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มาตรฐานการผลตินํ้าปลาร�าปรุงรสและตัวช้ีคุณภาพ 
สุภาน�อย ทรัพย สินเสริม* สุพินดา จงสืบสุข และสุรินทร พร ย้ิมกัน  

กองตรวจสอบคุณภาพสินค�าประมง 
 

บทคัดย(อ 
 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค�เ พ่ือจัดทําระบบควบคุมคุณภาพการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสตาม
หลักเกณฑ�ท่ีดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice; GMP) การวิเคราะห�อันตรายและควบคุมจุด
วิกฤตในกระบวนการผลิต (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) และกําหนดตัวชี้
คุณภาพของน้ําปลาร�าปรุงรส โดยศึกษากระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสจากผู�ผลิตระดับโรงงานสKงออกและ
กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน พบวKามีกระบวนการผลิต 3 รูปแบบ คือแบบท่ี 1 ผลิตน้ําปลาร�าจากการซ้ือน้ําปลาร�าต�ม
สุกมาต�มและปรุงรสชาติ แบบท่ี 2 ผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสจากการต�มปลาร�าดิบกับน้ําหมักปลาร�า นําน้ําปลาร�า
ท่ีต�มมากรองปรุงแตKงรสชาติ และแบบท่ี 3 ผลิตน้ําปลาร�าจากการต�มเนื้อปลาร�าบด และหรือใช�สKวนผสมอ่ืน
รKวมเชKน กากน้ําปลา ไส�ปลาทู ปลาทะเลหมักเกลือ เปQนต�น แล�วปรุงแตKงรสชาติ รวมท้ังวิเคราะห�คุณภาพ
ตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีสุKมจากท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชนและโรงงาน ทางกายภาพโดยทดสอบทาง
ประสาทสัมผัส แบบ Hedonic scale คะแนนความชอบ 1-9 คะแนน 9 เปQนคะแนนความชอบมากท่ีสุด 
และปริมาณน้ําอิสระ, aw ทางเคมี (คKาความเปQนกรดดKาง ปริมาณเกลือ ปริมาณโปรตีน ฮีสตามีน โลหะหนัก
ชนิดปรอท แคดเมียม ตะก่ัว และกรดเบนโซอิก) และทางจุลชีววิทยา พบวKาคุณภาพตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรส
จากท�องตลาดได�คะแนนทางประสาทสัมผัส ด�านลักษณะปรากฏและสีท่ีระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก (7-8 
คะแนน) ด�านกลิ่นและรสชาติในระดับชอบเล็กน�อยถึงชอบมาก (6-8 คะแนน), aw 0.74-0.90 มีคKาความเปQน
กรดดKาง(pH) 4.43 - 5.47 เกลือร�อยละ 16.24–25.36 โปรตีน 3.43–10.39 g/100g ฮีสตามีน 28.50-
245.20 mg/kg กรดเบนโซอิก 0–860 mg/kg ปรอท 0.00-0.13 mg/kg และพบปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด
(TVC) < 25 - 1.4 x104cfu/g, Staphylococcus aureus (S.aureus) และEscherichia coli (E.coli) <3 
MPN/g, ยีสต�และรา <10 cfu/g และไมKพบ Clostridium perfringens (C.perfringens) และ Salmonella 
spp. น้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน ได�คะแนนทางประสาทสัมผัสด�านลักษณะปรากฏและสีใน
ระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก กลิ่นชอบเล็กน�อยถึงชอบมาก และรสชาติชอบเล็กน�อยถึงชอบปานกลาง aw 
0.77-0.87 คKาความเปQนกรดดKาง 4.53 -6.09 เกลือร�อยละ 10.93–20.14 โปรตีน 2.89– 8.44 g/100g   
ฮีสตามีน 20.50-197.50 mg/kg กรดเบนโซอิก 0-384 mg/kg ปรอท 0.00-0.14 mg/kg แคดเมียม 0.00-
0.47 mg/kg ตะก่ัว 0.00-0.11 mg/kg และพบปริมาณ TVC <25-310 cfu/g, S.aureus และ E.coli <3 
MPN/g, ยีสต�และรา <10-170 cfu/g และไมKพบ C.perfringens และ Salmonella spp. สKวนตัวอยKาง
น้ําปลาร�าปรุงรสจากโรงงาน ได�คะแนนลักษณะปรากฏ และสีในระดับชอบเล็กน�อยถึงชอบมาก กลิ่นและ
รสชาติชอบเล็กน�อยถึงชอบปานกลาง aw 0.74-0.87 ความเปQนกรดดKาง 4.54 -5.46 เกลือร�อยละ 13.57–
23.14 โปรตีน 3.44–7.22 g/100g ฮีสตามีน 27.36-215.60 mg/kg กรดเบนโซอิก 0-94.41 mg/kg ปรอท 
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0.00 -0.18 mg/kg แคดเมียม 0.00-0.05 mg/kg และพบปริมาณ TVC <25 cfu/g, S.aureus และ E.coli 
<3 MPN/g, ยีสต�และรา <10 cfu/g และไมKพบ C.perfringens และ Salmonella spp. การจัดทําระบบ
คุณภาพวิเคราะห�อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติในกระบวนการผลิต (HACCP ) พบวKาจุดวิกฤติท่ีต�องควบคุม
คือวัตถุดิบท่ีใช�ในการผลิต และข้ันตอนการต�ม สKวนตัวชี้คุณภาพน้ําปลาร�าปรุงรสทางประสาทสัมผัส มี
ลักษณะเปQนของเหลวขุKน แยกชั้นเม่ีอต้ังท้ิงไว� ไมKข�นหนืด มีสีน้ําตาลเข�มแกมแดง/เหลือง มีกลิ่นหอมปลาร�า
หมัก รสเค็มกลมกลKอม คKาทางเคมี ความเปQนกรดดKางตํ่ากวKา 4.6 ปริมาณเกลือ ไมKน�อยกวKาร�อยละ18 ปริมาณ
ฮีสตามีน ไมKเกิน 200 mg/kg และปริมาณโปรตีน ไมKน�อยกวKา 4 g/100g คKาทางจุลชีววิทยาต�องไมKพบ
แบคทีเรียกKอโรค 

 
คําสําคัญ: มาตรฐานกระบวนการผลิต น้ําปลาร�าปรุงรส ตัวชี้คุณภาพ  
 
* ผู�รับผิดชอบ: กองตรวจสอบคุณภาพสินค�าประมง กรมประมง ถนนพหลโยธิน เกษตรกลาง เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทร.0 2562 0600-14 ตKอ 13300 e-mail: supanois@dof.mail.go.th 
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Production Requirements and Quality Indices of Nam Pla-ra (Pla-ra Sauce) 
Supanoi Subsinserm* Supinda Chongsuebsuk and Surinporn Yimkan 

Fish Inspection and Quality Control Division*  
 

Abstract 
This research has been attempted in order to set up quality control process for 

Pla-ra sauce to be in line with the Good Manufacturing Practice (GMP) and Hazard Analysis 
and Critical Control Point (HACCP) including quality indices stipulation for Pla-ra-sauce. 
From studies made on Pla-ra-sauce process operated by exporting manufacturers and 
local/housewives groups; it has been found that there are 3 types of manufacturing 
process. They are 1) Pla-ra sauce processed by boiling bought Pla-ra broth and then self-
seasoning 2) Pla-ra sauce processed from boiling whole raw fermented fish; and 3) Pla-ra 
sauce processed from boiling solely minced Pla-ra or mixed with other ingredients such as 
fish sauce residue, Indian mackerel intestines, salted marine fish. In addition, Pla-ra sauce 
randomly sampled from the market, local/housewives groups and manufacturers were 
analysed as follows 1) Physical quality analyses (sensory evaluation and aw) : For sensory 
evaluation, the Hedonic scale of 1- 9 points where 9 is the highest preference. 2) Chemical 
analyses: pH, salt content, protein content, histamine, benzoic acid and heavy metals 
(mercury, cadmium and lead), and lastly 3) Microbiological analyses. The analysis results 
are as follows. The Pla-ra sauce from market: the acceptance of appearance and color 
were at moderate to highly preference score (7-8 points); odor and flavor level of small to 
highly preference score (6-8 points); aw 0.74-0.90; pH 4.43-5.47; salt content 16.24-25.36%; 
protein content 3.43-10.39 g/100g; histamine 28.50-245.20 mg/kg; benzoic acid 0-860 mg/kg; 
mercury 0.00-0.13 mg/kg and Total viable count (TVC) of <25-1.4x104 cfu/g, S. aureus and 
E.coli <3 MPN/g, yeast and mold <10 cfu/g where no Clostridium perfringens and 

Salmonella spp. were found. While in the case of Pla-ra sauce obtained from 
local/housewives groups, the sensory evaluation regarding appearance and color were at 
moderate to highly preference score ; odor was at small to highly preference score and 
flavor was at small to moderate preference score; aw 0.77-0.87; pH 4.53-6.09, salt content 
10.93-20.14%; protein content 2.89-8.44 g/100g; histamine 20.50-197.50 mg/kg; benzoic acid 
0-384 mg/kg; mercury 0.00-0.14 mg/kg, cadmium 0.00-0.47 mg/kg, lead 0.00-0.11 mg/kg. The 
TVC was <25-310 cfu/g, S. aureus and E. coli were less than 3 MPN/g, yeast and mold was   
< 10-170 cfu/g where no C. perfringens and Salmonella spp. were found. In case of Pla-ra 
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sauce obtained from the manufacturers, the appearance and color were accepted at the 
small to highly preference score while flavor and odor were at small to moderate 
preference score. Other analyses results were: aw 0.74-0.87, pH 4.54-5.46, salt content 
13.57-23.14%, protein content 3.44-7.22 g/100g, histamine 27.36-215.60 mg/kg, benzoic acid 
0-94.41 mg/kg, mercury 0.00-0.18 mg/kg and cadmium 0.00-0.05 mg/kg. The microbiological 
results were: TVC was <25 cfu/g, S. aureus and E. coli were <3 MPN/g, yeast and mold were 
<10 cfu/g and where no C. perfringens and Salmonella spp. were found. 

The above-obtained results were then applied to set up the quality system as 
Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). The critical points were found are the 
raw material used in the process and boiling step. Moreover, the quality indices of the Pla-
ra sauce found are the appearances of turbid solution, seperation after let stand, not sticky, 
having dark brown blend with red, dark brown blend with yellow, dark brown or brown, 
having Pla-ra odor, having salty with full flavor. In case of chemical indices, the pH should 
lower than 4.6, salt content should not less than 18%, histamine content should be less 
than 200 mg/kg and the protein content should not less than 4 g/100 g and the pathogenic 
bacteria must not be found.  

 

 
Key words:  Production requirements, Pla-ra sauce, Quality indices 
* Corresponding Author: 50 Paholyothin Rd., Kaset-Klang, Chatuchak, Bangkok 10900           
Tel. 0 2562 0600-14 Ext 13300  e-mail: supanois@dof.mail.go.th 
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คํานํา 
 

ปลาร�าเปQนอาหารหมักท่ีได�รับความนิยมเปQนอยKางมาก มีคุณคKาทางโภชนาการคKอนข�างสูงเปQน
การถนอมอาหารประเภทหนึ่ง และถือวKาเปQนภูมิป~ญญาอาหารท่ีสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุของไทย เปQน 
อาหารท่ีแพรKหลายในเอเชียอาคเนย� ซ่ึงสKวนประกอบท่ีสําคัญในการทําปลาร�าคือปลา เกลือและรําข�าวหรือ
ข�าวค่ัว ท้ังนี้ ปลาร�าได�รับความนิยมในการบริโภคในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน จัดเปQน
อาหารหลักประจําวันท่ีสําคัญ และยังได�รับความนิยมในการบริโภคในทุกภาคของประเทศไทยด�วย 

ป~จจุบัน มีการพัฒนากระบวนการผลิตปลาร�าและผลิตภัณฑ�ในระดับอุตสาหกรรมท่ีมากข้ึน 
และมีการปรับเปลี่ยนจากการผลิตในรูปปลาร�าดิบ เปQนการแปรรูปปลาร�าในหลากหลายผลิตภัณฑ� เชKน ปลาร�า
ปรุงรส ปลาร�าสับ ปลาร�าบอง น้ําพริกปลาร�า ปลาร�าก�อนและน้ําปลาร�าปรุงรส และได�พัฒนาบรรจุภัณฑ�และ
กระบวนการผลิตให�ถูกสุขอนามัยเพ่ือรองรับการสKงออกไปจําหนKายยังตKางประเทศ ท้ังนี้ การสKงออกปลาร�าไป
ตKางประเทศ นอกจากต�องคํานึงถึงเรื่องความสะอาดถูกสุขอนามัยแล�ว บรรจุภัณฑ�ต�องเหมาะสมป�องกันกลิ่น
ได�ดี เพ่ือไมKให�เกิดป~ญหาในระหวKางการขนสKง  

ความนิยมบริโภคปลาร�าเปQนไปอยKางเเพรKหลายและมีเเนวโน�มเพ่ิมมากข้ึน สKงผลให�การผลิต 
ปลาร�าขยายตัวข้ึนจากระดับครัวเรือนหรือธุรกิจขนาดเล็กเปQนการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญK โดยมี
ปริมาณการผลิตสูงถึง 40,000 ตัน/ป� มูลคKาตลาดในประเทศรวมป�ละกวKา 800 ล�านบาท ขณะเดียวกันไทยยัง
มีการสKงออกปลาร�าไปตKางประเทศด�วย โดยเฉพาะตลาดกลุKมประเทศอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เวียดนาม กัมพูชา และประเทศท่ีมีคนเอเชียไปอาศัยอยูKจํานวนมาก ท้ังสหรัฐอเมริกา สหภาพ
ยุโรป และกลุKมตะวันออกกลาง มูลคKาการสKงออกปลาร�าของไทยรวมกวKา 20 ล�านบาท/ป� ซ่ึงมีแนวโน�ม
ขยายตัวสูงข้ึน(สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหาร,2561ก) เชKนเดียวกับกองควบคุมการค�าสัตว�น้ํา
และป~จจัยการผลิต (2562) รายงานการสKงออกน้ําปลาร�าของไทยไปจําหนKายยังตKางประเทศ เชKน 
สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต� ออสเตรเลีย นิวซีแลนด� ไต�หวัน แคนาดา สิงคโปร� สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และสหภาพยุโรป โดยสKวนมากเปQนการจําหนKายให�คนไทยหรือคนเอเชียท่ีไปอาศัยใน
ตKางประเทศ สําหรับปริมาณการสKงออกและมูลคKาของผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าต้ังแตKป� 2561 – 2562 ปริมาณ 
1,126.23 ตัน และมีมูลคKา 83.02 ล�านบาท  

น้ําปลาร�าปรุงรสเปQนผลิตภัณฑ�ท่ีได�จากการนําปลาท่ีผKานการขอดเกล็ด ควักไส� (ยกเว�นปลาตัว
เล็ก) มาหมักกับเกลือในระยะเวลาหนึ่ง แล�วผสมรําข�าว หรือข�าวค่ัวทําให�มีกลิ่นหอมในสัดสKวนท่ีเหมาะสม 
หมักจนได�ท่ี เพ่ือให�มีกลิ่นรสตามธรรมชาติของปลาร�า นํามากรองและให�ความร�อนกKอนบรรจุ หรือได�จากการ
นําปลาร�าดิบมาต�มกับน้ํา อาจเติมเกลือแล�วกรองหรือเติมเครื่องปรุงรสเชKน น้ําตาล น้ํามะขาม กะป� น้ํา
กระเทียมดอง และให�ความร�อนกKอนบรรจุ ท้ังนี้ ผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสมีการเติมเกลือและกรดโดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียท่ีกKอให�เกิดโรค จึงทําให�ผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าสามารถเก็บท่ี
อุณหภูมิห�องได� ซ่ึงอุตสาหกรรมน้ําปลาร�าในป~จจุบันมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนท้ังการบริโภคในประเทศและ
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สKงออก ผู�บริโภคให�ความนิยมในการบริโภคน้ําปลาร�าปรุงรส เนื่องจากนําไปปรุงอาหารได�หลากหลาย เชKนใสK
แกง ส�มตํา เปQนต�น อยKางไรก็ตาม กระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสมีต้ังแตKในระดับครัวเรือน ชุมชุน ธุรกิจ
ขนาดเล็ก ธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญK ซ่ึงมีกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพท่ีแตกตKางกัน  

การผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสเปQนการนําปลาร�าดิบ มาปรุงผสมกับเครื่องปรุงเพ่ือปรุงแตKงรสชาติ 
นําไปต�มให�สุกท้ิงไว�ให�เย็นแล�วจึงบรรจุขวดป�ดสนิท สภาวะของน้ําปลาร�าปรุงรสจึงอยูKในสภาพเกือบอับ
อากาศ รวมท้ังคKาความเปQนกรดดKางของน้ําปลาร�าอยูKในระดับอาหารประเภทท่ีมีความเปQนกรดตํ่า(วัชรี และ
คณะ, 2559) เชื้อแบคทีเรียท่ีสามารถปนเป��อนและเจริญได� ในสภาวะนี้ ได�แกK Clostridium botulinum ซ่ึง
เปQนแบคทีเรียชนิดสร�างสปอร� ซ่ึงสามารถเจริญในสภาวะท่ีไมKต�องการอากาศ (Anaerobic spore forming 
bacteria) เชื้อดังกลKาวเปQนสาเหตุของโรค botulism ท้ังนี้ น้ําปลาร�าปรุงรสเปQนผลิตภัณฑ�ใหมKท่ียังมีการ
ศึกษาวิจัยไมKแพรKหลายและมาตรฐานท่ีใช�ในการควบคุมระบบตามมาตรฐานสากล ได�แกK หลักเกณฑ�ท่ีดีใน
การผลิต (Good Manufacturing Practice, GMP) และระบบวิเคราะห�อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต 
(Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP) ยังไมKมีการจัดทําเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมสKงออก
และสามารถใช�เปQนแนวทางให�กับผู�ผลิตท่ีสนใจ รวมท้ังผู�ประกอบการสKงออกได�ใช�ในการควบคุมคุณภาพ
ความปลอดภัย ตามหลักเกณฑ�มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ภายใต�มาตรฐานท่ีใช�ในการควบคุมสินค�าเกษตร
และอาหารมีเพียงมาตรฐานปลาร�า (มกษ. 7023-2561) (สํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหาร,2561
ข) ซ่ึงสํานักงานมาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารได�จัดทําเปQนมาตรฐานเพ่ือบังคับใช�ในการผลิตปลาร�า
เทKานั้น แตKยังไมKครอบคลุมผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรส ดังนั้น ผู�วิจัยจึงได�ทําการศึกษากระบวนการผลิต
น้ําปลาร�าปรุงรสจากแหลKงผลิตท่ีสําคัญตKางๆ เพ่ือศึกษากระบวนการผลิตของแตKละแหลKง รวมท้ังการ
วิเคราะห�อันตรายและจุดวิกฤตท่ีต�องควบคุมในกระบวนการผลิต เพ่ือจัดทําข�อเสนอแนวทางการควบคุมตาม
ระบบ GMP และ HACCP ให�สอดคล�องตามมาตรฐานสากล ซ่ึงเปQนสKวนสนับสนุนอุตสาหกรรมสKงออก และ
กําหนดตัวชี้คุณภาพของผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสท่ีมีความปลอดภัยท้ังด�านจุลินทรีย� เคมีและกายภาพ เพ่ือ
เสนอหนKวยงานท่ีเก่ียวข�องในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ�ตKอไป   
 

