
 
 

“ปลาส้ม” เป็นผลิตภัณฑ์

สัตว์น้ำพื้นบ้านที่ทำได้ง่ายไม่
ต้องใช้อุปกรณ์หลายชนิด เป็น
ผลิตภ ัณฑ์หม ักดองท ี ่ม ีรส
เปรี้ยว ได้จากการนำปลาท่ีผ่าน
การหมักด้วยเกลือ ข้าวเจ้า 
ข้าวเหนียวนึ ่ง หรือข้าวคั่ว 

อาจเติมส่วนผสมอื่น ๆ เช่น กระเทียม พริกไทย หมักจนมีรส
เปรี้ยว โดยท่ัวไป แบ่งเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ปลาส้มตัว เป็นปลาส้ม
ที่ทำจากปลาทั้งตัวเอาเครื่องในออกอาจมีหัวหรือตัดออก ปลาส้มชิ้น 
เป็นปลาส้มที่ทำจากปลาแล่เป็นชิ้น และปลาส้มเส้น เป็นปลา
ส้มท่ีทำจากเนื้อปลาล้วนหั่นเป็นเส้น โดยคุณสมบัติของปลาส้ม
ต้องมีลักษณะภายนอกอยูในสภาพดี สะอาด อาจมีน้ำซึมได้
เล็กน้อย ในภาชนะบรรจุเดียวกันต้องเป็นปลาชนิดเดียวกัน 
ยังคงสภาพเป็นตัว ชิ้น หรือเส้น เนื้อแน่น ไม่ยุ่ย สีต้องเป็นไป
ตามธรรมชาติของปลาสม ไม่มีกลิ่นอื่น ๆ ท่ีไม่พึงประสงค์ เชน 
กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นรสต้องเป็นไปตามธรรมชาติของปลาสม 
ไม่มีรสชาติผิดปกติ เชน รสเปรี้ยวบูด ค่าความเป็นกรด−ด่าง 
(pH) ของปลาส้มโดยทั่วไปอยู่ในช่วง 4.0-4.6 ค่าความเป็นกรด
อยู ่ในช่วงร้อยละ 2-4 โดยที ่ค ่า pH ในระดับนี ้ม ีผลดีต่อ
ผลิตภัณฑ์หลายด้านท้ังการปรับปรุงกลิ่น รสชาติ ลักษณะเนื้อ
ส ัมผ ัส และมีประโยชน์ต ่อร ่างกาย ม ีท ั ้งโปรตีน ไขมัน  
โดยเฉพาะกรดอะมิโนที ่จำเป็นต่อร ่างกาย เช่น แอลจินีน  
กรดกลูตามิก อะลานีน ที่เกิดจากการย่อยโปรตีน และยังมี
การศึกษาว่าจุล ินทรีย ์กรดแลคติกบางตัวยังช่วยลดสาร
จำพวกไบโอจินิคเอมีนซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ชีวภาพที่พบได้ใน
เนื้อสัตว์และอาหารหมักดอง เช่น คาดาวาลีน รวมทั้งยังสามารถ
ยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคบางชนิดได้ (Kongkiattikajorn, 2015) 
แต่สิ่งท่ีสำคัญท่ีสุดในการรับประทานปลาส้มต้องรับประทาน 
 

ในรูปแบบปรุงสุกไม่ว่าจะทอด นึ่ง ปิ้ง ย่าง หรือ อบ เพื่อ
ป้องกันอันตรายจากพยาธิที ่อาจติดมากับวัตถุดิบรวมท้ัง
จุลินทรีย์ต่าง ๆ ท่ีไม่ได้ถูกกำจัดไปในกระบวนการหมักนั่นเอง 

ปลาส้มนั้นมีการบริโภคกันทั่วไปในทั่วทุกภาค
ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน
มา และราชอาณาจักรกัมพูชา โดยจากการดำเนินกิจกรรม
ด้านการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ
ของกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ  
กรมประมง ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา พบว่า มีผู้ประกอบการฯ 
ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาส้มมากถึง
ร้อยละ 30 ของกลุ ่มผู ้ประกอบการฯ ที ่กองฯ ได้เข้าไป
ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งยังมีการขอความ
อนุเคราะห์วิทยากรจากกองฯ แนะนำกระบวนการแปรรูป
ปลาส้มเป็นอันดับต้น ๆ เกือบทุกปี ด้วยเพราะปลาส้มนั้น
สามารถแปรรูปได้ง่าย ต้นทุนต่ำ จำหน่ายได้ง่าย 
  

