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บทคดัย่อ 

 กำรท ำน ้ำพริก ผกัสด เคร่ืองเคียงมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันำกิจกรรมกำรเรียน กำรสอน
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยตีำมหลกัสูตรแกนกลำงกำรศึกษำ  ขั้นพื้นฐำน 
พุทธศกัรำช  2551  ตำมวสิัยทศัน์ก  ำหนดไวว้ำ่  จดักำรเรียนกำรสอนใหผู้เ้รียน  มีควำมรู้ ควำม
เขำ้ใจเก่ียวกบักำรด ำรงชีวติ  กำรอำชีพเทคโนโลย ี  มีควำมคิดสร้ำงสรรค ์  มีทกัษะในกำร
ท ำงำนและกำรด ำรงชีวติ  เห็นแนวทำงในกำรประกอบอำชีพ  สำมำรถด ำรงชีวติอยูใ่นสังคมได้
อยำ่งพอเพียงและมีควำมสุข 

 น ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) เป็นหน่ึงชนิดท่ีคณะท ำงำนเลือกท ำ เพรำะวตัถุดิบหลกัในกำรต ำ
น ้ำพริกคือมะขำมสด  ซ่ึงฤดูกำลท่ีมะขำมออกฝักอ่อนจะอยูใ่นช่วงเดือน กนัยำยน  ตุลำคม 
พฤศจิกำยน  สำมำรถหำไดง่้ำยตำม สวน  หรือหำซ้ือไดต้ำมตลำดสดทัว่ไป  อีกทั้งเคร่ืองปรุง
อ่ืนๆ ไม่ยุง่ยำกซบัซอ้น  เหมำะกบัวยัและควำมสำมำรถของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษำ                  
ตอนปลำย 

ดงันั้น  ครูผูส้อนจึงตอ้งพฒันำกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้เก่ียวกบักำรน ำวตัถุดิบ                                 
ในทอ้งถ่ินมำประกอบอำหำรประเภทเคร่ืองจ้ิมข้ึน  โดยไดศึ้กษำ คิดคน้เทคนิคกำรต ำน ้ำพริก
มะขำมสด (ผดั) มีรสชำติอร่อย ถูกปำกทุกเพศทุกวยั  เพรำะในวถีิชีวติประจ ำวนัของคนไทยทั้ง
ในชนบทและในเมืองบริโภคอำหำรประเภทเคร่ืองจ้ิม น ้ำพริกคู่กบัขำ้วสวยร้อนๆ  หรือขำ้ว
เหนียวน่ึงป้ันคุย้กบัน ้ำพริก ผกัสด เคร่ืองเคียง  

 



กติติกรรมประกำศ 

 กำรท ำน ้ำพริก  ผกัสด เคร่ืองเคียง  “น ้ำพริกมะขำมสด  (ผดั)”  ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก
คณะครูโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  และไดรั้บควำมอนุเครำะห์ใหค้  ำปรึกษำจำกคณะบุคคล
หลำย ๆ ฝ่ำย ซ่ึงประกอบดว้ย  ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ  นำยสุทศัน ์ อนุพนัธ์  
รองผูอ้  ำนวยกำร  นำงสำวอจัฉรำพร  ภกัดีสมยั  คุณครูนนัทน์ภสั  บุตรรักษำ  และคุณครู
อุทยัวรรณ  สังฆะ  ท่ีสนบัสนุนงบประมำณในกำรฝึกซอ้มท ำน ้ำพริกมะขำมสด  (ผดั)  คอย
ฝึกสอน  ใหค้  ำช้ีแนะ  กำรจดัท ำเอกสำรประกอบกิจกรรมแสดงผลงำน  กำรศึกษำขอ้มูลใหรู้้จริง
จนกระบวนกำรท ำงำนเป็นไปดว้ยควำมช ำนำญ   สำมำรถถ่ำยทอด  เผยแพร่ใหก้บับุคคลทัว่ไปท่ี
สนใจไดเ้ป็นอยำ่งดี  ขอขอบพระคุณคณะครูและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งทุกท่ำน  ท่ีเป็นก ำลงัใจให้
กิจกรรมกำรท ำน ้ำพริก ผกัสด เคร่ืองเคียง คร้ังน้ีส ำเร็จไดด้ว้ยดี 
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บทที ่1  
 

