
นํานมข้าวโพด 
 

ส่วนผสม 

1. ขา้วโพด 4 กโิล 

2. นาํเปล่า 2 ลติร 

3. นาํตาลทราย 1/2 ถ้วยตวง 

ขนัตอน 

1.   ปอกเปลือกและลา้งขา้วโพดใหส้ะอาดและตม้ขา้วโพดในนาํเดือด10 นาที 

                                                     

2. นาํขา้วโพดทีตม้แลว้มาฝานเอาแตเ่มลด็นาํไปปันในโถใส่นาํทีตม้ขา้วโพดลงไปช่วยใหปั้นง่ายขึนคนัเอาแต่นาํ 

 

                         
 

3. นาํไปตม้ไฟอ่อนจนเดือดเสร็จแลว้นาํหมอ้ทีตม้แลว้ลงน็อคนาํเยน็เพือไม่ใหน้าํขา้วโพดเแยกชนั 

 

                    



                                                            

ตําข้าวโพดไม่ใส่ผงชูรส 
ส่วนผสม 

1. ขา้วโพด 1 ฝัก 

2. นาํตาลปีบ 1/2 ทัพพี 

3. มะนาว 1 1/3 ลูก 

4. นาํปลา 1/2 ทัพพี 

5. มะเขือเทศ 

6. ถวัฝักยาว 

7. ถวัลิสงควั 

8. พริก 5-6 เม็ด 

9. กระเทยีม 2 กลบี 

 

ขนัตอน 

1. ตาํพริก กบั กระเทียม พอแหลก 

2. ใส่ถวัฝักยาว มะเขือเทศหนัชิน ลงไป 

3. ตามดว้ยนาํตาลปีบ นาํปลา มะนาว คลุกให้เขา้กนั ชิมรสชาติ 

4. ใส่ถวัควั แลว้ตามดว้ยขา้วโพดหวาน คลุกให้เขา้กนั 

5. ตกัใส่จาน ทานไดเ้ลยจร้า 



 

 
 
 หมูทอดขา้วโพด  
          
ส่วนผสม หมูทอดขา้วโพด 

          • เนือหมูสับ 
          • ข้าวโพดต้มฝานเมลด็ 
          • ซีอวิขาว 
          • นาํตาลทราย 
          • รากผักชี กระเทียม และพริกไทย (โขลกให้เข้ากัน) 
          • ไข่ไก่ 
          • วุ้นเส้น (ตัดเป็นท่อนสัน) 
          • แป้งทอดกรอบ 
 
วิธีทาํหมูทอดขา้วโพด 

          • 1. ผสมเนือหมูบด ข้าวโพด ซีอวิขาว และนําตาลทรายให้เข้ากัน 
          • 2. ใส่รากผกัชี กระเทียม และพริกไทยโขลกลงไปผสมให้เข้ากัน 
          • 3. ใส่ไข่ไก่ลงไป วุ้นเส้น และแป้งทอดกรอบลงไปผสมให้เข้ากัน  
          • 4. ตงันํามันให้ร้อน ใช้ไฟปานกลาง ปันส่วนผสมเป็นก้อน นําลงทอดให้สุกเหลืองทัง  2 ด้าน               

ตักขึนสะเด็ดนาํมัน จัดใส่จาน พร้อมเสิร์ฟ 
 

 

 



ยาํดอกอญัชันหมูสับ 

 

ส่วนผสมสําหรับทํายําดอกอัญชันหมูสับ 

 ดอกอญัชนั 20-30 ดอก 

 หมูสับ 3 ช้อนโตะ้ 

 หอมแดง 1 ลูก นาํมาซอย 

 พริกขีหนูสวน 8-10 เมด็ นาํมาซอย 

 กระเทียมเจียว 1 ชอ้นโตะ้ 

 หอมแดงเจียว 1 ชอ้นโตะ้ 

 ถวัลิงสงควั 2 ชอ้นโตะ้ 

 นาํพริกเผา 1 ชอ้นโตะ้ 

 นาํตาลปีบ 1 ชอ้นโตะ้ 

 นาํปลา 2 ชอ้นโตะ้ 

 นาํมะนาว 2 ชอ้นโตะ้ 

 แป้งทอดกรอบ 3 ชอ้นโตะ้ ผสมนาํ 3 ชอ้นโตะ้ 

วธีิทํายาํดอกอญัชันหมูสับ 

 เริมจากการทาํดอกอญัชนักรอบก่อน โดย เตรียมแป้งทอดกรอบผสมนาํเยน็ ละลายใหแ้ป้งเขา้กบันาํ 