วัตถุประสงค  
 

1. เพ่ือจัดทําระบบควบคุมคุณภาพการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสตามหลักเกณฑ�ท่ีดีในการผลิต 
(Good Manufacturing Practice;GMP) และการวิเคราะห�อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต 
(Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) 

2. เพ่ือกําหนดตัวชี้คุณภาพของน้ําปลาร�าปรุงรส  
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วิธีดําเนินการ 
 
1. วัสดุ อุปกรณ  สารเคมี และอาหารเล้ียงเช้ือ 

1.1 ตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรส 
สุKมเก็บน้ําปลาร�าปรุงรสบรรจุขวดท่ีจําหนKายในท�องตลาด จากตลาดสด ตลาดขายสKง ร�าน

ขายของฝาก และห�างสรรพสินค�า น้ําปลาร�าปรุงรสบรรจุขวดท่ีจําหนKายโดยกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และน้ํา       
ปลาร�าปรุงรสบรรจุขวดจากโรงงานสKงออก 

1.2 อุปกรณ�และเครื่องมือ  
1.2.1 เครื่องชั่งไฟฟ�า (Balance) ยี่ห�อ SARTORIUS รุKน B3100S ทศนิยม 2 ตําแหนKง 
1.2.2 เครื่องชั่งไฟฟ�า (Balance) ยี่ห�อ SARTORIUS รุKน LA 230S ทศนิยม 4 ตําแหนKง 
1.2.3 เครื่องตีป~�นตัวอยKาง (Stomacher) ยี่ห�อ AES รุKน Smasher พร�อมถุงใสKตัวอยKาง 
1.2.4 เครื่องนับจํานวนโคโลนี (Colony counter ) ยี่ห�อ Quebec dark field 
1.2.5 เครื่องฟลูโอโรมิเตอร� (Fluorometer) ยี่ห�อ Turner รุKน 450 
1.2.6 เครื่องวัดความเปQนกรดดKาง (pH Meter) ยี่ห�อ Radiometer รุKน PHM 210 
1.2.7 เครื่องสเปคโตรฟลูโอโรโฟโตมิเตอร� ยี่ห�อ Hitachi รุKน V-2900 
1.2.8 เครื่องหาปริมาณน้ําอิสระ (Water activity) ยี่ห�อ Novasina รุKน TH/RTD 733 
1.2.9 ตู�บKมเพาะเชื้อ (Incubator) ยี่ห�อ Memmert รุKน BM 400 
1.2.10 ตู�อบฆKาเชื้อ (Hot air oven) ยี่ห�อ Heraus รุKน T 5060 
1.2.11 หม�อนึ่งฆKาเชื้อ (Autoclave) ยี่ห�อ TOMY รุKน SS320 
1.2.12 อKางควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) ยี่ห�อ Polyscience รุKน 8306 

                       1.2.13 เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) ระบบ Graphite  
         Furnace ยี่ห�อ Perkin Elmer รุKน AAS 600 
1.2.14 เครื่อง Mercury analyzer ยี่ห�อ Perkin Elmer รุKน FIMS-100 
1.2.15 เครื่อง HPLC ยี่ห�อ Waters 2695 รุKน e 2695  
1.2.16 เครื่อง LC-MS/MS ยี่ห�อ AB SCIEX รุKน TRIPLE QUADTM 6500   
1.2.17 เครื่อง Centrifuge ยี่ห�อ HERMLE รุKน Z446K 
1.2.18 เครื่อง Chromameter ยี่ห�อ Minolta รุKน CT-310 

1.3 สารเคมี  
1.3.1 กรดไตรคลอโรอะซิติค (TCA), AR grade 
1.3.2 กรดไฮโดรคลอริค (HCl), AR grade 
1.3.3 โซเดียมไนไตรท� (NaNO2) 
1.3.4 โปแตสเซียม โฮดรอกไซต� (KOH) 
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1.3.5 โปแตสเซ่ียมคาร�บอเนต (K2CO3) 
1.3.6 โปแตสเซียมโครเมต (K2CrO4) 
1.3.7 พารา-โปรโมอะนิลิน 
1.3.8 สารละลาย 0.1 N AgNO3 
1.3.9  Formic acid, AR grade 
1.3.10 Sodium Hydrogen Sulfate (NaHSO4) ยี่ห�อ Reducit  
1.3.11 กรดไนตริกเข�มข�นไมKน�อยกวKา 69 %, AR grade 
1.3.12 Matrix Modifier 10% Ammonium dihydrogenphosphate, AR grade  
1.3.13 Matrix Modifier 1% Magnesium nitrate, AR grade  

1.3.14 Methanol, HPLC grade  

1.3.15 Ethyl Acetate, AR grade 

1.3.16 Sodium sulfate AR grade 
1..3.17  di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate (Na2HPO4•7H2O), AR grade 

1.3.18 สารละลายมาตรฐานปรอท ยี่ห�อ Perkin Elmer      

1.3.19 สารละลายมาตรฐานแคดเมียม ยี่ห�อ Perkin Elmer 

1.3.20 สารละลายมาตรฐานตะก่ัว ยี่ห�อ Perkin Elmer 

1.3.21 สารมาตรฐาน Histamine ยี่ห�อ Sigma 
1.3.22 สารมาตรฐาน Oxolinic acid (C13H11NO5)  
1.3.23 สารมาตรฐาน Oxytetracycline hydrochloride (C22H24N2O9•HCl)  

1.3.24 สารมาตรฐาน Tetracycline hydrochloride (C22H24N2O8•HCl)  

1.3.25 สารมาตรฐาน Chlortetracycline hydrochloride (C22H23ClN2O8•HCl)  

1.3.26 สารมาตรฐาน Difloxacin hydrochloride (C21H19F2N3O3• HCl)  

1.3.27 สารมาตรฐาน Enrofloxacin (C19H22FN3O3)  

1.3.28 สารมาตรฐาน Ciprofloxacin hydrochloride (C17H18FN3O3• HCl)  

1.3.29 สารมาตรฐาน Norfloxacin (C16H18FN3O3)  

1.3.30 สารมาตรฐาน Flumequine (C14H12FNO3)  

1.3.31 สารมาตรฐาน Sarafloxacin hydrochloride hydrate (C20H17F2N3O3. HCl•H2 

1.3.32 สารมาตรฐาน Danofloxacin (C19H20FN3O3)  

1.3.33 ชุดทดสอบ Chloramphenicol  

1.3.34 สารมาตรฐาน Malachite green Oxalate Salt  
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1.3.35 สารมาตรฐาน Leucomalachite green  

1.3.36 สารมาตรฐาน 3-amino-2-oxazolidinone (C3H6N2O2) (AOZ) 

1.3.37 สารมาตรฐาน 3-amino-5-morpholinomethyl-1,3-oxazolidine-2-one 

(C8H15N3O3)  (AMOZ)  

1.3.38 สารมาตรฐาน 1-aminohydantoin hydrochloride (C3H5N3O2) (AHD) 

1.3.39 สารมาตรฐาน Semicarbazide hydrochloride (CH5N3O.HCl) (SEM)  

1.3.40 สารมาตรฐาน Benzoic acid  

1.3.41 สารมาตรฐาน Sorbic acid 

1.4 อาหารเลี้ยงเชื้อ 
1.4.1 0.5% Sodium desoxycholate 
1.4.2 Baird-parker medium 
1.4.3 Bismuth sulfite agar (BS)  
1.4.4 Brain heart infusion broth (BHI) 
1.4.5 Brilliant green lactose bile broth (BGLB) 
1.4.6 Butterfield’s phosphate-buffered dilution water (BF) 
1.4.7 Coagulase plasma (rabbit) with EDTA 
1.4.8 Dichloran rose Bengal chloramphenicol agar (DRBC) 
1.4.9 EC broth 
1.4.10 Koser’s citrate broth 
1.4.11 Lactose-gelatin medium 
1.4.12 Lauryl tryptose broth (LST) 
1.4.13 Levine’s Eosin-Methylene Blue agar (L-EMB) 
1.4.14 L-Lysine decarboxylation medium (LDC) 
1.4.15 Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis agar (MSRV) 
1.4.16 Motility nitrate medium 
1.4.17 Muller-Kauffmann tetrathionat-novobiocin broth (MKTTn) 
1.4.18 Nutrient agar (NA) 
1.4.19 Phosphate-saline buffer containing 1% NaCl 
1.4.20 Plate count agar (PCA)  
1.4.21 Polyvalent anti-O and –H será 
1.4.22 Potato dextrose agar (PDA) 
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1.4.23 Thioglycollate médium 
1.4.24 Thiosulfate Citrate Bile Salt Sucrose Agar (TCBS) 
1.4.25 Triple Sugar iron agar (TSI) 
1.4.26 Trypticase (tryptic) soy agar (TSA) 
1.4.27 Trypticase (tryptic) soy broth (TSB) 
1.4.28 Tryptose sulfite cycloserine agar (TSC) 
1.4.29 Urea agar 
1.4.30 Voges Proskauer reagent (VP) 
1.4.31 Xylose Lysine Deoxycholate agar (XLD) 

 

2. วิธีดําเนินงาน 
 

2.1 ศึกษากระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสจากแหลKงผลิต 
โดยการลงพ้ืนท่ีสํารวจและรวบรวมข�อมูลจากผู�ผลิตและผู�เก่ียวข�องในด�านกระบวนการผลิตและ

สุขลักษณะการผลิต ซ่ึงใช�การสัมภาษณ�รKวมกับการสังเกตการณ� โดยแหลKงผลิตท่ีทําการศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ซ่ึงเปQนพ้ืนท่ีๆมีแหลKงผลิตจํานวนมาก ท้ังนี้ แบKงกลุKมผู�ผลิตท่ี
จะทําการสํารวจและรวบรวมข�อมูลเปQน 2 กลุKมคือ กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และกลุKมโรงงานสKงออก ซ่ึงมีจํานวน
ท้ังสิ้นไมKน�อยกวKา 20 แหKง 

2.2 สุKมตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีวางจําหนKายในท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และโรงงาน
สKงออก  

โดยสุKมซ้ือตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสบรรจุขวด แบKงเปQน 
1) ตลาดสด ตลาดขายสKง ร�านขายของชํา ร�านขายของฝาก และห�างสรรพสินค�า จํานวนท้ังสิ้น 

30 ตัวอยKาง จากจังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดกาฬสินธุ� จังหวัดขอนแกKน จังหวัดอุดรธานี 
จังหวัดสิงห�บุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครสวรรค� และจังหวัดพิจิตร  

2) กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน จํานวนท้ังสิ้น 30 ตัวอยKาง จากจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ� 
จังหวัดร�อยเอ็ด จังหวัดอุดรธานี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดสิงห�บุรี และจังหวัดชัยนาท 

3) โรงงานสKงออก จํานวนท้ังสิ้น 20 ตัวอยKาง จากจังหวัดมหาสารคาม จังหวัดกาฬสินธุ� จังหวัด
ขอนแกKน จังหวัดชัยนาท และจังหวัดสระบุรี 

 นําไปตรวจวิเคราะห�คุณภาพ ดังตKอไปนี้ 
2.2.1 คุณภาพทางกายภาพ 

                            2.2.1.1 ทดสอบคุณภาพทางด�านประสาทสัมผัส โดยคัดเลือกผู�ทดสอบทางประสาท
สัมผัสท้ังเพศหญิงและชาย อายุระหวKาง 20 – 50 ป� จํานวนไมKน�อยกวKา 10 คน ท้ังนี้ ผู�ทดสอบท้ังหมดเปQนผู�
ทดสอบท่ีคุ�นเคยกับผลิตภัณฑ�สัตว�น้ําพ้ืนเมือง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ�ปลาร�า และผลิตภัณฑ�ท่ีใช�ปลาร�าเปQน
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สKวนประกอบในผลิตภัณฑ� รวมท้ัง บริโภคปลาร�าหรือผลิตภัณฑ�ท่ีมีปลาร�าเปQนสKวนประกอบเปQนประจํา และ
เปQนผู�ท่ีมีความไวทางประสาทสัมผัสสูง มีความสามารถในการจําแนกกลิ่น สี และรสชาติของอาหารได�ดี ใน
การทดสอบครั้งนี้ใช�แบบทดสอบของสุพินดาและลินดา (2563) ตามภาคผนวก ก 
                            2.2.1.2 ตรวจวัดสีด�วยเครื่อง Chromameter ตรวจวัดสีตัวอยKางท่ีเปQนของเหลว โดยนํา
ตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสบรรจุขวดมาเขยKากKอนตรวจเพ่ือให�น้ําปลาร�าปรุงรสผสมเปQนเนื้อเดียวกัน เทตัวอยKางลง
ในถ�วยแก�วโดยใสKตัวอยKางประมาณ 2 ใน 3 ของถ�วย แล�วนํามาใสKในชKองใสKตัวอยKางของเครื่องวัด วัดเปQนคKา 
L* a* และ b* โดยวัดคKาสีตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสขวดละ 3 ซํ้า คKา L* คือคKาความสวKางมีคKาระหวKาง 0 – 
100 หรือสีดําถึงสีขาว คKา a* คือ คKา (+) สีแดง หรือ (-) สีเขียว และคKา b* คือ คKา (+) สีเหลือง หรือ (-) สีน้ํา
เงิน 
                            2.2.1.3 วัดคKาปริมาณน้ําอิสระ (Water activity: aw) ด�วยเครื่อง Water activity 
โดยนําตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสบรรจุขวดมาเขยKากKอนทดสอบเพ่ือให�น้ําปลาร�าปรุงรสเปQนเนื้อเดียวกัน เท
ตัวอยKางใสKในตลับใสKตัวอยKางประมาณครึ่งตลับ นําไปใสKในชKองใสKตลับของเครื่องวัดปริมาณน้ําอิสระ วัดคKาตาม
คูKมือการใช�งานของเครื่อง โดยวัดคKา aw ของน้ําปลาร�าปรุงรสขวดละ 3 ซํ้า แล�วหาคKาเฉลี่ยและสKวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

2.2.2 คุณภาพทางเคมี 
      2.2.2.1 องค�ประกอบทางเคมี ได�แกKปริมาณโปรตีนตามวิธี AOAC (1990) เกลือ 

(NaCl) ตามวิธีของ AOAC (2019a) และคKาความเปQนกรดดKางด�วยเครื่อง pH-meter (Radiometer PHM 
210) โดยวิเคราะห�ตัวอยKางละ 3 ซํ้า แล�วหาคKาเฉลี่ยและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.2.2.2 วัตถุเจือปนอาหาร:สารกันเสีย (กรดเบนโซอิกและกรดซอร�บิก) ตามวิธี 
Kiatkungwalkrai et al. (1998) โดยวิเคราะห�ตัวอยKางละ 3 ซํ้า แล�วหาคKาเฉลี่ยและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.2.2.3 ปริมาณฮีสตามีน ตามวิธี AOAC (2019b) โดยวิเคราะห�ตัวอยKางละ 3 ซํ้า 
แล�วหาคKาเฉลี่ยและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.2.2.4 ยาปฏิชีวนะและสารเคมี: oxolinic acid ตามวิธี Larocque et al. (1991), 
tetracycline group ตามวิธี AOAC (2016a), fluoroquinolone group ตามวิธี Delepnine and Hurtaud-
Pessel. (2004), nitrofuran (metabolites) ตามวิธี McCracken et al.(1997), chloramphenicol ตามวิธี 
Cazemier et al. (1996) และmalachite green and leuco-malachite green ตามวิธี Aldert A. Bergwerff 
and Peter Scherpenisse (2003) โดยวิเคราะห�ตัวอยKางละ 3 ซํ้า แล�วหาคKาเฉลี่ยและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.2.2.5 โลหะหนัก: ปรอท ตามวิธี AOAC 974.14 (2016b), แคดเมียม และตะก่ัว
ตามวิธี AOAC 999.10 (2016c) โดยวิเคราะห�ตัวอยKางละ 3 ซํ้า แล�วหาคKาเฉลี่ยและสKวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2.2.3 คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
สุKมน้ําปลาร�าปรุงรส ตัวอยKางละ 2 ขวด เพ่ือตรวจวิเคราะห�ความปลอดภัยทางด�านจุลชีววิทยา 

โดยตรวจวิเคราะห�ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด (Total viable count: TVC) ตามวิธี BAM (2001a), Escherichia 
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coli (E.coli) ตามวิธี ISO/TS 16649-3 (2015), Salmonella spp. ตามวิธี VIDAS®
 (2018), Staphylococcus 

aureus (S. aureus) ตามวิธี BAM (2016), ยีสต�และรา ตามวิธี AOAC (2019c) และ Clostridium perfringens 
(C. perfringens) ตามวิธี BAM (2001b)  

2.3 จัดทําแนวทางควบคุมตามระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP  
2.4 วิเคราะห�อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส 

 นําผลจากการสํารวจและรวบรวมข�อมูลของผู�ผลิตและผู�เก่ียวข�องจากข�อ 2.1 มาวิเคราะห�
อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตกระบวนการผลิต  

2.5 รวบรวมข�อมูลและกําหนดตัวชี้คุณภาพ เพ่ือใช�ในการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�า
ปรุงรส 

2.6 วิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ โดยใช�สถิติเชิงพรรณนา ได�แกK ร�อยละ คKาเฉลี่ย สKวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 
ผลการทดลองและวิจารณ ผล 

 
1. กระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสจากแหล(งผลิต 
 

จากการลงพ้ืนท่ีศึกษากระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส พบวKามีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลาย 
และมีการเติมเครื่องปรุงรสท่ีแตกตKางกัน ในแตKละภูมิภาคและแหลKงผลิต ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�แกK
จังหวัดกาฬสินธุ� จังหวัดขอนแกKน จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร�อยเอ็ดและจังหวัดอุดรธานี จํานวน 10 แหKง ภาค
กลาง ได�แกKจังหวัดชัยนาท จังหวัดสิงห�บุรีและจังหวัดสระบุรี จํานวน 6 แหKง ภาคเหนือ ได�แกKจังหวัดนครสวรรค� 
จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 4 แหKง รวมท้ังโรงงานสKงออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได�แกKจังหวัด
กาฬสินธุ� และจังหวัดขอนแกKน จํานวน 2 แหKง และภาคกลาง จังหวัดชัยนาทและจังหวัดสระบุรี จํานวน 2 แหKง 
สามารถสรุปกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสได� ดังนี้ 

กระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส เริ่มจากการใช�ปลาร�าท่ีหมักได�ท่ีแล�วเปQนวัตถุดิบ โดยปลาท่ีใช�
เปQนวัตถุดิบในการผลิตปลาร�า สKวนมากเปQนปลาน้ําจืดท่ีเลี้ยงตามแหลKงน้ําธรรมชาติ ซ่ึงปลาท่ีนิยมใช�ทําปลาร�า
ท่ัวไป ได�แกKปลาสร�อย ปลาซิว ปลากระด่ี ปลานิล ปลาหมอ ปลาดุก และปลาทะเลขนาดเล็ก (มีเพียง1-2 แหKงท่ีใช�
ปลาทะเลเปQนสKวนผสม) ซ่ึงปลาท่ีรับซ้ือเปQนปลาตัว และปลาชิ้นท่ีผKานการตัดหัวขอดเกล็ดเอาไส�พุงออก หากเปQน
ปลาตัวเล็กจะใช�ปลาท้ังตัวมาทําปลาร�า ท้ังนี้ ปลาท่ีซ้ือสKวนมากจะรับมาจากภาคกลาง สKวนปลากระด่ีเปQนปลา
นําเข�าจากประเทศเพ่ือนบ�าน เพราะผลผลิตปลากระด่ีในประเทศลดลงเปQนจํานวนมาก มีไมKเพียงพอ นอกจากนี้ 
การนําปลาทะเลมาเปQนสKวนผสมในการทําปลาร�าเพ่ือต�องการให�เกิดกลิ่นแรงซ่ีงผู�บริโภคภาคอีสานนิยมไป
ประกอบอาหารบางประเภทเชKน ปลาร�า หรือ น้ําปลาร�าท่ีใสKในส�มตํา ปลาร�าท่ีมีกลิ่นแรงนี้เรียกวKาปลาร�าโหนKง 
จากการสํารวจพบวKา ปลาร�าท่ีใช�เปQนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตน้ําปลาร�า นอกจากปลาท่ีขอดเกล็ด ควักไส�แล�ว 



13 

 

 

หมักกับเกลือในอัตราสKวนปลาตKอเกลือ 10 ตKอ 1 หรือ 7 ตKอ 3 สKวนโดยน้ําหนัก และคาร�โบไฮเดรท เชKน ข�าวค่ัว 
(นิยมใช�ในภาคกลางและภาคเหนือ) หรือรําข�าว (นิยมใช�ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ซ่ึงการใช�ข�าวค่ัวหรือรําข�าว
ในการหมักชKวยทําให�ปลาร�าเกิดการหมักให�กลิ่นรสท่ีเปQนเอกลักษณ�ของปลาร�า และสีแตกตKางกันไป นําปลาร�า
หมักท่ีได�ท่ีแล�ว คือเนื้อปลายุKยงKายเม่ือต�มและมีกลิ่นปลาร�าท่ีผู�ผลิตและผู�บริโภคชอบ ต�มให�เดือดแล�วกรองเอาก�าง
และหนังออก จะได�น้ําปลาร�าท่ีจะนําไปปรุงแตKงรสตามสูตรของแตKละผู�ผลิต โดยองค�ประกอบหลักของเครื่องปรุง
แตKงรส ได�แกK มะขามเป�ยก กะป� กระเทียมดอง น้ําตาล  ผงชูรส และเนื้อสับปะรด เปQนต�น นอกจากนั้น ยังมีการใสK 
ใบหมKอนสด คาราเมลและอ่ืน ๆ  ตามความเชื่อของผู�ผลิตแตKละราย เพ่ือปรุงแตKงรสชาติ ท้ังนี้ ในสKวนของสKวนผสม
หรือเครื่องปรุงรส การแตKงสี ทําให�ผู�ผลิตต�องศึกษา และเอาใจใสKเรื่องของการใช�สีสังเคราะห�และวัตถุกันเสียทุก
ชนิด เนื่องจากมาตรฐานน้ําปลาร�าตาม มผช.1346/2557(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรม,2557) ห�าม
ใช�สีสังเคราะห�และวัตถุกันเสียทุกชนิด ซ่ึงจากการวิเคราะห�ผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสมีโอกาสเสี่ยงกับการตรวจ
พบปริมาณสารกันเสียจําพวกกรดและเกลือเบนโซอิกและซอร�บิกท่ีมีในสKวนผสมอ่ืนเชKนน้ํากระเทียมดอง อยKางไร 
ก็ตาม ยังไมKมีมาตรฐานหรือข�อกําหนดจากหนKวยงานท่ีมีหน�าท่ีตามกฎหมาย 

นอกจากสํารวจกระบวนการผลิตแล�ว สถานท่ีผลิตท่ีสํารวจสKวนใหญKเปQนกลุKมผู�ผลิตรายยKอย 
ได�รับการรับรองมาตรฐาน Primary GMP, GMP และ HALAL แตKผู�ผลิตหลายรายยังขาดความรู� ความเข�าใจ
ในการจัดทําระบบมาตรฐานและการขอรับการรับรองมาตรฐานการผลิต อีกท้ัง มีการขยายการผลิตเพ่ือสKง
จําหนKายตKางประเทศเพ่ิมมากข้ึน ทําให�ผู�ผลิต/ผู�ประกอบการท่ีต�องการสKงสินค�าจําหนKายตKางประเทศมีความ
สนใจในการขอรับการรับรองมาตรฐานสากลภายใต�ระบบ GMP และ HACCP ซ่ึงประเทศคูKค�ากําหนด รวมท้ัง
ข�อกําหนดในการสKงไปจําหนKายยังประเทศในสหภาพยุโรปจําเปQนต�องได�รับการรับรองกระบวนการผลิต และ
ผลิตภัณฑ�จากกรมประมง แตKในขณะนี้กรมประมงยังไมKมีมาตรฐานเฉพาะสําหรับน้ําปลาร�าปรุงรส 

การได�รับมาตรฐาน Primary GMP สําหรับการผลิตอาหารข้ันต�นเพ่ือใช�บังคับกับอาหารแปรรูป
ท่ีบรรจุในภาชนะพร�อมจําหนKาย ได�แกK กลุKมอาหารพร�อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปพร�อมบริโภคทันทีบางชนิด
และกลุKมอาหารท่ัวไป สKวนมาตรฐาน GMP ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปQนมาตรฐาน
บังคับ ครอบคลุมต้ังแตKสถานท่ีต้ังของสถานประกอบการ โครงสร�างอาคาร กระบวนการผลิตท่ีดี มีความ
ปลอดภัย และมีคุณภาพได�มาตรฐานทุกข้ันตอน ซ่ึงเปQนระบบประกันคุณภาพพ้ืนฐานกKอนท่ีจะพัฒนาไปสูK
ระบบประกันคุณภาพอ่ืนๆ ตKอไป เชKน HACCP นอกจากนี้ การรับรอง HALAL เปQนการรับรองวKา
ผู�ประกอบการมีการผลิตอาหารท่ีได�ผKานกรรมวิธีในการทํา ผสม ปรุงประกอบ หรือแปรสภาพตาม        
ศาสนบัญญัติ เปQนการรับประกันวKาชาวมุสลิมโดยท่ัวไปสามารถบริโภคอาหารหรืออุปโภคสินค�าหรือบริการ
ตKาง ๆ ได�โดยสนิทใจ 

นอกจากนั้น จะเห็นได�วKากระบวนการผลิตน้ําปลาร�าของท้ังกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และโรงงาน
สKงออก จะมีกระบวนการผลิตท่ีคล�ายคลึงกัน และกระบวนการผลิตสKวนใหญKมี 3 รูปแบบ แสดงดังภาพท่ี 1 
คือ แบบท่ี 1 ใช�น้ําปลาร�าต�มสุกท่ีซ้ือมาผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส  โดยไมKได�ทําการหมักปลาร�าเองเพียงปรุงแตKง
รสชาติเทKานั้น แบบท่ี 2 ต�มปลาร�าดิบโดยใช�ปลาร�าตัวและน้ําหมักปลาร�า จนได�น้ําปลาร�าต�มสุก กKอนนํามา
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ปรุงแตKงรสชาติ ซ่ึงแบบท่ี 2 นี้ สKวนมากเปQนกระบวนการผลิตท่ีนิยมผลิตท่ัวไป และแบบท่ี 3 นําเนื้อปลาร�า
บด หรือบางแหKงใช�กากน้ําปลา ไส�ปลาทู ปลาทะเลหมักเกลือ มาต�มให�เดือด กKอนนํามาปรุงรสชาติ  
 

 

 
 

 
 
 

                                                                            
 
 
                                                                              

 
 
 

     
    แบบท่ี 1 

 
 
 
                                  
 
 

                                       
 
 
                                     แบบท่ี 2                                                  แบบท่ี 3 
                                                                                                
                 ภาพท่ี 1 กระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส 3 แบบ 

 

 

ปลาร�าดิบ (ปลาร�าตัว และ 
นํ้าหมักปลาร�า) 

ต�มเดือด และปรุง
แตKงรสชาต ิ

กรองผKานผ�าขาวบาง 

บรรจุขวด 

นํ้าปลาร�าต�มสุก  

ต�มเดือด 
(แยกเน้ือและก�าง) 

กรอง และแยกกาก 

นํ้าปลาร�าต�มสุก 

ต�มเดือดนาน  

2-3 ช่ัวโมง 

กรอง และตั้งท้ิงไว�ให�เย็น 

บรรจุขวด 

เคร่ืองปรุงรส: 
สับปะรด กะป� 
กระเทียมดอง 

นํ้าตาล 
มะขามเป�ยก      
เน้ือปลาร�าบด

ฯลฯ 

เน้ือปลาร�าบด และ/หรือกากนํ้าปลา 
ไส�ปลาทู ปลาทะเลหมักเกลือ  

ผสมเกลือ นํ้าสะอาดและต�มนาน 
3-4 ช่ัวโมง (คนเปQนระยะ) 

กรองผKานตาขKาย       
ไนลKอน และพักค�างคืน 

นํ้าปลาร�าต�มสุก 
เคร่ือง 
ปรุงรส:
กระเทียม 

ดอง 
น้ําตาล 

 คาราเมล ต�มจนเดือด 

ตั้งท้ิงไว�ให�เย็น 

บรรจุขวด 
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2. คุณภาพน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีวางจําหน(ายในท�องตลาด กลุ(มแม(บ�าน/ชุมชน และโรงงาน 

2.1 ผลการวิเคราะห คุณภาพน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีวางจําหน(าย 
จากการสุKมตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสบรรจุขวดพร�อมจําหนKาย จากตลาดสด ตลาดขายสKง 

ร�านขายของฝาก และห�างสรรพสินค�า น้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และน้ําปลาร�าปรุงรสจาก
โรงงานสKงออก จํานวนท้ังสิ้น 80 ตัวอยKาง มาวิเคราะห�คุณภาพทางกายภาพ โดยการทดสอบทางประสาท
สัมผัส ปริมาณน้ําอิสระ (aw) และวัดสีด�วยเครื่องวัดสี (Chomameter) คุณภาพทางเคมีและคุณภาพทาง       
จุลชีววิทยา ผลการวิเคราะห�แสดงดังตารางท่ี 1- ตารางท่ี 16 

การทดสอบทางประสาทสัมผัส พบวKาผู�ทดสอบทางประสาทสัมผัสจํานวน 10 คน ท่ีไดัรับ
การฝ�กฝน บริโภคผลิตภัณฑ�จากปลาร�าได�และมีการบริโภคประจํา เปQนผู�ท่ีมีความไวทางประสาทสัมผัส มี
ความสามารถในการจําแนกกลิ่น สี และรสชาติของอาหารได�ดี ได�ทดสอบตัวอยKางโดยใช�แบบทดสอบทาง
ประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสของสุพินดาและลินดา (2563) ตามภาคผนวก ก ซ่ึงคุณลักษณะของ
น้ําปลาร�าปรุงรส เปQนดังนี้ 

ลักษณะปรากฏ แบKงได�เปQน 4 ลักษณะ ได�แกK  
1) เปQนของเหลวขุKน ทึบแสง ไมKแยกชั้น มีตะกอนลอย  
2) เปQนของเหลวขุKน ทึบแสง ไมKแยกชั้น ไมKมีตะกอนลอย  
3) เปQนของเหลวขุKน ทึบแสง คKอนข�างหนืด ข�น   
4) เปQนของเหลวขุKน ทึบแสง แยกชั้น ด�านบนเปQนของเหลวสีนําตาลเข�ม มีท้ังทึบแสงและ

คKอนข�างใส ด�านลKางเปQนตะกอนละเอียด 
สี สีน้ําตาล สีน้ําตาลอKอน สีน้ําตาลอKอนออกเหลือง สีน้ําตาลเข�ม สีน้ําตาลแกมเทา สีน้ําตาล

ดํา สีน้ําตาลแดง สีเทา สีเทาแกมดํา สีดํา สีช็อคโกแลตออกแดง สีน้ํามะขามเป�ยก สีกะป�  สีโอวัลตินเข�ม ๆ สี
กาแฟเข�ม สีคาราเมล 

กล่ิน กลิ่นหอมปลาร�าท่ีหมักได�ท่ี กลิ่นหอมข�าวค่ัว กลิ่นเค็ม กลิ่นปลาเค็ม กลิ่นกะป� กลิ่น
โหนKง (กลิ่นเฉพาะของปลาร�าหมักท่ีมีความรุนแรง) กลิ่นน้ําตาลหมัก กลิ่นสKา กลิ่นซีอ๊ิว กลิ่นคาว กลิ่นฉุน 
(กรด) กลิ่นเอมีน กลิ่นอับ โอK เนKา ตุ กลิ่นหืน กลิ่นเปรี้ยว กลิ่นไหม� กลิ่นกระสอบ 

รสชาติ เค็มกลมกลKอม (ได�รสเค็มครั้งแรกแล�วมีความหวานตามมา) เค็มจัด มีรสหวานเล็กน�อย 
เค็มจัด เค็มออกหวาน หวานนําเค็ม หวานเลี่ยน เค็มขม เฝ��อน เปรี้ยว  

ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของตัวอยKางน้ําปลาร�าท่ีสุKมจากท�องตลาด (ตารางท่ี 1) 
พบวKาคะแนนลักษณะปรากฏของตัวอยKางท้ัง 30 ตัวอยKางอยูKระหวKาง 7.78 -8.64 คะแนน คือผู�ทดสอบชอบ
ปานกลางถึงชอบมาก โดยมีตัวอยKางท่ีได�รับคะแนนมากกวKา 8 (ชอบมาก) จํานวน 24 ตัวอยKางคิดเปQนร�อยละ 
80 ของตัวอยKางท้ังหมด ในขณะท่ีคะแนนด�านสีอยูKระหวKาง 7.38 – 8.39 อยูKชKวงการยอมรับชอบปานกลางถึง
ชอบมาก โดยมีตัวอยKางท่ีได�รับคะแนนมากกวKา 8 (ชอบมาก) จํานวน 14 ตัวอยKางหรือร�อยละ 46.6 และชอบ
ปานกลางร�อยละ 53.4 สKวนคะแนนทดสอบการยอมรับด�านกลิ่นและรสชาติอยูKระหวKาง 6.39 – 8.22 คะแนน 
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(ชอบเล็กน�อย-ชอบมาก) และ 6.26 – 8.14 คะแนน (ชอบเล็กน�อย-ชอบมาก) โดยมีตัวอยKางท่ีได�รับการ
ยอมรับ (ชอบมาก, คะแนนมากกวKา 8) เพียง 2 และ 3 ตัวอยKาง ตามลําดับ ตัวอยKางสKวนใหญKได�รับการ
ยอมรับด�านสีและกลิ่นอยูKในชKวงการยอมรับปานกลาง (คะแนนการยอมรับมากกวKา 7) จํานวน 16 และ 27 
ตัวอยKาง 

สKวนผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีผลิตจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน (ตารางท่ี 
2) พบวKาน้ําปลาร�าปรุงรสได�รับการยอมรับด�านลักษณะปรากฎอยูKในชKวงปานกลางถึงชอบมาก (ชKวง 7.05-
8.19 คะแนน) โดยตัวอยKางร�อยละ 50 (15 ตัวอยKาง) ได�รับคะแนนการยอมรับมากกวKา 8 การยอมรับด�านสี
อยูKในชKวงชอบปานกลางถึงชอบมาก (7.14-8.21 คะแนน) แตKผลิตภัณฑ�สKวนใหญKร�อยละ 80 (24 ตัวอยKาง) ได�
คะแนนการยอมรับระดับชอบปานกลาง สKวนการทดสอบด�านกลิ่นและรสชาติอยูKในชKวงชอบเล็กน�อย - ชอบ
มาก ( 6.39-8.22 คะแนน) และชอบเล็กน�อย-ชอบปานกลาง (6.13-7.96) แตKผลิตภัณฑ�สKวนใหญKได�รับ
คะแนนการยอมรับด�านกลิ่นและรสชาติในระดับชอบปานกลางท่ีร�อยละ 90 (27 ตัวอยKาง)และ 86.6 (26 
ตัวอยKาง) ตามลําดับ สKวนผลการทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีผลิตจากโรงงาน มี
คะแนนการยอมรับคุณลักษณะด�านลักษณะปรากฏ และสี ผู�ทดสอบให�คะแนนความชอบเล็กน�อยถึงชอบมาก 
อยูKในชKวงคะแนน 6.25 – 8.08 และ 6.37 – 8.04 สKวนคุณลักษณะด�านกลิ่นและรสชาติ ผู�ทดสอบให�คะแนน
ชอบเล็กน�อยถึงชอบปานกลาง อยูKในชKวงคะแนน 6.49 – 7.46 และ 6.06 – 7.84 และผลิตภัณฑ�สKวนใหญKได�
คะแนนการยอบรับในระดับปานกลาง จํานวน 13, 17, 13 และ 11 ตัวอยKาง ตามลําดับ 
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         ตารางท่ี 1 ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด 
 

