
Lanna Local Plant Based Cookbook 

คูม่อืการปรงุอาหาร 
จากพชืพืน้ถิน่ลา้นนา 



ค ำน ำ 
ดินแดนล้ำนนำได้ชื่อว่ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักพ้ืนบ้ำนตำมฤดูกำลมำช้ำนำน ชำวล้ำนนำมีกำรเรียนรู้กำรกินผักสด

และปรุงอำหำรจำกพืชผักอย่ำงหลำกหลำย ท ำให้เกิดเมนูอำหำรที่ปรุงจำกพืชผักสำรพัดชนิด ไม่ว่ำจะเป็นกำรแกง 

กำรต้ม น้ ำพริก นึ่ง คั่ว ส้ำ หมก แอ๊บ เป็นต้น คนล้ำนนำมีภูมิปัญญำในกำรปรุงอำหำรที่สืบทอดมำจำกบรรพบุรุษ

และจำกกำรประยุกต์สร้ำงสรรค์อำหำรให้เข้ำกับยุคสมัยอย่ำงต่อเนื่อง ภูมินิเวศที่อยู่อำศัยของผู้คนในล้ำนนำยังส่งผล

ต่อพืชผักที่นิยมกินในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงวิธีกำรน ำพืชผักต่ำง ๆ มำปรุงเป็นอำหำร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญำและ

เรื่องรำวควำมเชื่อเกี่ยวกับอำหำรของผู้คนในแต่ละพ้ืนที่ภูมินิเวศ 

คู่มือกำรปรุงอำหำรจำกพืชพ้ืนถิ่นล้ำนนำเล่มนี้เกิดขึ้นจำกโครงกำรวิจัยเรื่องกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรท้องถิ่นเพ่ือ

ยกระดับกำรสร้ำงประสบกำรณ์แก่นักท่องเที่ยวเชิงประสบกำรณ์อำหำรจำกพืชพ้ืนถิ่นล้ำนนำ ภำยใต้แผนกำรวิจัย 

“กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงประสบกำรณ์อำหำรจำกพืชพ้ืนถิ่นล้ำนนำ” ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก

ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัยประจ ำปีงบประมำณ 2561  

คู่มือกำรปรุงอำหำรเล่มนี้ประกอบไปด้วยเมนูอำหำรที่เป็นสูตรดั้งเดิมของชำวบ้ำนในพ้ืนที่ 3 ภูมินิเวศได้แก่ พ้ืนที่สูง

บ้ำนปำงมะกล้วย พื้นที่ดอนบ้ำนดอนเจียง และพ้ืนที่รำบลุ่มบ้ำนสันต้นเปำ นอกจำกนี้ยังมีเมนูประยุกต์ท่ีมีเชฟมือ

อำชีพได้เข้ำมำช่วยสร้ำงสรรค์ร่วมกับชำวบ้ำน เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปรุงอำหำรต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทำง

มำสัมผัสประสบกำรณ์และลิ้มรสอำหำรจำกพืชพ้ืนถิ่นต่อไป 

  

         ธันวำคม 2561 
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จำก: บ้ำนปำงมะกล้วย 
ส ำหรับรับประทำน: 2 - 3 คน  

เวลำเตรียมกำร: 15 นำที 
เวลำท ำอำหำร: 20 นำที  

สว่นประกอบ 
 
เครือ่งปรงุ 

พริกข้ีหนูแหงเด็ดขั้วออก 5 กรัม  
หอมแดงขนำดกลำง 2-3 หัว  
(ปลอกเปลือกใหหมด)  
กระเทียมกลีบเล็ก 10 กลีบ  
(ปลอกเปลือกใหหมด)  
เกลือ 1/2 ชอนชำ   
ขำแกซอยเปนชิ้นเล็กๆ 2 ชอนโตะ 
ตะไครซอยละเอียด 3 ชอนโตะ  
มะแขวน 2 ชอนโตะ  

วธิกีำรปรงุ  
 

1. เริ่มโขลก พริกกับเกลือจนละเอียดดี (พยำยำมอยำต ำใหเม็ด

พริกแหลกมำก เพรำะจะท ำใหเสียรสซำติของ เม็ดพริก) 

จำกนั้นตำมดวยสวนผสมที่เหลือลงไปโขลก โขลกจนละเอียด

และเขำกัน 

2.  ตั้งกระทะดวยไฟปำนกลำง ใสพริกลงไปคั่วใหด ำแตอยำไหม

หลังจำกนั้นตักพริกออก น ำหอมและ กระเทียมลงไปคั่วกอนสัก

พักประมำณ ๓-๕ นำทีจำกนั้นใสขำ ตะไครลงไปคั่ว พอเริ่มแหง 

ใสมะแขวน ลง ไปดวยกัน คนและทิ้งไวบนเตำสักพัก พอเริ่มมี

กลิ่นหอมของเครื่องเทศจึงปดไฟ  

3. ตักใสภำชนะเสิร์ฟพร้อมผักสด  

 

บันทกึยอ่ 
มะแขว่น หรือ พริกหอม จัดเป็นไม้ยืนต้นที่ชำวเหนือนิยมน ำผล 
และเมล็ดแห้งมำประกอบอำหำร รวมถึงใช้ท ำเป็นยำสมุนไพร 
เนื่องจำกผลแห้งมีกลิ่นหอมแรง และมีรสเผ็ดร้อน   
  

 

 

 

หน้า 

คลกิทีน่ีเ่พือ่เพิม่รปูภาพ  
เมือ่ตอ้งการเอาพื้นทีท่ ีส่ ารองไวน้ี้ออก 
ใหเ้ลอืกพื้นทีท่ ีส่ ารองไวน้ี้แลว้กดลบ 

น้ ำพรกิมะแขว่น 
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จาก: บา้นปางมะกลว้ย 
ส าหรบัรบัประทาน: 5 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 25นาท ี
เวลาท าอาหาร: 25 นาท ี
  

