
 

 

ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองไทย  

ที่ได้มาตรฐานระดับสากล  

โดย รุ่งนภา ว่องไวไพโรจน์ 
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการจัดการวัตถุดิบสัตว์น ้า 

กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น ้า กรมประมง 
กรกฎาคม 2563

น ้ำปลำเป็นเครื่องปรุงรสที่อยู่
คู่ครัวไทยมำตั งแต่โบรำณและ
เป็นเครื่องปรุงหลักของอำหำร
ไทยเกือบทุกชนิด น ้ำปลำมีชื่อ
เรียกหลำกหลำยแตกต่ำงกัน
ไปในแต่ ละประเทศ เช่ น 

เวียดนำมและกัมพูชำเรียกนอกมำม (Nuoc-mam) ไทยและลำว
เรียกน ้ำปลำ มำเลเซียเรียกบูดู (Budu) ฟิลิปปินส์เรียกปำติส 
(Patis) อินโดนีเซียเรียกเคทแจบอิคำน (Ketjap-ikan)  เมียนมำร์
เรียกงำปิ (Ngapi) จีนเรียกยูหลู (Yulu) และญี่ปุ่นเรียกโชทซึรุ 
(Shottsuru) ซึ่งกำรผลิตน ้ำปลำในประเทศไทยใช้วัตถุดิบทั งจำก
ปลำน ้ำจืดและปลำทะเล โดยปลำน ้ำจืดที่ใช้เป็นปลำที่จับได้มำก
ในฤดูน ้ำหลำก เช่น ปลำสร้อย ปลำซิวแก้ว และปลำเล็กปลำน้อย
อ่ืน ๆ ส่วนปลำทะเลส่วนใหญ่ใช้ปลำกะตัก กระบวนกำรผลิต
น ้ำปลำเร่ิมจำกกำรผสมปลำกับเกลือในอัตรำส่วนปลำต่อเกลือ 
2:1 ถึง 5:1 แล้วใส่ลงในโอ่งหรือบ่อหมักเป็นระยะเวลำ 12-18 
เดือน จำกนั นน้ำของเหลวที่ได้ไปผ่ำนกำรกรองจะได้น ้ำปลำที่มีสี
น ้ำตำลแกมเหลืองแดง มีกลิ่นและรสชำติเฉพำะตัว มีควำมเค็ม
มำกกว่ำร้อยละ 20 มีคุณค่ำทำงอำหำรทั งโปรตีนและกรดไขมันที่
เป็นประโยชน์  

น ้ำปลำเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจำกกำรย่อยสลำยไขมันและ
โปรตีนจำกกำรหมักเป็นระยะเวลำนำน โดยกำรย่อยสลำยโปรตีน
และไขมันในกระบวนกำรหมักเกิดจำกเอนไซม์ในตัวปลำเอง ทั ง
จำกในกล้ำมเนื อปลำและในล้ำไส้ปลำ และเอนไซม์จำกจุลินทรีย์
ร่วมด้วย โดยกำรย่อยสลำยโปรตีนในระหว่ำงกำรหมักจะได้
โปรตีนที่ละลำยน ้ำได้แก่ เปปไทด์และกรดอะมิโน ในขณะที่กำร
ย่อยสลำยไขมันจะได้กรดไขมันสำยสั นและกรดไขมันที่ระเหยได้ 
(Volatile fatty acid) ท้ำให้เกิดกลิ่นหอมที่มีลักษณะเฉพำะของ
น ้ำปลำ ซึ่งกลิ่นของน ้ำปลำเกิดจำกกรดไขมันที่ระเหยได้  ได้แก่ 
กรดอะซิติก (Acetic acid) กรดโพรพิโอนิก (Propionic acid) กรด
ไอโซบิวทิริก (Isobutyric acid) กรดบิวทิริก (Butyric acid) กรด
ไอโซวำเลอริก (Isovaleric acid) และกรดวำเลอริก (Valeric acid) 
กรดไขมันที่ระเหยได้ดังกล่ำวจะค่อย ๆ เพิ่มขึ นตำมระยะเวลำกำร
หมัก จำกกำรศึกษำวิจัย โดยท้ำกำรทดลองหมักน ้ำปลำใน
ห้องทดลองเป็นเวลำ 24 สัปดำห์ พบว่ำกรดไขมันที่ระเหยได้มี
ปริมำณเพิ่มสูงขึ นเมื่อระยะเวลำในกำรหมักนำนขึ น ซึ่งได้มีกำร
ยืนยันว่ำกำรเกิดกรดไขมันที่ระเหยได้นั นมำจำกไขมัน โดยทดลอง

เติมกรดลิโนเลอิก (Linoleic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว 
(C18) ลงไปก่อนเริ่มกระบวนกำรหมักน ้ำปลำ พบว่ำ ปริมำณของ
กรดไขมันที่ระเหยได้เพิ่มขึ น ในขณะที่กำรเติมกรดอะมิโนไม่พบ
กำรเพิ่มขึ นของกรดไขมันที่ระเหยได้แต่อย่ำงใด 

