตน้สีเหลี*ยมอวบนํ� ามีขนทอดขยายแตกกอจบักลุ่มแผอ่ยูติ่ด
ดิน ใบเดี*ยวกลมแกมไข ่ขอบใบหยกั  ปลายใบมน ออกตรงขา้มสลบัตั�งฉาก ดอกขนาดเล็กสีขาวอม
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มว่ง ออกที*ปลายยอดชูตั�งขึ�นสูงแต่ไมค่อ่ยติดผล หวัใตดิ้นขนาดประมาณนิ�วหวัแม่มือผิวเปลือกหวั
สีดาํ หวัทรงกระบอกหวัทา้ยป้านพฒันามาจากรากที*ขอ้ของลาํตน้  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ตน้ ใบ แกไ้ข ้ถอนพิษดบัพิษ ขบัปัสสาวะ หวัแกเ้ริมหรืองูสวดั 
ขบันิ�ว แกไ้ฟไหมน้ํ�าร้อนลวก 

การใชป้ระโยชน์ หวัของมนัขี�หนูเอามาประกอบอาหารได ้ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 มันขี�หนูแกงกะทบิัวบก 
  ส่วนประกอบ 
   บวับกหั*นตาํพอชํ�า 100 กรัม 
   กุง้ปอก   150 กรัม 
   มนัขี�หนูเอาเปลือกออก 100 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

มนัขี�หนูขยาํกบัฝางของรวงขา้วหรือใส่ในกระสอบป่านกดยีด้วยฝ่ามือ 
เพื*อให้เปลือกสีดาํออก เลือกหัวที*โตผา่กลางลา้งแช่นํ� าไว ้บวับกลา้งหั*น
ซอยตาํพอชํ� าพกัไว ้เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื*องแกงและกะปิยีคน
ใหล้ะลายเขา้กนั รอเดือดใส่มนัขี�หนูพอมนัสุกใส่กุง้ปอกพอสุก ใส่บวับก
ตามดว้ยหวักะทิ รอเดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 
จําพวกแกงเผด็ 
 มันขี�หนูแกงเผด็ไก่ 
  ส่วนประกอบ  

มนัขี�หนู   200 กรัม 
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ใบรา   20 กรัม 
ไก่สับชิ�นเล็ก   200 กรัม 
เครื*องแกงเผด็    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
 

  วธีิปรุง 
มันขี� หนูยีเปลือกออกล้างพักรอไว้ เอานํ� าใส่หม้อตั� งไฟพอร้อนใส่
เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่มนัขี�หนูที*เตรียม
ไว ้ เดือดอีกครั� งใส่ไก่สับ ใบรา ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื*องเคียง   

 
จําพวกแกงส้ม 
 มันขี�หนูแกงส้มปลาสําล ี
  ส่วนประกอบ 
   มนัขี�หนู   200 กรัม 
   ปลาสาํลีหั*น  200 กรัม 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

มนัขี�หนูขยาํกบัฝางของรวงขา้วหรือใส่ในกระสอบป่าน กดยดีว้ยฝ่ามือให้
เปลือกสีดาํหลุดออกเลือกหัวที*โตผา่กลางลา้งแช่ไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ
ใส่เครื*องแกงยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่นํ� ามะนาว รอเดือดใส่มนัขี�หนูสุก
แลว้ใส่ปลา รอเดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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มนัปู 

ชื*อวงศ ์Euphorbiaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Glochidion Perakense Hook.f. Glochidion 
Perakense Hook.f. มนัปูตามธรรมชาติพบไดใ้นป่าดิบชื�นที*ราบเชิงเขา ปัจจุบนัชาวบา้นนิยมปลูก
ใกลบ้า้น เป็นไมพุ้ม่ขนาดกลางสูงประมาณ 15 เมตร ปลายกิ*งหอ้ยลง ใบเดี*ยวเรียงสลบั ขอบใบเรียบ 
ปลายใบแหลม โคนใบมน แผน่ใบรูปรี ผิวใบเกลี� ยงทั�งสองดา้น กา้นใบสั�น ใบอ่อนและกา้นใบสี
มว่งแดง ใบแก่สีเขียวกา้นใบเขียว ดอกช่อออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ผลแตกเมื*อแหง้ มี 10-12   
 สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ตน้ แกไ้ข ้แกป้วดพิษสัตวก์ดัต่อย ใบใช้รักษาแผลสดแผล
เรื�อรัง ดบัพิษตาลซาง  
 การใชป้ระโยชน์ ใชใ้บอ่อนบริโภค 

 
ประเภทผดั 

ผดัยอดมนัปผูดัหมูกรอบ 
ส่วนประกอบ  

ยอดมนัปู   250 กรัม 
หมูกรอบหั*นเป็นชิ�น  100 กรัม 
นํ�ามนัพืช   2 ชอ้นโตะ๊ 
กระเทียมทุบ  3 กลีบ  
นํ�ามนัหอย   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา    1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
กระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนั รอให้ร้อนไดที้*ใส่กระเทียมทุบลงเจียวใหมี้กลิ*นหอม ตาม
ดว้ยหมูกรอบที*หั*นเตรียมไวแ้ละผกัยอดมนัปูลงไป พอสุกปรุงแต่งรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว (อาจจะผดัยอดมนัปูเปล่าๆ กไ็ด)้ 

 
มันสําปะหลงั 

ชื*อวงศ ์Euphorbiaceae วิทยาศาสตร์  Manihot esculenta Crantz มนัสําปะหลงัคนภาคใต้
บางจงัหวดัเรียกวา่มนัเทศ มนัไม ้มนัทูห้รือมนัทุง้ เป็นพืชชอบขึ�นตามที*ดอนดินร่วน ปลูกง่ายใช้
ส่วนของลาํตน้ขยายพนัธ์ุ   

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ตน้ ขบัปัสสาวะ ใบตม้นํ� าอาบแกค้นั หวัแกเ้ริมหรืองูสวดั แก้
ไฟไหมน้ํ�าร้อนลวก แกฟ้กบวม ฝีหนอง 
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การใชป้ระโยชน์ ใชล้าํตน้ปักเป็นแนวเอาไมไ้ผข่นาบ ผกูมดัดว้ยเถายา่นนางทาํเป็นรั� วบา้น 
หวัและใบอ่อน คนสมยัก่อนใชเ้ป็นอาหารหลกัยงัชีพ จึงมกัปลูกไวใ้กลที้*อยูอ่าศยั เพราะเป็นอาหาร
ไดท้ั�งสัตวเ์ลี�ยงและคน 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดมันสําปะหลงัแกงกะทกิุ้ง  
  ส่วนประกอบ 
   ยอดมนัสาํปะหลงัหั*น 250 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   กุง้ปอก    150 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา  
  วธีิปรุง 

ยอดมนัหั*นลา้งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตงัไฟใส่ยอดมนัหั*นตม้เดือดเทนํ� าทิ�ง
สองครั� ง เด็ดนํ� าไวพ้อเยน็ปั� นเป็นกอ้นหั*นอีกครั� งพกัไว ้ เอาหางกะทิใส่
หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงยีคนให้ละลายเขา้กนั ใส่ยอดมนัที*พกัรอ
ไวต้ามดว้ยหวักะทิ พอเดือดใส่ กุง้ปอก รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

   
ยอดมันสําปะหลงัแกงส้มปลาขี�ตัง 

ส่วนประกอบ  
ปลาขี�ตงัหั*น  250 กรัม 
ยอดใบมนัสาํปะหลงั  200 กรัม  
เครื*องแกงส้ม    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
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นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
วธีิปรุง 

ยอดมนัสําปะหลงัรวบหั*นหยาบพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ใส่ยอดมนัหั*น ตม้
เดือดเทนํ� าทิ�งสองครั� ง เติมนํ� าตั�งไฟใหม่พอร้อนละลายเครื*องแกงและกะปิใส่ คน
ให้ละลายเขา้กนัพอเดือดใส่นํ� ามะนาวและปลาขี�ตงัหั*นที*เตรียมไว ้รอปลาสุกปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว ยอดมนัสาํปะหลงัตม้เดือดเทนํ� าทิ�งสองครั� งเพื*อขจดัพิษใน
ใบออกทิ�งไป 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยาํยอดมันสําปะหลงั 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดมนัหั*น  200 กรัม 
  มะพร้าวคั*ว  40 กรัม 
  กุง้ปอกลวก  150 กรัม 
  หอมแดงซอย  3 หวั 
  พริกขี�หนูซอย  6 ดอก 
  มะนาว   2 ผล 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
  ถั*วลิสงคั*ว  20 กรัม 
 วธีิปรุง 

เอายอดมนัที*หั*นตม้พอเดือดเทนํ�าทิ�งสองครั� ง(เพื*อใหส่้วนที*เป็นพิษออกไป)วางเด็ด
นํ� าไว ้แล้วใส่ภาชนะคลุกกบัมะพร้าวคั*ว กุ ้ง หอมซอย พริกขี� หนูซอย นํ� าตาล 
นํ�าปลา และนํ�ามะนาว ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยดว้ยถั*วลิสงคั*ว 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ยอ 
ชื*อวงศ ์Rubiaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Morinda citrifolia  Linn. เป็นไมย้ืนตน้เปลือกสีนํ� าตาล 

แตกเป็นสะเกด็หลุดออกง่าย กิ*งอ่อนสี* เหลี*ยมสีเขียว ใบเดี*ยวเรียงตรงขา้ม ขอบใบเรียบ แผน่สีเขียว
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เขม้เป็นมนั ดอกช่อสีขาวออกตามซอกใบ กลีบดอกโคนเชื*อมติดกนัเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉกมี
กลิ*นหอม ผลรวมสีเขียวรูปร่างคอ่นขา้งกลม เมื*อสุกสีดาํกลิ*นเหมน็เอียน เมล็ดสีนํ�าตาลมีหลายเมล็ด 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากแกพ้ิษงู ใบแกไ้ข ้แกเ้หา  แกท้อ้งอืด แกอ้าเจียน ขบัลมในลาํไส้ 
บาํรุงธาตุ กระตน้ความหิว ช่วยเจริญอาหาร แก่นแกโ้ลหิตตกหมก(ตกใน) ตม้ดื*มเป็นยาฟอกโลหิต
ขบัลม บาํรุงกาํหนดั  

การใชป้ระโยชน์ ใชท้าํสีเหลืองยอ่มผา้หรือปรุงแต่งอาหาร เนื�อไมใ้ชท้าํโรงเรือนชั*วคราว
ทาํบายขดัหมอ้ ทาํสากกระเบือ ส่วนของลาํตน้หรือกิ*งขนาดดา้มจอบยาวหนึ*งวานิยมปักทาํเสารั� ว
เพราะติดเป็นตน้ใหมไ่ดง่้าย ใบและผลใชป้ระกอบอาหารได ้

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ใบยอแกงกะทไิข่นกกระทา 

ส่วนประกอบ  
ไขน่กกระทาปอก  250 กรัม 
 กะทิ     3 ถว้ย 
ยอดใบยอหั*น  300 กรัม 
 เครื*องแกงกะทิ   3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้กนั พอเดือดใส่ใบ
ยอหั*นเดือดอีกหนใส่ไขน่กกระทาปอก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว   
 

ใบยอแกงกะทปิลาดุก 
ส่วนประกอบ  

ปลาดุกหั*น  250 กรัม 
ใบยอหั*นฝอย  200 กรัม 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หวักะทิ   2 ถว้ย 
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 เครื*องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 โตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอายอดใบยอหั*นขยาํกบันํ� าเกลือ ลวกนํ� าร้อนตั�งพกัไว ้เอาหางกะทิใส่
หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่เนื�อปลา
พอเริ*มสุกใส่ตามดว้ยใบยอลวกที*พกัไว ้ตามดว้ยหวักะทิ เดือดอีกครั� งปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
จําพวกแกงจืด  
 ลกูยอแกงเลยีง 
  ส่วนประกอบ 
   ผลยอตาํ   100 กรัม 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   พริกไทยดาํ  ½  ชอ้นโตะ๊ 
   เนื�อปลาทูนึ*ง  60 กรัม 
   ยอดฟักทองหั*น  50 กรัม 
   เมด็มะมว่งหิมพานตดิ์บ 30 กรัม 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊   
  วธีิปรุง 

พริกไทยดาํ หอมแดงตาํกบัเนื�อปลาทูพกัรอไว ้เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอ
เดือดใส่พริกไทยหอมปลาที*ตาํพกัไว ้กะปิ คนให้ละลายเขา้กนั ตามดว้ย
ผลลูกยอตาํ ยอดฟักทองหั*น เมด็มะม่วงหิมพานตดิ์บ เดือดอีกหนปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นอาหารวา่ง 
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จําพวกแกงคั6ว 
ใบยอแกงคั6วหอยแมลงภู่ 

ส่วนประกอบ  
ใบยอหั*นฝอย  250 กรัม 
เนื�อหอยแมลงภู ่   200 กรัม 
หวั กะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
 เครื*องแกงคั*ว   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดหั*นฝอย 3 ใบ    
 นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนยีให้ละลาย
ผดัจนงวดหอม ใส่เนื�อหอยแมลงภูที่*เตรียมไวผ้ดัต่อ ใส่หางกะทิ ใบยอหั*น 
ใบมะกรูดหั*น ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
แกงคั6วใบยอตะโพกไก่ 

ส่วนประกอบ  
ใบยอหั*นหยาบ  200 กรัม 
 เนื�อตะโพกไก่หั*น  250 กรัม  
เครื*องแกงคั*ว    2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หวักะทิ   1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
นํ�าปลา   2 ถว้ย 
นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
ใบมะกรูด  4 ใบ 
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วธีิปรุง 
เอายอดยอลวกให้นิ*มแลว้กรีดแกนกลางออก (เพราะจะทาํให้มีรสขม )หั*นพกัไว ้
เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนยีให้เขา้กนัผดัจน
งวดหอม ใส่เนื�อตะโพกไก่หั*นผดัต่อพอสุก ใส่หางกะทิใบยอหั*นที*เตรียมไว ้ใบ
มะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ใบยอแกงคั6วหอยแมลงภู่ 

ส่วนประกอบ  
เนื�อหอยแมลงภู ่   200 กรัม 
ใบยอหั*นฝอย  250 กรัม 
หวักะทิ    1 ถว้ย 
หางกะทิ  2 ถว้ย 
 เครื*องแกงกะทิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊   
 นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 

วธีิปรุง 
เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยใีห้ละลายเขา้
กนัผดัจนงวดหอม ใส่เนื�อหอยแมลงภู่ที*เตรียมไวผ้ดัคลุกอีกครั� ง ใส่หาง
กะทิใบยอหั*นหยาบ รอสุกใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทนึ6ง 

ใบยอห่อหมกปลาไหล  
ส่วนประกอบ  

ใบยอหั*นหยาบ  200 กรัม   
ปลาไหลหั*น  200 กรัม  
หวักะทิ   1 ถว้ย   
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ผวิมะกรูด   1ชอ้นโตะ๊ 
เครื*องแกงกะทิ   3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
ไขไ่ก่   2 ฟอง 
 ใบตอง(ใชห่้อ)  10 แผน่  
 นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 
ไมก้ลดั   1 กาํมือ 

 วธีิปรุง 
ตอกไขใ่ส่ภาชนะตามดว้ย หวักะทิ เครื*องแกง นํ� าตาลทราย นํ� าปลา คลุกใหเ้ขา้กนั 
ใส่ปลาไหลหั*นคลุกต่ออีกครั� ง เอาใบยอที*หั*นเตรียมไวว้างบนใบตอง ตกัปลาไหล
ที*คลุกเครื*องปรุงแลว้ใส่ทบัห่อกลดัไว ้ พอหมดตามที*เตรียมแลว้เอานํ� าใส่หมอ้นึ* ง
ตงัไฟ รอใหเ้ดือดจดัยกชั�นห่อหมกทบั ปิดฝานึ*งไฟแรงจนสุก 

 การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยาํใบยอกุ้งสด 

  ส่วนประกอบ 
   ยอดยอหั*นฝอย  150 กรัม 
   ตะไคร้หั*นบาง  70 กรัม 
   กุง้ปอกลวก  150 กรัม 
   หอมแดงซอย  3 หวั 
   กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกขี�หนูหั*น  5 ดอก 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   มะนาว   3 ผล 
   เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 30 กรัม 
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  วธีิปรุง 
ใบยอหั*นฝอยลวกเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ตามด้วยตะไคร้ กะปิย่าง(ยีให้ร่วน
ก่อน) พริกขี�หนูหั*น นํ�าตาล นํ�ามะนาว กุง้ปอกลวก คลุกใหเ้ขา้กนัปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยหนา้ดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 

  การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
ยาํใบยอปลากะพง 

  ส่วนประกอบ 
   ยอดยอหั*นฝอย  150 กรัม 
   ตะไคร้หั*นบาง  70 กรัม 
   ปลากะพงทอด  150 กรัม 
   มะพร้าวคั*ว  40 กรัม 
   หอมแดงซอย  3 หวั 
   กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกขี�หนูหั*น  8 ดอก 
   นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   มะนาว   2 ผล 
   ถั*วลิสงคั*ว  30 กรัม 
  วธีิปรุง 

ใบยอหั*นฝอยลวกเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ เนื�อปลาหั*นลูกเต๋าขนาดประมาณ 1 
ซม. ทอดไฟอ่อนให้แห้งกรอบช้อนออกเด็ดนํ� ามนั เอาตะไคร้ ซอย กะปิ
ยา่ง(ยีให้ร่วนก่อน) ใบยอลวก พริกขี�หนูหั*น นํ� าตาล นํ� ามะนาว ปลาทอด  
มะพร้าวคั*ว ถั*วลิสงคั*ว ใส่ภาชนะคลุกใหเ้ขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ย่านนาง 
ชื*อวงศ ์Menispermaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Limacia blumei (Boerl.)Diels เป็นพืชเถาเลื�อย

ตามพื�นดินหรือบางครั� งพบพนัขึ�นตน้ไมอื้*น   ใบเดี*ยวยาวรีผิวใบเรียบสีเขียวเขม้เป็นมนั ยอดอ่อนมี
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ขนสีเทา ส่วนเถาแก่มีผิวเกลี�ยงสีเขียวเขม้มีความเหนียว ดอกสีเหลืองมีขนาดเล็กเป็นช่อสั�นๆ ออก
ตามง่ามใบ ผลกลมสีเขียวเมื*อสุกมีสีแดงเขม้เมล็ดในสีดาํ  

สรรพคุณทางสมุนไพร ใบใชด้บัพิษถอนพิษ แกไ้ขทุ้กชนิด  ราก เถา แกเ้ส้นเอ็น ขอ้กระดูก
ชํ�าบวม กระทุง้พิษไขภ้ายใน แกพ้ิษสัตวก์ดัต่อย ตม้ดื*มใชเ้ป็นยาแกพ้ิษและแกไ้ขเ้กือบทุกชนิด เช่น
ไขห้วดั ไขอี้สุกอีใส ไขเ้ซื*องซึม ช่วยถอนพิษสุราและแกเ้มาเห็ดไดดี้ เป็นตน้  คุณค่าทางสารอาหาร
พบวา่ใบยา่นนางมีสารเบตา้ - แคโรทิน แคลเซียม และธาตุเหลก็ในปริมาณที*สูง 

การใช้ประโยชน์ เถาใช้เป็นเชือกผูกมดัหลงัคาโรงเรือนและสิ*งของได้ดีหรือทาํซ่อนดกั
ปลาโดยใชเ้ถากลองกบักา้นกะพอ้ ยอดอ่อนนาํมาประกอบอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ใบย่านนางแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ 

ยอดยา่นนางหั*น  100 กรัม 
   หน่อไผต่งสับ  70 กรัม  
   สะตอปอก  40 กรัม 
   มะเขือพวง  30 กรัม 
   มะเขือยาวผา่หั*น  30 กรัม 
   กุง้ปอก    150 กรัม 

เครื*องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ากะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หม้อตั�งไฟใส่เครื* องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเข้ากนั พอ
เดือดใส่หน่อไผส่ับ เม็ดสะตอปอก ยอดยา่นนางหั*น มะเขือหั*น พอผกัสุก
ใส่กุง้ปอก เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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จําพวกแกงจืด  
  แกงเลยีงยอดย่านาง 

ส่วนประกอบ  
ยอดยา่นาง   100 กรัม 
ยอดมะพร้าวสบั    60 กรัม 
ยอดพริกขี�หนู  20 กรัม 
ฝักทองหั*น    20  กรัม 
พริกไทยดาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
 ปลาทูนึ*ง  1 ตวั 
หอมแดง   2 หวั 
 กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
 นํ�าปลา    2 ชอ้นโตะ๊ 
 นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
ยอดมะพร้าวสับพกัรอไว ้ หอมแดง พริกไทยดาํโขลกกบัเนื�อปลาทูนึ* งพกั
ไวเ้อานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ  พอเดือดใส่ปลาโขลก กะปิ ยีคนให้ละลายเขา้กนั 
ใส่ตามดว้ย ยอดมะพร้าวสับ ฝักทองหั*น ยอดยา่นางหั*น ยอดพริกขี�หนู รอ
สุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ระกาํ 

ชื*อวงศ ์Palmae ชื*อวิทยาศาสตร์ Salacca wallichiana C. Mart. เป็นพืชใบเลี�ยงเดี*ยวขึ�นอยู่
ตามระบบนิเวศป่าดิบชื�น กา้นใบมีหนาม ผลออกเป็นช่อเช่นเดียวกบัสละแต่ระกาํมีขนที*เปลือกผล
ซึ*งสละไมมี่ ผวิเปลือกสละลื*นคลา้ยหนงังู 

สรรพคุณทางสมุนไพร ตน้ ราก บาํรุงโลหิต ผล แกเ้สมหะ แกไ้อ เมล็ดแกป้วดขอ้เส้นเอน็ 
การใช้ประโยชน์ ชาวบา้นมกัเอาหนามและใบย่อยออกให้เหลือแต่กา้นใบแล้วใช้กั�นฝา

บา้น ทาํฝาก หรือทาํเครื*องใชภ้ายในบา้น เช่น จุกขวด กรงนก พื�นแคร่นั*งหรือนอน คนัเบ็ด เป็นตน้ 
ผลแก่และสุกที*มีรสเปรี� ยวนิยมเอามาปรุงประกอบอาหารไดห้ลายชนิด 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงส้ม 

ระกาํแกงส้มปลาซาบะ 
ส่วนประกอบ 

   ระกาํปอกเอาแต่เนื�อ 100 กรัม 
   ปลาซาบะหั*น  200 กรัม 
   แตงกวาหั*น  150 กรัม 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิคนใหล้ะลายเขา้กนั  ใส่
เนื�อระกาํ แตงกวาหั*น พอเดือดจดัใส่ปลา รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ระกาํยาํกุ้งสด 

  ส่วนประกอบ 
   เนื�อระกาํเปรี� ยว  70  กรัม 
   กุง้ปอกลวก  150 กรัม 
   หอมแดงซอย  2 หวั 
   พริกขี�หนูหั*น  1/2 ชอ้นโตะ๊   
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 20 กรัม 
  วธีิปรุง 

เอาเนื�อระกาํเปรี� ยวสับเป็นชิ�นเล็กๆใส่ภาชนะ ตามดว้ยหอมแดงซอย พริก
ขี�หนูหั*น กุง้ปอกลวก นํ� าตาล นํ� าปลา คลุกให้เขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ ตกัใส่จานโรยดว้ยเมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 
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  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทนํ�าพริก 
นํ�าพริกระกาํ 

ส่วนประกอบ  
เนื�อลูกระกาํเปรี� ยว  150 กรัม 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้แหง้   30กรัม 
กระเทียม   7 กลีบ 
พริกขี�หนูสด  8 ดอก  
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½  แวน่ 

วธีิปรุง 
ลูกระกาํปอกเลือกซอยเอาแต่เนื�อพกัไว ้กุง้แห้งใส่ครกตาํตามดว้ยกระเทียม พริก
ขี�หนู กะปิ นํ�าตาลแวน่ เนื�อระกาํ โขลกต่อใหแ้หลกเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื*องเคียง 

 
ลองกอง 

ชื*อวงศ ์Meliaceae ชื*อวทิยาศาสตร์ Aglaia dookoo Griff. มีลกัษณะคลา้ยลางสาด( Lansium 
domesticum Corrêa) ดอกช่อออกตามตน้และกิ*งหลกั ผลกลมสีเขียวเมื*อสุกสีเหลือง เม็ดในสีเขียว
รสขม 

การใชป้ระโยชน์ เป็นพืชพื�นเมืองที*สาํคญัทางเศรษฐกิจของภาคใต ้
 

ประเภทยาํ 
 ลองกองยาํ 
  ส่วนประกอบ 
   เนื�อลองกองสุก   200 กรัม 
   ปลากะพงทอดกรอบ  150 กรัม 
   เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว  40 กรัม 
   ตน้หอมซอย   1 ชอ้นโตะ๊ 
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   หอมแดงซอยเจียว  1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบสะระแหน่   10 ใบ 
   ผกัชีหั*นหยาบ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา    3 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย   1 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกขี�หนู   10 ดอก 
   กระเทียม   5 กลีบ 
   เกลือ    ½ ชอ้นโตะ๊  
   นํ�ามะนาว   1 ชอ้นชา 
   นํ�ามะขามเปียก   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เนื�อปลากะพงหั*นชิ�นเล็กทอดกลอบตกัขึ�นเด็ดนํ� ามนัรอไว ้ลองกองสุก
แกะเปลือกแยกกลีบพกัไว ้โขลกกระเทียม พริกขี�หนู ให้แหลกเขา้กนัตกั
ใส่ภาชนะ ตามดว้ยนํ� าปลา นํ� ามะนาว นํ� ามะขามเปียก ลองกองที*พกัไว ้
ปลากะพงทอด ตน้หอมซอย หอมแดงเจียว ใบสะระแหน่ คลุกให้เขา้กนั
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยหน้าดว้ยเม็ดมะม่วงหิมพานตค์ั*ว
และผกัชีหั*นหยาบ 

  การบริโภค 
   เหมาะกบัรับประทานเป็นกบัแกลม้ 
 

ลาํเทง็(ผักกดูแดง) 
ชื*อวงศ์ Pteridaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Stenochlaena palustris(Bunrm.f.)Bedd.เป็นเฟิร์น

เลื�อย เถามีลกัษณะกลมสีเขียว ใบยอ่ยเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลบั แผน่ใบรูปขอบขนาน 
ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบกลม ขอบใบหยกัไม่เป็นระเบียบ มีหนามที*ปลายหยกั ใบย่อยสร้าง
สปอร์ แผน่ใบรูปรี ขอบใบมว้นขึ�นดา้นบน ดา้นล่างมีอบัสปอร์ สีนํ� าตาลปกคลุม ใบอ่อนมีสีแดง
อ่อนถึงแดงเขม้ ลาํเท็งพบทั*วไปในป่าที*มีนํ� าท่วมขงัแสงแดดส่องถึงและหากพบขึ�นในที*โล่งจะแผ่
ขยายเป็นวงกวา้ง หนาแน่น 

สรรพคุณทางสมุนไพร เถา ราก แกไ้ข ้แกป้วดขอ้ ปวดเส้นเอ็น  ปวดกระดูก ขบัปัสสาวะ 
ดบัพิษร้อน ใบแกพ้ิษฝี เริมหรืองูสวดั ยปิีดแผลหา้มเลือด 

การใชป้ระโยชน์  เถาแก่ลิดใบออกตากแตดพอหมาดใช้ผกูมดัไดดี้และทนความเปียกชื�น 
นิยมใชเ้ถาลาํเทง็ผกูมดัหมาตกันํ�าที*ทาํจากกาบใบของตน้หลาวชะโอน  ใบอ่อนใชป้ระกอบอาหาร 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงจืด  

ยอดลาํเทง็แกงเรียงปลาย่าง 
ส่วนประกอบ  

ยอดลาํเทง็  100 กรัม 
 เนื�อปลายา่ง  80 กรัม 
ยอดผกัหวาน  40 กรัม 
ยอดมะพร้าวสับ  40 กรัม 
บวบเหลี*ยมหั*น  30 กรัม 
 หอมแดง   5 หวั  
พริกไทยดาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
 กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เนื�อปลายา่งโขลกกบัหอมแดง พริกไทยดาํพกัรอไว ้ยอดลาํเท็งเด็ดเอาแต่
ส่วนที*เป็นใบอ่อน(สีออกม่วงแดง) เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่ปลา
โขลกและกะปิ ยีคนให้ละลาย ใส่ตามด้วยยอดมะพร้าวสับ บวบหั*น 
ผกัหวาน ยอดลาํเทง็ รอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นอาหารวา่ง 

 
เลบ็ครุฑ 

ชื*อวงศ ์Araliaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Polyscias fruticosa (L.) Hama เป็นไมพุ้ม่ขนาดกลาง 
ใบประกอบขอบใบหยกั ปลายใบแหลมคลา้ยหนาม 

สรรพคุณทางดา้นสมุนไพร ราก ตน้ แกไ้ข ้แกพ้ิษงู พิษสัตวก์ดัต่อย ขบัปัสสาวะ ใบแกพ้ิษ
ฝี แกเ้ริมหรืองูสวดั การใชป้ระโยชน์ 

การใชป้ระโยชน์ นิยมปลูกเป็นไมป้ระดบั บางชนิดเอาใบอ่อนมาประกอบอาหารได ้
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ประเภททอด 
ใบเลบ็ครุฑกุ้งทอด 
 ส่วนประกอบ 
  ใบเล็บครุฑซอย  150 กรัม 

กุง้ฝอย   200 กรัม 
เห็ดนางฟ้าฉีก  80 กรัม 

  เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดซอย  5 กรัม 
  แป้งทอด  1 ถว้ย 
  นํ�ามนัพืช  2 ถว้ย 
  เกลือ   1ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอาแป้ง เครื*องแกง ใบมะกรูดซอย เห็ดนางฟ้าฉีกฝอย เกลือใส่ภาชนะใส่นํ� าตาม
เล็กนอ้ยคลุกใหเ้ขา้กนั(ใส่นํ� าเพิ*มทีละนอ้ยอยา่ให้เหลวเกินไป) เมื*อไดที้*แลว้ใส่กุง้
และใบเล็บครุฑคลุกให้เขา้กนัอีกหนพกัไว ้ เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนดี
แลว้ตกัแป้งคลุกใส่ลงทอด เขี*ยให้แผน่บางพองาม รอสุกเหลืองกรอบ ตกัขึ�นพกั
เด็ดนํ�ามนัไว ้

 การบริโภค 
  รับประทานกบันํ�าจิ�มรสเปรี� ยวอมหวาน 

 
เลยีบ 

 ชื*อวงศ ์Moraceae ชื*อวทิยาศาสตร์ Ficus inffectoria Roxb. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ผลดัใบ
ทั�งตน้ ใบเป็นใบเดี*ยวออกแบบสลบั มีสีเขียวรูปรี หรือรูปไข่ปนขอบขนาน ปลายใบมนทู่ ขอบใบ
เรียว ผิวใบมนั ใบอ่อนสีชมพู หรือชมพูอมเขียวมีปลอกหุ้มใบในระยะเริ*มแรก พอเจริญเต็มที* ใบ
อ่อนกลายเป็นใบแก่ปลอกหุ้มใบร่วงหลุดไป ดอกออกเป็นช่อ ตามซอกใบ ผลอ่อนสีเขียว
เปลี*ยนเป็นสีชมพแูดงมว่งหรือดาํเมื*อสุก  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก่นแกไ้ขเ้รื� อรัง แกก้ษยัผอมเหลือง เนื�อไมผ้สมยาตม้กินเป็น
ยาสมานและคุมธาตุ แกไ้ขส้ะบดัร้อนสะบดัหนาว ดอกบาํรุงโลหิต ผลแกโ้รคผวิหนงั  

การใชป้ระโยชน์ ผลสุกเป็นอาหารของสัตวป่์า ภูมิปัญญาไทยหากเห็นตน้เลียบผลดัใบเมื*อ
เริ*มออกยอดตูมแลว้ ให้เลือกเก็บกกัตุนไวไ้ดภ้ายในระยะเวลาประมาณสามวนั ไม่เช่นนั�นใบจะแก่
เกินการ ยอดเลียบสามารถนาํไปทาํประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
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ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดเลยีบแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดเลียบ  150 กรัม 
   หน่อไผป่่าสับ  100 กรัม 
   ดอกขจร  40 กรัม  
   กุง้ปอก   150 กรัม 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ    ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอานํ� ากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั เดือดดีแลว้ใส่หน่อไผส่ับพอสุกใส่ยอดเลียบตามดว้ยดอกขจรและกุง้
ปอก รอกุง้สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทต้ม 
ต้มกะทยิอดเลยีบปลาทูเค็ม 

ส่วนประกอบ  
ยอดเลียบ  300 กรัม 
 ปลาลงัเคม็   300 กรัม 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
นํ�ากะทิ   2 ถว้ย 
ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
นํ�าตาลทราย  1ชอ้นชา 
พริกขี�หนูสดทุบ  10 ดอก 
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วธีิปรุง 
ปลาทูเคม็ลา้งเด็ดนํ�าพกัรอไว ้เอาหอมทุบ ตะไคร้ทุบใส่หมอ้ตามดว้ยยอดเลียบวาง
สลบัชั�นปนกนักบัปลาทูเค็ม พริกขี�หนูทุบ ใส่นํ� ากะทิยกตั�งไฟ พอเดือดยอดเลียบ
สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
ประเภทนึ6ง 

ยอดเลยีบห่อหมกปลาช่อน 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดเลียบ  300 กรัม 
  ไข ่   2 ฟอง 
  ใบตอง   20 แผน่ 
  เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ปลาช่อนหั*นชิ�น  200 กรัม 
  ใบโหระพา  20 กรัม 
  หวักะทิ   2 ถว้ย 
  แป้งเขา้เจา้  1 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือป่น  1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดหั*นฝอย 4 ใบ 
  ไมก้ลดั   1 กาํมือ 
 วธีิปรุง 

ใบกล้วยตากแดดพอเฉาฉีกเป็นแผ่นใบตองโตประมาณสองฝ่ามือพกัรอไว ้เอา
เครื*องแกง และกะปิ คลุกกบัปลา แป้ง ไข่ และหัวกะทิให้เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ(อาจทอดหรือยา่งไฟชิมก่อน) เมื*อได้ที*แลว้เอาใบตองวางซ้อนกนัสอง
แผน่ วางบนดว้ยใบโหระพาและยอดเลียมอยา่งละ 3-5 ใบ(แลว้แต่ขนาดใบ) ตกั
ปลาที*คลุกเครื*องไวใ้ส่ทบัแลว้ห่อกลดัไวค้ลา้ยห่อขนมสอดไส้ เมื*อห่อหมดตามที*
เตรียมแลว้จดัใส่ชั�นนึ* งพกัไว ้เอานํ� าใส่หมอ้นึ* งตั�งไฟรอเดือดจดัยกชั�นห่อที*พกัไว้
วางทบัปิดฝานึ*งไฟแรงจนสุก  
 