ตัวอย(างท่ี ลักษณะปรากฎ       สี      กล่ิน     รสชาติ 
1 8.35a±0.27 7.77ab±0.12 7.27b±0.16 7.28b±0.12 
2 8.16ab±0.15 7.47b±0.23 7.43ab±0.11 6.93c±0.26 
3 8.20a±0.46 8.14a±0.31 7.29b±0.27 7.37ab±0.22 
4 7.93c±0.18 7.38b±0.16 7.32b±0.12 7.29b±0.43 
5 7.89c±0.32 7.59ab±0.28 7.24b±0.27 8.06a±0.37 
6 8.13ab±0.27 8.24a±0.21 7.27b±0.37 7.19b±0.21 
7 8.35a±0.33 8.06a±0.24 7.49ab±0.31 8.05a±0.15 
8 8.56a±0.16 8.11a±0.15 7.57ab±0.21 7.36ab±0.17 
9 8.17ab±0.27 7.59ab±0.25 7.32b±0.18 8.14a±0.14 
10 8.37a±0.11 7.94a±0.34 8.01a±0.12 7.48ab±0.46 
11 8.14ab±0.26 8.29a±0.24 6.39c±0.26 6.83c±0.37 
12 8.26a±0.18 8.04a±0.32 7.77ab±0.31 7.39ab±0.32 
13 8.64a±0.27 7.47ab±0.19 7.25b±0.27 7.47ab±0.27 
14 7.99c±0.21 8.39a±0.22 7.14b±0.22 6.29c±0.16 
15 8.29a±0.34 8.25a±0.19 7.29b±0.14 7.44ab±0.23 
16 8.06b±0.05 7.58ab±0.17 7.56ab±0.12 7.42ab±0.02 
17 8.13ab±0.10 8.07a±0.09 7.14b±0.17 7.34ab±0.20 
18 7.97c±0.27 7.56ab±0.13 7.91ab±0.26 7.63ab±0.11 
19 7.91c±0.07 7.67ab±0.11 7.08c±0.01 7.28b±0.14 
20 8.06b±0.12 8.12a±0.16 7.27b±0.27 7.34ab±0.11 
21 8.24a±0.08 8.05a±0.17 8.22a±0.08 7.66ab±0.27 
22 8.13ab±0.07 7.69ab±0.01 7.34b±0.12 7.62ab±0.20 
23 8.04b±0.37 7.64ab±0.16 7.84a±0.08 7.18b±0.12 
24 8.07b±0.09 8.15a±0.09 7.67ab±0.10 7.45ab±0.06 
25 8.11ab±0.27 8.05a±0.13 7.34b±0.08 7.51ab±0.18 
26 8.05b±0.19 7.64ab±0.08 7.34b±0.14 7.28b±0.09 
27 8.18ab±0.17 7.55ab±0.01 7.27b±0.11 7.46ab±0.07 
28 7.78c±0.04 7.54ab±0.29 7.38b±0.41 7.67ab±0.21 
29 8.11ab±0.08 8.07a±0.11 7.81a±0.08 7.27b±0.31 
30 8.13ab±0.17 7.58ab±0.34 7.41b±0.07 7.84a±0.16 

            

          a b c ตัวเลขในแนวต้ังท่ีมีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกัน มีความแตกตKางอยKางไมKมีนัยสําคัญ (P>0.05)
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        ตารางท่ี 2 ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน  
 

ตัวอย(างท่ี ลักษณะปรากฏ    สี   กล่ิน   รสชาติ 
1 7.31b±0.16 7.55ab±0.33 7.27b±0.16 6.59c±0.10 
2 8.13 a±0.25 7.26b±0.16 7.43b±0.11 6.63c±0.22 
3 7.07c±0.25 8.05a±0.07 7.29b±0.27 7.17b±0.27 
4 7.05c±0.09 7.14c±0.19 7.32b±0.12 7.53ab±0.06 
5 7.36b±0.37 7.23b±0.25 7.04c±0.27 7.92a±0.63 
6 7.38b±0.04 7.54ab±0.47 7.27b±0.37 7.53ab±0.64 
7 8.11a±0.27 8.21a±0.37 7.49ab±0.31 6.13c±0.04 
8 7.24b±0.11 7.69ab±0.14 7.57ab±0.21 7.62b±0.08 
9 7.13c±0.24 7.64ab±0.21 7.32b±0.18 6.79c±0.26 
10 7.46b±0.26 7.84ab±0.04 8.01a±0.12 7.16b±0.37 
11 8.06a±0.11 7.52b±0.15 6.39c±0.26 7.68a±0.11 
12 8.14a±0.03 7.84a±0.16 7.77ab±0.31 7.57ab±0.08 
13 8.11a±0.01 7.84a±0.08 7.25b±0.27 7.27b±0.13 
14 8.04a±0.11 7.59ab±0.31 7.14b±0.22 7.96a±0.27 
15 8.19a±0.07 7.51b±0.83 7.29b±0.14 7.37ab±0.10 
16 7.96a±0.04 7.87a±0.14 7.56b±0.12 7.27b±0.03 
17 8.03a±0.04 7.67ab±0.14 7.14b±0.17 7.08b±0.01 
18 7.84ab±0.06 7.69ab±0.28 7.91a±0.26 7.82a±0.29 
19 7.66ab±0.19 7.47b±0.08 7.08c±0.01 7.37ab±0.14 
20 8.07a±0.27 8.01a±0.19 7.27b±0.27 7.71a±0.08 
21 7.85ab±0.07 7.64ab±0.17 8.22a±0.08 7.69a±0.11 
22 8.12a±0.17 7.57ab±0.10 7.34b±0.12 7.21b±0.09 
23 7.87ab±0.03 7.46ab±0.09 7.84a±0.08 7.38ab±0.13 
24 8.07a±0.09 7.57ab±0.11 7.67ab±0.10 7.29b±0.04 
25 7.92a±0.04 7.43ab±0.19 7.34b±0.08 7.27b±0.08 
26 8.11a±0.08 8.02a±0.14 7.34b±0.14 7.38ab±0.12 
27 8.04a±0.21 7.17c±0.01 7.27b±0.11 7.34ab±0.19 
28 7.86ab±0.27 7.58ab±0.14 7.38b±0.41 7.81a±0.08 
29 8.10a±0.07 8.07a±0.02 7.81a±0.08 7.69a±0.11 
30 8.07a±0.21 8.13a±0.09 7.11c±0.07 7.27b±0.09 

      a b c ตัวเลขในแนวต้ังท่ีมีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกัน มีความแตกตKางอยKางไมKมีนัยสําคัญ (P>0.05) 
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             ตารางท่ี 3 ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของน้ําปลาร�าปรุงรสจากโรงงาน 
ตัวอย(างท่ี ลักษณะปรากฎ       สี      กล่ิน     รสชาติ 

1 6.87c±0.36 6.73c±0.09 6.75c±0.35 6.59c±0.10 
2 7.09c±0.11 7.11c±0.05 6.69c±0.27 6.06c±0.35 
3 7.43b±0.15 6.37c±0.26 7.11ab±0.47 7.67a±0.78 
4 6.73c±0.11 7.63ab±0.47 6.53c±0.36 6.73b±0.48 
5 6.25c±0.15 7.58ab±1.25 7.29a±0.52 6.63c±0.73 
6 7.18b±0.37 7.83a±0.79 6.75c±0.63 7.11ab±0.37 
7 6.47c±0.18 8.04a±0.43 7.43a±0.52 6.57c±0.39 
8 7.11b±0.42 7.26b±0.58 6.89b±0.11 7.14ab±0.12 
9 7.57ab±0.16 7.49b±0.17 7.05b±0.22 6.36c±0.07 
10 7.28b±0.36 7.27b±0.16 6.85b±0.27 7.32ab±0.26 
11 7.12b±0.08 7.45b±0.01 6.49c±0.05 6.92b±0.11 
12 7.38b±0.11 7.67ab±0.24 7.34a±0.10 7.09b±0.02 
13 8.07a±0.13 7.69ab±0.48 7.27ab±0.19 7.37ab±0.03 
14 7.59ab±0.08 7.64ab±0.14 7.07b±0.06 7.37ab±0.27 
15 8.03a±0.11 7.82a±0.37 7.18ab±0.17 6.82b±0.09 
16 7.56ab±0.07 7.94a±0.11 7.23a±0.09 6.94b±0.47 
17 7.34b±0.16 7.64ab±0.07 7.46ba±0.11 7.69a±0.08 
18 7.49ab±0.08 7.95a±0.10 7.27ab±0.08 7.15ab±0.44 
19 7.43b±0.08 7.19b±0.07 7.34a±0.19 7.84a±0.18 
20 8.08a±0.11 7.24b±0.18 7.17ab±0.08 7.64a±0.13           

 

            a b c ตัวเลขในแนวต้ังท่ีมีตัวอักษรยกกําลังเหมือนกัน มีความแตกตKางอยKางไมKมีนัยสําคัญ (P>0.05) 
 
 

                การตรวจวัดสีน้ําปลาร�าปรุงรสด�วยเครื่อง Chromameter  
โดยนําตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีผKานการประเมินคุณลักษณะด�านสี ไปตรวจวัดสีด�วยเครื่อง 

Chromameter แสดงเปQนคKา L* a* b* โดยคKา L* ท่ีเข�าใกล� 0 หมายถึง ตัวอยKางมีความสวKางน�อยลงจนเปQนสีคล้ํา 
แตKถ�าคKา L* เข�าใกล� 100 หมายถึง ตัวอยKางมีความสวKางมากจนเปQนสีขาวหรือสีจาง สKวนคKา a* ท่ีเปQนบวก แสดง
วKาตัวอยKางเปQนสีแดง คKา a* ท่ีเปQนลบแสดงวKาตัวอยKางเปQนสีเขียว และคKา b* ท่ีเปQนบวกแสดงวKาตัวอยKางเปQนสี
เหลือง แตKถ�าคKา b* เปQนลบแสดงวKาตัวอยKางเปQนสีน้ําเงิน ท้ังนี้ สีของน้ําปลาร�าปรุงรสข้ึนอยูKกับวัตถุดิบท่ีใช� เชKน
ถ�าผสมข�าวค่ัวจะมีสีน้ําตาลเหลือง ผสมรําข�าวจะมีสีน้ําตาลปนดํา ซ่ึงเม่ือนําคKา L* a* b* เปรียบเทียบกับ
ไดอะแกรมคKาสี (ภาคผนวก ข) สามารถสรุปได�วKาน้ําปลาร�าปรุงรสทุกตัวอยKางมีสีน้ําตาล เข�ม คล้ํา ทึบแสง สี
น้ําตาลเข�มออกเหลือง สีคล�ายกะป� มะขามเป�ยก น้ําตาลเข�มออกแดง คล�ายช็อกโกแลต เปQนต�น เม่ือเปรียบเทียบ
กับผลการทดสอบคุณลักษณะสี พบวKาให�ผลสอดคล�องกัน (ตารางท่ี 4 – ตารางท่ี 6) 
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    ตารางท่ี 4 คKา L* a* b* จากการวัดสีน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาดด�วยเครื่อง Chromameter 
 

ตัวอยKาง คKา L* คKา a* คKา b* 
ตํ่าสุด-สูงสุด คKาเฉลี่ย ตํ่าสุด-สูงสุด คKาเฉลี่ย ตํ่าสุด-สูงสุด คKาเฉลี่ย 

1 23.27-24.30 23.75 +5.54 - +6.16 +5.75 +12.24 - +13.21 +12.76 
2 22.05-23.64 22.43 +6.12 - +6.18 +6.14 +12.55 - +13.24 +12.84 
3 16.64-18.05 17.54 +6.31 - +6.62 +6.48 +16.23 - +16.72 +16.46 
4 20.40-21.76 21.23 +6.32 - +6.47 +6.38 +13.17 - +13.59 +13.41 
5 20.13-22.34 21.68 +5.47 - +5.60 +5.53 +10.05 - +10.46 +10.26 
6 21.24-23.09 22.74 +4.57 - +5.13 +4.87 +10.26 - +11.07 +10.66 
7 17.52-19.14 18.63 +5.02 - +5.18 +5.14 +13.17 - +13.76 +13.38 
8 19.24-21.69 20.51 +4.86 - +5.52 +5.27 +11.28– +11.95 +11.58 
9 27.24-28.86 28.15 +5.05 - +5.46 +5.24 +9.85 - +10.14 +10.04 
10 20.22-20.84 20.52 +6.31 - +6.57 +6.42 +12.26 - +13.57 +13.04 
11 20.26-22.17 21.69 +6.47 - +7.04 +6.81 +11.38 - +12.41 +11.84 
12 15.24-17.10 16.36 +6.15 - +6.36 +6.27 +10.86 - +11.65 +11.23 
13 22.11-22.67 22.35 +5.14 - +5.68 +5.46 +13.01 - +14.23 +13.57 
14 24.61-25.77 25.13 +5.08 - +5.42 +5.31 +10.45 - +11.39 +11.12 
15 23.10-23.94 23.24 +5.34 - +6.01 +5.87 +12.35 - +12.69 +12.51 
16 20.29–22.27 21.29 +6.27 - +6.53 +6.44 +11.52 - +12.37 +11.95 
17 21.37-22.11 21.96 +5.84 - +6.34 +6.02 +15.08 - +16.74 +16.03 
18 26.01-26.37 26.10 +6.18 - +6.37 +6.25 +12.45 - +13.47 +12.85 
19 20.79-21.59 21.27 +5.08 - +5.34 +5.24 +15.12 - +16.07 +15.69 
20 15.11-16.58 15.89 +5.27- +5.61 +5.49 +0.08 - +12.01 +11.65 
21 20.24-21.70 21.08 +5.27 - +5.65 +5.47 +12.34 - +13.15 +12.78 
22 22.46-24.10 23.69 +4.34 - +5.06 +4.73 +15.00 - +15.61 +15.31 
23 20.80-21.57 21.35 +5.16 - +5.39 +5.20 +13.08 - +13.69 +13.34 
24 20.24-22.13 21.77 +6.02 - +6.51 +6.25 +12.38 - +12.59 +12.42 
25 20.27-21.94 21.38 +6.01 - +7.14 +6.53 +10.24- +11.34 +10.92 
26 20.16-21.67 20.84 +6.09 - +6.46 +6.18 +2.46 – +12.84 +12.67 
27 20.23-21.87 21.52 +5.05 - +5.42 +5.29 +13.22 - +13.86 +13.59 
28 20.27-22.05 21.38 +5.14 - +5.67 +5.35 +10.26 - +12.34 +11.58 
29 20.70-21.76 21.24 +5.39 - +5.91 +5.64 +12.11- +12.69 +12.35 
30 21.04-22.63 21.87 +5.49 - +5.79 +5.62 +10.18 - +12.03 +11.27 

        หมายเหตุ: คKาเฉลี่ยจากการวัด 3 ซํ้า 
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     ตารางท่ี 5 คKา L* a* b* จากการวัดสีน้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน ด�วยเครื่อง Chromameter 
 

ตัวอยKาง คKา L* คKา a* คKา b* 
ตํ่าสุด-สูงสุด คKาเฉลี่ย ตํ่าสุด-สูงสุด คKาเฉลี่ย ตํ่าสุด-สูงสุด คKาเฉลี่ย 

1 18.12-19.41 18.69 +8.09 - +8.23 +8.11 +11.46 - +12.08 +11.83 
2 20.32-21.08 20.68 +6.08 - +6.37 +6.12 +10.24 - +11.06 +10.72 
3 14.32-14.95 14.67 +5.27 - +5.39 +5.34 +12.56 - +13.34 +12.92 
4 17.20-17.83 17.57 +4.75 - +4.86 +4.82 +10.28 - +10.67 +10.33 
5 16.24-16.95 16.72 +7.05 - +7.53 +7.27 +10.17 - +10.61 +10.35 
6 20.05-20.67 20.37 +4.26 - +5.01 +4.59 +12.08 - +12.65 +12.25 
7 16.24-17.23 16.96 +5.17 - +5.38 +5.22 +12.62 - 13.05 +12.89 
8 19.24-21.69 20.51 +4.26 - +4.85 +4.39 +10.01– +10.49 +10.21 
9 22.18-22.74 22.60 +5.13 -+ 5.61 +5.42 +15.24 - +15.96 +15.48 
10 19.52-20.35 20.01 +6.02 - +6.39 +6.27 +10.62 - +10.89 +10.75 
11 20.33-21.07 20.82 +8.07 - +6.39 +8.17 +11.18 - +11.59 +11.34 
12 17.11-17.91 17.62 +6.02 -+ 6.47 +6.31 +17.32 - +17.84 +17.61 
13 20.08-21.24 20.96 +5.07 - +5.39 +5.22 +10.09 - +11.34 +11.05 
14 20.14-20.37 20.20 +5.47 - +5.69 +5.52 +10.08 - +10.47 +10.32 
15 20.19-20.81 20.36 +4.74 - +5.20 +4.93 +12.11 - +12.75 +12.26 
16 20.41–20.76 20.51 +5.21 - +5.75 +5.39 +10.20 - +10.92 +10.42 
17 20.43-20.82 20.61 +5.24 -+ 5.63 +5.54 +13.13 - +13.82 +13.54 
18 22.17-23.02 22.69 +6.01 - +6.64 +6.22 +14.11- +14.69 +14.47 
19 20.13-20.74 20.51 +5.27 - +5.62 +5.37 +13.08 - +13.94 +13.24 
20 16.17-16.47 16.23 +5.10- +5.67 +5.34 +10.25 - +11.00 +10.47 
21 20.08-20.54 20.31 +5.04 - +5.29 +5.07 +1.07 - +11.68 +11.29 
22 20.27-21.07 20.82 +4.59 - +5.13 +4.94 +9.08 - +10.16 +9.73 
23 20.24-20.68 20.47 +5.28- +5.61 +5.38 +10.27 - +10.77 +10.62 
24 20.11-21.04 20.60 +5.91 - +6.34 +6.09 +16.22 - +17.10 +16.82 
25 20.07-20.47 20.23 +6.16 - +6.72 +6.49 +10.34- +11.07 +10.86 
26 20.27-20.92 20.57 +6.22 - +6.48 +6.31 +13.27 - +13.71 +13.62 
27 16.28-16.88 16.61 +5.57 - +5.92 +5.63 +10.34 - +10.92 +10.64 
28 20.27-22.05 21.38 +5.01 - +5.34 +5.19 +11.28 - +11.95 +11.63 
29 20.70-21.76 21.24 +5.17 - +5.39 +5.23 +10.26- +11.04 +10.57 
30 21.04-22.63 21.87 +5.07 - +5.42 +5.26 +15.92 - +16.04 +15.36 

       หมายเหตุ: คKาเฉลี่ยจากการวัด 3 ซํ้า 
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       ตารางท่ี 6 คKา L* a* b* จากการวัดสีน้ําปลาร�าปรุงรสจากโรงงาน ด�วยเครื่อง Chromameter 
 

ตัวอยKาง คKา L* คKา a* คKา b* 
ตํ่าสุด-สูงสุด คKาเฉลี่ย ตํ่าสุด-สูงสุด คKาเฉลี่ย ตํ่าสุด-สูงสุด คKาเฉลี่ย 

