ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

การแปรรูปและการใชประโยชน
ชุติมา คชวัฒน

ขาวโพดเปนธัญพืชที่สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายประเภท ไมวาจะเปนอาหารมนุษย
หรืออาหารสัตว ไดแก สัตวปก และปศุสัตว เนื่องจากเมล็ดขาวโพดมีองคประกอบที่สําคัญหลายชนิด
ไดแก คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และวิตามิน นอกจากนี้ยังใชในอุตสาหกรรมอื่นดวย สวนสําคัญของ
เมล็ดขาวโพด คือ ตนออน (germ) แปง และเปลือก (hull) ซึ่งในสวนของตนออนนํามาสกัดน้ํามัน แปง
นํามาผลิตเปนผลิตภัณฑแปง เอทานอล น้ําตาลฟรุกโตส หรือใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอไดดวย แมใน
สวนของลําตนก็สามารถนํามาทําเปนอาหารหยาบสําหรับสัตวได นับวาขาวโพดเปนพืชที่นํามาใช
ประโยชนไดหลายประการ ไดแก
1. เปนอาหารมนุษย
ขาวโพดสามารถใชเปนอาหารมนุษย เนื่องจากเมล็ดประกอบดวยแปง โปรตีน น้ํามันเยื่อ
ใย และน้ําตาล สามารถนําเอาเมล็ดขาวโพดมาบดละเอียดทําเปนอาหารไดโดยตรง เชน ทําเปนขนม
ปง หรือ ทรอริลลา นอกจากนี้แปงขาวโพดยังเปนสวนประกอบในอาหารสําเร็จรูปหลายประเภท เชน
เนยถั่ว ไสกรอก และอาหารเด็กออน
2. เปนอาหารสัตว
เมล็ด สามารถนํามาใชในอุตสาหกรรมอาหารสัตวไดอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อาหารสัตวปก เพราะมีสารคาโรตีนนอยดมากกวาอาหารสัตวชนิดอื่นที่ทําใหผลิตภัณฑดีขึ้น เชน ชวย
ให ไ ข แ ดงมี สี เข ม เป น ที่ ต อ งการของตลาดในการนํ า ไปทํ า ขนม ทํ า ให ผิ ว หนั ง ของไก มี สี เหลื อ ง
นารับประทาน จึงใชเปนวัตถุดิบในอาหารสัตว โดยมีสัดสวนตั้งแตรอยละ 20-60 ของสูตรอาหารแตก
ตางกันไปตามประเภทของสัตวเลี้ยง
หญ าหมั ก ในส วนของลําตน ก็ยั งสามารถนํามาทําเปน อาหารสัตวประเภทหญ าหมัก
(silage) สําหรับวัวนมได หญาหมักที่ทําจากตนขาวโพดเปนแหลงพลังงานสูงและเมื่อเทียบกับหญา
ชนิดอื่นแลวยังใหน้ําหนักแหงมากกวาดวย อยางไรก็ตามคุณคาทางโภชนาการของหญาหมัก จากขาว
โพดอาจแตกตางกันไดเนื่องจากตามระยะการเจริญเติบโต
แตเดิมการทําหญาหมักนั้นใชขาวโพดพันธุใดก็ไดที่เก็บเกี่ยวในระยะที่เหมาะสม ซึ่งมักจะ
ใหสัดสวนของแปงสูง แตอาจไมเหมาะสมในสวนของเยื่อใยและแปงที่ยอยได (starch digestibility)
ในระยะหลังจึงไดมีการใชขาวโพดพันธุที่ปลูกสําหรับทําหญาหมักโดยเฉพาะ เพื่อเพิม่ ในสวนของเยือ่ ใย
และแปงที่ยอยได ในตางประเทศมีการปรับปรุงพันธุขาวโพดเพื่อทําหญ าหมัก นอกจากนี้ยังมีการ
ศึกษาระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมตอคุณภาพหญาหมักดวย

วิธีการทําหญาหมัก ทําไดโดยตัดตนขาวโพดที่แกพอเหมาะและความชื้นเหมาะสม นํามา
ตัดใหยาว

