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¤Ó¹Ó 
สัตวน้ำเปนอาหารที่มีคุณคาตอรางกาย เปนอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดี 

รางกายสามารถยอยไดงาย มีกรดอะมิโนท่ีจำเปนตอรางกายอยางครบถวน  
ไขมันในสัตวน้ำสวนใหญประกอบดวยไขมันที่ไมอิ่มตัว ซึ่งจะชวยลดปริมาณ 
โคเลสเตอรอลในเลือด นอกจากน้ีสัตวน้ำยังเปนแหลงของวิตามินและแรธาตุ 
ที่สำคัญตอรางกาย  

การแปรรูปสัตวน้ำเปนการนำสัตวน้ำมาใชประโยชนอยางคุมคา ยืดอายุ
การเก็บรักษาสัตวน้ำใหไดนานข้ึน ชวยใหมีอาหารจากสัตวน้ำบริโภคในยามท่ี
ขาดแคลนหรือไมใชฤดูกาล นอกจากนี้ยังชวยรักษาคุณคาทางอาหารของสัตวน้ำ
ที่มีประโยชนตอรางกายและทำใหอาหารมีความปลอดภัยในการบริโภค เปนการ
เพ่ิมมูลคาใหกับสัตวน้ำและเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภัณฑที่ไดจากการ
แปรรูปดวย 

การจัดทำหนังสือการแปรรูปสัตวน้ำนี้ ประกอบดวยวิธีการแปรรูปอาหาร
จากสัตวน้ำ วิธีการบรรจุและเก็บรักษา รวมถึงวิธีการบริโภค เพ่ือใหเกษตรกร
แปรรูปสัตวน้ำ ผูประกอบการและผูสนใจทั่วไป ใชเปนแนวทางการผลิตผลิตภัณฑ
สัตวน้ำที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และผูบริโภคสวนใหญพึงพอใจ 
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»ÅÒÃÁ¤ÇÑ¹ 

»ÅÒÃÁ¤ÇÑ¹ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³± �·Õè́ Ñ́ á»Å§
ÁÒ¨Ò¡»ÅÒÃÁ¤ÇÑ¹·Õè¹ÔÂÁ·Óã¹ÂØâÃ» »ÅÒÃÁ¤ÇÑ¹
·Õèä Œ̈́ ÐÁÕÊÕàËÅ×Í§·Í§¨Ò¡¡ÒÃÃÁ¤ÇÑ¹ ÁÕÃÊªÒμÔ
·ÕèäÁ‹à¤çÁ¨¹à¡Ô¹ä» 

วัตถุดิบ 
ปลา เ กื อบ ทุ กช นิ ด

สามารถนำมารมควันได 
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
ปลา 1 กิโลกรัม 
น้ำเกลือเขมขน 10-15% 1 กิโลกรัม 
(น้ำ 1 กิโลกรัม/เกลือ 100-150  กรัม คนใหละลาย) 

 
วิธีทำ 
1. นำปลามาตัดหัว ผาทองเอาไสออก ลางใหสะอาด 
2. แลเน้ือปลาเปนช้ินตามความยาวตัวปลา (ปลาแล) หรือผาแบะแบบผีเส้ือ 

โดยผนังดานทองติดกัน  
3. แชปลาในน้ำเกลอืทีเ่ตรยีมไวนานประมาณ 5-10 นาที โดยใหนำ้เกลอืทวมปลา 
4. ยกปลาขึ้นจากน้ำเกลือ นำไปผึ่งเพื่อใหผิวเนื้อปลาตึง ประมาณ 45 นาที  
5. นำไปอบดวยความรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส นานประมาณ 1 ชั่วโมง  
6. แลวรมควันตอที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-3 ชั่วโมง  

จนปลามีสีเหลืองทอง ใชชานออยเปนเชื้อเพลิง 
7. นำออกจากตูรมควัน ผึ่งไวใหเย็น 
 
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา  

บรรจุใสถุงพลาสติกปดผนึกแบบธรรมดา หรือสุญญากาศเก็บในตูเย็น 
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานไดเลย หรือนำไปทอด หรือยำ 
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วัตถุดิบ 
ใชปลาเน้ือขาวหรือแดงก็ได แต

ควรเปนปลาที่มีเนื้อมากพอสมควร 
นิยมใชปลาทะเล เชน ปลาอินทรี  
ปลากะพง ปลาน้ำดอกไม ปลาโอลาย 
ปลาโอดำ ปลาทูนา ปลาชอนทะเล 
สวนปลาน้ำจืด เชน ปลาสวาย  
ปลาดุก ปลาโมง 

áÎÁ»ÅÒ 

สวนผสม 
เนื้อปลา 10 กิโลกรัม น้ำตาลทราย 360 กรัม 
เครื่องเทศ 50 กรัม เกลือ 400 กรัม 
น้ำ  10 กิโลกรัม 

áÎÁ»ÅÒ à»š¹ÍÒËÒÃ·Õè¡Í§¾Ñ²¹Ò
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÊÑμÇ�¹éÓ ¡ÃÁ»ÃÐÁ§ 
´Ñ́ á»Å§¢Öé¹ â´ÂÁÕÇÑμ¶Ø»ÃÐÊ§¤ �·Õè¨Ð
ãªŒà¹×éÍ»ÅÒá·¹à¹×éÍËÁÙ ÁÕ¡ÒÃ»ÃØ§ÃÊ
áÅŒÇÃÁ¤ÇÑ¹ ¼ÅÔμÀÑ³±�·Õèä Œ́¨ÐÁÕ 
ÊÕÊÇÂ Í‹Í¹¹Ø‹Á ¹‹ÒÃÑº»ÃÐ·Ò¹  
ÁÕÃÊ¤ÅŒÒÂËÁÙàº¤Í¹ 
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสมของเครื่องเทศ 
พริกไทยปน 20 กรัม ดอกจันทร 10 กรัม 
อบเชย  20 กรัม  กานพลู 20 กรัม 
    (หรือใชออลสไปสแทน)  
**คัว่ดอกจนัทร อบเชย และกานพลใูหหอม แลวปนใหละเอยีดผสมรวมกบัพรกิไทยปน 

 
การเตรียมน้ำเกลือ + เครื่องปรุง 
1. ละลายเกลือในน้ำ (เกลือ 400 กรัม + น้ำ 10 กิโลกรัม) 
2. เติมน้ำตาลและเครื่องเทศ ผสมกับน้ำเกลือใหเขากัน 

 
วิธีทำ 
1. นำปลามาลางเอาเมือกออก ตัดหัวผาทองเอาไสออก ลางดวยน้ำใหสะอาด  
2. แลเน้ือปลา แลวตัดเปนทอนๆ ลางดวยน้ำเกลือ 4% แลวลางผานน้ำอีกคร้ัง

วางปลาผึ่งไวใหสะเด็ดน้ำ 
3. นำปลาไปแชในน้ำเกลือที่ผสมเครื่องปรุงแลว 
4. เก็บในตูเย็นประมาณ 1 คืน แลวนำออกมาลางน้ำเพ่ือใหเศษเครื่องเทศ 

ซึ่งติดอยูที่ผิวหลุดออก 
5. วางเรียงบนตะแกรง ผึ่งไวใหผิวตึงประมาณ 1 ชั่วโมง แลวนำเขาตูรมควัน 

อบดวยลมรอนที่ 50 องศาเซลเซียส ประมาณครึ่งชั่วโมง แลวจึงรมควันตอที่ 
60 องศาเซลเซียส ประมาณ 1-2 ชั่วโมง จนผิวปลามีสีเหลืองทอง 

 
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 

บรรจุใสถงุพลาสตกิเกบ็ในตูเยน็ หรือถาตองการเกบ็นานควรเก็บในชองแชแขง็ 
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานไดเลย หรืออุนใหรอนกอน หรือนำไปทำตมยำแฮมปลา  

หรือสเต็กปลา 
 

หมายเหตุ 
น้ำเกลือ 4% ที่ใชลางปลา เตรียมแยกตางหากจากที่เตรียมผสมเครื่องปรุง 
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»ÅÒÃÁ¤ÇÑ¹ (áºº¡ŒÒ§¹ÔèÁ) 

»ÅÒÃÁ¤ÇÑ¹¡ŒÒ§¹ÔèÁ à»š¹
¼ÅÔμÀÑ³±�·Õè¹Ó»ÅÒ·ÕèÁÕ¡ŒÒ§ÁÒ¡ÁÒãªŒ
»ÃÐâÂª¹� â´Â·ÓãËŒ¡ŒÒ§¹ÔèÁÊÒÁÒÃ¶
ºÃÔâÀ¤¡ŒÒ§ä Œ́ ¼ÅÔμÀÑ³±�ª¹Ô´¹ÕéÁÕ
ÃÊà¤çÁ áÅÐÁÕ¡ÅÔè¹¤ÇÑ¹àÅç¡¹ŒÍÂ  
à»š¹ÍÒËÒÃ·ÕèÁÕá¤Åà«ÕÂÁÊÙ§ 

วัตถุดิบ 
ปลานวลจันทรทะเล ปลานวลจันทร

น้ำจืด ปลาจีน ปลาตะเพียน หรือปลา
ชนิดอ่ืนท่ีเน้ือไมนุมเกินไปเพราะจะทำให
ไดผลิตภัณฑที่ไมนารับประทาน ขนาด
ปลาที่พอเหมาะควรมีน้ำหนักตัวละ
ประมาณ 500-600 กรัม 
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
ปลาสด เกลือ 
น้ำตาลทราย 

 
วิธีทำ 
1. นำปลามาผาทอง เอาไสพุงออกและลางใหสะอาด 
2. แชปลาในน้ำเกลือเขมขน 26% (น้ำ 1 กิโลกรัม/เกลือ 260 กรัม คนใหละลาย)

ประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยใหน้ำเกลือทวมตัวปลา (ปลา 1 กิโลกรัม น้ำเกลือเขมขน
1 กิโลกรัม) 

3. วางปลาบนตะแกรงใหสะเด็ดน้ำ 
4. ตักน้ำตาลทรายประมาณ 1 ชอนโตะ โรยใสบริเวณทองปลา  
5. นำปลาแตละตัวมาหอดวยแผนเปลวอะลูมิเนียม 
6. นึง่ปลาดวยหมออดัความดนั โดยปลาท่ีมขีนาด 2 ตวั ตอ 1 กโิลกรมั ใชความดนั 

10 ปอนด/ตารางนิ้ว นาน 2 ชั่วโมง (สำหรับปลานวลจันทรน้ำจืด) และ  
15 ปอนด/ตารางนิ้ว นาน 2 ชั่วโมง 15 นาที (สำหรับปลานวลจันทรทะเล) 

7. นำปลาออกจากหมอนึ่งอัดความดัน ปลอยใหเย็นแลวเก็บในตูเย็น 1 คืน  
8. นำปลาออกจากตูเย็น แกะแผนเปลวอะลูมิเนียมออก วางปลาผึ่งบนตะแกรง

จนคลายความเย็น และผึ่งตอจนผิวตึง นำเขารมควันในตูรมควัน โดยอบดวย
ความรอนที่ 50-55 องศาเซลเซียส 30 นาที แลวรมควันตอโดยใชชานออย  
ที่ 60 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง 

9. นำปลาออกจากตูรมควัน ผึ่งใหเย็น  
 

วิธีการบรรจุและเก็บรักษา  
 วางปลาบนถาดกระดาษแลวหอดวยแผนพลาสติก เก็บในตูเย็น 
 

วิธีรับประทาน 
นำมาอุนใหรอนในไมโครเวฟ หรือนำมาทอดรับประทาน 
 99การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒº´á¼‹¹ 

