อะเมซิ่งหม่่ำอินเตอร์
ที่มำและควำมส่ำคัญ
หม่ ำ เป็ น ภู มิปั ญ ญำพื้ น บ้ ำ นของชำวอี ส ำ น
โดยเฉพำะชำวเมือ งพลในกำรใช้ประโยชน์จำกเนื้อ สัต ว์
อย่ำ งคุ้มค่ำ และหม่ำ ยังเป็นกำรเก็บรั กษำอำหำรไว้กิ น
นำนๆ ซึ งถื อเป็ น ลั ก ษณะเด่ น อย่ ำ งหนึ งที เห็ น ชั ด ของ
อำหำรพื้น บ้ำนทำงอีสำน คื อ เป็นอำหำรทีผ่ำ นกำรหมั ก
ดองเพือเก็บ ถนอมอำหำร เช่น ปลำร้ำ ปลำส้ม เป็ นต้ น
เพี ย งแต่ห ม่ ำ เป็น วิ ธี ห มัก แบบแห้ ง ต้ องผึ งแดดและใช้
เครืองในเป็น ส่ว นผสม หม่ ำ นับ ว่ำ เป็ นอำหำรพื้น เมื อ ง
ของชำวอีสำนที มีชือเสีย งโด่งดั งมำนำน ปั จจุบั นจะเห็ น
ว่ำนอกจำกหม่ ำทีท่ำจำกเนื้ อวัวและควำยแล้ว หม่ำทีท่ ำ
จำกเนื้ อหมูก็ ได้รับ ควำมนิ ยมเช่ นกัน ซึงก็ไม่ น่ำเชื อว่ำภู มิ
ปัญ ญำของชำวบ้ำ นในกำรแปรรูป อำหำรทีใช้เ นื้อ สัต ว์
ผสมตั บ ม้ ำ ม กระเที ย ม ข้ ำ วคั ว เกลื อ แล้ ว ยั ด ใส่ ใ น
กระเพำะสั ต ว์นั้ น จะเป็น ทีนิ ยมบริโ ภคมำกทีสุ ด ทั้ง ใน
จังหวัด และต่ำ งจังหวั ด โดยเฉพำะภำคอีส ำน ทีส่ ำคัญยั ง
นิย มซื้อ เป็น ของกิ น ของฝำก จนท่ำ ให้ หม่ ำ เป็ นสิ น ค้ ำ
หนึ งต่ ำ บลหนึ งผลิ ต ภั ณฑ์ ประเภทอำหำรพื้ น บ้ ำ นที
ส่ำคัญ ของภำคอีสำนในปัจจุบัน

นิยำมค่ำศัพท์
 หม่่ำ เป็นกำรถนอมอำหำรแบบอีสำนประเภท
หนึง เป็นกำรน่ำเนื้อสัตว์มำสับรวมกับเครืองใน
กระเทียม ข้ำวคัว เกลือ น่ำไปยัดไส้หรือถุงน้่ำดี หมักไว้
5-6 วันจนมีรสเปรี้ยว ถ้ำหมักในถุงน้่ำดีจะได้หม่ำรูป
กลม ถ้ำหมักในไส้จะได้หม่ำรูปท่อนแต่เดิมใช้ถนอมเนื้อ
วัวทีเหลือจำกกำรล้มวัว โดยใช้เนื้อวัวทีมีคุณภำพดีกว่ำ
ทีใช้ท่ำ ไส้กรอกอีสำน ปัจจุบันมีทีท่ำจำกเนื้อหมูด้วย
 อะเมซิ่ง (Amazing) [adj.] ท่ำให้งงงวย,
ท่ำให้ประหลำดใจ, ท่ำให้พิศวง, ท่ำให้อัศจรรย์
 อินเตอร์ ย่อจำก อินเตอร์เนชันแนล หมำยถึง
นำนำชำติ สำกล
วัตถุประสงค์
 เพือแปรรูปหรือดัดแปลงเนื้อหมูหรือเนื้อวัวที มี
อยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 เพือสำมำรถเป็นกำรประหยัดรำยจ่ำยและเป็น
อำชีพเสริมของตนเองและครอบครัวได้
 เพือศึกษำภูมิปัญญำท้องถิน

