
ฮฅดเฃาโคฅบ 

(จวง)  แถร๊ยู ยูด๋ีม๊ีเร๊งด๋อพูต๋อฮุ๊นฮอยน๊างส่าวจวง ก้อนกั้น มือนดี๋าหย๋องไท๊เจฦาฮุ๊นแหน๋ม  เจ๊ียนฮฅดเฃกา 

  โคฅฅบห่องไท๊แถฅรกตัฦงเร๊อฃะม๊ีผ้อเญอบอนก้อนกั้น  พั๊นปะฮุ๊นฮฅดเฮฦอแหน๋ม 

(จวง)  เญอ ยูดี๋ม๊ีเรง๊เญอ     

(ลุงบอน) เอฦอ ยูดี๋ม๊ีเร๊ง 

(จวง)  เญออั๋นนีเหร้กอ๋ันท๊า    

(ลุงบอน) อ๋ันนีเหร้กมฦอห่างเฃาโคฅบ 

(จวง)    อ๋ันนีเดแ๋ซฦน     

(ลุงบอน) อ๋ันนีเหร้กเฃาโข่ 

(จวง)   เหม้ิดนีเหร้กอะท๊า    

(ลุงบอน) เหร้กฃะเฃาโคฅบ 

(จวง)  อ๋ันเฃาโคฅบนีไดฦหม่าแตเหน่อเญอ   

(ลุงบอน) ไดฦหม่าแดผ้อเห้มเทฦาเกาโบล๋า๊น 

(จวง)  ฮฅดหม่าไดฦจั๊กป๋แลว    

(ลุงบอน) โยฦเญอจิฮฅดหม่าแตอ๋าญุ 25 อุฦน 

(จวง)  ฮฅดหม่าแตพั๊นบาวอุฦนแหละเนาะ   

(ลุงบอน) ฮฅดหม่าเญื๊อแลวสะซ๊ือนีกึ่งอ๋าญุ 78 แลว 

(จวง)   แลวเฃาโคฅบนีม๊ีอะท๊าแด    

(ลุงบอน) ม๊ีเฃาโข่  นัมต๋าน  แปแซ๊ นัมม๊ัน ส่ีจอแนวก๋ิน 

(จวง)  บฅาดนีฮฅดเด๋ฮฅดถรูเ๊น๊อ    



(ลุงบอน) กึ่งเอ๋าเฃานึฦงไปปฅรารฅด เฮฦอม๊ันโขล่ฦางงฦางแลวกึ่ง  แลวกึ่งเอ๋าฮุ๊นต๋ัมจอหรุ่นเฮฦอม๊ันเปฅรก  แลวกึ่ง 

  เอ๋าฮุ๊นถ้อด 

(จวง)    เฃาโคฅบนีม๊ีอะท๊าแด    

(ลุงบอน) ตัฦงแตเร๊อจิเฃานีห่างจอบั๋นโย๊ยบฅาดนีอ.ย. เหร่าฮุ๊นกฅวดเหร่าโบเฮฦอห่างเหร่าเฮฦอถ้อด 

(จวง)  ถ้อดแลวฮฅดถรูเ๊น๊อหลั่งพ๊ันเฃาโคฅบ 

(ลุงบอน) ถ้อดแลวเอ๋าไปปากั๊บมูม๊ันกึง่ถรู๊  แปแซ๊  นมัต๋าน  แลวหลั่งพั๊นเฃาโคฅบน ี

(จวง)   เอ๋าอะท๊าจอแด 

(ลุงบอน) อ๋ันนีนัมถ้าถรึง้ลฅดนัมต๋านกับ๊แปแซ๊ ยางละถรึ๊งกโิลตอถร่า 

(จวง)  อ๋ันหรี๋ง ๆ นีแหม้นอะท๊า 

(ลุงบอน) อ๋ันหร๋ง ๆ นี่ส่ีปนล๊งงาย  นัมต๋าน  แปแซ๊  นัมแลวก๋วยเฮฦอม๊ันทัน๊เนื้อเดีย๋วกิ๋นแลวปนกืฦอจ๋น 

