
ลําดับ ชื่ออาหาร คําอธิบาย วัตถุดิบ ขั้นตอนการทํา ภาพถาย

1
สมตําปลา

รา

แกงแซบสะเดิดของเชิญตั้งวงมาแซบกับสมตําที่บานโคกเมือง ซึ่งมี 2 รานสมตําสุดแซบมาแนะนํา รานแรกคือ ราน “ณัฐชญา สมตํา” รสชาติจัดจาน หากใครทานเผ็ดไมไดตองแจงแมคาดวย มีเมนู
หลากหลายใหเลือก อาทิ ตําขาวโพดไขเค็ม ตําแคปหมูไขเค็ม ตําปา ตําไทย ตําซั่ว ตําปูปลารา ตําถั่วแหลก ในราคาจานละ 30-40 บาทเทานั้น รสชาติของนํ้าปลาราอรอยเหาะไปเลย หนาตาแตละ
จานชวนใหนาทาน หากจองภาพนานอาจมีน้ําลายไหลตามภาพ เมนูแนะนํา 3 เมนูที่คัดเลือกมา คือ สมตําปูปลารา ตําปาและตําขาวโพดไขเค็ม
 อีกรานหนึ่งอยูที่ฐานการเรียนรูเชฟชุมชนบานโคกเมือง สูตรลูกสะใภของเชฟเพ็ง สืบวัน เปนคนรับผิดชอบเมนูสมตําปลารา เมนูสมตํานี้เปนหน่ึงเมนูที่ถูกนํามารวมอยูในอาหารชุดสํารับรับแขกของ
โฮมสเตย ไมวาจะทานสมตําปลารากับเมนูอื่น ๆ ในสํารับรับแขกก็เขากันไดอยางลงตัว สมตําปลาราสูตรน้ีใชน้ําปลาราที่มีกลิ่นหอมเฉพาะและน้ํามะขามเปนตัวชวยใหรสชาติจัดจานแบบนุมนวลขึ้นมา
 แซบ ไมหวาน ใหบรรยากาศเหมือนสมตําที่เราตําทานเองที่บาน สวนผสมก็หาไดงาย เนนที่เสนมะละกอแนน ๆ เสริฟมาแบบเต็มจาน เปนอีกหนึ่งเมนูที่หามพลาดเด็ดขาด

1. มะละกอ
2. มะเขือเทศ
3. กระเทียม
4. มะนาว
5. เคร่ืองปรุง: น้ําตาล/ผงชู
รส/น้ําปลา/น้ําปลารา
6. ถั่วฝกยาว

2
ผัดกุง
จอม

สมุนไพร

กุงจอม เปนของฝากขึ้นชื่อของอําเภอประโคนชัย ที่ใคร ๆ ตางรูจัก แตไมใชทุกคนที่จะรับประทานได เนื่องจากเปนอาหารในกลุมหมักดอง คลายกับปลารา ที่ตองนํามาประกอบเปนอาหารในเมนู
ตาง ๆ เพื่อใหรับประทานไดงายขึ้น จุดนี้เองที่เชฟชุมชนบานโคกเมือง ไดคิดคนเมนูอาหารจากกุงจอม เปนเมนูผัดกุงจอมสมุนไพร กลายเปนเมนูทานงายที่นักทองเที่ยว หรือ ใครไดชิมก็ตองติดใจ
เมนู “ผัดกุงจอมสมุนไพรทรงเครื่อง” คิดคนขึ้นโดย เชฟเพ็ง สืบวัน สุดยอดเชฟชุมชนแหงบานโคกเมือง ลูกศิษยของเชฟชุมพล แจงไพร มิชลินสตารเชฟอาหารไทย เปนการนํากุงจอมที่เปนอาหาร
หมักภูมิปญญาทองถิ่นมาเปนวัตถุดิบหลัก รวมกับสมุนไพร ไดแก หอมแดง พริก ตะไคร และใบมะกรูด จัดเสิรฟมาพรอมกับผักทองถิ่นนานาชนิดที่หาไดงายในชุมชน จุดเดนอยูที่รสชาติกลมกลอม มี
รสหวาน เค็ม เผ็ดกําลังพอดี และจะอรอยยิ่งขึ้นเมื่อรับประทานคูกับใบมะกอกที่มีรสเปรี้ยว เพราะใบมะกอกจะทําใหรสชาติของผัดกุงจอมถูกดึงออกมาไดอยางมีเอกลักษณ ทั้งรสชาติที่เขมขนและจัด
จานขึ้น รวมทั้งกลิ่นของเครื่องสมุนไพรจะถูกชูใหเดนขึ้น
นักทองเที่ยวที่ติดใจในรสชาติสามารถซื้อกลับมารับประทานที่บานได นํามาโรยขาวสวยรอน ๆ รับประทานกับผักสด อิ่มอรอยไปกับกลิ่นอายของอาหารบานโคกเมืองไดที่บาน โดยสามารถเก็บไดนาน
 1-2 สัปดาห สามารถซื้อกลับบานแลวเมนู ผัดกุงจอมสมุนไพรทรงเครื่อง จากเชฟเพ็ง สืบวัน ฐานการเรียนรูเชฟชุมชนบานโคกเมือง