บทน ำ 
แนวคดิ ควำมเป็นมำ 

 น ้ำพริกมะขำมอ่อน (ผดั)  เป็นต ำรับไทย ต ำๆ ผดัๆ ท ำง่ำยๆ จดัอยูใ่นประเภทน ้ำจ้ิมท่ีมี
มำคู่ครัวของคนไทยมำนำน  อุดมดว้ยวติำมินซีของมะขำมสด มำกคุณค่ำของโปรตีนจำกหมูสับ
หรือ  กุง้สับ ใส่กุง้แหง้นิดหน่อย ปรุงรสดว้ยน ้ำตำลป๊ีบ  น ้ำปลำ  ตดัรสเปร้ียวจดัของมะขำม
อ่อนตำมดว้ยกำกหมูท่ีเจียวใหม่ๆ ผดัใหห้อมและแหง้ดี รับประทำนกบัผกัสดหลำกหลำยชนิด
หรือผกัลวก  ผกัตม้  พร้อมดว้ยเคร่ืองเคียง ปลำแดดเดียวทอด  ปลำทูทอด หมูแดดเดียวทอด 
คลุกกบัขำ้วสวยร้อนๆ หรือขำ้วเหนียวน่ึงใหม่ๆ อร่อยมำก สำมำรถเกบ็ไวรั้บประทำนไดน้ำน                      
หลำยวนัโดยไม่ตอ้งเกบ็ในตูเ้ยน็  
 มะขำม  นบัวำ่เป็นพืชท่ีมีประโยชนม์ำกมำยตั้งแต่รำก  เปลือกตน้  ใบสด  ดอก           
เน้ือมะขำม  ฝักดิบ  ฝักสุก  เปลือกฝัก  ไปจนถึงเมลด็  ดว้ยคุณประโยชนห์ลำกหลำย  มะขำม    
จึงเป็นสมุนไพรไทยท่ีคนไทยใชภู้มิปัญญำ น ำมำดดัแปลงเป็นอำหำรหลำยชนิด  เพื่อรักษำ
โรคภยั  อำหำรยอดนิยมอนัดบัตน้ๆ ท่ีท ำจำกมะขำมกคื็อ “น ้ำพริกมะขำมอ่อน”  กำรปรุงน ้ำพริก
มะขำมนั้นมีเคร่ืองปรุงไม่ยุง่ยำก  บำงสูตรใส่หมูสับ ใส่กุง้สับแลว้แต่ควำมชอบ  ประกอบกบั
น ้ำพริกมะขำมอ่อนนิยมกินควบคู่กบัผกัสดเคร่ืองเคียงนำนำชนิด  จึงใหป้ระโยชนต่์อสุขภำพ
มำกมำยเหลือคณำนบั 
สมมติฐำนกำรศึกษำค้นคว้ำ 
            1. โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิไดจ้ดักิจกรรมกำรสอนในรำยวชิำกำรงำนอำชีพและ
เทคโนโลย ีโดยจดัใหน้กัเรียนชั้นประถมศึกษำปีท่ี 5 – 6 ไดเ้รียนรู้วธีิกำรน ำวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน
มำท ำอำหำรประเภทเคร่ืองจ้ิม รับประทำนกบัผกัสด เคร่ืองเคียง จึงไดค้ดัสรรเอำมะขำมอ่อน
หรือมะขำมสดมำทดลองท ำน ้ำพริกรสเดด็ไดร้สชำติท่ีเป็นสำกล อร่อยถูกปำก    
  2.  วตัถุประสงค ์
       1).  เพื่อใหรู้้จกั  และท ำน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)ไวรั้บประทำนเองในครัวเรือนเป็น  
                  2).  เพื่อใหรู้้จกัน ำวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินมำประกอบอำหำรประเภทเคร่ืองจ้ิมไดอ้ร่อย     
                  3).  เพื่อใหน้กัเรียนท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีควำมสุข มีค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์ 



                4).  เพื่อใหรู้้จกัช่องทำงกำรประกอบอำชีพเสริมจำกกำรท ำน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)
จ  ำหน่ำย 
 3.  สถำนท่ี  หอ้งปฏิบติักำรกำรท ำอำหำรโรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ สพป.รอ 2 
 4.  ระยะเวลำ  ตลอดปีกำรศึกษำ  2558 
ตัวแปรทีเ่กีย่วข้อง                                                                                                                                                 

ตวัแปรตน้  ชนิดของวตัถุดิบท่ีน ำมำท ำน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)                                                                            
ตวัแปรตำม  รสชำติของอำหำรจำกท่ีผลิตจำกมะขำมสด 

            ตวัแปรควบคุม  คุณภำพของวตัถุดิบตอ้งสดและสะอำด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 
 

เอกสำรทีเ่กีย่วข้อง 
ลกัษณะทัว่ไปของมะขำม 

 มะขำม ช่ือภำษำองักฤษ tamarind เป็นพนัธ์ไมม้งคลพระรำชทำน เป็นไมป้ระจ ำจงัหวดั

เพชรบูรณ์  ในเมืองไทยมี 2 ชนิดคือมะขำมเปร้ียวและมะขำมหวำน เป็นไมย้นืตน้ขนำดกลำง

จนถึงขนำดใหญ่แตกก่ิงกำ้นสำขำมำกท่ีข้ึนไดท้ัว่ไป ทุกภำคของประเทศไทย ทนแลง้ไดดี้ ผล

ของมะขำมเป็นฝัก ฝักดิบเป็นสีเขียว มีเมลด็หลำยเมลด็อยูด่ำ้นในภำยในฝักดิบเป็นเน้ือแน่นมีรส

เปร้ียวมำกนอ้ยข้ึนกบัพนัธุ์ของมะขำมหวำนหรือมะขำมเปร้ียวกำรสังเกตฝักอ่อนจะมีลกัษณะ

แบนยำวเป็นสีเขียวนวลอมเขียวเปลือกติดแน่น 

ประโยชน์ของมะขำมสด 

 มะขำมสดอุดมไปดว้ยวติำมินและแร่ธำตุท่ีมีประโยชนต่์อร่ำงกำย เช่นวติำมิน ซี วติำมิน
บี 2วติำมิน เอ  ธำตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส ธำตุเหลก็ โปรตีน  คำร์โบไฮเดรต ใชท้ ำอำหำรได้
หลำยชนิด ประโยชนข์องมะขำมสดพอสรุปไดด้งัน้ี 