กระบวนการผลิตปลาร้าและการเปลี่ยนแปลง

ในระหว่างการหมัก  

กระบวนการผลิตปลาส้มมีหลายวิธีแตกต่างกันไป
ในแต่ละพื้นที่แต่สรุปโดยรวมแล้วคือการนำวัตถุดิบปลาท่ี
เตรียมเรียบร้อยแล้วมาคลุกเคล้ากับเกลือ ในกรณีที่ใช้ปลา
ทั้งตัว เช่น ปลาตะเพียน ปลานิล มีการบั้งปลาในแนวเฉียง
ขึ้นตามลำตัวเพื่อให้เกลือได้ซึมเข้าไปในเน้ือได้ง่ายขึ้นและยัง
เป็นการตัดก้างตามแนวลำตัวให้ขาดอีกด้วย หมักไว้จนเกลือ
ซึมเข้าเนื ้อปลาอาจใช้เวลา 30 นาที ถึง 2 ชั ่วโมง หรือ
มากกว่านั้นตามแต่ละท้องที่  
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โดยพบว่าในบางพื้นที่ใช้เวลาหมักข้ามคืนมากกว่า 
12 ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงผสมกับข้าวสุกและส่วนผสมอื่น ๆ 
แล้วจึงนำไปหมักไว้ในภาชนะปิดสนิทและควรมีอากาศน้อย 
เช่น ถุงพลาสติกที่มัดให้แน่น ถังที่มีฝาปิด เพื่อให้จุลินทรีย์ท่ี
เกิดกระบวนการหมักได้ดี วางไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง โดยท่ีอุณหภูมิ
ในช่วงนี้เป็นช่วงท่ีจุลินทรีย์กรดแลคติกซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาท
สำคัญสามารถเจริญได้ดี โดยทั่วไปจะหมักไว้ประมาณ 2-5 วัน 
ถ้าท่ีอุณหภูมิห้องประมาณ 28 องศาเซลเซียสขึ้นไปอาจใช้เวลา 
2 ถึง 3 วัน แต่ถ้าอุณหภูมิต่ำกว่าปกติอาจใช้เวลา 4 ถึง 5 วัน 
หรือมากกว่านั้น ปลาส้มท่ีผ่านกระบวนการหมักจนมีรสเปรี้ยว
แล้วสามารถสังเกตได้จากการมีน้ำสีขาวขุ่นซึมออกมาท่ีบริเวณ
ก้นภาชนะเป็นจำนวนมาก หรือในกรณีใช้ถุง ลักษณะถุงจะ
บวมจากก๊าซที่ผลิตออกมา ปัจจุบันสูตรที่ใช้ผลิตปลาส้มมี
หลากหลายขึ ้นอยู ่ก ับแต่ละท้องที ่  กองวิจ ัยและพัฒนา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ กรมประมง (2561) มีการ
ทดลองและพัฒนาสูตรปลาส้มที่มีรสชาติเป็นที่ยอมรับซึ่งมี
สูตรดังนี้ ปลา 1,000 กรัม ข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวสุก 100-
200 กรัม กระเทียมบด 50-150 กรัม และเกลือ 30-200 กรัม 
หมักทิ้งไว้นาน 30-120 นาที เคล้าปลากับกระเทียมและข้าว 
นำไปใส่ในถุงท่ีปิดไม่ให้อากาศผ่านเข้าออกท่ีอุณหภูมิห้อง 3-5 วัน 
จนปลาส้มมีรสเปรี ้ยว (ภาพที ่ 1) โดยสามารถเก็บร ักษา
ผลิตภัณฑ์ไว้ที่อุณหภูมิห้องได้ไม่น้อยกว่า 4 วัน แช่ตู้เย็นใน
ช่องธรรมดาได้ไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และเก็บในช่องแช่แข็งได้
นานกว่า 6 เดือน 

 
 

วัตถุดิบ 

 
 