»ÅÒº´á¼‹¹ ÁÕÅÑ¡É³Ð 
¡ÅÔè¹áÅÐÃÊªÒμÔ¤ÅŒÒÂËÁÙá¼‹¹ 

วัตถุดิบ 
ปลาท่ีใช เชน ปลาทรายแดง  

ปลาตาหวาน ปลาชางเหยียบ ปลายี่สก  
ปลานวลจันทร 
 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 1010
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลาบด 1 กิโลกรัม ซีอิ๊วขาว 50 กรัม  
ซีอิ๊วดำ 5 กรัม น้ำตาลทราย 100 กรัม  
ลูกผักชีคั่วบุบ 2 กรัม พริกไทยปน 2 กรัม  
ยี่หรา 2 กรัม  

 
วิธีทำ 
1. แลปลาเอาแตเนือ้แลวนำไปลางดวยนำ้เกลอื 4% (เกลอื 40 กรมั/นำ้ 1 กโิลกรมั) 
2. บดเนื้อปลาดวยเครื่องบด หรือสับปลาใหละเอียด 
3. นำเนื้อปลาบดมานวดประมาณ 10 นาที ดวยเครื่องนวด  
4. คนสวนผสมทั้งหมดใหละลายแลวเทผสมกับเนื้อปลา และนวดตอใหเขากัน 
5. ตักเนื้อปลาบดท่ีนวดผสมแลวใสในถุงพลาสติก (ถุงรอน) ขนาด 20x30 นิ้ว  

(ทาน้ำมันดานในถุงพลาสติกท้ัง 2 ดาน กอนใสเน้ือปลาลงไป) แลวรีด 
เนื้อปลาใหเปนแผนบางๆ 

6. ลอกแผนพลาสติกแผนบนออก กอนนำเขาตูอบ อบที่อุณหภูม ิ 50-60  
องศาเซลเซียส เปนเวลา 1½ ชั่วโมง หรือตากแดดจนผิวหนาของเนื้อปลาแหง 

7. กลับดานท่ีมีพลาสติกขึ้น ลอกแผนพลาสติกอีกดานออก ตากแดดจนแหง 
หรืออบตออีก 1½ ชั่วโมง เอาออกจากตูอบวางไวใหเย็น นำไปตัดเปนชิ้นๆ 

 
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 

บรรจใุนถุงพลาสตกิปดผนกึ หรอืเกบ็ในภาชนะทีป่ดสนทิ เก็บทีอ่ณุหภูมหิอง  
 

วิธีรับประทาน 
นำไปปง หรือทอดดวยไฟออนๆ ใหสุก 
 

1111การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒá¼‹¹ÊÇÃÃ¤� 

»ÅÒá¼‹¹ÊÇÃÃ¤ � à»š¹
¼ÅÔμÀÑ³±�·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ð ¡ÅÔè¹áÅÐ
ÃÊ¤ÅŒÒÂ¡Ñºà¹×éÍÊÇÃÃ¤� 

วัตถุดิบ 
ใชปลา ท่ีมี เ น้ือมากเปน

วัตถุดิบ 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 1212
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลา 1 กิโลกรัม ซีอิ๊วขาว 45 กรัม 
ซีอิ๊วดำ 20 กรัม น้ำตาลทราย 100 กรัม 
ลูกผักชี 2.5 กรัม ยี่หรา 2.5 กรัม 
พริกไทย 1 กรัม น้ำ 100 กรัม 
น้ำเกลือ 4% สำหรับลาง 1 กิโลกรัม 
(น้ำ 1 กิโลกรัม/เกลือ 40 กรัม คนใหละลาย) 
 
วิธีทำ 
1. นำปลามาตดัหวั ผาทองเอาไสพงุออก ลางใหสะอาด แลเน้ือปลาตามความยาว

ของตัวปลา 
2. นำเน้ือปลาท่ีแลตามยาวมาตัดครึ่งแลวใชมีดคมๆ แลเน้ือปลาตามยาวใหเปน

แผนบางๆ  
3. ลางเนื้อปลาดวยน้ำเกลือเขมขน 4% แลววางผึ่งใหสะเด็ดน้ำ 
4. นำสวนผสมทั้งหมดเคลากับเนื้อปลาจนเขากันดีหมักไว 20 นาที 
5. นำปลาท่ีหมักแลวไปวางเรียงบนตะแกรงตากปลาและนำไปตากแดดประมาณ

หน่ึงแดด หรือนำไปอบดวยความรอนที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส  
นาน 3 ชั่วโมง 

 
การบรรจุและเก็บรักษา  

บรรจุใสถุงพลาสติกเก็บไวในตูเย็น 
 

วิธีรับประทาน 
นำมายางไฟออน หรือทอดรับประทาน 
 

1313การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒá´´à´ÕÂÇ 

»ÅÒá´´à´ÕÂÇ à»š¹
¼ÅÔμÀÑ³±�»ÅÒ¡Öè§áËŒ§ ÁÕÃÊªÒμÔ
äÁ‹à¤çÁ¨Ñ´ ÁÕ¡ÅÔè¹ËÍÁËÇÒ¹ áÅÐ
à¹×éÍ¹Ø‹Á 

วัตถุดิบ 
ปลาเกือบทุกชนิดสามารถ 

นำมาทำได 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 1414
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
ปลาขนาด 4-5 ตัวตอ 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม 
น้ำเกลือเขมขน 15% 2 กิโลกรัม 
(น้ำ 2 กิโลกรัม/เกลือ 300 กรัม คนใหละลาย) 

 
วิธีทำ 
1. นำปลาสดมาตัดหัว ผาทองเอาเหงือกและไสพุงออก  
2. ลางน้ำใหสะอาด ผึ่งใหสะเด็ดน้ำ  
3. แลปลาจากดานครีบหลังโดยใหแผนทองติดกัน มีลักษณะแบบปกผีเส้ือ  

หรือแลขนานตามความยาวตัวปลา เอากางกลางออก 
4. แชปลาในน้ำเกลือเขมขน 15% นาน 15-30 นาที  
5. ลางน้ำอีกครั้ง แลวเอาชิ้นปลาวางบนตะแกรง 
6. นำไปตากแดด 3-5 ชั่วโมง 

  
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา  

ใสถุงพลาสติกปดผนึก เก็บในตูเย็น 
 

วิธีรับประทาน 
ทอด หรือยางใหสุก 
 

1515การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒàÊŒ¹»ÃØ§ÃÊ 

»ÅÒàÊŒ¹»ÃØ§ÃÊ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³± �
·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ð¤ÅŒÒÂ¡Ñºà¹×éÍàÊŒ¹á´´à ṌÂÇ 
ÁÕ¡ÒÃ»ÃØ§ÃÊáÅŒÇμÒ¡á´´ ËÃ×ÍÍº 
ãËŒáËŒ§ 

วัตถุดิบ  
ปลาเกือบทุกชนิดสามารถ

นำมาทำปลาเสนปรงุรสได แตถา
เปนเน้ือปลาท่ีมีไขมันสูงจะได
ผลิตภัณฑที่มี เนื้อนุม รสชาติ
อรอย 

 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 1616
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลาหั่นเปนเสน 1 กิโลกรัม 
ซีอิ๊วญี่ปุน (Kikoman) 60 กรัม 
น้ำตาลทราย 25 กรัม 
พริกไทยปน 7.5 กรัม 
งาคั่ว 1.5 กรัม 
น้ำเกลือเขมขน 4% สำหรับลาง 1 กิโลกรัม 
(น้ำ 1 กิโลกรัม/เกลือ 40 กรัม คนใหละลาย) 

 
วิธีทำ 
1. นำปลามาตัดหัว เอาไสพุงออก แลวแลเนื้อปลาตามความยาวตัวปลา 
2. หั่นเนื้อปลาเปนเสนยาวประมาณ 5-6 นิ้ว กวางประมาณ 1 เซนติเมตร 
3. ลางเนื้อปลาเสนดวยน้ำเกลือ 4% (เนื้อปลาตอน้ำเกลือ เปน 1:1 โดยน้ำหนัก) 
4. ลางผานน้ำสะอาดอีกครั้ง แลวตั้งไวใหสะเด็ดน้ำ 
5. ผสมเครื่องปรุง นำเนื้อปลาลงผสมเคลาใหเขากัน  
6. หมักไวประมาณ 3 ชั่วโมง หรือแชตูเย็น 1 คืน 
7. นำปลาเสนมาวางบนตะแกรงตากแดดจัด 1 แดด หรืออบท่ีอุณหภูมิ  

50 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง 
 

วิธีการบรรจุและเก็บรักษา  
บรรจุใสถุงพลาสติกปดผนึกสุญญากาศเก็บในตูเย็น ถาเก็บในชองแชแข็ง 

จะเก็บไดนานประมาณ 1 ป 
 

วิธีรับประทาน 
นำไปทอดใหสุกรับประทานเปนอาหารวาง 
 

1717การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒàªÕÂ§ 

»ÅÒàªÕÂ§ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³±�
·Õè ÁÕ ÅÑ ¡É³ÐÃÊª ÒμÔ à ËÁ× Í¹
¡Ø¹àªÕÂ§ áμ‹ ãªŒ à¹×éÍ»ÅÒà»š¹
Ê‹Ç¹¼ÊÁá·¹à¹×éÍËÁÙ  

วัตถุดิบ 
ปลาเกือบทกุชนดิสามารถนำมา

แปรรูปเปนผลิตภัณฑปลาเชียงได 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 1818
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลาบด 1 กิโลกรัม  ซีอิ๊วขาว 20 กรัม 
น้ำมันพืช 160 กรัม เกลือ 15 กรัม 
น้ำตาลทราย 250 กรัม ผงพะโล 2.5 กรัม 
ฟอสเฟต 5 กรัม ไสหมหูรอืไสแกะหรอืไสคอลลาเจน 
พรกิไทย 15  กรมั 
 
วิธีทำ 
1. ปลาสดทั้งตัว แลเฉพาะเนื้อ ลางน้ำใหสะอาด 
2. บดเนื้อปลาดวยเครื่องบด  
3. ละลายสวนผสมตางๆ ใหเขากัน แลวนำมาเคลากับเนื้อปลาบด นวดใหเขากัน

จนเหนียว ประมาณ 15 นาที 
4. นำมาอัดใสไสหมูหรือไสแกะหรือไสคอลลาเจน แลวมัดเปนทอนยาวประมาณ 

5 นิ้ว การอัดเน้ือปลาบดที่ผสมแลวใสไสตองไมใหมีฟองอากาศ เพราะถา 
อบแหงจะทำใหเหี่ยว 

5. ตากแดดหรือนำเขาตูอบอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ประมาณ 18-20 ชั่วโมง 
 

วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 
ใสถุงพลาสติกปดผนึกแบบสุญญากาศ เก็บท่ีอุณหภูมิหอง ถาตองการเก็บ

ไวนานควรเก็บในตูเย็น 
 

วิธีรับประทาน 
นำมายาง หรือทอด 
 

1919การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒËÂÍ§ 

»ÅÒËÂÍ§ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³±� 
·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ð ¡ÅÔè¹áÅÐÃÊ¤ÅŒÒÂ¡Ñº
ËÁÙËÂÍ§ áμ‹ãªŒà¹×éÍ»ÅÒá·¹ 