1.กุงจอม   1 ถวยเล็ก
2.หมูสับ   200 กรัม
3.ไขไก    5 ฟอง
4.หอมแดงเจียว   1  ถวยใหญ
5.ตะไครหั่นฝอย   1  ถวย
6.พริกจินดาแดงซอย  1 ถวยเล็ก
7.ใบมะกรูดหั่นฝอย 1  ถวยเล็ก
8.น้ําตาลทราย  1-2  ชอนโตะ

1. ต้ังน้ํามันใหรอน เพื่อเจียวหอมแดง
ใหเหลือง ขั้นตอนนี้ตองใสน้ํามันเยอะ ๆ
 เพื่อไมใหหอมแดงไหม ทําการเจียวไป
เร่ือย ๆ จนรูสึกวาหอมแดงมีลักษณะ
ตึงมือ แลวคอยลดไฟลงมาใชไฟกลาง 
โดยไมตองเจียวจนสีเขมเกรียม เพราะ
เมื่อเราตักหอมแดงที่เจียวขึ้นมาพักไว
นั่น ยังมีความรอนเหลืออยูจะทําให
หอมแดงเจียวสีเขมขึ้นอีก
2. ทําการบีบน้ําปลาหมักออกจากกุง
จอมที่หมักไวแลวพักไวใหเหลือน้ํานอย
ที่สุด 
3. เจียวหมูสับดวยน้ํามันที่เหลือจาก
การเจียวหอมแดง โดยใชน้ํามันพียง
เล็กนอย รวนหมูจนสุกไดที่
4. ใสหอมแดงเจียวลงไปผัดใหเขากันดี
5. ตามดวยกุงจอม และไขไก ขั้นตอนนี้
ตองผัดจนแหง ใชเวลา 10-15 นาที
6. ใสตะไครหั่นฝอย พริกจินดาแดงซอย
7. ปรุงรสดวยน้ําตาลทราย 1-2 ชอน
โตะ โดยที่คอยๆ ใสทีละนิด และผัดให
เขากัน แลวชิมจนกวาจะพอใจในรสชาติ
8. ปดทายดวยใบมะกรูดหั่นฝอย คนให
เขากันและตักเสิรฟ

3
กะหล่ําปลี
ผัดนํ้าปลา

กะหล่ําปลีผัดน้ําปลา เปนอีกหนึ่งเมนูที่รังสรรคโดยเชฟเพ็ง สืบวัน ที่จะเสิรฟมาพรอมกับอาหารเมนูอื่น ๆ ในสํารับอาหารจากเชฟชุมชน เปนจานที่มีวัตถุดิบหลักคือ
กะหล่ําปลี ที่เชฟบรรจงคัดเลือกใบกะหล่ําที่มีความสด ขนาดเทากัน ห่ันพอดีคําและลางทําความสะอาดอยางดี ดวยรสชาติของน้ําปลาแทที่ใชเปนเครื่องปรุงรสหลักทําให
ผัดกะหล่ําปลีจานนี้อรอยถูกปาก มีรสชาติความหวานจากกะหล่ําสด รับประทานกับขาวสวยก็อรอย หรือทานพรอมกับเมนูกุงจอมผัดสมุนไพรทรงเครื่องก็อรอยเขากันดี 
เชฟเพ็งผัดกะหล่ําสุกกําลังดี ยังมีความกรอบอรอยและความหวานของกะหล่ําปลี และที่สําคัญหอมกลิ่นน้ําปลามาก ๆ

1. น้ํามันพืช   1 ถวยตวง
2. กระเทียมไทยทุบ   2 หัว
3. กะหล่ําปลี   1 หัว
4. น้ําปลา    1-2  ชอนโตะ
5. ซีอิ๊ว     1 ชอนโตะ
6. น้ําตาลทราย   1 ชอนโตะ

1. ตั้งกระทะใหรอน ใสน้ํามันพืชลง
ไป 
2. ตามดวยกระเทียมทุบ
3. ใสกระหล่ําที่หั่นพอดีคําและลาง
สะอาดแลวลงไป คอย ๆ คลุกเคลา
ใหใบกะหล่ําโดนนํ้ามันทั่ว ๆ กัน
4. ปรุงรส ดวยน้ําปลา ซีอิ๊ว และ
น้ําตาลทราย แลวทิ้งไวจนนํ้าปลา
เริ่มสงกลิ่นหอม
5. คลุกเคลากะหล่ําปลีกับน้ําปลา
ใหทั่วสักพัก พรอมเสิรฟ