 

คลุกเคล้าส่วนผสม 

หมักแบบไม่ให้อากาศเขา้ออก 
  

 
ภาพที่ 1  กระบวนการผลิตปลาส้ม 
 
 

วัตถุดิบและปัจจัยที่สำคัญในการแปรรูปปลาส้ม 

ประกอบด้วย ปลา ข้าว เกลือ กระเทียม อุณหภูมิ 
และอากาศ ซึ่งทั้ง 6 ส่วนมีความสำคัญต่างกันไป ดังนี้ 

1) ปลา เป็นสัตว์น้ำที่มีโปรตีนสูง ราคาถูก และ
เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตปลาส้ม ใช้ได้ทั้งปลาจีน ปลา
ตะเพียน ปลาทับทิม ปลานิล ปลายี ่สก ปลาสวาย ปลา
สร้อย รวมทั ้งปลาทะเลอีกหลายชนิด ซึ ่งปลาโดยทั ่วไป
ประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 15−24 ไขมันร้อยละ 0.2−22 
ความชื้นร้อยละ 70−80 รวมท้ังวิตามินรวมและแร่ธาตุต่าง 
ๆ (สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ, 2545) เมื่อ
โปรตีนในเนื้อปลาเกิดกระบวนการย่อยจากเอนไซม์และ
ปัจจัยอื่น ๆ จะทำให้โปรตีนมีขนาดเล็กลงกลายเป็นเปปไทด์
อิสระท่ีมี  สายยาวประกอบด้วยกรดอะมิโนท่ีมีประโยชน์ต่อ
สุขภาพหลายชนิด นอกจากนี้ยังทำให้เกิดรสชาติหวาน
เฉพาะตัวของปลา ส่วนหลักการการเลือกวัตถุดิบที่สำคัญ
นั ้น ให ้เน ้นว ัตถ ุด ิบที ่สดและตัดแต่งทำความสะอาด
โดยเฉพาะส่วนที่เป็นเลือดตามซอกต่าง ๆ เพราะเป็นแหล่ง
สะสมของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย รวมทั้งกลิ่นและ
รสชาติไม่พึงประสงค์ 

2) ข้าว มีหน้าที่สำคัญในการเป็นแหล่งพลังงาน
ที ่จ ุลินทรีย์กรดแลคติกใช้ในการหมัก แต่ละพื ้นที ่ของ
ประเทศไทยนิยมใช้ชนิดข้าวที่แตกต่างกัน เช่น ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมใช้ข้าวเหนียวนึ่งสุกหรือ
ข้าวเจ้านึ่งสุก ภาคใต้ใช้ข้าวคั่ว และเรียกปลาส้มท่ีใช้ข้าวคั่ว
ผสมว่าปลาใสอวน ซึ่งท้ังชนิดและปริมาณของข้าวท่ีใช้ส่งผล
ต่อกลิ่น รสชาติ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปริมาณ
กรดแลคติกที่เกิดจากจุลินทรีย์กรดแลคติกผลิตเอนไซม์ไป
ย่อยกลูโคสที่เป็นองค์ประกอบของข้าวนั่นเอง โดย สรินดา 
และคณะ (2548) ได้กล่าวว่าในกระบวนการหมักน้ำตาล
กลูโคส 1 โมเลกุล สามารถผลิตกรดแลคติกได้ประมาณร้อย
ละ 50-80 ที่เหลือจะเป็นเอทานอล คาร์บอนไดออกไซด์ 
และกรดอื่น ๆจุลินทรีย์ที ่สร้างกรดแลกติก ยีสต์ รา และ
พวกจุลินทรีย์ที ่ชอบเกลือชนิดอื ่นๆ ที ่สามารถเติบโตได้ 
จุลินทรีย์เหล่านี้จะสร้างกรดอินทรีย์ที่ช่วยป้องกันการเจริญ
ของจุลินทรีย์ชนิดที่ทำให้เกิดการเน่าเสียหรือเกิดความเป็น
พิษได้ (Amano, 1962) 
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ข้าวมีอะไมโลสและอะไมโลเพกตินเป็นองค์ประกอบ
หลักที ่ประกอบด้วยกลูโคส โดยอะไมโลสจะมีลักษณะ
โครงสร ้างของกลูโคสจัดเร ียงก ันเป ็นเส ้นตรงที ่ ไม ่มี
กิ่งก้านสาขา ส่วนอะไมโลเพกตินประกอบด้วยกลูโคสนับ
ล้านหน่วยท่ีมีลักษณะการจัดเรียงเป็นสายยาวและมีจุดแตก
แขนงแยกออกไปโดยเฉลี่ยทุก ๆ 20-30 หน่วยของกลูโคส 
พบว่า ข้าวเหนียวมีปริมาณอะไมโลเพกตินสูงกว่าข้าวเจ้าท่ี
มีอะไมโลสเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนมาก (กล้าณรงค์ และ
เกื้อกูล, 2546) ข้าวเหนียวจึงมีปริมาณกลูโคสที่ค่อนข้างสูง
กว่าจากปัจจัยทางโครงสร้าง ทำให้การใช้ข้าวเหนียวเป็น
ส่วนผสมในการแปรรูป จะพบการเพิ่มขึ้นของปริมาณกรด
แลคติกและค่า pH เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าข้าวเจ้าเล็กน้อย 
ส่วนในปลาส้มที่ใช้ข้าวคั่วเป็นส่วนผสมนั้นจะทำให้เกิด สี กลิ่น 
และรสชาติที่เฉพาะตัว ส่วนเทคนิคในการเลือกข้าวมาเป็น
วัตถุดิบนั้นก็เช่นเดียวกับเนื้อปลาในเรื่องของความสะอาด 
ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน และในกรณีที่ใช้ข้าวเหนียวเป็นแหล่ง
คาร์โบไฮเดรต ควรจะล้างยางข้าวเหนียวออกก่อนนำมาใช้ 
เพื่อไม่ให้เกิดรสขมท่ีเกิดจากยางข้าวเหนียว 