วัตถุดิบ 
 ควรเลือกปลาที่มีเนื้อมากและ

กลามเนื้อมีลักษณะเปนเสน เชน 
ปลากระเบน ปลากะพง ปลาฉลาม 
ปลาชอนทะเลและปลาดุก 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 2020
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลาที่นึ่งสุกแลว 1 กิโลกรัม ซีอิ๊วขาว 150 กรัม 
ซีอิ๊วดำ 20 กรัม น้ำตาลทราย 110 กรัม 
น้ำ 350 กรัม 

 
วิธีทำ 
1. นำปลามาขอดเกล็ด ตัดหัวผาทองเอาไสพุงออก ลางใหสะอาด 
2. แลเน้ือปลาแลวลางดวยน้ำเกลือ 4% (เกลือ 40 กรัม/น้ำ 1 ลิตรหรือ  

1 กิโลกรัม) วางผึ่งใหสะเด็ดน้ำ 
3. นำเนื้อปลาแลมานึ่งใหสุก (ใชเวลาประมาณ 30 นาที) 
4. แยกเนือ้ปลาออกจากกระดูกและหนังใหไดแตเนือ้ลวนๆ ใชชอนสอมยเีน้ือปลา 
5. นำสวนผสมใสกระทะตั้งไฟออนคนใหละลายเขากันดี ใสเนื้อปลาท่ียีแลวคน

ใหเขากัน ผัดตอจนเน้ือปลาฟูและแหงไดที่ แลวเทใสถาดเกลี่ยใหสม่ำเสมอ  
นำเขาตูอบที่ 50 องศาเซลเซียส นานประมาณ ½-1 ชั่วโมง 

6. นำไปผึ่งใหเย็น 
 
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 

บรรจุในภาชนะที่กันความชื้นได เชน ขวดแกว หรือถุงพลาสติก ปดผนึก 
ใหสนิทจะเก็บไวไดนาน 

 
วิธีรับประทาน 

นำไปใสเปนไสแซนวิช โรยหนาขาวตัง หรือรับประทานกับขาวตม 
 

หมายเหตุ  
ถาเปนปลากระเบนหรือปลาฉลาม เมื่อแยกเน้ือออกแลว นำปลาท่ีตมสุก

ไปลางน้ำโดยยีเปนเสนๆ แลวลางน้ำประมาณ 2 คร้ัง เพื่อลางเอาไขมันออก 
แลวนำไปใสถุงผาดิบบีบน้ำออก นำเนื้อปลาที่ไดไปทำตามวิธีขางตน 

 2121การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒÃŒÒ 

»ÅÒÃŒÒ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³±�¾×é¹àÁ×Í§
¢Í§ä·Â »ÅÒÃŒ Ò¨ ÐÁÕ¡ÒÃ¼ÅÔμ  
2 áºº ¤×Í »ÅÒÃŒÒ¢ŒÒÇ¤ÑèÇ áÅÐ
»ÅÒÃŒÒÃÓ  

วัตถุดิบ 
ปลาน้ำจืด : ปลากระดี่ ปลาชะโด 
ปลาชอน ปลาดุก ปลาแขยง ปลาซิว 
ปลาสรอย ปลาตะเพียน ปลานิล 
ปลาทะเล : ปลาปากคม ปลาจวด 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 2222
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
ปลาสด 1 กิโลกรัม 
เกลือ 200-250  กรัม 
ขาวคั่ว หรือรำขาวคั่ว 100-120 กรัม 

 
วิธีทำ 
1. นำปลาสดมาขอดเกล็ด ตัดหัว ผาทองเอาไสพุงออก ลางดวยน้ำใหสะอาด 

วางผึ่งใหสะเด็ดน้ำ 
2. เคลาปลากับเกลือใหเขากัน 
3. ใชเกลือรองกนโองแลวเทปลาที่ เคลาเกลือแลวใสโอง อัดปลาใหแนน  

โรยเกลือปดทับดานบน 
4. ใชตาขายไนลอนหรือแผนพลาสติกปดปากโอง มัดใหแนน เพ่ือปองกัน 

สิ่งสกปรก แมลง และสัตวตางๆ ตกลงไป 
5. ตั้งโองไวในที่รม หมักนานประมาณ 2 อาทิตย ถึง 3 เดือน 
6. นำปลาหมักมาผสมกับขาวคั่ว หรือรำขาวคั่ว เคลาใหเขากัน 
7. อดัปลาลงในโองใหแนนอีกครัง้ ใชตาขายไนลอนหรอืแผนพลาสติกปดปากโอง

มัดใหแนน  
8. ตั้งโองไวในที่รม หมักนาน 6-12 เดือน จะไดปลาราที่มีกลิ่นหอม 

 
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 

เก็บไวในโองหรือไหท่ีหมัก ตักข้ึนมารับประทานเมื่อตองการจนกวาจะหมด 
หรือแบงใสถุงพลาสติกปดผนึก หรือขวดแกวฝาพลาสติก สำหรับจำหนาย 
 
วิธีรับประทาน 

นำไปทำน้ำพริก หลน แกง ทอดหรือใสสมตำรับประทาน 
 

2323การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒ´Ø¡ÃŒÒ 

»ÅÒ´Ø¡ÃŒÒ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³±�¾×é¹àÁ×Í§·Ò§ÀÒ¤ãμŒ¢Í§ä·Â 
·Ó¨Ò¡»ÅÒ´Ø¡¹Óä»ËÁÑ¡áÅÐμÒ¡ãËŒáËŒ§ ÃÊªÒμÔ¤ÅŒÒÂ»ÅÒÃŒÒ 
·Ò§ÀÒ¤ÍÕÊÒ¹ 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 2424

กอ
งพั
ฒน

าอุ
ตส
าห
กร
รม
สัต
ว์น
ํ้า



กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

วัตถุดิบ 
ปลาดุกขนาด 3-4 ตัว/กิโลกรัม 
 

สวนผสม 
ปลาดุก 30 กิโลกรัม 
เกลือ 1-1.2 กิโลกรัม 
น้ำตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม 

 
วิธีทำ 
1. นำปลามาตัดหัวเอาไสพุงออกและลางน้ำใหสะอาด ถาตองการใหมีกลิ่นของ

การหมักใหแชน้ำทิ้งไว 3-5 ชั่วโมง เอาขึ้นวางบนตะแกรงใหสะเด็ดน้ำ 
2. นำปลามาเคลากับเกลือและน้ำตาลใหเขากัน นำไปหมักในถัง 1 คืน (ปดฝาให

มิดชิด) 
3. เอาปลาออกตากแดดจัดประมาณคร่ึงวัน วางผึ่งใหเย็นแลวหอปลาดวย

กระดาษหอละ 1 ตัว เก็บใสถังไว 
4. เอาปลาออกตากแดดอีก โดยทำเหมือนวันแรก ทำซ้ำประมาณ 4 วัน สำหรับ

ในวันท่ี 2 และ 3 นำปลามาเคลาน้ำตาลทรายแดงกอนตากแดด จะชวยให
ปลาดุกราที่ไดมีสีสวยและรสชาติกลมกลอม 

  
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 

หอตัวปลาดุกราที่ไดดวยกระดาษหอละตัวใหมองเห็นสวนหาง แลววางเรียง
ใสถุงพลาสติกปดผนึก เก็บในตูเย็น 

 
วิธีรับประทาน 

นำไปทอด ใสหอมซอย พริกขี้หนูซอย บีบมะนาว รับประทานกับขาว 
 

2525การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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á¨‹ÇºÍ§ 

á¨‹ÇºÍ§ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³±�·Õè¹ÓàÍÒ
»ÅÒÃŒÒÁÒâ¢Å¡ËÃ×ÍÊÑº¼ÊÁÃÇÁ¡Ñº¾ÃÔ¡ 
ËÍÁ ¡ÃÐà·ÕÂÁ ¢‹Ò μÐä¤ÃŒ ãºÁÐ¡ÃÙ´ 
áÅŒÇ»ÃØ§áμ‹§ÃÊ Œ́ÇÂ¹éÓ»ÅÒÃŒÒ ¹éÓμÒÅ 
áÅÐ¹éÓÁÐ¢ÒÁà»‚Â¡ 

วัตถุดิบ  
ปลาราปลากระดี่ ปลารา

ปลาชอน หรือปลาราปลาชนิด
อื่นๆ 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 2626

กอ
งพั
ฒน

าอุ
ตส
าห
กร
รม
สัต
ว์น
ํ้า



กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
ปลาราสับ 200 กรัม หอมแดง 200 กรัม 
กระเทียม 100 กรัม มะเขือเทศ (หั่นเปนชิ้นเล็กๆ คั่ว) 150  กรัม 
มะขามเปยก 100 กรัม พริกขี้หนูปน 50 กรัม 
ขา ตะไคร ใบมะกรูด 50 กรัม น้ำตาลทราย 15 กรัม 
(หั่นเปนชิ้นเล็กๆ คั่วใหหอม)  น้ำปลาราตมสุก 200 กรัม  
น้ำ  250 กรัม  

 
วิธีเตรียมเครื่องปรุง 
1. นำปลารามาตัดหัวออก สับทั้งกาง 
2. คั่วพริกขี้หนูแหง แลวนำมาปนใหละเอียด 
3. หัน่ขา ตะไคร ใบมะกรดู เปนชิน้บางๆ นำไปคัว่ใหเหลอืง แลวนำไปปนใหละเอยีด 
4. ปอกเปลอืกหอมแดงและกระเทยีมแลวนำไปคัว่ใหสกุ กอนนำไปปนใหละเอียด 
5. มะเขือเทศหั่นเปนลูกเตา นำไปคั่วใหสุก แลวปนใหละเอียด 
 
วิธีทำ 
1. คั่วปลาราสับดวยไฟออนๆ จนสุก 
2. ใสเครื่องเทศ ไดแก ขา ตะไคร ใบมะกรูด หอมแดง กระเทียม มะเขือเทศ  

ที่ปนละเอียดผสมใหเขากัน เติมพริกขี้หนูปนแลวคั่วตอ 
3. ปรงุรสดวยนำ้มะขามเปยก นำ้ตาลทราย ชมิรส คัว่ตอจนไดทีแ่ละต้ังทิง้ไวใหเยน็  

 
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 

เม่ือผลิตภัณฑเย็นแลว ตักใสกระปุกพลาสติก (ชนิดโพลีโพรไพลีน) หรือ 
ขวดแกว ปดฝาใหแนน เก็บที่อุณหภูมิหอง หรืออุณหภูมิตูเย็น 

 
วิธีรับประทาน 

คลุกกับขาวรับประทานพรอมผักสด 
 2727การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒÊŒÁ 

»ÅÒÊŒÁ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³± �
»ÃÐàÀ·ËÁÑ¡´Í§ â´ÂãªŒ»ÅÒ
·Ñé§μÑÇËÃ×Íà¹×éÍ»ÅÒËÑè¹à»š¹ªÔé¹
ËÁÑ¡¡Ñº¢ŒÒÇÊØ¡áÅÐ¡ÃÐà·ÕÂÁ 
¨¹à¡Ô´ÃÊà»ÃÕéÂÇ 

วัตถุดิบ 
ปลาที่ใช ไดแก ปลาตะเพียน 

ปลาจีน ปลาทับทิม ปลานิล 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 2828
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
ปลา 1 กิโลกรัม 
เกลือ 30-50 กรัม 
ขาวเจาหรือขาวเหนียวสุก 100-150 กรัม 
กระเทียมบด 50-80 กรัม 