¼ - ½ นิ้ว ซึ่งเปนความยาวที่เหมาะในการอัดและหมัก ใสเชื้อแบคทีเรียสําหรับหมักเพื่อ

ทําใหเกิดน้ําตาลและกรดแลคติก
3. ใชในอุตสาหกรรมแปง
เปนการแยกแปงออกจากเมล็ดในอุตสาหกรรมทําได 2 วิธี ไดแก วิธีบดแหง (dry milling
process) และวิธีบดเปยก (wet milling process)
3.1 วิธีบดแหง เปนวิธีที่บดขาวโพดโดยไมตองนําเมล็ดไปแชน้ํากอน แบงเปน 2 วิธียอย
คือ การบดโดยไมแยกเอา germ ออก และการบดโดยแยกเอา germ ออก ดวยวิธีการหลังนี้จะทําใหได
grit, meal และ flour รวมทั้งไขมันและกากที่ใชเปนอาหารสัตว
3.2 วิ ธี บ ดเป ย ก เป น วิ ธีบ ดโดยนํ า เมล็ ด ไปแช น้ํ า (soaking) มั ก เป น สารละลายกรด
กํามะถันเจือจางใหเมล็ดออน แลวจึงนําไปแยก germ ออก (degerming) กรรมวิธีการผลิตแปงขาว
โพดโดยวิธีบดเปยก นอกจากจะไดแปงขาวโพดแลว ยังไดสวนเหลืออื่นอีก คือ gluten meal มีโปรตีน
รวมอยูดวย
ประโยชนและผลพลอยไดจากการบดเปยก
จะทํ า ให ได ส ารประกอบที่ ใช ในอุ ต สาหกรรมหลายรู ป แบบ ได แ ก corn gluten feed และ
gluten meal ใชประโยชนในการทําอาหารสัตว แปงขาวโพด น้ําตาลขาวโพด Steep water ที่ใชในอุต
สาหกรรมอาหารและยา น้ํามันขาวโพด soap starch เปนผลพลอยไดจากการกลั่นใสของน้ํามันใช
ประโยชนอุตสาหกรรมทําสบู cake เปนกากที่เหลือจากการสกัดน้ํามันใชทําอาหารเลี้ยงสัตว Corn
meal flour และ grit ใชทํากาว ดินระเบิดแปงลงผา และสบู Corn syrup ใชทํายาขัดรองเทา เรยอง
และสวนผสมในยาสูบ ใชทําแอลกอฮอล เครื่องดื่ม และสวนผสมของอาหาร
4. ใชผลิตเปนเชื้อเพลิง
แหลงเชื้อเพลิงที่สําคัญในอดีตจนถึงปจจุบัน คือ ปโตรเลียม ที่นํามาใชเปนเชื้อเพลิงใน
ยานพาหนะ แตในระยะ 20 ปที่ผานมา มีแหลงเชื้อเพลิงใหมที่มนุษยเริ่มนํามาใช คือ เอทานอล โดยนํา
มาใชเปนสวนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงในอัตราต่ํารอยละ 5-10 หรือในอัตราสูงรอยละ 85 (อาจมีใชใน
บางประเทศ) เอทานอลทําใหเครื่องยนตเผาไหมไดดี มีคารบอนมอนนอกไซดนอย มีควันนอย ประสิทธิ
ภาพเครื่อ งยนต ดี ขึ้ น ใช แ ทนเบนซิ น ซึ่ง เป น ส ว นประกอบของน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ อั น ตราย ข า วโพด
สามารถนํามาทําเอทานอลไดโดยบดเมล็ดใหละเอียดเปนแปง เติมเอ็นไซมเพื่อเปลี่ยนแปลงแปงเปนน้าํ
ตาล แลวหมักน้ําตาลที่ไดดวยยีสตเพื่อเปลี่ยนน้ําตาลเปนเอทานอลและคารบอนไดออกไซด
นอกจากการนําไปผลิตเปนอาทานอลแลว ยังใชน้ํามันขาวโพดผสมโดยตรงกับน้ํามันเชื้อเพลิง
เพื่อใชกับเครื่องยนต เนื่องจากคุณสมบัติทางดานอุณหภูมิและความหนืดดี ลดการสึกหรอและยืดอายุ
ของเครื่องยนต ลดมลภาวะและสลายไดในธรรมชาติ