ส้ำหรับรสชำติของน ้ำปลำนั นเกิดจำกกรดอะมิโนและ
สำรประกอบไรโบนิวคลี โอไทด์กัวโนซีน 5’-โมโนฟอสเฟต 
(Guanosine 5’-monophosphate, 5’-GMP จำกรำยงำนผล
กำรศึกษำกรดอะมิโนอิสระ (Free amino acid) ในน ้ำปลำ พบว่ำ
กรดอะมิโนที่ให้รสชำติอูมำมิ ได้แก่ กรดกลูตำมิก (Glutamic acid)
พบมำกเป็นอันดับ 1 และกรดแอสปำร์ติก (Aspartic acid) มำกเป็น
อันดับ 2 และยังพบกรดอะมิโนที่ให้รสหวำน ได้แก่ อะลำนีน 
(Alanine) ไกลซีน (Glycine) และโพรลีน (Prolene) ส่วนลิวซีน 
(Leucine) และวำลีน (Valine) เป็นกรดอะมิโนที่ให้รสขม อย่ำงไรก็
ตำม กรดอะมิโน 3 ตัวที่แสดงรสชำติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของ
น ้ำปลำคือ ทรีโอนีน (Threonine) อะลำนีน (Alanine) และฮิสติดีน 
(Histidine) 

กรรมวิธีในกำรผลิตน ้ำปลำด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์แบบ
ดั งเดิมในระดับพื นบ้ำน ได้พัฒนำสู่ระบบกำรผลิตแบบอุตสำหกรรม
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มีกำรใช้เครื่องจักรอัตโนมัติในกำรบรรจุ มี
กำรผสมสำรปรุงแต่งต่ำง ๆ เพื่อปรุงแต่งกลิ่นรส ตำมควำมนิยม
ของผู้บริโภค ปัจจุบันประเทศไทยมีกำรผลิตและส่งออกน ้ำปลำไปทั่ว
โลก ตำมควำมนิยมอำหำรไทยในต่ำงประเทศที่เพิ่มสูงขึ น โดยในปี 
2562 มีกำรผลิตเพื่อบริโภคในประเทศ 83,844 ตัน มูลค่ำ 2,723 
ล้ำนบำท และส่งออก 27,272 ตัน มูลค่ำ 885 ล้ำนบำท โดยน ้ำปลำ
จัดเป็นสินค้ำส้ำคัญของไทยที่มีศักยภำพในกำรผลิตและส่งออกได้
สูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก และเป็นสินค้ำส่งออกที่มีมำตรฐำน
ก้ำหนด โดยน ้ำปลำแท้ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุข ฉบับที่ 
203 (พ.ศ. 2543) เป็นน ้ำปลำที่ได้จำกกำรหมัก หรือย่อยปลำ 
หรือส่วนของปลำ หรือ กำกปลำที่ เหลือจำกกำรหมัก ตำม
กรรมวิธีกำรผลิตน ้ำปลำ และต้องมีคุณภำพมำตรฐำน ดังนี  มีสี 
กลิ่น รสของน ้ำปลำแท้ ใสไม่มีตะกอนปริมำณเกลือไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 20 มีไนโตรเจนทั งหมดไม่น้อยกว่ำ 9 กรัมต่อลิตรมี
ไนโตรเจนจำกกรดอะมิโนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 แต่ไม่เกินร้อยละ
50 ของไนโตรเจนทั งหมด มีกรดกลูตำมิกต่อไนโตรเจนทั งหมดไม่
น้อย 0.4 แต่ต้องไม่เกิน 1.3 ไม่ใช้สี เว้นแต่สีน ้ำตำลเคี่ยวไหม้หรือสี
คำรำเมล ส่วนน ้ำปลำผสมเป็นน ้ำปลำที่เจือจำงหรือปรุงแต่ง มี
ไนโตรเจนทั งหมดไม่น้อยกว่ำ 4 กรัมต่อลิตร  



 

 

อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนสำกลได้ก้ำหนดมำตรฐำนด้ำนควำม
ปลอดภัยของน ้ำปลำเพิ่มเติมจำกมำตรฐำนของประเทศไทย ได้แก่  

- ฮิสตำมีนในน ้ำปลำก้ำหนดไว้ที่ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม (CODEX, 2011) โดยฮิสตำมีน (Histamine) เกิดจำกแบคทีเรียที่
สร้ำงฮิสติดีนดีคำร์บอกซิเลส (Histidine decarboxylase) ย่อยกรดอะมิ
โน ฮิสติดีนเปลี่ยนเป็นฮิสตำมีน ซึ่งเป็นสำรก่อภูมิแพ้ในลักษณะต่ำง ๆ  
จำกกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงฮิสตำมีนในกำรหมักน ้ำปลำจำกปลำ
กะตัก พบว่ำควำมสดของวัตถุดิบปลำกะตักมีผลต่อกำรเพิ่มขึ นของ
ฮิสตำมีน ส่วนกระบวนกำรหมักไม่มีผลต่อกำรเพิ่มขึ นของฮิสตำมีน 

