
 

 

 

น้ําพริกปลานิล 
 

ผศ.วาท่ีพันตรดีํารง โลหะลักษณาเดช 
ผศ.สุแพรวพันธ  โลหะลักษณาเดช 

 ผศ.ชมพูนุช  โสมาลีย    อาจารยดลฤดี  พิชัยรัตน 
นายสุวิทย  อนันต    นายจิรกิตติ์  บุญสมาน 

  

สวนผสม 
 ปลาหยอง  

1. เน้ือปลาน่ึง   2   กิโลกรมั 
2. นํ้าตาลทราย   120  กรัม  
3. ซีอ้ิวขาว   144  กรัม 
4. ซีอ้ิวดํา    16  กรัม  

 
น้ําพริกปลานิล  

 1. นํ้ามะขามเปยก    172   กรัม  
 2. พริกข้ีหนูแหง    42  กรัม 
 3. กระเทียมเจียว    135   กรัม    
 4. นํ้าตาลทราย   200   กรัม 
 5. หอมแดงเจียว   134  กรัม  
 6. ซอสปรุงรส   62  กรัม   
 7. ขาหั่นละเอียดเจียว  60  กรัม  
 

วิธีทํา 
การเตรียมเนื้อปลา 
1. นําปลามาขอดเกลด็ ตดัหัวควักไสออกลางนํ้าใหสะอาด นํามาน่ึงในลังถึง20 

นาที จนสุก แลวแกะเอาแตเน้ือขาวๆแตระวังอยาใหกางช้ินเล็กช้ินนอยติดมาดวยยีเน้ือ
ปลาท่ีแกะไวดวยมือใหละเอียด แลวพักไว 
 2. นําซอสซีอ้ิวขาว นํ้าตาลทรายและซีอ๊ิวดาํ ผสมใหละลายเขากันในกระทะ 
แลวใสลงไปผสมในเน้ือปลาท่ียีไว คลุกเคลาใหเขากันจนมีสีเขมสวย 



 

 

 
 

3. นํากระทะวางบนเตาใชไฟออนๆ ไมตองรอใหกระทะรอนไมตองใสนํ้ามันใส
เน้ือปลาลงในกระทะแลวผัดสลับกับการยีหรือกดเน้ือปลาในกระทะใชเวลาประมาณ 1-2 
ช่ัวโมง เน้ือปลาจะแหงมลีักษณะเปนฝอยๆเหมือนหมหูยอง แตหากยังไมชํานาญ ก็แบง
เน้ือปลาผดัทีละนอยจะไดสุกและแหงท่ัวถึงปลาจะไมเปนกอนและไหมติดกระทะ 
 
การเตรียมสวนผสมอ่ืน ๆ  
 1. นําพริกข้ีหนูแหง ไปคั่วจนกรอบ แลวนํามาโขลกหรือบดใหละเอียดพักไว 
 2. นํากระเทียมและหัวหอมท่ีปอกเปลือกแลวหั่นเปนช้ินเล็กๆแยกกันทอดใน
นํ้ามันจนเหลืองกรอบสีนํ้าตาล กระเทียมทอดแลวนําไปโขลกใหพอแหลกสวนหัวหอมใช 
มือขยําแตไมตองละเอียดมาก 
 3. นํามะขามเปยกคั้นนํ้าพอใหขนไมเหลวจนเกินไป ใสลงกระทะ เติมนํ้าตาล
ทราย เคี่ยวนํ้ามะขามใหงวดนิดหนอย แลวเติมพริกท่ีโขลกไวลงไป ผัดคลุกเคลาใหเขากัน 
4. เติมเน้ือปลาลงในกระทะ ผสมกับเครื่องปรุง ระวังอยาใหเน้ือปลาจับเปนกอนใชเวลา 
20-30 นาที พอแหงเขากันดีแลวใสหัวหอมและกระเทียมท่ีเตรียมไวลงไปผดัคลุกเคลาให
เขากันอีกครั้งหน่ึงเสร็จแลวตักใสถาด ผึ่งไวใหแหงสนิทและเย็น กอนท่ีจะบรรจุใสภาชนะ
ขาย 
 
 
  



 

 

 
ตนทุนการผลิตน้ําพริกปลานลิ(150 กระปุก) 

 
 
  

รายการ  จํานวน ราคา 
1. เน้ือปลาน่ึง(ปลาสด 20 กก) 10    กก 2,200.00 
2. มะขามเปยก 0.860 กก 43.00 
3. พริกข้ีหนูแหง 0.214 กก 48.00 
4. กระเทียมเจียว  1.200  กก 120.00 
5. นํ้าตาลทราย 1.720  กก 50.00 
6. หอมแดงเจียว 0.670  กก 54.00 
7. ซีอ้ิวขาวสูตร1 0.720  กก 40.00 
8. ขาหั่นละเอียดเจียว 0.300  กก 15.00 
9. นํ้าสะอาด 1.830  ลิตร  10.00 
10. กระปุก 150 ใบ ๆ ละ 3 บาท   450.00 
รวมตนทุนวัตถุดิบ   2,640.00 
รวมตนทุนและบรรจุภัณฑ  3,030.00 
ราคาขายกระปุกละ 30 บาท 
(50 กรัม/กระปุก) 