สว่นประกอบ 
 

เครือ่งปรงุ 

ขนุนอ่อน 300 กรัม 

ซี่โครงหมูสับ 100 กรัม 

มะเขือเทศลูกเล็ก    5 ลูก 

ชะอมเด็ด 1/2 ถ้วย 

ชะพลูหั่นหยำบ 1/2 ถ้วย 

 
เครือ่งแกง 

พริกแห้ง 5 เม็ด 

กระเทียม 5 กลีบ 

หอมแดง 5 หัว 

กะปิ  1 ช้อนชำ 

เกลือ  1 ช้อนชำ 

วธิกีำรปรงุ 
1. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด 

2. ต้มน้ ำเปล่ำ พอเดือด ละลำยเครื่องแกงลงในน้ ำเดือด  

3. ใส่ซี่โครงหมู ต้มจนหมูนุ่ม 

4. ใส่ขนุน ต้มให้ขนุนนิ่ม 

5. ใส่มะเขือเทศ ชะอม และใบชะพลู คนให้เข้ำกัน พอผักสุก ปิดไฟ 

 

บันทกึยอ่ 
แกงบ่ำหนุน ถือว่ำเป็นแกงที่มีชื่อเป็นมงคล บำงท่ำนนิยมแกงกินใน
งำนแต่งงำน เพ่ือเป็นเคล็ดว่ำให้คู่แต่งงำนนั้นมีควำมเกื้อหนุนจุนเจือ
ต่อกัน และในวันปำกปี คือหลังวันเถลิงศก (วันพญำวัน) หนึ่งวัน   

 

 

หน้า 

แกงบำ่หนุนใสห่มู 
คลกิทีน่ีเ่พือ่เพิม่รปูภาพ  

เมือ่ตอ้งการเอาพื้นทีท่ ีส่ ารองไวน้ี้ออก 
ใหเ้ลอืกพื้นทีท่ ีส่ ารองไวน้ี้แลว้กดลบ 
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จาก: บา้นปางมะกลว้ย 
ส าหรบัรบัประทาน: 3-5 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 30 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 30 นาท ี
  

สว่นประกอบ 
 

เครือ่งปรงุ 

หน่อข่ำแดง 100 กรัม 

ปลำแห้ง  50 กรัม 

ใบชะพลู  5 ใบ 

ใบชะอม  1 ถ้วย 

 
เครือ่งแกง 

พริกแห้ง 5 เม็ด 

กระเทียม 5 กลีบ 

หอมแดง 5 หัว 

กะปิ  1 ช้อนชำ 

เกลือ  1 ช้อนชำ 

วธิกีารปรงุ 
1. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด 

2. ต้มน้ ำ พอเดือด ละลำยเครื่องแกงในน้ ำเดือด 

3. น้ ำแกงเดือด ใส่ข่ำ  

4. ใส่ปลำแห้ง ต้มจนปลำนุ่ม 

5. ใส่หน่อข่ำแดง ต้มจนสุก 

6. ใส่ใบชะพลูและชะอม ปิดไฟ 

 

บันทกึยอ่ 
ไม่ควรต้มหน่อข่ำแดงให้สุกเกินไป เพรำะจะท ำให้สูญเสีย
กลิ่นและรสชำติของข่ำแดงไป 

 

 

หน้า 

แกงหน่อขำ่แดงใสป่ลำแหง้ 
คลกิทีน่ีเ่พือ่เพิม่รปูภาพ  

เมือ่ตอ้งการเอาพื้นทีท่ ีส่ ารองไวน้ี้ออก 
ใหเ้ลอืกพื้นทีท่ ีส่ ารองไวน้ี้แลว้กดลบ 
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จาก: บา้นปางมะกลว้ย 
ส าหรบัรบัประทาน: 3-5 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 30 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 30 นาท ี
  

สว่นประกอบ 
 

เครือ่งปรงุ 

หยวกกล้วยแดงหั่น 300 กรัม 

เนื้อไก่   200 กรัม 

ใบมะกรูดฉีก     4 ใบ 

ผักชีซอย     1 ช้อนโต๊ะ 

ต้นหอมซอย     1 ช้อนโต๊ะ 

น้ ำมันพืช     2 ช้อนโต๊ะ 

 

เครือ่งแกง 

พริกแห้ง 5 เม็ด 

กระเทียม 5 กลีบ 

หอมแดง 5 หัว 

กะปิ  1 ช้อนชำ 

เกลือ  1 ช้อนชำ 

วธิกีารปรงุ 
1. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด 

2. ผัดเครื่องแกงกับน้ ำมัน จนมีกลิ่นหอม ใส่ไก่ลงผัดให้เข้ำกัน  

3. ใส่หยวกกล้วย ต้มจนหยวกกล้วยนิ่ม 

4. ใส่ใบมะกรูด ปิดไฟ โรยผักชีต้นหอม 

 

บันทกึยอ่ 
ต้มหยวกให้สุกจนนิ่ม ย่ิงนิ่มจะยิ่งใด้รสชำติดี 

 

 

หน้า 

แกงหยวกกลว้ยแดงใสไ่ก่ 
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จาก: บา้นปางมะกลว้ย 
ส าหรบัรบัประทาน: 3-5 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 20 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 10 นาท ี
  

สว่นประกอบ 
 

เครือ่งปรงุ 

ใบเมี่ยงอ่อน    1  ถ้วย 
หอมแดง   5 หัว 
พริกข้ีหนู    10  เม็ด 
มะเขือเทศ      3  ลูก 
น้ ำมะนำว    2  ช้อนโต๊ะ 
น้ ำปลำ   2  ช้อนโต๊ะ 
น้ ำตำล    1  ช้อนชำ 
ปลำกระป๋อง  1  กระป๋อง 