1. ใชฟ้อกโลหิต 
2. ใชใ้นกำรลดควำมอว้น เป็นยำระบำย ลดอุณหภูมิในร่ำงกำย 
3. บ ำรุง และรักษำสำยตำ 
4. ป้องกนักำรเกิดและช่วยรักษำเลือดออกตำมไรฟัน 
5. ช่วยลดควำมร้อนในร่ำงกำยไดเ้ป็นอยำ่งดี 
6. ช่วยสร้ำงเมด็เลือด 
7. บ ำรุงกระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง 
8. ช่วยชะลอวยั และกำรเกิดร้ิวรอยแห่งวยั 
9. ช่วยบ ำรุงผดิพรรณใหเ้ปล่งปลัง่สดในดว้ยวติำมินซีจำกมะขำม 
10. ช่วยเสริมสร้ำงภูมิตำ้นทำนโรคใหแ้ก่ร่ำงกำย ดว้ยสำรต่อตำ้นอนุมูลอิสระ 
11.  แกท้อ้งผกู  แกห้วดั  ไอ  ขบัเสมหะ  



คุณค่ำทำงโภชนำกำรของน ำ้พริกมะขำมสด (ผดั) 

 น ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)  เป็นอำหำรท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีในดำ้นโภชนำกำรกล่ำวคืออุดมไป

ดว้ยวติำมินซี วติำมินเอ โปรตีน ไขมนั เกลือแร่   เพรำะ เป็นน ้ำพริกท่ีมีเน้ือสัตว ์ เช่น หมูสับ                  

กุง้สดสับ แลว้แต่ชอบ  กำกหมู  กุง้แหง้  หอม กระเทียม เขำ้ไปผสมอยูใ่นน ้ำพริกดว้ย 

 น ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) ส่วนประกอบหลกัตอ้งเป็นมะขำมสด  มีรสชำติเปร้ียว                         

เม่ือท ำเป็นเคร่ืองจ้ิม  เรำไม่ตอ้งเติมน ้ำมะนำวหรือส่ิงท่ีใหค้วำมเปร้ียวอยำ่งอ่ืนลงไปนอกจำกน้ี  

มะขำมเป็นพืชท่ีมีประโยชนจ์ริงๆในสมยัโบรำณใชเ้ป็นยำระบำย เพรำะเม่ือเวลำรับประทำน                

จะช่วยในเร่ืองของกำรขบัถ่ำย  เพรำะฉะนั้นกอ็ยำ่รับประทำนมำกเกินไป  และเม่ือน ำมะขำม

อ่อนมำท ำเป็นอำหำร  กย็งัมีฤทธ์ิของกำรเป็นยำระบำยอยูดี่  ตวัมะขำมเอง     มีวติำมินซีสูงมำก  

เม่ือรับประทำนกบัผกัสด  เช่น  ขมิ้นขำว   เป็นสมุนไพรชนิดหน่ึงท่ีช่วยในเร่ืองของระบบ

ขบัถ่ำย  ขบัลม  อำหำรไทยประเภทเคร่ืองจ้ิมจึงช่วยเร่ืองระบบขบัถ่ำยสบำยทอ้ง  ไดพ้ลงังำน                

ในรูปของผกัสมุนไพร  ไดท้ั้งวติำมิน  แร่ธำตุ  ช่วยตำ้นอนุมูลอิสระ  ป้องกนัโรคร้ำย  ท ำใหเ้รำมี

สุขภำพดี 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่3  
 

วธิีด ำเนินกำร 
 

โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิไดท้  ำน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) ซ่ึงมีวธีิด ำเนินกำรอุปกรณ์  

ส่วนผสม  และขั้นตอนกำรท ำน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) ดงัน้ี 

1. อปุกรณ์กำรท ำน ำ้พริกมะขำมสด (ผดั) 

 
ภาพ 1.1.ครกหิน /                  

สากหนิ 

 
ภาพ 1.2. กระทะ / ตะหลิว 

 
ภาพ 1.3. จาน 

 

 
ภาพ 1.4. ตาช่ัง / กระปุก  

 
ภาพ 1.5. เขียง / ทัพพ ี 

 
ภาพ 1.6. เขียง / มีด 

 
 



2.  วสัดุในกำรท ำน ำ้พริกมะขำมสด (ผดั) 

      2.1.  ส่วนผสม : น ำ้พริกมะขำมสด (ผดั) อตัรำส่วนนีรั้บประทำนได้ประมำณ  20  คน 

2.1.1 มะขำมอ่อนสดขดูผวิ หรือแกะเปลือก/เมลด็                            100 กรัม 

2.1.2 พริกข้ีหนูสวนเดด็กำ้นโขลก 3 ระดบั ละเอียด/หยำบ /ลูกโดด     70 เมด็ 

2.1.3 กระเทียมแกะเปลือกโขลกหยำบ                        5 ชอ้นโต๊ะ 

2.1. 4    หวัหอมแดงเลก็โขลกหยำบ                                                            3  ชอ้นโต๊ะ 

2.1.5 กะปิ (เผำไฟจะเพิ่มควำมหอม)                               2-3  ชอ้นโต๊ะ 

2.1.6 กำกหมู เจียวใหม่ๆ             1   ถว้ย 

2.1.7 เน้ือหมูหรือ กุง้สดสับละเอียด                                              1   ถว้ยตวง 