5. ใชในอุตสาหกรรมน้ํามันขาวโพด
ในอุตสาหกรรมทําแปง ซึ่งมีการบดเปยกและบดแหง เมื่อแยกเอา germ ออก จะไดสวน
ประกอบของน้ํามันใน germ ประมาณรอยละ 85 วิธีการคือ นํา germ ไปเขาเครื่องสกัดน้ํามันซึ่งอาจ
ทํ า ได โดยใช เครื่ อ งบี บ (screw press) หรื อ ใช ส ารเคมี ส กั ด น้ํ า มั น ที่ ได จ ากการสกั ด จะมี ส ารพวก
ฟอสฟอรัสหรือที่เรียกวา phosphatides และกรดอิสระอยู จึงตองนําไปสกัดเอาสารเหลานี้ออกกอน
วิธีการเรียกวา degumming
น้ํามันที่ไดจากกระบวนการ degumming จะเปนน้ํามันดิบที่มีความเปนกรดซึ่งตองทําให
เปนกลางดวยโซเดียมไฮดรอกไซดแลวเพิ่มอุณหภูมิของน้ํามันดิบใหสูงขึ้น จะใหน้ํามันแยกตัวจากกรด
ไขมัน ซึ่งกรดไขมันนี้สามารถนําไปใชในอุตสาหกรรมทําสบู สวนน้ํามันที่แยกออกมา เมื่อนําไปลาง
ดางดวยน้ํารอนและกําจัดสีและกลิ่นอันเกิดจากธาตุตาง ๆ จะทําใหไดน้ํามันขาวโพดบริสุทธิ์
6. ใชประโยชนจากซังขาวโพด
ซังขาวโพด สามารถใชประโยชนทําเปนกอนเชื้อเพลิงสําหรับหุงตมอาหาร หรือใชบดเปน
สวนผสมของอาหารสัตว หรือใชในการเพาะเห็ด สําหรับในสวนซังที่เปน wood ring ซึ่งเปนชั้นที่มีสี
ขาวละเอียด มีความยืดหยุนมากใชประโยชนในงานที่คอนขางละเอียดไดแก ทําฉนวนไฟฟา ตลับลูก
ปนในเครื่องยนต สวนผสมของจาระบี สารฆาแมลงชนิดผง สวนชั้นที่อยูในสุดของซัง หรือ pith ไมมี
ความสําคัญในเชิงอุตสาหกรรม แตอาจใชเพื่อทําความสะอาดขนสัตว เชน ขนมิงค ใชทําสบูผง เครื่อง
สําอาง สวนผสมของไวตามิน เปนตน
มีการนําซังขาวโพดมาผลิตกาซชีวมวลและความรอนที่เกิดขึ้นสามารถนํามาลดความชื้น
เมล็ดพืชโดยทั่วไปใชน้ํามันเปนเชื้อเพลิงเผาไหมและนําพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาไหมไปอบ
แตเนื่องจากปจจุบันราคาน้ํามันสูงขึ้นจึงตองหาพลังงานทดแทน ซังขาวโพดเปนชีวมวลราคาถูกและ
มักเปนปญหาในการกําจัดทิ้ง การนําซังมาใชยังเปนการลดการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศอีกดวย
กระบวนการผลิ ต ก า ซชี ว มวล ได จ ากชี ว มวลถู ก สั น ดาปอย างสมบู รณ แ ละบางส ว นถู ก สั น ดาปไม
สมบูรณ ซึ่งจะทําใหไดกาซที่ติดไฟไดโดยมีการใชกาซออกซิเจนอยางกําจัด กาซที่เกิดขึ้นเปนคารบอน
มอนนอกไซด ไฮโดรเจนและมีเทน ที่ใชในการเผาไหมได และอาจมีไฮโดรคารบอนอื่น ๆ ปนอยูบางเล็ก
นอย สามารถนําเอาความรอนชีวมวลจากซังมาอบเมล็ดขาวโพดใหแหงได
7. ใชในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมสิ่งทอในสหรัฐอเมริกาสามารถนําเอาขาวโพดมาผลิตเปนเสนใยสังเคราะห
เพื่อทอเปนผาที่มีความยืดหยุน คุณสมบัติคลายโพลีเอสเตอรแตยอยสลายไดในธรรมชาติ และติด
ไฟยาก เนื่องจากปจจุบันราคาน้ํามันมักไมคงที่ กลับมีแนวโนมราคาสูงขึ้นภายใน 10 ป แตราคาขาว
โพดคอนขางคงที่ ดังนั้น การนําเอาขาวโพดมาทําผลิตภัณฑสิ่งทอ จึงมีความเปนไปได นอกจากทอ
เปนผาแลวยังสามารถทอเปนพรม หรือทําวัสดุประเภทพลาสติกไดดวย