3) เกลือ มีหนาที่หลักในการควบคุมและรักษา
สภาวะการหมักใหจุลินทรีย์ที ่จำเป็นต่อการหมัก เช่น 
จุลินทรียก์รดแลคติก และมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดการเน่าเสีย ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ไม่
ชอบเกลือ จากที่กล่าวมาแล้วจุลินทรีย์กรดแลคติกมีหน้าท่ี
สำคัญในกระบวนการหมักปลาส้มสามารถเจริญได้ในช่วง
เกลือประมาณร้อยละ 0-15 และเจริญได้ดีในช่วงร้อยละ 
2.5-5.0 โดยถ้าหมักเกลือในปริมาณน้อย จุลินทรีย์ผลิตกรด
แลคติกก็มีโอกาสที่จะสร้างกรดแลคติกได้มากและความ
เปรี้ยวก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (นาดสุดา, 2522) แต่จุลินทรีย์
ที ่ทำให้อาหารเน่าเสียที ่อยู ่ในอาหารที ่มีเกลือต่ำอาจยัง
หลงเหลือ กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์
น้ำ (2561) ได้มีการปรับปรุงสูตรในการผลิตปลาส้มและ
เลือกใช้เกลือท่ีประมาณร้อยละ 2 ในการผลิตปลาส้มแบบชิ้น
หรือเส้นเพราะอัตราการซึมผ่านเข้าเนื้อปลาได้รวดเร็วและ
รสชาติปลาส้มไม่เค็มจนเกินไป และเลือกใช้ท่ีปริมาณร้อยละ 4 
ในผลิตภัณฑ์ปลาส้มตัวเพื่อให้เกลือซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้  
 
 

ส่วนการเลือกใช้ให้เลือกเกลือท่ีสะอาดไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน
ไม่ว่าจะเป็นเกลือสมุทรหรือเกลือสินเธาว์ ควรเลือกใช้ขนาด
ท่ีพอดี ไม่ใช้ขนาดใหญ่เกินไปเพราะจะทำให้ละลายช้า หรือ
เล็กเกินไปเพราะจะซึมเข้าเนื้อได้เร็วทำให้เกิดปฏิกิริยากับ
โปรตีนตรงผิวเนื้อปลาได้เร็วจนเนื้อกระด้าง และที่สำคัญคือ
เกลือ 2 ประเภทนี้มีปริมาณโซเดียมคลอไรด์ไม่เท่ากัน โดย
เกลือสมุทรมีความเข้มข้นของเกลือร้อยละ 90 ส่วนเกลือ
สินเธาว์มีความเข้มข้นของเกลือร้อยละ 98-99 