  เปอย 

(จวง)  บฅาดนีทฦาเฮฦอม๊ันซฅวกเฮฦอม๊ันเหนี๋ยวกอนห่า 

(ลุงบอน) เอฦอทฦาเฮฦอม๊ันเหน๋ียวไดฦแลวหลั่งเอ๋าเฃาโข่  ไปทฅอกปนจอกิ๋นไท๊เหร่าฮฅดเหร่าหักรอนะหล่า 

(จวง)  แค๊นโบไดฦนีม๊ันด๋าพ๊ันถรู๊เน๊อ 

(ลุงบอน) แค๊นโบไดฦนีม๊ันด๋าโพ 

(จวง)  โพนพ๊ัีนถรูเ๊นอ๊ 

(ลุงบอน) โพนถีรู๊กะม๊ันวัฦนโบไดฦ ม๊ันโบจ๊ับก๋ินพัน๊โข้กม๊ันด๋าเญือยถรู๊เฃาเหนี่ยวถฅกนัม 

(จวง)  ด๋าตรฅวกแลวได๋เนาะม๊ีปะโยฅดยูห่าเญอกิ๋นแลวพ๊ันถรู๊เน๊อ 

(ลุงบอน) เอ๋อกิ๋นแลวม๊ีปะโยฅด  ถรูเ๊ฃาขัม้อั๋นนีกึ่งอะเฃากิ๋นเฃาไดฦ 

(จวง)  ฮฅดเฮฦอตุฦยเฮฦอมุ๊ยยูห่าเญอ 

(ลุงบอน) เอ๋อกึ่งฮฅดเฮฦอตุฦยเฮฦอพุ๊ยยแูหละ  ห่ักไท๊ร๊านโบไดฦกิ๋นหล่าย 



(จวง)  บฅาดนีฮฅดเฮฦอไท๊ร๊านกิ๋นแดแม้เญอ 

  โส่ยปร๋างๆเอ๋ายางอืนจอนัมไดฦยูห่า 

(ลุงบอน) มฅากถั๊วบัน๋โข่กึ่งขอไดฦ ม๊ันผดัตืมถืนฮฦนโหล้ ทึ๊งแตเร๊อกึ่งโบไดฦจอลโิบจอ 

(จวง)  เตรฦอแลวเนาะเญอเนาะ 

(ลุงบอน) ท๊อยไนบรุฮุ๊นแหน๋มแมะยาย 

  ม๊ันเหนี๋ยวไดฦเนืฦอแลวเฃาล๊องจ๋าวจอกิ๋น 

(จวง)  อ๋ันนีเหร้กฃะจ๋าวห่า  ตฦองเอ๋าปะฮุ๊นเร๊ง ๆ ฮฅดเนาะ 

(ลุงบอน) โบเร๊งกึ่งไดฦ เฮฦอพ๊าม๊ันฮุ๊นฮฅดไฮ เหร่าหลั่งรอฃะฮฅอกพ๊าฮฅดโส้ยกิน๋ไดฦ 

(จวง)  ม๊ันดา๋เฮฦากิ๋นแลวเนาะ 

(ลุงบอน) เอฦอ ๆ ม๊ันด๋าเฮฦอกิ๋นแลว 

(จวง)  พั๊นต๋าหง่อนเนาะเญอเนาะ 

(ลุงบอน) จ๋าวแลว ๆ กึ่งเอ๋าฮุ๊นทฅอกจอถร่าบฅาดนีเอ๋าฮุ๊นทฅอกจอถร่าห่าไฮบ๊อกแลวสะอฅอก  เอ๋ากะแบ๊ะฮัน 