 
วิธีทำ 
1. นำปลาสดทั้งตัวมาขอดเกล็ด ผาทองเอาไสพุงออก ลางทองและเหงือก 

ใหสะอาด  
2. สำหรับปลาท้ังตัว บั้ง แลววางผ่ึงสะเด็ดน้ำจนผิวแหงประมาณ 15 นาที  

กรณีตัวใหญแลเนื้อเปนชิ้นทำปลาสมชิ้น หรือหั่นเปนชิ้นยาวทำปลาสมเสน 
3. นวดหรือเคลาปลากับเกลือจนเนื้อปลานุม 
4 หมักทิ้งไวประมาณ 2 ชั่วโมง เทน้ำเกลือและน้ำที่ไหลออกจากตัวปลาออก 
5. เคลากับขาวสุกและกระเทียมที่บดรวมกันไว 
6. นำไปใสในภาชนะอัดใหแนน ปดภาชนะใหมิดชิด 
7. หมักไวที่อุณหภูมิหอง 3-5 วัน จนเกิดรสเปรี้ยว 

 
การบรรจุและเก็บรักษา 

ใสถุงพลาสติกปดผนึกเก็บในตูเย็น 
 

วิธีรับประทาน 
นำมาทอดใหสุกแลวรับประทานกับขาว 
 

2929การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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áË¹Á»ÅÒ (ÊŒÁ¿˜¡) 

áË¹Á»ÅÒ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³± �·Õè
ÁÕÅÑ¡É³ÐáÅÐÃÊªÒμÔ¤ÅŒÒÂáË¹ÁËÁÙ  
ÁÕ¡ÒÃ»ÃØ§ÃÊáÅÐËÁÑ¡ãËŒÁÕÃÊà»ÃÕéÂÇ 
μÒÁ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ 

วัตถุดิบ 
ปลาที่ใช ไดแก ปลายี่สกเทศ 

ปลานวลจันทร ปลาชะโด ปลาจีน  
ปลาสรอยขาว ปลาสลาด ปลากราย 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 3030
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลาบด 1 กิโลกรัม 
เกลือปน 20-30 กรัม 
ขาวเจา หรือขาวเหนียวสุก 150 กรัม 
กระเทียมบด 15-30 กรัม 
 
วิธีทำ 
1. นำปลาสดท้ังตัวมาขอดเกล็ด ตัดหัว เอาไสพุงออก ลางน้ำใหสะอาด แลเอา

เฉพาะเนื้อ 
2. บดเนื้อปลาดวยเครื่องบด  
3. นวดเนือ้ปลาบดกบัเกลอื ขาวสกุ กระเทียม ประมาณ 10-15 นาท ีใหเน้ือปลา 

ขาวสุก และกระเทียมเขากันดี  
4. หอดวยใบตองหรืออัดใสถุงพลาสติก  
5. วางไวที่อุณหภูมิหองประมาณ 3 วัน จนเกิดรสเปรี้ยว 

 
การบรรจุและเก็บรักษา 

ใสถุงพลาสติกปดผนึกแลวเก็บในตูเย็น 
 

วิธีรับประทาน 
นำมาทอดใหสุกแลวรับประทานกับขาว 
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äÊŒ¡ÃÍ¡ÍÕÊÒ¹ (»ÅÒ) 

äÊŒ¡ÃÍ¡ÍÕÊÒ¹ (»ÅÒ)  
à»š¹¼ÅÔμÀÑ³±�·Õè ÁÕ ÅÑ ¡É³ÐáÅ Ð
Ê‹Ç¹¼ÊÁàª‹¹à ṌÂÇ¡ÑºäÊŒ¡ÃÍ¡ÍÕÊÒ¹
·Õè·Ó¨Ò¡à¹×éÍËÁÙ áμ‹ãªŒà¹×éÍ»ÅÒá·¹ 

วัตถุดิบ 
ควรใชปลาที่ มี เนื้ อขาวและ 

ไขมันต่ำ ไดแก ปลานิล ปลานวลจันทร  
ปลายี่สก และ ปลากราย เปนตน 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 3232
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลาบด 1 กิโลกรัม เกลือ 35 กรัม 
พริกไทยปน 1.25 กรัม ขาวสุก 500 กรัม  
วุนเสน 500 กรัม กระเทียม 125 กรัม 
น้ำตาลทราย 30 กรัม 
ไสหมูหรือไสแกะหรือไสคอลลาเจน 

 
วิธีทำ 
1. ปลาสด ขอดเกล็ด ตัดหัว เอาไสพุงออก ลางน้ำใหสะอาดแลเอาเฉพาะเนื้อ  
2. บดเนื้อปลาดวยเครื่องบด 
3. นำ เกลือ กระเทียม พริกไทย น้ำตาลทราย ผสมใหเขากันกอน 
4. ใสวุนเสนที่แชน้ำจนเสนนิ่ม ขาวสุก และเนื้อปลาบดคลุกเคลาตอจนเขากัน 
5. อัดใสไส มัดเปนทอนๆ 
6. นำไสกรอกท่ีไดใสถุงพลาสติก ปดปากถุง วางไวที่อุณหภูมิหองประมาณ  

2-3 วัน ไสกรอกจะเปรี้ยวไดที่ 
 

การบรรจุและเก็บรักษา 
เมื่อไสกรอกเปร้ียวไดท่ี ถาไมรับประทานทันที ควรใสถุงพลาสติกปดผนึก

แลวเก็บในตูเย็น 
 

วิธีรับประทาน 
นำมาทอดใหสุกแลวรับประทานกับขิงสด ผักชี ผักกาดหอม ถั่วลิสงทอด 

พริกสด 
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¹éÓ»ÅÒ 

¹éÓ»ÅÒ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³±�ÊÑμÇ�¹éÓ
¾×é¹àÁ×Í§¢Í§ä·Â ãªŒà»š¹à¤Ã×èÍ§»ÃØ§
áμ‹§ÃÊÍÒËÒÃ 

วัตถุดิบ 
น้ำปลาทำไดจากปลาน้ำจืด

และปลาทะเล นิยมทำจากปลา
ขนาดเล็ก ปลาน้ำจืดที่ ใช เปน 
วัตถุดิบ ไดแก ปลาสรอยและ 
ปลาซิว สวนปลาทะเล ไดแก  
ปลากะตัก หรือปลาไสตัน 
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กอ
งพั
ฒน

าอุ
ตส
าห
กร
รม
สัต
ว์น
ํ้า



กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
ปลาสด (ปลากะตัก ปลาซิวแกว ปลาสรอย)  90 กิโลกรัม 
เกลือ 30 กิโลกรัม 

 
วิธีทำ 
1. นำปลามาเคลากับเกลือใหทั่ว โดยใชอัตราสวน ปลา:เกลือ เปน 3:1 โดย

น้ำหนัก 
2. ใสเกลือรองกนบอหมัก (อาจใช ตุม/โอง/ไห) ใสปลาท่ีเคลาเกลือแลวและ 

เทเกลอืทับดานบน ปดฝาบอหมกั อยาใหนำ้เขา ควรตัง้บอหมกัไวกลางแจง 
3. หมักทิ้งไวนาน 12-18 เดือน จะไดน้ำปลาสีน้ำตาลแกมแดง 
4. กรองของเหลวที่ไดผานกากปลาจนใส 
5. ของเหลวใสท่ีได จะเปนน้ำปลาน้ำหนึ่ง อาจบรรจุใสขวดจำหนายเลย หรือ

ผสมน้ำตาลทรายกอนบรรจุจำหนาย 
6. กากปลาที่เหลือ ใสน้ำเกลือเขมขน (26%) ลงไปใหทวมกากปลา หมักตอนาน

ประมาณ 4-6 เดือน แลวจึงกรองและบรรจุใสขวด เชนเดียวกับน้ำหนึ่ง 
7. ถามีกากปลาเหลือ อาจใสน้ำเกลือเขมขนเพื่อหมักตอเปนน้ำปลาน้ำท่ีสามได 

สวนกากปลาที่เหลือนำไปใชเปนปุยสำหรับใสตนไมได 
 
สำหรับน้ำปลาท่ีไดจากการหมักนำ้ท่ีสองและสามจะมีคณุภาพตำ่ลงไปเรือ่ยๆ 

อาจเปนน้ำปลาผสม ซึ่งตองมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพ 
 

การบรรจุและเก็บรักษา 
บรรจุในขวดแกวปดฝาใหมิดชิด ถายังไมเปดใชสามารถเก็บไดนาน 

มากกวา 1 ป  
 
วิธีรับประทาน 

ใชเปนเครื่องปรุงรสในการประกอบอาหารไทย 
 3535การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒÂÍ 

»ÅÒÂÍ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³± � 
·ÕèÁÕÅÑ¡É³Ð áÅÐÊ‹Ç¹¼ÊÁ àª‹¹
à ṌÂÇ¡ÑºËÁÙÂÍ ·ÓÁÒ¨Ò¡»ÅÒ 
·ÕèÁÕà¹×éÍ¢ÒÇ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁàË¹ÕÂÇ
¾ÍÊÁ¤ÇÃ 

วัตถุดิบ 
ปลาน้ำจืด ไดแก ปลานวลจันทร 

ปลายี่สก ปลากราย ปลานิล หรือ 
จะใชปลาทะเล เชน ปลาอินทรี  
ปลาทรายแดง ปลาน้ำดอกไม 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 3636
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลาบด 1 กิโลกรัม 
เกลือปน 20 กรัม 
พริกไทยปน 12 กรัม 
ไขไก 1 ฟอง 
น้ำมันพืช  50 กรัม  
น้ำแข็งบดละเอียด 30 กรัม 

 
วิธีทำ 
1. นำปลาสดมาขอดเกลด็ ตดัหวัเอาไสพงุออก ลางนำ้ใหสะอาด แลเอาเฉพาะเน้ือ  
2. บดเนื้อปลาดวยเครื่องบดใหละเอียด 
3. นวดเนื้อปลา 5 นาที ใสเกลือครึ่งหนึ่ง นวดตออีก 10 นาที เติมเกลือที่เหลือ

นวดตออีก 10 นาที ระหวางนวด เติมน้ำแข็งบดละเอียดลงไปดวย 
4. ใสไขแลวนวดตอ 5 นาที แลวจึงเติมพริกไทยและมันหมู นวดผสมใหเขากัน

อีกประมาณ 3 นาที (ถาใชน้ำมันพืชแทนมันหมู ใสประมาณ 50 กรัม) 
5. นำปลายอท่ีผสมแลวหอดวยใบตองแบบหมูยอ แลวใสลังถึงน่ึงในน้ำเดือด

ประมาณครึ่งชั่วโมง  
 

การบรรจุและเก็บรักษา  
บรรจุใสถุงพลาสติก ปดผนึกเก็บในอุณหภูมิตูเย็น  
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานไดเลย หรือนำไปทอด หรือยำรับประทาน 
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äÊŒÍÑèÇ»ÅÒ 

äÊŒÍÑèÇ à»š¹ÍÒËÒÃ¾×é¹àÁ×Í§¢Í§
ÀÒ¤àË¹×Í ¹ÔÂÁºÃÔâÀ¤¡Ñº¹éÓ¾ÃÔ¡
Ë ¹Ø‹ Á á Å Ð ¢Œ Ò Ç à Ë ¹Õ Â Ç ¹Öè § ÊØ ¡  
·ÕèÁÕ¨ÓË¹‹ÒÂ·ÑèÇä»¨Ðà»š¹äÊŒÍÑèÇËÁÙ  
áμ‹ÊÒÁÒÃ¶¹Óà¹×éÍ»ÅÒÁÒ·Óá·¹ 
à¹×éÍËÁÙä´Œ  