2.1.8 น ้ำมนัหมู                           3 ชอ้นโต๊ะ 

2.1.9  กุง้แหง้ป่น                          3 ชอ้นโต๊ะ 

2.1.10  น ้ำปลำดี                              1 ชอ้นโต๊ะ 

    2.1.11   น ้ำตำลป๊ีบ                              3 ชอ้นโต๊ะ 

 



 

ภำพแสดง  วสัดุในกำรท ำน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ภาพ 2.1.1 ส่วนผสมน า้พริก 

มะขามสด (ผัด) 

 

ภาพ 2.1.2. มะขามสด 
ใช้ได้ทัง้อ่อนและแก่ 

 
ภาพ 2.1.3. เกลือใช้โขลกรวม
กับมะขามไม่ให้มสีีคล า้ด า 

 
ภาพ 2.1.4. ถ้าเป็นมะขามแก่ 

ให้แกะเปลือก/เมลด็ออกก่อน 

 
ภาพ2.1.5. พริกขีห้นูสวนเกบ็ใหม่ 
ๆ 

 
ภาพ 2.1.6. ผสมพริกชีฟ้้าแดง  

เพิ่มสีสัน 

 
ภาพ 2.1.7. กระเทียมไทย 

แกะเปลือกโขลกหยาบ 

 
ภาพ 2.1.8. หอมแดงแห้งลอก

เปลือกล้างโขลก 

 
ภาพ 2.1.9. กะปิด ี



 
ภาพ 2.1.10. กากหมูสามชัน้                                                      

เจียวใหม่ ๆ 

 
ภาพ 2.1.11. เนือ้หมูสามชัน้

บดละเอียด 

 
ภาพ 2.1.12.  

น ำ้มนัพชืใช้ผดัน ำ้พริก 

 
ภาพ 2.1.13. กุ้งแห้งป่น 

 
รูปภาพ 2.1.14. น ำ้ปลำด ี

 
รูปภาพ 2.1.15. น ำ้ตำลป๊ีบ 

 

      2.2.  ผกัสด 
2.2.1 แตงกวำ  หัน่เป็นท่อน   250  กรัม 
2.2.2 ถัว่ฝักยำว หัน่เป็นท่อน   120 กรัม 
2.2.3 ขมิ้นขำว หัน่เป็นแวน่   150 กรัม 
2.2.4 ถัว่พอู่อน หัน่เป็นช้ิน   130 กรัม 
2.2.5 สำยบวั หัน่เป็นท่อน               170 กรัม 
2.2.6 ผกัสดชนิดอ่ืนๆ ท่ีมีตำมฤดูกำล 

 



 
ภาพ 2.2.1. มะเขือ/ขมิน้ขำว/

แตงกวำ 

 
ภาพ 2.2.2. ผกัสดหลำกหลำย
ชนิดจดัใส่ภำชนะสวยงำม 

 
ภำพ 2.2.3. ผกัสดแหล่งรวมเกลอืแร่วติำมนิ 

 

        2.3.  เคร่ืองเคยีง 

ปลำสลิดแหง้ ปลำช่อน / ปลำหลดแดดเดียว ปลำทูทอด  เน้ือหมูแดดเดียว แลว้แต่

ฤดูกำล ไข่เจียวชะโอม  ไข่เคม็  ไข่ตม้ 

 
ภำพ 2.3.1. ปลำหลดทอดจำกทุ่งกลุำ 

 
ภำพ 2.3.2.  เคร่ืองเคยีง 

หลำกหลำยชนิด 

 
ภำพ 2.3.3. กำรจดัน ำ้พริก ผกัสด 
เคร่ืองเคยีงให้น่ำรับประทำน  

 

 

 



3. วธิีท ำน ำ้พริกมะขำมสด (ผดั) 

1. น ำมะขำมอ่อนสดมำแช่น ้ำ ขดูเปลือก หรือถำ้มะขำมค่อนขำ้งแก่กแ็กะเปลือก/เมลด็ 

แช่เกลือไม่ใหด้ ำ ลำ้งน ้ำพกัไว ้ น ำมำโขลกใหล้ะเอียด ตกัใส่ภำชนะพกัไว ้

2.  โขลก กระเทียม หวัหอมแดงไม่ตอ้งละเอียดมำก ตกัแยกพกัไว ้                                                                                   
3.   พริกข้ีหนูแบ่งเป็น 3 ระดบั โขลกละเอียด โขลกหยำบ ลูกโดด  ตกัแยกพกัไว ้                                    
4.   สับหมู หรือกุง้แหง้ใหล้ะเอียด ตกัใส่ภำชนะพกัไว ้                                                                                                  
5.   รวมวตัถุดิบท่ีโขลกและสับเตรียมไวม้ำต ำรวมกนัในครกใส่กะปิ ปรุงรสดว้ย                 
น ้ำตำลป๊ีบ น ้ำปลำ กุง้แหง้ป่น กำกหมู  คนใหเ้ขำ้กนั ปริมำณท่ีปรุงกข้ึ็นกบัควำมเปร้ียว
ของมะขำมอ่อน  ควำมเคม็ของกะปิชิมรสใหไ้ดร้สเปร้ียวน ำ  หวำนตำม เคม็ เผด็นิดๆ 
หรือเผด็มำกกใ็ส่พริกตำมชอบ 
6.  ใส่น ้ำมนัในกระทะ ตั้งไฟใหร้้อน ใชไ้ฟกลำงถึงอ่อน ใส่น ้ำพริกท่ีปรุงส ำเร็จลงผดั     
ใหห้อมชิมรสใหพ้อดีอีกที ผดัต่อจนแหง้พอดี  ใชเ้วลำผดัประมำณ  10-20  นำที แลว้แต่
ปริมำณของน ้ำพริก                                                                                                                                    
7.  ยกกระทะลงปล่อยใหน้ ้ำพริกเยน็ตกัใส่ถว้ย  ตกแต่งดว้ยผกัสด  และเคร่ืองเคียง     
ปลำทูทอด  ปลำสลิดทอด  ฯลฯ รับประทำนกบัขำ้วสวยร้อน ๆ  อร่อยเดด็ หรือตกัใส่
ภำชนะปิดผำเกบ็ไวรั้บประทำนคู่ครัวไดน้ำนหลำยวนั  