ทะเบียนอาหารพื้นถิ่น ตําบลจรเขมาก



4
ตมไกบาน
ใบมะขาม

เมนู “ตมไกบานใบมะขามออน” หนึ่งในสํารับรับแขกของเชฟชุมชนและกลุมโฮมสเตยบานโคกเมือง จุดเดนคือ วัตถุดิบหลักที่เชฟเพ็ง เชฟชุมชนบานโคกเมือง คัดสรรมา
อยางดี นั่นคือ “ไกบาน” ที่นํามาปรุงเมนูนี้ออกมาไดอยางนาทึ่ง เนื้อไกบานนุมอรอย รสชาติของน้ําซุปกลมกลอมมีรสชาติเปรี้ยวของใบมะขามออนเพียงเล็กนอย อีกทั้ง
กลิ่นหอมของเคร่ืองสมุนไพร พริก ขา ตะไคร ใบมะขาม ใบหมอน ใบกระเพราปา ชวนใหเมนูนี้นาลิ้มลองยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสูตรเด็ดของเชฟเพ็งอยูที่การใชใบกระเพราปามา
เปนวัตถุดิบในเมนูนี้ดวยทําใหเวลาที่รับประทานจะรูสึกถึงกลิ่นหอมและรสชาติรอนคอเวลาที่ซดน้ําซุป เชฟเพ็งจัดเสิรฟตมไกบานใบมะขามพรอมกับน้ําจิ้มสามรสที่มีรส
เปร้ียวนํา เม่ือตักเนื้อไกบานที่ตมจนเปอยและนุมไดที่วางบนขาวสวยรอน ๆ และตามดวยน้ําจิ้มสามรสราดลงไป ชางเปนรสชาติที่อรอยจนไมสามารถหยุดได บางคนถึง
กลับเอยปากขอเชฟตักเมนูนี้เพิ่มอีก

1. ไกบาน    1 ตัว
2. ขา    2 หัว
3. ตะไครทุบ   3-4 หัว
4. หอมแดง    1  ถวยเล็ก
5. พริกจินดาแดงทุบหยาบ   5  เม็ด
6. มะเขือเทศ    5-6 ลูก
7. กระเทียม   1  หัว
8. ใบหมอน   1-2  ยอด 
9. ใบมะขามออน   1 มัด
10. น้ําปลา    2-3  ชอนโตะ
11. เกลือ    2  ชอนโตะ
12. น้ําปลารา   2 ชอนโตะ
13. ใบกระเพราปา   1 กํา
14. ผักชีใบเลื่อย   1 กํา

1. ตั้งน้ําใหรอน จากนั้นใสขา ตะไคร
 หอมแดง พริกจินดาแดง กระเทียม 
ใบหมอนและใบมะขาม
2. ปดฝาหมอรอน้ําเดือด
3. ใสไกบานลงไป ปดฝาหมอรอนํ้า
เดือดอีกครั้ง
4. ปรุงรส ดวยเกลือ 2 ชอน 
น้ําปลาและนํ้าปลาราเล็กนอย
5. ลดไฟลงมาใชไฟกลาง ตมตอไป
จนเน้ือไกเปอย
6. ใสใบกระเพราปา และผักชีใบ
เลื่อย พรอมตักเสริฟ

5
แกงจืด
ลูกรอก

ชื่อเมนูอาจจะฟงดูธรรมดาแตความอรอยระดับภัตตาคารอาหาร 5 ดาว ที่ใครทานก็ตองหลงรักในน้ําซุปรอน ๆ หอมกลมกลอม และรสชาติอรอยลงตัว วัตถุดิบหลักคือ “ลูกรอก” หรือไสกรอกไข 
อาหารไทยชาววังที่ไดรับความนิยมในสมัยกอน ดวยความวิจิตรบรรจง ประดิดประดอย ที่เปนเอกลักษณของอาหารไทยชาววัง ผานกระบวนการคิดและปรุงอยางชาววังออกมามีหนาตาเหมือนลูกรอก
 (ลูกเหล็กกลมแบนคลายลอที่มัดไวกับเชือกหรือสายไฟเพื่อชักรอกเคลื่อนยาย) นิยมนํามาปรุงเปนแกงจืด 
 แกงจืดลูกรอกของเชฟเพ็ง สืบวัน เชฟชุมชนบานโคกเมือง ออกจะตางแตกจากแกงจืดลูกรอกทั่วไป โดยเชฟเพ็งจะเริ่มจากการตุนกระดูกหมูกับแครอทที่บรรจงแกะสลักคลายรูปดอกไม และเห็ดหอม
จนเน้ือหมูเปอยไดที จะไดนํ้าซุปใสสีทองสวยนารับประทาน จากนั้นใสลูกรอกลงไป เติมเห็ดหูหนูลงไปดวยเพื่อเพิ่มมิติในการเคี้ยวตอนรับประทาน ปดฝารอใหเดือดและปรุงรสชาติก็เปนอันเสร็จ
สามารถยกเสิรฟไดเลย เปนหนึ่งเมนูแนะนําจากเชฟชุมชนบานโคกเมือง ที่รสชาติกลมกลอม ทานไดเพลิน ๆ อรอยและมีประโยชนทางยาจากเห็ดหอมและเห็ดหูหนูอีกดวย