4) กระเทียม สามารถใช้ได้ทั้งแบบกลีบเล็กและ
กลีบใหญ่ เป็นวัตถุดิบท่ีช่วยปรับปรุงกลิ่นรสของปลาส้มแล้ว
ยังมีสารอัลลิซิน (Allicin) ท่ีช่วยยับยั้งจุลินทรีย์แกรมลบและ
จุลินทรีย์ก่อโรค เช่น Bacilllus, Micrococcus, Pseudomanas, 
Escherichia coli, Salmonella และ Aspergillus เ ป ็ น ต้ น 
นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก
ในกระบวนการหมัก (วัชรี, 2547; ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง
, 2558) การนำกระเทียมมาใช้ในการแปรรูปนั้น สามารถ
ใช้ได้ทั้งแบบมีเปลือกและไม่มีเปลือก แต่สิ่งที่สำคัญที่ควร
ระวังคือการป้องกันสิ่งสกปรกและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ท่ีติดมา
กับกระเทียมโดยเฉพาะเชื้อรา จึงควรนำกระเทียมไปล้างให้
สะอาดและผึ่งให้แห้งก่อนนำมาใช้ 

5) อุณหภูมิ การหมักปลาส้มที่อุณหภูมิห้องหรือ
ในช่วงประมาณ 25-40 องศาเซลเซียส เป็นช่วงอุณหภูมิท่ี
จุลินทรีย์กรดแลคติกเจริญเติบโตได้ โดยพบว่าสามารถเจริญ
ได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 30-40 องศาเซลเซียส ในขณะที่การหมัก
ในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ ต้องหมักปลาส้มให้นานขึ้น 7-10 วัน 
จึงจะมีรสชาติเปรี้ยว และมีค่า pH ตามท่ีต้องการ 

6) อากาศ จุลินทรีย์กรดแลคติกซึ่งมีความสำคัญ
ต่อกระบวนการหมัก ส่วนใหญ่เป็นพวกที่ต้องการอากาศ
เพียงเล็กน้อย (Microaerophile) และบางชนิดเป็นพวกไม่
ต้องการอากาศ (Strictly Anaerobe) ในการเจริญ ในการ
หมักปลาส้มจึงควรหมักในบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้ไม่มีอากาศ 
หรือมีเพียงเล็กน้อย เพื่อทำให้สภาวะเหมาะสมต่อการหมัก 
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การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ระหวา่งการหมกัปลาสม้ 