วิธีการทําเสนใยสังเคราะหจากขาวโพด ทําไดโดยสกัดน้ําตาลจากขาวโพดแลวหมักใหเกิด
กรดแลคติก ซึ่งจะทําใหเปนเสน นําไปผานวิธีการเชนเดียวกับการทําเสนใยโพลีเอสเตอร แลวบิดให
เปนเสนเหนียวหลังจากนั้น จึงนําไปถักหรือทอตามความตองการ
8. ใชในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ปจจุบันเครื่องดื่มสําเร็จรูปเปนที่นิยมในการบริโภคในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เครื่องดื่มผงที่สามารถเตรียมไดภายในระยะเวลาอันสั้น เหมาะสําหรับผูที่ไมมีเวลาในการเตรียมอาหาร
ขาวโพดสามารถนํามาทําเปนผลิตภัณฑอาหารสําเร็จรูปที่สามารถละลายน้ําไดดี วัตถุดิบที่ใชคือ ขาว
โพดบดหยาบ (corn grit) โปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองและแปงถั่วเหลืองเต็มไขมัน นํามาผานขั้นตอนใน
การทําให รอ นและสุ กแลวลดความชื้น ผลิตภัณ ฑ ที่ไดนํามาปรุงแตงกลิ่น รส และเสริมคุ ณ ค าทาง
อาหารดวยการผสมกับวัตถุดิบอื่นใชชงกับน้ํารอนแลวบริโภคทันที
การแปรรูปขาวโพดระดับครัวเรือน
เกษตรกรผูปลูกขาวโพดมักจะจําหนายขาวโพดที่ผลิตไดใหกับพอคาทองถิ่นโดยตรง มิได
นํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งอาจเกิดจากเกษตรกรเองไมทราบวาจะสามารถนําขาวโพดที่เปนผลิตผลที่ได
นั้น มาสรางรายไดใหกับครอบครัวไดอยางไร ดังนั้น กรมวิชาการเกษตร โดยศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค
จึงไดมีการทดลองนําขาวโพดเลี้ยงสัตวมาแปรรูปดังนี้
สบูขัดผิวขาวโพด
สวนผสม
น้ํามันมะพราว
น้ํามันมะกอก
น้ํามันปาลม
โซดาไฟ
น้ําสะอาด

220
100
80
73
140

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

ขาวโพดบด
งาบด
กลีเซอรีน
วิตามินอี
น้ําหอม (มากหรือนอยตามชอบ)

20
2.5
25
2
8

กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม

วิธีทํา
1. คอย ๆ เทโซดาไฟลงในน้ําที่เตรียมไว กวนใหละลายเปนเนื้อเดียว ตั้งทิ้งไวจนอุณหภูมิลด
ลงเหลือ 42 องศาเซลเซียส
2. ผสมน้ํามันมะพราว น้ํามันมะกอก น้ํามันปาลม ใสหมอเคลือบตั้งไฟคนใหเขากันจนได
อุณหภูมิ 42 องศาเซลเซียส แลวยกลงจากเตา
3. เทโซดาไฟ (ในขอ 1) ลงในน้ํามัน (ในขอ 2) ทีละนอยแลวคนใหเขากันจนโซดาไฟหมด
4. คนไปเรื่อ ย ๆ จนสบู จั บ ตั ว เหนี ย วข น ใช เวลาประมาณ 1 ชั่ วโมง หากอุ ณ หภู มิ ล ดลง
ระหวางกวนใหยกหมอตั้งเตาจนอุณหภูมิขึ้นเทาเดิม คือ 42 องศาเซลเซียส เทกลีเซอรีน วิตามินอี ขาว