  จอไปเฮฦอวัวเดฦมเอ๋าฮุ๊นส่องส่ามเบ๋อ 

(จวง)  บฅาดนีละ่อฅอกเฮฦอม๊ันพ๊ันเปนห่า 

(ลุงบอน) บฅาดนีโบแหม้นเฃาได๋พั๊นเฃาโคฅบ 

(จวง)  หน่าโพ้ดห่า 

(ลุงบอน) เอ๋าอฅอกเฮฦอเดฦม  แลว้ห้ีดบฅาดนี ห้ีดเฮฦอม๊ันแจ้บ 

(จวง)  ห้ีดเฮฦอม๊ันเตรีฦยงเฮฦอม๊ันเพี๊ยง  บู๊คฅักคะนฅาดเนาะ 

  บฅาดนีฮฅดถรู๊เนอ๊บฅาดนิ 

(ลุงบอน) ห้ีดเฮฦอม๊ันเนฦนแลว เอ๋าไมแบฅบฮุ๊นแปะ แหรก้เฮฦอม๊ันพ๊ันเปยง 



  อ๋ันนีด๋าแต๊กเฮฦอม๊ันพั๊นเปยง เหร้กทา๊งไร ๊

(จวง)  ตฦองแจ๊ดเฮฦอม๊ันเนฦนข้ัมม๊ันญฦวย 

(ลุงบอน) บฅาดนีแต๊กท๊าวติฦน  แลวแหละ บฅาดนีพั๊นเปยงแลว   

 นฦานีไดฦส่องร้อยซ๊าวฮฦาเปยง  พั๊นโหล๋ไดฦซฅบเปดโหล๋กั๊บกูฦเปยง 

 จอถุ๋งแลวกึ่งเอ๋าฮุ๊นแคบปฅากถุ๋ง 

(จวง)  จอถุ๋งพฅับปฅากโบเฮฦอลุ๊มเฮฦากึ่งถรูฃ๊ะแลวแหละ  ฮฅดเฃาโคฅบมือนจี็องกว็ยไดฦแหละบฅาดนี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธิีทําขนมพอง 

(จวง)  สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจวง ก้อนกั้น วันน้ีจะพาทุกคนมาดูการทําขนมพองโบราณ ผูท่ี้จะมาให้ 

  ข้อมูลการทําขนมวันนี้คือ คุณตาบอน ก้อนกั้น 

(จวง)  สวัสดีค่ะ 

(ลุงบอน) สวัสดีครับ 

(จวง)  ตาอันน้ีเรียกอะไร 

(ลุงบอน) อันน้ีเรียกว่าหม้อขนมพอง 

(จวง)  แลว้อันนีล้่ะ 

(ลุงบอน) อันน้ีข้าวแห้ง 

(จวง)  ทั้งหมดนี้เรยีกอะไร 

(ลุงบอน) เรยีกขนมพอง 

(จวง)  แลว้ขนมพองน้ีตาได้มาจากไหน 

(ลุงบอน) ได้มาต้ังแต่สมัยพ่อแม่ หรือคนแก่สมัยโบราณ 

(จวง)  ทํามาได้กี่ปแลว้ 

(ลุงบอน) ก็ตาทํามาตั้งแต่อายุ 25 ปโนน้ 

(จวง)  ทํามาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มเลยนะตา 

(ลุงบอน) ทํามานานแลว้ ตอนนี้ก็อายุ 78 แลว้ 

(จวง)  ข้าวพองน้ีมีอะไรเป็นส่วนผสมบ้าง 

(ลุงบอน) มีข้าวแห้ง น้ําตาล แปะแซ นํ้ามันพืช สีผสมอาหาร 

(จวง)  แลว้วธิีทํา ทําอย่างไรบ้าง 



(ลุงบอน) ก็เอาข้าวเหนียวที่น่ึงสุกแลว้ให้นําไปตากแดดให้แห้งสนทิ แล้วเอามาตาํใส่ครกให้แตกเป็น 

  เม็ด ๆ แลว้เอามาทอดให้พอง 

(จวง)  วิธีอ่ืนทําไดไ้หมตา 

(ลุงบอน) ต้ังแต่สมัยโบราณนั้นปูย่าสอนให้ค่ัวข้าวแห้งกับทรายร้อน ๆ ให้สะอาด แต่เดี๋ยว อ.ย. เขาไม่ 

  รับรองวธิีเดิม ๆ เลยใช้นํ้ามันทอด 

(จวง)  ทอดแลว้ทํายังไงถึงได้เป็นข้าวพอง 

(ลุงบอน) ทอดแลว้เอาไปผสมกับส่วนผสมอ่ืน ๆ อยา่งเช่น แปะแซ น้ํา นํ้าตาล แลว้ก็จะออกมาเป็นข้าว 