วธิกีารปรงุ 
1. น ำใบเม่ียงอ่อนมำฉีกเอำเฉพำะส่วนของแผ่นใบ (เส้นกลำงใบทิ้ง

เนื่องจำกมีรสฝำด) ขย ำให้นิ่ม ล้ำงน้ ำให้สะอำดแล้วผึ่งให้สะเด็ด

น้ ำ 

2. บดปลำกระป๋องพอแหลก และใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงคลุกเคล้ำ

ให้เข้ำกัน ปรุงรสตำมชอบ 

 

บันทกึยอ่ 
 ใบเมี่ยงมีคำเฟอีน ดังนั้นจึงไม่ควรรับประทำนเป็นอำหำร
เย็น อำจท ำให้นอนหลับยำก 

 

 

หน้า 

ย ำใบเมี่ยงใสป่ลำกระปอ๋ง 
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จาก: บา้นดอนเจยีง 
ส าหรบัรบัประทาน: 3-5 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 30 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 20 นาท ี
  

สว่นประกอบ 
 

เครือ่งปรงุ 

ยอดฟักทอง  200  กรัม 

ลูกฟักทองอ่อน     1 ลูก 

ถั่วฝักยำว  100 กรัม 

เห็ดธรรมชำติ  100 กรัม 

เครือ่งแกง 

พริกหนุ่ม 3 เม็ด 

กระเทียม 5 กลีบ 

กะปิ  1 ช้อนโต๊ะ 
ถั่วเน่ำ   1  ห่อ 

วธิกีารปรงุ 
1. โขลกพริกหนุ่ม กระเทียม กะปิ ถั่วเน่ำ รวมกันให้ละเอียด 

2. ล้ำงผักให้สะอำด เด็ดเป็นชิ้นๆ ทิ้งไว้ให้สะเด็ดน้ ำ 

2. ต้มน้ ำ พอเดือด ละลำยเครื่องแกงในน้ ำเดือด  

3. ใส่เห็ดและต้มจนเห็ดสุก 

4. ใส่ผักต่ำง ๆ ต้มให้สุกแล้วปิดไฟ 

 

บันทกึยอ่ 
 ผักไฮ่ หรือ ผักไร่ หมำยถึงผักท่ีสำมำรถหำได้ตำมท้องไร่ท้องนำ 
ยำมไปไร่ชำวบ้ำนจะพกแค่เครื่องแกงไปเท่ำนั้น ส่วนผักต่ำงๆก็เก็บ
เอำตำมไร่นำแล้วน ำมำแกงรวมกันจึงเรียกว่ำ “แกงผักไฮ”่ 

 

 

หน้า 

แกงผกัไฮ ่
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จาก: บา้นดอนเจยีง 
ส าหรบัรบัประทาน: 3-4 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 30 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 20 นาท ี
  

สว่นประกอบ 
 

เครือ่งปรงุ 

หน่อไม้รวก  2 หน่อ 

เกลือ   1 ช้อนชำ 

พริกชี้ฟ้ำย่ำงไฟ  5 เม็ด 

กระเทียมย่ำงไฟ  10 กลีบ 

กระเทียมสับ  1 ช้อนโต๊ะ 

น้ ำมันพืช  2 ช้อนโต๊ะ 

วธิกีารปรงุ 
1. ขูดหน่อไม้ให้เป็นฝอย 

2. ใส่น้ ำลงในหน่อไม้ ปิดฝำให้สนิททิ้งไว้ 2 คืน 

3. ต้มหน่อไม้ที่ดองแล้วให้สุก 

4. ย่ำงพริก และกระเทียม แกะเปลือกออก น ำมำกโขลกรวมกันให้

ละเอียด ใส่หน่อไม้ลงโขลกให้เข้ำกัน 

5. เจียวกระเทียมพอเหลือง ตักน้ ำพริกท่ีโขลกเสร็จแล้ว ลงผัดให้
หอม ปิดไฟ 

 

บันทกึยอ่ 
 ควรใช้หน่อไม้รวก หรือ หน่อไร่ จะมีรสชำติดีที่สุดในกำรท ำน้ ำพริก
น้ ำหน่อ 

 

 

หน้า 

น้ ำพรกิน้ ำหน่อ 
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จาก: บา้นดอนเจยีง 
ส าหรบัรบัประทาน: 3-4 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 30 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 25 นาท ี
  

สว่นประกอบ 
 

เครือ่งปรงุ 

ผักปั๋ง  100 กรัม 

ปลำแห้ง  50 กรัม 

มะเขือเทศลูกเล็ก  5 ลูก 

ถั่วเน่ำ    1  ห่อ 

 
เครือ่งแกง 

พริกแห้ง 5 เม็ด 

กระเทียม 5 กลีบ 

หอมแดง 5 หัว 

กะปิ  1 ช้อนชำ 

เกลือป่น  1 ช้อนชำ 

วธิกีารปรงุ 
1. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด 

2. ต้มน้ ำ พอเดือด ละลำยเครื่องแกงลงในน้ ำเดือด  

3. ใส่ปลำแห้ง ต้มจนปลำนุ่ม 

4. ใส่มะเขือเทศ ตำมด้วยผักปั๋ง พอผักสุก ปิดไฟ 

 

 

บันทกึยอ่ 
 ถั่วเน่ำ เป็นอำหำรพ้ืนบ้ำนชนิดหนึ่งของชำวล้ำนนำหรือทำง
ภำคเหนือท ำมำกันตั้งแต่สมัยโบรำณ เป็นอำหำรที่ ได้จำกวิธีถนอม
อำหำร ถั่วเน่ำท ำจำกถ่ัวเหลืองที่ผ่ำนกำรต้มสุก และปรุงรสชำติด้วย
เกลือ พริกย่ำงป่นทิ้งไว้ 2-3 วนัจนมีกลิ่นและมีสีที่เปลี่ยนไปจำกเดิม 
และมีรสชำติเค็ม ชำวล้ำนนำส่วนใหญ่จะใช้ถั่วเน่ำแทนกะปิ อำหำร  