โพดบด งาบด คนใหเขากัน กวนตอไปอีก 10 นาที จึงเทน้ําหอมกวนตออีก 5 นาที แลวจึงเทลงในแม
พิมพที่เตรียมไว
5. ตั้งทิ้งไวประมาณ 4-6 ชั่วโมง หรือขามคืนจนสบูจับตัวเปนกอนแข็ง ลองใชนิ้วมือกดดูแลว
จึงนําออกจากแมพิมพ
6. แกะสบู อ อกจากแม พิ ม พ แ ล ว ผึ่ ง ในที่ รม อากาศถ า ยเทได ดี เพื่ อ ให ก อ นสบู แ ห ง ทิ้ ง ไว
ประมาณ 1 เดือน เพื่อใหคลายฤทธิ์ดางของโซดาไฟ จึงนําไปใชได
ขอแนะนําในการผลิต
1. น้ํามันมะพราว ทําไดโดยคั้นกะทิเขมขน ใชมะพราวขูดอัตราสวน 5 กิโลกรัมตอน้ําสะอาด
1 กิโลกรัม เคี่ ย วไฟแรง จนกระทั่ งได น้ํามั น (จะไดน้ํ ามัน ประมาณ 800 กรัม ) ลดไฟลงเมื่ อกากเริ่ม
เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล แลวนํามากรองดวยผาขาวบาง
2. น้ํามันปาลมและน้ํามันมะกอก ใชน้ํามันที่จําหนายสําหรับทําอาหารในทองตลาด
3. เมล็ดขาวโพดบดละเอียด ควรบดใหละเอียดมากมิฉะนั้น อาจรูสึกระคายผิว (อาจเพิ่มหรือ
ลดปริมาณไดตามชอบ
4. เมล็ดงา ควรสับใหละเอียด หากใชเครื่องบดละเอียดมากจะจับตัวเปนกอนเพราะน้ํามันใน
งาจะออกมาผสมกับเนื้องา (อาจเพิ่มหรือลดปริมาณไดตามชอบ)
5. ผูทําสบูควรสวมเสื้อกันเปอน สวมถุงมือ มีผาปดจมูก และมีแวนตากันอุบัติเหตุที่อาจเกิด
จากโซดาไฟกระเด็น เพราะโซดาไฟมีฤทธิ์เปนดางรุนแรง หามสัมผัสและเมื่อใชแลวตองเก็บใสภาชนะ
ปดมิดชิด หามปลอยใหชื้น เก็บใหพนมือเด็ก
6. บริเวณที่ทําสบูควรมีอากาศถายเทไดดี และมีอางน้ําหรือกอกน้ําเพื่อปองกัน หากมีอุบัติ
เหตุขึ้น นอกจากนี้ ยังควรใชกระดาษหนังสือพิมพปูบริเวณปฏิบัติงาน เพื่อปองกันโซดาไฟกระเด็น
และกัดพื้นผิวโตะ และเมื่อเทโซดาไฟลงในน้ําจะมีควันหามสูดดม
7. อุปกรณสําหรับกวนสบูหามใชโลหะหรืออะลูมิเนียม เพราะโซดาไฟจะทําปฏิกิริยา ควรใช
ประเภทหมอเคลือบ สแตนเลส หรือแกวทนไฟ
8. โซดาไฟที่ผสมน้ํา ควรกวนใหละลายใหหมดมิฉะนั้นจะจับตัวเปนกอน เมื่อเทโซดาไฟลง
ในน้ําอุณหภูมิจะสูงขึ้นมากควรใชถาดใสน้ําแลวแชถวยตวงแกวที่ใชผสมสารละลายโซดาไฟ เพื่อให
อุณ หภูมิลดลง และเมื่ออุณ หภูมิ ลดลงแลว เทสารละลายโซดาไฟลงในเหยือกพลาสติกมีหูจับเพื่อ
สะดวกในการเทสารละลาย
9. อุณหภูมิของโซดาไฟและน้ํามันตองเทากันระหวางเทโซดาไฟลงในน้ํามัน
10. พิมพสบู ไมควรเปนวัสดุจําพวกโลหะหรืออะลูมิเนียมเพราะจะทําปฏิกิริยากับโซดาไฟ ควร
เปนวัสดุที่ทําจากพลาสติกยืดหยุนไดพอควร เพื่อใหแกะสบูออกจากพิมพไดงาย