6

แกง
ผักหวาน
ปาไขมด

แดง

ผักหวานปา เปนพืชผักสมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง ที่นิยมนํามารับประทาน สามารถนํามาปรุงอาหารไดหลายชนิด ไมวาจะเปนแกง ผัด ลวกจิ้ม คนอีสานนิยมนํามาแกงกับไข
มดแดง  โดยมีหลักการปรุงที่ไมยุงยาก เร่ิมจากการเตรียมพริกแกง ประกอบดวย พริกแหง ตะไคร หอมแดง กระเทียม ตําใหละเอียด ตั้งน้ําใหเดือด ใสพริกแกงที่เตรียมไว
 ปรุงรสดวยน้ําปลา และน้ําปลารา   ทายสุดใสยอดผักหวานปา และไขมดแดง เม่ือเดือดใหยกลงจากเตา บางครั้งก็นิยมใส เสนหม่ี หรือวุนเสน

7
ไขเจียว

ไขมดแดง

ไขเจียว เปนอาหารทอดที่ทํางาย ใชไขเปนวัตถุดิบหลัก นิยมใชไขไกหรือไขเปด นําไขมากะเทาะเปลือก ตีไขขาวและไขแดงใหเปนเนื้อเดียวกันจนแตกฟู ปรุงรสดวย 
น้ําปลา ซอสหอยนางรม ดวย เพราะเปนเมนูที่แสนจะธรรมดา จึงมักจะเพิ่มสีสันใหอาหารนารับประทามากขึ้น เชน ใสมะเขือเทศ ใสหมูสับ ใสกุงสับ สิ่งที่เปนตัวเอกของ
จานนี้คือ ไขมดแดง 
การทําไขเจียวไขมดแดง จะตองทําการปรุงเครื่อง และตีไขใหแตกฟูกอน นิยมใสหอมแดงซอย เพื่อสรางหอมกรุนใหอาหาร ตั้งไฟใหรอน จากนั้นเทไขลงกระทะ ตามดวย
ไขมดแดงซึ่งเปนเคร่ืองปรุงที่อยูทายสุด พอสุก ยกออก และตักใสจาน

8
หมกปลา

ซิว

ปลาซิว เปนปลาน้ําจืดขนาดเล็ก เปนปลากินพืช ที่มีลําตัวยาว ตัวใส บางชนิดหนวดยาวเห็นชัดเจน บางชนิดรูปรางอวนปอม โดยมากแลวเปนปลาที่อาศัยอยูรวมกันเปน
ฝูงขนาดใหญ ขนาดลําตัวไมเกิน 5 เซนติเมตร หากินบริเวณผิวน้ํา ภาคอีสานนิยมนําปลาซิวมาหมกกันอยางแพรหลาย โดยจะใส หอมซอย ตะไครซอย พริกสดซอย ใบ
แมงลัก หรือใบกระเพรา ปรุงรสดวยน้ําปลา หรือเกลือ บางพ้ืนที่จะใสแปงขาวเหนียวเล็กนอย นํามาหอดวยใบตองแลวยางบนเตาถาน

9
ขนม

เปยกปูน
ใบเตย

ขนมเปยกปูนใบเตย เปนขนมโบราณที่ทํามาจากแปงขาวเจาแชนน้ํา แลวโมกับน้ําปูนใส ทับใหแหง แลวนํามากวนกับน้ําตาล และกะทิ ใสน้ําใบเตยลงไป กวนในลักษณะ
ทวนเข็มนาฬิกาในทิศทางเดียว จนกวาขนมจะสุก ระดับไฟที่ใชเปนไฟปานกลาง สิ่งที่ตองคํานึงถึงเวลากวน อยาใหกนไหม และแปงจับตัวกันเปนกอน เม่ือสุกจะเทใหถาด
ใหถาดตัดเปนชิ้น กอนรับประทานจะโรยหนาดวยมะพราว ปจจุบันมีการนําขนมเปยกปูนมาดัดแปลงใหม เชน การกวนขนมใหเหลว ไมใสน้ําปูนใส ตกแตงหนาใหสวยงาม
ขึ้น ภาชนะที่ใสก็จะใชถวยพลาสติก โรยหนาดวยหัวกะทิสดที่เคี่ยวกับน้ําตาลและเกลือ เรียกวา เปยกปูนน้ํากะทิสด

10
ขนมจีน

นํ้ายาปูนา

“ขนมจีนน้ํายาปูนา” หนึ่งในเมนูแปลกใหมที่ไมเคยไดรับประทานที่ไหน พัฒนาสูตรโดย 239 ฟารมปูนา ปูนาภูเขาไฟ น้ําแกงราชาติไมจัดจานนัก อรอยกลมกลอม หอม
สมุนไพร ทั้งกระชาย หอมพริกกระเทียม พริกเองตําเองทุกขั้นตอน สูตรเฉพาะของที่ฟารม รับประทานกับผักสดปลอดสารที่จับจายมาจากตลาดชุมชนบานโคกเมือง เมนู
พิเศษที่จะตองสั่งลวงหนาถึงจะไดรับประทาน ปูนายังคงสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑไดอยางหลากหลาย ไมจํากัดเพียงแคทําเปนปูดองที่ใชตําสมตําเทานั้น