 177

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ยาํยอดเลยีบกุ้งสด 
ส่วนประกอบ  

ยอดเลียบ    200 กรัม 
มะนาว     4 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั*น    7 ดอก 
หอมแดงซอย   3 หวั 
กุง้ปอกลวก  150 กรัม 
เกลือป่น  1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
ถั*วลิสงคั*ว  ¼ ถว้ย 

วธีิปรุง  
กุง้ขนาดกลางปอกเวน้หางผ่าหลงัลวกเด็ดนํ� าพกัรอไว ้ ยอดเลียบหั*นหยาบ ใส่
ภาชนะตามดว้ยกุง้ลวก พริกขี�หนูหั*น หอมแดงซอย  คลุกเขา้ดว้ยกนัแลว้ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยหนา้ดว้ยถั*วลิสงคั*ว 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ยาํยอดเลยีบปลาช่อนแดดเดียว 
ส่วนประกอบ  

ยอดเลียบ    200 กรัม 
มะพร้าวคั*ว  40 กรัม 
มะนาว     4 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั*น    7 ดอก 
หอมแดงซอย   3 หวั 
ปลาช่อนแดดเดียว 150 กรัม 
เกลือป่น  1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
ถั*วลิสงคั*ว  20 กรัม 
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วธีิปรุง  
ปลาช่อนแดดเดียวหั*นชิ�นลูกเต๋า 1 ซม. ทอดไฟอ่อนให้กรอบตกัขึ�นเด็ดนํ� ามนัพกั
รอไว ้ ยอดเลียบหั*นหยาบใส่ภาชนะ ตามด้วยพริกขี�หนูหั*น หอมแดงซอย นํ� า
มะนาว มะพร้าวคั*ว ปลาทอด คลุกเขา้ดว้ยกนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จาน
โรยหนา้ดว้ยถั*วลิสงคั*ว 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
ส้มแขก 

ชื*อวงศ ์Guttiferae ชื*อวทิยาศาสตร์ Garcinia cambogia Desr. เป็นพืชยืนตน้ขึ�นอยูใ่นระบบ
นิเวศป่าดิบชื�น พบมากแถบจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ใบเดี*ยวขอบขนาน ขอบใบเรียบ แผน่ใบสีเขียว
หนา ผวิใบเป็นมนั ดอกเดี*ยวออกตามซอกใบปลายกิ*ง เปลือกตน้สีเทาเขม้ ใบเรียงเป็นคู่ตรงขา้มกนั 
ใบหนาเป็นมนัวาว     มีทั�งตน้ตวัผูแ้ละตน้ตวัเมีย ตน้ตวัเมียมีทั�งดอกสมบูรณ์เพศและไม่สมบูรณ์
เพศในตน้เดียวกนั ตน้ตวัผูมี้เฉพาะดอกไม่สมบูรณ์เพศ ลกัษณะของผลเป็น ผลเดียว กลม มีร่องดู
คลา้ยฟักทอง มียางเหนียวสีเหลือง ผลกลมเป็นกลีบเวา้เมื*อสุกสีเหลืองใส ใบและผลรสเปรี� ยว  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก่น แกไ้ขท้บัระดู แกนิ้*ว แกก้ระษยั ใบอ่อนแกไ้อ ผล เป็นยา
ระบาย ลดไขมนัส่วนเกิน ดอกแกไ้อ ลดความดนั ขบัเสมหะ  

การใชป้ระโยชน์ ผลสุกที*ร่วงหล่นอยูต่ามโคนตน้ ฝานแวน่ตากแดดเป็นส้มแขกแห้งเก็บไว้
ไดน้าน ใบอ่อนและผล ชาวบา้นเอามาเป็นส่วนประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงคั6ว 

ส้มแขกแกงคั6วกะทอิกไก่ยอดมะพร้าว 
   ส่วนประกอบ 

ส้มแขกสดหั*น  10 แวน่  
อกไก่หั*นชิ�น  150 กรัม 
ยอดมะพร้าวสับ  150 กรัม 
เครื*องแกงคั*ว  3 ชอ้นโตะ๊  
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
หวักะทิ    1 ถว้ย 
หางกะทิ   2 ถว้ย 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
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นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 

  วธีิปรุง 
เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิผดัให้หอม ใส่
เนื�ออกไก่หั*น ยอดมะพร้าวสับผดัต่อให้พอสุก ใส่ส้มแขกหั*นฝอย และ
หางกะทิคนใหเ้ขา้กนัรอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
 รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทผดั 

ส้มแขกผดัหัวหมูกบัยอดมะพร้าว 
 ส่วนประกอบ 
  ส้มแขกสดหั*นฝอย  10  กรัม 
  เนื�อหวัหมูนึ*ง  100 กรัม 
  ยอดมะพร้าวสับ  100 กรัม 
  สะตอ   50  กรัม 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมสับ  5 กลีบ 
  หอมใหญ่ซอย  15  กรัม 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัพอร้อนใส่กระเทียมเจียวให้หอมเหลือง ใส่ยอดมะพร้าว
สับ ผดัต่อใหพ้อสุกใส่กะปิ(ยใีหย้ยุออก) หอมใหญ่ซอย นํ� าตาล นํ� าปลา สะตอแกะ
เมด็ เนื�อหวัหมูนึ*งหั*นบาง ส้มแขกสดหั*นฝอย ผดัรวมกนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ส้มแขกผดัหมูกบัแตงกวา 
 ส่วนประกอบ 
  ส้มแขกสดซอยฝอย  10 กรัม 
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  แตงกวาหั*น  200 กรัม 
  หมูสามชั�นหั*น  150 กรัม 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมสับ  4 กลีบ 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนใส่กระเทียมสับเจียวให้เหลืองหอม ใส่หมูลงผดั
พอสุก ใส่ตามดว้ยกะปิ นํ� าตาล นํ� าปลา แตงกวาปอกหั*น ส้มแขกสดซอยฝอย ผดั
ใหสุ้กทั*วกนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ประเภทต้ม 
ส้มแขกต้มปลาซาบะ 
 ส่วนประกอบ  

ส้มแขก   10 แวน่ 
ปลาซาบะหั*น  300 กรัม 
กระเทียมทุบ   5 กลีบ 
หอมแดงทุบ  2 หวั 
เตา้เจี�ยวเคม็  ¼  ถว้ย 
นํ�าตาล   ½  แวน่ 

 วธีิปรุง 
เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่ส้มแขก เตา้เจี�ยว กระเทียมทุบ หอมแดงทุบ พอนํ� า
เดือดจดั ใส่ปลารอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ส้มแขกต้มปลาสําล ี
 ส่วนประกอบ  

ส้มแขก   10 แวน่ 
ปลาสาํลีหั*น  300 กรัม 
ตะไคร้ทุบ  1 ตน้ 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
เตา้เจี�ยว   3 ชอ้นโตะ๊ 
เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   ½  แวน่ 

 วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่ส้มแขก เตา้เจี�ยว กระเทียมทุบ หอมแดงทุบ รอให้
นํ�าเดือดจดั ใส่ปลารอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ส้มแขกต้มซี6โครงหมูอ่อน 

ส่วนประกอบ  
ส้มแขกแหง้   10 แวน่ 
ซี*โครงหมู อ่อนสับ 300 กรัม 
หอมแดงทุบ   3 หวั 
กระเทียมทุบ  1 หวั 
 นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง  
เอานํ� าใส่หม้อตั�งไฟพอเดือด ใส่ส้มแขก หอมและกระเทียมทุบ รอเดือดจดัใส่
ซี*โครงหมูอ่อนสับ ตม้ไฟแรงจนสุก สดไฟอ่อนตม้ต่อจนเปื* อยแลว้ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  หรือเป็นกบัแกล้ม 

 
 
 



 182

ส้มแขกต้มเนื�อน่องววั 
ส่วนประกอบ  

เนื�อน่องววัหั*น   300 กรัม 
 ส้มแขกแหง้  10 แวน่ 
หอมแดงทุบ  3 หวั 
กระเทียมทุบ  1 หวั 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 แวน่  

วธีิปรุง   
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่ส้มแขก  หอมแดงทุบ กระเทียมทุบ รอเดือดจดัใส่เนื�อหั*น  
เกลือ นํ�าตาล  ตั�งไฟแรงจนสุกตม้ไฟอ่อนต่อจนเนื�อเปื* อย  ปรุงแต่งรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือเป็นกบัแกลม้ 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ส้มแขกยาํกุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  ส้มแขกสดถูเล็บแมว 80  กรัม 
  มะพร้าวคั*ว  40 กรัม 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  กุง้ปอกลวก   150  กรัม 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ถั*วลิสงคั*ว  20 กรัม 
  ผกัชีหั*น   ½  ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากะปิยา่งใส่ภาชนะยีให้ยุย่ ใส่ตามดว้ยมะพร้าวคั*ว หอมแดงซอย กุง้ปอกลวก 
นํ� าตาลทราย พริกขี�หนูหั*น คลุกให้เขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรย
หนา้ดว้ยถั*วคั*ว ผกัชีหั*น 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
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ส้มแขกยาํอกไก่ทอด 
 ส่วนประกอบ 
  ส้มแขกสดถูเล็บแมว 80 กรัม 
  หวักะทิตม้สุก  ¼  ถว้ย 
  หอมแดงซอย  2 หวั 
  อกไก่ทอดฉีกฝอย  150 กรัม 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 20 กรัม 
 วธีิปรุง 

เอากะปิยา่งใส่ภาชนะยใีหยุ้ย่ ใส่ตามดว้ย หอมแดงซอย อกไก่ทอดฉีกฝอย นํ� าตาล
ทราย พริกขี�หนูหั*น คลุกให้เขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยหนา้ดว้ย
เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 
 

ประเภทนํ�าพริก 
นํ�าพริกส้มแขก 
 ส่วนประกอบ 
  ส้มแขกสดสับ  70 กรัม 
  กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
  หอมแดงเผา  2 หวั 
  กระเทียม  5 กลีบ 
  มนักุง้   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าทราย   ½  ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนู  10 ดอก 
 วทิทีาํ 

เอากระเทียม พริกใส่ครกโขลก แหลกแลว้ตามดว้ยกะปิยา่งโขลกต่อให้เขา้กนั ใส่
ส้มแขกสดสับ นํ�าตาล มนักุง้ ตาํคลุกใหเ้ขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานกบัผกัเครื*องเคียง 
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ส้มกระ(ส้มจี.ด) 
ชื*อวงศ ์Rutaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Citruus halimii B.C.Stone เป็นพืชยืนตน้พุม่ขนาดเล็ก 

แตกกิ*งแขนงเป็นพุม่แน่น ใบรูปไข ่สีเขียวแก่เป็นมนั ดอกเดี*ยวสีขาวมกัออกรวมกนัเป็นกลุ่ม ติดผล
ดก ผลกลมคลา้ยส้มเขียวหวานขนาดโตประมาณเท่าเหรียญสิบ ผลแก่สีเขียว ผลสุกสีเหลืองรส
เปรี� ยวจดั กลิ*นเฉพาะ 

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก่น แกไ้ข ้ใบแกไ้ขส้ันนิบาต  ผลแกเ้สมหะ แกไ้อ แกเ้จ็บคอ 
แกท้อ้งผกู   

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นเอามาเป็นส่วนประกอบอาหารที*ใหร้สเปรี� ยว 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงส้ม 
 ส้มกระแกงส้มปลากด 
  ส่วนประกอบ  

ปลากดตดัทอ่น  200 กรัม 
นํ�าส้มกระ  ½ ถว้ย 
ขี�พร้าไฟหั*น  100 กรัม 
เครื*องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิ ยีคนให้ละลายเขา้กนั
ใส่ตามดว้ยนํ�าส้มกระ ขี�พร้าไฟหั*น รอเดือดจดัใส่ปลากดหั*น เดือดอีกครั� ง
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

แกงส้มกระแตงกวาหมูสามชั�น 
  ส่วนประกอบ  

เนื�อหมูสามชั�นหั*นชิ�น  150 กรัม 
นํ�าส้มกระ  ½ ถว้ย 
แตงกวาหั*นชิ�น  200 กรัม 
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เครื*องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่พอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิ ยีคนให้ละลายเขา้
กนัใส่นํ� าส้มกระ แตงกวาหั*น รอเดือดจัดใส่เนื�อหมูสามชั�นหั*นบางที*
เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
แกงส้มกระแตงโมอ่อนหมูสามชั�น 

  ส่วนประกอบ  
เนื�อหมูสามชั�นหั*นชิ�น  150 กรัม 
นํ�าส้มกระ  ½ ถว้ย 
แตงโมอ่อนหั*นชิ�น 200 กรัม 
เครื*องแกงส้ม   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่พอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิ ยีคนให้ละลายเขา้
กนัใส่นํ� าส้มกระ แตงโมอ่อนหั*น รอเดือดจดัใส่เนื�อหมูสามชั�นหั*นบางที*
เตรียมไว ้เดือดอีกครั� งปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค    
รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
ประเภทต้ม 

ส้มกระต้มยาํกุ้ง 
 ส่วนประกอบ 
  นํ�าส้มกระ  ½  ถว้ย 
  หอมแดงทุบ  2 หวั 
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  กุง้ปอก   150 กรัม 
  มนัฝรั*งหั*น  1 หวั 
  มะเขือเทศ  1 ผล 
  ตะไคร้ทุบ  2 ตน้ 
  ขา่ทุบ   5 กรัม 
  พริกขี�หนูทุบ  8 ดอก 
  ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมแดง ข่า และตะไคร้ทุบ รอเดือดใส่ มนัฝรั*งผา่สี* ส่วน 
มะเขือเทศผ่า นํ� าส้มกระ พริกขี�หนูทุบ กุง้ปอก พอสุกใส่ตามดว้ยใบมะกรูดฉีก 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

ส้มกระยาํปลาหมึกไข่ 
 ส่วนประกอบ 
  ปลาหมึกไขล่วก  150 กรัม 
  นํ�าส้มกระ  5  ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมสับ  5 กรีบ 
  ตน้หอมซอย  2 ชอ้นโตะ๊ 
  ตะไคร้อ่อนซอย  2 ตน้ 
  พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
  เกลือป่น  ½ ชอ้นชา 
  ผกัชี   1 ตน้ 
 วธีิปรุง 

ปลาหมึกไข่ลวกสุกหั*นแว่นใส่ภาชนะ ตามด้วยตน้หอมซอย ตะไคร้ซอย พริก
ขี�หนูหั*น นํ�าส้มกระ กระเทียมสับ คลุกใหเ้ขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จาน
วางบนดว้ยใบผกัชี 
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 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ 

 
ส้มกระนํ�าบูดู 

ส่วนประกอบ  
นํ�าบูดู     ½  ถว้ย  
หอมแดงซอย  2 หวั 
 นํ�าส้มกระ  5  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก  
ปลาทูนึ*ง   1 ตวั 
ตะไคร้ซอยบาง  2 ตน้ 
ใบมะกรูดหั*น  2 ใบ 

วธีิปรุง 
เอานํ� าบูดูเติมนํ� าเล็กน้อยใส่หมอ้ต้มจนเดือด เทใส่ถ้วยตามด้วยปลาทูนึ* งฉีกชิ�น
เล็กๆ หอมแดงซอย ตะไคร้ซอย พริกขี�หนูหั*น นํ� าตาล นํ� าส้มกระ คลุกให้เขา้กนั 
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ โรยหนา้ดว้ยใบมะกรูดหั*นฝอย 

 การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวยร้อนและผกัเครื*องเคียง  

 
ประเภทนํ�าพริก 

นํ�าพริกส้มกระ 
ส่วนประกอบ  

  กระเทียมปอก  5 กลีบ 
  หอมแดงเผา  2 หวั 
  พริกขี�หนูสวน  10 เมด็ 
  กุง้แหง้   ¼ ถว้ย 
  กะปิยา่ง   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  นํ�าส้มกระ  4 ชอ้นโตะ๊ 
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วธีิปรุง 
เอากระเทียม พริกขี�หนู หอมแดง โขลกรวมกนัให้แหลก ใส่ตามดว้ยนํ� าตาล กุง้
แห้ง กะปิ โขลกต่อให้เขา้กนัใส่นํ� าส้มกระ ใชส้ากคลุกในครกปรุงแต่งชิมรสตาม
ชอบ ตกัใส่ถว้ย 

 การบริโภค 
รับประทานกบัขา้วร่วมกบัผกัเครื*องเคียง 

 
ส้มกระกบัจิ�งจัง 

ส่วนประกอบ  
จิ�งจงั    ½ ถว้ย 
นํ�าส้มกระ  5  ชอ้นโตะ๊   
หอมแดงซอย   5 หวั 
พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
 นํ�าตาลทราย   ½  ชอ้นโตะ๊ 
ใบมะกรูดซอย  3 ใบ 

วธีิปรุง 
เอาจิ�งจงัใส่หมอ้เติมนํ� าเล็กน้อยตั�งไฟให้เดือด เทใส่ถ้วยตามด้วยหอมแดงซอย 
พริกขี�หนูหั*น นํ� าตาลทราย นํ� าส้มกระ ใบมะกรูดซอยคลุกให้ละลายเขา้กนั ปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วดว้ยผกัเครื*องเคียง   

 
สะตอ 

ชื*อวงศ ์Mimosaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Pakria speciosa Hassk. เป็นไมย้ืนตน้ขนาดใหญ่ สูง
มากวา่ 30 เมตร โคนตน้มีพพูอนลาํตน้ตรงเปลาเปลือกสีนํ� าตาลแดง ใบประกอบแบบขนนก ใบยาว 
15-50 ซม. กา้นใบยอ่ยยาว 5-10 ซม. ดอกช่อออกตามซอกใบปลายกิ*ง เป็นกระจุกกา้นดอกยาวยาว 
20-30 ซม.  ผลเป็นฝัก เมื*อยงัแก่สีเขียวฝักสุกสีดาํ เนื�อหุ้มเมล็ดสีเหลือง เมล็ดกลมรีแบนเรียงขวาง
ความยาวฝัก  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก แก่น แกไ้ข ้ขบัปัสสาวะ แกผ้อมเหลือง เปลือกตน้แกเ้ริมหรือ
งูสวดั เปลือกฝักแกฝี้หนองพุพอง ไฟไหม ้นํ� าร้อนลวก เมล็ดช่วยให้เจริญอาหาร ลดนํ� าตาลในเลือด 
ป้องกนัเบาหวาน ขบัลมในลาํไส้ ขบัปัสสาวะ แกปั้สสาวะปวดขดักะปริบกะปรอย หรือขุ่นขน้
เหลืองแดง   
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การใชป้ระโยชน์ ดอก ผล และยอดอ่อนของสะตอเอามาประกอบอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 สะตอแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ 
   สะตอแกะเอาแต่เมล็ด 80 กรัม 
   หน่อไผต่งสับ  100 กรัม 
   มะเขือพวง  40 กรัม 
   เมล็ดขนุนผา่ปอก 30 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยคีนให้ละลายเขา้
กนั ใส่หน่อไผ่สับ สะตอ เม็ดขนุน และส่วนประกอบอื*นๆ พอสุกปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือรับประทานกบัขา้วเหนียวห่อใบกระพอ้ 
 
จําพวกแกงคั6ว 
 สะตอแกงคั6วกุ้ง 
  ส่วนประกอบ 
   สะตอแกะเอาแต่เมล็ด 80 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กุง้ปอก   150 กรัม 
   ยอดมะพร้าวสับ  100 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
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   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนละลายเครื*องแกงและกะปิ ผดัให้งวด
หอมใส่ยอดมะพร้าวสับผดัต่อพอสุกใส่เม็ดสะตอตามด้วยหางกะทิ กุง้
ปอก รอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
สะตอแกงส้มกุ้งสด 
  ส่วนประกอบ 
   สะตอขดูผวิออกตดัเมล็ด 150 กรัม 
   กุง้ขนาดกลางปอก 200 กรัม 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

กุง้ปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งพกัไว ้สะตอขดูผวิเปลือกออกตดัเป็นเม็ดพกัไว ้
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่
สะตอ นํ�ามะนาว รอเดือดใส่กุง้ที*เตรียมไว ้พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
สะตอแกงคั6วซี6โครงหมูอ่อน 
  ส่วนประกอบ 
   สะตอแกะเอาแต่เมล็ด 80 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
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   ซี*โครงหมอู่อนสับ 150 กรัม 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

เอาหวักะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนละลายเครื*องแกงและกะปิยีคนเขา้กนั
ผดัให้หอม ใส่ซี*โครงหมูสับผดัต่อพอสุก ใส่ตามดว้ยสะตอ หางกะทิ รอ
เดือดใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
ประเภทผดั 

สะตอผดักนุเชียง 
 ส่วนประกอบ  

กุนเชียงหั*น  150 กรัม 
 สะตอเอาแต่เมล็ด  70 กรัม 
แตงกวา   50 กรัม 
หอมใหญ่ซอย  ½  หวั 
กะปิ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
ส้มแขกซอย  1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามนัพืช   2 ชอ้นโตะ๊ 
กระเทียมทุบ  5 กลีบ  
นํ�าตาล   2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

 วธีิปรุง 
เอากระทะใส่นํ� ามนัตั�งไฟ พอร้อนใส่กระเทียมทุบเจียวให้พอหอม ใส่กุนเชียงผดั
ต่อใหพ้อสุก ใส่สะตอ แตงกวา และหอมใหญ่ซอย ส้มแขกซอย กะปิ  ผดัต่อให้พอ
สุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
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สะตอผดัเปรี�ยวหวาน 
 ส่วนประกอบ 
  สะตอแกะเอาแต่เมด็ 70 กรัม 
  กุง้ปอกผา่หลงั  100 กรัม 
  แตงกวาหั*นเฉียง  100 กรัม 
  มะเขือเทศผา่  2 ผล 
  หอมใหญ่  ½  หวั 
  กระเทียมสับ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   2 ชอ้นชา 
 วธีิปรุง 

เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่ตามดว้ยหอมใหญ่ กระเทียมสับ แตงกวาหั*น 
ผดัจนแตงสุก ใส่ตามดว้ย มะเขือเทศผา่ นํ�าตาล นํ�ามะนาว กุง้ปอกและสะตอผดัต่อ
จนกุง้สุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
สะตอผดัหมูสามชั�น 
 ส่วนประกอบ  

หมูสามชั�นหั*นบาง 150 กรัม 
สะตอแกะเอาแต่เมล็ด  70 กรัม 
แตงกวา   100 กรัม 
พริกขี�หนูทุบ  7 ดอก   
หอมใหญ่ซอย  ½  หวั    
กระเทียมสับ   ½  ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  2 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊  
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 วธีิปรุง 
เอากระทะใส่นํ� ามนัตั�งไฟพอร้อนใส่กระเทียมเจียวพอหอม ใส่เนื�อหมูผดัพอสุก 
ใส่แตงกวาหั*น หอมใหญ่ซอย พริกขี�หนูทุบ  ตามด้วยกะปิยีผดัให้เขา้กนัแล้วใส่
สะตอ ผดัต่อพอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

การบริโภค   
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

สะตอผดัเครื6องแกงกบักุ้ง 
ส่วนประกอบ  

กุง้ปอก    150 กรัม 
สะตอแกะเมล็ด  70 กรัม 
นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 เครื*องแกงเผด็   2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอากระทะใส่นํ� ามนัตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงและกะปิผดัจนหอม ใส่สะตอผดั
ต่อใหพ้อเฉา ใส่ตามดว้ยกุง้ปอกที*เตรียมไวผ้ดัพอกุง้สุก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

ยอดมะกรูดแกงส้มปลาดุก 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดมะกรูดเด็ดใบ 70 กรัม 
   ปลาดุกนา  300 กรัม 
   เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  ½  ชอ้นโตะ๊ 
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  วธีิปรุง 
ปลาดุกนาหั*นลา้งพกัไว ้ เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟ พอร้อนใส่เครื*องแกงและ
กะปิยีให้ละลายเขา้กนั ใส่นํ� ามะนาว รอเดือดใส่ปลาดุกที*เตรียมไวต้าม
ดว้ยยอดมะกรูด พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
สับปะรด 

ชื*อวงศ ์ Bromeliaceae ชื*อทางวิทยาศาตร์: Ananas comosus (L.)Merr. แตกกอ สูง 50-80 
ซม. ใบเป็นใบเดี*ยวเรียงสลบัซอ้นกนัถี*รอบตน้ กวา้ง 6.5 ซม. ไมมี่กา้นใบ ดอกช่อ ออกจากกลางตน้ 
มีดอกยอ่ยจาํนวนมาก ผลเป็นผลรวม รูปทรงกระบอกมน มีกระจุกที*ปลายผลใชข้ยายพนัธ์ุ 
   สรรพคุณทางสมุนไพร จุกสับปะรดเขียว เงา้ส่วนใตดิ้นตม้นํ� าดื*มใชรั้กษาโรคหนองใน
หรือกามโรค ใบตาํพอกแผล เนื�อผลใชเ้ป็นยาแกไ้อขบัเสมหะ แกน(ไส้กลางผล)คั�นเอานํ� าให้กิน
กระตุน้การรู้รส หรือกระตุน้ความอยากกินอาหาร เหงา้ใชเ้ป็นยาขบัปัสสาวะ แกนิ้*ว ลาํตน้และผลมี
เอนไซมย์อ่ยโปรตีน ชื*อ brome lain ใชเ้ป็นยาลดการอกัเสบและบวมจากการถูกกระแทกบาดแผล
หรือการผา่ตดั 
 การใชป้ระโยชน์ ผลและจุกของสับปะรดปรุงแต่งเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ  
 

ประเภทผดั 
สับปะรดผดัข้าว 
 ส่วนประกอบ 
  สับปะรดหั*น   150 กรัม 
  ขา้วสวยเยน็   3 ถว้ย 
  หอมใหญ่สับ   15 กรัม 
  กระเทียมสับ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ตน้หอมซอย   ¼ ถว้ย 
  เนื�อป ู    ½ ถว้ย 
  พริกหวานเขียว เหลือง แดง ¼ ถว้ย 
  ไขไ่ก่    2 ฟอง 
  เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว  30 กรัม 
  ซีอิ�วขาว    2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช   2 ชอ้นโตะ๊ 
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  พริกไทยป่น   1 ชอ้นชา 
  เกลือ    ½ ชอ้นชา  
 วธีิปรุง 

สับปะรดปอกหั*นลูกเต๋าโตประมาณ1 ซม.พกัไว ้พริกหวานเขียว เหลือง แดงตม้
หั*นลูกเต๋าโตประมาณ ½ ซม.พกัไว ้เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนเจียว
กระเทียมและหอมใหญ่ ตามด้วยเนื�อปู ผดัให้พอสุก ตอกไข่ใส่ผดัต่อให้เขา้กนั 
ตามดว้ยขา้ว พริกหวาน สับปะรด เมด็มะมว่งหิมพานตค์ั*ว ผดัใหเ้ขา้กนัอีกครั� งปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยหนา้ดว้ยตน้หอมซอย 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นอาหารหนกั 
 

สาคู 
ชื*อวงศ ์ Palmae ชื*อวิทยาศาสตร์ Metroxylon sagu Rottb. เป็นพืชยืนตน้ใบเลี�ยงเดี*ยว ชอบ

ขึ�นตามขอบห้วยหนองคลองบึงที*เป็นนํ� าจืด ใบประกอบแบบขนนกสีเขียวยาว4-5 เมตร ใบยอ่ย 1-
1.5 เมตร เมื*อตดัทางใบจะมียางใสออกมา ลาํตน้เหนือดินตั�งตรง ดอกช่อออกที*ยอดเมื*อออกผลแลว้
ตน้จะตาย   

สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดอ่อน แกเ้ส้นเอ็นบาํรุงขอ้ บาํรุงกระดูก รากแกไ้ขข้บัปัสสาวะ 
ผลแกบิ้ดปิดธาตุ ยางจากทางใบ แกเ้ริมหรืองูสวดั แผลไฟไหม ้ใชท้าหนา้ลอกสิวเสี� ยน ลอกฝ้า   

การใชป้ระโยชน์ ใบเยบ็มุงหลงัคาหรือกั�นฝาบา้น กา้นทางใบใช้ทาํกรงนกหรือทาํฝาบา้น 
ตน้ตดัทอ่นยาวประมาณ 50 ซม.ตั�งนอนไวใ้ห้เป็ดไก่จิกกินส่วนที*เหลือแช่นํ� าไวใ้ชใ้นวนัต่อๆไป ลาํ
ตน้ที*กาํลงัอยูใ่นระยะมีช่อดอกเป็นเขากวาง จะมีแป้งในลาํตน้มาก ใชท้าํแป้งลาคู ยอดลาํตน้อ่อนเอา
มาปรุงอาหารไดเ้ช่นเดียวกบัยอดมะพร้าว ชาวบา้นสมยัก่อนมกัตดัแบกเอามาช่วยงานประเพณีหรือ
เป็นของกาํนันแก่ผูซึ้* งอยู่ในระบบนิเวศที*หายาก เพราะเอามาประกอบอาหารใช้เลี� ยงแขกที*มา
ช่วยงานไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 ยอดสาคูแกงกะทไิก่ 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดสาคูสับ  200 กรัม 
   ตะโพกไก่สับ  250 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
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   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กะทิ   3 ถว้ย 
   นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนละลายเครื*องแกงและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั พอเดือดจดัใส่ยอดสาคู สุกนิ*มดีแลว้ใส่ตะโพกไก่สับ รอสุกปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงจืด  
 ยอดสาคูต้มซี6โครงหมูอ่อน 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดสาคูหั*นชิ�น  250 กรัม 
   หอมแดงทุบ  2 หวั 
   กระเทียมทุบ  1 หวั 
   ซี*โครงหมอู่อนสับ 200 กรัม 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 
   เกลือ   1 ชอ้นชา 
  วธีิปรุง 

เอานํ�าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่หอมทุบ กระเทียมทุบ พอเดือดจดัใส่ซี*โครงหมูสับ
ให้เดือดซักระยะหนึ* งแล้วตั�งไฟอ่อนจนเนื�อเริ*มเปื* อย ใส่ยอดสาคูตม้ต่อ
จนสุกนุ่ม ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
จําพวกแกงคั6ว 
 ยอดสาคูแกงคั6วกุ้ง 
  ส่วนประกอบ 
   ยอดสาคูสับ  200 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
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   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   กุง้ปอก   150 กรัม 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
  วธีิปรุง 

เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนละลายเครื* องแกงและกะปิยีคนให้
ละลายเขา้กนัผดัจนหอม ใส่ยอดสาคูสับพอสุกใส่กุง้ปอกผดัต่อ ใส่หาง
กะทิ รอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 
จําพวกแกงส้ม 
 ยอดสาคูแกงส้มปลากะพง 

ส่วนประกอบ  
ยอดสาคูหั*นชิ�น  150 กรัม 
เครื*องแกงส้ม  2 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
เนื�อปลากะพงหั*น 200 กรัม 
นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย 
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง   
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่กะปิและเครื*องแกงยีคนให้ละลายเขา้กนั 
ใส่นํ�ามะนาว ยอดสาคู พอเดือดจดัใส่ปลาที*เตรียมไว ้รอสุกปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ประเภทผดัหรือทอด 
ยอดสาคูผดั 
 ส่วนประกอบ 
  ยอดสาคูสับชิ�นเล็ก 200 กรัม 
  กุง้ปอก   100 กรัม 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  พริกขี�หนูทุบ  5 ดอก 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง  

เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟ พอร้อนใส่กะปิผดักบัพริกขี�หนูทุบให้พอหอมใส่ยอด
สาคูสับผดัต่อจนสุก ใส่กุง้ปอกพอกุง้สุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
อาจาดยอดสาคู 

ส่วนประกอบ 
  นํ�าส้มสายชู  ½  ถว้ย 
  นํ�าตาลทราย  3 ชอ้นโตะ๊ 
  เกลือ   ½ ชอ้นโตะ๊ 
  ยอดสาคูซอยบาง  300 กรัม 
  หอมแดงซอย  4 หวั 
  พริกชี� ฟ้าแดงซอย 3 ดอก 
  ใบผกัชีสับ  1 ชอ้นโตะ๊ 

วธีิปรุง 
เอานํ�าส้มสายชูผสมนํ� าตาลทราย เกลือ คนจนละลายเขา้กนัใส่ภาชนะพกัรอไว ้นาํ
ยอดอ่อนของสาคูมาหั*นหรือฝนบางๆเป็นชิ�นพองามใส่ถว้ย โรยหนา้ดว้ยหอมแดง
ซอย พริกชี� ฟ้าเขียวซอย ราดดว้ยนํ�าอาจาดที*พกัรอไว ้โรยดว้ยใบผกัชีเล็กนอ้ย  
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การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือกบัแกลม้ ยกเสิร์ฟพร้อมกบัของทอด เช่น ทอดมนั
ปลาหรือกุง้ 
 

สาหร่ายผมนาง 
 ชื*อวงศ ์Gracilariaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Gracilaria fisheries (Xia et Abbott) Abbott, Zhang 
et Xia) เป็นสาหร่ายขึ�นในระบบนิเวศที*มีนํ�ากร่อย เกาะอยูก่บัวสัดุใตน้ํ� า เช่น เปลือกหอย กอ้นกรวด 
ตอไม ้ ลกัษณะตน้เป็นเส้นกลมยาวเล็กสีเขียวแก่ ขนาดประมาณไส้ดินสอดาํ ตน้ 

 การใชป้ระโยชน์ การแพทยแ์ผนปัจจุบนั ใชท้าํยารักษาโรคกระเพาะ ยาระบาย และยาแก้
โรคคอพอก ทาํแคปซูลสาํหรับหุม้ยา ใชรั้กษาโรคกระเพาะหยอ่น ลาํไส้ใหญ่อกัเสบ ริดสีดวงทวาร 
ใจสั*น ความดนัโลหิตสูง หลอดเลือดแข็ง ขอ้อกัเสบ โรคอว้นต่างๆ หากรับประทานสาหร่ายเป็น
ประจาํ จะช่วยทาํให้อาการทุเลาลงได ้ ทางผลิตภณัฑ์อาหารใชท้าํวุน้ในอุตสาหกรรมแยม ขนมปัง 
เนย มายองเนส และลูกกวาด โดยใชเ้ป็นตวัช่วยให้นิ*มและขน้ ใชใ้ส่ในอาหารกระป๋องช่วยป้องกนั
สนิม ใชผ้สมเครื*องดื*ม เช่น ไวน์ เบียร์ ช่วยทาํใหสี้ใสไมต่กตะกอน ตน้รับประทานสดหรือแหง้ได ้

 
ประเภทยาํหรือพล่า 

สาหร่ายผมนาง ยาํมะพร้าวคั6ว 
ส่วนประกอบ  

สาหร่ายแหง้   150 กรัม 
ตะไคร้ซอย   10 กรัม 
หอมแดงซอย  2 หวั 
 มะพร้าวคั*ว   40 กรัม 
พริกขี�หนูหั*น    ดอก 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าส้มตาลโตนด  5 ชอ้นโตะ๊ 
ถั*วลิสงคั*ว  30 กรัม 