 

 

 

หน้า 

แกงผกัปั๋งใสป่ลำแหง้และถัว่เนำ่ 
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จาก: บา้นสนัตน้เปา 
ส าหรบัรบัประทาน: 5-6 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 30 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 40 นาท ี
  

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

เนื้อไก่บ้ำน 200 กรัม 

ต ำลึง              1 ถ้วย 

ชะอม            1/2 ถ้วย 

ชะพลู            1/2 ถ้วย 

ถั่วฝักยำว 1/2 ถ้วย 

มะเขือเปรำะ 1/2 ถ้วย 

มะเขือพวง 1/4 ถ้วย 

ดอกง้ิวแห้ง    5 ดอก 

ถั่วพู            1/2 ถ้วย 

ผักขี้หูด            1/2 ถ้วย 

ผักเผ็ด            1/2 ถ้วย 

ใบมะกรูด    5 ใบ 

น้ ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ 

กระเทียม 1 ช้อนโต๊ะ 

 
เครือ่งแกง 

พริกข้ีหนูแห้ง 15 เม็ด 

กระเทียม 10 กลีบ 

หอมแดง 5 หัว 

ข่ำหั่น           1 ช้อนโต๊ะ 

ตะไคร้ซอย 2 ช้อนโต๊ะ 

กะปิ           1 ช้อนชำ 

ปลำร้ำต้มสุก 1 ช้อนโต๊ะ 

 

วธิกีารปรงุ 
1. สับไก่เป็นชิ้นพอค ำ 

2. เด็ดหรือหั่นผักทุกชนิด ล้ำงให้สะอำด พักไว้ 

3. โขลกเครื่องแกงรวมกันให้ละเอียด  

4. เจียวกระเทียมท่ีสับแล้วพอเหลือง ใส่เครื่องแกงลงผัดให้หอม  

5. ใส่ไก่ ผัดไก่ให้สุก  

6. ใส่น้ ำพอท่วมไก่ ตั้งต่อให้เดือด 

7. ใส่ผักสุกยำก ตำมด้วยผักที่สุกง่ำย คนให้เข้ำกัน พอผักสุก ยกลง 
 

บันทกึยอ่ 
กำรคั่วหรือผัดเครื่องแกง ใช้ไฟปำนกลำง เคร่ืองแกงบำงสูตร
อำจใส่เม็ดผักชี มะแขว่น ใบขิง หน่อข่ำ เพ่ือเพิ่มกลิ่นหอม
ของแกงแค ผักที่ใช้เป็นส่วนผสม สำมำรถใส่ผักชนิดอื่นๆได้ 
เช่น หน่อไม้ต้ม ยอดมะพร้ำว จักค่ำนแห้ง ดอกแคขำว ดอก
แคแดง  

 

 

 

 

 

หน้า 

 
แกงแคผกัรมิรัว้ใสไ่กบ่้ำน 
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จาก: บา้นสนัตน้เปา 
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 30 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 20 นาท ี
  

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

ผักกำดกวำงตุ้ง 1/2 ถ้วย 

ยอดมะม่วง 1/2 ถ้วย 

ยอดมะกอก 1/2 ถ้วย 

ผักจ้ ำ  1/2 ถ้วย 

ผักบั้ง  1/2 ถ้วย 

ผักคำวตอง 1/2      ถ้วย 

 
เครือ่งปรงุน้ ำย ำ 

พริกชี้ฟ้ำย่ำงไฟ 5 เม็ด 

กระเทียมสับ  1 ช้อนโต๊ะ 

หอมแดงซอย  2 ช้อนโต๊ะ 

กะปิ   1/2 ช้อนโต๊ะ 

ปลำต้มสุก  1 ถ้วย 

ผักชี   1 ช้อนโต๊ะ 

ต้นหอม            1 ช้อนโต๊ะ 

วธิกีารปรงุ 
1. ล้ำงผักต่ำงๆ ใส่ตะแกรง แล้วน ำมำซอย พักไว้ แกะเปลือกพริก

ชี้ฟ้ำเผำ และโขลกพอหยำบ 

2. ใส่น้ ำลงกระทะเล็กน้อย ตั้งไฟ พอน้ ำเดือด ใส่ปลำต้มสุก กะปิ 

กระเทียม หอมแดงซอย (แบ่งไว้ส ำหรับโรยหน้ำครึ่งหนึ่ง) ใส่พริก

ชี้ฟ้ำโขลก คั่วจนหอม ใส่เนื้อปลำช่อน คนให้เข้ำกัน 

3. น ำส่วนผสมพักไว้ให้เย็น ใส่ผักรวมลงคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน 

4. โรยด้วยหอมแดงซอย และผักชีต้นหอม 
 

บันทกึยอ่ 
น้ ำพริกส้ำผักรวม ต้องพักไว้ให้เย็น ก่อนจะน ำมำคลุกเคล้ำกับผัก
เพรำะจะท ำให้ผักคงควำมกรอบไว้นำน  ถ้ำใส่มะกอกด้วย จะท ำให้
รสชำติกลมกล่อมยิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

หน้า 

 
สำ้ผกัใสป่ลำ 
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จาก: บา้นสนัตน้เปา 
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 25 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 15 นาท ี
  