11
ขนมดาง
หญาพันงู

ขนมดางหรือขาวตมดาง ขนมภูมิปญญาของคนรุนเกาที่ใชเพื่อการถนอมอาหาร ขนมดางเก็บสามารถเก็บไวรับประทานไดนาน ดวยวิธีการทําที่เรียบงายแตแฝงไปดวยภูมิ
ปญญา ขนมดางทําจากขาวเหนียวผสมกับน้ําดาง สูตรทั่วไปน้ําดางจะทําจากเปลือกมะพราว เปลือกนุน หรือผักขมหนาม ตางจากสูตรดั้งเดิมของชาวบุรีรัมยที่ขาวตมดาง
จะใชหญาพันงู (ภาษานางรองเรียก หญาควยง)ู ที่นําไปเผาใหไดขี้เถาแลวผสมกับน้ํา กรองเอาน้ําใสเปนน้ําดางหญาพันงู เม่ือผสมขาวเหนียวกับน้ําดางเรียบรอยแลว จะ
นํามาหอใหเปนรูปสามเหลี่ยมดวยใบตอง มัดรวมกันเปนพวงใหญ มีหลายชิ้น นําไปตมจนสุก ก็สามารถรับประทานไดเลย เด็กๆ มักจะนําไปจิ้มกับน้ําตาล นมขนหวาน 
หรือน้ําผึ้งเพื่อเพิ่มความหวาน

ชาวบานมักใชขนมดางในงานบุญตาง ๆ และนิยมนําไปใสบาตรเพ่ือความเปนสิริมงคล มีความเชื่อที่สืบตอกันมาวา การมัดขนมดางรวมกันเปนพวงใหญจะชวยใหเกิดความ
รักสามัคคีปรองดอง ครอบครัว และชุมชนอยูรวมกันอยางมีความสุข

12 ขาวจี่

ขาวจี่ เปนอาหารพื้นถิ่น ทําจากขาวเหนียวนึ่งปนเปนแผนกลมๆ ทาดวยเกลือ แลวนําไปยางไฟบนเตาถาน เม่ือสุกเกรียมจะนํามาชุบดวยไข แลวนําขึ้นยางบเตาถานอีกครั้ง
 บางพ้ืนที่จะทําขาวจี่เปนลักษณะทรงรี มีไมไผเสียบเวลายาง นิยมยางบนเตาถาน เมื่อเกรียมก็จะนํามาชุบไขเชนกัน แตจะนําไมออกแลวใสน้ําตาลเขาไปทดแทน 
ในสมัยโบราณ นิยมนําขาวเหนียว มาทําเปนขาวจี่แลวหอดวยใบตอง เพื่อเปนเสบียงเมื่อตองไปทํานา หรือเดินทางไกล เพราะการทําขาวจี่เปนการถนอมอาหารใหคงสภาพ
เดิมไดนานขึ้น

1. ขาวเหนียว
2. ไขไก
3. เคร่ืองปรุง: ผงปรุงรส, 
น้ําปลา

13
ขนมตาล 
และตาล

การทําขนมตาลมีมาตั้งแตสมัยโบราณ ซึ่งสมัยน้ันยังไมมีแปงขาวเจาสําเร็จรูป และผงฟู (Baking Powder) สมัยน้ันมีการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสรางสรรคขนมไดหลากหลาย โดยเฉพาะการทําขนม
ตาลที่มีขั้นตอนที่ซับซอน และยุงยาก คนในชุมชนจะนิยมเก็บผลตาลสุกในเวลาเชาตรู จะไดผลตาลสุกที่สดใหม ปราศจากการรบกวนของแมลง เมื่อกดที่ผิวตาลจะนิ่ม ผิวสีดํา และมีกลิ่นหอมแรง จึง
จะใชทําขนมตาลได
การเตรียมผลตาล นําตาลสุกมาลางน้ําใหสะอาด ดึงเปลือกตาลออกใหหมด แลวฉีกพูตาลใหแตละเตาแยกออกจากกัน หลังจากนน้ันใหดึงแกนกลางที่เปนเสนสีดําแข็งๆออก เรียกวา ดีตาล เพราะ
สวนนั้นจะทําใหเนื้อตาลมีรสขม 
การยีตาล มีลักษณะคลายกับการซักผาดวยดวยมือ โดยจะนําผลตาลสุกที่ปลอกเปลือกแลว มายีกับน้ําสะอาด ผลตาลจะมีผิวสีขาวถาเน้ือตาลหลุดออกหมดแลว เมื่อไดเนื้อตาลที่ผสมน้ํามาแลวจะ
นํามากรองดวยผาขาวบาง เอาเสนใยที่หลุดมาจากผลตาลออก แลวนําเนื้อตาลที่สะอาดมาใหถุงผาดายดิบโยงใหสะเด็ดน้ํา ใชเวลาประมาณ 1 คืน จึงจะไดเน้ือตาลที่คงเหลือประมาณ 10 %
การทําแปงขนมตาล จะเปนแปงขาวเจามาผสมกับเนื้อตาล ปรุงรสดวยน้ําตาล ในสมัยโบราณนิยมใชแปงขาวจาวบดดวยโมหิน แตปจจุบันจะใชแปงขาวเจาสําเร็จรูป จากนั้นนวดสวนผสมใหเปนเนื้อ
เดียวกัน ด้ังเดิมที่ยังไมมีผงฟู (Baking Powder) นั้น จะนําเนื้อตาลที่ผสมแลวไปตากแดด ขนมตาลที่ไดจึงมีเนื้อที่ฟูและน่ิม จากนั้นจะนํามาผสมกับน้ํากะทิ คนใหเปนเน้ือเดียวกัน ไมเหลวจนเกินไป 
จากนั้นจะนําไปใสถวยตะไล หรือหอดวยใบตอง หรือใสกระทงใบตอง เพื่อเตรียมการนึ่ง กอนจะเริ่มนึ่งใหโรยมะพราวขูดฝอยที่ผสมเกลือเล็กนอย ใชเวลานึ่งประมาณ 1ชม. ก็จะไดขนมตาลที่แสนอรอย