ประโยชน์
1. ได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
2. ได้น่ำเอำวัตถุดิบทีมีอยู่ในท้องถินมำใช้ให้เกิด
ประโยชน์และได้พัฒนำรูปแบบอำหำร
๓. มีรำยได้ระหว่ำงเรียน
กำรด่ำเนินงำน
๑. เลือกหัวข้อโครงงำนจำกภูมิปัญญำท้องถิน
๒. ก่ำหนดตำรำงกิจกรรม ล่ำดับขั้นตอนก่อนหลังในกำร
ปฏิบัติงำน
๓. ศึกษำกำรท่ำหม่ำ ภูมิปัญญำชำวบ้ำน
๔. ศึกษำกำรท่ำหม่ำเพิมเติมจำกอินเทอร์เน็ต
๕. แบ่งหน้ำทีกำรรับผิดชอบ
๖. ท่ำรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยเพือเบิกวัสดุ อุปกรณ์และ
วัตถุดิบ น่ำเสนอครูทีปรึกษำ
๗. ศึกษำวัตถุดิบและขั้นตอนกำรท่ำหม่ำ และเพิม
รสชำติทีดี
๘. ศึกษำกำรเก็บรักษำ ยืดอำยุ และถนอมอำหำร
๙. ลงมือปฏิบัติกิจกรรมทีวำงแผน
๑๐. ผู้ปกครองและครูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในกำรชิม
รสชำติ พร้อมรับค่ำเสนอแนะมำปรับปรุง
๑๑. ทดสอบอำยุกำรเก็บรักษำตัวหม่ำจำกกำร ตำกแห้ง
และกำรแช่ในตู้เย็น
๑๒. สรุปผลกำรทดสอบอำยุกำรเก็บรักษำตัวหม่ำจำกกำร
ตำกแห้ง และกำรแช่ในตู้เย็น
๑๓. สรุปผลกำรปฏิบัติกิจกรรม
๑๔. จัดท่ำรำยงำนโครงงำนหม่ำ

วิธีกำรท่ำหม่่ำ
ส่วนผสม
1.เนื้อวัว 2 กิโลกรัม 2.เนื้อหมู 2 กิโลกรัม
3.ไส้หมู 5 ขีด
4.กระเทียม 4 ขีด
5.เกลือแกง 3 ขีด
6.ข้ำวคัว 4 ขีด
ขั้นตอนที่ 1 คัดเนื้อวัวหรือเนื้อหมูทีไม่ติดมัน มำหันให้
เป็นชิ้นเล็ก ๆ หลังจำกนั้นน่ำมำบด 2 รอบให้เนื้อ
ละเอียด
ขั้นตอนที่ 2 โขรกกระเทียมให้พอประมำณไม่ล ะเอีย ด
มำกนักเพรำะ เวลำเคี้ยวจะได้รสชำติของกระเทียม
ขั้นตอนที่ 3 ใส่ส่วนผสมทีเหลือลงไป เช่น เกลือแกง
ข้ำวคัว หลังจำกนั้นคลุกเค้ำจนส่วนผสมเข้ำกันใช้เวลำ
ประมำณ 15 -30 นำที
ขั้นตอนที่ 4 น่ำมำบรรจุใส่ในไส้หมูทีเตรียมไว้ โดยมัด
เชือกไว้ทีปลำยข้ำงหนึง และน่ำเข็มมำเจำะเพือไล่
อำกำศออก และมัดปลำยอีกข้ำงหนึงเป็นอันเสร็จ
เรียบร้อย
ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนสุดท้ำยน่ำไปตำกแดดให้แห้ง

ผลกำรประเมิน
ได้รับกำรประเมินจำกส่ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร กิจกรรม
กำรประกวดโครงงำนอำชีพ ระดับชั้น ป.๔- ป.๖
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ปีกำรศึกษำ
๒๕๖๑ และปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ได้รับรำงวัลระดับ
เหรียญทอง

โครงงำนกำรงำนอำชีพ
อะเมซิ่งหม่่ำอินเตอร์

โรงเรียนมหำไถ่ศึกษำเมืองพล
อ่ำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ส่ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวั ดขอนแก่น
ส่ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึก ษำเอกชน
กระทรวงศึกษำธิกำร