วธีิปรุง 
สาหร่ายแห้งลา้งเด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ตามดว้ยตะไคร้ซอย หอมแดงซอย มะพร้าวคั*ว 
พริกขี�หนูหั*น กะปิยา่ง คลุกให้ละลายเขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ โรยหนา้ดว้ย
ถั*วลิสงคั*ว 

การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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โสน 
ชื*อวงศ ์Leguminosae-Papilionoideae ชื*อวิทยาศาสตร์ Sesbania javanica Mig โสนเป็นพืช

อายปีุเดียวตน้สูง 1-2 เมตร  เนื�อไมเ้บาเปราะไม่มีแก่น ชอบขึ�นตามขอบหนองบึง ใบประกอบแบบ
ขนนกปลายใบคี*  ดอกช่อสีเหลือง ผลเป็นฝักยาว มีเมล็ดมาก  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก ตน้ ใบ แกไ้ข ้ขบัปัสสาวะ แกผ้อมเหลือง ดอก แกป้วดมวน
ทอ้ง แกโ้รคผวัหนงัผื*นคนั กลากเกลื�อน ช่วยระบายอ่อนๆ  ตน้ยา่งไฟให้เกรียมแลว้ตม้เอานํ� าดื*มเป็น
ยาขบัปัสสาวะ   

การใชป้ระโยชน์ โสน เอามาเป็นอาหารไดท้ั�งดอกและยอดอ่อน 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงส้ม 
 ดอกโสนแกงส้มปลาดุก  

ส่วนประกอบ 
   ดอกโสนสด  250 กรัม 

ปลาดุกหั*น  300 กรัม 
   นํ�ามะนาว  ½ ถว้ย 
   เครื*องแกงส้ม  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 

นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

  วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟพอร้อนใส่เครื*องแกงส้มและกะปิยีคนให้ละลายเขา้
กนั ใส่นํ�ามะนาว รอเดือดใส่ปลาตามดว้ยดอกโสนที*เตรียมไว ้พอสุกปรุง
แต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยาํดอกโสน 

ส่วนประกอบ  
ดอกโสน  200 กรัม  
กุง้ปอกลวก  150 กรัม  
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หวักะทิตม้สุก  ¼ ถว้ย  
หอมแดงซอย  3 หวั  
นํ�ามะนาว  4 ชอ้นโตะ๊  
นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
 กะปิยา่ง  1 ชอ้นโตะ๊ 
 พริกขี�หนูหั*น  7 ดอก 
ถั*วลิสงคั*ว  ¼ ถว้ย 

วธีิปรุง 
ดอกโสนเด็ดเอาแต่ดอกลวกเด็ดนํ� าพกัรอไว ้ลวกกุง้เด็ดนํ� าใส่ภาชนะ ใส่ตามดว้ย
ดอกโสนลวก มะพร้าวคั*ว หอมแดงซอย นํ� ามะนาว กะปิยา่ง(ยีให้ยุย่ก่อน)คลุกให้
เขา้กนั ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ ตกัใส่จานโรยดว้ยถั*วลิสงคั*ว 

การบริโภค 
 รับประทานกบัขา้วสวย หรือเป็นกบัแกลม้ 

 
หมากหมก 

ชื*อวงศ์ Opiliaceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Lepionurus sylvestris  Blume ไมพุ้่มขนาดเล็กสูง
ประมาณ 1 – 4 เมตร ใบเป็นใบเดี*ยวเรียงสลบัรูปไข่ขอบขนาน แผน่ใบหนารูปหอกหรือไข่กลบั 
ดอกออกเป็นช่อที*ซอกมุมใบ ผลกลมรียาวประมาณ 1 เซนติเมตร ผลแก่สีเขียวเมื*อสุกสีแดงสด 

สรรพคุณทางสมุนไพร รากใชกิ้นดิบๆหรือเคี*ยวกบันํ� า 3 ส่วนให้เหลือ 1 ส่วนดื*มบาํรุง
กาํลงักระตุน้ความกาํหนดั  รากตากแห้งบดผสมนํ� าผึ�ง  ปั� นกลอนขนาดปลายกอ้ยกินวนัละ 3 เม็ด
เป็นยาบาํรุงกาํลงั    รากตม้กินแกต้านขโมย แกซ้างในเด็ก รักษาฝ้าในปาก ทั�งตน้แกโ้รคไตโรคนิ*ว
ขบัปัสสาวะ   

การใชป้ระโยชน์ ใบอ่อนนาํมาปรุงประกอบอาหารได ้
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงจืด  
 หมากหมกแกงเลยีง 

 ส่วนประกอบ  
ใบหมากหมกอ่อน  100 กรัม 
หน่อไผส่ับ  60 กรัม 
กะปิ    1 ชอ้นโตะ๊ 
กุง้แหง้    50 กรัม 
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หอมแดงทุบ  2 หวั 
เกลือ    1 ชอ้นชา 
นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกไทยตาํ  2 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟใส่กะปิ หอมแดงทุบ พริกไทยตาํ หน่อไผส่ับ รอให้
นํ�าเดือดใส่กุง้แหง้ ใบหมากหมก พอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  

 
เห็ด 

เห็ดที*รับประทานไดมี้หลายชนิด และแต่ละชนิดก็อยูใ่นระบบนิเวศที*แตกต่างกนั การอนุ
รักความหลากหลายของระบบนิเวศ จะช่วยใหมี้เห็ดที*รับประทานไดห้ลากหลายชนิดพนัธ์ดว้ย เช่น 
เห็ดโคน เห็ดเสม็ด เห็ดตบัเต่า เห็ดแครง เห็ดเผาะ เห็ดนา เห็ดไข่ไก่ เป็นต้น ในอดีตชาวบ้านรู้
ฤดูกาลและระบบนิเวศที*จะหาเห็ดชนิดต่างๆ  แลว้เอามาปรุงเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

สรรพคุณทางสมุนไพร เห็ดทุกชนิดที*กินได ้ประโยชน์ทางยา บาํรุงตบั บาํรุงปอด บาํรุง
หวัใจ บาํรุงกาํลงั ชนิดกินไมไ่ดแ้กโ้รคผวิหนงั 

 
เห็ดแครงพริกไทยดํากุ้งสด 
 ส่วนประกอบ 
  เห็ดแครงสด  100 กรัม 
  กุง้ขนาดกลาง  150 กรัม 
  พริกไทยตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  กระเทียมสับ  1 หวั 
  ซอสหอยนางรม  2 ชอ้นโตะ๊ 
  ซีอิ�วขาว   1 ชอ้นชา 
  นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นชา 
  นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เห็ดแครงสดตดัตีนออกลา้งเด็ดนํ�าพกัไว ้กุง้ปอกเวน้หางผา่หลงัลา้งเด็ดนํ�าไว ้เอา
กระทะใส่นํ�ามนัพืชตั�งไฟ พอร้อนใส่กระเทียมสับเจียวใหเ้หลืองหอม ใส่ตามดว้ย
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เห็ดแครงที*พกัรอไว ้พริกไทยตาํ ซอสหอยนางรม ซีอิ�วขาว ผดัคลุกกนัพอเห็ดเริ*ม
สุกใส่กุง้ ผดัต่อจนกุง้สุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

 เห็ดโคนสมุนไพร 
  ส่วนประกอบ 
   เห็ดโคน   300 กรัม 
   ซีอิ�วขาว   2 ชอ้นโตะ๊ 
   พริกไทยป่น  1 ชอ้นชา 
   พริกขี�หนูตาํ  6 ดอก 
   ใบมะกรูดฉีก  3 ใบ 
   ใบโหระพา  10 ใบ  
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาลทราย  ½ ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�ามนัพืช  1 ถว้ย 
  วธีิปรุง 

ฉีกเห็ดเป็นเส้นโตประมาณนิ�วกอ้ยใส่ภาชนะ ใส่ตามด้วยพริกไทยป่น 
ซีอิ�วขาว เอานํ� ามนัใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เห็ดลงทอดจนกรอบ ช้อน
ขึ�นเด็ดนํ�ามนัรอไว ้เอาใบมะกรูดฉีกและใบโหระพาใส่ทอดให้กรอบชอ้น
ขึ�นเด็ดนํ� ามนั เอาพริกขี�หนูตาํใส่ภาชนะตามดว้ยนํ� าปลา นํ� าตาล เห็ดทอด 
ใบมะกรูดและโหระพาทอด คลุกใหเ้ขา้กนัปรุงแต่งชิมรสตามชอบ  

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัข้าวหรือกบัแกล้ม ใช้เห็ดชนิดอื*นแทนเห็ดโคนได ้
เช่น เห็ดนา เห็ดแครง เห็ดตบัเต่า เห็ดขอนขาว 

 
เห็ดโคนผดักระเพรา 
 ส่วนประกอบ 
  เห็ดโคนฉีก  200 กรัม 

ใบกะเพรา  70 กรัม 
  หมูสับ   100 กรัม 
  กระเทียมสับ  2 ชอ้นโตะ๊ 
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  พริกขี�หนูตาํ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัหอย  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   1 ชอ้นชา 

นํ�ามนัพืช  2 ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัเจียวกระเทียมสับให้หอม ใส่ตามดว้ยหมูสับเห็ดโนนฉีก 
พริกขี�หนูตาํ นํ�ามนัหอย ผดัใหเ้ขา้กนัตามดว้ยใบกระเพราผดัต่อให้พอเฉา ปรุงแต่ง
ชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

เหรียง 
วงศ ์Leguminosae-Mimosoideae ชื*อพฤกษศาสตร์ Parkia timoriana Merr. เป็นพืชยืนตน้

ขนาดใหญ่ มีพพูอนชอบแสงเรือนยอด เป็นไมช้ั�นบนสูงไดถึ้ง  50  เมตร ชอบที*มีฝนตกชุกความชุ่ม
ชื�นในอากาศสูง ลาํตน้เปลาตรง เนื�อไมเ้ปราะไม่มีแก่น เริ*มผลดัใบขณะที*ออกช่อดอก ใบร่วงหมด
ตน้เมื*อผลเริ*มแก่ แลว้ผลิออกมาใหม่ทั�งเรือนยอด ใบประกอบแบบขนนก 2 ชั�นเรียงสลบักนั  ใบ
ยอ่ยรูปขอบขนานปลายใบโคง้ไปทางดา้นหนา้  ดอกออกเป็นช่อกระจุกกลมกา้นช่อดอกยาว  ผลช่อ
เป็นฝักแคบแบนแข็งไม่บิด ฝักแก่ไม่เห็นเมล็ดนูนอยา่งเด่นชดัเหมือนสะตอ เมล็ดขนาด 11 x 20 
มม. ประมาณ 20 เมล็ดต่อฝัก เปลือกหุม้เมล็ดแขง็หนาสีคลํ�า  

สรรพคุณทางสมุนไพร ราก เนื�อไม ้แกผ้อมเหลือง ขบัปัสสาวะ แกก้ษยั เปลือกตน้แกแ้ผล
พุพอง แกเ้ริมหรืองูสวดั เมล็ดบาํรุงเส้นเอ็น บาํรุงขอ้ บาํรุงกระดูก ฝักที*เอาเมล็ดออกแลว้ตม้นํ� าใช้
ชะลา้งแผลหรือแช่ชาํระริดสีดวงทวาร  

การใชป้ระโยชน์ ชาวบา้นเกบ็เอาฝักที*หล่นอยูต่ามโคนตน้มาแกะเอาเม็ด รวบรวมไวพ้อได้
จาํนวนตามความตอ้งการแลว้ อาจจะเอาไปขายหรือเอาไปตดัเปลือกแขง้ออกบางส่วนออกแลว้แช่
นํ�าใหซึ้มเขา้ถึงเมด็ใน จากนั�นเอาไปเพาะ แลว้เอาใบเลี�ยงมาปรุงเป็นอาหารไดห้ลายรูปแบบ 

 
ประเภทแกง 

จําพวกแกงกะท ิ
 ลกูเหรียงแกงกะทสิมรม 
  ส่วนประกอบ 
   เมล็ดลูกเหลียงเพาะ 100 กรัม 
   เนื�อสันหั*น  100 กรัม 
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   หน่อไผต่งสับ  150 กรัม 
   มะเขือหั*น  50 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  3 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหางกะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่เครื*องแกงและกะปิยีคนละลายให้
ละลายเขา้กนั ใส่หน่อไม ้สะตอ มะเขือ และส่วนประกอบอื*นๆ พอสุก
ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว หรือรับประทานกบัขา้วเหนียวห่อใบกระพอ้ 
 

ประเภทผดัหรือทอด 
ลกูเหรียงผดัเผด็ซี6โครงหมู 
 ส่วนประกอบ 
  เมล็ดเหรียงเพาะ  100 กรัม 
  ซี*โครงหมูสับ  1 ถว้ย 
  เครื*องแกงเผด็  2 ชอ้นโตะ๊ 
  กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
  ใบมะกรูดฉีก  2 ใบ 
  นํ�ามนัพืช  ¼ ถว้ย 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

เอากระทะตั�งไฟใส่นํ� ามนัพอร้อนผดัเครื*องแกงให้หอม ใส่ซี*โครงสับผดัต่อพอสุก 
ใส่ลูกเหรียง ใบมะกรูด ผดัต่อใหล้ะลายเขา้กนั  สุกแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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ลกูเหรียงผดัเปรี�ยวหวาน 
 ส่วนประกอบ 
  ลูกเหรียงเพาะ  80 กรัม 
  กุง้ปอกผา่หลงั  150 กรัม 
  สับปะรดหั*น  100 กรัม 
  หอมใหญ่ซอย  50 กรัม 
  กระเทียมสับ  1 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามะนาว  2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนั   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาล   ½  ชอ้นโตะ๊ 
 วธีิปรุง 

ตม้นํ�าพอเดือดใส่เกลือตามดว้ยลูกเหรียงลงลวกจนสุกเทนํ� าทิ�งวางเด็ดนํ� ารอไว ้เอา
นํ� ามันใส่กระทะเจียวกระเทียมให้พอหอม ใส่ตามด้วยสับปะรดหั*น กุ้งปอก 
นํ�าปลา นํ�าตาล นํ�ามะนาว ผดัใหพ้อสุกใส่ลูกเหรียงผดัต่อ ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 

 
อ้อดิบ 

 ชื*อวงศ ์  Araceae ชื*อวทิยาศาสตร์  Microlepia speluncae Moore ไมล้ม้ลุกสูง 50-70 ซม. 
ชอบดินร่วนและชื�น ลาํตน้เป็นหวัใตดิ้นรูปทรงกลม  เนื�อในหวัสีขาว ใบเดี*ยวออกเรียงสลบัเป็นวง
บริเวณผวิดิน  แผน่ใบกวา้งประมาณ 50 ซม. ขอบใบเรียบ กา้นใบยาวสีเขียวอ่อน 

สรรพคุณทางสมุนไพร ออ้ดิบ ออ้ขาว ออ้ดาํ แกพ้รรดึก ริดสีดวงลาํไส้ ริดสีดวงทวาร กดั
เถาดาน ใบตาํปิดฝี 

การใช้ประโยชน์ กาบใบและใบอ่อนกินเป็นผกัเครื*องเคียงได ้ ชาวบา้นนิยมปลูกไวต้าม
ขา้งที*พกัอาศยัขา้งบอ่นํ�า หากไมส่ะดวกขดัสนกบัขา้วกจ็ะเอามาทาํอาหารไดห้ลายรูปแบบ 
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ

อ้อดิบแกงกะทกิบัเนื�อหมู 
  ส่วนประกอบ  
   กา้นใบตดัทอ่น  200 กรัม 
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   กะทิสด   3 ถว้ย 
   เนื�อหม ู   150 กรัม 
   เครื*องแกงกะทิ  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าตาล   ½ แวน่ 

 วธีิปรุง  
เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟพอเดือดใส่กะปิและเครื*องแกงคนให้ละลายเขา้กนั 
ใส่ออ้ดิบเมื*อสุกนิ*มแลว้ใส่หมูรอสุกปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้ว 
 

จําพวกแกงคั6ว 
 อ้อดิบแกงคั6วกุ้ง  

ส่วนประกอบ 
   ออ้ดิบหั*นทอ่น  200 กรัม 
   เครื*องแกงคั*ว  2 ชอ้นโตะ๊ 
   กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
   กุง้ปอก   150 กรัม 
   ใบมะกรูดฉีก  4 ใบ 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   หวักะทิ   1 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1 ชอ้นโตะ๊ 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

เอาหัวกะทิใส่กระทะตั�งไฟพอร้อนใส่เครื* องแกงและกะปิยีละลายให้
ละลายเขา้กนัผดัให้หอม ใส่ออ้ดิบตามด้วยกุง้ปอก ผดัต่อพอสุกใส่หาง
กะทิ ใบมะกรูดฉีก รอเดือดปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 

  การบริโภค 
   รับประทานเป็นกบัขา้ว   
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จําพวกแกงส้ม 
 อ้อดิบแกงส้มปลาสําล ี

ส่วนประกอบ  
ปลาสาํลีหั*น  200 กรัม 
 ออ้ดิบหั*น  150 กรัม 
เครื*องแกงส้ม  3 ชอ้นโตะ๊ 
กะปิ   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�ามะนาว  ½  ถว้ย 
นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
นํ�าตาล   1 ชอ้นชา 

วธีิปรุง 
เอานํ� าใส่หมอ้ตั�งไฟให้เดือดใส่เครื*องแกงและกะปิ คนให้ละลายเขา้กนั
แลว้ใส่นํ� ามะนาว รอเดือดใส่ ออ้ดิบ ปลาสําลีหั*นพอปลาสุกปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ  

การบริโภค  
รับประทานกบัขา้วสวย 
 

ประเภทยาํหรือพล่า 
ยาํอ้อดิบ 
 ส่วนประกอบ 
  ออ้ดิบหั*นบางลวก 200 กรัม 
  มะพร้าวคั*ว  40 กรัม 
  กุง้ปอกลวก  200 กรัม 
  หอมแดงซอย  150 กรัม 
  นํ�ามะนาว  5 ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�าตาลทราย  1 ชอ้นชา 
  เกลือ   1 ชอ้นชา 
  พริกขี�หนูสดหั*น  7 เมด็ 
 วธีิปรุง 

เอาออ้ดิบลอกเปลือกออกหั*นบางแลว้ลวกนํ� าเดือดใส่เกลือ ปั� นนํ� าออกใส่ภาชนะ
คลุกกบัมะพร้าวคั*ว หอมแดงซอย นํ�ามะนาว นํ�าตาล นํ�าปลา และพริกขี�หนู กุง้ลวก
เมือเขา้กนัดีแลว้ปรุงแต่งชิมรสตามชอบ 
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การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว  
 

โหระพา 
ชื*อวงศ ์  Labiatae ชื*อวทิยาศาสตร์  Ocimum basilicum  L. เป็นพืชตน้ขนาดเล็กมีอายไุด้

หลายฤดู ลาํตน้อ่อนเป็นสีเหลี*ยมแตกแขนงมาก กิ*งกา้นสีมว่งแดง มีขนอ่อนๆ ที*ผวิลาํตน้ ใบสีเขียว
อมมว่ง ขอบใบหยกัแบบฟันเลื*อย ดอกเล็กสีขาวหรือมว่งออกเป็นช่อคลา้ยฉตัรที*ยอด เมล็ดสีดาํ  

การใชป้ระโยชน์และสรรพคุณทางสมุนไพร ทาํใหเ้จริญอาหาร แกป้วดหวั แกห้วดั แก้
ปวดกระเพาะอาหาร แกจุ้กเสียดแน่นทอ้ง เมล็ดใชเ้ป็นยาระบาย โหระพามีกลิ*นหอมทั�งตน้ เป็นผกั
สวนครัวใชป้ระกอบอาหาร เช่น 

 
ประเภทผดัหรือทอด 

โหระพาไข่ทอด 
 ส่วนประกอบ 
  ใบโหระพา   20 กรัม 
  ไขไ่ก่    4 ฟอง 
  มะเขือยาวหั*น   40 กรัม 
  พริกชี� ฟ้าเขียวหั*น  ¼ ถว้ย 
  ปลาหมึกหั*นแวน่  ½ ถว้ย 
  กุง้ปอก    ½ ถว้ย 
  ลูกชิ�นปลาผา่กลาง  ¼ ถว้ย 
  นํ�าปลา    ½ ชอ้นโตะ๊ 
  นํ�ามนัพืช   ½  ถว้ย 
 วธีิปรุง 

มะเขือยาวผา่กลางหั*นบางพกัไว ้ตอกไข่ใส่ภาชนะตีให้เขา้กนั ใส่มะเขือหั*น พริก
หั*น ปลาหมึกหั*น กุง้ปอก ลูกชิ�นผา่ นํ� าปลา ใบโหระพา คลุกให้เขา้กนัอีกครั� ง เอา
กระทะตั�งไฟใส่นํ�ามนัพอร้อนไดที้* เทไขค่ลุกผกัลงทอดปิดฝาอบไว ้พอขา้งล่างสุก
กลบัอีกดา้นลง ลดไฟอ่อนปิดฝา พอสุกหอมไดที้*ตกัขึ�นเด็ดนํ�ามนั 

 การบริโภค 
  รับประทานเป็นกบัขา้ว 
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อตุพดิ 
ชื*อวงศ ์Araceae ชื*อวิทยาศาสตร์ Typhonium  trilobatum  (L.) Schott เป็นพืชลม้ลุกจาํพวก

บอน ชอบขึ�นตามที*ชื�นดินร่วนทราย ใบสีเขียวเป็นรูปดาวสามแฉก กา้นใบยาวประมาณ 1 คืบออก
จากหวัใตดิ้น ลาํตน้เป็นหวัใตดิ้นรูปทรงกลม  เนื�อในหวัสีขาวนวล มีกลิ*นหอมเฉพาะตวั ใบเดี*ยวสี
เขียวออกเรียงสลับเป็นวงบริเวณผิวดิน ดอกออกเป็นช่อยาวรูปแท่งทรงกระบอก แต่ละช่อ
ประกอบดว้ยดอกยอ่ยเรียงอดักนัแน่น ออกดอกที*ยอดมีใบประดบัรองรับ ปลายใบประดบัแหลม
ขอบมว้นเขา้หากนั ดอกแยกเพศอยูใ่นช่อเดียวกนั ดอกสีสดใสแต่มีกลิ*นเหมน็เหมือนอุจจาระ  

สรรพคุณทางสมุนไพร แกเ้ถาดาน แกริ้ดสีดวง แกพ้รรดึก แกไ้อ ใบตาํปิดหวัฝี 
การใชป้ระโยชน์ กินอุตพิดจะช่วยขบัเสมหะ ทาํใหเ้สียงดี ชาวบา้นจึงมกันิยมทาํแกงอุตพิด

ไปถวายพระนกัเทศน์เพราะเป็นทั�งอาหารและโอสถ ใชป้ระกอบเป็นอาหารไดท้ั�งกา้นใบและยอด
ใบอ่อน ชาวบา้นในอดีตนิยมทาํกินในช่วงฤดูฝนเพราะอุตพิดแตกหน่อขึ�นมาใหมมี่ใบอ่อนมาก  
 

ประเภทแกง 
จําพวกแกงกะท ิ
 อตุพดิแกงกะทปิลาย่าง 
  ส่วนประกอบ 
   กา้นอุตพิดหั*นฝอย 200 กรัม 
   ปลายา่ง   100 กรัม 
   หวักะทิ   1ถว้ย 
   หางกะทิ  2 ถว้ย 
   นํ�าตาล   1ชอ้นโตะ๊ 
   ใบมะกรูด  5 กรัม 
   นํ�าปลา   1 ชอ้นโตะ๊ 
  วธีิปรุง 

อุตพิดลอกหั*นฝอยคั*วให้พอแห้งพกัรอไว ้เอากะทิใส่หมอ้ตั�งไฟ พอเดือด
ใส่เครื*องแกงและกะปิยีให้ละลายเขา้กนั รอเดือดจดัใส่อุตพิดที*เตรียมไว ้
ให้เดือดต่ออีกเล็กน้อยใส่ปลายา่ง ตามดว้ยใบมะกรูดฉีก ปรุงแต่งชิมรส
ตามชอบ 

  การบริโภค 
รับประทานเป็นกบัขา้ว ขณะปรุงเป็นอาหารห้ามปิดฝา ห้ามเติมนํ� าเพื*อให้
ส่วนที*เป็นพิษ(ทาํใหค้นั)ระเหยออกไป 
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ประเภทยาํหรือพล่า 
ยาํอตุพดิ 

ส่วนประกอบ  
กา้นใบอุตพิดหั*น  200 กรัม  
นํ�ามะนาว    5 ชอ้นโตะ๊ 
หอมแดงซอย  2 หวั 
กะปิยา่ง   1 ชอ้นโตะ๊ 
พริกขี�หนูหั*น  8 ดอก 
นํ�าปลา   2 ชอ้นโตะ๊ 
ถั*วลิสงคั*ว  30 กรัม 

วธีิปรุง 
กา้นใบอุตพิดลอกผิวออกหั*นขวางบางๆ เอาไปขยาํกบันํ� าเกลือแลว้คั�นนํ� าออก ใส่
ภาชนะคลุกกบัหอมซอย นํ� ามะนาว กะปิยา่ง พริกขี�หนูหั*นให้เขา้กนั ปรุงแต่งชิม
รสตามชอบ ตกัใส่จานโรยดว้ยถั*วลิสงคั*ว 

การบริโภค  
รับประทานเป็นกบัขา้วหรือรับประทานเป็นอาหารวา่ง(ช่วยขบัเสมหะ) 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------ 
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คาํนํา 
 

คณะการจดัการสิงแวดลอ้ม  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  และเครือข่ายวิจยัชุมชน สํานกัวิจยัและพฒันา   
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ดาํเนินการร่วมกบันกัศึกษา และแกนนาํชุมชน  ตาํบลเกาะหมาก อาํเภอปาก
พะยูน จงัหวดัพทัลุง พื,นทีแห่งนี, มีความสําคญัทางประวติัศาสตร์แห่งหนึ งของจงัหวดัพทัลุง  เป็นสถานทีที
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้คยเสด็จมาประทบัแรมระยะหนึง 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จึงไดท้าํการสํารวจพรรณพืชประจาํถินทีเขาชนั เพือเป็นการอนุรักษ์พืช
พรรณทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั,งเป็นห้องเรียนธรรมชาติแก่บุคคลผูส้นใจพื,นที
ประวติัศาสตร์แห่งนี,   จึงสนบัสนุนให้มีคณะทาํงาน นาํโดย ผศ.ดร.ปราโมทย ์ และ รศ.ดร.ดนุพล ตนันโยภาส  
โดยมีคุณ บญัญติั  พทัธธรรม เจา้ของเขาชนัรีสอร์ทเป็นผูส้นบัสนุนและอาํนวยความสะดวก  ซึ งเอกสารวชิาการ
ฉบบันี, เป็นการรวบรวมพืชพรรณทางธรรมชาติของเขาชนัไว ้ อนึงเพือเป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษพ์ื,นทีเขาชนั
และเพือเป็นประโยชน์ต่อผูที้มีความสนใจในดา้นดงักล่าวต่อไป 

 
 
 
 
 
 

                     (รศ.ดร.สุรพล   อารียก์ุล) 
          รองอธิการบดีฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษา 
สาํนกัวจิยัและพฒันา  มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



คาํนํา 
 

หนังสือ “พรรณพืชเขาชัน ถินประวติัศาสตร์พระพุทธเจ้าหลวง” เป็นการแสดงให้เห็นถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย โดยเฉพาะทอ้งถินภาคใต ้รวมถึงชนิดและคุณค่าของพืชพรรณและ
สิงมีชีวติต่าง ๆ การผกูโยงของภูมิปัญญาชุมชน ทีเป็นแหล่งประวติัศาสตร์ทีสาํคญัแห่งหนึง  
 การรวบรวมความรู้ จดัทาํเป็นหนังสือ เป็นแหล่งข้อมูลทีดีเพือให้ตระหนักถึงคุณค่า ความเป็น
ประโยชน์ของความหลากหลายของพืชพรรณ สิงมีชีวิต ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ทีสัมพนัธ์ผูกโยงถึง
การดาํรงชีพ รวมถึงภูมิปัญญาทีอยูร่่วมกบัธรรมชาติ เพือนาํไปสู่การหวงแหน อนุรักษ ์รักษาความเป็นธรรมชาติ 
ความหลากหลายใหค้งอยูอ่ยา่งย ังยนืต่อไป  
 ขอขอบคุณ ผศ.ดร. ปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี และผู ้มี ส่วนร่วมในการรวบรวมความรู้ รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการคงอยูร่่วมกนั 
อนัเป็นคุณคา่และประโยชน์ของหนงัสือ“พรรณพืชเขาชนั ถินประวติัศาสตร์พระพุทธเจา้หลวง” นี,  
 
 
 
 
 
 

    รศ.ดร. วลัลภ สันติประชา 
      คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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คาํนํา 
 
 เอกสารวชิาการ “พรรณพืชเขาชนั ถินประวติัศาสตร์พระพุทธเจา้หลวง” จดัทาํขึ,นโดย ผศ.ดร.ปราโมทย ์
แกว้วงศ์ศรี และนกัศึกษาคณะการจดัการสิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์จาํนวนหนึง เพือสนบัสนุน
แนวคิดของคุณบญัญติั พทัธธรรม เจา้ของเขาชนัรีสอร์ท จงัหวดัพทัลุง ซึ งไดพ้ยายามรวบรวมองค์ความรู้และ
ประวติัความเป็นมาของพื,นทีเขาชนั อาํเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง ซึ งเป็นแหล่งประวติัศาสตร์สําคญัแห่งหนึง
ของจงัหวดัพทัลุง และเป็นสถานทีทีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ไดเ้คยเสด็จมาประทบัแรมระยะ
หนึง 
 คณะการจัดการสิ งแวดล้อมและเครือข่ายวิจัยชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักใน
ความสําคัญของปราชญ์ท้องถิน และภูมิปัญญาที ริ เริ มและสะสมมาโดยคนในพื,นที  จึงสนับสนุนให้มี
คณะทาํงาน นําโดย ผศ.ดร.ปราโมทย์ ซึ งเป็นผูเ้ชียวชาญเรื องพืช และ รศ.ดร.ดนุพล ตนันโยภาส ซึ งเป็น
ผูเ้ชียวชาญทางธรณีวทิยา  เขา้ไปร่วมศึกษาและจดัทาํเป็นเอกสารวิชาการขึ,น ซึ งคาดหวงัวา่เอกสารเล่มนี, จะเป็น
ประโยชน์ต่อการอนุรักษพ์ื,นทีเขาชนัและเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจต่อไป 
 ทั,งนี,  ขอขอบคุณคุณบญัญติั พทัธธรรม เจา้ของเขาชนัรีสอร์ท ซึ งไดใ้ห้การสนบัสนุนและอาํนวยความ
สะดวกใหก้บัวทิยากรและนกัศึกษาในระหวา่งการเขา้ไปศึกษาและจดัทาํเอกสารฉบบันี, ใหลุ้ล่วงไปได ้

 
 

 
 
 
         

       (ผศ.ดร.โรจนจัฉริย ์ ด่านสวสัดิD )  
                                     คณบดีคณะการจดัการสิงแวดลอ้ม    
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คาํนํา 
 

คณะการจดัการสิงแวดลอ้มและคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ไดด้าํเนินการ
ร่วมกบันักศึกษา และแกนนาํชุมชน ตาํบลเกาะหมาก อาํเภอปากพะยูน จงัหวดัพทัลุง ทาํการสํารวจเบื,องตน้
พรรณพืชประจาํถินทีเขาชนั เพือการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั,งจะให้เป็นหอ้งเรียนธรรมชาติ
แก่นกัเรียนนกัศึกษาและประชาชนผูม้าเยือนพื,นทีประวติัศาสตร์ ซึ งเคยเป็นทีเสด็จประพาสของพระพุทธเจา้
หลวง ตามแนวความคิดของคุณ บญัญติั พทัธธรรม เจา้ของเขาชนัรีสอร์ท และเป็นสิงยินดียิงทีไดมี้ส่วนร่วม
สาํรวจความหลากหลายของพืชในครั, งนี,หรืออาจจะเป็นของสัตวด์ว้ยในอนาคต เพราะทรัพยากรชีวภาพเหล่านี,
เป็นประโยชน์ต่อมนุษยท์ั,งทางตรงและทางออ้ม ควรอนุรักษเ์ผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการใชป้ระโยชน์พืช
พรรณแก่สังคมและชนรุ่นต่อๆ ไป 
 
 
 
 
 

 
                 (ผศ.ดร. ปราโมทย ์แกว้วงศศ์รี) 

     คณะทรัพยากรธรรมชาติ  
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บทนํา 
 
เขาชนัตั,งอยูใ่นเขตหมูที่ 7 ตาํบลเกาะหมาก อาํเภอปากพะยนู จงัหวดัพทัลุง ซึ งการเดินทางจากอาํเภอ

หาดใหญ่ถึงอาํเภอปากพะยนูประมาณ 55 กิโลเมตร มีสะพานเชือมขา้มไปสู่ฝังเกาะหมาก และเดินทางต่อไปถึง
บา้นเขาชนัระยะทางอีกประมาณ 17 กิโลเมตร ตามสองขา้งเส้นทางทีผา่นมกัพบเห็นชนิดพืชธรรมชาติและสัตว์
ป่าทีอยูใ่นระบบนิเวศป่าพรุหรือตามพื,นทีชุ่มนํ,า เช่น ตาํเสา เสมด็ขาว โครงเครง ปรง กระจูดหนู ควาย และนก
นํ,าชนิดต่างๆ เป็นตน้ ซึ งชือบา้นเขาชนันั,นเขา้ใจวา่น่าจะตั,งตามลกัษณะเด่นของสถานทีและกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ เพราะดา้นหนึงของแนวเขาทีหนัเขา้หากลุ่มเกาะสีเกาะหา้มีความลาดชนัมากกวา่ 50 องศาจน
บางส่วนเป็นหนา้ผาหิน บนแนวเนินเขามีพรรณไมท้อ้งถินขึ,นปนอยูก่บัตน้ยางพารา โดยยางพาราสามารถพบได้
ทั,งทีเป็นระยะกลา้ไม ้ลูกไม ้ไมห้นุ่ม และทีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางระดบัสูงจากดิน 1.30 เมตร (ทีระดบั DBH) 
โตกวา่ 0.50 เมตร ซึ งเขา้ใจวา่ตน้ยางเหล่านี, เกิดจากเมลด็ทีกระจายเขา้มาเองตามธรรมชาติ จากลาดเขาอีกดา้น
หนึงทีส่วนใหญ่เป็นพื,นทีปลูกยางพาราเชิงเดียว มีเรืองเล่าวา่ในอดีตชาวบา้นล่าควายป่าหรือสัตวเ์ลี,ยงลูกดว้ยนม
ขนาดใหญ่ โดยช่วยกนัโอบลอ้มไล่ตอ้นจากทีชื,นแฉะของดา้นลาดนี,  ใหส้ัตวขึ์,นมาจนมุมดา้นเขาชนัเพือใหต้ก
เขาตายหรือบาดเจบ็จบัตวัไดง่้าย 