- กรดโพรพิ โอนิก (Propionic acid; C3H6O2) เป็นกรด
อินทรีย์ชนิด Monocarboxylic acid ที่สำมำรถยับยั งกำรเจริญของ
เชื อแบคทีเรียที่สร้ำงสปอร์ โดยพบได้ทั่วไปในผลิตภัณฑ์ชีส 
(cheese) ใน Swiss cheese พบมำกถึ งร้ อยละ 1  ในทำง
อุตสำหกรรมกรดโพรพิโอนิกใช้เป็นวัตถุเจือปนอำหำรมีหน้ำที่เป็น
สำรกันเสียที่ป้องกันกำรเจริญของเชื อรำในขนมปังและผลิตภัณฑ์ 
โดยจะป้องกันกำรเกิดเชื อรำที่พื นผิวสัมผัสจำกกำรปนเปื้อน
ภำยหลังกำรอบของขนม ประเทศไทยอนุญำตให้ใช้กรดโพรพิโอนิก
ได้ในปริมำณที่เหมำะสมในสัตว์น ้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น ้ำที่ผ่ำน
กระบวนกำรกึ่งถนอมอำหำร และผลิตภัณฑ์ประเภทซอสซึ่ง
หมำยควำมรวมถึงน ้ำปลำและซอสปรุงรส  โดยสำธำรณรัฐ
ประชำชนจีนอนุญำตให้ใช้กรดโพรพิโอนิกในปริมำณไม่เกิน 2,500 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมในผลิตภัณฑ์ซีอ๊ิว (Soy Sauce) หรือซอสปรุง
รสจำกถ่ัวเหลือง  

- Clostridium botulinum เป็นแบคทีเรียที่เจริญได้ในที่
ที่ไม่มีอำกำศ และสร้ำงสปอร์ที่ทนควำมร้อนได้สูง พบได้ใน
สิ่งแวดล้อมทั่วไป ทั งในดิน น ้ำจืด และน ้ำทะเล เชื อสำมำรถสร้ำง
สำรพิษโบทูลินัม (Botulinum Toxin) ที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสำท 
ท้ำให้เกิดอำกำรอัมพำต กล้ำมเนื ออ่อนแรง และมีควำมเป็นพิษ
รุนแรงถึงขั นเสียชีวิตแม้จะได้รับในปริมำณน้อยเพียง 0.5 
ไมโครกรัม โดยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศสหรัฐอเมริกำห้ำมน้ำเข้ำ
น ้ำปลำจำก 4 บริษัทผู้ผลิตของประเทศไทย เนื่องจำกส้ำนักงำน
คณะกรรมกำรอำหำรและยำแห่งสหรัฐอเมริกำ (USFDA) อ้ำงว่ำ
กระบวนกำรผลิตน ้ำปลำไม่ได้มำตรฐำนและอำจก่อให้เกิดอันตรำย
จำกสำรพิษโบทูลินัม ซึ่งจำกผลกำรศึกษำของประเทศไทยตรวจไม่
พบกำรปนเปื้อน Clostridium botulinum ในวัตถุดิบปลำกะตัก 
ปลำกะตักเคล้ำเกลือ น ้ำปลำในระหว่ำงกำรหมัก และน ้ำปลำ 
จ้ำนวนรวม 370 ตัวอย่ำง และได้ยืนยันผลกำรศึกษำโดยกำร 
สุ่มตัวอย่ำงน ้ำปลำแท้และน ้ำปลำผสม จ้ำนวนรวม 117 ตัวอย่ำง
ซึ่งล้วนไม่พบกำรปนเปื้อนของ Clostridium botulinum และ
สำรพิษโบทูลินัมในทุกตัวอย่ำง จึงพิสูจน์ได้ว่ำน ้ำปลำไทย
ปลอดภัยต่ อกำรบริ โภค ไม่ มี กำรปนเปื้ อน  Clostridium 
botulinum และสำรพิษโบทูลินัม 

 

จะเห็นได้ว่ำมำตรฐำนสำกลที่เพิ่มขึ นมำมีทั งประโยชน์ในกำร
คุ้มครองควำมปลอดภัยให้กับผู้บริโภคอย่ำงแท้จริง ทั งยังรวมถึง
มำตรฐำนที่ตั งขึ นเพื่อกำรกีดกันทำงกำรค้ำ เนื่องจำกน ้ำปลำเป็น
ผลิตภัณฑ์พื นเมืองที่มีลักษณะเฉพำะของผลิตภัณฑ์ มีอัตรำกำร
เติบโตทำงเศรษฐกิจแบบก้ำวกระโดด จึงเป็นที่จับตำมองของประเทศ
คู่ค้ำมหำอ้ำนำจ อย่ำงไรก็ตำม กรมประมงร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ
ต่ำง ๆ ได้พยำยำมยกระดับและพัฒนำกำรควบคุมคุณภำพกำรผลิต
ให้สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล และมีกำรเฝ้ำระวังอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์น ้ำปลำไทยเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกลทุกประกำร   
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