  พองตามที่ต้องการ 

(จวง)  แลว้ใส่อะไรบ้าง 

(ลุงบอน) อันน้ีนํ้าเปล่าครึ่งลติร นํา้ตาลกับแปะแซอยา่งละครึง่กิโลต่อหนึ่งถาด 

(จวง)  แลว้แดง ๆ นี่เรยีกอะไร 

(ลุงบอน) สีแดงน้ีคือสีผสมอาหาร แลว้ก็มีน้ําตาล แปะแซ นํ้า แลว้เอามาผสมกันต้มให้เป่อย คนให้ 

  ละเอียดเป็นเน้ือเดียวกัน 

(จวง)  ทีน้ีรอให้มันเดือด ให้มันเหนียวจนได้ที ่

(ลุงบอน) รอให้มันเหนียวได้ที่แลว้ กเ็อาข้าวที่ทอดแลว้ไปเทผสมกนั 

(จวง)  แลว้ถ้ามันเหนียวไม่ได้ทีแ่ลว้จะเป็นยังไง 

(ลุงบอน) ถ้ามันเหนียวไม่ได้ที่มันจะแตกไม่จับกันเป็นก้อน เหมือนข้าวเหนียวนึง่ถูกนํ้า 

(จวง)  กินแลว้มีประโยชน์ไหมตา 

(ลุงบอน) มีสิ กินแล้วมีประโยชน์เหมือนข้าว กนิอ่ิมเหมือนข้าวทั่วไป 

(จวง)  กินแลว้อ้วนไหมตา 

(ลุงบอน) ก็กินเยอะก็อ้วนนะ แต่ยายไม่กินเยอะเลยไม่อ้วน 



(จวง)  ทีน้ีตาทําให้ยายกินเยอะ ๆ หน่อยนะ จะได้อ้วน 

  กลิ่นหอมแลว้นะตา แลว้เอาอย่างอ่ืนผสมได้ไหม 

(ลุงบอน) ถั่วลิสงค่ัวสุกก็ใส่ได้ แต่มันก็เพิ่มทุนเข้าไปอีก แต่ในอดตีก็ไม่ไดใ้ส่ 

(จวง)  ใกลจ้ะได้ทีแ่ลว้นะตา 

(ลุงบอน) มันเหนียวไดท้ี่แลว้ก็เทข้าวผสมกันเลยหรอื จ๋าว 

(จวง)  อันน้ีเรียกจ๋าวหรือตา ต้องเอาคนแข็งแรงทํานะตา 

(ลุงบอน) ไม่ต้องใช้แรงมากก็ได้ มันอยู่ที่ความเคยชิน 

(จวง)  น่ากินนะตา คงจะอร่อย 

(ลุงบอน) ผสมเสร็จแล้วก็เอามาเทใส่ถาด แล้วเอาจานมาใส่ 

(จวง)  ทีน้ีขยายออกให้เป็นแผน่ไหมตา 

(ลุงบอน) ตอนน้ีไม่ใช่ข้าวแห้งแล้วนะ เป็นข้าวพองอย่างสมบูรณแ์ลว้ 

(จวง)  หนาไปไหมตา 

(ลุงบอน) หนาไปก็เอาออกมาชิม แล้วทีน้ีก็นําเหลก็เครื่องรีดมารีดให้มันเนื้อแนน่ละเอียด สวยงาม 

(จวง)  รีดให้สวย ๆ ใช่ไหมตา คักมากเลยตา 

  แลว้ทํายังไงต่อ 

(ลุงบอน) ก็เอามีดมากรดีสองด้าน ส้ันยาว ตัดกันออกมาก็จะได้เป็นแผ่น ๆ ถาดนี้ได้ 225 แผ่น คิดเป็น 

  โหลได้ 18 โหล กับอีก 9 แผน่ บรรจุถุงเข้าเครื่องก็เรียบรอ้ย 

(จวง)   ใส่ถุงพนัปากถุงให้แน่นเข้าเครื่องซิล บรรจุถุงละ 1 โหลพร้อมส่งขาย 