คุณบญัญติั พทัธธรรม เป็นชาวปากพะยูนโดยกาํเนิดและเป็นแกนนาํชุมชน ไดมี้แนวความคิดทีจะ
พฒันาบา้นเกิด โดยเห็นวา่อาํเภอปากพะยนูนั,นมีทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิปัญญาชาวบา้นมากมายหลายสาขา 
อยูใ่กลก้บัเกาะสีเกาะหา้ซึ งอยูใ่นทะเลสาบสงขลา ทีพระบาทสมเด็จพระพุทธเจา้หลวงรัชกาลที 5 เคยไดเ้สด็จมา
ประพาสเมือปี พ.ศ. 2432 และเป็นเกาะทีมีรังนกนางแอ่นทีดีทีสุดในโลก ตามบนัทึกเล่าวา่ พระองคเ์สด็จพกัแรม
ทีบริเวณเชิงเขาชนั และทรงจบักระจงซึ งมีมากในสมยันั,นดว้ย คนปากพะยนูและทีชุมชนเขาชนัมีความปิติและ
ภาคภูมิใจในโอกาสทีได้รับเสด็จ แสดงศิลปะพื,นบ้านถวาย จนมีเรื องราวเล่าขานต่อมาเกียวกบั เพลงเรือ 
มโนราห์ หนงัตะลุง วีถีชีวิตวฒันธรรมการกิน และการดาํรงชีพของชาวนํ, า ทีแตกต่างจากคนชาวพื,นราบหรือที
ดอนส่วนอืนๆ ในภูมิภาค และทีตาํแหน่งประทบัพกัแรมตามกล่าวขา้งตน้นั,น ปัจจุบนัเป็นทีตั,งของเขาชันรี
สอร์ททีรวบรวมเรืองราวและสิงเกียวขอ้งไว ้และมุง่เนน้ใหบ้ริการทอ่งเทียวเชิงอนุรักษ ์เพือการศึกษาเรียนรู้ดา้น
ประวติัศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิน พืชพรรณธรรมชาติและสิงแวดล้อม รวมทั,งประสงค์จะจดัทาํห้องเรียน
ธรรมชาติและพิพิธภณัฑก์ลางแจง้ รวมทั,งดาํเนินกิจการให้เชือมโยงกบัชุมชนและสอดคลอ้งตามวิถีชีวิตดั,งเดิม 
แนวความคิดตามทีกล่าวมาขา้งตน้นั,นสอดคลอ้งโครงการพระราชดาํริฯ ในประเทศไทยปัจจุบนัไดมี้การผลกัดนั
สู่ทอ้งถินและโรงเรียน ทั,งนี, เพือตอ้งการปลูกจิตสํานึกให้นกัเรียนหรือชนรุ่นหลงั มีความรู้สึกรักและหวงแหน
แหล่งพนัธุกรรมพืชทอ้งถินของตนและรู้จกัการใชป้ระโยชน์ โดยโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนืองมาจาก
พระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ไดใ้ห้การสนับสนุนจดัทาํสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนแลว้หลายแห่ง และในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัทีสิบ พ.ศ. 2550-2554 
จะผลกัดนัให้มีความภูมิใจในเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย ร่วมสืบทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย เน้นการ
พึงตนเองและสร้างภูมิคุม้กนัให้สังคม โดยประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถิน เสริมสร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจ
ฐานราก 
พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                    --  1 1 -- 



โดยใชค้วามหลากหลายทางชีวภาพและภูมปัญญาทอ้งถินเป็นทุนทางสังคม เป็นตน้ ส่วนในต่างประเทศ FAO ก็
สนบัสนุนการอนุรักษค์วามหลากหลายภายใตร้ะบบวนเกษตร เพือช่วยแกปั้ญหาความยากจน และความเสือม
โทรมของทีทาํกิน โดยมีเหตุผลวา่ทีใดมีความหลากหลายชีวภาพมาก จะทาํใหมี้ความมันคงในหลายๆดา้น
เกิดขึ,นได ้ ทั,งนี, เพราะลดความเสียงต่อการอดอยากอาหารและจะทาํใหคุ้ณภาพชีวติของคนในระดบัรากหญา้ดี
ขึ,น กล่าวโดยสรุปสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาสังคมทั,งทางตรงและทางออ้มไดแ้นวทางหนึง เป็นตน้ ซึ ง
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์กเ็ห็นความสาํคญัของสิงเหล่านี,  จึงไดมี้โครงการสนองพระราชดาํริฯ ดาํเนินการอยู่
ตามคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวทิยาลยัหลายโครงการ โดยสาํนกัวจิยัและพฒันาดูแลรับผดิชอบชุด
โครงการสนองพระราชดาํริดงักล่าว ซึ งประกอบดว้ยโครงการยอ่ยต่างๆ ดงัต่อไปนี, คือ โครงการรวบรวมและ
อนุรักษผ์กัพื,นบา้นไมผ้ลพื,นเมืองภาคใต(้คณะทรัพยากรธรรมชาติ) โครงการพื,นทีปกปักพนัธุกรรมสิงมีชีวติเขา
คอหงส์ (คณะวทิยาศาสตร์) โครงการสวนสมุนไพรและอนุรักษพ์นัธ์ุสมุนไพรทีหายาก (คณะเภสัชศาสตร์) และ
ในแต่ละคณะทีกล่าวขา้งตน้ยงัมีโครงการยอ่ยออกไปอีกมากมาย ดงัเช่น โครงการศึกษาภูมิปัญญาการใช้
ประโยชน์ผกัพื,นบา้นและไมผ้ลพื,นเมืองภาคใต ้ โครงการคา่ยเยาวชนเพือการใชแ้ละอนุรักษพ์นัธ์ุพืชสมุนไพร 
โครงการสร้างจิตสาํนึกเพือการอนุรักษผ์กัและไมผ้ลพื,นเมือง โครงการศึกษาลกัษณะพนัธุกรรมทาง DNA พืช
สกุลสะตอ โครงการขยายพนัธ์ุและเผยแพร่พนัธ์ุผกัและไมผ้ลพื,นเมือง เป็นตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ดงันั,นการสํารวจเบื,องตน้พรรณพืชเขาชนัทีสํานกัวิจยัและพฒันา คณะการจดัการสิงแวดลอ้ม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกบัแกนนาํชุมชนดาํเนินการขึ,นนี,  ถือไดว้า่เพือสนอง
โครงการพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสนองวิสัยทศัน์ของ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ต่อ
งานบริการวชิาการตามความตอ้งการของชุมชนในทอ้งถิน และเป็นการเผยแพร่งานโครงการของมหาวิทยาลยัสู่
เครือข่ายชุมชนอีกช่องทางหนึ งด้วย ทั,งนี, เพือเป็นขอ้มูลให้ชุมชนได้รับรู้เรียนรู้ และสามารถร้องขอรับการ
บริการวชิาการในเรืองทีเกียวขอ้ง อนัจะนาํไปสู่การพฒันาชุมชนคุณภาพชีวติของคนในพื,นทีต่อไป 
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ลกัษณะที�ใช้แยกชนิดพชื 
 

วสัิยของพชื (plant habit) 
ไมล้ม้ลุก (herb) เป็นพืชทีลาํตน้เนื,ออ่อน พืชจาํพวกนี,บางส่วนตายเมือหมดฤดูเจริญเติบโต เช่น ขมิ,น 

กระชาย บุก โดยแบ่งอายุยอ่ยเป็น พืชปีเดียว (annual plant) คือกลุ่มทีวงจรชีวิตสมบูรณ์ภายในหนึงปีหรือหนึง
ฤดูกาลแลว้ตายไป เช่น ทานตะวนั ดาวเรือง หงอนไก่ พืชสองปี (biennial plant) ลาํตน้มีการเจริญเติบโตในส่วน
ทีไมเ่กียวกบัการสืบพนัธ์ุในปีทีแรก แลว้ออกดอกออกผลในปีทีสอง เช่น กลว้ย พืชอายุหลายปี (perennial plant) 
เป็นพืชกลุ่มทีมีอายอุยูไ่ดห้ลายปี และมกัออกดอกทุกปีเมือถึงระยะการเจริญเติบโตทีเหมาะสม 

ไมพุ้ม่ (shrub) ลาํตน้มีเนื,อแขง็ ขนาดเล็กหรือขนาดกลาง ไม่มีลาํตน้หลกั แตกกิงกา้นบริเวณใกลผ้ิวดิน 
เช่น ทรงบาดาล กระถิน  

ไมต้น้ (tree) ลาํตน้มีเนื,อไมแ้ข็ง และมีลาํตน้หลกัเพียงหนึ ง แตกกิงกา้นบริเวณยอด มีอายุยืนหลายปี 
เช่น หลุมพอ สะยา จาํปา มะขาม  

ไมเ้ถา (climber) มีทั,งทีเป็นไมเ้นื,ออ่อน (herbaceous) และไมเ้นื,อแข็ง (woody) ลาํตน้มกัจะเล็กเรียว
เลื,อยพนักบัไมอื้นเพือพยงุลาํตน้ เช่น พวงชมพ ูรสสุคนธ์ มะเดือดิน ตาํลึง 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1 ลกัษณะพชืตามวสัิยที�ลาํต้น (stem) 

ที�มา : ก่องกานดา (2545) 
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เป็นส่วนซึ งโดยปกติเจริญเติบโตอยูเ่หนือดินในทิศทางทีตรงขา้มกบัราก มีขนาดรูปร่างและลกัษณะ
แตกต่างกนั ลาํตน้ของพืชประกอบดว้ยขอ้ (node) คือรอยต่อเป็นระยะๆ ระหวา่งขอ้เรียกวา่ปลอ้ง (internode)  

ส่วนประกอบของลาํต้น  

เปลือกนอก (outer bark) เป็นส่วนทีอยูน่อกสุดของลาํตน้และเป็นส่วนทีตายแลว้ ลกัษณะของเปลือก
ชั,นนอกแยกไดอี้กหลายแบบ เช่น เปลือกทีเรียบบางไม่แตก (smooth bark) เปลือกทีแตกแบบรอยไถ (fissured 
bark) เป็นเปลือกทีแตกตามยาวของลาํตน้และเป็นร่องลึก เปลือกทีแตกแบบสี เหลียม (cracked bark) เป็นเปลือก
ทีแตกทั,งตามยาวและตามขวาง เปลือกทีแตกเป็นสะเก็ด (scaly or flaky bark) เป็นเปลือกทีหลุดไปเห็นเป็นรอย
แผลทีลาํตน้ เปลือกทีแตกเป็นแผน่ห้อยลง (peeling bark) โดยแตกเป็นแผน่มว้นห้อยติดกบัลาํตน้อยูร่ะยะหนึง
แลว้จึงหลุดร่วงออกไปจากตน้ 

เปลือกชั,นใน (inner bark) อยูถ่ดัจากเปลือกชั,นนอกเขา้ไป มกัมีสีขาวนํ,าตาลแดงหรือเขียว เป็นส่วนทียงั
มีชีวิตอยู่ เมือถูกตดัหรือถูกทาํให้เป็นแผลมกัมียางไหลซึมออกมา หน้าทีสําคญัของเปลือกชั,นในคือ เป็นท่อ
ทางเดินของอาหารไปเลี,ยงส่วนต่าง ๆ ของตน้ไม ้

กระพี,  (sapwood) อยู่ถดัจากเปลือกชั,นในเขา้ไป มกัมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน กระพี,จะหนาหรือบาง
ขึ,นกบัชนิดและอายขุองตน้ไม ้หนา้ทีสาํคญัของกระพี,คือ เป็นทางเดินของนํ,าและแร่ธาตุ 

แก่น (heartwood) อยูถ่ดักระพี, เขา้ไปและเป็นส่วนทีตายแลว้ แก่นของตน้ไมมี้ส่วนช่วยทาํให้ลาํตน้มี
ความแขง็แรง 

ชนิดของลาํต้นพชื 

ลาํตน้เหนือดิน โดยบางครั, งพบวา่ลาํตน้ทีอยูเ่หนือดินมีหลายรูปร่างและหน้าทีไปไดแ้ตกต่างกนั เช่น ไหล 
(stolon หรือ runner) โดยลาํตน้ทอดราบไปตามผิวดินหรือผิวนํ, า มีปลอ้งยาว ราก ใบ ดอก เกิดทีขอ้ เช่น บวับก 
ผกักระเฉด ผกับุง้ ลาํตน้คลา้ยใบ (cladod หรือ cladophyll) โดยลาํตน้มีลกัษณะและทาํหนา้ทีคลา้ยใบ คือมีสี
เขียวและสามารถสังเคราะห์แสงได ้เช่น สลดัได สนทะเล กระถินณรงค ์มือพนั (tendril) โดยลาํตน้เปลียนไปทาํ
หนา้ทีเกาะหรือยดึกบัสิงทีอยูใ่กลเ้คียง เช่น ตาํลึง พวงชมพ ูฟักทอง องุ่น 

ลาํตน้ใตดิ้น มกัมีขอ้และปลอ้งสั,นๆ บางครั, งมีตาทีสามารถงอกหน่อได ้ซึ งเป็นส่วนของลาํตน้หรือกิงขึ,นมา
เหนือพื,นดิน ส่วนใหญ่ลาํตน้ใตดิ้นทาํหนา้ทีสะสมอาหาร ซึ งจาํแนกออกไดเ้ป็น เหงา้ (rhizome) มกัขนานไปกบั
แนวระนาบใตพ้ื,นดิน มีปลอ้งและขอ้สั,นๆ มีใบเกล็ด (scale leaf) คลุมทีขอ้ และแทงขึ,นเหนือดิน เช่น ขิง ข่า 
ขมิ,น หวัแบบมนัฝรัง (tuber) ลาํตน้ใหญ่ ไมมี่ใบเกล็ด มีตาโดยรอบซึ งมกัจะบุ๋มลงไป เช่น มนัฝรัง หวัแบบเผือก 
(corm) ลาํตน้อวบอว้นตั,งตรงบริเวณส่วนกลางพองโต มีขอ้และปลอ้งถีเห็นชดัเจน มีตาตามขอ้สามารถงอกเป็น
ใบโผล่ขึ,นเหนือดินหรือแตกเป็นลาํตน้ใตดิ้นต่อไปได ้มีใบเกล็ดคลุมทีขอ้ เช่น แห้ว เผือก หัวแบบหอม (bulb) 
ลาํตน้ตั,งตรง ตามปลอ้งมีใบเกล็ดซ้อนกนัหลายชั,นหุ้มลาํตน้ไว ้บางส่วนอาจพน้ดินขึ,นมาบา้ง ใบเกล็ดดา้นนอก
บางเพราะไม่มีอาหารสะสมไว ้ส่วนในสุดเป็นลาํตน้ทีแทจ้ริง มีขอ้และปลอ้งสั,นๆ มีรากออกเป็นกระจุก เช่น 
หอม กระเทียม พลบัพลึง 
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ภาพที� 2 ลาํต้นบนดินและลาํต้นใต้ดิน 

ที�มา: ก่องกานดา (2545) 
 
 

ราก (root) 

รากของพืชแยกออกหลกัๆไดเ้ป็น รากแกว้ (primary root หรือ tap root) คือรากทีหย ังลึกลงไปในดินแนวดิง 
รากแขนง (secondary root หรือ lateral root) คือรากทีแตกออกมาจากรากแกว้ รากพิเศษ (adventitious root) คือ
รากทีเกิดตามใบหรือลาํตน้ทาํหนา้ทีต่างๆกนั เช่น เป็นรากคํ,าจุน (prop root) คือรากทีแตกจากขอ้ของลาํตน้ทีอยู่
เหนือพื,นดินแลว้พุง่ลงสู่ดินเพือคํ,ายนัลาํตน้ เช่น โกงกาง  ลาํเจียก เป็นรากสังเคราะห์แสง (photosynthetic root) 
คือรากทีแตกจากลาํตน้หรือกิงห้อยอยู่ในอากาศ ส่วนปลายสีเขียวสังเคราะห์แสงได้ เช่น กล้วยไม ้เป็นราก
หายใจ (pneumatophore) คือรากทีแทงตั,งฉากขึ,นมาจากผิวดินเพือทาํหน้าทีหายใจ เช่น ลาํพูน ลาํแพน แสม 
ประสัก เป็นรากเกาะ (climbing root) คือรากทีแตกออกมาจากขอ้ของลาํตน้ เกาะเสาหรือไมอื้น เช่น พลู 
พริกไทย ตีนตุ๊กแก เป็นรากสะสมอาหาร (storage root) คือรากทีมีลกัษณะอวบ หรืออุม้นํ, า เช่น กระชาย มนั
สาํปะหลงั ผกักาดหวั 
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ตา (bud)  
ตาของตน้พืชแบง่ตามตาํแหน่งทีเกิดไดเ้ป็น ตายอด (terminal bud) คือตาทีปลายสุดของลาํตน้หรือกิง ตาขา้ง 

(lateral bud หรือ axillary bud) เป็นตาทีอยูข่า้งของลาํตน้ หรืออยูบ่ริเวณง่ามใบ นอกจากนี, ตายงัแบ่งตามการ
พฒันาไปเป็นส่วนต่างๆ ของพืช เช่น ตาใบ (leaf bud) เป็นตาทีเจริญไปเป็นใบ ตาดอก (flower bud) เป็นตาที
เจริญไปเป็นดอก ตารวม (mixed bud) เป็นตาทีมีเนื,อเยือทีจะเจริญไปเป็นไดท้ั,งใบและดอก 

 
 

 
 

ภาพที� 3 ชนิดของราก 

ที�มา: ก่องกานดา (2545)  
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ใบ (leaves)  
ใบเป็นส่วนของพืชทีเจริญออกมามกัมีตาํแหน่งอยู่ทีข้อของลาํตน้และกิง ส่วนใหญ่มกัมีสีเขียว ทาํ

หน้าทีหลกัเพือการสังเคราะห์แสง หายใจ และคายนํ, า นอกจากนี, ใบยงัอาจเปลียนแปลงไปเพือทาํหน้าทีพิเศษ
อืนๆ อีก เช่น สะสมอาหาร สืบพนัธ์ุ ช่วยยึดและคํ, าจุนลาํตน้ ป้องกนัยอดอ่อน เป็นตน้ ใบแทที้สมบูรณ์ตอ้ง
ประกอบดว้ยแผน่ใบหรือตวัใบ กา้นใบ และหูใบ ครบทั,ง 3 ส่วน (สําหรับใบทีไม่สมบูรณ์ คือใบทีขาดส่วนใด
ส่วนหนึงตามกล่าวขา้งตน้) แผน่ใบ (leaf blade) มีลกัษณะรูปร่างและขนาดแตกต่างกนั แผน่ใบประกอบดว้ย
เส้นกลางใบ (midrib) เส้นใบ (vein) ปลายใบ (apex) โคนใบ (base) และขอบใบ (margin) กา้นใบ (petiole) เป็น
ส่วนทีเชือมระหวา่งแผน่ใบกบัลาํตน้หรือกิง หูใบ (stipule) เป็นรยางคที์อยูโ่คนกา้นใบ พืชบางชนิดหูใบอาจลด
รูปหรือไมป่รากฏ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 4 ส่วนประกอบของใบ 

ที�มา: ศูนยว์จิยัความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (2549) 
 

 

ชนิดของใบ  

ใบของพืชแบง่ออกเป็น 2 ชนิด คือ ใบเดียว (simple leaf) เป็นใบทีมีแผน่ใบเดียวและมีกา้นใบเดียว และ
ใบประกอบ (compound leaves) ซึ งเป็นใบทีประกอบด้วยแผ่นใบมากกว่าหนึ ง เรียกใบเหล่านี, ว่าใบย่อย 
(leaflets) มีหลายแบบ ดงัต่อไปนี,   

ใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaves) มีใบยอ่ยออก 2 ขา้งแกนกลาง (rachis) ซึ งเป็น
ส่วนทีต่อจากกา้นใบ และยงัแบ่งยอ่ยเป็นใบประกอบแบบต่างๆ อีก คือ แบบบขนนกปลายคี (odd-pinnate หรือ 
imparipinnate) แบบขนนกปลายคู่ (evenpinnate หรือ paripinnate)แบบขนนกสองชั,น (bi-pinnately compound 
leaves) แบบขนนกสามชั,น (tri-pinnately compound leaves) แบบนิ,วมือ (palmately compound leaves) เป็นใบ
ประกอบทีกา้นใบยอ่ยทุกใบออกจากตาํแหน่งเดียวกนั 
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ภาพที� 5 ใบประกอบแบบต่างๆ 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
 

เส้นใบ (vein) 
การเรียงตวัของเส้นใบ (leaf venation) บนแผน่ใบของพืชนั,นแบง่ออกไดเ้ป็น 2 แบบดงัต่อไปนี,  คือ 
เส้นใบขนาน (parallel vein) ส่วนมากพบในพืชใบเลี,ยงเดียว มี 2 ลกัษณะ คือ เส้นใบทีขนานตามความ

ยาวของใบ ตั,งแต่ฐานใบถึงปลายใบ เช่น หญา้ ออ้ย ขา้ว และเส้นใบทีเรียงขนานกนัแบบขนนก โดยเส้นใบเรียง
จากเส้นกลางใบไปสู่ขอบใบ เช่น กลว้ย ขิง พุทธรักษา 
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เส้นใบร่างแห (netted vein) มี 2 ลกัษณะ คือ เส้นใบร่างแหแบบขนนก คือเส้นใบแยกจากเส้นกลางใบ
ทั,ง 2 ขา้ง เช่น ขนุน มะม่วง ส่วนอีกลกัษณะคือ เส้นใบร่างแหแบบนิ,วมือ คือ เส้นใบออกจากจุดเดียวกนัทีโคน
ใบไปถึงปลายใบ เช่น มะละกอ ฟักทอง 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 6 ลกัษณะของเส้นใบแบบต่างๆ 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพมิพบ์า้นและสวน (2540) 
 
รูปร่างใบ (leaf shape) 

ใบของพืชสามารถพบเห็นไดห้ลายรูปแบบ ดงักล่าวเช่น รูปลิมแคบ (subulate) ใบค่อนขา้งสั,น สอบจาก
โคนไปยงัส่วนปลายใบ รูปเข็ม (acicular) ใบเล็กแหลมยาวคลา้ยเข็ม รูปแถบ (linear) ใบยาวและแคบขอบใบ
เกือบขนานกนั รูปขอบขนาน (oblong) ขอบใบขนานกนัทั,งสองขา้ง ความยาวเป็น 2 เท่าของความกวา้ง รูปใบ
หอก (lanceolate) ใบรูปคลา้ยใบหอกความยาวเป็น 3 เทา่ของความกวา้ง รูปใบหอกกลบั (oblanceolate) มีรูปร่าง
คลา้ยใบหอกหวักลบั รูปรี (elliptic) ใบส่วนกวา้งสุดอยูต่รงกลางส่วนปลายใบและโคนใบเรียว รูปไข่ (ovate) ใบ
มีรูปร่างคลา้ยรูปไข่ส่วนกวา้งสุดอยูต่ ํากวา่กลางใบ ความยาวต่อความกวา้ง 3 ต่อ 2 ส่วน รูปไข่กลบั (obbvate) 
ใบมีรูปร่างตรงขา้มกบัแบบรูปไข ่คือฐานใบเรียวเล็กกวา่ปลายใบ  
รูปสามเหลียม (deltoid) ใบมีรูปร่างคลา้ยสามเหลียมดา้นเทา่ รูปไต (reniform) ใบมีรูปร่างคลา้ยไต ส่วนของฐาน
ใบเวา้ลึกแลว้ขยายออกสองขา้ง รูปวงกลม (orbicular) ใบมีรูปร่างคลา้ยวงกลม รูปหวัใจ (cordate) ใบมีรูปร่าง
คลา้ยหวัใจ รูปเคียว (falcate) ใบมีรูปร่างโคง้งอคลา้ยเคียวหรือพระจนัทร์เสี, ยว รูปชอ้น (spathulate) ใบมีรูปร่าง
คลา้ยชอ้น ส่วนโคนใบแคบเรียว ส่วนปลายป้านออก 
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ภาพที� 7 ลกัษณะรูปร่างของใบไม้ (leaf shape) แบบต่างๆ 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
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ปลายใบ (leaf apex) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 8 ลกัษณะของปลายใบ (leaf apex)แบบต่างๆ 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
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โคนใบ (leaf base) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 9 ลกัษณะของโคนใบ (leaf base) แบบต่างๆ 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
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ขอบใบ (leaf margin) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 10 ลกัษณะของขอบใบ (leaf margin) แบบต่างๆ 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
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การเรียงใบ (phyllotaxy) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 11 การเรียงใบ (phyllotaxy) แบบต่างๆ 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
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เนื>อใบ (leaf texure)  

ใบอวบนํ�า คลา้ยแผน่หนงั ใบคลา้ยกระดาษ ใบบางคลา้ยเยื)อ 
สิ�งปกคลมุใบ (indumentum) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 12 สิ�งปกคลมุใบ (indumentum) 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
 

 

ใบพเิศษ (specialized leaf)  
เป็นใบที)เปลี)ยนแปลงไปทาํหนา้ที)อื)น ๆ นอกเหนือจากสร้างอาหาร หายใจ และคายนํ� า ไดแ้ก่เปลี)ยนเป็นมือ

เกาะ (leaf tendril) เช่น ตาํลึง มะระ ถั)วลนัเตา เปลี)ยนเป็นหนาม (leaf spine) เพื)อป้องกนัอนัตรายและลดการคาย
นํ�า เช่น กระบองเพชร สับปะรด ศรนารายณ์ ใบสะสมอาหาร (storage leaf) เช่น ใบวา่นหาง 
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จระเข ้ใบประดบัหรือใบดอก (floral leaf) เช่น เฟื) องฟ้า หนา้ววั คริสตม์าส เปลี)ยนเป็นทุ่นลอย (floating leaf) 
เช่น ผกัตบชวา เปลี)ยนเป็นกบัดกัแมลง (insectivorous leaf) เช่น ใบของตน้หมอ้ขา้วหมอ้แกงลิง กาบหอยแครง 
หยาดนํ�าคา้ง สาหร่ายขา้วเหนียว ใบสืบพนัธ์ุ (vegetative reproductive organ) เช่น ใบของตน้คว ํ)าตายหงายเป็น  
 
ดอก (flower)  

ดอกของพืชมีความสาํคญัเกี)ยวขอ้งกบัการสืบพนัธ์ุ มีส่วนประกอบอยู ่4 ส่วน ดงัต่อไปนี�  คือ 
1. วงกลีบเลี� ยง (calyx) เป็นส่วนนอกสุดประกอบดว้ยกลีบเลี� ยง (Sepal) มกัมีสีเขียวทาํหน้าที)ห่อหุ้ม

ป้องกนัอนัตรายใหแ้ก่ดอกอ่อน และช่วยในการสังเคราะห์แสง 
2. วงกลีบดอก (corolla) แต่ละกลีบเรียกวา่ กลีบดอก (Petal) เป็นส่วนที)อยูถ่ดัจากกลีบเลี�ยงเขา้มาขา้งใน 

มกัมีสีสันสวยงาม  
3. วงเกสรตวัผู ้(stamen) อยูถ่ดัจากวงกลีบดอกเขา้ไป เป็นส่วนของดอกที)จาํเป็นในการสืบพนัธ์ุ มีอบั

เรณูอยูป่ลายกา้นเป็นถุงมี 2 พู เมื)อดอกเจริญเติบโตเต็มที)ถุงเรณูจะแตกออก ละอองเรณูจะปลิวไปผสมกบัเกสร
ตวัเมีย 

4. วงเกสรตวัเมีย (pistil or carpel) อยูใ่นสุดของดอก ประกอบไปดว้ยเกสรตวัเมีย (pistil) มีตั�งแต่หนึ)ง
ถึงหลายอนั เกสรตวัเมียประกอบดว้ย รังไข่ (ovary) ไข่ (ovule) กา้นเกสรตวัเมีย (style) และยอดเกสรตวัเมีย 
(stigma) เป็นลกัษณะสําคญัที)ใช้ประกอบการจาํแนกชนิดของรังไข่ ซึ) งแบ่งออกได้ดงันี�  รังไข่เหนือวงกลีบ 
(superior ovary) ส่วนของรังไข่อยูเ่หนือวงต่าง ๆ ของดอก รังไข่กึ)งใตว้งกลีบ (half-inferior ovary) รังไข่มีส่วน
ต่าง ๆ ของดอกติดอยูกึ่)งกลาง รังไขใ่ตว้งกลีบ (inferior ovary) ส่วนของรังไขอ่ยูต่ ํ)ากวา่วงต่าง ๆ ของดอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 13 ส่วนประกอบต่างๆ ของดอกไม้ 

ที�มา: ศูนยว์จิยัความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ (2549) 
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ประเภทของดอกไม้  
จาํแนกตามส่วนประกอบของดอกแบ่งออกเป็น ดอกสมบูรณ์ (complete flower) หรือดอกครบส่วน คือดอก

ที)มีส่วนประกอบของดอกครบทั�ง 4 ส่วนในดอกเดียวกนั เช่น ชบา พูร่ะหง กุหลาบ มะเขือ และดอกไม่สมบูรณ์ 
(incomplete flower) หรือดอกไมค่รบส่วน คือดอกที)มีส่วนประกอบของดอกไม่ครบทั�ง 4 ส่วน เช่น ดอกหนา้ววั 
(ขาดกลีบเลี�ยงและกลีบดอก) ดอกบานเยน็ (ขาดกลีบดอก) 

จาํแนกตามลกัษณะของเพศแบ่งออกเป็น ดอกสมบูรณ์เพศ คือดอกที)มีทั�งเกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมียอยูใ่น
ดอกเดียวกนั เช่น ดอกตาํลึง พูร่ะหง และกุหลาบ และดอกไม่สมบูรณ์เพศ คือดอกที)มีเพียงเกสรตวัผู ้หรือเกสร
ตวัเมียเพียงอยา่งเดียวเท่านั�น ดอกที)มีแต่เกสรตวัผูเ้รียกดอกตวัผู ้ดอกที)มีแต่เกสรตวัเมียเรียก ดอกตวัเมีย ดอกที)
ไมมี่ทั�งเกสรตวัผูแ้ละตวัเมียเรียกดอกเป็นกลางหรือดอกเป็นหมนั 

จาํแนกตามจาํนวนดอกแบง่ออกเป็น ดอกเดี)ยว คือดอกที)เกิดขึ�นบนกา้นดอกเพียงดอกเดียว ในแต่ละขอ้ของ
กิ)งหรือลําต้น เช่น ชบา จาํปี การะเวก ดอกช่อ คือดอกที)เกิดเป็นกลุ่มอยู่บนก้านดอกใหญ่เดียวกัน และ
ประกอบดว้ยกา้นดอกยอ่ยๆ หลายดอก ลกัษณะการติดของดอกทาํใหเ้กิดช่อดอกแบบต่างๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่มตาม
ลกัษณะการบานของดอก คือ 

1. ดอกช่อแบบอินดีเทอร์มิเนต (indeterminate inflorescence) เป็นดอกช่อที)ดอกยอ่ยที)อยูล่่างสุด
หรือริมนอกสุดจะบานและแก่ก่อนดอกอื)นที)อยู่ถัดเขา้ไปขา้งในหรืออยู่เหนือขึ�นไปข้างบน ดอกย่อยอาจมี
หรือไมมี่กา้นดอกยอ่ยกไ็ด ้ถา้มีกา้นดอกยอ่ยโดยส่วนใหญ่กา้นที)อยูล่่างสุดจะยาวที)สุด 

2. ดอกช่อแบบดีเทอร์มิเนต (determinate inflorescence) เป็นดอกช่อซึ) งดอกยอ่ยที)อยูใ่นสุดหรือ
บนสุดจะบานและแก่ก่อนดอกที)อยูว่งนอกหรือดอกที)อยูถ่ดัลงมาขา้งล่าง นอกจากนี� ช่อดอกบางชนิดมีลกัษณะ
ผสมผสานระหวา่งดีเทอร์มิเนต และอินดีเทอร์มิเนต ในช่อเดียวกนั เรียกวา่ thysus  

จาํแนกตามลกัษณะสมมาตรของดอกแบ่งออกเป็น ดอกสมมาตรแบบรัศมี คือดอกที)ส่วนประกอบของดอก
เรียงตวัอยา่งสมํ)าเสมอ กลีบเลี� ยงหรือกลีบดอกขนาดเท่าๆ กนั สามารถแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากนัโดยผา่ได้
หลายแนวตามแนวรัศมีของดอก เช่น จาํปี บวั ชบา ดอกสมมาตรครึ) งซีก คือดอกที)มีส่วนประกอบของดอกมี
ขนาดไม่เท่ากนั การจดัระเบียบของดอกไม่เป็นรัศมี ถา้ผา่เป็นสองซีกให้เหมือนกนัจะสามารถผา่ไดเ้พียงแนว
เดียวเทา่นั�น เช่น ดอกกลว้ยไม ้ชงโค อญัชนั 
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ลกัษณะของช่อดอก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 14 ลกัษณะของช่อดอกแบบต่างๆ 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
 
 
--  1188  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท 



ผล (fruit) 

ผลเป็นส่วนที)เจริญมาจากรังไข่เมื)อหลงัจากที)ดอกได้รับการปฏิสนธิแล้ว ผนังของรังไข่ขยายออก
เรียกวา่ผนงัผล (pericarp) ซึ) งผนงัผลนี�แบง่เป็น 3 ชั�น คือ 

1. ผนงัผลชั�นนอก เป็นผิวเปลือกบางชนิดอ่อนนุ่ม เช่น มะม่วง มะปราง แต่บางชนิดแข็งและเหนียว 
เช่น มะพร้าว นํ�าเตา้ ฟักทอง 

2. ผนงัผลชั�นกลาง เป็นชั�นถดัเขา้มาจากเปลือก มกัเป็นเนื�ออ่อนนุ่ม เช่น มะม่วง มะปราง ทอ้ บางชนิด
เป็นเส้นเหนียวๆ เช่น กาบมะพร้าว ตาล จาก 

3. ผนงัผลชั�นใน เป็นชั�นในสุดของผนงัผลบางชนิดแข็ง เช่น กะลามะพร้าว บางชนิดเป็นเปลือกหุ้ม
เมล็ด เช่น มะมว่ง มะปราง 

ผลของพืชบางชนิดผนังผลชั�นนอกและผนังผลชั�นกลางรวมติดกนัเป็นเนื�อเดียว เรียกรวมชั�นนี� เป็น 
exocarp เช่น มะเขือเทศ มะละกอ แตงกวา 
 
ประเภทของผล 

1. ผลเดี�ยว  

เป็นผลที)เกิดจากดอกเดี)ยว ซึ) งมี carpel เดียว หรือหลาย carpel เชื)อมติดกนัก็ได ้ผลเดี)ยวยงัแบ่งออกได้
เป็นผลชนิดต่าง ๆ ดงันี�  

ผลสด (fleshy fruit)  เป็นผลที)มีเนื�อฉํ)านํ�า แบง่ยอ่ยออกเป็น 
- ผลแบบมีเนื�อเมล็ดเดียวแขง็ (drupe) เป็นผลสดที)มีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียว ผนงัผลแบ่งออกได ้3 