เนื่องจากปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์หมักดอง ที่เกิดจาก
การหมักจุลินทรีย์กับกลูโคส ฉะนั้น ระยะเวลาในการหมัก
จึงส่งผลต่อการเปลี ่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์  โดยเฉพาะ
รสชาติ กลิ่น และลักษณะเนื้อสัมผัส จากการเปลี่ยนแปลง
ของจุลินทรียก์รดแลคติก ปริมาณกรดแลคติก และ pH โดย
ตลอดอายุการหมัก พบว่า ปริมาณจุลินทรีย์ในวันที่เริ่มหมัก
นั้นอยู่ในช่วง 106-108 CFU/g ประกอบด้วย Staphylococcus 
sp., Micrococcus sp., Bacillus sp. และ Psudomonas ท่ี
มีบทบาทในการปรับปรุงลักษณะเนื้อสัมผัสของปลาส้ม และ
กลุ่มจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกที่สำคัญ เช่น Pediococcus 
sp.,  Lactobacilus plantarum แ ล ะ  Lactobacilus 
brevis หลังจากหมักผ่านไป 3 ถึง 4 วัน ปริมาณจุลินทรีย์
ผลิตกรดแลคติกจะเพิ ่มข ึ ้นอย่างรวดเร ็วโดยเฉพาะ  
Pediococcus ซึ่งเป็นกลุ่มที่สร้างกรดแลคติกในปริมาณสูง 
ส ่ งผลให ้ค ่ า  pH ลดลงอย ่ างรวด เร ็ว ส ่วน L. brevis,  
L. plantarum และจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติกอื่น ๆ ตรวจ
พบในปริมาณที่รองลงมา ส่วนจุลินทรีย์กลุ ่มที ่ไม่ทนต่อ
สภาวะความเป็นกรดจะค่อย ๆ ลดลง เนื่องจากสภาพแวดล้อม 
ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต (มัทนา, 2545; มาโนชญ์ และ 
สุรีลักษณ์, 2551; วิศรุต, 2563) การทดสอบทางประสาท
สัมผัสโดยนำตัวอย่างปลาส้มที ่ เปร ี ้ยวได้ท ี ่  (pH≤4.6)  
ไปทดสอบทางประสาทส ัมผ ัสก ับกล ุ ่มผ ู ้ทดสอบท ี ่มี
ความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ปลาส้มภายในกองฯ ทั้งแบบที่นำ
ปลาส้มไปทอดและแบบนึ่ง พบว่า ผู ้ทดสอบไม่ยอมรับ
ผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่หมักผ่านไปประมาณ 6-7 วัน ผู้ทดสอบ
แสดงความคิดเห็นว่ามีรสชาติเปรี้ยวมากขึ้นจนกลายเป็นรส
ขม เนื้อสัมผัสแตกยุ่ย มีสีของเนื้อปลาออกเหลืองไม่เป็นไป
ตามธรรมชาติของเนื้อปลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมี
สาเหตุหลักมาจากโปรตีนในเนื้อปลาเปลี ่ยนแปลงสภาพ
เพราะกรดที่เกิดขึ้น จากกระบวนการหมัก เมื่อนำไปวัดค่า 
pH พบว่ามีค่าต่ำกว่า 4.2 ปริมาณกรดแลคติกที่สูงกว่าร้อย
ละ 4 ของน้ำหนักปลาส้ม ปริมาณจุลินทรีย์ผลิตกรดแลคติก
เพิ่มขึ้นมากกว่า 3.3x108 CFU/กรัม (วิศรุต, 2563) 
 
 
 