ภำพประกอบกำรท ำน ำ้พริกมะขำมสด   (ผดั) 

โรงเรียนเมอืงใหม่สุวรรณภูม ิ

 

 



 
ภาพ 3.1. ลกัษณะของมะขำมสดทีอ่่อนพอด ี

 
ภาพ 3.2. ขูดขนทีเ่ปลอืกออกล้ำงให้สะอำด 

 
ภาพ 3.3. ถ้ำมะขำมแก่เกนิกแ็กะเปลอืกแกะเมลด็ 

 
ภาพ 3.4. โขลกมะขำมใส่เกลอืเลก็น้อยไม่ให้เนือ้ด ำคล ำ้ 

 
ภำพ 3.5. โขลกมะขำมสดให้แหลกละเอยีด 

 

 
รูปภาพ 3.6. กระเทยีมไทยแกะกลบีเลำะเปลอืก 

โขลกหยำบ 



 
ภำพ 3.7. หอมแดงแห้งลอกเปลอืก                                        
ล้ำงพกัให้สะเดด็น ำ้โขลกละเอยีด 

 
ภำพ 3.8. พริกขีห้นูสวนเดด็ขั้วล้ำงพกัให้สะเดด็น ำ้  
แบ่งเป็น 3 ระดบั โขลกละเอยีด/โขลกหยำบ/ลูกโดด 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพ 3.12. ใส่มะขำม หมูสับ กุ้งแห้งป่นตำมลงไป ปรุง
รสเปรี้ยวน ำ หวำนตำม เคม็กลมกล่อม หรือแล้วแต่
ชอบ 

ภำพ 3.9. เนือ้หมู 3 ช้ัน  ห่ันเลก็ๆ สับให้ละเอยีด ภำพ 3.10. โขลกพลกิขีห้นูสวนผสมกบัพริกช้ีฟ้ำแดง 

ภำพ 3.11. โขลกพริก หอม กระเทยีม กะปิให้เข้ำกนัด ี



 

 
ภำพ 3.13. ใส่กำกหมูทีเ่จยีวใหม่ๆ ลงโขลกรวม 

ในครกน ำ้พริก 

 
ภำพ 3.14. น ำน ำ้พริกทีป่รุงเสร็จแล้วลงผดัในกระทะ          
ทีใ่ส่น ำ้มนัเพยีงเลก็น้อยให้หอมและค่อนข้ำงแห้ง 
ประมำณ 10 – 20 นำทแีล้วแต่ปริมำณของน ำ้พริก 

มำกหรือน้อย 

  

 

 

ภำพ 3.15. หน้ำตำน ำ้พริกมะขำมสด (ผดั) ภำพ 3.16. จดัตกแต่งผกัสดทีเ่กบ็ตำมริมร้ัวบ้ำน                           
มำรับประทำน เป็นเคร่ืองจิม้ตำมฤดูกำล 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

ภำพ 3.17-3.20  ปล่อยให้น ำ้พริกเยน็-สนิทตกับรรจุใส่ภำชนะ 

ช่ังให้ได้น ำ้หนักกระปุกละ  100  กรัม รำคำขำยปลกีจ ำหน่ำย                 

รำคำ กระปุกละ 25 บำท    ขำยส่งรำคำกระปุกละ 22 บำท 



 บทที ่4  
 

ผลกำรด ำเนินกำร 
 

 จำกกำรฝึกปฏิบติักำรท ำน ้ ำพริกมะขำมสด (ผดั)  เกิดเป็นผลงำนท่ีไดรั้บกำรตอบรับ
จำกคณะท ำงำน  คณะครู  ผูป้กครองท่ีใหก้ำรสนบัสนุน  และประชำชนทัว่ไปท่ีไดล้องล้ิมชิมรส
เป็นเสียงเดียวกนัวำ่อร่อยมำก ยิง่ไดรั้บประทำนกบัผกัสด  เคร่ืองเคียงครบถว้นกระบวนกำรแลว้
ทุกคนติดอกติดใจ  จึงไดน้ ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำผลิตเป็นน ้ำพริกไวรั้บประทำนประจ ำ
ครัวเรือนและสำมำรถจ ำหน่ำยสินคำ้สร้ำงรำยไดเ้สริมระหวำ่งเรียน และเป็นพื้นฐำนเบ้ืองตน้  
ในกำรประกอบอำชีพไดด้ว้ย 