ชั�น ชดัเจน ผนงัผลชั�นกลางเป็นเนื�อนุ่ม ผนงัผลชั�นในแขง็ เช่น ผลมะมว่ง 
- ผลแบบมีเนื�อหลายเมล็ด (berry) เป็นผลสดมีหลายเมล็ด ผนงัผลทั�ง 3 ชั�นนุ่ม เช่น มะเขือเทศ 
- ผลแบบแอปเปิ� ล (pome) เป็นผลที)มีผนงัผลบางถูกห่อหุ้มดว้ยฐานรองดอกที)เจริญกลายเป็น

เนื�อนุ่ม เช่น ผลแอปเปิ� ล 
- ผลแบบส้ม (hesperidium) เป็นผลที)มีผนงัชั�นนอกหนา มีต่อมนํ� ามนัผนงัผลชั�นในมีลกัษณะ

เป็นเยื)อหุม้กลีบ ภายในเป็นถุงสะสมนํ�าหวาน เช่นส้ม 
- ผลแบบแตง (pepo) ผนงัผลชั�นนอกแขง็และเหนียว ชั�นกลางและชั�นในอ่อนนุ่ม เช่น นํ�าเตา้ 
ผลแห้ง (dry fruit) เป็นผลที)มีเปลือกแหง้เมื)อแก่ ซึ) งอาจแตกหรือไมแ่ตกกไ็ด ้ 

2. ผลกลุ่ม ไดแ้ก่ ผลที)เกิดจากดอกเดียว ซึ) งมาจากหลาย carpel แยกจากกนั รังไข่แต่ละอนัเจริญเป็นผล
เดี)ยว 1 ผล เบียดติดเป็นกลุ่มหรือกระจุกดูคลา้ยๆกบัวา่เป็นผลเดียว เช่น นอ้ยหน่า กระดงังา สตอเบอร์รี)   หวาย 

3. ผลรวม ไดแ้ก่ ผลที)เกิดจากช่อดอกซึ)งเบียดกนัแน่นเมื)อเป็นผล ดูคลา้ยผลเดี)ยวเช่นกนั เช่น ขนุน สาเก 
ยอ สับปะรด 
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ลกัษณะของผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 15 ลกัษณะของผล 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
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ผลแห้ง (dry fruits) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 16 ลกัษณะของผลแห้ง 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
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ภาพที� 17 ลกัษณะของผลแบบแคปซูลและแตกเมื�อแก่ 

ที�มา: คณะบรรณาธิการสาํนกัพิมพบ์า้นและสวน (2540) 
 
 
--  2222  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท 



เมลด็ (seed)  
เป็นส่วนที)เจริญมาจากไข่ (ovule) หลงัจากไดรั้บการปฏิสนธิแลว้ มีส่วนประกอบสําคญั คือ เปลือก

เมล็ด (seed coat) เป็นส่วนที)อยูน่อกสุดของเมล็ดอาจพบเป็นเยื)อบางๆ เช่น มะม่วง เป็นเนื�อนุ่มๆ เช่น ทุเรียน 
เงาะ เป็นแผ่นบางๆ หรือเป็นขนเพื)อช่วยพยุงเมล็ด ให้ลอยไปกบักระแสลมได้ เช่น ฝ้าย รัก อาหารสะสม 
(endosperm) เป็นส่วนที)เกบ็สะสมอาหาร อยูน่อกตน้อ่อน (embryo) 
 
ต้นอ่อน (embryo) 

เป็นส่วนของเมล็ดที)เจริญเปลี)ยนแปลงมาจากไซโกต ประกอบดว้ย ใบเลี�ยง (cotyledon) คือ ใบแรกของ
พืช ลาํตน้เหนือใบเลี� ยง (epicotyl) เป็นส่วนที)จะเจริญเป็นยอด ลาํตน้ใตใ้บเลี� ยง (hypocotyl) เป็นส่วนที)จะ
เจริญเติบโตเป็นลาํตน้ รากแรกเกิด (radicle) คือ รากแรกของพืช 
 
พชืใบเลี>ยงเดี�ยวและใบเลี>ยงคู่ 
 ความแตกต่างระหวา่งพืชใบเลี�ยงเดี)ยวและพืชใบเลี�ยงคูน่ั�น สามารถจาํแนกเปรียบเทียบให้เห็นความต่าง
เบื�องตน้ไดร้ายละเอียดตามตารางต่อไปนี�  
 
ตารางที�1 เปรียบเทียบลกัษณะของพืชใบเลี�ยงเดี)ยวและใบเลี�ยงคู ่

ลกัษณะ พชืใบเลี>ยงเดี�ยว พชืใบเลี>ยงคู่ 

ใบ ใบโดยทั)วไปมีเส้นใบเรียงแบบขนาน  
ขอบเรียบ หายาก ที)มีกา้นใบ มกัพบ กา้นใบ
แผอ่อกเป็นกาบหุม้ลาํตน้ ไมมี่หูใบ 

ใบโดยทั)วไปมีเส้นใบเป็นร่างแห (netted 
vein) ขอบเรียบหรือจกั มกัมีกา้นใบ หายากที)
กา้นใบเป็นกาบมกัจะมีหูใบ 

ดอก ดอกมีส่วนต่างๆ เป็น 3 หรือทวคูีณของ 3 ดอกมีส่วนต่างๆ 4 หรือ 5 หรือ ทวีคูณของ 4 
หรือ 5 

ต้นอ่อน ตน้อ่อนมีใบเลี�ยง 1 ใบ  ตน้อ่อนมีใบเลี�ยง 2 ใบ 

ลาํต้น มีขอ้ปลอ้งชดัเจน  มีขอ้ปลอ้งไมช่ดัเจน 

ราก ระบบรากฝอย ระบบรากแกว้ 

ลั ก ษ ณ ะ

ของต้นพชื 

ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก ไมเ้นื�ออ่อน บางครั� ง
พบเป็นไมต้น้ไดแ้ก่ ปาลม์ 

มีหลายลกัษณะทั�งพืชลม้ลุกและพืชมีเนื�อไม ้
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พรรณพชืท้องถิ�นพรรณพชืท้องถิ�น  

  
การสาํรวจเบื�องตน้พรรณพืชบริเวณเขาชนัไดด้าํเนินการระหวา่งเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550  

  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

 
 
 
 

 
 
ภาพที� 18 การสํารวจพรรณพชืบริเวณเขาชัน 

 
โดยไดท้าํการเก็บตวัอยา่ง และจดบนัทึกรายชื)อชนิดพรรณพืชทอ้งถิ)นทุกชนิดที)พบเห็นไม่ซํ� ากนัตาม

แนวเส้นทางธรรมชาติที)มีลาํลองอยู่แล้วตามแนวเนินเขา โดยสังเกตซ้ายขวาขา้งละ 5 เมตร รวมความยาว
ระยะทางประมาณ 3,500 เมตร และครอบคลุมทั�งบนเนินเขาและตามริมนํ� า พบพรรณพืชทอ้งถิ)นจาํนวน 95 
ชนิด รายละเอียดไดแ้สดงในลาํดบัต่อไปนี�  
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กะตังใบกะตังใบ  
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 ชื�อท้องถิ�น : บงับาย 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Leea rubra Craib. 
 

 วงศ ์: Leeaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมพุ้่มขนาดเลก็สงูประมาณ 1 – 2 เมตร ต้นเป็นเหลี*ยม ใบประกอบ ขอบใบ
หยกัห่างๆ ปลายใบแหลม โคนใบมน ออกดอกเป็นช่อที*ยอด ดอกมขีนาดเลก็สแีดงหรอืขาวอมเขยีว ก้าน
ช่อดอกยาว ผลกลมแบนสแีดงเมื*อแก่สุกสดีาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ราก สรรพคุณแกไ้ข ้ขบัเหงื*อตามร่างกาย ผลสุกรบัประทานได ้
 
 



กระจูดกระจูด  
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 ชื�อท้องถิ�น : จดู 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Lepironia articulata (Retz.) Domin  
 

 วงศ ์: Cyperaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ขึDนในที*นํDาขงัดนิเป็นโคลนตม ลาํต้นกลมขา้งในกลวง มเียื*ออ่อนหยุน่คั *นเป็นขอ้ๆ 
สเีขยีวอ่อน ลาํตน้มขีนาดตั Dงแต่เท่าปลายตะเกยีบจนถงึเท่าแท่งดนิสอดาํ สงูประมาณ 1-2 เมตร พบไดง้า่ย
ตามรมิทะเลสาบหรอืตามที*มรีะดบันํDาประมาณ 0.50 - 0.80 เซนตเิมตร  
 

 การใช้ประโยชน์ : ในอดตีใชต้น้กระจดูสานเสื*อ ทาํใบเรอื ทาํเชอืก และทํากระสอบบรรจสุนิคา้
เกษตร และสิ*งของอื*นๆ ปจัจบุนัประยกุตใ์ชเ้ป็นวสัดุทาํกระเป๋าถอื เสื*อพบั หมอน กล่องใส่เครื*องประดบั 
แผ่นรองจานขา้ว จานรองแกว้ และปลกูตกแต่งสถานที* เป็นตน้ 
 



กระซิกกระซิก  
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 ชื�อท้องถิ�น : ขล,ี ครีD 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์:  Dalbergia parviflora Roxb. 
 

 วงศ ์: Papilionoideae  
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมพุ้่มเลืDอย ลาํตน้เกาะเกี*ยวขึDนไปกบัตน้ไมอ้ื*น มหีนามยาว กิ*งอ่อนมขีนเลก็น้อย 
เมื*อแก่เกลีDยง ใบประกอบแบบขนนกเรยีงสลบั ดอกมขีนาดเลก็ กลิ*นหอม ออกเป็นช่อตามปลายกิ*งหรอืงา่ม
ใบใกลย้อด ผลเป็นฝกัแบน ขอบฝกับางคลา้ยคมมดี ฝกัแก่ไมแ่ตก เมลด็รปูไต ม ี1- 2 เมลด็ สนํีDาตาลอม
แดง 
 การใช้ประโยชน์ : เนืDอไมแ้ขง็ใชท้าํดา้มมดีพรา้ เครื*องกลงึ แกะสลกั เครื*องดนตร ีสรรพคุณทาง
สมนุไพร นํDามนัจากเนืDอไมใ้ชร้กัษาแผลเรืDอรงั เนืDอไมใ้ชเ้ป็นยาแกไ้ข ้แก่นและรากมกีลิ*นหอมใชท้ําธปู 
 
 



กระดูกไก่กระดูกไก่  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  2288  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ดกูไก่ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Prismatomeris tatradra Roxb.  
 

 วงศ ์: Rubiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมพุ้่มขนาดเลก็ สงูประมาณ 1 – 1.5 เมตร แตกกิ*งกา้นมาก เปลอืกตน้สี
ขาวอมเทา ใบเดี*ยวออกตรงขา้มเป็นคู่ รปูรหีรอืรปูขอบขนาน ปลายใบเรยีวแหลม โคนใบสอบ ดอก
ออกเป็นช่อตามปลายกิ*ง ดอกสขีาว โคนกลบีดอกเชื*อมกนัเป็นหลอดสขีาว ผลกลมสเีขยีว เมื*อสุกสดีาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : เป็นไมเ้นืDอแขง็เหนียวโคง้งอใหต้วัไดด้มีาก ชาวบา้นนิยมนําตน้ที*โตประมาณ
ขนาดดนิสอดาํมาทาํคนัเบด็ทง สรรพคุณทางสมุนไพร รากนํามาย่างไฟขดูเปลอืกออก ตดัเป็นท่อนยาว
ประมาณสามขอ้มอืมดัรวมกนั ใส่ไวใ้นไหหมกักระแช่ ทาํไหร้สชาตดิแีละกนัทอ้งเสยี 
 
 



กระแตไต่ไม้กระแตไต่ไม้  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  2299  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : หวัว่าว 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Drynaria bonii Christ. 
 

 วงศ ์: Polypodiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นพชืจาํพวกเฟิรน์ เลืDอยเกาะตามโขดหนิหรอืกิ*งไม ้เหงา้แบนมแีผ่นเกลด็ปก
คลุมหนาแน่น ใบม ี2 ชนิด คอื ใบเกลด็ซึ*งมจีาํนวนมาก และใบแทซ้ึ*งแผ่นใบเวา้ลกึเป็นแฉกชีDขึDนสูงกว่าใบ
เกลด็ 
 

 การใช้ประโยชน์ : เดก็ๆใชใ้บแทท้ี*แหง้แลว้และมรีูปร่างไดส้่วนด ีตดัแต่งก้านใบส่วนหวัออก ผูก
ดา้นปลายใบให้เป็นหาง ดว้ยผ้าขีDร ิDวฉีกกวา้งประมาณหวัแม่มอืยาวประมาณศอก แล้วผูกดา้ยที*เส้นใบต่อ
สายยาวทําเป็นว่าว ส่วนผู้ใหญ่เอาใบแห้งมาแซมหลงัคาตรงที*ร ั *วนํDาฝน สรรพคุณทางสมุนไพร ใชร้กัษา
มะเรง็ปอด ปอดพกิาร แกห้ดื 
 
 

 



กระทุ้งฟ้ากระทุ้งฟ้า  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

--  3300  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ทุง้ฟ้า 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Alstonia macrophylla Wall. ex G. Don 
 

 วงศ ์: Apocynaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืตน้สงูประมาณ 30 เมตร ชอบขึDนบนดนิรว่น ลาํตน้กลมเปลาตรง โคน
มพีพูอนเลก็น้อย เปลอืกสเีทาถงึนํDาตาลเขม้ เปลอืกในสเีหลอืงถงึนํDาตาลอ่อน มนํีDายางสขีาวไหลเมื*อสบัให้
เป็นแผล ใบเดี*ยวเรยีงเป็นวงรอบกิ*ง วงละ 3–4 ใบ แผ่นใบรปูขอบขนาน ถงึรปูไขก่ลบั ปลายใบเรยีวแหลม 
โคนใบสอบแคบเป็นรปูลิ*ม ดอกขนาดเลก็สขีาวออกเป็นช่อที*ปลายกิ*งหรอืตามง่ามใบ ผลเป็นฝกักลมยาว
ผวิเกลีDยงออกเป็นคู่ เมลด็เลก็รปูขอบขนาน มขีนปยุเป็นกระจกุทั Dง 2 ขา้ง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ปจัจบุนันิยมใชป้ลกูเป็นไมป้ระดบัตกแต่งหรอืเป็นร่มเงาตามขา้งบา้น เนืDอไม้
ใชใ้นการก่อสรา้ง เป็นไมพ้ืDน และเฟอรนิ์เจอร ์สรรพคุณทางสมนุไพร  
 



กระพงัโหมกระพงัโหม  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  3311    

 
 ชื�อท้องถิ�น : ยา่นพาโหม, พาโหม  
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์:  Paederia foetida Linn. 
 

 วงศ ์: Rubiaceae 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมเ้ถาเลื�อยขนาดเลก็ ชอบเลื�อยไปตามพื�นดนิหรอืพนัตน้ไมอ้ื&น ใบเดี&ยวรปู
หอกกวา้งประมาณ 5 เซนตเิมตร ปลายใบแหลม โคนใบรปูหวัใจ เถาและใบมขีนละเอยีดปกคลุมมกีลิ&น
เฉพาะตวั ดอกเลก็ๆ สชีมพอูอกเป็นช่อ 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดและใบอ่อนรบัประทานเป็นผกัสด หรอืหั &นฝอยใสข่า้วยาํ สรรพคุณทาง
สมนุไพร ใชข้บัลมในกระเพาะจกุเสยีดทอ้งอดื แกต้านซาง แกธ้าตุพกิาร แกท้อ้งเสยี รากแกโ้รคตาแฉะ 
ตาฟาง และแกโ้รคตานขโมย 

 



กักันเกรานเกรา   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  3322  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ตําเสา 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Fagraea fragrans Roxb.  
 

 วงศ ์: Gentianaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืตน้ ขนาดกลาง ชอบขึ�นตามรมิขอบปา่พรุหรอืตามบรเิวณที&ดนิมคีวาม
ชุ่มชื�นสงู เปลอืกหนาแตกเป็นรอ่ง ใบเดี&ยวเรยีงสลบั แผ่นใบรรีปูขอบขนาน หรอืรปูหอกแกมรปูขอบขนาน 
ปลายใบเรยีวแหลม โคนใบสอบขอบเรยีบ ดอกสขีาวนวลถงึเหลอืง ออกตามง่ามใบใกลป้ลายกิ&ง กลบีเลี�ยง
ค่อนขา้งกลม กลบีดอกรปูไขก่ลบัหรอืรปูวงกลม ดอกกลิ&นหอมเวลาเยน็ ผลกลมถงึกลมร ี 
 การใช้ประโยชน์ : เนื�อไมส้ขีาวแขง็ทนทานนิยมใชเ้ป็นโครงสรา้งบา้นเรอืนและที&พกัอาศยั เพราะ
มคีวามเชื&อว่าเป็นไม้ที&ไฟไหม้ได้ยากหรือติดไฟยาก ง่ามกิ&งขนาดใหญ่นิยมใช้ทําหวัไถของไถหัวหม ู
ปจัจุบนันิยมนําตอหรอืแก่นใช้ประดบัตกแต่งบ้าน ผลสุกเป็นอาหารของสตัว์จําพวกนก สรรพคุณทาง
สมนุไพร แก่นรสฝาดขมบาํรงุธาตุ บาํรงุโลหติ แกห้ดืหอบ 
 



ขนุนปานขนุนปาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ท พรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                     --  3333  --  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ขนุนปา่ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Artocarpus rigidus Blume  
 

 วงศ ์: Moraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมต้น้ สูงไดถ้งึ 30 เมตร เรอืนยอดเป็นพุ่ม ทรงสูงถงึค่อนขา้งกลม เปลอืกสี
นํ�าตาลแดงถงึเทาคลํ�า ใบเดี&ยว เรยีงเวยีนสลบั รปูร ีหรอืรปูรแีกมรปูไข่กลบั ผวิใบมขีนปกคลุมทั �งสองดา้น
ดอกช่อแยกเพศ ออกอดัรวมกนัแน่นบนช่อดอก ช่อดอกเพศผูร้ปูทรงกระบอกแกมรปูไข่กลบั ช่อดอกเพศ
เมยีรปูทรงกลม ผลรวมค่อนขา้งกลม มหีนามยาวแหลมโดยรอบ เมลด็มเียื&อสเีหลอืงหุม้ 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื�อไมใ้ชใ้นการก่อสรา้งภายใน เยื&อหุม้เมลด็รสเปรี�ยวอมหวานกนิได ้



ขลูขลู  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  3344  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ขล ู
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Pluchea indica (L.) Less. 
 

 วงศ ์: Compositae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมพุ้่มขนาดเลก็ชอบขึ�นตามที&ชื�นแฉะ ตน้สงูประมาณ 0.5 – 2 เมตร แตกกิ&งกา้น
มาก ใบมกีลิ&นฉุน ใบเลก็รปูไขก่ลบั ตรงปลายใบมนัจะมลีกัษณะแหลม หรอืแหลมที&ติ&งสั �น ขอบใบจกัเป็นซี&
ฟนัและแหลม เนื�อใบคลา้ยกระดาษค่อนขา้งเกลี�ยง แต่ไมม่กี้าน ดอกออกเป็นช่อฝอยสขีาวนวลหรอื สมีว่ง 
ออกตามงา่มใบ ดอกวงนอกเป็นดอก เพศเมยี ดอกวงในเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ผลรปูทรงกระบอก สขีาว 
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนรบัประทานเป็นผกั สรรพคุณทางสมุนไพร ทั �งตน้ใชต้้มกนิ รกัษา
อาการ ขดัเบา ปสัสาวะพกิาร ขบัปสัสาวะ 
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พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  3355  --  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ขอ่ย 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Streblus asper Lour. 
 

 วงศ ์: Moraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นขนาดกลางชอบขึ�นตามปลวกหรอืที&ดอน แตกกิ&งก้านสาขามาก เรอืน
ยอดเป็นพุ่มกลม เปลอืกต้นสเีทาค่อนขา้งขาวขรุขระ ใบเดี&ยว รปูไข่ ใบหนา หยาบสากมอื ดอกขนาดเลก็ 
ออกเป็นช่อ ดอกเพศผู้และเพศเมยีอยู่ต่างช่อกนั ดอกเพศผูม้สีเีขยีวอ่อน ดอกเพศเมยีมสีเีหลอืงอ่อน ผล
กลมผวิเรยีบ ขนาดประมาณดนิสอดาํ ผลสุกมสีเีหลอืง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ใบใชร้ดูเมอืกปลาไหล ใหว้วั แพะ แกะ กนิหลงัเกดิลกูใหม่ๆ  เพื&อใหร้กออกง่าย 
ปจัจุบนันิยมปลูกเป็นไมป้ระดบั สรรพคุณทางสมุนไพร แก้โรคเหงอืกฟนัโยก รกัษาแผล แก้ท้องร่วง โดย
ต้มกบัเกลอืให้เคม็เป็นยาอมแก้รํามะนาด ยางจากต้นมนํี�าย่อยชื&อ milk (lotting enzyme) ใช้ย่อยนํ�านม 
รากใชเ้ป็นยาใส่แผล เนื�อไมใ้ชผ้สมกบัยาสบู กิ&งอ่อนทุบใหนิ้&มคลา้ยปลายพู่กนัใชส้ฟีนั ผลสุกรบัประทานได้
รสหวาน 
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--  3366  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ขี�ไต ้
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Decaspermum parviflorum (Lam.) A.J.Scott 
 

 วงศ ์: Myrtaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นขนาดกลางชอบขึ�นที&ชื�น เรอืนยอดเป็นพุ่มทรงสูง เปลอืกต้นสนํี�าตาล
เทาคลํ�า เรยีบถงึแตกเป็นร่องและเป็นแผ่นเกลด็ เปลอืกชั �นในสนํี�าตาล กิ&งอ่อนและช่อดอกมขีนขาวคลา้ย
เสน้ไหม ใบรปูขอบขนานถงึรปูไขด่า้นบนเกลี�ยง ดา้นล่างมขีนขาว ปลายใบเรยีวแหลม โคนใบมน ดอกเลก็
สขีาว ผลกลมแป้นขนาดเลก็ประมาณเมลด็ถั &วเขยีว ผลสุกสมีว่งคลํ�าถงึดาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ใชท้าํโรงเรอืนชั &วคราว ใชท้าํฟืน ผลรบัประทานได ้โดยทั &วไปมกัเป็นอาหาร
ของสตัวป์า่ สรรพคุณทางสมนุไพร เปลอืกมรีสฝาดช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหาร 
 



ขี#หนอนขี#หนอน  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  3377  --  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ขี�หนอน 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites 
 

 วงศ ์: Euphorbiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมพุ้่มถงึไมต้้นขนาดใหญ่ ใบรปูไข ่ ช่อดอกมขีนหยาบแขง็หนาแน่น ดอกเลก็สี
เขยีวอมเหลอืง ดอกเพศเมยีใหญ่กว่าดอกเพศผู ้ กลบีเลี�ยงรปูไข่หรอืเกอืบกลม จานฐานดอกสชีมพูหรอืสี
แดง มขีนปกคลุม ผลทรงเกอืบกลม สเีหลอืงอมเขยีว เปลี&ยนเป็นสนํี�าตาล เมลด็รปูไข ่เยื&อหุม้สแีดง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนใชร้บัประทานเป็นผกั เนื�อไมใ้ชท้ําโรงเรอืนชั &วคราว และทําเชื�อเพลงิ 
เปลอืกของตน้ สรรพคุณทางสมนุไพร แกไ้ขต้วัรอ้น แกห้วดัคดัจมกู นํ�ามกูไหล 
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--  3388  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เขม็แดง 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Ixora  Lobbii Loud 
 

 วงศ ์: Rubiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมพุ้่มขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง ชอบขึ�นที&ดอน ใบหนาสเีขยีวสด ปลายใบ
แหลม ดอกออกรวมกนัเป็นช่อใหญ่แบนมสีแีดงเขม้ ไม่มกีลิ&นหอม ผลแก่สเีขยีวเมื&อสุกสดีาํ ขนาดประมาณ
เท่าเมลด็มะขาม 
 

 การใช้ประโยชน์ : เดก็ๆ ชอบดงึกา้นเกสรดดูกนินํ�าหวานที&ตดิขึ�นมา หรอืชอบหาผลสุกมา
รบัประทานเล่น สรรพคุณทางสมุนไพร รากขบัเสมหะและบาํรุงธาตุ 
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 ชื�อท้องถิ�น : เขม็ขาว 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Ixora sp. 
 

 วงศ ์: Rubiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมพุ้่มขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง สงู 1-3 เมตร ชอบขึ�นที&ดอน ใบเดี&ยวรปูรแีกม
ขอบขนานสเีขยีวเขม้ หน้าใบมนั ใบออกตรงขา้มกนั ออกดอกที&ปลายยอดเป็นช่อแน่น ประกอบดว้ยดอก
ย่อยจาํนวนมาก ดอกย่อยมโีคนกลบีดอกเชื&อมตดิกนัเป็นหลอด แต่ปลายดอกแยกเป็น 4 กลบี เมื&อบาน
ใหม่ๆ  สขีาว และมกีลิ&นหอม 
 

 การใช้ประโยชน์ : สรรพคุณทางสมนุไพร รากแกโ้รคตา ช่วยใหเ้จรญิอาหาร 
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--  4400  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : หญา้แขม 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud  
 

 วงศ ์: Poaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นพชืชอบขึ�นในนํ�า มกัพบเหน็เป็นกลุ่มใหญ่หนาแน่นตามที&ชื�นแฉะรมินํ�า มี
เหงา้ใหญ่แขง็แรง ลําต้นตั �งตรง สูง 2-3 เมตร แผ่นใบหยาบกระดา้ง ใบยาวประมาณศอกเรยีวปลายแหลม 
กาบใบที&หุม้ลาํตน้ไมม่ขีนคลุม ดอกออกเป็นช่อที&ปลายยอดของลําต้น ช่อดอกยาวประมาณ 50 เซนตเิมตร 
สนํี�าตาล มขีนคลา้ยไหมสขีาวอยูท่ ั &วไป  
 

 การใช้ประโยชน์ : เด็กมกัตัดต้นหรือดอกมาทําซุ้มเล่น แต่โดยทั &วไปมกัเป็นวัชพืช แต่เกิด
ประโยชน์ต่อนกและสตัวใ์นระบบนิเวศที&ชื�นแฉะไดใ้ชเ้ป็นที&อาศยัหลบภยั หรอืใชเ้ป็นที&ทาํรงัวางไข ่
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 ชื�อท้องถิ�น : ไขเ่น่า 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Vitex glabrata R. Br. 
 

 วงศ ์: Verbenaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 10-25 เมตร ชอบขึ�นตามที&เนินเขา ใบ
ประกอบแบบนิ�วมอื เรยีงตรงขา้ม ใบย่อย 3-5 ใบ รปูไข่กลบัแกมวงรหีรอืรปูใบหอกกลบั ดอกช่อออกที&
ซอกใบ กลบีดอกสมี่วงอ่อน เชื&อมตดิกนัเป็นหลอดกวา้ง มขีนละเอยีด ผลรปูไข่หรอืรปูไข่กลบั ผลสุกมสีี
มว่งดาํ 

 การใช้ประโยชน์ : เนื�อไมใ้ชท้าํโรงเรอืนได ้ผลสุกรบัประทานได ้สรรพคุณทางสมนุไพร เปลอืก
ของลาํตน้ แกต้านซางและพยาธไิสเ้ดอืนในทอ้ง รากบํารุงธาตุและเจรญิอาหาร 
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--  4422  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : คอ้นตหีมา 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Ancistrocladus tectorius  
 

 วงศ ์: Ancistrocladaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมพุ้่มรอเลื�อย ชอบขึ�นตามที&เนินเขา ในระยะแรกๆ จะส่งลําต้นขึ�นมาเป็นไม้
พุ่มขนาดเลก็ แต่เมื&อเจรญิเตบิโตต่อไปอกีระยะหนึ&ง หรอืเมื&อลาํตน้สงูขึ�นจะโน้มลงกลายเป็นไมเ้ลื�อย  
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนรบัประทานไดแ้ต่มรีสฝาด สรรพคุณทางสมุนไพร ใบนํามาต้มนํ�าอาบ 
แกเ้มด็ผื&นคนั ลอกตามผวิหนงั รากแกไ้ขจ้บัสั &น 
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 ชื�อท้องถิ�น : เหมร 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Melastoma malabathricum L. 
 

 วงศ ์: Melastomataceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมพุ้่มขนาดเลก็ สูง 1 - 2 เมตร ชอบขึ�นตามดนิร่วนทรายที&ชื�นรมินํ�า หรอื
ตามดนิรว่นทรายที&ชื�นแฉะมนํี�าท่วมขงับางฤดูกาล ใบเดี&ยวเรยีงตรงขา้มเป็นคู่สลบั แผ่นใบรปูขอบขนาน
แกมรปูร ีผวิใบมเีกลด็เลก็แหลมสั �นๆ ปลายใบแหลม ดอกสชีมพแูกมมว่งสด ถว้ยรองดอกมเีกลด็เลก็ๆ สี
ขาว ผลรปูถว้ย มเีมลด็จาํนวนมาก เนื�อในผลสดีาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ใบใชร้ดูเมอืกปลาไหล ผลสุกรบัประทานไดร้สหวาน หลงัจากกนิผลสุกใหม่ๆ  
จะทาํใหล้ิ�นเป็นสมีว่งดาํ แต่จะหายไดเ้องเมื&อกลนืนํ�าลายบ่อยๆ สรรพคุณทางสมุนไพร รากใชป้รุงเป็นยา
ดบัพษิไข ้แกอ้าการรอ้นในกระหายนํ�า ดอกเป็นยาระงบัประสาท และหา้มเลอืดในคนเป็นรดิสดีวงทวาร 
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--  4444  --                    พรรณพืพรรณพืชเขาชันรีสอร์ทชเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : จกิ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Barringtonia pendula (Griff) Kurz 
 

 วงศ ์: Lycythidaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมต้้นขนาดกลางชอบขึ�นตามที&เนินเขา ใบเป็นชนิดใบเดี&ยว เรยีงสลบักนั
ไปตามขอ้ต้น ใบเป็นรูปยาวร ีปลายใบและโคนใบแหลม ขอบใบมจีกัเลก็ๆ ดอกออกเป็นช่อยาวอยู่ตรง
ส่วนยอดของกิ&ง ช่อดอกจะหอ้ยลง  
 

 การใช้ประโยชน์ :  ดอกรบัประทานเป็นผกัสด สรรพคุณทางสมุนไพร เปลอืกต้น แก้ปวดหวั 
แกเ้สมหะพกิาร แกร้ะดขูาว เมลด็แกแ้น่นจกุเสยีด 
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 ชื�อท้องถิ�น : จกินม 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Barringtonia macrostachya Kurz 
 

 วงศ ์: Lycythidaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้นขนาดกลาง แตกกิ&งก้านสาขารอบต้น ลําต้นสูงประมาณ 30 เมตร 
ใบเดี&ยว เรยีงสลบักนัไปตามขอ้ต้น ลกัษณะของใบเป็นรูปยาวร ีปลายใบ และโคนใบแหลม ดอกออกเป็น
ช่อยาวอยูต่รงส่วนยอดของกิ&ง ช่อดอกหอ้ยลง แต่ละช่อมดีอกจาํนวนมาก ดอกสชีมพูเขม้ สแีดงหรอืสเีขยีว
ขอบแดง มอียู่ 4 กลบีมเีกสรเป็นจาํนวนมาก กลบีรองดอกจะเชื&อมตดิกนัเป็นรปูถ้วย เป็นรปูมนร ีและจะมี
สนัอยู ่4 สนัตามแนวยาว ผลมสีเีขยีว ภายในผลจะมเีมลด็เป็นรปูไข ่
 

 การใช้ประโยชน์ : สรรพคุณทางสมนุไพร ใบนํามาตากแหง้แลว้ต้มนํ�าดื&มแก้ปวดทอ้ง รากบดเป็น
ผง ใชท้าแกก้ลากเกลื�อน 
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--  4466  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : จกินํ�า จกิ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Barringtonia acutangula (L.) Gaertn. 
 

 วงศ ์: Lycythidaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นขนาดขนาดกลาง ชอบขึ�นตามที&ชื�นแฉะหรอืรมินํ�า ตามรมิคลอง หนอง 
และตามคนันา ลําต้นมกัเป็นปุ่มปม แผ่กิ&งก้านออก ส่วนของปลายกิ&งจะลู่ลง ใบเดี&ยวตดิกนัเป็นกลุ่มตอน
ปลายกิ&ง แผ่นใบรปูไข่กลบัหรอืรปูหอกยาว เปลอืกลําต้นสนํี�าตาลเขม้มลีกัษณะหยาบและหนา ดอกเลก็สี
แดง มกีลิ&นหอม ออกรวมกนัเป็นช่อหอ้ยลงที&ปลายกิ&ง  
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนและดอกอ่อนรบัประทานเป็นผกัสด รสชาตฝิาดมนั สรรพคุณทาง
สมนุไพร ใบแกท้อ้งเสยี เปลอืกเป็นยาลดไข ้และรกัษาไขม้าลาเรยี ผลแก้ไอ แก้หวดั เมลด็แก้จุกเสยีด นํ�า
คั �นจากเมลด็เป็นยาหยอดตา รากเป็นยาระบายอ่อนๆ และทาํใหอ้าเจยีน  
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 ชื�อท้องถิ�น : กลว้ยมด 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Dischidia rafflesiana 
 

 วงศ ์: Asclepiadaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมเ้ถาเลื�อยเกาะตน้ไมอ้ื&น มรีากตามลาํต้น เถามยีางสขีาวเหมอืนนํ�านม ใบ
เดี&ยว เรยีงตรงขา้มกนั แผ่นใบหนา อวบนํ�า รปูค่อนขา้งกลม ผวิใบเกลี�ยงทั �งสองดา้น ใบมลีกัษณะโปง่เป็น
ถุง มดเจาะเขา้อาศยัอยูภ่ายใน กา้นใบสั �น ดอกเลก็ รปูโคม สเีขยีวแกมเหลอืง ออกเป็นกระจกุหรอืเป็นช่อ
สั �นๆ ตามงา่มใบ ผลฝกัเรยีว เมลด็เลก็ แบน มขีนเป็นพู่ที&ปลาย 
 

 การใช้ประโยชน์ : สรรพคุณทางสมนุไพร รากถอนพษิไขก้าฬ แกร้อ้นใน กระหายนํ�า 
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 ชื�อท้องถิ�น : มวง 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Garcinia cowa Roxb. 
 