จากที่ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์หมักดอง ระยะเวลา
ในการหมักจึงส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ท้ัง
รสชาติ กลิ ่น และลักษณะเนื ้อสัมผัส เนื ่องจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มจุลินทรีย์กรดแลคติกในระหว่างการ
หมัก ทำให้ปริมาณกรดแลคติก และค่า pH ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
รสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัสดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
ในช่วงเริ่มต้นของการหมักปลา ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดอยู่
ในช่วง 106–108 CFU/กร ัมจุล ินทรีย ์ที ่ตรวจพบ ได้แก่ 
Staphylococcus sp., Micrococcus sp., Bacillus sp., 
Psudomonas sp. และกลุ ่มจุลินทรีย์ที ่สร้างกรดแลคติก 
เช ่น Pediococcus sp., L.  plantarum.  และ  L. brevis  
เมื ่อหมักปลาผ่านไป 3-4 วันกลุ ่ม Pediococcus จะเพิ่ม
จำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการสร้างกรดแลคติกใน
ปริมาณสูง ส่งผลให้ค่า pH ลดลงส่วน L. plantarum, และ L. 
brevis นั้น จะเจริญช้ากว่าในช่วงนี้ ในสภาวะที่มีความเป็น
กรดสูงนี้ จุลินทรีย์กลุ่มที่ไม่ชอบกรดจะค่อย ๆ ลดปริมาณลง
หรือหยุดการเจริญ (มัทนา, 2545; มาโนชญ์ และสุรีลักษณ์, 
2551; วิศรุต, 2563) หากหมักปลาต่อนาน 6-7 วัน รสชาติ
ของปลาส้มจะเปรี้ยวมากขึ้นจนกลายเป็นรสขม เนื้อสัมผัส
แตกยุ่ย สีของเนื้อปลาค่อนไปทางเหลืองไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
ของเนื้อปลา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมา
จากโปรตีนในเนื้อปลาได้เปลี่ยนแปลงสภาพเนื่องจากกรด 
ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหมัก pH ในช่วงนี้มีค่าต่ำกว่า 4.2 
ปริมาณกรดแลคติกสูงกว่าร้อยละ 4 โดยจุลินทรีย์ที่พบมาก
และมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลง pH ช่วงนี้ ได้แก่ 
กลุ่ม Lactobacillus sp. (วิศรุต, 2563) ปลาส้มที่หมักนาน
เกินไป จะเกิดการเสื ่อมเสียคุณภาพได้จากยีสต์และรา 
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของกรดอย่างช้า ๆ  ในระหว่างกระบวนการ
หมัก ยีสต์และราจะสามารถปรับตัวและเจริญได้ในสภาวะเป็น
กรด ซึ่งเจริญได้ดีกว่าจุลินทรีย์ตัวอื่น ๆ (ปรมาภรณ์, 2561) 
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กระบวนการหมักอาหารโดยกลุ่มจุลินทรีย์กรด
แลคต ิกโดยท ั ่ วไปแบ ่ง เป ็น 3 ประเภท ( Wood and 
Holzapfel, 1995) คือ การหมักแบบโฮโมเฟอร์เมนเททีฟ 
(Obligate homofermentatives) เฮทเทอโรเฟอร์เมนเท
ทีฟ (Obligate heterofermentatives) และ แฟคคัลเททีฟ  
เฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ (Facultative heterofermentatives) 
(ภาพที่ 2) โดยการหมักแบบแรกนั้นเป็นการหมักโดยผ่าน
กระบวนการหมักน้ำตาลกลูโคสหรือน้ำตาลที่มีคาร์บอน 6 
อะตอม โดยเอนไซม์อัลโดเลสเป็นตัวเร่งปฎิกิร ิยาผ่าน 
Embden-Meyerhof-Parnas Pathway กระบวนการเริ่มจาก
การย่อยฟรุกโตส-1-6-ไดฟอสเฟต เป็นน้ำตาล 2 ชนิด ได้แก่ 
ไดไฮดรอกซีอะซิโตนฟอสเฟต และกลีเซอรัลดีไฮด์ -3-
ฟอสเฟต แล้วเปลี่ยนเป็นกรดไพรูเวทและริดิวซ์กลายเป็น
กรดแลคติกได้ 2 โมเลกุล จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในการหมัก
แบบนี้ เช่น L. helveticus, L. acidophilus และ L. delbrueckii 
รวมทั้ง P. cerevisiae และ P. Pentosaceus เป็นต้นการ
หมักแบบโฮโมเฟอร์เมนเททีฟ จะให้กรดแลคติกในอาหารได้
มากกว่าร้อยละ 80 

การหมักแบบเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟจะไม่มี
เอนไซม์อัลโดเลสเข้ามาเกี่ยวข้อง เป็นกระบวนการหมักผ่าน 
Phosphoglyconate Pathway หรื อ Phosphoketolate 
pathway ทำให้กลูโคสที่มีคาร์บอน 6 อะตอมเปลี่ยนไปเป็น 
เซลลูโลส-5-ฟอตเฟต หลังจากนั้นจะถูกเอนไซม์ฟอสโฟคี
โตเลสย่อยและแตกตัวได้ กลีเซอรัลดีไฮด์-3-ฟอสเฟต ซึ่ง
เปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติกคล้ายกับแบบแรก และอะเซทติล
ฟอสเฟต ซึ่งทำหน้าท่ีเป็นตัวรับอิเล็กตรอนและถูกรีดิวซ์เป็น
เอทธานอล จุลินทรีย์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น L. buchneri, L. brevis 
และ L. kefir เป็นต้น การหมักแบบเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ 
จะผลิตกรดแลคติกในอาหารได้ประมาณร้อยละ 50 และที่
เหลือเป็นสารจำพวกแอลกอฮอล์ คาร์บอนไดออกไซด์ และ
กรดอื่น ๆ 

การหมักแบบแฟคคัลเททีฟ เฮทเทอโรเฟอร์เมนเท
ทีฟ เป็นกระบวนการหมักของจุลินทรีย์ที่สามารถเกิดได้ท้ัง
แบบโฮโมเฟอร์เมนเททีฟ และเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ 
ขึ ้นกับสภาวะการหมัก โดยจุล ินทรีย ์ที ่ เก ี ่ยวข้อง เช่น  
L. plantarum, L. aske และ L. casei เป็นต้น 