กำรคดิค ำนวณรำคำต้นทุน 

1. มะขำมอ่อน   10  บำท 
2. พริกข้ีหนูสวน   10 บำท 
3. หวัหอมแดงแหง้    5 บำท 
4. กระเทียม   10 บำท 
5. เคร่ืองปรุง     5        บำท 
6. กะปิ      5 บำท 
7. กำกหมู    10 บำท 
8. กุง้แหง้    20 บำท 
9. กล่องบรรจุพร้อมสต๊ิกเกอร์  5 บำท 
10. ค่ำแรง    30 บำท                                                                                                

รวมต้นทุน             110 บำท                                                                                   
ผลิตไดน้ ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) ไดจ้  ำนวน         8          กระปุก                                                        
จ  ำหน่ำยกระปุกละ    25   บำท    ไดเ้งิน               200           บำท   

 
 
 
 



กำรคดิก ำไร 

กำรคดิก ำไรจำกกำรขำยปลกี     

 คิดจำก      รำคำขำย-ตน้ทุน                 200-110  =  90         บำท 
    ก ำไร                                                90         บำท 
               คิดเป็นร้อยละ                                   82        บำท 
กำรคดิก ำไรจำกกำรขำยส่ง     

  รำคำขำยส่งกระปุกละ  22  บำท  8  กระปุก ไดเ้งิน  176      บำท 
   ไดก้  ำไร                                        176-110  =  66     บำท 
    คิดเป็นร้อยละ                                      60     บำท 
กำรบันทกึบัญชี 

1. จดัท ำสมุดบญัชีบนัทึกรำยรับ – รำยจ่ำย รำยวนั 
เพื่อใหท้รำบผลกำรด ำเนินงำนวำ่กิจกรรมท ำน ้ำพริกมีก ำไร หรือขำดทุนในรอบ
ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร และเห็นฐำนะทำงกำรเงิน ณ วนัใดวนัหน่ึง เพื่อใชเ้ป็น
แหล่งขอ้มูลทำงกำรเงิน ในกำรบริหำรกิจกรรมต่อไป 

2. จดัท ำสมุดบนัทึกทะเบียนคุมน ้ำพริกท่ีผลิตและเบิกจ่ำย                                                                           
เป็นกำรบนัทึกรำยกำรเก่ียวกบัน ้ำพริกท่ีผลิตได ้ และเบิกไปจ ำหน่ำยในแต่ละคร้ัง  
และคุมยอดคงเหลือของน ้ำพริกใหถู้กตอ้งเป็นกำรป้องกนักำรขำดหำย 

3. จดัท ำทะเบียนสมำชิกกลุ่มเดก็รักดีร่วมกิจกรรมท ำน ้ำพริกผกัสด เคร่ืองเคียงเพื่อร่วม
เรียนรู้ รับผดิชอบกิจกรรมกำรท ำงำนร่วมกนั   

 

 

 

 

 



 

บทที ่5   
สรุปผลกำรด ำเนินกำร 

สรุปผลกำรด ำเนินกำร 
            จำกกำรฝึกปฏิบติักำรท ำน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) ท่ีประสบผลส ำเร็จไดน้ ้ำพริกท่ีมีรสชำติ
อร่อยแบบลงตวัของควำมเปร้ียวน ำ หวำนตำม เคม็ เผด็ อร่อยแบบกลมกล่อม พร้อมตกแต่งดว้ย
ผกัสด เคร่ืองเคียงชวนรับประทำน และสำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยเพิ่มรำยไดใ้หก้บันกัเรียนโรงเรียน
เมืองใหม่สุวรรณภูมิไดเ้ป็นท่ีน่ำภำคภูมิใจ และน่ำช่ืนชมก่อใหเ้กิดควำมพึงพอใจและประโยชน์
สูงสุดตำมมำดงัน้ี 

ประโยชน์ทีนั่กเรียนและผู้ทีเ่กีย่วข้องได้รับ 

           1.  นกัเรียนรู้จกั  และท ำน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)ไวรั้บประทำนเองในครัวเรือนเป็น  

           2.  นกัเรียนรู้จกัน ำวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ินมำประกอบอำหำรประเภทเคร่ืองจ้ิมไดอ้ร่อย     

          3.  นกัเรียนท ำงำนร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยำ่งมีควำมสุข มีค่ำนิยมท่ีพึงประสงค ์ 

          4.  นกัเรียนมีช่องทำงกำรประกอบอำชีพเสริมจำกกำรท ำน ้ำพริกมะขำมอ่อน (ผดั)จ  ำหน่ำย 

          5.  ครู ผูป้กครองมีควำมภำคภูมิใจกบัผลงำนน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) ท่ีนกัเรียนท ำ 

เคลด็ลบัควำมอร่อย 

          1.  มะขำมอ่อนควรมีขนำดพอดี  ยงัไม่มีเมลด็  เม่ือน ำมำโขลกเป็นน ้ำพริก  เน้ือมะขำมจะ

อ่อนนุ่ม  ไม่เป็นกำกแขง็  และตอ้งเกบ็จำกตน้ใหม่ๆ จะไดค้วำมหอมดว้ย หรือ       ถำ้จ  ำเป็นไม่

มีมะขำมอ่อนจริงๆ กใ็ชม้ะขำมดิบท่ีหำไดต้ำมฤดูกำลมำแกะเปลือก  แกะเมลด็ออกใชแ้ต่เน้ือ

ลว้นๆ กจ็ะไดร้สชำติควำมเปร้ียวจ๊ีดมำกข้ึน  

         2.  น ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)  สำมำรถเกบ็ไวรั้บประทำนไดน้ำนหลำยวนัโดยวธีิกำรผดั 