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

ปลำซิว   500 กรัม 

เกลือเม็ด  1 ช้อนโต๊ะ 

ตะไคร้ซอย  2 ช้อนโต๊ะ 

หอมแดงซอย  10 หัว 

กระเทียมซอย  10 กลีบ 

พริกแห้งย่ำงไฟ  10 เม็ด 

มะเขือเปรำะซอย 5 ลูก 

ผักชีซอย  1 ช้อนโต๊ะ 

ต้นหอมซอย  1 ช้อนโต๊ะ 

วธิกีารปรงุ 
1. วิธีกำรดองปลำ น ำปลำซิวมำล้ำงให้สะอำด หมักด้วยเกลือ  

2. บรรจุลงไปในขวดแก้วที่แห้ง และสะอำด หมักไว้ประมำณ 15 วัน 

ปิดฝำขวดให้สนิท 

3. วิธีกำรย ำ ใส่หอมแดง ตะไคร้ มะเขือเปรำะ และกระเทียมซอย 

ลงไปใส่ชำมปลำจ่อมต้มสุก คลุกเคล้ำเบำๆ ให้เข้ำกัน 

4. ขยี้พริกแห้ง ใส่ลงไป ห้ำมโขลก คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน 

5. โรยด้วยผักชีต้นหอม 
 

บันทกึยอ่ 
ไม่โขลกพริกแห้ง เพรำะจะท ำให้เสียรสชำติ  ย ำปลำจ่อมต้องกินคู่
กับผักสดหลำกหลำยชนิดจะช่วยเพิ่มอรรถรสในกำรกินได้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
ย ำปลำจ่อม 
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จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 25 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 20 นาท ี
  

สว่นประกอบ 

 
เครือ่งปรงุ  
มะแขว่นแห้ง   1 ถ้วย 
ปลำย่ำง    1  ตัว 
พริกแห้ง   10  เม็ด 
หอมแดง   5 หัว 
กระเทียม   5  หัว 
กะปิ     1 ช้อนโต๊ะ 
เกลือเม็ดเล็กน้อย 

วธิกีารปรงุ 
1. น ำปลำย่ำงมำย่ำงไฟให้พอมีกลิ่นหอมและมีควำมกรอบ เสร็จแล้ว

ในไปฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมไว้ 

2. ย่ำงหอมแดง กระเทียม และกะปิให้สุก แกะเปลือกหอมแดงและ

กระเทียมใส่ครกโขลกพอละเอียด ใส่เกลือเล็กน้อย 

3. ตั้งกระทะพอร้อน น ำมะแขว่นและพริกแห้งลงคั่วให้หอม ใช้ไฟ

อ่อน ระวังอย่ำให้ไหม้ 

4. น ำพริกและมะแขว่นที่ค่ัวแล้วใส่ครกลงโขลกให้ละเอียด  

5. เติมกะปิที่ย่ำงแล้ว โดยใส่ทีละครึ่งก้อนคอยชิมรสชำติไม่ให้เค็ม

เกินไป  

6. น ำปลำย่ำงที่เตรียมไว้ลงคลุกเคล้ำกับน้ ำพริกมะแขว่นให้เข้ำกัน 

เสร็จแล้วตักใส่ถ้วยเสริฟ 

7. เสริฟพร้อมผักสดและผักลวกตำมฤดูกำล 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
น้ ำพรกิมะแขวน่ปลำย่ำง  
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จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 25 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 30 นาท ี

 

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

หน่อข่ำแดง    5  หน่อ 

หมูสำมชั้น   250  กรัม 

พริกแห้ง    5  เม็ด 

กระเทียม    1 หัว 

ตะไคร้       2  หัว 

หอมแดง     2   หัว 

มะกรูด        1  ลูก 

กะปิ     1  ช้อน 

น้ ำมันส ำหรับผัด      1  ช้อน 

น้ ำปลำอย่ำงดีส ำหรับปรุงรส 

ใบมะกรูดหั่นฝอย 

วธิกีารปรงุ 
1. เตรียมเครื่องแกง โดยน ำส่วนผสมได้แก่ พริกแห้ง กระเทียม 

ตะไคร้ หอมแดง กะปี ลงโขลกในครกให้ละเอียด ขูดผิวมะกรูดลงใน

เครื่องแกงแล้วโขลกให้ละเอียดเข้ำกัน เสร็จแล้วตักเครื่องแกงใส่ถ้วย

พักไว้ 

2. ล้ำงหมูสำมชั้นให้สะอำดแล้วน ำไปย่ำงไฟให้แตกมันพอมีกลิ่น

หอม เสร็จแล้วหั่นหมูเป็นชิ้นขนำดพอดีค ำ 

3. ล้ำงหน่อข่ำแดงให้สะอำด แกะเอำเฉพำะส่วนหน่ออ่อนน ำไปหั่น

เป็นชิ้นเล็กๆ 

4. น ำกะทะขึ้นตั้งไฟ เทน้ ำมันลงไป พอน้ ำมันร้อนได้ที่น ำเครื่องแกง

ลงผัดให้มีกลิ่นหอม 

5. น ำหมูที่หั่นเตรียมไว้ลงผัดให้สุก ตำมด้วยหน่อข่ำแดง 

6. ผัดส่วนผสมทุกอย่ำงให้สุกได้ที่แล้วปรุงรสด้วยน้ ำปลำ 

7. ตักใสถ้วยเสริฟแต่งหน้ำด้วยใบมะกรูดหั่นฝอย  

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
ผัดพรกิแกงหนอ่ขำ่แดงใส่หมสูำมชัน้ 
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จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 25 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 35 นาท ี
  