1 19.61-19.89 19.73 +5.13 - +5.47 +5.29 +13.56– +14.29 +13.89 
2 20.16-20.49 20.25 +5.47 - +6.02 +5.89 +19.08 - +19.71 +19.54 
3 18.29-19.07 18.58 +5.01 - +5.54 +5.27 +17.23 - +17.84 +17.56 
4 17.59-17.96 17.83 +7.27 - +7.74 +7.42 +15.66 - +16.34 +16.10 
5 18.11-18.67 18.36 +5.66 - +5.91 +5.75 +15.84 - +16.39 +16.11 
6 18.27-19.21 18.59 +6.01 - +6.46 +6.41 +18.19 - +18.74 +18.52 
7 19.04-19.62 19.37 +5.05 - +5.67 +5.34 +14.68 - +15.27 +15.11 
8 17.06-18.13 17.61 +4.01 - +4.37 +4.19 +16.09– +16.37 +16.14 
9 15.62-16.27 15.82 +6.07 - +6.63 +6.37 +17.01 - +17.53 +17.33 
10 16.37-17.14 16.68 +6.28 - +6.63 +6.45 +14.18 - +14.62 +14.31 
11 16.01-16.64 16.52 +6.21 - +7.04 +6.49 +12.67 - +13.19 +12.87 
12 15.31-15.72 15.49 +5.42 - +6.08 +5.54 +14.07 - +14.63 +14.35 
13 14.28-15.09 14.54 +5.23 - +5.47 +5.36 +13.49 - +14.11 +13.78 
14 19.27-20.11 19.59 +5.00 - +5.37 +5.18 +14.28 - +14.76 +14.55 
15 16.27-16.96 16.57 +8.21 - +8.75 +8.39 +15.08 - +15.49 +15.32 
16 18.30–19.04 18.66 +5.04 - +5.34 +5.12 +14.17 - +14.57 +14.29 
17 17.29-18.16 17.79 +5.52 - +5.95 +5.67 +15.04 - +15.61 +15.33 
18 20.08-21.17 20.79 +6.24 - +6.39 +6.28 +14.07- +14.35 +14.13 
19 20.28-20.66 20.37 +7.01 - +7.35 +7.23 +15.12 - +15.74 +15.52 
20 18.11-18.57 18.41 +5.74- +5.96 +5.81 +14.71- +15.00 +14.82 

        หมายเหตุ: คKาเฉลี่ยจากการวัด 3 ซํ้า 
  
 

ค(าปริมาณน้ําอิสระ (aw) น้ําปลาร�าปรุงรส 
ผลการวัดคKา aw พบวKาน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชนและโรงงาน ดัง

ตารางท่ี 7- ตารางท่ี 9 มีคKา aw อยูKในชKวง 0.74 - 0.90, 0.77-0.87 และ0.74-0.87 ตามลําดับ ซ่ึง 
Fellows (2009) ระบุวKาอาหารท่ีมีคKา aw ตํ่ากวKา 0.6 แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไมKสามารถเจริญได� คKา aw 
ตํ่ากวKา 0.7 ราทุกชนิดไมKสามารถเจริญได� คKา aw ตํ่ากวKา 0.8 ยีสต� ทุกชนิดไมKสามารถเจริญได� และคKา aw 
ตํ่ากวKา 0.9 แบคทีเรียทุกชนิดไมKสามารถเจริญได� ผลจากการตรวจวัดพบวKา ตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจาก
ท�องตลาดมีคKา aw 0.74-0.78 จํานวน 4 ตัวอยKาง, 0.80-0.89 จํานวน 25 ตัวอยKาง และ 0.90 จํานวน 1 
ตัวอยKาง (ตารางท่ี 7) แสดงวKาน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีวางจําหนKายในท�องตลาดมีความเสี่ยงท่ีจุลินทรีย�ทุกชนิด 
ยีสต� และราสามารถเจริญได� เชKนเดียวกับน้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน พบคKา aw 0.77-0.79 
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จํานวน 2 ตัวอยKาง และ 0.80-0.87 จํานวน 28 ตัวอยKาง (ตารางท่ี 8) และ น้ําปลาร�าปรุงรสจากโรงงาน 
พบคKา aw 0.74-0.79 จํานวน 4 ตัวอยKาง และ 0.80-0.87 จํานวน 16 ตัวอยKาง (ตารางท่ี 9)  

การเสื่อมเสียของอาหารโดยสKวนใหญKเกิดจากการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ยีสต� และ
รา ข้ึนอยูKกับชนิดและสKวนประกอบท่ีมีอยูKในอาหารแตKละชนิดท่ีแตกตKางกัน ซ่ึงคKา aw เปQนป~จจัยสําคัญตKอ
การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียในอาหาร การควบคุมคKา aw จึงเปQนวิธีท่ีใช�กันอยKางแพรKหลายใน
อุตสาหกรรมอาหารเพ่ือป�องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและยืดอายุการเก็บรักษา โดยควบคุมให�
อาหารมีคKา aw ตํ่ากวKาระดับท่ีเชื้อแบคทีเรียชนิดนั้นๆ เจริญเติบโตได� แตKสําหรับน้ําปลาร�าปรุงรสเปQน
อาหารท่ีมีน้ําเปQนองค�ประกอบหลัก การใช�คKา aw มาควบคุมปริมาณเชื้อแบคทีเรียจึงทําได�ยาก ดังนั้น
ผู�ผลิตจึงใช�ความเค็มและระบบสุขลักษณะท่ีดีในการผลิต (GMP) มาควบคุมไมKให�น้ําปลาร�าปรุงรสเกิดการ
เสื่อมเสียคุณภาพและมีความปลอดภัยตKอผู�บริโภค 
  
                 ตารางท่ี 7 คKา aw ของน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด  
 

ตัวอย(างท่ี  aw ตัวอย(างท่ี  aw 
1 0.80±0.00 16 0.89±0.01 
2 0.82±0.00 17 0.83±0.01 
3 0.83±0.00 18 0.82±0.00 
4 0.74±0.01 19 0.85±0.01 
5 0.81±0.01 20 0.81±0.00 
6 0.83±0.00 21 0.81±0.01 
7 0.82±0.00 22 0.77±0.01 
8 0.82±0.00 23 0.87±0.01 
9 0.82±0.00 24 0.90±0.01 
10 0.85±0.01 25 0.78±0.01 
11 0.85±0.01 26 0.81±0.01 
12 0.82±0.00 27 0.81±0.01 
13 0.82±0.00 28 0.85±0.01 
14 0.82±0.00 29 0.83±0.00 
15 0.82±0.00 30 0.78±0.01 

            หมายเหตุ: n = 3 ซํ้า 
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             ตารางท่ี 8 คKา aw ของน้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน 
 

ตัวอย(างท่ี  aw ตัวอย(างท่ี  aw 
1 0.80±0.00 16 0.80±0.01 
2 0.77±0.00 17 0.81±0.00 
3 0.83±0.00 18 0.83±0.01 
4 0.84±0.01 19 0.87±0.00 
5 0.82±0.00 20 0.80±0.00 
6 0.81±0.00 21 0.80±0.01 
7 0.82±0.00 22 0.81±0.00 
8 0.82±0.00 23 0.80±0.00 
9 0.83±0.00 24 0.84±0.01 
10 0.85±0.01 25 0.82±0.00 
11 0.85±0.01 26 0.81±0.00 
12 0.81±0.01 27 0.85±0.01 
13 0.83±0.00 28 0.86±0.00 
14 0.82±0.00 29 0.80±0.00 
15 0.79±0.01 30 0.84±0.01 

                หมายเหตุ: n = 3 ซํ้า 
 
            ตารางท่ี 9 คKา aw ของน้ําปลาร�าปรุงรสจากโรงงานสKงออก 
 

ตัวอย(างท่ี  aw ตัวอย(างท่ี  aw 
1 0.74±0.01 11 0.84±0.00 
2 0.84±0.00 12 0.80±0.01 
3 0.81±0.01 13 0.85±0.00 
4 0.87±0.00 14 0.82±0.00 
5 0.82±0.00 15 0.79±0.00 
6 0.83±0.01 16 0.77±0.00 
7 0.79±0.00 17 0.87±0.00 
8 0.83±0.00 18 0.85±0.01 
9 0.87±0.00 19 0.87±0.00 
10 0.82±0.01 20 0.86±0.00 

           หมายเหตุ: n = 3 ซํ้า 
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2.2 ผลการวิเคราะห คุณภาพทางเคมีของน้ําปลาร�าปรุงรส 
 

คKาความเปQนกรดดKาง(pH) จากตารางท่ี 10- ตารางท่ี 12 พบวKาตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจาก
ท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และโรงงานสKงออก มีคKา pH อยูKในชKวง 4.43 - 5.47,4.53 – 6.09 และ 
4.54–5.46 ตามลําดับ ซ่ึงตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาดท่ีพบ มีคKาpH มากกวKา 4.6 จํานวน
ท้ังสิ้น 24 ตัวอยKาง สKวนตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน จํานวน 24 ตัวอยKาง และ
ตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจากโรงงานสKงออก จํานวน 16 ตัวอยKาง ซ่ึงจัดเปQนอาหารประเภทท่ีมีความเปQน
กรดตํ่า (Low acid food) โดยท่ี pH มากกวKา 4.6 เปQนสภาวะท่ีเชื้อแบคทีเรียกKอโรคสามารถเจริญเติบโต
ได�ดี โดยแบคทีเรียแตKละชนิดสามารถเจริญได�ในอาหารท่ีมีชKวงของคKาpH ท่ีแตกตKางกัน โดยเฉพาะ 
Clostridium botulinum ซ่ึงเปQนแบคทีเรียกKอโรคท่ีสามารถเจริญอยูKได�ท่ีสภาวะไมKมีอากาศ (Anaerobe) 
และสามารถผลิตสารพิษนิวโรทอกซิน (Neurotoxin) ปนเป��อนในอาหารท่ีบรรจุในภาชนะป�ดสนิท(สํานัก
อาหาร,2556) นอกจากนี้ การท่ีอาหารมีคKา pH ตํ่ากวKา 4.6 เปQนการป�องกันมิให�เกิดการเจริญจากสปอร�
ของAnaerobic spore forming bacteria โดยเฉพาะ C. botulinum ซ่ึงเปQนแบคทีเรียท่ีสร�างสารพิษทํา
ให�เปQนอันตรายถึงชีวิต(U.S.Food and Drug Administration,2020) 
 

สKวนปริมาณเกลือในตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และ
โรงงาน มีคKาในชKวงร�อยละ 16.24–25.36, 10.93 – 20.14 และ 13.57 -23.14 ตามลําดับ ซ่ึงตาม
มาตรฐานน้ําปลาร�า มผช.1346/2557กําหนดปริมาณเกลือในรูป Sodium chloride ท่ีไมKน�อยกวKา120
กรัม/ลูกบาศก�เดซิเมตร ซ่ึงเทKากับปริมาณเกลือร�อยละ12 และมาตรฐานปลาร�า มกษ. 7023-2561 
กําหนดปริมาณเกลืออยูKท่ีร�อยละ18  นอกจากนี้ ประเสริฐ (2514) รายงานวKาปริมาณเกลือระดับนี้
สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียกKอโรคได� จากผลการศึกษาพบวKาปริมาณเกลือของตัวอยKางท่ี
ศึกษาให�ผลสอดคล�องตามเกณฑ�มาตรฐานน้ําปลาร�า มผช.1346/2557 อยKางไรก็ตาม ไพบูลย� (2532) ได�
รายงานวKามีแบคทีเรียบางสายพันธุ�ท่ีทนตKอเกลือ สามารถเจริญได�ท่ีระดับความเข�มข�นของเกลือร�อยละ15  
 

ผลการวิเคราะห�ปริมาณโปรตีน ในตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/
ชุมชน และโรงงาน (ตารางท่ี 10 – ตารางท่ี 12) มีคKาในชKวง 3.43–10.39,2.89–8.44 และ3.44 -7.22 
g/100g ตามลําดับ ซ่ึงมาตรฐานน้ําปลาร�า มผช.1346/2557 กําหนดปริมาณโปรตีนไมKน�อยกวKา 40 กรัม/
ลูกบาศก�เดซิเมตร หรือเทKากับ 4 g/100g หรือเทKากับปริมาณโปรตีนร�อยละ 4 ซ่ึงจากการศึกษา พบวKา
น้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชนและโรงงานมีคKาปริมาณโปรตีนสอดคล�องตามเกณฑ�
ดังกลKาว จํานวน 24, 23 และ14 ตัวอยKาง ตามลําดับ ซ่ึงจากผลการวิเคราะห�ปริมาณโปรตีนในตัวอยKาง
น้ําปลาร�าปรุงรสหมายเลข 10 จากท�องตลาด ปริมาณโปรตีน 3.43g/100g ซ่ึงตํ่ากวKาเกณฑ�มาตรฐานท่ี
กําหนด นอกจากนี้ ปริมาณ pH ท่ีพบมากกวKา 4.6และปริมาณฮีสตามีนท่ีพบคKอนข�างตํ่า (79 mg/kg) 
เปQนท่ีนKาสังเกตวKาตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีมีปริมาณโปรตีนน�อยกวKาร�อยละ 4 อาจไมKได�ใช�ปลาร�าหมัก 
และเนื้อปลาร�าบดในกระบวนการผลิต อาจใช�น้ําปลาร�าท่ีเตรียมจากกากปลาหรือกากน้ําปลา หรือไส�  
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ปลาทู มาผลิตทําให�ปริมาณโปรตีนท่ีพบตํ่าและปริมาณฮีสตามีนคKอนข�างตํ่าเม่ือเทียบกับตัวอยKางอ่ืนท่ี
ทดสอบ เชKนเดียวกับตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน (หมายเลข 7) และตัวอยKางน้ําปลา
ร�าปรุงรสจากโรงงาน (หมายเลข 7) ซ่ึงพบปริมาณโปรตีน 3.04 และ 3.78 g/100g ตามลําดับ ตํ่ากวKา
มาตรฐานน้ําปลาร�า มผช.1346/2557 อีกท้ังปริมาณ pH และฮีสตามีนท่ีพบในปริมาณ 4.63 และ 36.20 
mg/kg (สําหรับตัวอยKางจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน) และปริมาณ pHและฮีสตามีนท่ีพบในปริมาณ 5.46 และ 
47.10 mg/kg (สําหรับตัวอยKางจากโรงงาน) หากมีการใช�กากปลาหรือไส�ปลาจัดเปQนวัตถุดิบท่ีไมKเหมาะสม
ท่ีจะนํามาบริโภค รวมท้ังไมKมีปลาร�าเปQนองค�ประกอบก็ไมKนKาใชKผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรส อาจจะเข�าขKาย
การหลอกลวงผู�บริโภค ซ่ึงควรผลิตน้ําปลาร�าโดยใช�ปลาร�าหมักเปQนองค�ประกอบหลัก 

 

วัตถุเจือปนอาหาร:วัตถุกันเสียชนิดกรดเบนโซอิกและกรดซอร�บิก พบกรดเบนโซอิกใน
ตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชนและโรงงานมีคKาอยูKในชKวง 0-860,0-384 และ 
0-94.41 mg/kg และตรวจไมKพบกรดซอร�บิกในทุกตัวอยKาง (ตารางท่ี 10 – ตารางท่ี 12) จะเห็นวKาคKา
ปริมาณกรดเบนโซอิกท่ีตรวจพบจากตัวอยKางในท�องตลาดมีจํานวน 15 ตัวอยKางจาก 30 ตัวอยKาง คิดเปQน
สัดสKวนร�อยละ 50 สKวนตัวอยKางจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน พบ 18 ตัวอยKางจาก 30 ตัวอยKาง คิดเปQนสัดสKวน
ร�อยละ 60 และตัวอยKางจากโรงงานพบ 11 ตัวอยKางจาก 20 ตัวอยKาง คิดเปQนสัดสKวนร�อยละ 55 ท้ังนี้ ผล
การวิเคราะห�สอดคล�องกับการศึกษาของสุพินดาและลินดา (2563) พบปริมาณกรดเบนโซอิกในน้ําปลาร�า
ปรุงรสในชKวง 0–1,005 mg/kg เม่ือนําผลการทดสอบเทียบกับคKามาตรฐานน้ําปลาร�า ตาม มผช.
1346/2557 กําหนดห�ามใช�สีสังเคราะห�และวัตถุกันเสียทุกชนิด ซ่ึงจากผลการวิเคราะห�การตรวจพบกรด
เบนโซอิก อาจเปQนไปได�วKามาจากสKวนประกอบอ่ืนในเครื่องปรุงรสท่ีผู�ผลิตใช�เชKนน้ํากระเทียมดอง 
เนื่องจากรายงานของสถาบันอาหารพบกรดเบนโซอิกในน้ํากระเทียมดองปริมาณ 1,619.15 mg/kg 
(ไทยรัฐออนไลน�,2561) นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร(กระทรวง
สาธารณสุข,2561) กําหนดมาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารกลุKมเบนโซเอตในสัตว�น้ําและผลิตภัณฑ�ท่ีผKาน
กระบวนการก่ึงถนอมอาหารท่ีระดับ 2,000 mg/kg และตามเกณฑ�กําหนดของกรมประมงโดยกอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค�าประมง (2562) กําหนดปริมาณกรดเบนโซอิกในผลิตภัณฑ�กลุKมหมักดอง เชKนน้ําบู
ดู ไตปลาท่ีระดับ 2,000 mg/kg ซ่ึงสอดคล�องตามมาตรฐาน CODEX STAN 192/1995(1995) ท่ีระบุ
มาตรฐานวัตถุเจือปนอาหารกลุKมเบนโซเอตในสัตว�น้ําและผลิตภัณฑ�ท่ีผKานกระบวนการก่ึงถนอมอาหารท่ี
ระดับ 2,000 mg/kg เชKนกัน ซ่ึงจากมาตรฐานท้ังในระดับสากลและมาตรฐานท่ีบังคับใช�ในประเทศ จะ
เห็นได�วKามีการอนุญาตให�ใช�สารกลุKมนี้ในการถนอมรักษาอาหาร ซ่ึงต�องควบคุมให�มีปริมาณไมKเกินตาม
เกณฑ�ท่ีมาตรฐานกําหนด 
 