 วงศ ์: Guttiferae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นขนาดกลาง แตกกิ&งสาขาตอนบนของลําต้น เปลอืกต้นสนํี�าตาลเขม้  
ลําต้นตรงเปลา ใบเดี&ยวขอบใบเรยีบ ใบอ่อนสเีขยีวหรอืเขยีวอมม่วงแดง ใบแก่สเีขยีวเขม้ ใบค่อนขา้ง
หนาและแขง็กรอบ ดอกสขีาวม ี3 กลบี ดอกมขีนาดเลก็ กลบีดอกแขง็คล้ายดอกมะดนั สเีหลอืงนวลมี
กลิ&นหอม ดอกออกตามกิ&ง ผลกลมขา้งผลเวา้เป็นพ ูเมื&อสุกมสีเีหลอืงรสเปรี�ยว 

 การใช้ประโยชน์ : เนื�อไม้เนื�อแข็งใช้ทําเครื&องเรือนประเภทเสา ใบอ่อนและผลใช้เป็น
ส่วนประกอบอาหารไดห้ลายรปูแบบ (มรีสเปรี�ยว) เช่น ต้มกบัเนื�อ แกงเลยีง แกงสม้ ผลสุกหั &นตากแหง้ 
เกบ็ไวใ้ส่ในแกง สรรพคุณทางสมนุไพร รากปรงุเป็นยาถอนพษิไข ้แก้บดิ แก้ไขต้วัรอ้น ใบปรุงเป็นยากดั
ฟอกเสมหะและโลหติ แก้ไอ เป็นยาระบายทอ้ง ผลอ่อนหั &นเป็นแว่นตากแหง้ กนิเป็นยาแก้บดิ เป็นยา
ระบาย แกไ้ข ้
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 ชื�อท้องถิ�น : แมงซอ, แสมซอ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Capparis micracantha DC. 
 

 วงศ ์: Capparaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืตน้รอเลื�อยขนาดเลก็ สูงประมาณ 6 เมตร อาจจะมลีําต้นเดี&ยว หรอืลํา
ต้นคู่ ลําต้นจะบดิและเอยีง เนื�อไมแ้ขง็ มกีิ&งแขนง แตกเป็นทรงพุ่มกลม ที&กิ&งและก้านจะมหีนามสั �น ๆ ใบ
เดี&ยวรูปขอบขนานรูปวงรหีรอืรูปไข่ เรยีงสลบักนั โคนใบและปลายใบรูปมนเหมอืนรูปลิ�น ใบสเีขยีวเข้ม 
ออกดอกเป็นช่อ ตามซอกใบ หรอืกิ&งกา้นใกล้ๆ  กบัซอกใบ กลบีดอกมสีขีาว เมื&อแรกบานดอกสเีหลอืงแต้ม 
และเปลี&ยนส ี จากแต้มสเีหลอืงเป็นแต้มสมี่วงแกมนํ�าตาลในเวลาต่อมา ดอกมกีลบีเลี�ยง 4 กลบี เมื&อกลบี
เลี�ยงบานดูคลา้ยกลบีดอกชั �นนอก ปลายกลบีเลี�ยงมลีกัษณะมนและเป็นคลื&น เกสรตวัผู้สขีาวจาํนวนมาก 
เป็นเสน้ลอ้มรอบระหว่างกลบีดอกกบักลบีเลี�ยง ผลเป็นรปูทรงกระสวยกลม หรอืทรงกระบอก เมื&อผลสุกจะ
มสีแีดง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ปลูกเป็นไมท้ําซุม้ร่มเงาหรอืซุ้มประตู สรรพคุณทางสมุนไพร ต้น แก้ฟกบวม 
ผลแก้เจบ็คอ ลําคออกัเสบ ดอกแก้โรคมะเรง็ รากขบัลมในทอ้ง แก้ไขร้อ้นในทุกชนิด ใบต้มเอานํ�าแก้โรค
ผวิหนงั 
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 ชื�อท้องถิ�น : ชุมเหด็ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Cassia alata Linn. 
 

 วงศ ์: Leguminosae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ชุมเหด็เทศชอบขึ�นรมินํ�าหรอืที&มนํี�าท่วมถงึในฤดูฝนเป็นไมพุ้่มสูงประมาณ 1-5 
เมตร แตกแขนงมาก ใบเป็นใบประกอบ ก้านใบแขง็ ตั �งฉากกบักิ&ง ใบเรยีงตวัเป็นคู่อยู่ในระนาบเดยีวกนั 
ใบรปูไขข่อบขนาน ปลายใบมน หรอืมรีอยเวา้ตอนหลาย ดอกเป็นช่อสเีหลอืง ออกปลายกิ&งชี�ตั �งขึ�น ผลเป็น 
ฝกัเมื&อแห้งแตกออกม ี4 ปีก ฝกัยาวประมาณคบื คล้ายถั &วพู ฝกัอ่อนมสีเีขยีว ฝกัแก่มสีดีํา เมลด็ในรูป
สามเหลี&ยม 
 

 การใช้ประโยชน์ : ผู้ใหญ่สมยัก่อนใช้ใบชุมเห็ดตากแห้งห่อยาเส้นมวนบุหรี&สูบ สรรพคุณทาง
สมนุไพร ใบนํามาตําทาแกก้ลากเกลื�อน โรคผวิหนงั ดอกและใบนํามาตม้รบัประทานแกอ้าการทอ้งผกู  
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 ชื�อท้องถิ�น : ชุมแสง 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Xanthophyllum glaucum Wall. 
 

 วงศ ์: Xanthophyliaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้นชอบขึ$นรมิลําคลอง เปลอืกต้นสนํี$าตาล ใบเรยีงสลบั สเีขยีวเป็นมนั
วาว ใบอ่อนสเีขยีวออกเหลอืง ขอบใบเรยีบ ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ มสีขีาวอมเขยีว ผลเดี5ยวสเีขยีว
เมื5อสุกสเีหลอืงอ่อน 
 

 การใช้ประโยชน์ : ชาวบ้านบางพื$นที5ตดักิ5งไปปกัในนาขา้วที5ถูกยาด (เพลี$ย) กนิใบขา้ว เพื5อให้
ยาดหายไปหรอืเบาบางลง สรรพคุณทางสมุนไพร ยอดอ่อนต้มกะท ิแกงเลยีง สรรพคุณทางสมุนไพร แก่น
ใชแ้ช่นํ$ากนิ อาบแกฟ้กชํ$า บวมภายใน ผลสุกเป็นอาหารปลา เนื$อไมใ้ชท้าํฟืน 
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 ชื�อท้องถิ�น : เฉียด 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Cinnamomum iners Blume.  
 

 วงศ ์: Lauraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้นขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ สูงประมาณ 15 –20 เซนตเิมตร เปลอืก
ต้นสนํี$าตาลอมเทา เปลอืกต้นและใบมกีลิ5นหอม ใบเดี5ยว รูปขอบขนาน ดอกออกเป็นช่อที5ปลายกิ5ง ดอก
ขนาดเลก็ สเีหลอืงอ่อนหรอืเขยีวอ่อน ผลมขีนาดเลก็และแขง็ 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื$อไมใ้ชท้ําโรงเรอืนได ้สรรพคุณทางสมุนไพร แก้ปวดทอ้ง ลดไข ้แก้บดิและ
แกไ้อ รากตม้นํ$าใหห้ญงิที5คลอดบุตรใหมด่ื5มหลงัคลอดหรอืผ่าตดัลดการอกัเสบ 
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 ชื�อท้องถิ�น : จิ$งจา่ย 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Gmelina villosa Roxb. 
 

 วงศ ์: Verbenaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมร้อเลื$อยยนืตน้ ที5ลาํตน้หรอืกิ5งแผ่ไปพาดพงิกบัต้นไมอ้ื5นไดไ้กล แต่ถ้าไม่มี
ที5พาดพงิกจ็ะขึ$นเป็นพุ่ม ใบขนาดเลก็เท่าใบพุทรา มลีกัษณะกลางใบแหลมแยกออกขา้งเป็น 2 แฉก ใบมสีี
เขยีวสด พื$นผวิใบเรยีบ ดอกออกเป็นช่อยาว ดอกมสีเีหลอืงเขม้ ลกัษณะปากดอกจะบานออกคลา้ยกบั
กระบอกเขาควาย 
 

 การใช้ประโยชน์ : เดก็ๆ เอาผลเป็นกระสุนหนงัสติTก กระจงชอบกนิผล สรรพคุณทางสมุนไพร ใบ
ใชท้านเป็นยาแก้บวม และเป็นยาถ่ายพยาธ ิใชต้้มเอานํ$าอม หรอืบว้นปาก แก้ปวดฟนั และแก้เหงอืกบวม 
หรอืใชใ้บสดตําใหล้ะเอยีด แลว้พอกสุมลงบนศรีษะ ช่วยเป็นยาแก้ปวดศรีษะ และกนัผมร่วง รากรสขมเยน็ 
ใชเ้ป็นยาแก้พษิฝีภายใน แก้รอ้นใน แก้กษยั และเป็นยาดบัพษิทุกชนิด ใบและรากตําคั $นเอานํ$าช่วยรกัษา
บาดแผล หรอืใชนํ้$าหยอดห ูแกเ้จบ็หรอืปวดห ู
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 ชื�อท้องถิ�น : ยา่นแซะคลาน 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Callerya sp. 
 

 วงศ ์: Papilionoideae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ลําต้นเอนราบแตกกิ5งก้านสาขาทอดไปตามพื$นดนิ แตกกิ5งเป็นช่วงๆ ยอดอ่อน
และใบคล้ายกับแซะที5เป็นไม้ยนืต้น แต่ยอดอ่อนรบัประทานไม่ได้เหมอืนแซะยนืต้น (ทําให้คลื5นเหียน
อาเจยีน) 
 

 การใช้ประโยชน์ : สรรพคุณทางสมนุไพร ใบตําคั $นนํ$าสระผมฆา่เหา ป้องกนัรงัแค 
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          ชื�อท้องถิ�น : แบก 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Lagerstroemia floribunda Jack 
 

 วงศ ์: Lythraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืตน้ชอบขึ$นที5ดอน สูงประมาณ 15-20 เมตร เรอืนยอดแผ่กวา้งเป็นพุ่มกลม 
ผลดัใบ เปลอืกสเีทาอมเหลอืง แตกล่อนเป็นแผ่น ใบเดี5ยวเรยีงตรงขา้ม แผ่นใบรูปรแีกมรูปหอก ปลาย
แหลม โคนใบมน ขอบเรยีบหรอืหยกัเป็นคลื5นห่างๆ ดา้นหลงัใบมขีนสนํี$าตาลสากๆ ดอกเป็นช่อขนาดใหญ่
สขีาวแกมมว่ง ชี$ข ึ$นออกตามปลายกิ5ง ผลรปูร ีเมื5อแก่แตกทางดา้นบน เมลด็มขีนาดเลก็มปีีกจาํนวนมาก 
 

 การใช้ประโยชน์ : ปจัจุบนันิยมปลูกเป็นไม้ประดบั เนื$อไม้ละเอยีดแขง็ ใช้ทําสิ5งปลูกสรา้งที5รบั
นํ$าหนกั เช่น เสา คาน ตง  
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 ชื�อท้องถิ�น : ตงัหน 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Calophyllum pulcherrimum Wall. 
 

 วงศ ์: Guttiferae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืตน้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ เรอืนยอดเป็นพุ่มกลมเปลอืกเรยีบสเีทาอ่อน
หรอืสนํี$าตาลปนเหลอืงเป็นแนวตามความยาวของตน้หรอืกิ5ง มยีางสเีหลอืงขน้ ดอกออกเป็นช่อตามปลาย
กิ5ง ผลกลมหรอืเกอืบกลม  
 

 การใช้ประโยชน์ : ผลสุกรบัประทานได ้เนื$อไมต้รงเปลาแขง็ทนทานนิยมใชเ้ป็นโครงสรา้ง
บา้นเรอืนประเภทโครงหลงัคาที5พกัอาศยั ยางใชเ้ป็นส่วนผสมของยางที5ทาํขึ$นเพื5อดกันกหรอืดกัหนู หาก
ผสมดว้ยยางตงัหนจะทาํใหย้างดกันกที5ทําขึ$นนั $นไมเ่หลวยอ้ยเมื5ออากาศรอ้นและไม่แขง็ (ยางตาย) หรอื
ยางเสื5อมสภาพไว 
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 ชื�อท้องถิ�น : ตานหมน่ 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Vernonia elliptca DC.  

 วงศ ์: Compositae 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมพุ้่มเลื$อยเนื$อแขง็กิ5งก้านเลก็เรยีวเป็นสนัตามยาว ลาํตน้มขีนสั $นๆ สขีาวนวล
หรอืสเีงนิปกคลุม แตกลาํต้นใหม่จากลาํต้นที5ทอดไปตามพื$นดนิ ใบเดี5ยวรปูไขก่ลบัออกเรยีงสลบั ขอบ
ขนานหยกัห่างๆ ปลายใบค่อนขา้งแหลม ใบหนาหลงัใบเกลี$ยง แผ่นใบเรยีบสเีขยีวเขม้ ทอ้งใบและกา้นใบมี
ขนสเีงนิหรอืขาวนวล ดอกช่อยาวออกที5ปลายยอดหรอืซอกใบ กลบีดอกเป็นพู่ฝอยหรอืเสน้เลก็ๆ สขีาว
นวล ผลม ี5 สนั ผลแก่แหง้ไมแ่ตก 

 การใช้ประโยชน์ : สรรพคุณทางสมนุไพร ตน้ขบัพยาธ ิรากแกต้านซาง 
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--  5588  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : นน 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Vitex pinnata L. 
 

 วงศ ์: Labiatae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืตน้ขนาดกลาง ลาํตน้เมื5อแก่มกัคดงอ เปลอืกสเีทาแกมเหลอืงแตกล่อนเป็น
สะเก็ดยาว กิ5งอ่อนมขีนสั $นคลุม ใบประกอบเรยีงตรงข้ามสลบักนั แผ่นใบย่อยรูปรปีลายเรยีวแหลม ผวิ
ด้านบนเกลี$ยง ผวิด้านล่างมขีน ดอกเลก็สขีาวอมม่วง ออกเป็นช่อแยกแขนงที5ปลายกิ5ง ผลค่อนขา้งกลม 
ผลแก่สมีว่งคลํ$า เมื5อสุกสดีาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนรบัประทานเป็นผกัไดร้สชาตหิลอมๆ (เฝื5อน) เนื$อไมแ้ขง็เหนียวใชท้ํา
เครื5องมอืกสกิรรม เช่น หางยาม คนัไถ หวัไถ ตวัแอก ดา้มจอบหรอืมดีพรา้ ผลสุกเป็นอาหารสตัวป์า่ 
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 ชื�อท้องถิ�น : ตําลงึ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Coccinia  grandis  (L.) voigt 
 

 วงศ ์: Cucurbitaceae 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นเถาเลื$อย มมีอืจบัเกาะยดึตน้ไมอ้ื5นๆ ใบเดี5ยวออกสลบักนัผวิเรยีบมนั ก้านใบ
สั $น ดอกสขีาว แยกเป็นดอกเพศผูแ้ละเพศเมยี กลบีรองดอกโคนเชื5อมตดิกนัเป็นรปูระฆงัสั $น ปลายดอกม ี5 
แฉกจกัลกึลงไปครึ5งกลบี ด้านในมขีน ผลรูปลกัษณะคล้ายแตงกวา เมื5อแก่สเีขยีวเมื5อสุกสแีดง มเีมล็ด
จาํนวนมาก  

 การใช้ประโยชน์ : ยอด ใบอ่อน และผล นํามาปรุงเป็นอาหารได้หลายรูปแบบ สรรพคุณทาง
สมนุไพร ตําลงึมสีารเบต้าแคโรทนี ช่วยป้องกนัการเกดิโรคมะเรง็ ลดนํ$าตาลในเลอืดและหวัใจขาดเลอืด มี
แคลเซยีมช่วยบํารุงกระดูกและฟนั มฟีอสฟอรสั ธาตุเหลก็ ไนอาซนิ และวติามนิซ ีตําราแพทยแ์ผนไทย 
ถอืว่าตําลงึเป็นยาเยน็ ใบช่วยขบัพษิ และถอนพษิไข ้แก้อาการแพ ้อกัเสบ แมลงมพีษิกดัต่อย แก้แสบคนั 
โดยใช้ใบตําลงึสดๆ ประมาณ 1 กํามอื มาล้างให้สะอาด แล้วตําให้ละเอยีด ผสมนํ$าเลก็น้อย นํามาทา
บรเิวณที5มอีาการคนั 
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--  6600  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เตย 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Pandanus kaidus Kurz 
 

 วงศ ์: Pandanaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมพุ้่มกึ5งไมต้้น ลําต้นกลมมขีอ้กาบใบถี5 ใบสเีขยีวเขม้ รูปขอบขนานเรยีว
ยาว ปลายใบแหลม ผวิใบเรยีบเป็นมนั กลางใบเป็นร่องตามยาว ขอบใบและสนัหลงัใบมหีนามแหลมถี5
ตลอดใบ มรีากอากาศงอกออกจากลาํตน้ ดอกช่อออกที5ปลายยอด ใบประดบัสขีาวเรยีวยาว กาบหุม้ ดอกสี
ขาวอดัตวั ผลรวมทรงกลมเมื5อสุกสแีดง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนนํามาแกงเป็นอาหารได ้ใบใชท้าํสาด (เสื5อ) ใชท้าํกระเปาะเพาะเมลด็
พชืก่อนนําไปปลกูลงดนิ หรอืทาํวสัดุงานหตักรรมไดห้ลายรปูแบบ สรรพคุณทางสมุนไพร รากอากาศ แก้
กษยัไตพกิาร ขบัปสัสาวะ แกไ้ข ้ขบันิ5ว แกห้นองใน แกห้มาดขาว (ระดูขาว) ขบัเสมหะ ราก แกพ้ษิเสมหะ 
ขบัปสัสาวะ ดอกแกล้ม บํารุงหวัใจ แกไ้ข ้
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 ชื�อท้องถิ�น : เต่ารา้ง 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Caryota mitis Lour. 
 

 วงศ ์: Palmae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ลําต้นตั $งตรงไม่แตกกิ5ง สามารถแตกหน่อบรเิวณโคนต้นได ้ใบเรยีงสลบั มกีาบ
ใบหุม้ลาํตน้ ผวิกาบใบดา้นนอกมขีนสั $นๆ สนํี$าตาลออกขาว ดอกออกเป็นช่อ ระหว่างใบมดีอกย่อยจาํนวน
มาก กลบีดอกสเีขยีวหรอืสมี่วงแกมนํ$าตาล ช่อดอกที5ออกหลงัลดระดบัตํ5าลงเป็นลําดบั ผลสดสเีขยีวแกม
เหลอืง เมื5อสุกสสีม้หรอืสแีดงเขม้ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อน ผลสุกรบัประทานได ้ปจัจุบนันิยมปลูกเป็นไมป้ระดบัตกแต่งอาคาร
สถานที5 สรรพคุณทางสมนุไพร รากดบัพษิตบั ปอด แกห้วัใจพกิาร  
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--  6622  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : แตว้ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Cratoxylum maingayi Dyer 
 

 วงศ ์: Guttiferae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้น เปลอืกต้นสนํี$าตาล แตกร่อน ใบประกอบ ใบย่อยเรยีงตรงขา้ม รูปร ี
ขอบขนาน ปลายใบแหลม ผวิใบเรยีบ 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื$อไมแ้ขง็ใชท้าํโรงเรอืนได ้ยอดอ่อนรบัประทานเป็นผกั  
 



ถั2วถั2วแระแระผีผี  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  6633  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ถั 5วผ ี
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Cajanus sp. 
 

 วงศ ์: Papilioneae 
 

 ลกัษณะสาํคญั :  เป็นพชืเถา ใบเหลอืบมขีนนวลขาว ดอกออกเป็นช่อสชีมพูเรื5อๆ ผลเป็นฝกั และ
ฝกัมขีน เมลด็โปง่อยูภ่ายในมลีกัษณะคลา้ยเมลด็ถั 5วเหลอืง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ใชเ้ป็นอาหารสตัว ์สรรพคุณทางสมุนไพร ต้นและใบรกัษาเสน้เอน็พกิาร และ
ใชข้บัผายลมลงเบื$องตํ5า รากขบัละลายกอ้นนิ5วในไต กระตุน้ใหไ้ตทาํงาน  
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--  6644  --                    พรรณพชืเขาชันรีสพรรณพชืเขาชันรีสอร์ทอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เขาคนั 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Cissus repens Lamk. 
 

 วงศ ์: Vitidaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นพชืเถาเลื$อยเนื$ออ่อน ชอบขึ$นตามรมิคลอง หนองนํ$า บงึ หรอืตามที5ชุ่มนํ$า ลํา
ตน้มลีกัษณะเป็นขอ้ๆ ชอบเลื$อยพนัต้นไมอ้ื5น ใบสเีขยีวเขม้ เป็นมนัเรยีบ ขอบใบหยกั ก้านใบ 1 ก้าน ม ี3 
ใบ และระหว่างกา้นใบมมีอืเกาะเพื5อเกี5ยวกบัตน้ไมอ้ื5น ดอกเป็นช่อสขีาว ออกจากขอ้ ผลกลมแป้นสเีขยีวใส
ผวิมนัเรยีบเป็นพวง เมื5อสุกสดีาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ผลแก่ใชป้ระกอบอาหารไดห้ลายรปูแบบ เช่น ใส่ในนํ$าพรกิ ใส่ในแกงสม้มรีส
เปรี$ยว สรรพคุณทางสมุนไพร เถาสดหรอืเถาแหง้ต้มดื5มนํ$า ช่วยขบัปสัสาวะ แก้นิ5ว เป็นยาฟอกโลหติ แก้
ฟกซํ$าภายในขบัเลอืดเน่า ขบันํ$าคาวปลา 
 



เถาวลัย์เปรีเถาวลัย์เปรียงยง  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  6655  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เถาวลัยเ์ปรยีง 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Derris scandens Benth. 
 

 วงศ ์: Fabaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมเ้ถาเลื$อยขนาดใหญ่ ยอดอ่อนมขีน ใบประกอบแบบขนนก เรยีงสลบั ใบย่อย
รปูไขห่รอืรปูวงร ีดอกช่อออกที5ซอกใบ ดอกยอ่ย รปูดอกถั 5ว กลบีดอกสขีาว ผลเป็นฝกั 
 

 การใช้ประโยชน์ : มสีรรพคุณทางสมุนไพร ใชเ้ถาขบัปสัสาวะ แก้บดิ แก้หวดั ใชเ้ถาคั 5วไฟชงนํ$า
กนิแกป้วดเมื5อย เสน้เอน็ขอด 
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--  6666  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เทยีนนา 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Ludwigia hyssopifolia (G.Don) Exell 
 

 วงศ ์: Onagraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นพชืชอบนํ$าอายปีุเดยีว ลกัษณะลําต้นตั $งสูงประมาณ 30-40 เซนตเิมตร ลํา
ตน้ มกัมสีมี่วงแดง ส่วนของต้นที5แช่นํ$ามกัมเียื5อสขีาวหุม้ รากส่วนที5อยูเ่หนือดนิ มเียื5อคลา้ยฟองนํ$าสขีาว
หุม้ เพื5อช่วยในการหายใจ ใบเดี5ยวแตกจากลําต้นแบบสลบั แผ่นใบเรยีบรปูหอก ปลายใบแหลม เสน้กลาง
ใบสีม่วงแดงปนกับสีเขียว ดอกเดี5ยวออกตามซอกระหว่างก้านใบกับลําต้น กลีบเลี$ยง 
สเีขยีว 4 กลบี กลบีดอก สเีหลอืง 4 กลบี ผลรปูทรงกระบอก ยาวประมาณ 1.5 เซนตเิมตร เมลด็รูป
กระสวยสนํี$าตาล 
 

 การใช้ประโยชน์ : - 
 



ไทรไทร  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสพรรณพชืเขาชันรีสอร์ทอร์ท                      --  6677  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : โพ๊ะนก 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Ficus rumphii Blume 
 

 วงศ ์: Moraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ ปลายใบแหลม ผลกลมสเีขยีวอมเหลอืง มนํี$ายางสขีาว 
 

 การใช้ประโยชน์ : สรรพคุณทางสมนุไพร ใบแกโ้รครดิสดีวงจมกู 
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 ชื�อท้องถิ�น : นกนอน 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Cleistanthus helferi Hook.f. 
 

 วงศ ์: Euphorbiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้นขนาดกลาง ลําต้นตั $งตรง แตกกิ5งก้านสาขามากในแนวราบเป็น
ชั $นๆ ใบเรยีบเป็นมนั ปลายใบแหลม 
 

 การใช้ประโยชน์ : ปจัจบุนันิยมปลกูประดบัตกแต่งสถานที5  
 



นนทรีนนทรี  
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 ชื�อท้องถิ�น : นนทร ี
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Peltophorum pterocarpum (DC.) backer ex K. Heyne 
 

 วงศ ์: Caesalpinioideae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้นขนาดกลาง ขึ$นตามที5ดนิดอนหน้าดนิตื$น ทรงพุ่มแผ่กวา้ง เปลอืกสี
เทา ตามกิ5งอ่อนมขีนสนํี$าตาลแดง กิ5งแก่เกลี$ยง ใบประกอบแบบขนนกสองชั $น ออกเวยีนสลบัถี5ตามปลาย
กิ5ง โคนใบเบี$ยว ปลายใบมนหรอืเวา้ตื$นๆ ดอกช่อม ี 5 กลบี กลบีดอกเป็นคลื5นสเีหลอืงสดใสมกีลิ5นหอม 
ดอกออกเป็นช่อใหญ่แตกแขนงเป็นพุ่มตั $งที5ปลายกิ5งพู่ ผลเป็นฝกัแบนรปูร ีโคนและปลายผลสอบแหลม สี
นํ$าตาลอมมว่ง แก่จดัสนํี$าตาลดาํ ฝกัไมแ่ตก มเีมลด็ 1-4 เมลด็ 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื$อไมอ่้อนใชก่้อสรา้งทําเครื5องเรอืนชั 5วคราว เปลอืกให้สนํี$าตาลอมเหลอืงใช้
ยอ้มผา้บาตกิ ยอดอ่อนรบัประทานไดเ้ป็นผกัสด สรรพคุณทางสมนุไพร เป็นยาขบัลม แกท้อ้งรว่ง 
 



นมนมตําเลยีตําเลยี  
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 ชื�อท้องถิ�น : นมเหมยี 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Hoya coriacea  W. & A. 
 

 วงศ ์: Asclepiadaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมอ้งิอาศยัตน้ไมอ้ื5น ลาํตน้เป็นเถากลมเลก็มยีางสขีาว ใบหนามาก และแขง็
รปูรา่งต่างๆ (รปูหวัใจ รปูกระสวย) ผวิใบเป็นมนัคลา้ยขี$ผึ$ง ดอกออกเป็นกระจุกคลา้ยช่อผกัช ีสขีาว สนีวล
อมมว่ง เวลาบานมกีลิ5น (ส่วนมากส่งกลิ5นในเวลากลางคนื)  
 

 การใช้ประโยชน์ : ใช้ปลูกประดบั สรรพคุณทางสมุนไพร เถาขบัโลหติระดู ตําฟอกผแีก้อกัเสบ 
ฟกบวม 
 



นมแนมแมวมว  
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 ชื�อท้องถิ�น : นมแมว 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Rauwenhoffia siamensis Schaeff. 
 

 วงศ ์: Annonaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมพุ้่ม สงู 1 – 2 เมตร เปลอืกของลาํตน้สเีทา ผวิเรยีบลอกออกไดง้่าย ใบเป็นใบ
เดี0ยว กระจายทั 0วกิ0งเรยีงสลบักนั ใบสเีขยีว ดอกเป็นดอกเดี0ยวสเีหลอืงหอ้ยลงเกดิตามซอกมุมใบ ผลเป็น
ผลกลุ่ม เมื0อแก่สเีขยีวเขม้เมื0อสุกสเีหลอืงเปลอืกนอกบางเรยีบภายในมเีมลด็สดีาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ผลสุกกนิไดร้สหวาน กลิ0นดอกหอมใชป้รุงแต่งเครื0องดื0มหรอือาหาร สรรพคุณ
ทางสมนุไพร รากแก้กาฬผอมแหง้ของสตรทีี0อยู่ไฟไม่ได ้แก้พษิแมลงกดัต่อย เนื=อไมแ้ก้ไขห้วดั ไขท้บัระด ู
ขบัเสมหะ  
 



นมววันมววั  
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 ชื�อท้องถิ�น : นมววั 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Anomianthus dulcis Sincl.  
 

 วงศ ์: Annonaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมพุ้่มเถากิ0งที0ปลายเป็นหนามตะขออยู่ตามลําต้น เปลอืกเรยีบสเีทา ใบเป็นใบ
เดี0ยวเรยีงสลบัสองดา้นในระนาบเดยีวกนั ผวิใบดา้นบนเป็นมนั ดา้นล่างเป็นขนสาก ดอกเดี0ยวหรอืเป็น
กระจกุ 2-4 ดอก สชีมพหูรอืสเีหลอืงจาํปาออกที0ซอกใบ ผลสุกสเีหลอืง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ผลสุกกนิไดร้สหวาน ผลตําผสมนํ=าใชท้าแก้เมด็ผื0นคนัตามร่างกาย รากบํารุง
นํ=านม 
 

 



นํ�านองนํ�านอง  
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 ชื�อท้องถิ�น : นํ=านอง 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Brownlowia tersa (L.) Kostern.  

 วงศ ์: Tiliaceae 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมพุ้่มแตกกิ0งระเกะระกะจากโคนตน้ ออกเป็นกอแน่น สงู 1-3 เมตร ใบเดี0ยว 
เรยีงเวยีนสลบั รปูใบหอก ดา้นบนสเีขยีวเขม้เป็นมนั ดา้นล่างมเีกลด็สเีหลอืงอมนํ=าตาลปกคลุม ดอกเลก็ 
ออกเป็นช่อแตกแขนงสั =นๆ ตามซอกใบ กลบีเลี=ยง 5 กลบีตดิกนัคลา้ยรปูระฆงั กลบีดอก 5 กลบี สขีาว 
แยกจากกนั เกสรเพศผูจ้าํนวนมาก ผลคลา้ยรปูลกูข่าง ม ี2 พ ูเมื0อแหง้จะแตกออก ผลสเีขยีวอมเหลอืง 
แลว้เปลี0ยนเป็นสนํี=าตาล  

 การใช้ประโยชน์ : ปลกูเป็นไมป้ระดบั ผลสุกรบัประทานไดร้สหวานเยน็คลา้ยลาํใย 
 



เนีเนียงยง  
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 ชื�อท้องถิ�น : เนียง 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Archidendron  jiringa  Nielsen. 
 

 วงศ ์: Mimosoideae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง เปลอืกลําต้นสเีทาหรอืนํ=าตาลปนเทา เรอืน
ยอดเป็นพุ่มกลม ใบแบบขนนกสองชั =นแตกแขนงตรงขา้มกนั แต่ละช่อมใีบย่อย 2-4 คู่ ดอกมสีขีาวขนาด
เลก็ออกเป็นช่อ ผลเป็นฝกัแบนเป็นเกลยีวไปทางเดยีวกนั มสีว่นคอดเวา้ระหว่างเมลด็  
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อน เมลด็อ่อนรบัประทานสดเป็นผกัเครื0องเคยีง ส่วนเมลด็แก่นิยมนํามา
เพาะแลว้นําใบเลี=ยงมาเป็นผกัสด หรอืเมลด็แก่นํามาหั 0นฝอยเป็นชิ=นเลก็บางใส่ขา้วยํา หรอืนําทั =งเมลด็มา
ตม้รบัประทานกบัมะพรา้วแก่  
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 ชื�อท้องถิ�น : เนียน 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Diospyros diepenhorsti Miq. 
 

 วงศ ์: Ebenaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้น เปลอืกต้นเรยีบสนํี=าตาลคลํ=าถึงดํา ใบเดี0ยวรูปขอบขนานถึง 
รปูหอก ปลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อสั =นๆ ที0ซอกใบ ปลายดอกแยกเป็น 4 แฉก มกีลบีรองดอก 4 กลบี 
ตดิทนนาน ผลเป็นรปูไขถ่งึค่อนขา้งกลม  
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื=อไมใ้ชท้าํโครงสรา้งบา้นเรอืนชั 0วคราวประเภทเสา และใชเ้ป็นไมเ้ชื=อเพลงิ 
 



บุนนาคบุนนาค  
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 ชื�อท้องถิ�น : นาคบุตร 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Mesua ferrea Linn. 
 

 วงศ ์: Guttiferae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นขนาดกลาง ออกดอกเดี0ยวตามง่ามใบ ดอกขาวนวลสะดุดตา ใบเขยีว
แก่เป็นพุ่มทบึ รปูเจดยี ์ 
 

  การใช้ประโยชน์ : เป็นไมเ้นื=อแขง็เหนียว ใชท้ําดา้มจอบมดีพรา้ไดด้ ีสรรพคุณทางสมุนไพร ดอก
แหง้ใชเ้ขา้ยาหอม บาํรงุธาตุ แกล้ม บาํรงุหวัใจ เสมหะ ดอกสดกลั 0นใหนํ้=ามนัหอมระเหย ใชแ้ต่งกลิ0นสบู่ ผล
ขบัเหงื0อ เนื=อในเมลด็ตําพอกแผล 
 
 



ปปลาไหลเผอืกลาไหลเผอืก  
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 ชื�อท้องถิ�น : ไหลเผอืก 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Eurycoma longifolia Jack. 
 

 วงศ ์: Simaroubaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืตน้ขนาดเลก็ ใบออกเป็นช่อ ในช่อหนึ0งๆ จะประกอบดว้ยใบย่อยหลาย
ใบ รากสนํี=าตาลปนแดง ยาวและหยั 0งลกึลงไปในดนิ ดอกมเีกสรตวัผูแ้ละเกสรตวัเมยีอยูต่่างดอกกนั  
 

 การใช้ประโยชน์ : ทรงต้นสวยงามปลูกเป็นไมป้ระดบัตกแต่งสถานที0ได้ สรรพคุณทางสมุนไพร 
รากแกไ้ข ้ดบัไขทุ้กชนิด 
 

 



ปอหุนปอหุน  
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 ชื�อท้องถิ�น : ปอทอ้งขาว 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Mallotus barbatus Mull. Arg. 
 

 วงศ ์: Euphorbiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้นขนาดเลก็ สูงไม่เกนิ 6 เมตร ทุกส่วนมขีนสขีาวอมนํ=าตาลอ่อนๆ 
ปกคลุมหนาแน่น ยอดอ่อนสชีมพู ใบเดี0ยวเรยีงเวยีนสลบั แผ่นใบรูปไข่ป้อม หรอืค่อนขา้งกลม มกัมแีฉก
ตื=นๆ 3 แฉก ปลายใบและปลายแฉกเรยีวแหลมเป็นหางยาว โคนใบปิดเป็นรปูกลม ขอบใบจกัห่าง ผวิใบ
ดา้นบนมขีน ก้านใบตดิเหนือโคนใบ ดอกเลก็ ออกเป็นช่อตามปลายกิ0งและง่ามใบใกลป้ลายยอด ผลกลม 
เมื0อแก่แลว้แตก เมลด็สดีาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ชาวบา้นใชใ้บห่อขนม สรรพคุณทางสมุนไพร เนื=อไมใ้ชท้ําเชื=อเพลงิ ใบตํารวม
กบัพรกิไทยดาํ ขงิ และขา้วสาร พอกที0ทอ้งแกท้อ้งอดื 
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 ชื�อท้องถิ�น : ฝอยไหม 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Cuscuta chinensis Lam. 
 