 
 

 

 

 

 

ปลาร้าผงผสมเครื่องเทศ มาจากการใช้ปลาร้า
ผงร่วมกับเครื ่องเทศ เครื ่องปรุงแต่งสารดับคาวเพื ่อใช้
ละลายด้วยน้ำร้อนผสมกับพืชผัก และเนื้อสัตว์เพื่อประกอบ
เป็นอาหารอย่างรวดเร็ว เช่น ผงแกงเลียงปลาร้า ผงปลาร้า
ส้มตำ บรรจุขวดหรือถุงพลาสติก  

ปลาร้าบดเปียกผสมเครื่องเทศ เป็นการผสม 
 

ภาพที่ 2  Metabolic pathways of homofermentative 
and heterofermentative lactic acid bacteria 
ที่มา:  Ryu at el. (2006) 

 
ระยะแรกเป็นการหมักแบบโฮโมเฟอร์เมนเททีฟ

มากกว่าเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟ เนื่องจากเชื้อจุลินทรีย์ 
Pediococcus sp. ซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเจริญได้ในอาหาร
ที่มีเกลือสูง เจริญได้ดีกว่าเชื้อตัวอื่น ๆ เมื่อระยะเวลาหมัก
นานขึ้น ค่า pH ต่ำลง การเจริญของจุลินทรีย์กลุ่มนี้จะค่อย ๆ 
ลดลง และกลุ ่ม Lactobacillus sp. เจริญมากขึ ้น (มัทนา, 
2545) ทำให้เกิดการหมักแบบเฮทเทอโรเฟอร์เมนเททีฟสูง
ในระยะต่อมา 

เคร ื ่องปรุงแต่งรสอื ่นๆ เช ่น หอม กระเทียม 
พริกไทย ตะไคร้ ขิง กระชาย ผิวมะกรูด แล้วบดละเอียดเข้า
ด้วยกัน จากนั้นนำไปผสมข้าวคั่วแล้วอัดเป็นแผ่น หรือเม็ด
บรรจุขวดหรือถุงพลาสติกจำหน่าย หรือนำปลาร้ามาบด
คลุกเคล้าผสมข้าวคั่วหรือรำเพื่อดูดซับน้ำจากปลาให้แห้งพอ
หมาด ปั้นเป็นก้อนได้ ใช้ปรุงแต่งกลิ่นรสอาหาร โดยห่อ
พลาสต ิกและอะล ูม ิ เน ียมฟอยล ์  แล ้วบรรจ ุขวดหรือ
ถุงพลาสติกจำหน่าย 
  

 

PAGE 5 

https://www.researchgate.net/profile/Ravinder_Kumar19


 
 

 

PAGE 6 

โดยสรุปแล้วปลาส้มเป็นอาหารหมักดองที ่มี
ประโยชน์ แปรรูปได้ง่าย ใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่หาได้ใน
ท้องถิ่นราคาไม่สูงมาก รสชาติเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคคน
ไทยทั่วทั้งประเทศ สามารถปรุงสุกได้หลายรูปแบบทั้ง นึ่ง 
ทอด อบ หรือนำไปทำเป็นน้ำพริก สามารถเก็บรักษาได้นาน
ที ่อ ุณหภูมิต่ำ โดยเฉพาะเมื ่อนำไปแช่เยือกแข็ง ซึ ่งใน
ปัจจุบันยังมีผู้ประกอบการหลายรายที่นำปลาส้มมาพัฒนา
ให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ดึงดูดใจผู้บริโภค และจัดจำหน่าย
ในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ปลา
ส้มยังสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น ทั้งการพัฒนา
ให ้บร ิ โภคได ้สะดวกเหมาะก ับส ังคมไทยในป ัจจ ุบัน 
พัฒนาการเก็บรักษาให้นานขึ ้นเพื ่อสะดวกต่อการขนส่ง
ระยะทางไกล และที่สำคัญคือการพัฒนาให้ได้คุณภาพและ
มาตรฐานสามารถเป็นสินค้าส่งออกได้ 
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