14 ขนมตม

ขนมตม เปนขนมไทยโบราณตั้งแตสมัยสุโขทัย ถูกนําเขามาพรอมกับศาสนาพราหมณ และความเชื่อในเร่ืองของเทพเจา โดยมีตํานานเลาความอรอยของขนมตมวา  “องค
พระพิฆเนศวรทรงโปรดมากที่สุด ถึงขนาดที่กินจนทองแตกก็ยังกอบเอาขนมที่หกเลอะอยูที่พื้นกลับเขาทองอีกครั้งดวยความเสียดาย” ขนมตมจึงถูกนําไปใชในพิธีบรวง
สรวง สังเวย ไหวครู และเปนขนมไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์
           ขนมตม ทํามาจากแปงขาวเหนียวผสมสีธรรมชาติที่ไดจากดอกอัญชัน ฟกทอง ใบเตย และน้ํากะทิ นวดใหเปนเนื้อเดียวกัน แลวปนเปนทรงกลม ใสไสที่ทําดวย
มะพราวเคี่ยวกับน้ําตาลปบจนแหง แลวนําไปตมใหสุก กอนจะนํามารับประทานจะโรยดวยมะพราวขูด

15 ขาวตู

ขนมขาวตู เปนขนมไทยที่ทํามามาจากของเหลือ คือ ขาวหุงสุกกนหมอนําไปตากแหง เศษขาวที่ที่เหลือจากขนมขาวแตน ซ่ึงจะนํามาทอด หรือคั่วใหพองแลวบดใหละเอียด
 เพื่อทําขนมชนิดใหม ขนมขาวตูโดยทั่วไปจะมีลักษณะเปนกอนกลมๆ แตที่พบในในชุมชนบานโคกเมืองจะไมขึ้นรูปเปนกอน
การทําขนมขาวตู จะมีสวนผสมดังนี้ ขาวพองบดละเอียด น้ําตาลปบ มะพราวขูดฝอย เร่ิมดวยการนําน้ําตาลปบมาเคี้ยวใหละลาย ใชระดับไฟปานกลาง เคี่ยวจนละลาย 
แตระวังอยาใหน้ําตาลสีเขมจนเกินไป ใสมะพราวขูดฝอยที่เคี่ยวน้ําตาล คนใหเขาเปนเนื้อเดียวกัน แลวยกออกจากเตา นําขาวพองบดละเอียดมาผสมคนใหทั่ว ขนมขาวตู
ที่พบในตลาดชุมชนบานโคกเมือง จะมีดวยกัน 2 สี คือ สีชมพูที่ไดจากน้ําแตงโต และสีเขียวที่ไดจากน้ําใบเตย

16
ขนมถ่ัว
แปบ

ขนมไทยพื้นบาน เมนูถั่ว ทําจากถั่วซีก น้ําตาลทรายขาว งาขาวหรืองาดํา มะพราวทึนทึกขูด แปงขาวเหนียว เกลือเล็กนอยและกะทิ สวนประกอบธรรมดา หางายใน
ทองถิ่น มีขั้นตอนการทําเพียง 6 ขั้นตอน ก็พรอมเสิรฟความอรอย สูตรขนมถูกปรับรสชาติใหเขากับความชอบของชุมชน กลมกลอมไมหวานไมเค็ม สามารถหาซ้ือ
รับประทานไดในตลาดเชา หรือเย็น ณ ตลาดชุมชนบานโคกเมือง หรือจะสั่งเปนอาหารวางสําหรับรับแขกหรือการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนก็ดี