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

หยวกกล้วยแดง  1  ถ้วย 

ขนุนอ่อน   ½ ถ้วย 

เนื้อสันใน  300 กรัม 

พริกแห้ง   5  เม็ด 

หอมแดง    2   หัว 

กระเทียม    1  หัว 

รำกผักชี    2  ต้น 

กะปิ     1  ช้อนโต๊ะ 

น้ ำปลำอย่ำงดีส ำหรับปรุงรส 

เกลือเล็กน้อย 

ใบมะกรูดฉีก 

วธิกีารปรงุ 
1. เตรียมเครื่องแกง โดยใส่ส่วนผสมได้แก่ พริกแห้ง หอมแดง 

กระเทียม กะปิ รำกผักชี ลงครกโขลกให้ละเอียด 

2. สับเนื้อสันในให้ละเอียดปรุงรสด้วยเกลือ รำกผักชี และกระเทียม 

เสร็จแล้วปั้นเป็นก้อนเตรียมไว้ 

3. ปอกหยวกกล้วยแดง และขนุนอ่อนแช่น้ ำไว้ 

4. ตั้งหม้อต้มน้ ำรอให้เดือด จำกนั้นใส่เครื่องแกงลงไป ต้มเครื่องแกง

ให้มีกลิ่นหอม 

5. เติมเนื้อสับปั้นก้อนที่เตรียมไว้ลงไปในหม้อ ต้มจนเนื้อสุกดี 

6. หั่นขนุนอ่อนและหยวกกล้วยเป็นชิ้นพอดีค ำและใส่ลงในน้ ำเดือด

ทันที  

7. รอให้หยวกกล้วยและขนุนสุกได้ที่ 

8. ปรุงรสด้วยน้ ำปลำ ชิมให้ได้รสชำติที่ชอบ ตักใส่ถ้วยเสริฟ แต่หน้ำ

ด้วยใบมะกรูดฉีก 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
แกงปำ่หยวกกลว้ยแดงและบำ่หนนุใสเ่นื้อสบั  
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จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 25 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 15 นาท ี
  

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

ใบชำเมี่ยง (ชำอัสสัม)   1 ถ้วย 

ใบส้มออบแอบ   1 ถ้วย 

ไก่บ้ำน    ครึ่งตัว 

พริกข้ีหนู   20 เม็ด 

กระเทียมซอย    1 ช้อนโต๊ะ 

หอมแดงซอย    1 ถ้วย 

น้ ำมะนำว    1 ช้อนโต๊ะ 

มะขำมเปียก    ½ ช้อนโต๊ะ 

ถั่วลิสง    1 ช้อนโต๊ะ 

น้ ำปลำ    1 ช้อนโต๊ะ 

น้ ำตำลปี๊บเล็กน้อย 

เกลือเล็กน้อย 

วธิกีารปรงุ 
1. ล้ำงใบชำเมี่ยงให้สะอำดและหั่นเป็นชิ้นแช่ไว้ในน้ ำผสมน้ ำมะนำว

เพ่ือไม่ให้ใบชำคล้ ำ 

2. ล้ำงใบส้มออบแอบให้สะอำดแล้วในไปหั่นหยำบๆ เตรียมไว้ 

3. น ำไก่บ้ำนที่ล้ำงสะอำดแล้ว โรยเกลือเล็กน้อย แล้วน ำไปย่ำงถ่ำน

ให้สุก   

4. ฉีกเนื้อไก่ที่ย่ำงสุกแล้วเป็นฝอยเตรียมไว้ 

5. ปรุงน้ ำย ำด้วยพริกขี้หนูซอย กระเทียมซอย หอมแดงซอย น้ ำปลำ 

น้ ำมะขำมเปียก น้ ำมะนำวและน้ ำตำลปี๊บ  

6. น ำชำใบเมี่ยงท่ีสะเด็ดน้ ำแล้วใส่ลงในชำม ตำมด้วยใบส้มออบ

แอบ รำดน้ ำย ำลงไปคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน ปรุงรสตำมชอบ 

7. เติมไก่บ้ำนฉีกลงไปคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน ตักใส่จำนเสริฟ โรยหน้ำ
ด้วยไก่ฉีก 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
ย ำใบเมีย่งกบัสม้ออบแอบใสไ่กบ่ำ้นฉีก  
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จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 25 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 25 นาท ี
  

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ  

เต้ำเจี้ยวจำกถ่ัวเหลืองอินทรีย์ 2 ช้อนโต๊ะ 

มะเขือปู่ (มะอึก)      3 ลูก 

พริกข้ีหนู     10 เม็ด 
กระเทียม      2 หัว 

วธิกีารปรงุ 
1. เด็ดข้ัวพริกขี้หนู ปอกกระเทียมใส่ครกลงโขลกให้ละเอียด  

2. เติมเต้ำเจี้ยวลงครกแล้วค่อยๆบดเต้ำเจี้ยวให้ละเอียด 

3. ขูดขนมะเขือปู่ออก ล้ำงให้สะอำด แล้วหั่นเป็นชิ้นลงโขลกในครก 

4. ชิมรสชำติให้ครบรส เปรี้ยวน ำเผ็ดตำม ตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อม
เครื่องเคียงและผักสด ผักลวก 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
น้ ำพริกเตำ้เจีย้วใสม่ะเขอืปู่  
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จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 30 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 30 นาท ี

 

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

หมูอินทรีย์ ใช้ส่วนเนื้อสันติดมัน 250 กรัม 

ใบหูเสือ    10 ใบ 

ใบโกศลแบบใบใหญ่  10 ใบ 

เกลือ    1 ช้อนชำ 

พริกไทย    1 ช้อนชำ 

น้ ำมันส ำหรับทอด  1 ถ้วย 

 

วธิกีารปรงุ 
1. ล้ำงใบหูเสือและใบโกศลด้วยน้ ำสะอำด พักไว้ให้สะเด็ดน้ ำ  

2. สับหมูให้ละเอียดจำกนั้นเติมใบหูเสือลงไปสับกับหมูให้เข้ำกัน 

3. ปรุงรสด้วยเกลือ พริกไทย และน้ ำมันเล็กน้อย 

4. ปั้นหมูที่ผสมแล้วเป็นก้อนแล้วห่อด้วยใบโกศล ใช้ไม้กลัดให้แน่น 

5. ตั้งกระทะใส่น้ ำมันรอให้ร้อน จำกนั้นน ำลงทอดให้สุก ระวังอย่ำ

ให้ไหม้ 

6. ตักใส่กระชอนให้สะเด็ดน้ ำมัน เสิร์ฟคู่กับน้ ำพริกเต้ำเจี้ยว 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
หมสูบัใบหเูสือห่อใบโกศลทอด  
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จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 25 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 30 นาท ี
  