วัตถุดิบ 
เน้ือปลาเกอืบทกุชนดิท้ังปลาทะเล

และปลาน้ำจืด เชน ปลาทรายแดง  
ปลาฤๅษ ีปลาชางเหยียบ ปลาดาบลาว 
ปลาลิน้หมา ปลานำ้ดอกไม ปลาชอนทะเล 
ปลาดุก ปลายี่สก ปลานวลจันทร 
ปลากราย และปลานิล 

 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 3838
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลาบด 1 กิโลกรัม น้ำตาล 10 กรัม 
มันหมูหั่นชิ้นเล็กๆ 100 กรัม ตนหอมหั่นหยาบ 100 กรัม 
ใบมะกรูดหั่นฝอย 10 กรัม น้ำปลา 20 กรัม 
ซีอิ๊วขาว 30 กรัม ไสหมูหรือไสแกะหรือไสคอลลาเจน  
เครื่องแกง : 
พริกแหง 25 กรัม กระเทียม 100 กรัม 
หอมแดงหั่นฝอย 100 กรัม ตะไครซอย 100 กรัม 
ผิวมะกรูดซอย 10 กรัม กะป 20 กรัม 
เกลือปน 10 กรัม  
วิธีทำ 
1. นำสวนผสมเครื่องแกงมาโขลกหรือบดใหละเอียดเขากัน 
2. นำปลาสดมาขอดเกลด็ ตดัหัวเอาไสพงุออก ลางน้ำใหสะอาด แลเอาเฉพาะเนือ้ 

แลวสับหรือบดเนื้อปลาดวยเครื่องบด 
3. ผสมเน้ือปลากับมันหมู น้ำปลา ซีอิ๊วขาว น้ำตาลและเครื่องแกง โดยเคลา 

ใหเขากัน ใสตนหอมหั่นหยาบและใบมะกรูดหั่นฝอย เคลาตอใหเขากันดี 
4. อัดใสไส (ผูกเปนทอน ตามความยาวที่ตองการ) 
5. นำไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือนึ่งประมาณ 

15 นาที หรือนำไปยางจนสุก ขณะยางใชสอมหรือไมปลายแหลมจิ้มไสอั่ว 
ใหเปนรูเล็กๆ เพื่อไลอากาศและปองกันไมใหไสแตก 

6. วางผึ่งใหเย็น   
การบรรจุและเก็บรักษา 

บรรจุใสถุงพลาสติกปดผนึกเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิตูเย็นหรือแชแข็ง  
วิธีรับประทาน 

 นำมาทอดหรือยางใหสุกกอนรับประทาน สำหรับไสอั่วที่เก็บรักษาไวใน 
ตูเย็นหรือชองแชแข็งควรนำออกมาวางใหคลายเย็นแลวอุนใหรอนกอนรับประทาน 
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ä ÊŒ ¡ Ã Í ¡ » Å Ò  
ÁÕÅÑ¡É³ÐáÅÐÃÊªÒμÔ¤ÅŒÒÂ¡Ñº
äÊŒ¡ÃÍ¡ËÁÙ áμ‹ãªŒà¹×éÍ»ÅÒá·¹ 
¶ŒÒãªŒà¹×éÍ»ÅÒËÅÒÂª¹Ô´¼ÊÁ¡Ñ¹
¤ÇÃãªŒ»ÅÒ·ÕèÁÕà¹×éÍàË¹ÕÂÇà»š¹
Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºËÅÑ¡ 

äÊŒ¡ÃÍ¡»ÅÒ 

วัตถุดิบ 
ปลาทะเล ไดแก ปลาอินทร ีปลา

หางเหลือง ปลากระโทงเทง ปลาทรายแดง
ปลาฤๅ ษ ีปลาชางเหยียบ ปลาดาบลาว 
ปลาล้ินหมา ปลาน้ำดอกไม ปลาชอนทะเล

หรือปลาน้ำจืด เชน ปลายี่สก  
ปลานวลจันทร ปลากราย ปลาดกุ ปลานลิ 
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลาบด  1 กิโลกรัม เกลือปน 30 กรัม 
น้ำตาล 15 กรัม แปงมัน 100 กรัม 
น้ำมันพืช 250 กรัม กระเทียมสับละเอียด 20 กรัม 
พริกไทย 10 กรัม หอมใหญสับละเอียด 30 กรัม 
ผงลูกจันทน  1 กรัม น้ำผสมน้ำแข็ง  400 กรัม 
ไขขาวผง 15 กรัม (หรือไขขาวสด 30 กรัม)  
ไสหมูหรือไสแกะหรือไสคอลลาเจน 

 
วิธีทำ 
1. นำปลาสดมาขอดเกลด็ ตดัหวัเอาไสพงุออก ลางนำ้ใหสะอาด แลเอาเฉพาะเน้ือ 
2. บดหรือสับเนื้อปลาใหละเอียดดวยเครื่องบด 
3. นวดเนื้อปลาบดกับเกลือประมาณ 5 นาที  
4. นำสวนผสมมาละลายในน้ำ 200 กรัม ใสผสมกับเน้ือปลาในขอ 3 นวดตอ

ประมาณ 20 นาที ใสน้ำมันพืชและน้ำ/น้ำแข็งที่เหลือนวดตอใหเขากันดี 
5. นำปลาท่ีนวดไดที่แลวใสเครื่องอัดไสกรอกและอัดใสไส (ผูกเปนทอน  

ตามความยาวที่ตองการ) 
6. นำไปตมที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ประมาณ 20-30 นาที 
7. จากนั้นนำไปตมที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส อีกประมาณ 20-30 นาที 
8. นำไสกรอกที่ตมแลวแชลงในน้ำเย็น ใหหายรอน 
9. วางผึ่งใหสะเด็ดน้ำ 

 
การบรรจุและเก็บรักษา 

บรรจุใสถุงพลาสติกเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิตูเย็นหรือแชในน้ำแข็ง 
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานไดทันที หรือนำมาทอด หรือยำ 
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ÅÙ¡ªÔé¹»ÅÒ 
ÅÙ¡ªÔé¹»ÅÒ ¡ÒÃ·ÓÅÙ¡ªÔé¹»ÅÒ ÍÒÈÑÂ
ËÅÑ¡¡ÒÃ§‹ÒÂæ â´Â¹Ç´à¹×éÍ»ÅÒ¡Ñºà¡Å×Í
¨Ð·ÓãËŒà¹×éÍ»ÅÒàË¹ÕÂÇ¨¹ÊÒÁÒÃ¶»˜œ¹ 
à»š¹ÅÙ¡ªÔé¹ä´Œ ÊÓËÃÑºÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 
ÅÙ¡ªÔé¹»ÅÒ¼ÙŒ¼ÅÔμÁÑ¡¨ÐãªŒ¹éÓ¼ÊÁà¾×èÍãËŒ
à¹×éÍÅÙ¡ªÔé¹¹ÔèÁáÅÐà¾ÔèÁ»ÃÔÁÒ³ ºÒ§¤ÃÑé§ 
¼ÙŒ¼ÅÔμ¨ÐàμÔÁá»‡§à¾×èÍãËŒÅÙ¡ªÔé¹àË¹ÕÂÇ
áÅÐà¾ÔèÁ»ÃÔÁÒ³àª‹¹à ṌÂÇ¡Ñ¹ «Öè§ÅÙ¡ªÔé¹
·ÕèãÊ‹á»‡§àËÁÒÐ·Õè¨Ð¹Óä»·Í´ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ 

วัตถุดิบ 
ควร เลือกใชปลาที่ เนื้ อมี 

ความเหนียวสูง สำหรับปลาทะเล  
ไดแก ปลาอินทรี ปลาหางเหลือง  
ปลากระโทงเทง ปลาทรายแดง 
ปลาชางเหยียบ ปลาดาบลาว  
ปลาลิ้นหมา ปลาน้ำดอกไม  
ปลาชอนทะเล หรือปลาน้ำจืด เชน 
ปลาย่ีสก ปลานวลจันทร ปลากราย  

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 4242
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม (แบบไมใสแปง) 
เนื้อปลาบด 1 กิโลกรัม พริกไทยปน 10 กรัม  
เกลือปน 30 กรัม น้ำตาลทราย 35 กรัม 
(3% ของน้ำหนักเนื้อปลา)   น้ำแข็งบดละเอียด 300 กรัม 
สวนผสม (แบบใสแปง) 
เนื้อปลาบด 1 กิโลกรัม เกลือปน  30 กรัม  
น้ำตาลทราย 50 กรัม กระเทียมสับ 50 กรัม 
พริกไทยปน 10 กรัม แปงมัน  280 กรัม 
น้ำแข็งบดละเอียด 350 กรัม 

 
วิธีทำ 
1. นำปลาสดทั้งตัวมาขอดเกล็ด ตัดหัวเอาไสพุงออก ลางใหสะอาด 
2. แลปลาเอาแตเนือ้มาบดดวยเครือ่งบดใหละเอยีด แชเนือ้ปลาบดในน้ำแขง็ใหเยน็จดั 
3. นวดเนื้อปลาที่บดละเอียดแลวกับเกลือนานประมาณ 5-10 นาที  
4. เติมสวนผสมทั้งหมด และน้ำแข็ง ระหวางที่เติมยังคงนวดปลาตอไปใชเวลา

ประมาณ 15 นาที 
5. นำปลาท่ีนวดไดที่แลวบรรจุลงเคร่ืองปนลูกชิ้นหรือปนดวยมือเปนลูกกลม  

ใสในน้ำอุน 
6. ลกูช้ินท่ีไดแชในนำ้อุน 40 องศาเซลเซียส ประมาณ 20 นาท ีเพือ่ใหลกูชิน้แข็งตวั 
7. ตมตอในน้ำรอนอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส ประมาณ 20 นาที  
8. แชลูกชิ้นที่ตมสุกแลวในน้ำเย็น 

 
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 

บรรจุลูกชิ้นใสถุงพลาสติกแลวเก็บแชในน้ำแข็งหรือตูเย็น (อุณหภูมิ 5-8 
องศาเซลเซียส) จะเก็บไดนาน 1-2 อาทิตย 

 
วิธีรับประทาน 

รับประทานไดทันที นำไปน่ึงหรือทอด จิ้มกับน้ำจ้ิม หรือนำไปใสกวยเต๋ียว 
ตมจืด แกงเผ็ด 4343การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒº´ªØº¢¹Á»˜§»†¹ ËÃ×Í»ÅÒ·Ô¾Â� 

»ÅÒº´ªØºà¡Åç´¢¹Á»˜§
ËÃ×Í»ÅÒ·Ô¾Â� à»š¹¼ÅÔμÀÑ³±�·Õè
ÊÒÁÒÃ¶¹ÓàÍÒà¹×éÍ»ÅÒÁÒãªŒ»ÃÐâÂª¹�ä Œ́ËÁ´ 

วัตถุดิบ 
ปลาเกือบทุกชนิด  

ท้ังปลาน้ำจืดและปลาทะเล 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 4444
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
เนื้อปลาบด 500 กรัม เกลือปน 6 กรัม 
พริกไทยปน 2.5 กรัม น้ำตาลทราย 5-10 กรัม 
หัวหอมใหญสับละเอียด 10 กรัม ขนมปงปน 155 กรัม 
น้ำเย็น  