1.คั่วงาใหสุกนํามาผสมกําน้ําตาล
ทรายขาวใสเกลือเล็กนอย 
2.นําถั่วซีกมาลางใหสะอาดและแช
น้ําไว 1 คืน 
3.จากนั้นจึงเอาถั่วมานึ่ง 
4.นําแปงขาวเหนียวมานวดกับกะทิ
และปนใหเปนกอนเล็กๆ 
5.นําแปงไปตมในนํ้าเดือดเมื่อแปง
ลอยเราจึงตักขึ้นและนํามาหอไส 
6.นําไปคลุกกับมะพราวขูดฝอย



17
นํ้าฝาง
มะนาว

ฝาง ไมยืนตนขนาดกลาง มีถิ่นกําเนิดในเขตรอนของเอเชีย เชน อินเดีย พมา ลาว กัมพูชา ศรีลังกา บังคลาเทศ เวียดนาม ทางตอนไดของประเทศจีน ในประเทศไทยนั้น
พบฝางไดทั่วไปตามปาดิลแลง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และเขาหินปูน ทางภาคเหนือ ภาคอีสานและบางสวนของภาคกลาง ฝางแบงเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของเนื้อ
ไม คือ ผางเสนและฝางสม เนื้อไมสีเหลืองสม แกนมีสีแดง ถูกอากาศนานเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล เสี้ยนตรง เนื้อแข็งละเอียด แกนที่มีสีแดงเขม รสขมหวาน เรียกวาฝางเสน 
อีกชนิด แกนสีเหลืองอมสม รสฝาดขื่น ขม เรียกวาฝางสม เครื่องยาฝางมีกลิ่นออน ฝาดเล็กนอย
 ฝางมีสรรพคุณที่นาสนใจ เชน แกนนํามาตมกับน้ําดื่ม บํารุงโลหิต แกปอดพิการ แกรอนในกระหายน้ํา ยาฝาดสมาน แกทองรวง ธาตุพิการ ขับเสมหะ แกไอ ขับระดู บํารุง
โลหิตสตรี แกนฝนกับน้ําทาเปนยาภายนอกแกโรคผิวหนังบางชนิดได ฆาเชื้อโรค ขับหนอง น้ําตมแกนใชแตงสีแดงของน้ํายาอุทัย

18
ขาว

แตนหนา
ผัดกุงจอม

ขาวแตนหนาผัดกุงจอม อีกหนึ่งเมนูรับแขกบานแขกเมืองของฐานการเรียนรูเชฟชุมชน พัฒนาสูตรเฉพาะโดยเชฟเพ็ง ผัดกุงจอมที่รับประทานคูกับขาวแตนนี้ผัดเปนสูตร
หวาน ตางจากกุงจอมผัดสมุนไพร สูตรผัดกุงจอมนี้ แนนอนตองใชกุงจอมหมักรสเปร้ียวพอดี ลางใหสะอาด นํามาผัดใสน้ําตาลปบ และมะพราวทึนทึกขูด กวนใหเขากันรอ
จนสุก เสิรฟพรอมกับขาวแตนทอดใหม ๆ หอม กรอบอรอย ทานเขากับหนาผัดจุงจอม ใหรสชาติ เปรี้ยว ๆ หวาน ๆ หอมอรอยพอดี ทานคูกับน้ําสมุนไพรเย็น ๆ เขากัน
มาก
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เบาะ-ละ-
ฮอง-
สวาย-
เหมือน

เบาะ ละ ฮอง สวาย เหมือน หรือก็คือตําไกใสมะมวง อาหารพื้นถิ่นที่หากินไมงาย หากสนในอยากรับประทานตองสั่งใหจัดทําเฉพาะเทานั้น เมนูนี้จัดเสิรฟที่ฐานการเรียนรู
เชฟชุมชน สวนผสมหาไดในทองถิ่น เปนเมนูอาหารเรียบงาย รสชาติจัดจาน อีกหนึ่งเมนู หนาตาคลายลาบแตไมใช สวนผสมประกอบดวย ไกบานยาง ขาวคั่ว มะมวง
เปร้ียว พริกซอย พริกปน หอมแดง กระเทียม ผักชีใบเลื่อยและน้ําปลา วิธีทําแสนงาย แตรสชาติก็แสนอรอย ไดชิมเปนตองติดใจ วิธีทํามีเพียงสามขั้นตอนหลักคือ นําเนื้อ
ไกยางมาโขลกใหละเอียด จากนั้นเติมขาวคั่ว มะมวง หอมแดง กระเทียม โขลกคลุกเคลาใหเขากัน ปรุงรสตามที่ตองการ ใชผักชีใบเลื่อยแตงจานหรืออาจจะตํารวมกับ
เคร่ืองปรุงออนเพื่อเพิ่มความหอมของอาหาร เพียงนี้ก็เสร็จพรอมเสิรฟ