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

เต้ำหู้อินทรีย์ก้อน  1 ก้อน 

หมูสับ   200  กรัม 

ผักชีสับ    1  ถ้วย 

เกลือ    1  ช้อนชำ 

พริกไทย   1  ช้อนชำ 

วธิกีารปรงุ 
1. ผ่ำครึ่งเต้ำหู้ก้อนออกเป็น 2 แผ่น เตรียมไว้ 

2. เตรียมชำมผสมหมูสับ ใส่หมูสับ ผักชีสับ เกลือและพริกไทยผสม

คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน 

3. น ำหมูสับที่ผสมแล้วมำวำงบนแผ่นเต้ำหู้แผ่นหนึ่งให้ทั่ว แล้วน ำ

เต้ำหู้อีกแผ่นหนึ่งมำประกบ 

4. น ำเต้ำหู้ยัดไส้ไปนึ่งให้สุก  

5. เมื่อเต้ำหู้สุกดีแล้ว หั่นครึ่งเต้ำหู้ให้เป็นแบบแซนวิซ 

6. เสิร์ฟพร้อมเต้ำเจี้ยวปรุงรส 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
เตำ้หู้อนิทรยีย์ัดไสห้มูสบันึง่  
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จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 20 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 20 นาท ี
  

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

ยอดผักกูด  2 ถ้วย 

หอมแดงซอย  ½ ถ้วย 

พริกข้ีหนู  10 เม็ด 

มะนำว    2 ลูก 

น้ ำตำลปี๊บ   1 ช้อนโต๊ะ 

น้ ำปลำ    1 ช้อนโต๊ะ 

น้ ำซุปกระดูกหมู    1 ถ้วย 

ผงคินำโกะ   1 ช้อนโต๊ะ 

ไข่เป็ด     1 ฟอง 

วธิกีารปรงุ 
1. ล้ำงผักกูดให้สะอำด เด็ดเอำเฉพำะยอดอ่อน พักไว้ให้สะเด็ดน้ ำ 

2. เตรียมส่วนผสมน้ ำย ำ ซอยพริกขี้หนู ละลำยน้ ำตำลปี๊บในซุป

กระดูก 

3. เติมน้ ำปลำและน้ ำมะนำวและหอมแดงซอย คลุกเคล้ำให้เข้ำกัน 

4. น ำผักกูดใส่ชำม จำกนั้นเทน้ ำย ำลงผสมคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน 

5. ชิมรสชำติตำมต้องกำร โรยหน้ำด้วยผงคินำโกะ 

6. ท ำไข่ต้มยำงมะตูมด้วยกำรน ำไข่เป็ดมำล้ำงให้สะอำด ตั้งน้ ำให้

เดือดแล้วน ำไข่ลงต้ม 4 นำทีแล้วน็อคในน้ ำเย็น จะได้ไข่ต้มยำง

มะตูมที่สุกก ำลังดี 

7. หั่นไข่ต้มเป็นชิ้นแล้ว เสิร์ฟฟคู่กับย ำผักกูด 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
ย ำผกักูดใสผ่งคนิำโกะและไขต่ม้ยำงมะตมู  



24 

 

จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 25 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 20 นาท ี

 

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

ผักต่ำงๆ     2 ถ้วย 

(ยอดฟักทอง ยอดชะอม ถั่วฝักยำว  

เห็ดต่ำงๆ ผักครำดหัวแหวน)    

ผ ำ     1 ถ้วย 

พริกแห้ง   4 เม็ด 

หอมแดง   5 หัว 

กระเทียม   10 กลีบ 

เกลือ    1 ช้อนชำ 

มะกรูด    1 ลูก 

ถั่วเน่ำซำ   2 ช้อนโต๊ะ 

 

วธิกีารปรงุ 
1. ล้ำงผ ำและผักต่ำงๆ ให้สะอำดแล้วเด็ดผักเป็นชิ้นพองำมพักไว้ให้
สะเด็ดน้ ำ 
2. เตรียมเครื่องแกง เด็ดพริกแห้ง ปอกหอมแดงและกระเทียมลงต ำ
ให้ครกให้ละเอียด 
3. เติมเกลือและขูดผิวมะกรูดลงต ำในครกแล้วต ำให้เข้ำกัน 
4. เติมถ่ัวเน่ำซำ 1 ช้อนโต๊ะลงต ำรวมกัลเครื่องแกง เหลือไว้ 1 ช้อน
โต๊ะเพ่ือใช้เป็นเครื่องปรุงรสในน้ ำแกง 
5. ตั้งหม้อใส่น้ ำประมำณ 2 ถ้วยแล้วต้มให้น้ ำเดือด 
6. ตักเครื่องแกงลงต้มให้พอสุก จำกนั้นใส่ผักต่ำงๆ ลงต้มในน้ ำแกง 
7. เติมผ ำและถ่ัวเน่ำซำลงไปในน้ ำแกง คนให้ทั่วแล้วต้มต่อจนสุก 
8. ชิมรสชำติตำมชอบแล้วตักเสิร์ฟด้วยถ้วยแกง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
แกงอ่อมผักไฮ่ใสผ่ ำและถัว่เนำ่ซำ  
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จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 20 นาท ี
เวลาท าอาหาร: 30 นาท ี

 