11. เมื่อแกะสบูออกจากพิมพแลว อยาตากบนกระดาษที่มีหมึกพิมพเพราะหมึกจะติดเนื้อสบู
ควรกลับสบูบางเพื่อใหทุกดานแหงสม่ําเสมอกัน
12. น้ํา หอมที่ ใช สํ าหรับ ทํ าสบู เป น น้ํ าหอมสํ าหรับ ผสมสบู โดยเฉพาะ ห ามใชน้ํ าหอมที่ ใช
ประพรมรางกายหรือที่ผสมแอลกอฮอล เพราะสบูจะจับตัวเปนกอนเทลงพิมพไมได
13. สบูควรยังอุนอยูเมื่อหยุดคนและพรอมที่จะเทลงพิมพ เมื่อตัดสบูใสพิมพแลว ควรนําพิมพ
ใสในกลองปดฝาใหมิดชิด แลวหาผาคลุมทั้งนี้เพื่อรักษาอุณหภูมิใหสบูเย็นลงอยางชา ๆ หากปลอยให
สบูเย็นลงอยางรวดเร็ว อาจทําใหดางและน้ํามันแยกตัวออกจากกัน ควรปลอยไวประมาณ 1 คืน แลว
จึงแกะสบูออกจากพิมพ
14. หากแกะสบู ออกจากพิมพลําบาก ใหนําพิมพที่มีสบูคางอยูใสถาดแชตูเย็นในชองแข็ง
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง แลวจึงนําออกมาแกะออกจากพิมพ จะพบวาสบูหดตัวเล็กนอยและแกะออกได
งายขึ้น แตสบูที่แกะแลวจะยังชื้นและเปยกจึงตองนําสบูใสถาดตากใหแหง
15. สูตรนี้ทําสบูขนาดน้ําหนัก 60 กรัม ได 9 กอน สามารถเพิ่มปริมาณเปน 2 หรือ 3 เทาได
แลวแตความตองการ แตตองระวังหากเพิ่มปริมาณมากอาจทําใหไมสะดวกในการปฏิบัติงาน
16. กอนใชสบูควรตรวจสอบความเปนกรด-ดางของสบู โดยตัดสบูเปนชิ้นเล็ก ๆ เอามาละลาย
น้ํา 1 ชอนโตะ จุมกระดาษเช็ค (กระดาษลิตมัส) ประมาณ 30 วินาที จนสีกระดาษไมเขมขึ้นกวาเดิม
นํากระดาษที่เปยกน้ําสบูมาเทียบสีที่กลอง ถาคาความเปนกรด-ดาง (pH) อยูระหวาง 8 – 10 สามารถ
นําไปใชได
ขาวเกรียบขาวโพด
สวนผสม
แปงมัน
210
กรัม
ขาวโพดตม
100
กรัม
น้ําตาลทราย
15
กรัม (1 ชอนโตะ)
กระเทียม
25
กรัม (3 ½ ชอนชา)
พริกไทย
4
กรัม (1 ½ ชอนชา)
เกลือ
6
กรัม (1 ¼ ชอนชา)
น้ํา
¾
ถวยตรง
วิธีทํา
1. ตมขาวโพดเลี้ยงสัตวใหสุกฝานบาง ๆ แลวบดใหละเอียด กับน้ํา ¾ ถวยตวง ในเครื่องบด
2. เติมเกลือ น้ําตาลทราย กระเทียม พริกไทย ลงในขาวโพดที่บดละเอียดแลวคนใหเขากัน
ตั้งไฟปานกลางพอเดือดใสแปงมันลงไปคนใหแปงสุก แลวยกลงนวดใหเขากันจนแปงเปนเนื้อเนียน