 วงศ ์: Convolvulaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมเ้ถาลม้ลุกเกาะเบยีดเบยีนเลื=อยพนัอยูบ่นพนัธุไ์มอ้ื0น สเีหลอืงหรอืเขยีว ใบ
มขีนาดเลก็มากคลา้ยเกลด็ สเีขยีวอ่อน ดอกออกเป็นช่อกระจุกที0ซอกใบ ดอกย่อย 2 – 3 ดอก กลบีดอกสี
ขาวเชื0อมตดิกนัเป็นหลอด ผลรปูไขแ่ก่แหง้แลว้แตก 
 

 การใช้ประโยชน์ : สรรพคุณทางสมุนไพร ช่วยหา้มเลอืด เลอืดกําเดาไหล ตกเลอืด อุจจาระเป็น
เลอืด ช่วยบาํรงุไต ขบัลม ขบัเหงื0อ แกป้วดเอวและตน้ขา รกัษาแผลเรื=อรงัและผดผื0นจากอากาศรอ้น 
 
 



พลบัพลาพลบัพลา  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  8800  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : พลา 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Microcos tomentosa Sm. 
 

 วงศ ์: Tiliaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นขนาดเลก็ เปลอืกสนํี=าตาลลอกออกได้ง่าย เนื=อไมส้ขีาว ใบเดี0ยวเรยีง
สลบัรปูไขป่ลายใบแหลม ดอกออกเป็นช่อตามงา่มใบและปลายกิ0ง กลบีเลี=ยงและกลบีดอกมอีย่างละ 5 กลบี 
ผลกลมหรอืรปูไขผ่วิมขีน ผลแก่สเีขยีวผลสุกสดีาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ผลครึ0งอ่อนครึ0งแก่ใช้ทํากระสุนฉับโผง (ของเดก็เล่นสมยัโบราณซึ0งทําจากไม้
ไผ่ป่า) ผลสุกรบัประทานได้รสหวานอมเปรี=ยว ผลแก่มรีสฝาด เนื=อไม้ใช้ทําโรงเรอืนชั 0วคราว ใช้เป็นไม้
เชื=อเพลงิ มกันิยมนํามาเผาถ่าน 
 



พะวาพะวา  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  8811  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : วา 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Garcinia speciosa Wall. 
 

 วงศ ์: Guttiferae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไม้ยนืต้นผลดัใบ เรอืนยอดเป็นพุ่มทบึ แตกกิ0งตั =งฉากกบัต้น ลําต้นเปลาตรง 
เปลอืกนอกเรยีบหรอืแตกเป็นสะเกด็สเีทาดาํ เปลอืกในสสีม้ มนํี=ายางขาวแลว้เปลี0ยนเป็นสเีหลอืง ใบเป็นใบ
เดี0ยวเรยีงตรงขา้ม แผ่นใบรปูไข่หรอืรปูไข่แกมขอบขนานขอบเรยีบ ผวิใบเกลี=ยงทั =งสองดา้น ดอกแยกเพศ
อยูต่่างตน้ ดอกเพศผูอ้อกเป็นช่อกระจกุที0ปลายกิ0ง ผลค่อนขา้งกลม ผวิเกลี=ยง ผลสุกสแีดงสด  
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื=อไมแ้ขง็ใช้ทําเครื0องเรอืนจําพวกเสา ไม่นิยมทําไมก้ระดานเพราะแตกง่าย 
ผลสุกรบัประทานได ้รสหวานหอม 
 



พงัแหรพงัแหร  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  8822  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : พงัแหร 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Thema orientalis (Linn.) Blume 
 

 วงศ ์: Ulmaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมต้้นขนาดกลาง ลําต้น ดอก และใบมขีน ใบเดี0ยวออกสลบักนั ขอบใบ โคนใบ
ไมเ่ท่ากนั กา้นใบยาว ดอกสขีาวม ี5 กลบี ดอกมขีนาดเลก็ ช่อดอกออกเป็นกระจกุที0โคนกา้นใบ ผลกลม 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื=อไมล้อกเปลอืกทํากลอนโรงเรอืนชั 0วคราวหรอืตกแต่งภายในบา้น ผลสุกกนิ
ไดร้สหวาน และเป็นอาหารของสตัวป์า่ 
 



เพชรสังฆาตเพชรสังฆาต  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  8833  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : สามรอ้ยต่อ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Cissus quadrangularis L.  
 

 วงศ ์: Vitaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นพชืเถาเลื=อย เถารูปสี0เหลี0ยมเป็นปล้องๆ ใบเป็นใบเดี0ยวกลมหนาเล็ก  
ผวิเรยีบ ดอกขนาดเลก็ออกเป็นช่อจากขอ้ สแีดงเขยีว ผลกลมเท่าเมลด็พรกิไทย สแีดงหรอืดาํ  
 

 การใช้ประโยชน์ : สรรพคุณทางสมุนไพร รสรอ้นขมคนั คั =นเอานํ=าดื0ม แก้โรคลกัปิดลกัเปิด แก้
ประจาํเดอืนไมป่กต ิแกร้ดิสดีวงทวาร แกก้ระดกู แตกหกัซน้ ขบัลมในลําไส ้แก้รดิสดีวงทวารหนัก ทั =งชนิด
กลบีมะเฟืองและเดอืยไก่ 
 



โพโพทะเลทะเล  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  8844  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 

 ชื�อท้องถิ�น : โพทะเล 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Thespesia populnea  ( L.) Sol.ex Correa 

 วงศ ์: Malvaceae 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมต้้นขนาดเลก็ สูง 10 – 15 เมตร เปลอืกสนํี=าตาลอ่อนอมชมพู ขรุขระเป็นตุ่ม
เลก็ๆ ตลอดลําต้น ใบเดี0ยว เรยีงสลบั แผ่นใบรปูหวัใจ ดอกใหญ่ สเีหลอืง ออกตามง่ามใบ ผลโตผวิแขง็ 
เมลด็เลก็ยาวคลา้ยเสน้ไหม 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื=อไมไ้สกบตบแต่งง่าย ขดั ชกัเงาได้ด ีใช้ทําเครื0องเรอืน กระดานพื=น ด้าม
เครื0องมอื พายแจว เปลอืกใชต้อกหมนัเรอื ทาํเชอืก และสายเบด็ 

 



เฟิร์นก้านแขง็เฟิร์นก้านแขง็  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  8855  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : โชน 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Dicranopteris lineris (Burm.f.) Underw 
 

 วงศ ์: Gleicheniaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นเฟิรน์ ลําต้นเป็นเหงา้เลื=อยอยู่ใต้ดนิ เหงา้ปกคลุมดว้ยขนหรอืเกลด็สนํี=าตาล
แดง ใบแตกกิ0งสาขาเป็นคู่ๆ หลายชั =นที0ตาใบ ที0ตาใบมหีูใบ 1 คู่ แผ่นใบแขง็ สเีขยีวอ่อน ดา้นล่างเขยีวขุ่น 
มขีนประปราย ลกัษณะใบเป็นแฉกหยกัลกึเกอืบถงึแกนกลางใบ ดูเหมอืนใบประกอบแบบขนนก ใบแฉก 
เป็นรปูแถบยาว ปลายมน อบัสปอรเ์รยีงเป็น 2 แถว ทั =งสองขา้งของเสน้กลางใบแฉก อบัสปอรร์ปูกลม 
 

 การใช้ประโยชน์ : - 
 



แฟบแฟบ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  8866  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : หลูงิ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Hymenocardia wallichii Tul. 
 

 วงศ ์: Euphorbiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมพุ้่มขึ=นเป็นกอ ขณะยงัเลก็มหีนามที0โคน แตกกิ0งก้านมาก ใบเลก็ผลแบนสี
เขยีวรสเปรี=ยวขนาดโตประมาณหวัแม่มอื ออกผลในฤดูแล้งช่วงเดอืนกุมภาพนัธ์ถงึมนีาคม ชอบขึ=นอยู่
ตามที0ราบระดบัตํ0าชื=นแฉะหรอืตามรมิขอบของหว้ยหนองคลองบงึ  
 

 การใช้ประโยชน์ : ผลอ่อนใชแ้กงเลยีง แกงสม้หรอืกนิเล่นจิ=มนํ=าปลาหวาน สรรพคุณทางสมุนไพร
เนื=อไมเ้ป็นยาแกป้วดเมื0อยรา่งกาย ไตพกิาร ขบัปสัสาวะ 
 
 



มะกลํ6าตาหนูมะกลํ6าตาหนู  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทท                      --  8877  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : กลํ0า 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Abrus precatorius Linn. 
 

 วงศ ์: Papilionaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นเถาเลื=อย ใบแบบขนนกออกเป็นคู่ มใีบย่อย 8-15 คู่ ขอบใบเรยีบ ดอก
ออกเป็นช่อที0ซอกใบ กลบีดอกมหีลายส ีเช่น ม่วง แดง ชมพ ู หรอืขาว ผลเป็นฝกัคลา้ยถั 0วลนัเตา ภายใน
ฝกัม ี3-5 เมลด็ เมลด็กลมร ีเมลด็มเีปลอืกแขง็ สแีดงสดเป็นมนั มสีดีาํตรงขั =วประมาณ 1 ใน 3 ของเมลด็ 
 

 การใช้ประโยชน์ : เด็กในสมยัก่อนใช้เมล็ดทําของเล่น เช่น ใช้ทําตาพวกตุ๊กตาที0ป ั =นด้วยดิน
เหนียว เป็นตน้ 
 



มะเดื6อฉิ6งมะเดื6อฉิ6ง  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  8888  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ชิ0ง 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Ficus fistulosa Reinw. 
 

 วงศ ์: Moraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้นขนาดกลาง เปลอืกต้นเรยีบ ใบเดี0ยว ก้านใบสั =น ปลายใบมนมตีิ0ง
แหลม โคนใบสอบ ดอกออกเป็นพวง ผลออกตามกิ0งกา้นของตน้เป็นกลุ่ม 
 

 การใช้ประโยชน์ : ผลอ่อนรสฝาดกนิเป็นผกัสดจิ=มนํ=าพรกิ ขนมจนี สรรพคุณทางสมุนไพร เปลอืก
ตน้และราก แกท้อ้งเสยี แกป้ระดง และผดผื0นคนัตามผวิหนงั 
 



มะเดื6ออทุมุพรมะเดื6ออทุมุพร  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  8899  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : มะเดื0อชุมพร, มะเดื0อ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Ficus racemosa Linn. 
 

 วงศ ์: Moraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง แตกกิ0งน้อย ลาํต้นเกลี=ยงสนํี=าตาล เนื=อไมอ่้อน ใบเดี0ยว
รูปหอก โคนใบมน ปลายใบแหลม ใบไม่มขีนปกคลุม ผลกลมออกเป็นช่อตามลําต้นและตามกิ0ง ผลแก่สี
เขยีว ผลสุกสเีหลอืง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ผลใชร้บัประทานเป็นผกัสด หรอืใส่แกงสม้ สรรพคุณทางสมุนไพร ใชข้บัลมใน
ลําไส้ บํารุงหวัใจ แก้รอ้นใน กระหายนํ=า เปลอืกต้น แก้ท้องร่วง สมานแผล ราก แก้ไขห้วัลม แก้ไขก้าฬ 
และไขพ้ษิทุกชนิด 
 



มะเดื6อดินมะเดื6อดิน  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  9900  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เดื0อดนิ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Aganosma marginata (Roxb.) G. Don. 
 

 วงศ ์: Moraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมเ้ถาเลื=อย เปลอืกลําต้นเรยีบสนํี=าตาลเขม้ มตุ่ีมสขีาวตามลําต้น มยีางสขีาวขน้ 
ใบเป็นใบเดี0ยว ออกตรงขา้มกนั รปูใบรยีาว ปลายใบเรยีวแหลม โคนใบมนเวา้เลก็น้อย เสน้ใบแตกออกจาก
เสน้กลางใบ ออกดอกเป็นช่อตามบรเิวณปลายกิ0ง มสีขีาว ฝกัเรยีวยาว ผวิเรยีบ สเีขยีวฝกัแหง้เป็นสนํี=าตาล 
และแตกอา้ออก เมลด็สนํี=าตาลมขีนสขีาว เมลด็ปลวิลมไดง้า่ย 
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนผสมเป็นผกัใส่แกงเลยีง สรรพคุณทางสมุนไพร รากแก้ลมพษิ แก้พษิ
ภายใน ขบัปสัสาวะ 
 



มะเดื�อปล้องมะเดื�อปล้อง  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  9911  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เดอืยปลอ้ง 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Ficus hispida Linn.f. 
 

 วงศ ์: Moraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้นขนาดกลาง ต้นเป็นขอ้คลา้ยปลอ้งไมไ้ผ่ ใบเป็นใบเดี%ยวโตกว่าฝ่า
มอืกาง ผวิใบหยาบสาก ดอกมสีเีหลอืงแกมเขยีวออกเป็นช่อกระจกุแน่น ผลแก่โตขนาดเหรยีญสบิ ลกัษณะ
ผลกลมแป้นตดิเป็นกลุ่ม เนื6อไมจ้ดัอยูใ่นประเภทไมเ้นื6ออ่อนมนํี6าหนกัเบาเปราะหกัไดง้า่ย 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื6อไมใ้ช้เป็นฟืน ใบแก่ชาวบ้านมกัใชรู้ดเมอืกปลาไหล ผลอ่อนรสฝาดมนัใช้
รบัประทานเป็นผกัเครื%องเคยีง นํ6าพรกิ แกงไตปลา ขนมจนี เป็นตน้ ผลสุกรสหวานกนิได ้โดยทั %วไปมกัเป็น
อาหารของสตัว์ป่า(นกกินผลไม้ กระรอก ชะมด ฯลฯ) สรรพคุณทางสมุนไพร เปลอืกกล่อมเสมหะ แก้
ทอ้งเสยี แกป้ระดง เมด็แกผ้ดผื%นคนัตามผวิหนงั แกเ้มด็ฝี และแกพ้ษิในกระดกู 
 



มะนาวผีมะนาวผี  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  9922  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : กลดูผ ี
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Atalantia monophylla. 
 

 วงศ ์: Rubiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมข้นาดกลาง แตกกิ%งก้านตามยอด ลําตน้ค่อนขา้งแฟบหลายรปูแบบ (ไม่กลม) 
มหีนามตามซอกใบ ใบเป็นใบเดี%ยวเรยีงสลบั แผ่นใบรปูไข่ ดอกออกเป็นช่อ กลบีเลี6ยงแยก 2 แฉก ขนาด
ไมเ่ท่ากนั กลบีดอก 3 กลบี ผลกลมขนาดเลก็ประมาณนิ6วก้อย เมลด็รปูไข่ ในสถานีวจิยัคลองหอยโข่ง มกั
พบไดง้า่ยตามจอมปลวก 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื6อไมใ้ชท้าํโรงเรอืนชั %วคราวหรอืเป็นเชื6อเพลงิ เช่น ทาํไมฝื้น ใชเ้ผาถ่าน 
สรรพคุณทางสมุนไพร ใบใชใ้นโรคทางเดนิหายใจ เดก็ๆมกัเอาผลแก่มะนาวผมีาทําลกูกระสุนยงิหนงัสตกิ 
 



มะม่วงคนัมะม่วงคนั  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  9933  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : มว่งคนั 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์:  Mangifera  pentandra Hook.f. 
 

 วงศ ์: Anacardiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้น เรอืนยอดค่อนขา้งกลม เปลอืกสเีทาคลํ6า แตกเป็นร่องลกึ และร่อน
ออกเป็นสะเกด็หนา เปลอืกชั 6นในสเีหลอืงเรยีงซอ้นกนัเป็นชั 6นหนา แผ่นใบรปูหอก โคนใบทู่ถงึมนกลม ผวิ
ใบเกลี6ยง ดอกเลก็สเีหลอืง ออกเป็นช่อแยกแขนงตามปลายกิ%ง ผลแก่สเีขยีวเมื%อสุกสเีหลอืงสม้ 

 

 การใช้ประโยชน์ : ตน้ที%อายมุากมแีก่นลวดลายสวยงามนิยมนํามาทําหวักรงนก ดา้มมดี โต๊ะเก้าอี6 
ฯลฯ ผลรบัประทานได้รสเปรี6ยวใช้ปรุงเป็นอาหารได้หลายรูปแบบ ผลสุกรสหวานหอมรบัประทานเป็น
ผลไมต้ามฤดกูาล 
 



มะเม่ามะเม่าไข่ปลาไข่ปลา  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  9944  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เมา่ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Antidesma ghaesembilla Gaertn. 
 

 วงศ ์: Euphorbiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้นขนาดเลก็ ลําต้นตั 6งตรงสูง กิ%งอ่อนและยอดอ่อนมขีน ใบเป็นใบ
เดี%ยวเรยีงสลบัรูปไข่ถงึรูปวงร ีผวิด้านบนเกลี6ยงหรอืมขีนประปรายด้านล่างมขีนสั 6นๆ ดอกออกเป็นช่อที%
ซอกใบและปลายกิ%ง ดอกยอ่ยมจีาํนวนมาก ผลสดรปูทรงกลม มเีมลด็เดยีวเมื%อสุกสแีดงคลํ6าถงึดํา ความโต
แต่ละผลขนาดประมาณเมลด็ถั %วเขยีว  
 

 การใช้ประโยชน์ : ผลแก่และสุกรบัประทานได ้รสเปรี6ยวอมฝาดผลสุกรสหวานอมเปรี6ยว ยอด
อ่อนใชเ้ป็นผดัเครื%องเคยีงรบัประทานสด ลวกกะท ิแกงเลยีง สรรพคุณทางยาช่วยระบายทอ้งผกู 
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พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  9955  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : กําชํา 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. 
 

 วงศ ์: Sapindaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง เปลอืกค่อนขา้งเรยีบสนํี6าตาลถงึสเีทา ใบประกอบแบบ
ขนนกเรยีงสลบั มใีบย่อยเรยีงตรงขา้มกนั แผ่นใบย่อยรปูไข่ถงึรปูหอก ผวิใบมขีนยาวประปรายทั 6ง 2 ดา้น 
ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ%งและตามง่ามใบใกล้ยอด ดอกเลก็มสีขีาวถงึสเีหลอืง กลิ%นหอม ผลกลมฉํ%านํ6า 
เมื%อสุกมสีมีว่งแดงถงึดาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ใบใช้รองพื6นและคลุมขา้วสําหรบัทําขนมจนีเพื%อกนับูด เนื6อไมแ้ขง็ใช้ทําเสา
โรงเรอืนได ้ผลสุกรบัประทานเป็นผลไมต้ามฤดูกาลมรีสหวาน สรรพคุณทางสมุนไพร รากแก้ไข ้แก้พษิฝี
ภายใน ตําพอกหวัแก้ไข ้แก้ปวดหวัและพอกรกัษาโรคผวิหนัง ผื%นคนั ผสมกบัสมุนไพรอื%น ต้มนํ6าดื%ม แก้
ซาง เมลด็แกโ้รคไอหอบ ไขซ้างเดก็ ไอกรน ผลบาํรงุกําลงั  
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--  9966  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : พนัตนั 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Schima wallichii(DC.) Korth. 
 

 วงศ ์: Theaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืตน้ขนาดกลาง เรอืนยอดค่อนขา้งกลม เปลอืกนอกขรุขระและแตกเป็นร่อง
ลกึตามยาวสนํี6าตาลอมเทา ใบเป็นใบเดี%ยวเรยีงเวยีนสลบั ใบรูปหอกหรอืรูปรแีกมขอบขนาน ใบมกัเป็น
กระจกุอยูใ่กลป้ลายกิ%ง ดอกเป็นดอกเดี%ยวสขีาวหรอืสขีาวนวล ออกตามซอกใบใกลป้ลายกิ%ง กลิ%นหอมอ่อน 
บางกิ%งอาจมหีลายดอก ผลรปูกลมแป้น เมื%อแก่เป็นสนํี6าตาลเขม้ จะแตกตามรอยเป็น 4-5 แฉก แต่ละแฉกม ี
4-5 เมลด็ 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื6อไมส้ขีาวใชท้าํเครื%องเรอืน กลางคนืก่อไฟขา้งต้นจะมแีมลงทบับนิมาหากอง
ไฟ (เพราะบางฤดูแมลงทบักนิใบพนัตนัเป็นอาหาร) แลว้จบัแมลงทบัไปต้มเกลอืรบัประทานเล่นหรอืปรุง
แต่งเป็นอาหารคาวหวาน สรรพคุณทางสมุนไพร ดอกแห้งแช่หรอืชงเป็นชาใหส้ตรคีลอดบุตรใหม่ดื%มช่วย
แกข้ดัเบา ลมชกั ลมบา้หม ูตน้และกิ%งอ่อน แกค้ลื%นไส ้หยอดหูแก้ปวด เปลอืกต้นใชเ้บื%อปลาหรอืบดเป็นผง
แต่งกลิ%นธปูหอม 
 



เมี�ยงเมี�ยงอีอีอามอาม  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  9977  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เมี%ยงอาม 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Pyrenaria diospyricarpa Kurz. 
 

 วงศ ์: Theaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นขนาดกลาง สูง 10-20 เมตร ใบเดี%ยว เรยีงเวยีนสลบั รปูรแีกมรูปไข่
กลบั ขอบใบจกัถี% แผ่นใบดา้นล่างมขีนทั %วไป ดอกออกเดี%ยวตามซอกใบ กลบีเลี6ยง 5 กลบี สเีขยีวตดิทนอยู่
กบัผล กลบีดอก 5 กลบี สขีาว ร่วงง่าย เกสรเพศผูจ้าํนวนมาก ผลสด ทรงกลมแกมรปูไข่กลบั ส่วนบนบุ๋ม
เป็นแอ่ง  
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดรบัประทานไดเ้ป็นผกัสดเครื%องเคยีงนํ6าพรกิ แกงไตปลา บูดู จิ6งจงั เป็นต้น 
ไมใ้ชท้าํโรงเรอืนชั %วคราว หรอืทาํไมเ้ชื6อเพลงิ 
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--  9988  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ยอ, ยอปา่ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Morinda elliptica Ridl. 
 

 วงศ ์: Rubiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นแก่นสเีหลอืง ใบเป็นใบเดี%ยวเรยีงตรงกนัขา้ม รปูร ีหน้าใบและหลงัใบมี
ขนสั 6นละเอยีดปกคลุมหนาแน่น แผ่นใบมสีเีขยีวเขม้ ออกดอกตามซอกใบมกีลิ%นหอมอ่อนๆ กลบีดอกสขีาว 
ผลเป็นผลรวมสเีขยีวรปูรา่งค่อนขา้งกลมเมื%อสุกมสีดีาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : แก่นใช้ทําสเีหลอืงยอ้มผ้าหรอืปรุงแต่งอาหาร เนื6อไมใ้ช้ทําโรงเรอืนชั %วคราว
หรอืทาํไมเ้ชื6อเพลงิ ส่วนของลําต้นโตขนาดขอ้มอืยาวประมาณหนึ%งวา นิยมเอามาปกัทําเสารั 6วเพราะจะตดิ
เป็นต้นใหม่ไดง้่าย ควรเอามาปกัในฤดูฝนดนิมคีวามชื6นมากจะตดิเป็นต้นใหม่ไดง้่ายกว่าฤดูแลง้ ใบเอามา
เผาไฟแล้วขยํากรองทํานํ6าหุงข้าว เพื%อย้อมสขี้าวที%ใช้ทําขา้วยํา ยอดอ่อนใช้ทําห่อหมก ผลแก่ตําให้แตก
นําไปเป็นส่วนผสมของแกงเลยีง ผลสุกเป็นอาหารของสตัวป์า่ สรรพคุณทางสมุนไพร แก่นต้มนํ6าดื%มเป็นยา
ฟอกเลอืด ขบัลม 
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พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  9999  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ยา่นาง 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Tiliacora triandra Diels.  
 

 วงศ ์: Menispermaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นเถาเลื6อย กิ%งอ่อนมขีนอ่อนปกคลุม ใบเดี%ยวออกตดิกบัลําต้นแบบสลบั ใบรปู
ไข่หรอืรูปไข่ขอบขนาน ปลายใบเรยีว โคนใบมน ดอกออกตามซอกโคนก้านใบ ดอกขนาดเล็กสเีหลอืง 
แยกเพศอยูค่นละตน้ ผลรปูรา่งกลมรขีนาดเลก็สเีขยีว 
 

 การใช้ประโยชน์ : ใบยา่นนางช่วยลดความขื%นของหน่อไม ้ช่วยเพิ%มรสชาตแิละสสีนัของแกงเลยีง 
คนปกัษ์ใตจ้ะใชเ้ฉพาะยอดอ่อนแกงเลยีง (อสีานจะนําใบยา่นนางมาตําใหล้ะเอยีดคั 6นเอาแต่นํ6าแลว้นํามาต้ม
กบัหน่อไม ้ในแกงเปรอะ แกงอ่อม แกงบวน และซุปหน่อไม)้ สรรพคุณทางสมุนไพร รากเป็นส่วนหนึ%งใน
ตําหรบัยาเบญจโลกวเิชยีรหรอืแก้ว 5 ดวง ซึ%งเป็นยาแก้ไข ้ประกอบด้วย รากย่านนาง รากคนเทา ราก
มะเดื%อชุมพร รากชงิซี% และรากเทา้ยายม่อม ตํารายาแผนโบราณใชร้ากย่านนางมาต้มดื%ม เพื%อใชเ้ป็นยาแก้
พษิและแก้ไขเ้กอืบทุกชนิด เช่น ไขห้วดั ไขอ้สีุกอใีส ไขเ้ซื%องซมึ เป็นต้น ใบช่วยถอนพษิสุรา และแก้เมา
เหด็ไดด้ ี
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--  110000  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ยา่นปด, ปดคาย 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib 
 

 วงศ ์: Dilleniaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นเถาเลื6อยเนื6อเหนียว ใบเดี%ยวออกสลบั แผ่นใบรปูร ีปลายแหลมโคนเรยีว
แหลมขอบจกัเนื6อใบสาก ดอกสขีาวเป็นพู่ กลิ%นหอมออกเป็นช่อตามซอกใบและกิ%ง กลบีเลี6ยง 5 กลบีรปูรี
โค้งตดิทนจนเป็นผล กลบีดอก 5 กลบี มเีกสรตวัผูจ้ํานวนมาก ผลค่อนขา้งกลม เมลด็รูปไข่ 1-2 เมลด็ มี
เนื6อหุม้สแีดง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ใบใชร้ดูเมอืกปลาไหล เถาใชผู้กมดัโรงเรอืนหรอืผูกมดัทั %วไปเกี%ยวกบัสิ%งของที%
มขีนาดใหญ่ๆ  สาํหรบัคนปาดตาลมกันิยมนําเถาปดไปผกูมดัไมไ้ผ ่(ผะอง) แลว้รดัโอบตดิกบัต้นตาลขึ6นไป
เป็นช่วงๆ จนถงึยอดตาล   ปจัจบุนัปลกูเป็นไมด้อกไมป้ระดบั สรรพคุณทางสมุนไพร ดอกใชเ้ป็นส่วนผสม
ในยาหอมแกล้มและบาํรงุหวัใจ 
 



ลาํเพ็ลาํเพ็งง  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทท                      --  110011  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ลาํเทง็ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Stenochlaena palustris (Burm.) Bedd. 
 

 วงศ ์: Polypodiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ลําเพง็พบทั %วไปในปา่ที%มนํี6าท่วมขงัแสงแดดส่องถงึและหากพบขึ6นในที%โล่งจะแผ่
ขยายเป็นวงกวา้งหนาแน่น เป็นเฟิรน์เลื6อยเถามลีกัษณะกลมสเีขยีว ใบยอ่ยเป็นใบประกอบแบบขนนกเรยีง
สลบั แผ่นใบรปูขอบขนาน ปลายใบเรยีวแหลม ฐานใบกลม ขอบใบหยกัไม่เป็นระเบยีบ มหีนามแหลมคมที%
ปลายหยกั ใบยอ่ยสรา้งสปอร ์แผ่นใบรปูร ีขอบใบมว้นขึ6นดา้นบน ดา้นล่างมอีบัสปอร ์สนํี6าตาลปกคลุม ใบ
อ่อนมสีแีดงอ่อนถงึแดงเขม้  
 

 การใช้ประโยชน์ : ใบอ่อนใชแ้กงเลยีง (นํ6าแกงมสีแีดงมว่ง) หรอืลวกจิ6มเป็นผกัเครื%องเคยีง เถาแก่
ลดิใบออกตากแดดพอหมาดใชผู้กมดัไดด้แีละทนความเปียกชื6น ในอดตีนิยมใชเ้ถาลําเทง็ผูกมดัหมาตกันํ6า
(ภาชนะทาํจากกาบใบของตน้หลาวชะโอน) ที%ทาํจากกาบใบของตน้หลาวชะโอน 
 



ลาํพูลาํพู  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  110022  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ลาํพู 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Sonneratia caseolaris (L.) Engl. 
 

 วงศ ์: Sonneratiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมต้้นขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง สูง 8-20 เมตร มรีากหายใจรปูกรวยแหลมยาว
แทงโผล่พื6นดนิรอบโคนต้น ใบเดี%ยวเรยีงตรงขา้ม รปูรถีงึแกมรปูขอบขนาน รปูไข่หรอืรปูไข่กลบั ปลายใบ
เป็นติ%งแหลมสั 6นๆ หรอืมน โคนใบรปูลิ%ม ดอกออกเดี%ยวหรอืออกเป็นคู่ที%ปลายกิ%ง กลบีเลี6ยงหนาสเีขยีวตดิ
ทน หลอดกลบีรปูถว้ยตื6นๆ กลบีรปูสามเหลี%ยม กลบีดอกสแีดงเขม้ รปูแถบบาง เกสรตวัผูจ้าํนวนมาก ก้าน
เกสรสขีาวโคนสแีดง เกสรตวัเมยี 1 อนั ตดิทน ผลใหญ่กลมแบน คลา้ยตลบั เมลด็เป็นเหลี%ยม สดีํา จาํนวน
มาก 
 

 การใช้ประโยชน์ : ดอกรบัประทานเป็นผกัเครื%องเคยีงขนมจนี เดก็ๆ ใช้เป็นสิ%งของเล่นหรอืทํา
ตุ๊กตาผูห้ญงิ 
 



ลเิภายุ่งลเิภายุ่ง  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  110033  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ยา่นลเิภา 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Lygodium microphyllum 
 

 วงศ ์: Schizaeaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ต้นเป็นเถาเลื6อยปีนป่ายไปไดห้ลายเมตร เถาฉีกแยกออกเป็นชิ6นส่วนยาวๆได้
ยากและกรอบขาดง่าย แตกกิ%งได้อสิระ มขีนสนํี6าตาลเขม้ปกคลุมหนาแน่น ใบดก ก้านใบส่วนที%ออกจาก
เหงา้ยาว สฟีางเขม้ ผวิค่อนขา้งเกลี6ยง ตลอดความยาวมคีรบีแคบๆ ที%ผวิดา้นบน แกนกลางใบ  
 

 การใช้ประโยชน์ : ดงึเถามว้นเป็นหมวกคลุมหวักนัรอ้นจากแสงดวงอาทติย ์หรอืใชร้องรงัไก่ 
 



ลเิภาใหญ่ลเิภาใหญ่  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  110044  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ลเิภา 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Lygodium flexuosum Sw. 
 

 วงศ ์: Schizaeaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นเฟิรน์ดนิ ลําต้นเป็นเถาเลื6อยฉีกแยกให้เป็นชิ6นยาวๆ ได้ง่ายและมคีวาม
เหนียว พบตามปา่โปรง่หรอืป่าเบญจพรรณทั %วประเทศไทย เหงา้สั 6นอยู่ในดนิ มขีนสนํี6าตาลปกคลุม เลื6อย
ปีนปา่ยไปไดส้งูหลายเมตร ก้านใบส่วนที%ออกจากเหงา้ ยาวไดม้ากกว่า 10 เมตร โคนก้านสนํี6าตาลอ่อนถงึ
เขม้ ผวิเกอืบเกลี6ยง มขีนปกคลุมประปราย 
 

 การใช้ประโยชน์ : เถาลอกแยกเอาไสใ้นออก แลว้นําไปใช้ทําเครื%องจกัสานเป็นพาชนะเครื%องใช ้
ทําเป็นเครื%องมอืจบัสตัว์ขนาดเลก็หรอืใช้ผูกมดัสิ%งของทั %วไปที%มขีนาดเลก็ๆ มคีวามคงทนทั 6งอยู่ในที%เปียก
และแหง้ ส่วนไสใ้นใชเ้ป็นของเล่นเดก็โดยหากนําไปใส่ในนํ6าจะทาํใหเ้กดิการเคลื%อนไหวไดค้ลา้ยสตัวม์ชีวีติ 
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พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  110055  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เลยีบ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Ficus lacor Buch. 
 

 วงศ ์: Moraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืตน้ขนาดใหญ่ผลดัใบทั 6งต้น ใบเป็นใบเดี%ยวออกแบบสลบั มสีเีขยีวรปูร ี
หรอืรปูไข่ปนขอบขนาน ปลายใบมนทู่ ขอบใบเรยีว ผวิใบมนั ใบอ่อนจะมสีชีมพู หรอืชมพูอมเขยีวและมี
ปลอกหุม้ใบในระยะเริ%มแรก พอเจรญิเตม็ที% ใบอ่อนกลายเป็นใบแก่ปลอกหุม้ใบรว่งหลุดไป ดอกออกเป็นช่อ 
ตามซอกใบ ผลอ่อนสเีขยีวเปลี%ยนเป็นสชีมพแูดงมว่งหรอืดาํเมื%อสุก 
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อน ใบอ่อนรบัประทานเป็นผกัสดลวกจิ6มเป็นผกัเครื%องเคยีงหรอืปรุงแต่ง
เป็นอาหารได้ เนื6อไมอ่้อนหกัง่ายใช้ทําไมเ้ชื6อเพลงิ ผลสุกเป็นอาหารของสตัว์ป่า สรรพคุณทางสมุนไพร 
เนื6อไมผ้สมยาตม้กนิเป็นยาสมานและคุมธาตุ แกไ้ขส้ะบดัรอ้นสะบดัหนาว 
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--  110066  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : มยุ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Micromelum minutum. Clausena excavata   
 

 วงศ ์: Rutaceae 
 

          ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมพุ้่มขนาดเลก็ถงึขนาดกลาง แตกก้านใบจากกิ%งเป็นคู่ขนานตลอดก้าน 
ใบประกอบผวิใบเป็นคลื%นมขีนเลก็น้อย มกีลิ%นเฉเพาะตวั ดอกช่อขนาดเลก็สขีาว เนื6อไมส้ขีาว ผลขนาดโต
ประมาณปลายกอ้ย เมื%อสุกสชีมพ ู
 
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดและดอกใชร้บัประทานเป็นผกัสด นิยมกบัแกงไตปลา นํ6าพรกิและขนมจนี 
ใบแก่ใชเ้ป็นวสัดุรมบาดพระ (ใหด้าํ) ผลสุกเป็นอาหารของสตัวป์า่ 
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พพรรณพชืเขาชันรีสอร์ทรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  110077  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ครุะ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Shirakiopsis indica (Willd) Esser 
 

 วงศ ์: Euphorbiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืต้น มหีนามและพูพอน หูใบรปูไข่ หรอืรูปสามเหลี%ยม ใบเดี%ยวเรยีง
สลบั แผ่นใบรูปขอบขนานหรอืรปูร ีปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบจกัเป็นฟนัเลื%อย ดอกเลก็สขีาวนวล 
ถงึขาวอมเหลอืง ดอกแยกเพศออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ%ง ดอกเพศผูม้กี้านดอกย่อยยาวกว่าดอก
เพศเมยี ผลรูปไข่กว้าง ถึงค่อนข้างกลม เปลือกคล้ายแผ่นหนัง เมื%อแก่สีนํ6าตาลคลํ6าถึงดํา เมล็ดแข็ง 
ค่อนขา้งกลม 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื6อไมใ้ชท้าํโรงเรอืนชั %วคราว และเชื6อเพลงิ สรรพคุณทางสมนุไพร ใบและผล
เป็นยาระบาย ถ่ายลม เมลด็ขบัพยาธไิสเ้ดอืน รากแกโ้ลหติระดพูกิารมาไมป่กต ิ 



สาบเสือสาบเสือ  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

--  110088  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ขี6ไก่ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Eupotorium odortum L. 
 