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

ปลำช่อนนำ   1 ตัว 

ตะไคร้    5 หัว 

ข่ำหั่นแว่น   3 ชิ้น 

ขม้ิน   1 หัว 

พริกแห้ง   5 เม็ด 

หอมแดง   5 หัว 

กระชำยแดง  3 หัว 

ปลำจ่อม   2 ช้อนโต๊ะ 

มะแขว่น   1 ช้อนชำ 

ใบผักชำยำ   3 ใบ 

วธิกีารปรงุ 
1. ขอดเกล็ดปลำช่อนและแล่ปลำล้ำงน้ ำให้สะอำด 

2. ต้มน้ ำพอเดือดใส่ตะไคร้ ข่ำ ขมิ้น กระชำย หอมแดงและพริกแห้ง 

3. น ำปลำลงต้มให้สุก 

4. เติมปลำจ่อม และใบผักชำยำ 

5. พอสุกตักเครื่องปรุงทุกอย่ำงออก แกะเอำเฉพำะเนื้อปลำ 

6. น ำเครื่องปรุงทุกอย่ำงลงต ำในครกให้ละเอียด เติมเนื้อปลำต ำให้

เข้ำกัน 

7. เติมน้ ำต้มเครื่องปรุงพอประมำณ ชิมรสชำติตำมชอบ 

8. โรยหน้ำด้วยมะแขว่นต ำละเอียด ตักใส่ถ้วยเสริฟ์พร้อมผักสด  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
ปน่ปลำใสป่ลำจ่อมสมนุไพรและมะแขวน่  
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จาก: เชฟหนุ่ม วรีะวฒัน ์
ส าหรบัรบัประทาน: 3 คน  

เวลาเตรยีมตวั: 30นาท ี
เวลาท าอาหาร: 20 นาท ี
  

สว่นประกอบ 

 

เครือ่งปรงุ 

1. ผักสดต่ำงๆ (ผักกำดนกเขำ, ผักกระสัง, ยอด

อ่อนมะม่วง, ยอดส้มสุก, ผักคำวตอง, ถั่วพลูอ่อน, 

ใบชะมวง, ยอดผักติ้ว และผักสดตำมฤดูกำล

อ่ืนๆ) 

2. ดอกไม้กินได้ (ดอกเข็มแดง, ดอกชบำ, ดอก

อัญชัน, ดอกเอ้ืองหมำยนำ, ดอกถั่วพลู, ดอกกุ

ลำบ เป็นต้น) 

 

เครือ่งปรงุน้ ำย ำ  

ปลำสด   1  ตัว 

ตะไคร้   3 หัว 

พริก  5  เม็ด 

หอมแดง 5  หัว 

กระเทียม 3  หัว 

กะปิอย่ำงดี 1 ช้อนโต๊ะ 

น้ ำปลำส ำหรับปรุงรส 

วธิกีารปรงุ 
1. ล้ำงผักสดต่ำงๆและดอกไม้ให้สะอำด แล้วพักไว้ให้สะเด็ดน้ ำ 

2. น ำผักสดมำหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แยกดอกไม้เก็บไว้เพื่อใช้ตกแต่งจำน 

3. ต้มน้ ำให้เดือด แล้วน ำตะไคร้ พริก หอมแดง กระเทียมและกะปิ

ลงต้ม 

4. เมื่อเครื่องปรุงส่งกลิ่นหอมแล้วน ำปลำลงต้มให้สุก 

5. ตักเครื่องปรุงทุกอย่ำงขึ้น แกะปลำเอำแต่เนื้อ แล้วน ำใส่ครกต ำ

ให้ละเอียด 

6. เติมน้ ำต้มเครื่องปรุงให้พอเหมำะชิมรสชำติตำมต้องกำร 

7. น ำน้ ำย ำที่ปรุงเสร็จแล้วคลุกเคล้ำกับผักสดที่หั่นเตรียมไว้ให้เข้ำ

กัน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

หน้า 

 
ส้ำผักและดอกไมจ้ำกสวนหน้ำบำ้น 



ผูร้ว่มสรา้งสรรคเ์มนู 
กลุ่มปรำชญแ์มค่รวับำ้นปำงมะกลว้ย 

1. นำงอุษณีย์ ค ำแดง 

2. นำงจันทร์เป็ง บัวสร้อย 

3. นำงบุญเรือง เชียงจันทร์ 

4. นำงอัจฉรำ ไชยทอน 

5. นำงศรีวรรณ บุญมี 

6. นำงล ำดวน ทองค ำ 

7. นำงนิ่มนวล สีตะมะ 

8. นำงจันทนำ ชมชื่น 

9. นำงนันทินี ดวงตำ 

10. นำงทองพูน สำยค ำ 

 

กลุ่มปรำชญแ์มค่รวับำ้นดอนเจยีง 

1. นำงวีนัส สมจักร์ 

2. นำงบุญศรี ชัยแก้ว 

3. นำงศรีพร ก้องแก้ว 

4. นำงทิปประไพร ฟองค ำ 

5. นำงสิริธร กันธ ิ

6. นำงศรีพลอย ชัยแก้ว 

7. นำงมำเรือน ดอนพยุง 

8. นำงจินดำ เขียวงำม 



ผูร้ว่มสรา้งสรรคเ์มนู 
9. นำงแสงออน ดอนพยุง 

10. นำงสำวสุพรรณี สมจักร 

11. นำงจินตนำ กันทะมำ 

12. นำงเสงี่ยม ดอนสิงห์ 

   

กลุ่มปรำชญแ์มค่รวับำ้นสนัตน้เปำ 

1. นำงลัดดำ ปันธิ 

 2. นำงสุพิน เมืองมูล 

 3. นำงรัตนำพร พรมวงศ์ 

 4. นำงร ำไพ สมพมิตร 

 5. นำยคงศักดิ์ เตชะวณิช 

 6. นำยจ ำรัส กันธิยะ 

 7. นำงปุณยนุช เขียวขุนเนิน 

 8. นำงรดำณัฐ นวพันธุ์ 

 9. นำงบัวบำน พรมตำ 

 10. นำงขันค ำ มำลีย์ 



เชฟผูร้ว่มสรา้งสรรคเ์มนู 

 

 

 

 

 

 

“เชฟหนุ่ม” วีระวฒัน ์ตริยเสนวรรธน์  ร้ำนอำหำรซำหมวย แอนด์ ซันส ์ 

 

สนบัสนนุโดย  

 