150x30 4,500.00 

กําไร  1,470.00 
   



 

 

 
ซาลาเปาไสปลานิล 

 
ผศ.วาท่ีพันตรีดํารง โลหะลักษณาเดช 
 ผศ.สุแพรวพันธ  โลหะลักษณาเดช 

 ผศ.ชมพูนุช  โสมาลีย    อาจารยดลฤดี  พิชัยรัตน 
นายสุวิทย  อนันต     นายจิรกิตติ ์ บุญสมาน 

 
 ซาลาเปาไสปลาเปนอาหารวาง ท่ีมีคุณคาทางอาหาร คือเพ่ิมโปรตีนจากเน้ือ
ปลาในสวนผสมของไส 
 

สวนผสมไสปลา 
1. เน้ือปลาสด   900    กรัม 
2. เกลือ   15    กรัม 
3. นํ้าตาลทราย   45     กรัม 
4. ซีอ๊ิวขาว   45     กรัม 
5. ขาสด   15     กรัม 
6. รากผักชี   24     กรัม 
7. พริกไทยปน   6     กรัม 
8. แปงขาวโพด   24     กรัม 
9. หอมใหญหั่นช้ินเล็กๆ   450     กรัม 
10. เห็ดหอมหั่นช้ินบางๆ ขนาดเทากัน  300   กรัม 
11. แปะกวย   300  กรัม 

 
วิธีทําไส 
 นําเน้ือปลามาสับหยาบ ๆรวมกับขาสด และรากผักชี แลวผัดสวนผสมทุกอยาง
ใหเขาดวยกันชิมรสตามชอบ 
  



 

 

 
 

 
สวนผสมแปง 

1. ยีสต    20.4     กรัม 
2. นํ้าตาลทราย   720     กรัม 
3. นํ้าอุน   600     กรัม 
4. แปงสาลีตราบัวแดง  1416    กรัม 
5. เกลือปน   3     กรัม 
6. นํ้ามันพืช   120     กรัม 
 

วิธีเตรียมแปง 
 1. ผสมยีสต 20.4 กรัมนํ้าตาลทราย 45 กรัม และนํ้าอุน 300 กรัมใหเขากัน
แลววางไวจนข้ึนเปนฟอง 
 2. รอนแปงสาลีเติมเกลือ นํ้าตาลทราย 375 กรัม นํ้ามันพืช120 กรัม  นํ้าอุน
อีก300 กรัมและเทสวนผสมในขอท่ี 1 ลงไป นวดจนแปงเนียน พักไว 30 นาทีคลุมดวย
ผาขาวบาง 
 3. นําแปงท่ีพักไวมานวดไลอากาศอีกครั้งหน่ึงวางไวใหข้ึนอีก 30 นาทีคลุมดวย
ผาขาวบาง 
 

วิธีปนซาลาเปา 
  1. แบงแปงเปนกอน ๆ ละ 20 กรัม คลึงแปงเปนแผนกลม โดยใหริมแปงบาง 
  2. ตักไสวางตรงกลางแผนแปงหอแผนแปงเปนลูกซาลาเปา วางพักไว 15 นาที 
  3. นําซาลาเปาท่ีพักไวใสลังถึง น่ึงดวยไฟแรง จนสุก ใชเวลาประมาณ 15 นาที 

 
  



 

 

 
 

ตนทุนการผลิตซาลาเปาไสปลานลิ(100 ลูก) 

 
 

รายการ จํานวน ราคา(บาท) 
เน้ือปลาสด(ปลาสด 3 กก) 900 กรัม 330.00 
เกลือ 15 กรัม 2.00 
นํ้าตาลทราย 45 กรัม 1.26 
ซีอ้ิวขาว 9 กรัม 0.42 
ขาสด 15 กรัม 0.45 
รากผักชี 18 กรัม 13.50 
พริกไทยปน 6  กรัม 1.20 
แปงขาวโพด 24 กรัม 8.40 
หอมใหญ 450 กรัม 15.75 
เห็ดหอม 100 กรัม 50.00 
แปะกวย 100 กรัม 50.00 
ยีสต 20.4 กรัม 22.44 
แปงบัวแดง 1416 กรัม 135.00 
นํ้าตาลทราย 375 กรัม 10.50 
นํ้ามันพืช 120 กรัม 6.60 
รวมตนทุนวัตถุดบิ  661.32 
ราคาขายลูกละ 15 บาท  1,500.00 
กําไร  838.68 