         3.  กะปิห่อใบตองเผำไฟใหห้อมก่อนน ำมำโขลกกบักระเทียมและส่วนผสมอ่ืนๆ 

         4.  พริกจะตอ้งเป็นพริกข้ีหนูสวนและเกบ็มำสดๆใหม่ๆเท่ำนั้น ขอย  ้ำ 

         5.  น ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) สูตรดั้งเดิมจะตอ้งใส่กำกหมูท่ีเรำเจียวเองใหม่ๆ ไม่คำ้งคืน  



        6.  พริกแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ โขลกละเอียด  โขลกหยำบ  ใส่ทั้งเมลด็เป็นลูกโดด หรือถำ้                

ไม่ชอบเผด็กไ็ม่ตอ้งใส่ลูกโดดกไ็ด ้
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ภำคผนวก ก 

- ตำรำงที ่1 ตัวอย่ำงกำรบันทกึบัญชีรำยรับ-รำยจ่ำย 

- ตำรำงที ่2 ตัวอย่ำงทะเบียนคุมสินค้ำ 

- ตำรำงที ่3 ตำรำงรำยช่ือสมำชิกกลุ่มเด็กรักดีร่วมกจิกรรมท ำน ำ้พริกมะขำมสด (ผดั) 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงที ่1 ตัวอย่ำงกำรบันทกึบัญชีรำยรับ – รำยจ่ำย 

วนั เดือน ปี รำยกำร รำยรับ                  
(เดบิต) 

รำยจ่ำย 
(เครดิต) 

หมำยเหตุ 

1 มิถุนำยน 
2558 

รับเงินสนบัสนุนกำรท ำน ้ำพริก
มะขำมสด (ผดั) จำกโรงเรียน 

3,000  รำยได ้

10 มิถุนำยน 
2558 

จ่ำยเงินซ้ือวสัดุอุปกรณ์ท ำน ้ำพริก 
จ่ำยเงินซ้ือวตัถุดิบกำรท ำน ้ำพริก 

 1,500 
1,500 

ค่ำใชจ่้ำย 
ค่ำใชจ่้ำย 

15 มิถุนำยน 
2558 

จ ำหน่ำยน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)  
จ  ำนวน  8  กระปุก 

200  รำยได ้

16 มิถุนำยน 
2558 

จ ำหน่ำยน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)  
จ  ำนวน  8  กระปุก 

200  รำยได ้

17 มิถุนำยน 
2558 

จ ำหน่ำยน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)  
จ  ำนวน  8  กระปุก 

200  รำยได ้

18 มิถุนำยน 
2558 

จ ำหน่ำยน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)  
จ  ำนวน  8  กระปุก 

200  รำยได ้

19 มิถุนำยน 
2558 

จ ำหน่ำยน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)  
จ  ำนวน  8  กระปุก 

200  รำยได ้

18 
กรกฎำคม 
2558 

จ ำหน่ำยน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)  
จ  ำนวน  8  กระปุก 

200  รำยได ้

19 
กรกฎำคม 
2558 

จ ำหน่ำยน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)  
จ  ำนวน  8  กระปุก 

200  รำยได ้

20 
กรกฎำคม 
2558 

จ ำหน่ำยน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั)  
จ  ำนวน  8  กระปุก 

200  รำยได ้

 รวมรำยรับ – รำยจ่ำย ยกไป 4,600 3,000 ก ำไร 1,600- 



ตำรำงที ่2 ตัวอย่ำงทะเบียนคุมสินค้ำ 

ชนิดสินค้ำ  น ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) 

ล ำดับ
ที ่

วนั เดือน ปี รับ จ่ำย คงเหลอื 

จ ำนวน หน่วย จ ำนวน หน่วย จ ำนวน หน่วย 
1 15 ม.ิย. 58 8 กระปุก 8 กระปุก - - 

2 16 ม.ิย. 58 8 กระปุก 8 กระปุก - - 

3 17 ม.ิย. 58 8 กระปุก 8 กระปุก - - 

4 18 ม.ิย. 58  8 กระปุก 8 กระปุก - - 

5 19 ม.ิย. 58 8 กระปุก 8 กระปุก - - 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตำรำงที ่3 

ตำรำงรำยช่ือคณะกรรมกำรสมำชิกกลุ่มเด็กรักดีร่วมกจิกรรมท ำน ำ้พริกมะขำมสด (ผดั)