ปริมาณฮีสตามีน ในตัวอยKางจากท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และโรงงาน พบในชKวง 
28.50- 245.20, 20.50-197.50 และ 27.36-215.60 mg/kg (ตารางท่ี 10 – ตารางท่ี 12) เม่ือ
เปรียบเทียบกับคKามาตรฐานน้ําปลาร�า ตาม มผช.1346/2557 ไมKมีการกําหนดปริมาณฮีสตามีน แตKจาก
การสํารวจกระบวนการผลิต พบวKามีการนําปลาทะเลมาใช�เปQนวัตถุดิบน้ําปลาร�าปรุงรสเพ่ิมมากข้ึน 
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โดยเฉพาะปลากะตัก และผลการวิเคราะห�แสดงคKาการตรวจพบฮีสตามีนในผลิตภัณฑ� นอกจากนี้ หากใน
กระบวนการผลิตใช�ปลาท่ีไมKสดหรือไมKมีการควบคุมความสดระหวKางการผลิตปลาร�าหมัก ก็มีผลทําให�มี
การเกิดสารฮีสตามีนในผลิตภัณฑ�ได�เชKนกัน และปลาหลายชนิดท่ีมีปริมาณฮีสติดีนสูงสามารถสร�างสาร
ฮีสตามีนได� แตKอาจมีปริมาณท่ีแตกตKางกัน และจากการศึกษาของพูลทรัพย�และคณะ (2545) ซ่ึงศึกษา
คุณภาพปลากะตักพบวKาปลากะตักเปQนปลาในกลุKมท่ีเกิดฮีสตามีนได�งKาย และรายงานของ Ritchie and 
Mackie (1980) รายงานวKาสารจําพวกเอมีนเกิดข้ึนในกระบวนการเนKาเสียของปลา จากท่ีกลKาวแล�ววKาใน
ป~จจุบันมีการนําปลากระตักมาใช�ผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสด�วย โดยมาตรฐานปลากะตักหมัก(Anchovy 
paste) ของประเทศแคนาดา (CFIA,2018) ระบุปริมาณฮีสตามีนไมKเกิน 200 mg/kg และมาตรฐาน 
CODEX STAN 244/2004 (2013) กําหนดมาตรฐานฮีสตามีนสําหรับ Salted atlantic herring and 
salted sprat ท่ีระดับไมKเกิน 200mg/kg เชKนกัน ท้ังนี้ หากเปรียบเทียบกับเกณฑ�มาตรฐานท่ีระดับ 200 
mg/kg พบวKามีตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสมีคKาสูงเกินเกณฑ�ท่ีมาตรฐานกําหนด 2 ตัวอยKาง โดยพบท่ีระดับ 
245.20 mg/kg (จากท�องตลาด) และ 215.60 mg/kg (จากโรงงาน) จากผลการศึกษาดังกลKาว จึงเห็น
ควรกําหนดปริมาณสารฮีสตามีนเปQนตัวชี้คุณภาพ ให�สอดคล�องกับมาตรฐานสากลท่ีกําหนดมาตรฐาน
ฮีสตามีนไมKเกิน 200 mg/kg เพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสท่ีมีคุณภาพปลอดภัย 

 

การตรวจวิเคราะห�ปริมาณยาปฏิชีวนะและสารเคมีในตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรส เพ่ือเปQนการ
ตรวจสอบปริมาณยาปฏิชีวนะและสารเคมีท่ีอาจมีการใช�ระหวKางการเพาะเลี้ยง เพ่ือใช�เปQนข�อมูลใน
กระบวนการผลิตและเปQนการเฝ�าระวังปริมาณยาปฏิชีวนะและสารเคมี ถึงแม�วKามาตรฐาน มผช.
1346/2557 จะไมKมีการระบุมาตรฐานดังกลKาวไว� อยKางไรก็ตาม หากผู�ผลิตประสงค�จะสKงออกผลิตภัณฑ�
จําหนKายยังตKางประเทศจะต�องมีการควบคุมและเฝ�าระวังการตรวจพบยาปฏิชีวนะและสารเคมีให�
สอดคล�องตามข�อกําหนดหรือมาตรฐานของแตKละประเทศสKงออก ผลการตรวจวิเคราะห�ไมKพบการตกค�าง
ของ oxolinic acid, tetracycline group, fluoroquinolone group, nitrofuran, chloramphenicol 
และ malachite and leuco-malachite green ในทุกตัวอยKางท่ีศึกษา ซ่ึงแสดงวKาแหลKงเลี้ยงปลาท่ี
นํามาเปQนวัตถุดิบมีระบบควบคุมยาปฏิชีวนะและสารเคมีท่ีใช�ในการเพาะเลี้ยงอยKางเหมาะสม  

การตรวจวิเคราะห�ปริมาณโลหะหนัก ได�แกK ปรอท แคดเมียมและตะก่ัว ในตัวอยKางจาก
ท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และโรงงาน (ตารางท่ี 13-ตารางท่ี15) พบคKาปรอทในชKวง Not detected 
(ตรวจไมKพบ) - 0.13, Not detected – 0.14 และ Not detected - 0.18 mg/kg สKวนปริมาณ
แคดเมียมตรวจพบในตัวอยKางจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และโรงงานในชKวง Not detected – 0.47 และ 
Not detected – 0.05 mg/kg และปริมาณตะก่ัวพบเฉพาะในตัวอยKางจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน ในชKวง 
Not detected – 0.11 mg/kg  ซ่ึงคKาท่ีพบอยูKในเกณฑ�กําหนดตามมาตรฐาน มผช.1346/2557  
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               ตารางท่ี 10 คุณภาพทางเคมีของน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด  
 
 

ตัวอย(างท่ี pH Salt (%) โปรตีน (g/100g) กรดเบนโซอิก(mg/kg) ฮีสตามีน (mg/kg) 
1  4.43 ± 0.16 17.24 ± 0.04   9.37 ± 0.13              ND       89.50 ± 0.52 
2  4.65 ± 0.09 18.75 ± 0.14   6.13 ± 0.21 ND 102.60 ± 1.02 
3 5.27 ± 0.21 21.60 ± 0.11 10.39 ± 0.20 ND 74.00 ± 0.63 
4 4.55 ± 0.17 20.15 ± 0.09 8.64 ± 0.26 805±3.43 139.50 ± 1.28 
5 5.47 ± 0.12 20.19 ± 0.17 8.34 ± 0.09 860±6.25 104.60 ± 0.37 
6 5.09 ± 0.17 16.51 ± 0.06 4.93 ± 0.12 710±3.43 184.60 ± 1.11 
7 5.18 ± 0.00 18.14 ± 0.09 3.82 ± 0.06 ND 245.20 ± 0.18  
8 5.26 ± 0.17 18.43 ± 0.36 4.87 ± 0.13 54±1.09 70.50 ± 0.12 
9 4.54 ± 0.23 19.29 ± 0.17 6.13 ± 0.91 168±6.00 57.40 ± 3.20 
10 4.87 ± 0.08 16.24 ± 0.87 3.43 ± 0.13 ND 79.00 ± 0.35 
11 4.54 ± 0.12 18.75 ± 0.09 3.85 ± 0.21 116±0.39 129.30 ± 0.84 
12 5.05 ± 0.26 20.60 ± 0.18 4.62 ± 0.10 ND 127.40 ± 1.26 
13 4.55 ± 0.19 25.36 ± 0.21 3.68 ± 0.26 46.82±1.43 174.20 ± 0.46 
14 5.07 ± 0.08 17.69 ± 0.47  10.35 ± 0.05 378±0.93 184.70 ± 1.04 
15 5.16 ± 0.00 16.59 ± 0.07 4.89 ± 0.52 ND 106.30 ± 0.06  
16 4.72 ± 0.01 19.85 ± 0.02 4.96 ± 0.04 ND 42.52 ± 0.94 
17 4.89 ± 0.02 19.23 ± 0.01 7.06 ± 0.03 30.15±1.69 69 ± 9.42 
18 5.11 ± 0.02 20.27 ± 0.01 5.07 ± 0.06 40.52±3.78 58.5 ± 0.52 
19 4.81 ± 0.02 20.24 ± 0.02 4.21 ± 0.04 50.49±0.58 117 ± 1.94 
20 5.12 ± 0.01 21.24 ± 0.07 3.98 ± 0.01 25.69±1.72 38.0 ± 0.62 
21 5.13 ± 0.02 16.89 ± 0.02 4.07 ± 0.03 30.60±1.63 32.5 ± 2.74 
22 5.06 ± 0.00 18.52 ± 0.02 4.13 ± 0.01 ND 36.9 ± 0.93 
23 5.11 ± 0.03 18.91 ± 0.01 4.24 ± 0.06 32.30±0.59 30.3 ± 7.32 
24 4.74 ± 0.02 17.17± 0.04 5.04 ± 0.09 34.20±4.00 35.9 ± 1.73 
25 4.67 ± 0.00 15.19 ± 0.05 3.47 ± 0.02 ND 56.9 ± 0.57 
26 4.68 ± 0.01 18.96 ± 0.02 4.09 ± 0.03 ND  103 ± 0.57 
27 5.02 ± 0.01 20.13 ± 0.05 4.11 ± 0.04 ND 32.6 ± 1.68 
28 4.54 ± 0.00 21.04 ± 0.03 4.26 ± 0.01 ND  63.8 ± 0.52 
29 5.03 ± 0.01 16.74 ± 0.06 5.16 ± 0.02 ND 28.5 ± 4.29 
30 5.04 ± 0.01 18.49 ± 0.01 4.27 ± 0.05 ND 49.4 ± 4.18  

    

           หมายเหตุ: n = 3 ซํ้า, ND = ตรวจไมKพบ 
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                ตารางท่ี 11 คุณภาพทางเคมีของน้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน  
 
 

ตัวอย(างท่ี pH Salt (%) โปรตีน (g/100g)  กรดเบนโซอิก(mg/kg) ฮีสตามีน(mg/kg) 
1 4.79 ± 0.02 13.57 ± 0.08     3.46 ± 0.83         102±0.20            46.78 ± 0.47 
2 4.54 ± 0.01 19.25 ± 0.36     4.62 ± 0.74 356±0.00 68.20 ± 0.93 
3 4.59 ± 0.06 20.14 ± 0.18 7.26 ± 0.11 37±0.27 102.00 ± 0.42 
4 4.65 ± 0.03 17.13 ± 0.17 8.44 ± 0.31 226±4.72 197.50 ± 3.82 
5 5.17 ± 0.01 15.17 ± 0.21 5.28 ± 0.37 173±3.07 84.28 ± 0.47 
6 6.09± 0.02 18.47 ± 0.28 4.05 ± 0.82 384±1.84 136.60 ± 0.93 
7 4.63 ± 0.02 18.93 ± 0.16 3.04 ± 0.28 150±0.00 36.20 ± 0.47 
8 5.32 ± 0.03 13.03 ± 0.12 4.03 ± 0.05 ND 56.93 ± 0.42 
9 4.53 ± 0.02 10.93 ± 0.26 3.04 ± 0.16 42±1.00 120.46 ± 1.93 
10 4.54 ± 0.02 18.36 ± 0.12 2.89 ± 0.15 25±0.79 148.83 ± 0.38 
11 4.63 ± 0.00 15.60 ± 0.02 4.16 ± 0.07 56±2.64 32.6 ± 0.49 
12 4.68 ± 0.01 17.89 ± 0.01 4.37 ± 0.02 27±0.38 47 ± 0.94 
13 4.67 ± 0.02 18.34 ± 0.02 5.06 ± 0.09 28.40±1.23 30.4 ± 1.53 
14 4.64 ± 0.01 16.08 ± 0.04 7.17 ± 0.05 ND 20.50 ± 0.39 
15 5.04 ± 0.02 19.01 ± 0.09 6.22 ± 0.08 ND 27.4 ± 1.37 
16 4.79± 0.02 18.16 ± 0.03 4.35 ± 0.21 ND 20.50 ± 1.37 
17 4.71 ± 0.01 19.11 ± 0.03 3.62 ± 0.06 ND 39.4 ± 0.83 
18 4.72 ± 0.03 17.09 ± 0.09 4.23 ± 0.19 ND 28.4 ± 2.84 
19 4.81 ± 0.02 19.21 ± 0.02 3.79 ± 0.04 ND 37.3 ± 0.52 
20 4.71 ± 0.02 15.17 ± 0.06 3.06 ± 0.09 ND 19.3 ± 0.63 
21 4.75 ± 0.00 18.66 ± 0.01 4.52 ± 0.09 27.83±0.58 20.60 ± 2.53 
22 4.63 ± 0.01 19.07 ± 0.04 5.20 ± 0.18 37±0.49 26.9 ± 0.68 
23 4.61 ± 0.01 18.75 ± 0.08 5.24 ± 0.20 44±1.63 37.90 ± 9.13 
24 4.67 ± 0.00 18.63 ± 0.04 4.56 ± 0.11 30.46±2.73 40.2 ± 0.42 
25 5.02 ± 0.02 18.13 ± 0.01 5.07 ± 0.15 ND 39.8 ± 0.31 
26 5.11± 0.02 19.03± 0.14 4.64 ± 0.18 ND 103 ± 0.78 
27 4.76 ± 0.01 19.60 ± 0.03 6.21 ± 0.12 ND 94.6 ± 0.03 
28 5.32 ± 0.53 19.07 ± 0.01 4.92 ± 0.05 ND 42.5 ± 0.49 
29 4.53 ± 0.19 19.04 ± 0.08 4.17 ± 0.05 25.7±0.52 49.5 ± 0.33 
30 4.54 ± 0.14 18.81 ± 0.02 5.27 ± 0.13 20.4±0.42 37.5 ± 0.24 

  

        หมายเหตุ: n = 3 ซํ้า, ND = ตรวจไมKพบ 
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              ตารางท่ี 12 คุณภาพทางเคมีของน้ําปลาร�าปรุงรสจากโรงงาน 
 

ตัวอย(างท่ี pH Salt (%) โปรตีน (g/100g) กรดเบนโซอิก(mg/kg) ฮีสตามีน(mg/kg) 
1 4.54 ± 0.03 16.24 ± 0.12    5.16 ± 0.27      52.88 ± 0.69 120.41 ± 0.26 
2 4.58 ± 0.01 17.35 ± 0.18    4.27 ± 0.18 25.48 ± 1.03 37.80 ± 0.31 
3 4.64 ± 0.02 18.22 ± 0.63 7.22 ± 0.47 24.19 ± 0.18 94.06 ± 0.27 
4 4.63 ± 0.03 21.15 ± 0.19 6.24 ± 0.96 ND 57.58 ± 1.86 
5 5.12 ± 0.01 23.14 ± 0.25 4.12 ± 0.63 94.41 ± 1.16 147.26 ± 0.24 
6 5.23± 0.02 18.26 ± 0.27 4.02 ± 0.32 54.58 ± 0.62 215.60 ± 0.32 
7 5.46 ± 0.03 13.57 ± 0.22 3.78 ± 0.11 81.29 ± 0.37 47.10 ± 0.26 
8 4.58 ± 0.02 15.31 ± 0.74 4.35 ± 0.63 ND 95.94 ± 0.74 
9 4.98 ± 0.01 19.23 ± 0.13 3.44 ± 0.38 ND 121.42 ± 0.84 
10 4.57 ± 0.02 18.21 ± 0.53 4.84 ± 0.09 45.90 ± 0.78 109.25 ± 0.13 
11 4.63 ± 0.0. 19.08 ± 0.03 3.48 ± 0.08 58.63 ± 1.37 20.52± 0.23 
12 4.68 ± 0.0. 19.74 ± 0.04 4.12 ± 0.04 33.94 ± 0.21 29.4 ± 0.83 
13 4.75 ± 0.02 18.61 ± 0.06 3.55 ± 0.21 58.24 ± 0.39 37.4 ± 0.52 
14 4.94 ± 0.01 20.07 ± 0.05 5.17 ± 0.16 ND 47.7 ± 1.41 
15 5.02 ± 0.01 20.29 ± 0.01 4.03 ± 0.22 ND 27.36 ± 0.74 
16 4.69± 0.02 18.18 ± 0.04 4.59 ± 0.14 ND 126 ± 0.63 
17 5.04 ± 0.02 19.04 ± 0.02 3.54 ± 0.05 ND 35.2 ± 1.27 
18 4.79 ± 0.01 18.27 ± 0.04 4.10 ± 0.06 ND 38.4 ± 0.52 
19 4.81 ± 0.02 19.18 ± 0.01 3.64 ± 0.12 ND 94.4 ± 0.41 
20 4.85 ± 0.01 17.11 ± 0.03 4.42 ± 0.28 63.4 ± 1.38 117.8 ± 0.35 

         หมายเหตุ: n = 3 ซํ้า, ND = ตรวจไมKพบ 
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            ตารางท่ี 13 ผลวิเคราะห�ปริมาณปรอทในน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด  
 

ตัวอย(างท่ี ปริมาณปรอท (mg/kg) ตัวอย(างท่ี ปริมาณปรอท (mg/kg) 
1 0.05 ± 0.00 16 0.04 ± 0.01 
2 0.04 ± 0.01 17 0.04 ± 0.01 
3 0.04 ± 0.00 18 ND 
4 0.05 ± 0.01 19 ND 
5 0.07 ± 0.00 20 ND 
6 0.06 ± 0.01 21 ND 
7 0.09 ± 0.03 22 ND 
8 0.04 ± 0.00 23 ND 
9 0.13 ± 0.02 24 0.05 ± 0.00 
10 0.05 ± 0.01 25 0.05 ± 0.00 
11 0.10 ± 0.01 26 0.07 ± 0.00 
12 0.05 ± 0.00 27 ND 
13 0.04 ± 0.01 28 ND 
14 0.06 ± 0.01 29 ND 
15 0.12 ± 0.01 30 ND 

                  หมายเหตุ: n = 3 ซํ้า, ND = ตรวจไมKพบ 
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              ตารางท่ี 14 ผลวิเคราะห�ปริมาณปรอทในน้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน 
 

ตัวอย(างท่ี ปริมาณปรอท (mg/kg) ตัวอย(างท่ี ปริมาณปรอท (mg/kg) 
1 0.14 ± 0.01 16 ND 
2 0.04 ± 0.02 17 ND 
3 0.04 ± 0.00 18 ND 
4 0.09 ± 0.01 19 ND 
5 0.04 ± 0.00 20 ND 
6 0.04 ± 0.02 21 0.04 ± 0.00 
7 0.04 ± 0.00 22 0.06 ± 0.00 
8 0.08 ± 0.01 23 0.07 ± 0.00 
9 0.05 ± 0.02 24 0.04 ± 0.00 
10 0.05 ± 0.01 25 0.05 ± 0.00 
11 0.05 ± 0.00 26 ND 
12 0.04 ± 0.00 27 ND 
13 0.05 ± 0.00 28 ND 
14 0.04 ± 0.00 29 ND 
15 ND 30 ND 

                  หมายเหตุ: n = 3 ซํ้า, ND = ตรวจไมKพบ 
 
              ตารางท่ี 15 ผลวิเคราะห�ปริมาณปรอทในน้ําปลาร�าปรุงรสจากโรงงาน 
 

ตัวอย(างท่ี ปริมาณปรอท (mg/kg) ตัวอย(างท่ี ปริมาณปรอท (mg/kg) 
1 0.06 ± 0.00 11 ND 
2 0.12 ± 0.00 12 ND 
3 0.18 ± 0.04 13 ND 
4 0.05 ± 0.01 14 ND 
5 0.06 ± 0.00 15 ND 
6 0.04 ± 0.00 16 ND 
7 0.06 ± 0.01 17 ND 
8 0.07 ± 0.00 18 ND 
9 0.04 ± 0.01 19 ND 
10 0.06 ± 0.00 20 ND 