 
วิธีทำ 
1. นำปลาสดมาขอดเกล็ด ตัดหัว เอาไสพุงออก ลางใหสะอาด แลเอาเฉพาะเนื้อ 
2. นำเนื้อปลามาบดดวยเครื่องบดหรือสับใหละเอียด 
3. ลางเนื้อปลาบดดวยน้ำเย็น 2 ครั้ง แลวบีบน้ำออก  
4. นำเน้ือปลามานวดผสมกับเกลือโดยเติมเกลือทีละนอยจนหมด ถาเน้ือปลา

แหงเกินไปใหเติมน้ำเย็นลงไป 
5. เติมน้ำตาลทรายและพริกไทย นวดผสมจนเขากันดีแลวจึงใสหอมใหญ 

สับละเอียด นวดตอไปจนเปนเนื้อเดียวกัน 
6. โรยเกล็ดขนมปงบนถาดสี่เหลี่ยม แลวเทเน้ือปลาบดที่ผสมแลวลงบนถาด

เกล่ียใหเต็มถาดโดยใหความหนาของเน้ือปลาประมาณ 1.0-1.5 เซนติเมตร 
แลวโรยหนาดวยเกล็ดขนมปงใหทั่ว 

7. ใชมีดตัดเนื้อปลาใหเปนชิ้นสี่เหลี่ยมยาว 5-6 เซนติเมตร กวาง 1 เซนติเมตร 
ตั้งทิ้งไวประมาณ 20 นาที เพื่อใหเนื้อปลาแข็งตัว 

 
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 

ใสถงุพลาสติกปดผนกึ เกบ็ในตูเยน็ (ชองแชแขง็อุณหภมู-ิ18 องศาเซลเซียส) 
 

วิธีรับประทาน 
นำไปทอดในน้ำมันจนสุก จิ้มน้ำจิ้มบวย รับประทานเปนอาหารวาง 
 

4545การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 

กอ
งพั
ฒน

าอุ
ตส
าห
กร
รม
สัต
ว์น
ํ้า



¢¹Á´Í¡¨Í¡¡ØŒ§/»ÅÒ à»š¹¢¹Áä·Â
ÁÒáμ‹́ Ñé§à ỐÁ ¹ÓÁÒ´Ñ́ á»Å§â´Â¡ÒÃãÊ‹à¹×éÍ»ÅÒËÃ×Í
¡ØŒ§¼ÊÁä» Œ́ÇÂà»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁ¤Ø³¤‹Ò·Ò§ÍÒËÒÃ ä Œ́á¡‹ 
â»ÃμÕ¹¨Ò¡à¹×éÍÊÑμÇ� 

¢¹Á´Í¡¨Í¡¡ØŒ§/»ÅÒ 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 4646
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
แปงมัน 94 กรัม แปงขาวเจา 94 กรัม 
แปงสาลี 60 กรัม กะทิ (250 มิลลิลิตร)  1 กลอง 
ไขไก 1 ฟอง น้ำปูนใส 100 กรัม 
น้ำตาลทราย 138 กรัม เกลือปน 4 กรัม 
กุงหรือปลาคั่วแหง 20 กรัม 

 
วิธีทำกุง/ปลาคั่วแหง 

นำกุงมาลวกในน้ำเดือดจนสุกตักขึ้นแชในน้ำเย็นแกะเอาแตเนื้อ หรือใชปลา
นึ่งใหสุกแกะเอาแตเนื้อ นำเนื้อกุงหรือเนื้อปลามาปนดวยเครื่องปนใหละเอียด 
นำเน้ือที่ปนแลวมาค่ัวดวยไฟออนๆ ประมาณ 20-25 นาที จนแหงมีกลิ่นหอม 
นำมาปนใหละเอียดอีกครั้ง 

 
วิธีทำ 

นำแปง 3 ชนิดมารอนรวมกัน ใสไขและกะทิลงในแปงแลวนวดผสมกัน  
เติมนำ้ปนูใส นำ้ตาลทราย กุงหรือปลาคัว่แหงผสมใหเขากนั เทน้ำมนัทอดใสกระทะ  
ตัง้ไฟ แลวนำพิมพขนมดอกจอกแชในน้ำมันใหรอน แลวนำพิมพที่รอนจุมลง 
ในสวนผสมท่ีเตรียมไวแลวยกพิมพวางลงในกระทะท่ีมีน้ำมันรอน คอยๆ เขยา
แปงใหหลุดออกจากพิมพ แลวทอดตอจนเหลืองตักขึ้น ผึ่งขนมใหเย็น  

 
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 

เก็บใสขวดโหลปดฝาใหแนน หรือถุงพลาสติกปดผนึก 
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานเปนอาหารวาง 
 

4747การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»˜œ¹¢ÅÔºäÊŒ»ÅÒ 

»˜œ ¹¢ÅÔ º äÊŒ »Å Ò à»š ¹
ÍÒËÒÃÇ‹Ò§·ÕèÁÕ¤Ø³¤‹Ò·Ò§ÍÒËÒÃ 
à¾ÃÒ Ð à¾ÔèÁâ»ÃμÕ ¹¨Ò¡à¹×éÍ»ÅÒ 
â´Â¹ÓàÍÒà¹×éÍ»ÅÒ¼ÊÁã¹Ê‹Ç¹¼ÊÁ 
¢Í§äÊŒ 

สวนผสมไส 
เนื้อปลาสับละเอียด 60 กรัม  
น้ำตาลปบ 200 กรัม 
เกลือปน 4 กรัม  
หัวไชโปหวาน 100 กรัม 
ถั่วลิสงคั่ว (บุบพอแตก) 100 กรัม  
รากผักชี 10 กรัม 
พริกไทยปน 2 กรัม  
กระเทียมสับ 15 กรัม 
หอมแดงสับ 20 กรัม 

 
การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 4848
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

วิธีทำไส 
1. โขลกรากผักชี หอมแดง พริกไทย ใหละเอียด 
2. นำกระทะใสนำ้มันพืชต้ังไฟพอรอน ใสเคร่ืองปรุงท่ีโขลกละเอยีดพรอมเน้ือปลาสับ 

น้ำตาล และเกลือคนใหเขากันดี ใสถั่วลิสงคั่วคนใหทั่วแลวยกลง วางไวใหเย็น  
3. ปนไสเปนรูปวงรี ขนาดความยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร  

 
สวนผสมแปง 
แปงสาลี (ตราวาว) 330 กรัม แปงขาวเจา 50 กรัม 
ไขไก (ไขแดง) 2 ฟอง น้ำมันพืช 65 กรัม 
น้ำปูนใส 90 กรัม น้ำ 135 กรัม 

 
วิธีทำ 
1. ผสมแปงสาล ีแปงขาวเจา ไขไก (เฉพาะไขแดง) คลกุเคลาใหเขากัน ใสนำ้มนัพชื

สลับกับน้ำปูนใสและน้ำ คลุกเคลาและนวดจนเนื้อแปงนุมเนยีน แลวคลุมแปง
ดวยผาหรือใสในถุงพลาสติกเพื่อไมใหเนื้อแปงแข็ง 

2. แบงแปงเปนกอนเล็กๆ ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เซนติเมตร  
แลวแผแปงเปนแผนบางๆ นำไสวางตรงกลาง พับแปงปดไสใหมิด ขลิบริม
แปงเปนเกลียว ทำเชนนี้จนหมดแปง 

3. นำไปทอดในน้ำมันท่ีรอนปานกลางจนเหลือง ตักวางบนตะแกรงหรือ
กระชอนเพื่อใหสะเด็ดน้ำมัน  

 
วิธีการบรรจุและเก็บรักษา 

เมื่อเย็นแลว เก็บใสขวดโหลปดฝาใหแนน 
 

วิธีรับประทาน 
เปนอาหารวางรับประทานกับน้ำชาหรือกาแฟหรือน้ำแข็งใสน้ำหวาน  
 

4949การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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ÊÒ¤ÙäÊŒ»ÅÒ à»š¹ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ª¹Ố Ë¹Öè§ ÃÑº»ÃÐ·Ò¹
¡Ñº¼Ñ¡Ê´ ä Œ́á¡‹ ¼Ñ¡¡Ò´ËÍÁ ¼Ñ¡ªÕáÅÐ¾ÃÔ¡Ê´  
¹Óà¹×éÍ»ÅÒÁÒ·Óà»š¹äÊŒá·¹à¹×éÍËÁÙà¾×èÍä Œ́¤Ø³¤‹Òâ»ÃμÕ¹
¨Ò¡à¹×éÍ»ÅÒ 

ÊÒ¤ÙäÊŒ»ÅÒ 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 5050
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสมไส 
เนื้อปลาสับละเอียด 60 กรัม น้ำตาลปบ 200 กรัม 
เกลือปน 4 กรัม หัวไชโปหวาน 100 กรัม 
ถั่วลิสงคั่ว (บุบพอแตก) 100 กรัม รากผักชี 10 กรัม 
พริกไทยปน 2 กรัม หอมแดงสับ 20 กรัม 
กระเทียมสับละเอียด (สำหรับเจียว) 20 กรัม 
น้ำมันพืช (สำหรับทาลูกสาคูที่นึ่งสุก) 

 
วิธีทำไส 
1. โขลกรากผักชี หอมแดง พริกไทย ใหละเอียด 
2. นำกระทะใสน้ำมันพืชตั้งไฟพอรอน ใสเครื่องปรุงที่โขลกละเอียดพรอม 

เนื้อปลาสับ น้ำตาลและเกลือคนใหเขากันดี ใสถั่วลิสงค่ัวคนใหทั่วแลวยกลง  
วางไวใหเย็น  

3. ปนไสเปนรูปกลม ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร  
 

วิธีทำแปง 
1. ใชสาคูเม็ดเล็กอยางดี 200 กรัม 
2. ใสน้ำอุนใหทวมสาคู พอเม็ดสาคูขึ้นดีแลวคอยนวดใหเขากัน 
3. นำเม็ดสาคูที่นวดแลวแบงเปนกอนเทาๆ กัน แผใหเปนแผนบางเอาไส 

วางตรงกลาง แลวจับสาคูหุมใหมิด 
4. วางในลังถึงท่ีปูใบตองทาน้ำมัน ยกข้ึนต้ังบนน้ำเดือดนานประมาณ 10 นาที 

หรือนำไปตมในน้ำเดือดจนสุกเม็ดสาคูจะลอย ตักวางบนภาชนะที่ทาน้ำมัน  
 

วิธีรับประทาน 
สาคูที่นึ่งหรือตมสุกแลวโรยดวยกระเทียมเจียว รับประทานกับผักกาดหอม 

ผักชี และพริกสด 
 

5151การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»Íà»‚�ÂÐäÊŒ¡ØŒ§Ê´ 

»Íà»‚�ÂÐ à»š¹ÍÒËÒÃÇ‹Ò§ª¹Ô´Ë¹Öè§ 
àËÁÒÐÊÓËÃÑº·Ø¡à¾È·Ø¡ÇÑÂ ä´Œ¤Ø³¤‹Ò 
·Ò§ÍÒËÒÃ ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ¼Ñ¡ÁÒà»š¹à¤Ã×èÍ§à¤ÕÂ§
ã¹¡ÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹´ŒÇÂ 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 5252
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
แผนแปงปอเปยะ 1,000 กรัม วุนเสน 300 กรัม 
เนื้อกุงสับ 300 กรัม แปงมัน 5 กรัม 
ซีอิ๊วขาว 50 กรัม พริกไทยปน 2 กรัม 
เห็ดหูหนู 300 กรัม รากผักชี 10 กรัม 
กระเทียม 15 กรัม น้ำมันพืชสำหรับทอด 
น้ำสะอาดสำหรับทำแปงเปยก 