ระดับช้ันประถมศึกษำปีที ่5-6   

ล ำดับที ่ ช่ือ – สกลุ หน้ำที ่ ช้ัน วนัทีเ่ข้ำ วนัทีอ่อก 
1 ด.ญ.เบญจพร  โสดำรัตน์ หวัหนำ้ ป.5/5 5 มิ.ย. 58  
2 ด.ญ.หทยัรัตน ์ ชยัรัตน์ ผูช่้วย ป.5/3 5 มิ.ย. 58  
3 ด.ญ.อกัษรำภคั  ละเอียด ผูช่้วย ป.5/3 5 มิ.ย. 58  
4 ด.ญ.นิสำกร  แสนค ำ กรรมกำร ป.5/1 5 มิ.ย. 58  
5 ด.ญ.ภคัรพร  แสนกำสำ กรรมกำร ป.5/5 5 มิ.ย. 58  
6 ด.ญ.ณฐันรี  คุณมำก กรรมกำร ป.5/4 5 มิ.ย. 58  
7 ด.ญ.เพญ็พิชชำ  สีสองชั้น กรรมกำร ป.5/4 5 มิ.ย. 58  
8 ด.ญ.ดวงนภำ  หำญสงครำม กรรมกำร ป.5/4 5 มิ.ย. 58  
9 ด.ญ.ณฎัฐำ  เพช็สวำย กรรมกำร ป.5/4 5 มิ.ย. 58  
10 ด.ญ.บุษยำกร  ยอดรัก กรรมกำร ป.5/4 5 มิ.ย. 58  
11 ด.ญ.อรัญญำ  ไชยพฤกษ ์ กรรมกำร ป.5/1 5 มิ.ย. 58  
12 ด.ญ.ศวดิำ  มำลี กรรมกำร ป.5/1 5 มิ.ย. 58  
13 ด.ญ.พินธิดำ  ประสำร กรรมกำร ป.6/4 5 มิ.ย. 58  
14 ด.ญ.มลทกำญจน ์ ธุลี กรรมกำร ป.6/4 5 มิ.ย. 58  
15 ด.ญ.เมธำว ี เสนโพนงำม กรรมกำร ป.5/3 5 มิ.ย. 58  
16 ด.ญ.จิระนนัท ์ แสวง กรรมกำร ป.5/1 15 มิ.ย. 58  
17 ด.ญ.พอชม  วงัภูงำ กรรมกำร ป.5/1 5 มิ.ย. 58  
18 ด.ญ.กรรณิกำ  ศรีนำทนำวำ กรรมกำร ป.5/1 5 มิ.ย. 58  
19 ด.ญ.ไหมแกว้  แพงภูงำ กรรมกำร ป.5/5 5 มิ.ย. 58  
20 ด.ญ.วริษฐำ  เปล้ืองพฒันกลุ เลขำนุกำร ป.5/5 5 มิ.ย. 58  
21 ด.ญ.เมธำว ี ไมลห์รือ เหรัญญิก ป.5/1 5 มิ.ย. 58  
22 ด.ญ.สุภำวดี  น ้ำค  ำ เหรัญญิก ป.5/3 5 มิ.ย. 58  



 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก ข 

- ภำพประกอบกจิกรรมกำรท ำน ำ้พริกมะขำมสด (ผดั) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภำพประกอบกจิกรรมกำรท ำน ำ้พริกผกัสด เคร่ืองเคยีง 

             

ภำพ 1 ผดัสดริมร้ัวท่ีใชรั้บประทำนกบัน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) ใหพ้ลงังำน วิตำมิน เกลือแร่                                          
ตำ้นอนุมูลอิสระ 

 

ภำพ 2  หรือจะรับประทำนกบัผกัลวกเพื่อสุขภำพก็อร่อย 



 

ภำพ 3 กำรคดัสรรวตัถุดิบในกำรท ำน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) ผกัสดเคร่ืองจ้ิมหลำกหลำย 

                 

ภำพ 4 ปลำหลดทุ่งกุลำแดดเดียวทอด ปลำช่อนแดดเดียวทอด ไข่ต้ม 5 นำท ี จัดเป็นเคร่ืองเคียง                                    
ใช้รับประทำนคู่กบั น ำ้พริกมะขำมสด (ผดั)  ได้อร่อย 

 



 

ภำพ 5-6-7-8 ทกัษะกระบวนกำรท ำงำนถือเป็นปัจจัยหลกัส ำคัญ                                                                                         
ทีส่่งผลให้ผลงำนกำรท ำน ำ้พริกมะขำมสด (ผดั)  ประสบผลส ำเร็จ 

 

 



 

ภำพ 9-10-11-12 น ำ้พริกมะขำมสด (ผดั) โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิได้รับกำรปรับปรุงพฒันำรสชำติ                                             
กำรบรรจุภัณฑ์ รำยละเอียดผลติภัณฑ์ มำเป็นล ำดับ                                                                                                                         

จนเป็นที่ยอมรับและสำมำรถจ ำหน่ำยให้กบับุคคลหลำกหลำยกลุ่ม/อำชีพ/เพศ/วยั                                          

 

 



 

ภำพ 13-14-15-16 นกัเรียนสำมำรถน ำผลผลิตน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) ออกจ ำหน่ำยทั้งภำยในและภำยนอก
โรงเรียน ตลอดทั้งจดันิทรรศกำรผลงำนมีผูส้นใจเขำ้ชม ชิม ซ้ือผลิตภณัฑน์ ้ำพริกกลบับำ้น                                           

เพรำะติดใจในรสชำติควำมอร่อย 

 

 

 



 

 

ภำพ 17-18-19-20 คณะกรรมกำรระดบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2                                                                      
ตรวจผลงำนน ้ำพริกมะขำมสด (ผดั) โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 

 



 

 

ภำพ 21-22-23-24 นกัเรียนสำมำรถตอบขอ้ซกัถำม  บอกเคล็ดลบัควำมอร่อยของกำรท ำน ้ำพริก                                             
แก่คณะกรรมกำร ฯ  ตลอดจนนอ้มรับฟังค ำช้ีแนะ                                                                                                               

เพื่อพฒันำปรับปรุงเพื่อใหผ้ลิตภณัฑน์ ้ำพริกกำ้วไกลสู่ระดบัสำกล 

 

 