20 ขาวโปง

ขาวโปง จัดเปนอาหารอีสานที่มีมายาวนานตั้งแตโบราณ โดยจะนําผลผลิตที่ไดจากการเก่ียวขาวในฤดูหนาวมาทําขนมใหลูกหลานนั่งรับประทานลอมรอบกองไฟ ลักษณะ
ของขาวโปงจะเปนแผนบาง กลม มีปุมพองตัวทั่วทั้งแผน เพราะปุมพองนี้เองจึงถูกเรียกวา “ขาวโปง” 
ขาวโปง ทํามาจากขาวเหนียวที่ผานการแชน้ําแลวนํามานึ่งใหสุก เติมความหวานดวยน้ําออย หรือน้ําตาลทราย ใหละเอียดจนเปนเนื้อเดียวกัน ในสมัยโบราณจะตําดวย 
“ครกกระเดื่อง” จากนั้นปนใหเปนแผนกลมบาง ผึ่งใหแหงบนเสื่อกก หรือใบตอง เทคนิคที่จะไมใหแปงติดมือ ก็จะใชน้ํามันพืช หรือน้ํามันหมูมาทาที่มือทั้ง 2 ขาง
 ไมปงขาวโปง เปนไมมหัศจรรยที่ทํามาจากไมไผ 1 กระบอก ผาออกเปน 4 ซีก สามารถทําได 2 ชุด แตละซีกผาออกเปนซี่เล็ก ๆ ลึกประมาณ 6 นิ้ว การปงขาวโปงใชไม
ปงขาวโปง 2 อัน 
สมัยโบราณนิยมทําขาวโปงในชวงฤดูหนาว นิยมปงขาวโปงดวยเตาถาน ใชไฟปานกลาง หากใชไฟรอนจนเกินไปจะทําใหขาวโปงไหม ชมชุมมักจะนําขาวโปงไปถวายในพิธี
บูชาขาวในงานบุญเดือนสี่ เปนเคร่ืองถวายทานในบุญผะเหวด

21 ขาวตมมัด
ขาวตมมัด เปนชนมที่ใชในพิธีมงคล เชน งานแตงงาน งานบวชนาค เปนตน ขาวตมมัดทํามาจากขาวเหนียวที่แชน้ําแลวผสมเกลือ นํามาหอกับ
กลวยสุก หอดวยใบตอง แลวมัดดวยตอก จากนั้นนําไปตมใหสุก พรอมเสิรฟ นอกจากจะใชเปนอาหารเสิรฟในพิธีมงคลแลว ปจจุบันยังนิยม
รับประทานขาวตมมัดเปนอาหารเชา ทานกับกาแฟอุน ๆ อิ่มพอดี ๆ

22
ปลานิลรา
ยางใบตอง

ปลารา คือปลาราที่หมักในภาชนะปด ดวยกรรมวิธีการหมักจากถภูมิปญญาทองถิ่น ในการถนอมอาหารที่ยังคงสืบกันมา การทําปลาราในภาคอีสานจะมีหลายสูตร สูตร
ดั้งเดิมจะนิยมใสขาวคั่ว และรํา ตอมาคนในชุมชนบานโคกเมืองไดเขารวมโครงการสัมมาชีพชุมชน จึงไดปรับเปลี่ยนสูตรการหมักปลารา โดยใชปลานิล หมักดวยเกลือ 
และขาวคั่ว ทดแทนรําขาว ปลานิลรา ถูกนํามาประยุกตใหเปนเมนูที่นาลิ้มลอง ดวยนํามาหอใบตอง ยางไฟออน ๆ ซึ่งมีขาย ณ ตลาดเชาชุมชนบานโคกเมือง 
ปลารา คือปลาราที่หมักในภาชนะปด ดวยกรรมวิธีการหมักจากถภูมิปญญาทองถิ่น ในการถนอมอาหารที่ยังคงสืบกันมา การทําปลาราในภาคอีสานจะมีหลายสูตร สูตร
ดั้งเดิมจะนิยมใสขาวคั่ว และรํา ตอมาคนในชุมชนบานโคกเมืองไดเขารวมโครงการสัมมาชีพชุมชน จึงไดปรับเปลี่ยนสูตรการหมักปลารา โดยใชปลานิล หมักดวยเกลือ 
และขาวคั่ว ทดแทนรําขาว ปลานิลรา ถูกนํามาประยุกตใหเปนเมนูที่นาลิ้มลอง ดวยนํามาหอใบตอง ยางไฟออน ๆ ซึ่งมีขาย ณ ตลาดเชาชุมชนบานโคกเมือง 
ปลานิลรายางใบตอง 1 หอ จะประกอบไปดวย ปลาราที่ทํามาจากปลานิล ตองใชปลาราที่เนื้อปลายังแนนและแข็ง ผสมกับตะไครทุบ หอมแดงทุบ กระเทียมทุบ พริกสด 
เติมความหอมดวยใบแมงลัก หอดวยใบตอง ยางไฟบนเตาถาน  เนื้อปลารา มีสารอาหารครบถวนทั้ง 5 หมู ไดแก คารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน และเกลือแร ใน
ปริมาณที่แตกตางกัน กินกับขาวเหนียวรอน ๆ เขากันมาก