 
วิธีทำ 
1. โขลกรากผักชี กระเทียม พริกไทย ใหละเอียด 
2. หั่นเห็ดหูหนูเปนเสนเล็กๆ 
3. นำเนื้อกุง วุนเสน เห็ดหูหนู ซีอิ๊วขาว กระเทียม พริกไทย รากผักชีที่โขลกไวใน

ขอ 1 คลุกเคลาใหเขากัน 
4. ผสมแปงมันกับน้ำ คนใหเขากัน นำไปตั้งไฟพอขนเปนแปงเปยก ยกลง 
5. นำแผนแปงปอเปยะมาหอไสที่ทำไวในขอ 3 พับหัวพับทาย มวนใหแนน  

ทาดวยแปงเปยกเพื่อใหแผนแปงติดกัน 
 

สวนผสมน้ำจิ้ม 
พริกชี้ฟาแดงโขลกละเอียด 5 เม็ด กระเทียมโขลกละเอียด 10 กรัม 
เกลือ 10 กรัม น้ำตาลทราย 188 กรัม 
น้ำสมสายชู 200 กรัม 

 
วิธีทำน้ำจิ้ม 

ผสมน้ำสม น้ำตาลทราย เกลือ พริก กระเทียม เคี่ยวใหเดือดและขน 
 

วิธีรับประทาน  
นำไปทอดใหเหลอืงกรอบรบัประทานกบันำ้จิม้ และผกัสด ไดแก ผกักาดหอม 

ผักชี ใบโหระพา 
 

5353การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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¢ŒÒÇà¡ÃÕÂº»ÅÒ/¡ØŒ§ 

¢ŒÒÇà¡ÃÕÂº»ÅÒ/¡ØŒ§ ¢ŒÒÇà¡ÃÕÂº
à»š¹ÍÒËÒÃÇ‹Ò§·Õè¹ÔÂÁÃÑº»ÃÐ·Ò¹¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§
á¾Ã‹ËÅÒÂ à»š¹¼ÅÔμÀÑ³±�·ÕèÁÕá»‡§à»š¹
Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºËÅÑ¡ ¡ÒÃ¹Óà¹×éÍ»ÅÒËÃ×Í
à¹×éÍ¡ØŒ§¼ÊÁà¾ÔèÁÅ§ä»à»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁâ»ÃμÕ¹
áÅÐà¾ÔèÁ¡ÅÔè¹ÃÊ¨Ò¡»ÅÒ áÅÐ¡ØŒ§ 

วัตถุดิบ 
เน้ือกุงและเนื้อปลาเกือบ

ทุกชนิด สามารถนำมาใชเปน
สวนผสมในการทำขาวเกรียบได 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 5454
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
แปงมัน 1000 กรัม แปงสาลี 130 กรัม 
เนื้อกุงสดหรือเนื้อปลาบด 500 กรัม น้ำตาลทราย 55 กรัม 
พริกไทยปน 40 กรัม เกลือปน 25 กรัม 
น้ำปลาดี 50 กรัม กระเทียมบด 75 กรัม 
น้ำ  300 กรัม 

 
วิธีทำ 
1. นำแปงมันกับแปงสาลีผสมกันและรอน 3 ครั้ง 
2. ชั่งสวนผสมทั้งหมด แลวบดเนื้อกุงใหละเอียด 
3. ผสมน้ำตาล เกลือ กระเทียม และน้ำปลา คนใหเขากัน 
4. นำแปงที่รอนเตรียมไวใสเครื่องนวด ตามดวยสวนผสมในขอ 3 และเนื้อกุงบด 

เปดเคร่ืองนวด ในระหวางนวดเตมิพรกิไทยลงไปและคอยๆ เตมินำ้ ใหเวลานวด
ประมาณ 20 นาที เมื่อครบเวลาจับเนื้อแปงดูจะนิ่ม 

5. แบงแปงเปนกอนเทาๆ กัน แลวนวดตอดวยมือและขึ้นรูปเปนแทงยาวใหมี 
เสนผานศูนยกลาง 1.5 นิ้ว 

6. ใสในลังถึงโดยใชใบตองรอง นึ่งนาน 45 นาที เอาออกจากลังถึงปลอยใหเย็น 
แลวเก็บในตูเย็น 1 คืน 

7.  นำมาหั่นเปนช้ินหนาประมาณ 2 มม. วางเรียงบนตระแกรงและตากแดด 
ใหแหงสนิท ประมาณ 1-2 แดด 

 
วิธีการบรรจุและการเก็บรักษา 

ขาวเกรียบดิบ เก็บในภาชนะปดสนิท ถาทอดแลวใสในภาชนะที่ปองกัน 
การซึมผานของอากาศ และไอน้ำ เชน ถุงพลาสติก หรือขวดแกว แลวปดสนิท 

 
วิธีรับประทาน 

ทอดดวยน้ำมันปาลมใหพองกรอบ รับประทานเปนอาหารวาง 
 5555การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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¤ÃÍ§á¤Ã§»ÅÒ à»š¹ÍÒËÒÃÇ‹Ò§
·ÕèÁÕá»‡§à»š¹Ê‹Ç¹»ÃÐ¡ÍºËÅÑ¡ ¡ÒÃ¹Ó
à¹×éÍ»ÅÒ¼ÊÁà¾ÔèÁÅ§ä»à»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁâ»ÃμÕ¹
¨Ò¡»ÅÒ 

¤ÃÍ§á¤Ã§»ÅÒ 

วัตถุดิบ 
เนื้ อปลา เกื อบทุ กชนิ ด 

สามารถนำมาใชเปนสวนผสมได 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 5656
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
แปงสาลี  400 กรัม 
น้ำ  150 กรัม 
ไขไก  1 ฟอง 
น้ำมันพืช  20 กรัม 
เนื้อปลานึ่งสุก  40 กรัม 
 

 
วิธีทำ 
1. ผสมแปงกับเนื้อปลาที่นึ่งสุกแลวเขาดวยกัน จากนั้นเติมไขไก น้ำมันพืช  

นวดจนเขากันดี แลวคอยๆ เติมน้ำทีละนอยจนหมด นวดตอจนแปงเนียน 
2. โรยแปงบางๆ บนถาดพอเปนนวล คลึงแปงเปนลูกกลมๆ ขนาดเทาๆ กัน 

กดลงบนพิมพใหเปนตัวครองแครง นำลงทอดใหไดสีตามตองการ ตักขึ้นให
สะเด็ดน้ำมัน 

3. โขลกรากผักชี กระเทียม พริกไทย ใหละเอียด ตักขึ้นพักไว 
4. ตั้งกระทะใสน้ำมันเล็กนอย ใสน้ำตาล ผัดจนน้ำตาลละลาย ใสเคร่ืองท่ีโขลก

ไวลงผัดกับน้ำตาลจนหอม ใสน้ำปลาและน้ำ เคี่ยวใหเปนยางมะตูม ใสตัว
ครองแครงที่ทอดลงไปคนใหทั่ว ตักขึ้นผึ่งไวใหเย็นโรยใบผักชี  

 
วิธีการบรรจุและการเก็บรักษา 

 เก็บในภาชนะปดสนิท เชน ถุงพลาสติก กลองพลาสติกหรือขวดแกว  
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานเปนอาหารวาง 
 

หมายเหตุ ถาทำครองแครงกุง เอากุงมานึ่งใหสุก นำเน้ือกุงมายี่ แลวค่ัวใหแหง 
 กอนนำไปนวดผสมกับแปง 

เครื่องปรุงสำหรับฉาบ 
พริกไทยเม็ด 34 กรัม 
น้ำตาลปบ 150 กรัม 
รากผักชี  20 กรัม 
น้ำปลา 24 กรัม 
กระเทียม  20 กรัม 
น้ำ  24 กรัม 

5757การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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»ÅÒ/ËÍÂ ·Í´¡ÃÍºÊÒÁÃÊ 

»ÅÒ/ËÍÂ ·Í´¡ÃÍºÊÒÁÃÊ 
à»š¹¡ÒÃ¹ÓËÍÂËÃ×Í»ÅÒ·ÕèμÒ¡áËŒ§ 
áÅŒÇ¹ÓÁÒ·Í´ãËŒ¡ÃÍºáÅŒÇ»ÃØ§ÃÊ
μÒÁ·ÕèμŒÍ§¡ÒÃ à¾×èÍà¾ÔèÁÃÊªÒμÔ ãËŒ 
¹‹ÒÃÑº»ÃÐ·Ò¹ 

วัตถุดิบ 
หอยและปลาแหงเกือบทุกชนิด 

สามารถนำมาใชเปนวัตถุดิบได เชน 
หอยแมลงภูแหง หอยกะพงแหง  
ปลาจิ้งจั้งแหง  

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 5858
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
หอยหรือปลาแหง 200 กรัม 
น้ำตาลปบ 100 กรัม 
พริกปน 1 กรัม 
เกลือปน 3 กรัม 
น้ำสมสายชู 40 กรัม 
น้ำปลา 30 กรัม 
น้ำ  30 กรัม  

 
วิธีทำ 
1. นำหอยหรือปลาแหงมาลางน้ำ วางผ่ึงบนตะแกรงจนสะเด็ดน้ำ แลวนำมา 

ทอดใหกรอบ 
2. เตรียมน้ำปรุงรสโดยตั้งกระทะใชไฟออน ใสน้ำตาลปบ น้ำ น้ำสมสายชู เกลือ

และน้ำปลา คนใหสวนผสมละลาย แลวเติมพริกปน (ถาตองการรสน้ำพริกเผา 
ใหใสน้ำพริกเผา 80 กรัม แทนพริกปน) 

3. เค่ียวจนสวนผสมเดือด ใสหอยหรือปลาที่ทอดกรอบแลวลงไป ผัดจนน้ำปรุง
รสงวด ยกกระทะลง ตักหอยหรือปลาสามรสที่ไดใสถาดผึ่งใหเย็น 

 
วิธีการบรรจุและการเก็บรักษา 

ใสถุงพลาสติกปดสนิท หรือขวดแกวปดฝาใหแนน 
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานเปนอาหารวาง หรือรับประทานกับขาว 
 

5959การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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ºÐËÁÕè»ÅÒ à»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁâ»ÃμÕ¹
¨Ò¡à¹×éÍ»ÅÒâ´ÂãªŒà»š¹Ê‹Ç¹¼ÊÁã¹
¡ÒÃ·ÓàÊŒ¹ºÐËÁÕè 

ºÐËÁÕè»ÅÒ 

วัตถุดิบ 
เนื้อปลาทะเลและปลาน้ำจืด

เกือบทุกชนิดสามารถนำมาทำได  
แตควรเลือกใชเนื้อปลาที่มีไขมันต่ำ 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 6060
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
แปงสาลี (ตราวาว) 640 กรัม แปงสาลี (ตราบัวแดง) 70 กรัม 
แปงมัน 70 กรัม เกลือ 12 กรัม 
โซเดียมไบคารบอเนต (ผงฟู) 0.4  กรัม เนื้อปลาบด 500 กรัม 
น้ำเย็น 220 กรัม 
 
วิธีทำ 
1.  รอนแปงแตละชนิดกอนชั่งน้ำหนัก  
2.  นำแปงท่ีชั่งน้ำหนักแลวมาผสมรวมกับโซเดียมไบคารบอเนต แลวรอนผาน

ตะแกรงอีกครั้ง 
3.  นวดเนื้อปลาบดดวยเครื่องนาน 2 นาที ใสเกลือนวดตออีก 2 นาที เติมแปง 