                   หมายเหตุ: n = 3 ซํ้า, ND = ตรวจไมKพบ 
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2.3 ผลการวิเคราะห คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ําปลาร�าปรุงรส 
จากการทดสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาได�แกK ปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด(TVC), E.coli, 

Salmonella spp., S. aureus, ยีสต�และรา และ C. perfringens ในน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด 
กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และโรงงาน จํานวนท้ังสิ้น 80 ตัวอยKาง  

 ผลการวิเคราะห�ดังตารางท่ี 16 พบปริมาณ TVC ในตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด 
กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และโรงงาน พบในชKวง <25 – 1.4x104, <25 – 310 และ <25 cfu/g  สKวนปริมาณ
ยีสต�และราในตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และโรงงาน พบในชKวง <10, 
<10- 170 และ <10 cfu/g สKวน S. aureus  และ E.coli ในทุกตัวอยKางพบ <3 MPN/g รวมท้ังในทุก
ตัวอยKางไมKพบ Salmonella spp. และ C. perfringens ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบมาตรฐาน มผช.1346/2557 
พบวKาปริมาณแบคทีเรีย และยีสต�และราท่ีศึกษาครั้งนี้ สอดคล�องตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

ผลการวิเคราะห�คุณภาพน้ําปลาร�าปรุงรสในภาพรวมจะเห็นได�วKาคุณภาพทางกายภาพและ
ทางจุลชีววิทยา สอดคล�องตามมาตรฐานท่ีกําหนด แตKในสKวนของคุณภาพทางเคมี จากผลการศึกษาพบวKา
มีหลายสKวนท่ีอาจจะต�องมีการกําหนดตัวชี้คุณภาพให�เหมาะสมเพ่ือควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ�ให�มี
ความปลอดภัย อยKางไรก็ตาม ควรท่ีจะมีการกําหนดมาตรฐานให�สอดคล�องกับกระบวนการผลิตท่ี
ปรับเปลี่ยน รวมท้ังเพ่ือรองรับการสKงออกผลิตภัณฑ�ไปจําหนKายยังตKางประเทศ เนื่องจาก ทุกประเทศให�
ความสําคัญตKอคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร ซ่ึงผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรส เปQนผลิตภัณฑ�ท่ีมี
กระบวนการผลิตท่ีอาจทําให�เกิดการปนเป��อนได�งKายหากไมKมีระบบการควบคุมท่ีเหมาะสมรวมท้ัง
ผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าเปQนผลิตภัณฑ�ท่ีในป~จจุบันนิยมบริโภคภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน จะต�องให�
ความสําคัญและผลักดันให�มีมาตรฐานท่ีสามารถใช�ในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ�ตามหลักวิชาการ
ท่ีเหมาะสม  

อนึ่ง จากการสํารวจกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสจากแหลKงตKางๆ ตามท่ีระบุในข�อ 1 
พบวKา การผลิตน้ําปลาร�าบางแหลKงผลิตท่ีไมKมีการใช�ปลาร�าเปQนสKวนผสมหลักของผลิตภัณฑ� แตKทําการปรุง
แตKงลักษณะปรากฏและกลิ่นรสให�เหมือนน้ําปลาร�า โดยผสม กากน้ําปลา น้ําตาล ผงชูรส หรืออาจใช�น้ํา
หมักจากปลาร�ามาผสมให�เกิดกลิ่นปลาร�า เปQนต�น และนําไปกรอง ต�ม กKอนบรรจุขวดจําหนKาย ซ่ึงการผลิต
ในลักษณะนี้ อาจถือได�วKาผลิตภัณฑ�ดังกลKาวไมKได�เปQนผลิตภัณฑ�ท่ีเกิดจากการใช�ปลาร�าหมักโดยแท�จริง 
และตามข�อสังเกตจากการวิเคราะห�ปริมาณโปรตีนในน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีพบวKามีคKาตํ่ากวKาเกณฑ�ท่ี
มาตรฐานกําหนด ซ่ึงเปQนข�อสังเกตวKาอาจใช�กรรมวิธีการผลิตดังกลKาว ดังนั้น จึงมีความสําคัญในการ
กําหนดมาตรฐานปริมาณโปรตีนในน้ําปลาร�าเพ่ือให�ผู�บริโภคได�รับสารอาหารท่ีถูกต�องตามท่ีระบุในฉลาก
อาหาร 
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          ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะห�คุณภาพทางจุลชีววิทยาของน้ําปลาร�าปรุงรส 

 
 

ตัวอย(าง
ท่ี 

TVC (cfu/g) Yeast &Mold (cfu/g) 
1 2  3 1   2      3 

1 <25 <25 <25 <10 <10 <10 

2 1.2x102 310 <25 <10 <10 <10 

3 60 30 <25 <10 170 <10 

4 <25 <25 <25 <10 <10 <10 

5 <25 <25 <25 <10 20 <10 

6 <25 <25 <25 <10 <10 <10 

7 2.0x102 <25 <25 <10 <10 <10 

8 60 <25 <25 <10 <10 <10 

9 1.5x103 <25 <25 <10 <10 <10 

10 <25 <25 <25 <10 <10 <10 

11 30 <25 <25 <10 <10     <10 

12 <25 <25 <25 <10 <10    <10 

13 1.4x104 <25 <25 <10 <10    <10 

14 <25 <25 <25 <10 <10    <10 

15 <25 <25 <25 <10 <10    <10 

16 <25 <25 <25 <10 <10    <10 

17 <25 <25 <25 <10 <10    <10 

18 <25 <25 <25 <10 <10    <10 

19 <25 <25 <25 <10 <10    <10 

20 <25 <25 <25 <10 <10    <10 

21 <25 <25  <10 <10  

22 <25 <25  <10 <10  

23 <25 <25  <10 <10  

24 <25 <25  <10 <10  

25 <25 <25  <10 <10  

26 <25 <25  <10 <10  

27 <25 <25  <10 <10  

28 <25 <25  <10 <10  

29 <25 <25  <10 <10  

30 <25 <25  <10 <10  

    หมายเหตุ: 1 = นํ้าปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด, 2=กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน,  3=โรงงาน 
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3. การจัดทําแนวทางควบคุมตามระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP  
 

จากผลการสํารวจกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส และวิเคราะห�คุณภาพน้ําปลาร�าปรุงรส
จากการผลิตของกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และจากโรงงานท่ีผลิตจําหนKายในประเทศและตKางประเทศ พบวKา
สถานท่ีผลิตท้ังสองระดับมีระบบการควบคุมคุณภาพการผลิตตามหลักเกณฑ�ท่ีดีในการผลิตอาหาร (GMP) 
ตามข�อกําหนดของกระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากเปQนอาหารพร�อมบริโภคซ่ึงผู�ผลิตระดับกลุKมแมKบ�าน/
ชุมชน ยังไมKสามารถปฏิบัติได�เต็มรูปแบบ ทางกระทรวงสาธารณสุขจึงได�ออกประกาศใช�มาตรฐานแบบ 
Primary GMP เพ่ือให�ผู�ผลิตท่ีเปQนกลุKมหรือชุมชนสามารถท่ีจะผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีมีคุณภาพและ
ปลอดภัยออกมาจําหนKายได� อยKางไรก็ตาม ผู�ผลิตท่ีต�องการผลิตจําหนKายตKางประเทศต�องมีมาตรฐานการ
ผลิตท่ีเปQน GMP สากล หรือ GMP codex ท่ีเปQนกฏหมายอาหารระหวKางประเทศ ในการนี้ ผู�วิจัยจึงได�
จัดทําแนวทางตามระบบควบคุมคุณภาพ GMP codex สําหรับการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสโดยอ�างอิงตาม 
codex (2003) รวมท้ังจัดทําระบบการวิเคราะห�อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต
(HACCP) ตามข�อกําหนดสุขลักษณะในการผลิตผลิตภัณฑ�ประมง การจัดระบบวิเคราะห�อันตรายและ
ควบคุมจุดวิกฤตในการผลิตผลิตภัณฑ�ประมง (กองตรวจสอบคุณภาพสินค�าประมง,2560) 

3.1 การจัดทําระบบควบคุมตามมาตรฐาน GMP  
GMP เปQนระบบการจัดการด�านความปลอดภัยอาหารในการผลิตอาหารข้ันพ้ืนฐาน แตK

การจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ�อาหารจะสมบูรณ� เม่ือมีการนําระบบ HACCP มาปรับใช�ด�วย 

ท้ังนี้ หลักการผลิตอาหารท่ีดีโดยท่ัวไป มี 7 ประการ ดังนี้ 

1. สุขลักษณะของสถานท่ีต้ังและอาคารผลิต 

                  2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ� ท่ีใช�ในการผลิต 

                  3. สารเคมีและวัสดุบรรจุภัณฑ� 

  4. การรักษาความสะอาดและสุขลักษณะ 

5. สิ่งจําเปQนสําหรับสุขลักษณะ 

6. การควบคุมกระบวนการผลิต 

                  7. สุขลักษณะสKวนบุคคล 

         

จากหลักการท่ีดีในการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสก็ใช�หลักการเชKนเดียวกับข�างต�น แตKมี

รายละเอียดในการปฏิบัติท่ีเข�มงวดมากกวKาการผลิตระดับกลุKมและชุมชน ดังนี้ 
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1. สุขลักษณะของสถานท่ีต้ังและอาคารผลิต 
1.1 ท่ีตั้งและบริเวณโดยรอบ: ต้ังในแหลKงท่ีไมKมีน้ําทKวมขัง และไมKต้ังในเขตท่ีมีมลพิษเชKน

ฝุ�นละออง ควัน พ้ืนท่ีบริเวณรอบๆโลKงและสะอาด สามารถป�องกันสัตว�เลี้ยง สุนัข แมว นก รวมท้ังแมลง 
หนู และสัตว�อ่ืนๆ และต�องมีการตรวจติดตามเปQนระยะ และต�องแยกสถานท่ีผลิตจากท่ีอยูKอาศัย 

1.2 พ้ืนท่ีและการแบKงบริเวณผลิต: ห�องผลิตต�องมีพ้ืนท่ีเพียงพอสําหรับวางอุปกรณ�และ
เก็บวัสดุท่ีเก่ียวข�องกับการผลิต แยกบริเวณการผลิตตKางเวลากัน แยกห�องแตKละกิจกรรม (ห�องรับวัตถุดิบ/
ห�องต�ม/ห�องกรอง/ห�องบรรจุ เปQนต�น) ซ่ึงต�องออกแบบพ้ืนท่ีการผลิตให�เหมาะสม ป�องกันการปนเป��อน
ระหวKางการผลิตท้ังด�านจุลินทรีย� เคมีและสิ่งแปลกปลอม  

1.3 พ้ืน ผนัง เพดาน:กKอสร�างด�วยวัสดุท่ีคงทน เรียบ ทําความสะอาด งKาย ไมKดูดซับนํ้า 
ไมKเปQนแหลKงสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค ระหวKางการผลิต พ้ืน ผนังและเพดานต�องสะอาด เลิกงาน
ต�องทําความสะอาดล�างด�วยสารทําความสะอาดและน้ํายาฆKาเชื้อทุกครั้ง พ้ืนต�องไมKลื่น มีความลาดเอียงไป
ทKอระบายน้ํา ไมKมีน้ําขัง 

1.4 ทางระบายน้ํา:ทางระบายน้ํารอบอาคารผลิตและในห�องผลิต ต�องมีพ้ืนท่ีและจํานวน
เพียงพอ ไมKทําให�เกิดน้ําขังนิ่ง และน้ําท่ีไหลจากบริเวณท่ีมีการปนเป��อนสูงต�องไมKไหลย�อนกลับเข�าไปใน
บริเวณทําการผลิตอ่ืนท่ีสะอาดกวKา 

1.5 แสงสวKาง: ความเข�มของแสงสวKางในบริเวณทําการผลิตท่ัวๆไป ต�องมีอยKางน�อย 220 
ลักซ� แตKสําหรับข้ันตอนการผลิตท่ีต�องควบคุมคุณภาพต�องมีความเข�มแสงท่ีสูงกวKา และมีฝาครอบ
หลอดไฟบริเวณผลิต เพ่ือป�องกันการตกแตกแล�วเศษแก�วกระจาย เกิดการปลอมปนของเศษแก�วใน
ระหวKางผลิต และฝาครอบต�องรักษาความสะอาด 

1.6 การระบายอากาศ:บริเวณผลิตต�องมีระบบระบายอากาศท่ีดี มีการป�องกันการ
ควบแนKนของไอน้ํา และการระบายอากาศต�องไมKทําให�เกิดการปนเป��อนสูKผลิตภัณฑ� และไมKควรระบาย
อากาศจากบริเวณท่ีสกปรกไปยังบริเวณท่ีสะอาด 

2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ� ท่ีใช�ในการผลิต 
2.1 ความสะอาดและการทวนสอบอุปกรณ�:วัสดุอุปกรณ�ท่ีใช�ในการผลิตต�องสะอาด ผิว

เรียบ ทําด�วยวัสดุท่ีทําความสะอาดงKาย ทําจากโลหะปลอดสนิม หรือไม�เนื้อแข็ง ไมKดูดซับน้ํา มีสถานท่ีเก็บ
อุปกรณ�ท่ีล�างทําความสะอาดแล�ว ไมKกKอให�เกิดการปนเป��อน และอุปกรณ�ท่ีใช�ในการควบคุม ตรวจวัดหรือ
บันทึก เชKนอุปกรณ�ตรวจวัดอุณหภูมิ คKาความเปQนกรดดKาง คKาปริมาณน้ําอิสระ ต�องอยูKในสภาพดี มีความ
เท่ียงตรง 

2.2 ภาชนะท่ีใสKเศษเหลือจากการผลิต:ภาชนะท่ีใสKเศษเหลือจากการผลิตต�องถูก
สุขลักษณะ ทําด�วยวัสดุไมKดูดซับน้ํา ทําความสะอาดงKาย ไมKกKอให�เกิดการปนเป��อนไปยังผลิตภัณฑ� และ
แยกภาชนะสําหรับเศษเหลือโดยเฉพาะ 
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2.3 การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด โดยเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช� และอุปกรณ�
ท่ีใช�ต�องสะอาด กKอนและหลังการใช�งานต�องทําความสะอาด ติดต้ังได�งKาย มีปริมาณเพียงพอ รวมท้ังสามารถ 
ทําความสะอาดได�งKายและท่ัวถึง และเก็บไว�ในท่ีเหมาะสม และตรวจตรา ทําความสะอาด บํารุงรักษา ให�อยูKใน
สภาพดี หากพบการชํารุด ต�องหยุดใช�งาน และดําเนินการซKอมแซมแก�ไข พร�อมท้ังจัดให�มีป�ายห�ามใช�หรือ
สัญญาณเตือน กรณีเครื่องมือชํารุดหรือขัดข�อง เพ่ือไมKให�เกิดอันตรายตKอผู�ปฏิบัติงาน 

3. สารเคมีและวัสดุบรรจุภัณฑ� 

3.1 สารปรุงแตKงและสารเคมีท่ีใช�ในการผลิต ต�องได�รับรองให�เปQนสKวนผสมในอาหารได� 

มีการจัดเก็บโดยมีฉลากท่ีชัดเจน เก็บแยกหมวดหมูK  ใช�ตามปริมาณท่ีเหมาะสมตามข�อกําหนด และ

สถานท่ีเก็บสะอาด ป�องกันฝุ�น แมลง และสัตว�กัดแทะได� 

3.2 วัสดุบรรจุภัณฑ� เปQนวัสดุท่ีเหมาะสม รักษาคุณภาพผลิตภัณฑ�ได�และป�องกันการ

ปนเป��อนและสิ่งแปลกปลอมได� 

4. การรักษาความสะอาดและสุขลักษณะ 

4.1 ระบบการทําความสะอาด:มีแผนทําความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ� ห�องผลิตท่ี
เหมาะสม สKวนของอุปกรณ�และเครื่องมือท่ีสัมผัสกับอาหารโดยตรง ต�องมีการฆKาเชื้อหลังล�างทําความ
สะอาดโดยใช�น้ํายาล�างทําความสะอาดและน้ํายาฆKาเชื้อ ท่ีเหมาะสมสําหรับการใช� มีตรวจติดตาม
ประสิทธิภาพของแผนการทําความสะอาดอยKางสมํ่าเสมอ  

ห�องน้ํา ห�องสุขา ต�องสะอาด มีอKางล�างมือพร�อมสบูK หรือนํ้ายาฆKาเชื้อ เพ่ือทําความ
สะอาดมือ และต�องแยกห�องน้ํา ห�องสุขาออกจากบริเวณในกระบวนการผลิตหรือประตูห�องส�วมไมKเป�ด 
ตรงสู Kบริเวณในกระบวนการผลิต และมีการดูแลรักษาความสะอาดให�อยู Kในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะ        
เปQนประจําทุกวัน 

4.2 ระบบป�องกันหนู แมลงและสัตว�อ่ืน:ไมKมีหนู แมลงและสัตว�อ่ืนในบริเวณโรงงานผลิต
อาหาร และไมKมีชKองเป�ดท่ีจะเปQนทางเข�าของสัตว�ตKางๆ มีตะแกรงหรือมุ�งลวดชKองทางออกของระบายน้ํา
เพ่ือป�องกันหนูและแมลง รวมท้ัง มีแผนกําจัดและติดตามหนู แมลงและสัตว�อ่ืน ท่ีเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

4.3 ระบบกําจัดเศษเหลือและขยะ:บริเวณท่ีเก็บเปQนสัดสKวน มิดชิด ถูกสุขลักษณะ และมี
ฝาป�ดมิดชิด รวมท้ังขนถKายเศษเหลือออกจากห�องผลิตอยKางเหมาะสม ไมKท้ิงค�างในห�องผลิตจนทําให�เกิด
การปนเป��อนไปยังผลิตภัณฑ� 

4.4 ระบบบําบัดน้ําเสีย:ระบบและวิธีบําบัดน้ําเสียต�องมีประสิทธิภาพ ไมKเปQนแหลKงสะสม
ของหนูและแมลง 
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5. สิ่งจําเปQนสําหรับสุขลักษณะ 

5.1 น้ําใช�ต�องเปQนน้ําสะอาด ได�มาตรฐานน้ําบริโภค และมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําตาม
ความจําเปQน และมีปริมาณเพียงพอตKอการผลิตประจําวัน 

5.2 น้ําท่ีใช�ท่ัวไป ต�องมีระบบทKอแยกจากน้ําท่ีต�องสัมผัสอาหาร และแสดงเครื่องหมาย
แสดงความแตกตKางท่ีชัดเจน 