และ นาํดอกอญัชนัมาชุบแป้ง 

 ตงักระทะนาํมนั ใหน้าํมนัร้อน และ ไฟอ่อน นาํดอกอญัชนัชุบแป้งลงไปทอด ใหเ้หลืองกรอบ 

จากนนันาํมาพกัใหเ้ยน็และสะเด็ดนาํมนั 

 ตงัหมอ้ตม้นาํ จากนนันาํเนือหมูสับลงไปลวกใหสุ้ก 

 ใส่เนือหมูสับลงไปในชามปรุงนาํยาํ ใส่ นาํพริกเผา นาํตาล นาํปลา พริกขีหนูสวน ถวัลิงสงควั 

หอมแดง และ นาํมะนาว    ผสมใหส่้วนผสมละลายเขา้กนั 



 จากนนั นาํดอกอญัชนัทอดกรอบ จดัใส่จาน ราดนาํยาํลงไป และ โรยหนา้ดว้ย หอมเจียวและ

กระเทียมเจียว เพียงเท่านีก็พรอ้มรับประทาน 

เคลด็ลบัการทํายาํดอกอญัชันหมูสับ 

 ดอกอญัชนั ใหเ้ลือกดอกสดทีมีขนาดใหญห่น่อย เวลารับประทาน หรือ นาํมาทอดจะได้

ทาํง่าย โดยขนัตอนการเตรียมดอกอญัชนั ใหเ้อาส่วนของขวัดอกออกก่อน เอาเฉพาะส่วน

กลีบดอก จะไดรั้บประทานง่าย 

 การผสมแป้งทอดกรอบ ให้ใชน้าํเยน็ นาํเยน็ จะทาํใหแ้ป้งกรอบและฟ ูน่ารับประทาน โดย

อตัราส่วน 1:1 

 ไฟสาํหรับนาํมาทอดกรอบ ให้ใชไ้ฟอ่อน แต่นาํมนัร้อน จะทาํให้นาํมนัไมอ่ม และ กรอบ

อร่อย โดยเวลาทอด การสังเกตุว่าแป้งสุกไดที้ ให้ดูทีฟอง หากไม่มีฟองออกมาจากของ

ทอด แปลวา่กรอบไดที้แลว้ แต่ตอ้งดูสีของแป้งทอดประกอบดว้ย หากเห็นว่าสีใกลไ้หม้

แลว้กน็าํขึนไดเ้ลย 

 นาํยาํ สาํหรับคนทีไม่ชอบความมนัของนาํพริกเผา สามารถเอาออกจากส่วนผสมของนาํยาํ

ได ้

 ดอกอญัชนัทอดกรอบ ไม่ตอ้งเอาไปคลุกกบันาํยาํ เหมือนการทาํยาํทวัไป เพราะ หากดอก

อญัชนัทอดกรอบโดยนาํยาํ อาจอ่อนเฉาได ้ให้ราดและเสริฟเลย จะไดด้อกอญัชนัทีรักษา

ความกรอบไวไ้ด ้

 ถวัลิสงควั ให้ใชถ้วัควัแบบสดๆ ใหม่ๆ จะไดถ้วัทีหอม อร่อย น่ารับประทาน 

 สาํหรับเมนูนี สามารถใส่เครืองอืนๆ เพิม ได ้เช่น กุง้แห้ง ปลาเลก็กรอบ เป็นตน้ 

  



 

 
 

ไข่เจียวดอกอญัชัน 
ส่วนผสม 

1. ไข่เจียว 2 ฟอง 

2. ดอกอญัชนั 20 กวา่ดอก 

3. ซอสแมก๊กี 1 ช้อนโต๊ะ 

4. รสดีหม ู1 ช้อนชา 

5. นาํมนัพชื 

ขนัตอน 

1. ใส่เครืองปรุงทุกอย่างคนให้เข้ากนั 

               

2. ตังไฟใส่นํามันเทไข่ลงในกระทะ 

                   
. ทอดจนเหลือง จัดใส่จาน ทานกบัข้าวสวยร้อนๆ 

 