 วงศ ์: Asteraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ลาํตน้และกิ%งกา้นปกคลุมดว้ยขนอ่อนนุ่ม กา้นและใบเมื%อขยี6จะมกีลิ%นแรงคลา้ย 
สาบเสอื สงู 1-2 เมตร ใบเดี%ยวออกจากลาํตน้ ที%ขอ้ แบบตรงกนัขา้ม รปูรคี่อนขา้งเป็นสามเหลี%ยมขอบใบ 
หยกั ปลายใบแหลม ฐานใบกวา้ง เรยีวสอบเขา้หากนั สเีขยีวอ่อน ดอกเป็นช่อสขีาว กลบีดอกหลอม
รวมกนัเป็นหลอด ผลขนาดเลก็ รปูรา่งเป็นหา้เหลี%ยมสนํี6าตาลหรอืดาํ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ทั 6งตน้ มกีลิ%นหอมแรง ใชเ้ป็นยาฆา่แมลง ส่วนใบ นํามาตําผสมกบัปนูพอก
หา้มเลอืด 
 

 



สาวเหล้าสาวเหล้า  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  110099  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ฉาวเหลา้ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Desmos cochinchinensis Lour. 
 

 วงศ ์: Annonaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมเ้ถาเนื6อแขง็รอเลื%อย พาดตน้ไมอ้ื%นไปไดไ้กล 5-10 เมตร แตกกิ%งน้อย 
เปลอืกเรยีบ สนํี6าตาล เนื6อไมเ้หนียว ใบรปูรแีกมรปูขอบขนาน โคนใบมน ปลายใบแหลม ใบหนา ดอก
เดี%ยว ออกนอกซอกใบ ดอกอ่อนสเีขยีว เมื%อบานแลว้เปลี%ยนเป็นสเีหลอืง กา้นดอกเรยีวสมีว่ง มใีบประดบั
ขนาดเลก็ กลบีเลี6ยงรปูสามเหลี%ยม กลบีดอกเรยีงเป็น 2 ชั 6น กลบีชั 6นนอกรปูหอก กลบีชั 6นในมขีนาดเลก็
และสั 6นกว่า ผลกลุ่ม มผีลยอ่ย 12-20 รปูทรงกระบอก ผลอ่อนสเีขยีว เมื%อแก่สดีาํ ม ี2-6 เมลด็ 
 

 การใช้ประโยชน์ : ปลกูเป็นไมป้ระดบับา้น ดอกมกีลิ%นหอม 
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--  111100  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เหมด็ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Melaleuca cajuputi Powell 
 

 วงศ ์: Myrtaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืตน้ชอบขึ6นตามที%ชื6นแฉะหรอืตามเนินทรายที%มนํี6าขงับางครั 6งคราว เปลอืกสี
ขาวเป็นแผ่นบางเรยีงซ้อนกนัเป็นปึกหนานุ่ม กิ%งอ่อนและใบอ่อนมขีนสขีาวเป็นมนัคลา้ยเสน้ไหม แผ่นใบ
รปูหอก ดอกเลก็สขีาว ออกดอก 1-3 ดอกตามง่ามใบ ส่วนใหญ่ใบลดรูปลงทําให้มองดูคล้ายช่อแบบหาง
กระรอกที%ปลายกิ%ง ผลรปูถว้ยปลายปิด  
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนรบัประทานเป็นผกัสด เนื6อไมใ้ชส้รา้งโรงเรอืน เปลอืกต้นใชมุ้งหลงัคา
หรอืทําฝาบา้น สรรพคุณทางสมุนไพร ใบและยอดอ่อนขบัลมในกระเพาะอาหารและลําไส ้นํ6ามนัจากใบใช้
นวดแกฟ้กชํ6า 
 



เสมด็แดงเสมด็แดง  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  111111  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เหมด็ชุน 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Syzygium cinerea Kurz. 
 

 วงศ ์: Myrtaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นเรอืนยอดเป็นพุ่มทบึ เปลอืกสสีม้ถงึแดงคลํ,า ล่อนเป็นแผ่นบาง เปลอืก
ชั ,นในสนํี,าตาลแดง ใบเป็นใบเดี1ยวเรยีงตรงขา้มกนั แผ่นใบรปูขอบขนานถงึรปูหอก ดอกเลก็สขีาวออกเป็น
ช่อกระจายแยกแขนงตามงา่มใบและปลายกิ1ง ผลสุกสขีาวกลมแป้น เนื,อไมส้ดสแีกมแดง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ใบอ่อนรบัประทานได้เป็นผกัสด เนื,อไม้ใช้ทําเครื1องเรอืนชั 1วคราวหรอืทํา
เชื,อเพลงิ เปลอืกใชผ้สมกบัยางของพะยอมทําไต้จุดไฟ ผลสุกสขีาวมรีสหวานหอม ขนาดประมาณโตกว่า
เมด็ถั 1วเขยีวเลก็น้อย 
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--  111122  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : เจาะเทาะ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Olax scandesn Roxb. 
 

 วงศ ์: Anacardiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นพนัธุไ์มเ้ถาเนื,อแขง็ ที1พึ1งพงิต้นไมอ้ื1น กิ1งอ่อนค่อนขา้งตรง กลม สเีขยีวเขม้ 
มขีนปกคลุมเลก็น้อย ต้นแก่สเีทาดํา ใบเดี1ยวเรยีงแบบสลบั ผวิใบลื1นเป็นมนั ใบรปูขอบขนานแกมใบหอก 
ใบอ่อนสเีขยีวตองอ่อน ก้านใบอ่อนมขีนปกคลุมเลก็น้อย ดอกแตกออกตามขอ้ของเถา ดอกอ่อนสเีขยีว 
ดอกบานสขีาวไม่มกีลิ1น ผลรปูกลมหรอืร ีปลายแหลมเลก็น้อย มกีลบีเลี,ยงหุม้ผลประมาณ 4/5 ของความ
ยาวผล  

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อนหรอืใบอ่อนมรีสหวานมนัและฝาดเลก็น้อย ใชเ้ป็นผกัแกงเลยีง แกง
สม้ หรอืรบัประทานเป็นผกัเหนาะ จิ,มนํ,าพรกิได ้สรรพคุณทางสมนุไพร ลาํตน้ใชท้ํายาแกโ้รคไตพกิารและ
โรคเกี1ยวกบัทางเดนิปสัสาวะ เปลอืกเป็นยาแกไ้ข ้
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พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  111133  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ยาหนูตน้ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Dianella ensifolia (L.) DC. 
 

 วงศ ์: PHORMIACEAE (LILIACEAE) 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมล้ม้ลุก มเีหงา้อยู่ใต้ดนิ สูง 30-60 เซนตเิมตร ใบเดี1ยวเรยีงสลบั อยู่ใน
ระนาบเดยีวกนั รปูดาบ กา้นใบแผ่เป็นแผ่นหุม้ซอ้นกนั ดอกช่อ ออกที1ปลายกิ1ง เป็นหลอดเลก็ๆ ปลายแยก
เป็น 6 กลบี กลบีรวมสขีาวนวล ผลสด รปูทรงกลม เมื1อสุกสมีว่งเงนิ 
 

 การใช้ประโยชน์ : สรรพคุณทางสมุนไพร ทั ,งต้นผสมกบัสมุนไพรอื1น ต้มนํ,าดื1ม รกัษามะเรง็ ราก
ปรงุเป็นยารกัษาความดนัสงู ตม้นํ,าดื1มรกัษาโรครดิสดีวงลาํไส ้
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--  111144  --                    พรรณพชืพรรณพชืเขาชันรีสอร์ทเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : หนอนตายยาก 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Stemona tuberosa Lour. 
 

 วงศ ์: Stemonaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมเ้ลื,อย มหีวัใต้ดนิใบรปูไข่ ปลายใบแหลม โคนใบเว้ารปูหวัใจ ดอกเดี1ยว
หรอืออกเป็นช่อ 1 – 2 ดอก กลบีดอกรปูหอก ดา้นนอกสเีขยีว ดา้นในสมี่วงแดง เกสรตวัผูข้นาดใหญ่ ก้าน
เกสรตวัผูส้แีดง ผลแหง้แก่แลว้แตก 
 

 การใช้ประโยชน์ : สรรพคุณทางสมนุไพร แกโ้รครดิสดีวงทวารหนกั แกไ้อ ขบัเสมหะ โรคผวิหนงั 
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พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  111155  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : หวา้ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Syzygium  cumini. (L.) Skeels 
 

 วงศ ์: Myrtaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืต้นขนาดกลางถงึใหญ่ เปลอืกหนาขรุขระ ใบเป็นใบเดี1ยว แผ่นใบรูปไข ่
โคง้มน ผวิใบเรยีบลื1น ใบมสีเีขยีวเขม้เป็นมนั ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ1ง มดีอกย่อยจาํนวนมาก ผลสด
เป็นช่อ เมื1อสุกมสีมีว่งดาํ ผวิเรยีบ เนื,อฉํ1านํ,า รสฝาดหรอืหวานปนฝาด เมลด็กลมมสีขีาว 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื,อไมใ้ช้ทําเชื,อเพลงิ ผลสุกรบัประทานไดร้สหวาน สรรพคุณทางสมุนไพร
เมลด็ต้มหรอืบดกนิแก้โรคเบาหวาน แก้บดิ แก้ท้องร่วง แก้อหวิาตกโรค ใบแก้บดิมูกเลอืด ต้มชะล้าง
บาดแผล ตําทาแกโ้รคผวิหนงั เปลอืกของลาํตน้แกท้อ้งรว่ง ปิดธาตุ แกนํ้,าลายเหนียว ตม้ชะลา้งบาดแผล 
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--  111166  --                    พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : หวายลงิ 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Flagellaria  indica 
 

 วงศ ์: Flagellariaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นพชืชอบขึ,นตามที1ชื,นแฉะรมินํ,า ลาํตน้เป็นเถาเลื,อยสเีขยีวพนัเกี1ยวกบัไมช้นิด
อื1น ใบเป็นใบเดี1ยวรูปเรยีวยาวปลายใบเรยีวแหลม เมื1อใบเจรญิเตม็ที1ปลายใบจะมว้นงอเกาะเกี1ยวกิ1งหรอื
ใบไมช้นิดอื1นไดด้ ีดอกออกเป็นช่อที1ปลายยอด ดอกสเีหลอืงขนาดเลก็ ประกอบดว้ยดอกย่อย ผลกลม ผล
อ่อนมสีเีขยีวเมื1อแก่จดัจะเป็นสชีมพอูมแดง 
 

 การใช้ประโยชน์ : ยอดอ่อน ดอก ผลอ่อนลวกจิ,มนํ,าพรกิหรอืนํามาดองกนิเป็นผกัเครื1องเคยีงของ
แกงหรอืขนมจนีได ้ ลําต้นใชผู้กมดัชั 1วคราว ควรตากแดดใหห้มาดก่อนใช้งาน มเิช่นนั ,นจะเปราะและขาด
งา่ย 
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รณพชืเขาชันรีสอร์ทรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  111177  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : ยา่นอวด 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Derris elliptica (Roxb.) Benth. 
 

 วงศ ์: Papilionoideae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมเ้ถาเลื,อยขนาดใหญ่ สูงไดถ้งึ 30 เมตร ขึ,นเกี1ยวพนัอยูก่บัต้นไมอ้ื1น เนื,อ
เหนียว ใบรปูขอบขนาน ปลายใบแหลม  
 

 การใช้ประโยชน์ : ใชเ้ป็นเชอืกผกูมดัสิ1งของ ผกูพะอง หรอืควั 1นเชอืกววั เนื1องจากมคีวามทนทาน
และเหนียว  
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--  111188  --                    พรรณพชืเขาพรรณพชืเขาชันรีสอร์ทชันรีสอร์ท  

 
 ชื�อท้องถิ�น : อาศยั 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Buchanania sp. 
 

 วงศ ์: Anacardiaceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : ไมย้นืตน้ขนาดกลาง ใบเดี1ยวเรยีงสลบั แผ่นใบรปูร ีรปูขอบขนาน หรอืรปูไขก่ลบั 
ปลายใบเวา้ โคนใบสอบแคบ ผวิใบดา้นบนเป็นมนั ดอกสขีาว หรอืสเีหลอืงอ่อน ออกเป็นช่อแยกแขนงที1
ปลายกิ1ง ผลค่อนขา้งกลมแบนเลก็น้อย 
 

 การใช้ประโยชน์ : ลําต้นใช้ทําครกตําข้าวหรอืใช้ทําซี1ครกสขี้าวในสมยัก่อน ใบ สรรพคุณช่วย
สมานแผล 
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พรรณพชืเขาชันรีสอร์ทพรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                      --  111199  ––  

 
 ชื�อท้องถิ�น : อนิทนิล 
 

 ชื�อวิทยาศาสตร ์: Lagerstroemia speciosa (L.) Pers. 
 

 วงศ ์: Lythraceae 
 

 ลกัษณะสาํคญั : เป็นไมย้นืตน้ขนาดกลาง เรอืนยอดแผ่กวา้งคลุมตํ1า เปลอืกค่อนขา้งเรยีบ มรีอย
ด่างเป็นดวงสขีาว ใบเดี1ยว ออกตรงขา้ม รปูขอบขนานแกมวงร ีปลายแหลมเป็นติ1งเลก็ โคนกลมหรอืมน 
ดอกสมีว่งสด มว่งปนชมพ ูหรอืชมพ ูออกเป็นช่อที1ปลายกิ1ง กลบีเลี,ยงรปูถว้ยมสีนันูนตามยาวเหน็ได้
ชดัเจน และมขีนประปราย กลบีดอกบาน ขอบยว้ย เกสรตวัผูจ้าํนวนมาก ผลเกอืบกลม ผวิเกลี,ยง แขง็ ผล
แหง้แตกตามพยูาว 6 พ ูเมลด็มปีีกจาํนวนมาก 
 

 การใช้ประโยชน์ : เนื,อไม้แข็งใช้ทําโรงเรอืนสิ1งปลูกสร้างประเภทเสาหรอืสิ1งคํ,ายนั ทางด้าน
สมนุไพร ใบใชแ้กโ้รคเบาหวาน ลดความดนัโลหติ 
 



การทาํการทาํป้ายชื0อพรรณไม้ป้ายชื0อพรรณไม้  
  

  ป้ายชื�อพรรณไมใ้นการจดัที�จะทาํขึ�น เพื�อติดในห้องเรียนธรรมชาติที�เขาชนันั�น เห็นวา่ควรทาํป้ายชื�อ
พรรณไมต้ามแบบของโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ที�เสนอแนะใหท้าํไวต้ามสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสมาชิกเครือขา่ยของโครงกรฯ 
ซึ� งมีวตัถุประสงค์ในการจดัทาํดงัต่อไปนี� คือ เพื�อให้รู้จกัวิธีการสืบคน้ขอ้มูลทางด้านพฤกษศาสตร์ที�ถูกตอ้ง 
เพื�อให้ทาํความรู้จกักบัพรรณไมที้�อยูร่อบตวัของผูที้�มีความสนใจ และเพื�อให้สามารถสัมผสัไดใ้กลชิ้ดและเกิด
ความรักต่อพืชพรรณ ซึ� งการทาํป้ายชื�อพรรณไมไ้ดก้าํหนดไวส้องรูปแบบรายละเอียด ดงัต่อไปนี�  

  ป้ายชื0อพรรณไม้ชั0วคราวป้ายชื0อพรรณไม้ชั0วคราว   เป็นสื�อการเรียนรู้เบื�องตน้ที�ทาํไวก้นัลืม หรือกนัความสับสนในจาํนวนและ
ชนิดพืชที�มีในพื�นที� วสัดุที�ทาํอาจจะเป็นสิ�งที�หาไดง่้ายทาํไดเ้สร็จโดยไว หรือทาํแบบลาํลองเอาไวก่้อน ป้ายควร
มีรายละเอียดประกอบหลกัต่อไปนี�  คือ 1) หมายเลขรหสัพรรณไม ้อยูท่างมุมบนขวาของป้าย 2) ชื�อพื�นเมือง ซึ� ง
หมายถึงชื�อที�เรียกกนัในทอ้งถิ�นนั�นๆ นอกจากนี� อาจมีขอ้มูลการใช้ประโยชน์ ซึ� งอาจจะไดจ้ากการศึกษาจาก
เอกสารอา้งอิง จากประสบการณ์ หรือจากการสอบถามผูรู้้ในชุมชน 

  ป้ายชื0อพรรณไม้สมบูรณ์ป้ายชื0อพรรณไม้สมบูรณ์   เป็นสื�อการเรียนรู้ที�ทาํขึ�นโดยผา่นกระบวนการตรวจสอบความถูกตอ้ง ตาม
สิ�งประกอบต่อไปนี�  1) หมายเลขรหสัพรรณไม ้2) ชื�อพื�นเมือง 3) ชื�อวทิยาศาสตร์ 4) ชื�อวงศ ์5) ชื�อสามญั 6) การ
ใชป้ระโยชน์ แต่หากบางหวัขอ้ไมมี่ขอ้มูล กต็อ้งใส่หวัขอ้ไวแ้ลว้ใส่เครื�องหมายขีด (-) ตามหลงัซึ� งป้ายชื�อพรรณ
ไมส้มบูรณ์นี�  จะทาํไปติดตั�งเมื�อไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งแล้วจากนกัพฤกษศาสตร์หรือนกัวิชาการที�
เกี�ยวขอ้ง หากยงัไม่ไดรั้บการตรวจสอบความถูกตอ้งควรติดป้ายชื�อแบบชั�วคราวไปก่อน และนอกจากหวัขอ้ที�
กาํหนดตามขา้งตน้แลว้ สามารถเพิ�มเติมขอ้มูลอื�นๆ อีกไดโ้ดยสังเขป เช่น ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยา 
การกระจายพนัธ์ุ โทษ เป็นตน้ แต่หากจะเพิ�มเติมแลว้กต็อ้งทาํใหเ้หมือนกนัทั�งหมดทุกป้าย และตอ้งลาํดบัหวัขอ้
อยา่งเดียวกนั 

รหัสพรรณไม้รหัสพรรณไม้  

  รหัสพรรณไมข้องโครงการ อพ.สธ. ประกอบด้วยเลขเจ็ดหลกั ซึ� งประกอบด้วย รหัสกิจกรรมสร้าง
จิตสาํนึก (7) รหสัไปรษณียป์ระจาํทอ้งถิ�นของโรงเรียน รหสัสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน รหสัหมายเลข
ประจาํตน้ไมแ้ต่ละชนิด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  
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รหสัประจาํตน้ไมแ้ต่ละชนิด 
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รหสัรหสัสมาชกิสวนพฤกษศาสตรข์องโรงเรยีนสมาชกิสวนพฤกษศาสตรข์องโรงเรยีน  
แบ่แบ่งตามรหสัไปรษณยี์งตามรหสัไปรษณยี์  

รหสัรหสัไปรษณยีป์ระจาํทอ้งถิ1นของโรงเรยีนไปรษณยีป์ระจาํทอ้งถิ1นของโรงเรยีน  

รหสัรหสักจิกรรมสรา้งจติสาํนึกกจิกรรมสรา้งจติสาํนึก  



  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

ภาพภาพที0 ที0 19 19 ตัวอย่างป้ายตัวอย่างป้ายชื0อพรรณไม้สมบูรณ์ชื0อพรรณไม้สมบูรณ์  

ที0มา : อรุณรัตน์อรุณรัตน์  ((25502550))  
  

ชื0อพื-นเมืองชื0อพื-นเมือง  

  ในที�นี� หมายถึงเป็นชื�อที�ใช้เรียกกนัอยู่ในท้องถิ�นนั�นๆ ของชนิดพืชที�มีอยู่ ซึ� งพืชชนิดเดียวอาจมีชื�อ
พื�นเมืองไดห้ลายชื�อ และหากทราบชื�อพื�นเมืองที�เรียกกนัในภาคกลาง ก็ควรให้ขอ้มูลแก่นกัพฤกษศาสตร์ดว้ย 
รวมทั�งรูปภาพประกอบ ทั�งนี� เพื�อความถูกตอ้งและรวดเร็วในการตรวจสอบ ก่อนการนาํขอ้มูลมาใชท้าํป้ายชื�อ
สมบูรณ์ 

ชื0อวทิยาศาสตร์ชื0อวทิยาศาสตร์  

  ในที�นี� หมายถึงชื�อพฤกษศาสตร์ที�ใช้เรียกชื�อต้นไม้ชนิดนั�นๆ ในทางสากลหรือนานาชาติ ซึ� งชื�อ
พฤกษศาสตร์ที�ถูกตอ้งนั�น ประกอบดว้ยสามส่วนดงัต่อไปนี� คือ 1) สกุล 2) ชนิด และ 3) ชื�อผูต้ ั�ง การเขียนชื�อ
สกุลและคาํระบุชนิดนั�นตอ้งเป็นตวัหนงัสือเอน หากเป็นตวัหนงัสือตรงตอ้งขีดเส้นใต ้แต่ที�ชื�อผูต้ ั�งชื�อพรรณไม้
ใหเ้ขียนเป็นตวัเอนและไมขี่ดเส้นใต ้

ชื0อวงศ์ชื0อวงศ์  

  ชื�อวงศ์ของพืชที�ใส่ในป้ายชื�อพรรณไมส้มบูรณ์ตอ้งอา้งอิงจากทะเบียนพรรณไมที้�นกัพฤกษศาสตร์
ตรวจสอบแกไ้ขแลว้ และชื�อวงศส์ามารถเขียนไดส้องรูปแบบ คือ เขียนดว้ยอกัษรตวัตรงธรรมดาขึ�นตน้ตวัแรก
ดว้ยตวัพิมพใ์หญ่ แลว้ตามดว้ยตวัพิมพเ์ล็ก ส่วนอีกรูปแบบคือเขียนเป็นตวัพิมพใ์หญ่ทั�งหมด 

ชื0อสามัญชื0อสามัญ  

  เป็นชื�อภาษาองักฤษหรือชื�อทางการคา้ ซึ� งพืชที�ไมมี่ชื�อสามญัใหใ้ชขี้ดใส่แทน 
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7-10303-001-002 
ชื�อพื'นเมือง  ชมนาด 
ชื�อวิทยาศาสตร ์ Vallaris glabra Ktze. 
ชื�อวงศ ์  APOCYNACEAE 
ชื�อสามญั  - 
ประโยชน์  ดอกมีกลิ�นหอม ใช้ทาํนํ'าอบ เครื�องหอม 
 
 

พื�นที�ลุ่ม

21 ซ.ม. 



ขนาดและรูปแบบขนาดและรูปแบบ  
ป้ายพรรณไมทุ้กป้ายหรือทุกตน้ตอ้งมีขนาดและรูปแบบเดียวกนั รูปร่างของป้าย วสัดุที�ใช ้รวมทั�งการ

ออกแบบและตกแต่ง ผูจ้ดัทาํมีอิสระในการคิดสร้างสรรค ์แต่ตอ้งเป็นป้ายที�มีความชดัเจน คงทน และมีขอ้มูลที�
ถูกตอ้ง ซึ� งขนาดป้ายสมบูรณ์ของโครงการ อพ.สธ. คือ เทา่แผน่กระดาษ A4 พบัสามส่วนตามยาว บรรณจุหวัขอ้
และเรื�องราวดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

  

วสัดุทาํป้ายวสัดุทาํป้าย  

  วสัดุที�พบเห็นมีการนาํมาทาํป้ายมีหลายรูปแบบ เช่น กระดาษแขง็ แผน่ปลาสติก ฟิวเจอร์บอร์ด ไม ้เซรา
มิก แกลลอนนํ� ามนัเครื�อง เป็นตน้ ป้ายที�ใช้วสัดุหาได้ง่ายในทอ้งถิ�นจะประหยดังบประมาณการจดัทาํ และที�
สาํคญั คือ ตอ้งมีความชดัเจน ไมส่กปรกเลอะเทอะ คงทน และความถูกตอ้งของขอ้มูลบนป้าย 
  
  
  
  

ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ  
  
  ขอ้มูลจากการสํารวจครั� งนี� ไดด้าํเนินการตามระยะเวลาที�จาํกดัควรทาํเพิ�มเพื�อไดข้อ้มูลมากขึ�น เอาพืช
ทอ้งถิ�นและภูมิปัญญาการใชป้ระโยชน์เผยแพร่ออกสู่ลูกหลาน ปลูกจิตสาํนึกใหเ้กิดความภาคภูมิใจในทรัพยากร
ที�มีในทอ้งถิ�น และให้คนในชุมชนร่วมอนุรักษฟื์� นฟู รวมทั�งติดป้ายชื�อชนิดที�สําคญัตามตวัอยา่งป้ายโครงการ 
อพ.สธ. 
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หินและแร่สําคญั 
 จากการสํารวจพื�นที�บริเวณเขาชนั เมื�อวนัที� 2-3 สิงหาคม 2550 โดย รศ.ดร.ดนุพล ตนันโยภาส จาก
ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ เพื�อศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะทาง
ธรณีวทิยาและชนิดของหินในพื�นที�ดงักล่าว มีประเด็นสาํคญัสรุปไดด้งันี�  
 �บริเวณแผน่ดินที�เป็นที�ตั�งของเขาชนั เป็นหินตะกอนที�มีการแปรสภาพหมวดหินส่วนกลางยุคคาร์บอ
นิเฟอรัส (Carboniferous) ประกอบดว้ย หินดินดานที�มีการเรียงตวัเป็นชั�นแน่น (slaty shale) และหินทรายแป้ง 
(siltstone) สลบักบัหินเชิร์ต (chert) ซึ� งมีชั�นหินบางถึงบางมาก อาจพบซากดึกดาํบรรพ์จาํพวก Posidonia, 
Trilobite และหอยสองฝาอื�นๆ ซึ� งหินเหล่านี� วางตวัอยู่บนตะกอนเชิงเขาและตะกอนใหม่ยุคควอเทอร์นารี 
(Quaternary)  มีการโก่งตวั บิดโคง้ (folded) ชัดเจน ในขณะที�บริเวณเกาะหมาก ในหมู่เกาะสี�  เกาะห้า เป็น
หินปูนที�คาดวา่มีความบริสุทธิm  (มี CaO สูง) ที�ถูกดนัตวัให้บิดโคง้ พบร่องรอยการแตกหกั (joint) และรอยเลื�อน 
(fault) ต่างๆ อยู่ทั�วไป ทาํให้เกิดช่องว่าง มีการสะสมตวัของแร่ทุติยภูมิบางชนิด รวมทั�งมีหินฟอสเฟต 
(phosphorite) บางชนิดที�เกิดจากการสะสมตวัของมูลสัตวจ์าํพวกนกและคา้งคาวในสมยัโบราณ พบอยู่ใน
ช่องวา่ง/ชั�นที�มีการบิดโคง้ดงักล่าว แต่คาดวา่มีปริมาณไมม่ากพอที�จะนาํมาใชใ้นเชิงเศรษฐกิจ 
 �ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาและเนื� อหินที�มีการเปลี�ยนสภาพ บิดโค้งและมีการแตกหัก
ค่อนขา้งมาก สะท้อนถึงอิทธิพลของการมีหินแทรกซ้อนบางประเภท เช่น แกรนิต ซึ� งไม่ได้โผล่ให้เห็นใน
ละแวกใกลเ้คียง แต่บง่ชี�ไดโ้ดยการมีนํ�าพุร้อน เช่น ที�เขาชยัสน หรือหินแกรนิตในเขต อ.รัตภูมิ จ.สงขลา รวมถึง
อาจมีอิทธิพลจากหินดงักล่าวในบริเวณนี�ดว้ยเช่นเดียวกนั 
 � องค์ประกอบของแร่ ซึ� งพบในชั�นหินบนแผน่ดินใหญ่ มีซิลิกา (SiO2) เป็นองค์ประกอบ ทาํให้มี
ตะกอนจากการผุพงัเกิดตามธรรมชาติ กลายเป็นแหล่งวสัดุก่อสร้าง ซึ� งมีการนาํมาใชป้ระโยชน์ในลกัษณะของ
เหมืองเปิดแบบชาวบา้นใหเ้ห็นอยูใ่นบริเวณนี�  ในขณะที�หินปูนในทะเลสาบสงขลาซึ� งมีการแตกหกั  มีโพรง อบั
ชื�น ทาํให้กลายเป็นที�อยูอ่าศยัของนกนางแอ่นจาํนวนมาก ซึ� งกลายเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที�สําคญัอีก
ประเภทหนึ� งของจงัหวดัพทัลุง นอกจากนั�น โครงสร้างที�บิดโคง้ แตกหัก ทาํให้เกิดรูปทรงแปลก/หลายชนิด 
กลายเป็นที�สนใจของนกัทอ่งเที�ยวไดอี้กอยา่งหนึ�ง เกาะหินปูนในบริเวณนี�ยงัสะทอ้นให้เห็นถึงระดบันํ� าในอดีต
นี� มีระดบัสูงกวา่ในปัจจุบนัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยพบหลกัฐานที�แสดงถึงร่องรอยการกดัเซาะโดยนํ� าทะเลบริเวณ
ดา้นล่างของเกาะโดยทั�วไป 
�ในพื�นที�หมู่เกาะสี�  เกาะห้า ซึ� งปัจจุบนักลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวสําหรับนักท่องเที�ยวบางกลุ่ม หากจะมีการ
พฒันาเพื�อใหส้ามารถรองรับนกัทอ่งเที�ยวมากขึ�น จะตอ้งพิจารณาอยา่งรอบคอบ และจะตอ้งใชค้วามระมดัระวงั
เป็นกรณีพิเศษ เนื�องจากหินปูนในบริเวณดงักล่าวมีการแตกหกั มีรอยเลื�อน เพราะมีช่องวา่งจาํนวนมาก หากมี
การก่อสร้างที�กระทบกระเทือนต่อโครงสร้างของหิน อาจเกิดการพงัทลาย เป็นอนัตรายและส่งผลกระทบต่อ
สิ�งแวดลอ้มอื�นๆ ได ้
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ภาพประกอบหนิและแร่สาํคัญ 

 

 

  

  

  

 
ผลึกแร่แคลไซตเ์นื�อละเอียดที�อดัแน่นที�พบแทรกอยูใ่นบางส่วนของหินปูนที�มาแตกหกัสูง 
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ชั�นหินฟอสเฟต (phosphorite) ที�แทรกสลบัอยูใ่นหินปูน ซึ� งมีโพรง/ช่องวา่งจาํนวนมาก 
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ชั�นหินฟอสเฟตที�สะสมตวัระหวา่งชั�นหินปูน และแทรกระหวา่งเศษหินปูนที�แตกทบัในกระบวนการ

เคลื�อนที�ตามธรรมชาติ  

  

  

  
ชั�นหินฟอสเฟตความเขม้ขน้สูงซึ� งพบเป็นหยอ่มในเขาหินปูน  
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ชั�นหินฟอสเฟตที�แทรกตวัและบิดโคง้ตามกระบวนการธรณีธรรมชาติ ในช่วงเวลาเดียวกบัการเปลี�ยน

สภาพของหินปูน  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ผลึกแร่คาร์บอเนตทุติยภูมิที�แทรกปะปนอยูก่บัแร่แคลไซตใ์นโพรงหินปูน  
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ส่วนของวสัดุที�เป็นส่วนผสมของคาร์บอเนตและดินที�สะสมตวัในช่วงเวลาปัจจุบนั  
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รายนามผู้มีส่วนเกี0ยวข้องในการสํารวจเบื-องต้นรายนามผู้มีส่วนเกี0ยวข้องในการสํารวจเบื-องต้นพรรณพรรณพชืเขาชันพชืเขาชัน  

 

คณะการจัดการสิ0งแวดล้อมคณะการจัดการสิ0งแวดล้อม    

  ผศผศ..ดรดร. . โรจนจัฉริย ์ด่านสวสัดิmโรจนจัฉริย ์ด่านสวสัดิm     คณบดีคณะการจดัการสิ�งแวดลอ้มคณบดีคณะการจดัการสิ�งแวดลอ้ม  
  นน..สส..เมธาวีเมธาวี  แกว้สนิทแกว้สนิท      เลขานุการประสานงานเครือขา่ยวชิากเลขานุการประสานงานเครือขา่ยวชิาการดา้นสิ�งแวดลอ้มารดา้นสิ�งแวดลอ้ม  

นน..สส..ปราณีปราณี  ไพบูลยส์มบติัไพบูลยส์มบติั      เจา้หนา้ที�คณะการจดัการสิ�งแวดลอ้มเจา้หนา้ที�คณะการจดัการสิ�งแวดลอ้ม  
นายธญัวศิว์นายธญัวศิว์  การิกาญจน์การิกาญจน์      นกัศึกษาปริญญาโทนกัศึกษาปริญญาโท  

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติคณะทรัพยากรธรรมชาติ  

  ผศผศ..ดรดร. . ปราโมทย ์แกว้วงศศ์รีปราโมทย ์แกว้วงศศ์รี    อาจารย์อาจารย์    
  นน..สส..พิกุน ศยัญะพิกุน ศยัญะพนัธ์พนัธ์      นกัศึกษานกัศึกษาปริญญาโทปริญญาโท  
 

สํานักวจัิยและพฒันาสํานักวจัิยและพฒันา  

  นน..สส..วงคเ์ดือนวงคเ์ดือน  ภานุวฒันากุลภานุวฒันากุล    ผูป้ระสานงานเครือขา่ยวจิยัชุมชนผูป้ระสานงานเครือขา่ยวจิยัชุมชน  
 

แกนนําชุมชนแกนนําชุมชน    

  นายบญัญติั พทัธนายบญัญติั พทัธธรรมธรรม      เจา้ของกิจการเขาชนัรีสอร์ทเจา้ของกิจการเขาชนัรีสอร์ท  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

พรรณพชืเขาชันรีสอร์ท พรรณพชืเขาชันรีสอร์ท                     --  113311  ––  