ที่รอนผสมแลวจากขอ 2 แลวนวดตอใหเปนเนื้อเดียวกัน โดยคอยๆ เติมน้ำ
ในขณะนวด 

4. นำมานวดตอดวยมือ แลวแบงแปงเปนกอนๆ ละ 80 กรัม รีดแปงใหเปน 
แผนหนา 1.2 มิลลิเมตร และตัดเปนเสนบะหมี่ดวยเครื่อง 

5.  คลุกเสนบะหมี่ดวยแปงมัน แลวจับเสนเปนกอนบะหมี่ 
 

การลวกเสน 
นำเสนบะหม่ีใสตะกรอเขยาลางแปงออกในน้ำ กอนลวกเสนในน้ำเดือด 

นาน 30 วินาที แลวแชเสนในน้ำเย็น ยกขึ้นเขยาใหสะเด็ดน้ำ คลุกดวยน้ำมันพืช 
 

วิธีการบรรจุและการเก็บรักษา 
ใสถุงพลาสตกิปดสนิท เก็บในตูเย็น 
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานเชนเดียวกับเสนบะหมี่ทั่วไป 
 

6161การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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¡ŽÇÂàμÕëÂÇ»ÅÒ 

¡ŽÇÂàμÕëÂÇ»ÅÒ à»š¹¡ÒÃ
à¾ÔèÁâ»ÃμÕ¹¨Ò¡à¹×éÍ»ÅÒâ´ÂãªŒà»š¹
Ê‹Ç¹¼ÊÁã¹¡ÒÃ·ÓàÊŒ¹¡ŽÇÂàμÕëÂÇ 

วัตถุดิบ 
เน้ือปลาทะเลและปลาน้ำจืด

เกือบทุกชนิดสามารถนำมาทำได  
แตควรเลือกใชเนื้อปลาที่มีไขมันต่ำ 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 6262
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
แปงสาลี (ตราวาว) 550 กรัม แปงมัน 100 กรัม 
เกลือ 7.5 กรัม โซเดียมไบคารบอเนต (ผงฟู) 5 กรัม 
เนื้อปลาบด 500 กรัม น้ำเย็น 50 กรัม 

 
วิธีทำ 
1. รอนแปงแตละชนิดกอนชั่งน้ำหนัก  
2. นำแปงท่ีชั่งน้ำหนักแลวมาผสมรวมกับโซเดียมไบคารบอเนต แลวรอนผาน

ตะแกรงอีกครั้ง 
3. นวดเนื้อปลาบดดวยเครื่องนาน 2 นาที ใสเกลือนวดตออีก 2 นาที เติมแปง 

ที่รอนผสมแลวจากขอ 2 แลวนวดตอใหเปนเนื้อเดียวกัน โดยคอยๆ เติมน้ำ
ในขณะนวด 

4. นำมานวดตอดวยมือ แลวแบงแปงเปนกอนๆ ละ 80 กรัม รีดแปงใหเปนแผน
หนา 1.2 มิลลิเมตร และตัดเปนเสนดวยเครื่อง ขนาดเสนกวาง 5 มิลลิเมตร 

5. คลุกเสนกวยเตี๋ยวดวยแปงมัน  
 

การลวกเสน 
นำเสนกวยเต๋ียวใสตะกรอเขยาลางแปงออกในน้ำ กอนลวกเสนในน้ำเดือด 

นาน 2 นาที แลวแชเสนในน้ำเย็น ยกขึ้นเขยาใหสะเด็ดน้ำ คลุกดวยน้ำมันพืช 
 

วิธีการบรรจุและการเก็บรักษา 
ใสถุงพลาสติกปดสนิท เก็บในตูเย็น 
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานเชนเดียวกับเสนกวยเตี๋ยวทั่วไป 
 

6363การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 
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¹é Ó¾ÃÔ ¡¡ØŒ § àÊÕ Âº à»š¹
¼ÅÔμÀÑ³±�»ÃÐàÀ·¹éÓ¾ÃÔ¡¢Í§¤¹ä·Â
ã¹ÀÒ¤ãμŒ ¹ÓàÍÒ¡ØŒ§àÊÕÂºËÃ×Í¡ØŒ§Â‹Ò§ 
ÁÒà»š¹Ê‹Ç¹¼ÊÁ 

วัตถุดิบ 
กุงเสียบหรือกุงยางทำจาก

กุงทะเลสดทั้งตัวหรือเอาหัวออก 
นำมาวางเรียงบนตะแกรงหรือ
เสียบไม แลวทำใหแหงโดย 
การยาง 

¹éÓ¾ÃÔ¡¡ØŒ§àÊÕÂº 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 6464
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสม 
กุงเสียบ 75 กรัม หอมแดง 200 กรัม 
กระเทียม 200 กรัม กะป ½ ชอนโตะ 
น้ำมะขามเปยก 20 กรัม พริกแหง 85 กรัม 
พริกขี้หนูแหง 15 กรัม น้ำตาลทราย 100 กรัม 
น้ำปลา 8 กรัม  น้ำตาลปป 25 กรัม 
เกลือ 1 กรัม น้ำมันพืช  

 
วิธีทำ 
1. หอม กระเทียม นำมาปอกเปลือก พริกแหงเด็ดกานและผาเอาเมล็ดออก 

พริกข้ีหนูแหงเดด็กาน เอาท้ังหมดมาลางน้ำใหสะอาด วางผ่ึงใหแหง แลวทอด
ใหกรอบ โดยหอม กระเทียมและพริกแหง ซอยเปนชิ้นกอนทอด 

2. ทอดกุงเสียบใหกรอบ แลววางใหสะเด็ดน้ำมัน 
3. นำกะปไปทอดใหหอม 
4. นำสวนผสมในขอ 1 มาโขลกใหเขากนั แลวใสกะปและกุงเสยีบทีท่อดไวโขลกรวมกนั 
5. เอากระทะต้ังไฟใหรอนใสน้ำตาลปป น้ำปลา น้ำมะขามเปยก ผัดจนน้ำขน

พอประมาณ จะไดรสเปรี้ยวนำ มีรสหวานและเค็มเล็กนอย แตกลมกลอม  
นำสวนผสมจากขอ 4 ใสลงไป ผัดใหเขากัน ยกกระทะลงตั้งไวใหเย็น โรยหนา
ดวยกุงเสียบทอดกรอบ 

 
วิธีการบรรจุและการเก็บรักษา 

ใสในกระปุกพลาสติก หรือขวดแกวปดฝาใหสนิท 
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานกับขาวและผักสด 
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»ÅÒËÇÒ¹ 

วัตถุดิบ 
ปลาทะเลหรือปลาน้ำจืด ที่มีเนื้อมาก เชน ปลากระพง ปลานิล ปลาดุก 

 
สวนผสม 
เนื้อปลา 1 กิโลกรัม เกลือปน 15 กรัม 
น้ำตาลทราย 250 กรัม เกลือปน (สำหรับลางปลา) 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 6666

กอ
งพั
ฒน

าอุ
ตส
าห
กร
รม
สัต
ว์น
ํ้า



กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

กรณีใชปลาท่ีมีไขมันนอยใหเติมน้ำมันมะกอก หรือน้ำมันเมล็ดทานตะวัน 
ประมาณ 50 กรัม 

 
วิธีทำ 
1. นำปลามาลางเมือกออกใหหมด ตัดหัวผาทองเอาไสพุงออก ลางเลือด 

ออกใหหมด แลวชำแหละเนื้อปลาใหเปนชิ้นตามความยาวของตัวปลา 
2. เนื้อปลาที่ไดนำมาแลใหเปนแผนบางๆ 
3. ลางเนื้อปลาดวยน้ำเกลือ ความเขมขน 4% (น้ำ 1 กิโลกรัม/เกลือ 40 กรัม  

คนใหละลาย) แลวลางผานน้ำอีกครั้ง วางไวใหสะเด็ดน้ำ 
4. ชั่งสวนผสมตามอัตราสวนที่กำหนด เทสวนผสมเคลากับเนื้อปลาจนเขากันดี 

หมักทิ้งไว 2 คืน 
5. นำปลาที่หมักไดที่ ไปวางเรียงบนแผงตากปลาและนำไปตากแดดประมาณ  

6 ชั่วโมง หรือจะนำไปอบในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส  
นาน 4 ชั่วโมง 

6. ปลาหวานที่ไดนำมาทอดไฟกลางๆ จนสุกทั่วกันดี กอนรับประทาน 
 

วิธีการบรรจุและการเก็บรักษา 
 ปลาหวานดิบใสถุงพลาสติกปดผนึกเก็บในตูเย็นจะเก็บไดนานหลายเดือน 

ถาตองการเก็บนาน ควรใสชองแชแข็ง 
 ปลาหวานสุกใสถุงพลาสติกปดผนึก เก็บที่อุณหภูมิหองจะเก็บไดนาน

ประมาณ 7-10 วัน ถาเก็บในตูเย็น จะเก็บไดนานหลายเดือน 
 

วิธีรับประทาน 
รับประทานกับขาวสวยหรือขาวเหนียว 
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วัตถุดิบ 
เนื้อปลาแทบทุกชนิด 

หรือเนื้อกุง นำมาผสมทำไส
ซาลาเปาได 

การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 6868
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กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ำ 

สวนผสมไสปลา 
เนื้อปลา (หรือเนื้อกุง) 300 กรัม เกลือ 5 กรัม 
น้ำตาลทราย 15 กรัม ซีอิ๊วขาว 15 กรัม 
ขาสด 5 กรัม รากผักชี 6 กรัม 
พริกไทยปน 2 กรัม แปงมัน 8 กรัม 
เห็ดหอมหัน่ช้ินบางๆ ขนาดเทากนั 100 กรัม หอมใหญหั่นชิ้นเล็กๆ 150 กรัม 
 
วิธีทำไส 

 นำเน้ือปลาหรือเน้ือกุงมาสับหยาบๆ รวมกับขาสดและรากผักชี แลวผัด
สวนผสมทุกอยางใหเขากัน ชิมรสตามชอบ 
 
สวนผสมแปง 
ยีสต 6.8 กรัม น้ำตาลทราย 140 กรัม 
น้ำอุน 200 กรัม แปงสาลีตราบัวแดง 472 กรัม 
เกลือปน 1 กรัม น้ำมันพืช 40 กรัม 
 
วิธีเตรียมแปง 
1. ผสมยีสตและน้ำตาลทราย 15 กรัม กับน้ำอุน 100 กรัม ใหเขากัน แลววางไว

จนขึ้นเปนฟอง 
2. รอนแปงสาล ีเตมิเกลอื นำ้ตาลทราย 125 กรัม นำ้มนัพชื นำ้อุนอกี 100 กรัม 

และเทสวนผสมในขอที่ 1 ลงไปนวดจนแปงเนียน พักไว 30 นาที 
3. นำแปงที่พักไวมานวดไลอากาศอีกครั้ง วางไวใหขึ้นอีก 30 นาที 

 
วิธีทำ 
1. แบงแปงเปนกอนๆ ละ 20 กรมั คลงึแปงเปนแผนกลมโดยใหรมิแผนแปงบาง 

ตักไสวางตรงกลางแผนแปง หอแผนแปงเปนลูกซาลาเปา วางพักไว 15 นาที 
2. นำซาลาเปาที่พักไวใสลังถึงนึ่งดวยไฟแรงจนสุกใชเวลาประมาณ 15 นาที 

 
วิธีรับประทาน 

รับประทานเปนอาหารวาง 
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การแปรรูปการแปรรูปสัตวน้ำ สัตวน้ำ 7070
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กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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