3. แบงแปงที่นวดดีแลวมาปนเปนแทง โดยใชแปงจํานวน 160 กรัมตอ 1 แทง ขนาดความ
ยาว 8 นิ้ว เสนผาศูนยกลาง 1 ½ นิ้ว หอดวยถุงพลาสติกมัดหัวทายใหแนน นําไปนึ่ง 40 – 60 นาที จน
แปงสุก วางผึ่งไวใหแปงเย็น
4. นําแปงที่เย็นแลวไปแชในตูเย็น 1 คืน เพื่อใหแปงแขงเหมาะกับการหั่น แลวหั่นบาง ๆ ตาม
ขวางจนหมดแลวนําไปผึ่งแดด ประมาณ 2-3 วัน จนแหง เก็บใสภาชนะที่มีฝาปด
5. เวลารับประทาน นําไปทอดในน้ํามันมาก ตั้งไฟปานกลาง จนขาวเกรียบสุกพอง ตักขึ้นให
สะเด็ดน้ํามัน ทิ้งไวใหเย็นเก็บใสขวดโหล รับประทานไดนาน
หมายเหตุ ใชขาวโพดเลี้ยงสัตวระยะที่สามารถรับประทานฝกสดได
น้ําพริกเผาขาวโพด
สวนผสม
เมล็ดขาวโพดแหง
50
กรัม
(ขาวโพดเลี้ยงสัตว)
พริกชี้ฟา แหง
40
กรัม
พริกขี้หนูแหง
15
กรัม
หัวหอม
100
กรัม
กระเทียม
100
กรัม
น้ําตาลปบ
280
กรัม (3/4 ถวยตวง)
น้ําปลา
200
กรัม (3/4 ถวยตวง)
น้ํามะขาวเปยก
30
กรัม (ผสมกับน้ํา 1 ถวยตวง)
น้ํามันพืช
90
กรัม (1/2 ถวยตวง)
วิธีทํา
1. คั่วเมล็ดขาวโพดใหหอมแลวบดใหละเอียด
2. พริกชี้ฟาแหงแกะเมล็ดออกนําไปคั่วใหกรอบ พริกขี้หนูแหงนําไปคั่วโดยไมตองแกะเมล็ด
แลวบดใหละเอียด
3. ปอกเปลือกหอมและกระเทียมนําไปคั่วใหสุกหอม แลวโขลกละเอียด
4. นําพริกที่บดมาโขลกใหเขากันแลวเติมขาวโพดบด
5. ตั้งกระทะไฟปานกลาง ใสน้ํามันพืช นําเครื่องที่โขลกไวลงผัด ปรุงรสดวยน้ํามะขามเปยก
น้ําปลา น้ําตาล ใหไดรสเขมขนทั้งสามรส

ทองมวนขาวโพด
สวนผสม
ขาวโพดสด
300 กรัม
แปงมัน
250 กรัม
แปงสาลี
250 กรัม
น้ําตาลทราย
30 กรัม
น้ําตาลปบ
250 กรัม
กะทิ
1,000 กรัม
เกลือ
10 กรัม (1 ½ ชอนชา)
ไขไก
2
ฟอง
วิธีทํา
1. ฝานขาวโพดบาง ๆ ใหไดน้ําหนัก 300 กรัม แลวบดใหละเอียดกับน้ํากะทิในเครื่องบด
2. ผสมแปงมัน แปงสาลี ไข เกลือ น้ําตาล ใหเขากัน คอย ๆ เติมสวนผสมในขอ 1 ทีละนอย
คลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียว ระวังอยาใหแปงเปนกอน
3. นําพิมพขนมทองมวนตั้งไฟใหรอน ทาน้ํามันพืชบาง ๆ ตัดแปงหยอดลงกลางพิมพ ปด
พิมพทองมวนเขาหากันใหแนน ปงใหแปงสุกเหลืองทีละดาน เปดพิมพแซะแปงดานขางทั้งสองเขาหา
กัน วางแกนไมที่ปลายดานหนึ่งมวนแปงใหแนนเปนหลอด ดึงแกนไมออก พักใหเย็นเก็บใสขวดโหลที่มี
ฝาปด
หมายเหตุ ใชขาวโพดเลี้ยงสัตวระยะที่สามารถรับประทานฝกสดได