5.3 หากใช�คลอรีนในการปรับปรุงคุณภาพน้ํา ต�องมีการตรวจวัดปริมาณคลอรีนอยKาง
น�อยวันละ2ครั้ง  

6. การควบคุมกระบวนการผลิต 
6.1 คุณภาพของวัตถุดิบ:วัตถุดิบปลาร�าท่ีใช�สําหรับผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสต�องสะอาด ทํา

จากปลาร�าทีมีคุณภาพตามมาตรฐานสินค�าเกษตร (มกษ.) ต�องทราบแหลKงท่ีมาของปลาสด และมีการ
ควบคุมการผลิตปลาร�าตามหลักการ GMP ท่ีมีการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม พร�อมบันทึกแหลKงท่ีมาของ
วัตถุดิบ รวมท้ังสารปรุงแตKงท่ีใช�ในการผลิต ต�องได�รับการรับรองให�เปQนสKวนผสมในอาหารได� มีฉลากระบุ
ชัดเจน เก็บแยกหมวดหมูK สะอาด เปQนระเบียบ ป�องกันฝุ�น แมลงและสัตว�กัดแทะตKางๆ ได� และมีการ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณของสารปรุงแตKงท่ีใช� 

6.2 อุณหภูมิท่ีใช�ต�มต�องเหมาะสม มีการตรวจสอบและจดบันทึก 
6.3 ควบคุมเวลา อุณหภูมิ ตามกระบวนการท่ีกําหนด 
6.4 วัสดุบรรจุภัณฑ�และการบรรจุ:บรรจุภัณฑ�ทําจากวัสดุท่ีเหมาะสม สามารถรักษา

คุณภาพผลิตภัณฑ�ได� ป�องกันการปนเป��อนและสิ่งแปลกปลอมได� รวมท้ังมีสถานท่ีเก็บสะอาด เหมาะสม 
ป�องกันฝุ�น แมลงและสัตว�กัดแทะตKางๆ ได� และการบรรจุผลิตภัณฑ� ต�องทําในบริเวณท่ีแห�ง สะอาด
ป�องกันการปนเป��อนได� 

7. สุขลักษณะสKวนบุคคล 
พนักงานท่ีปฏิบัติงานผลิตต�องไมKเปQนโรคติดตKอ และไมKเปQนพาหะของโรคทางเดินอาหาร จัด

ให�มีเครื่องแตKงกายท่ีเหมาะสมตKอการปฏิบัติงาน ไมKทําให�เกิดการปนเป��อนไปยังผลิตภัณฑ� และต�องมีสิ่ง
ปกป�ดคลุมเส�นผมให�เรียบร�อย พนักงานท่ีสัมผัสหรือเก่ียวข�องกับอาหารต�องดูแลทําความสะอาดสKวน
บุคคลอยKางเหมาะสม และล�างมือทุกครั้งหลังจากใช�ห�องสุขา และเข�า-ออกสKวนการผลิต และมีการอบรม
พนักงานให�ทราบถึงการควบคุมสุขลักษณะความสะอาดของเครื่องมือและอุปกรณ� และกระบวนการผลิต 

นอกจากนั้น ควรจัดทําแผนการควบคุมการปฏิบัติงานอยKางสมํ่าเสมอ เชKนโปรแกรมทําความ
สะอาด ความถ่ีการตรวจสอบ โดยจัดทํา Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) ท้ังนี้ 
แนวทางดําเนินการตามมาตรฐาน GMP ท่ีกลKาวมา ผู�ผลิตสามารถใช�เปQนแนวทางในการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานในแตKละกระบวนการผลิตและนําไปปฏิบัติใช�ให�เหมาะสมกับข้ันตอน/กระบวนการของตน 
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3.2 การจัดทําระบบควบคุมตามมาตรฐาน HACCP 
ในการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพ HACCP มีข้ันตอนการจัดทําตาม FAO/WHO (2003) 

ดังนี้ 
1. จัดต้ังทีมการทํางาน  (Assemble HACCP team) ประกอบด�วยผู�ท่ีมีความรู�ในผลิตภัณฑ� 

การผลิต และอันตรายตKางๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
2. อธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ� (Describe product) รวมท้ัง องค�ประกอบทางกายภาพ ทาง

เคมี และทางจุลินทรีย� ท่ีจะมีผลตKอคุณภาพของผลิตภัณฑ� และการจัดการกระบวนการผลิตเพ่ือให�
ผลิตภัณฑ�ปลอดภัย เชKน การให�ความร�อน การแชKเย็น/แชKแข็ง การแชKในน้ําเกลือ หรือการรมควัน ตลอดจน
การบรรจุ บรรจุภัณฑ� วิธีการเก็บรักษา และวิธีการกระจายผลิตภัณฑ� 

3. ให�รายละเอียดเก่ียวกับการใช�ผลิตภัณฑ� (Identify intended use) การให�รายละเอียด 
ความคาดหวังในการใช�ผลิตภัณฑ�ของผู�ใช�หรือผู�บริโภค 

4. จัดทําแผนภูมิการผลิต (Construct flow diagram) ในแผนภูมิการผลิตควรจะ
ครอบคลุมทุกข้ันตอนในการผลิต เม่ือนําไปใช�จริงในการผลิตท่ีจะต�องพิจารณากKอนและหลังข้ันตอนท่ีต�อง
ควบคุม 

5. ทวนสอบแผนภูมิการผลิตในสถานท่ีผลิตจริง (On-site confirmation of flow 
diagram) เพ่ือยืนยันแผนภูมิการผลิตให�ตรงกับกระบวนการผลิตจริง 

6. ระบุอันตรายท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและต�องควบคุมในทุกข้ันตอนการผลิต วิเคราะห�อันตราย
และพิจารณาตัววัดและควบคุมอันตรายเหลKานั้น ในลําดับนี้นับเปQนหลักการท่ี 1 ของข้ันตอนการจัดทํา
ระบบคุณภาพ HACCP  

7. ระบุจุดวิกฤต (Determine Critical Control Point, CCP) (หลักการท่ี 2) สําหรับการ
ควบคุมแตKละอันตราย การหาจุดวิกฤต และการตัดสินใจเลือกข้ันตอนนั้นเปQนจุดวิกฤตท่ีต�องควบคุม อาจ
ใช�แผนภูมิการตัดสินใจ (Decision tree) ชKวยพิจารณาหรือสามารถใช�วิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม ดังภาคผนวก 
ค จุดนี้ถ�าหากละเลยจะเกิดความไมKปลอดภัยข้ึน สําหรับผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตมีผลกระทบตKอสุขภาพของ
ผู�บริโภค 

8. กําหนดขอบเขตวิกฤต (Establish Critical Limits for each CCP) เปQนหลักการท่ี 3 
เพ่ือเลือกจุดวิกฤตเปQนจุดท่ีต�องควบคุม จึงจําเปQนต�องกําหนดคKาขอบเขตวิกฤตให�ชัดเจน เชKน ต้ังคา
อุณหภูมิ เวลา คKาความเปQนกรดดKางท่ีต�องควบคุม ข�อมูลท่ีใช�กําหนดขอบเขตวิกฤตอาจมาจากเอกสารวิจัย
ท่ีนKาเชื่อถือ หรือกฏระเบียบมาตรฐานของประเทศ ท้ังนี้  ขอบเขตวิกฤตท่ีต�องมีการตรวจยืนยัน 
(Validation) ความเหมาะสมของการควบคุมนั้นๆ 

9. กําหนดข้ันตอนวิธีการและความถ่ีในการตรวจติดตาม (Establish a Monitoring 
System for each CCP) เปQนหลักการท่ี 4 การใช�ระบบ HACCP ในการควบคุมการผลิตและคุณภาพ
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ผลิตภัณฑ�จําเปQนต�องมีระบบติดตามจุดวิกฤต เพ่ือไมKให�เกิดข�อผิดพลาด แผนการตรวจติดตามดังกลKาวต�อง
จัดให�มีผู�รับผิดชอบ และปฏิบัติอยKางสมํ่าเสมอ 

10. กําหนดการแก�ไขข�อผิดพลาดหรือเบ่ียงเบนไปจากจุดวิกฤต (Establish a Corrective 
Actions) เปQนหลักการท่ี 5  

11. กําหนดการทวนสอบกระบวนการท่ีใช�ในการควบคุมคุณภาพ (Establish a 
Verification Procedure) เปQนหลักการท่ี 6 การทวนสอบและวิธีการตรวจสอบ การผลิต การทดสอบ 
การสุKมตัวอยKางไปวิเคราะห�ซ่ึงเปQนวิธีการท่ีแสดงวKาระบบ HACCP ทํางานได�ถูกต�อง และมีประสิทธิภาพ 

12. ระบบการจัดเก็บบันทึกและเอกสาร (Establish a Documentation and Record 
Keeping) เปQนหลักการท่ี 7 เอกสารท่ีจัดทําต�องถูกต�องและจัดเก็บอยKางมีประสิทธิภาพมีความสําคัญและ
จําเปQนกับการใช�ระบบ HACCP  

จากท่ีกลKาวข�างต�นข�อ1-5 เปQนข้ันตอนการเตรียมความพร�อมดังตารางท่ี 17 โดยให�
รายละเอียดเก่ียวกับผลิตภัณฑ�และวิธีการนําผลิตภัณฑ�ไปใช� (Product description and intended 
use) จากนั้นจึงเข�าสูKกระบวนการวิเคราะห�อันตรายตาม หลักการท่ี 1 – 6 นี้ ซ่ึงเปQนหลักการท่ีจะต�อง
นํามาใช�เปQนแนวทางจัดทําระบบ HACCP การผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส หลังจากท่ีได�แผนภูมิการผลิตแล�ว  
 

ตารางท่ี 17 รายละเอียดของผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสและวิธีการใช� 
 
 

ช่ือผลิตภัณฑ :  น้ําปลาร�าปรุงรส 
ลักษณะท่ีสําคัญของ
ผลิตภัณฑ� 

- เปQนของเหลวขุKนแยกชั้นเม่ือต้ังท้ิงไว� 
- มีคKาความเปQนกรด-ดKาง (pH ) <4.6 และมีปริมาณเกลือไมKน�อยกวKาร�อยละ 18  
- ไมKพบแบคทีเรียท่ีกKอให�เกิดโรค 

การใช�งาน เปQนเครื่องปรุงรส 
บรรจุภัณฑ� ขวดพลาสติก (Polyethylene Terephthalate: PET หรือ 

Polypropylene,PP)  
อายุการเก็บรักษา สามารถเก็บได�ไมKน�อยกวKา 1 ป� ท่ีอุณหภูมิห�อง หากยังไมKเป�ดฝาขวด (อยูK

ระหวKางการศึกษาอายุการเก็บรักษา) 
สถานท่ีจําหนKาย ร�านขายของชํา ตลาด ร�านสะดวกซ้ือ และห�างสรรพสินค�า 
คําแนะนําบนฉลาก - เม่ือเป�ดฝาแล�วควรเก็บท่ีอุณหภูมิแชKเย็น 

- ผู�ท่ีแพ�สารอาหารบางชนิดควรระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการบริโภค รวมท้ัง
เด็กและคนชรา เปQนต�น 

สิ่งท่ีต�องควบคุมเปQนพิเศษ ขนสKงด�วยความระมัดระวัง 
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ข้ันตอนตKอไปต�องระบุอันตรายในแตKละข้ันตอนการผลิตดังท่ีกลKาวข�างต�น โดยต�องพิจารณา
โอกาสเสี่ยง อันตรายทางจุลินทรีย� (B, Biological Hazard) ทางเคมี (C, Chemical Hazard) และทาง
กายภาพ (P, Physical Hazard)  การวิเคราะห�อันตรายท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนโดยระบุอันตรายตามข้ันตอน
การผลิตดังภาพท่ี 2 ข้ันตอนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสท่ัวไป ท่ีได�รวบรวมจากการสํารวจแหลKงผลิต  
 
 
 
 
 
                        

 
 

                                                 
 
 
 
          
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ภาพท่ี 2 แผนภูมิกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสท่ัวไป 
 

ปลาร�าดิบ (ตัวปลาร�าและน้ําปลาร�า)/เนื้อปลาร�าบดท้ังเนื้อและน้ํา 

ต�มเดือด (แยกเนื้อและก�าง) 

กรองได�น้ําปลาร�าต�มสุก 

เติมเครื่องปรุงแต(งรสชาติ 
 

                 ต�มเดือด 

            กรองผ(านตะแกรง 

      ตั้งท้ิงไว�ให�เย็นบรรจุในภาชนะ 

เครื่องปรุงแต(ง: 
สับปะรด 

กระเทียมดอง 
กะป� 

น้ําตาล 
น้ํามะขามเป�ยก 

ข้ันตอนที่ 2 

ข้ันตอนที่ 3 

ข้ันตอนที่ 4 

ข้ันตอนที่ 5 

ข้ันตอนที่ 6 

ข้ันตอนที่ 7 

ข้ันตอนที่ 1 
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4. การวิเคราะห อันตรายและควบคุมจุดวิกฤติกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส   
 

จากการศึกษากระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสในภูมิภาคตKางๆ จะเห็นได�วKาผู�ผลิตสKวนมาก
เปQนกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน และอุตสาหกรรมในครอบครัว ผลิตจําหนKายเองเปQนผู�ผลิตรายยKอยโดยใช�หลักการ
ผลิตพ้ืนฐานท่ีปฏิบัติตKอๆกันมา เปQนภูมิป~ญญาชาวบ�าน และสถานท่ีผลิตสKวนมากทําในครัวเรือนหรือใน
หมูKบ�านท่ีอาศัยและเปQนอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีเพียงบางรายท่ีได�รับมาตรฐานการผลิตระดับ OTOP 5 
ดาว ระดับ SME ระดับ Primary GMP และ GMP ตามมาตรฐานสินค�าเกษตร (มกษ.) ซ่ึงจะมีการผลิตท่ี
สอดคล�องตามมาตรฐานมากข้ึน และเริ่มมีการขอการรับรองมาตรฐานดังกลKาวเพ่ิมมากข้ึน อยKางไรก็ตาม 
ยังคงพบวKาผู�ผลิตหลายราย ต�องการทราบแนวทางการจัดทําระบบมาตรฐานท่ีดีในการผลิตและมาตรฐาน
ในระดับสากล เพ่ือผลักดันให�สินค�าท่ีตนผลิตสามารถสKงออกสร�างรายได�เพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะเห็นได�วKาในป~จจุบัน
ประเทศไทยมีศักยภาพคKอนข�างสูงในการผลิตสินค�าสKงออก หากมีการพัฒนาและยกระดับกระบวนการ
ผลิตให�ได�มาตรฐานสากล โดยผลักดันให�ปฏิบัติตามหลักการท่ีดีในการผลิต (GMP)และ HACCP จะเปQน
การสร�างการยอมรับและเชื่อม่ันในคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารสําหรับผู�บริโภคตKางๆตามมา 
โดยเฉพาะสําหรับผู�ผลิตท่ีประสงค�จะสKงสินค�าจําหนKายไปยังตKางประเทศ 

การวิเคราะห�อันตรายและจัดทํารายการของอันตรายในทุกข้ันตอนต้ังแตKวัตถุดิบรับเข�าจนถึง
ผลิตภัณฑ�สุดท�ายในกระบวนการผลิต ซ่ึงการวิเคราะห�อันตรายถือเปQนประเด็นสําคัญท่ีสุดของการจัดทํา
ระบบการวิเคราะห�อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต โดยจะต�องวิเคราะห�อันตรายให�ครบถ�วน เพ่ือชKวยให�การ
กําหนดจุดวิดฤตมีความถูกต�อง ท้ังนี้ อันตรายท่ีเก่ียวข�องได�แกK อันตรายทางจุลินทรีย� ทางเคมี และทาง
กายภาพ  

อันตรายทางจุลินทรีย� (B, Biological Hazard) เปQนอันตรายท่ีเกิดจากแบคทีเรียกKอให�เกิด
โรคท่ีพบในวัตถุดิบปลา น้ําท่ีใช�ในการต�ม การกรอง การใช�เครื่องปรุงรส และการบรรจุ ซ่ึงอันตรายทาง
จุลินทรีย�นี้สามารถพบได�เกือบทุกข้ันตอนการผลิต รวมท้ังพนักงานฝ�ายผลิตด�วย นอกจากนี้ ยีสต�และรา 
ถือได�วKาเปQนอันตรายอีกชนิดหนึ่ง ซ่ึงยีสต�และราสามารถเจริญได�ท่ีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ซ่ึงเปQน
อุณหภูมิท่ัวไปสําหรับสภาพภูมิอากาศของไทย อันตรายดังกลKาว สามารถกําหนดแนวทางควบคุมโดย
ควบคุมกระบวนการผลิตและสุขลักษณะสKวนบุคคลให�ปฏิบัติงานถูกต�องตามสุขลักษณะ รวมท้ังการสุKม
ตรวจวิเคราะห�ปริมาณแบคทีเรียท่ีมีผลตKอคุณภาพของผลิตภัณฑ�อยKางตKอเนื่อง และควบคุมการเก็บรักษา
ท้ังวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส หรือภาชนะอุปกรณ�ตKางๆให�ถูกสุขลักษณะ และประเด็นสําคัญคือการควบคุม
ระยะเวลาและอุณหภูมิในการต�มน้ําปลาร�าปรุงรส ให�สามารถลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได�  

อันตรายทางเคมี (C, Chemical Hazard) เปQนอันตรายท่ีปนเป��อนมาจากแหลKงเลี้ยงปลาท่ี
ใช�มาเปQนวัตถุดิบในการผลิตปลาร�า ซ่ึงการใช�ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในระหวKางการเลี้ยง มีความเสี่ยงใน
การตรวจพบ หากมีการใช�ยาปฏิชีวนะ/สารเคมีผิดประเภทหรือใช�ยาปฏิชีวนะ/สารเคมีเกินเกณฑ�ท่ี
มาตรฐานกําหนด รวมท้ังหากบริเวณใกล�ๆแหลKงเลี้ยงมีการใช�ยาฆKาแมลงสําหรับพืชผลทางการเกษตร ก็
อาจมีความเสี่ยงในการปนเป��อนสูKแหลKงเลี้ยงปลา ซ่ึงปลาอาจได�รับยาฆKาแมลงและโลหะหนักปนเป��อนได� 
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นอกจากนี้ อันตรายจากการใช�วัตถุเจือปนอาหารซ่ึงผสมในเครื่องปรุงรสท่ีใช� หากใช�ในปริมาณท่ีมากเกิน
จะทําให�เกิดการตกค�างในผลิตภัณฑ�จนเกินเกณฑ�กําหนดตามมาตรฐาน และจะต�องมีการใช�วัตถุเจือปน
อาหารท่ีเปQน Food grade เทKานั้น รวมท้ังต�องได�รับรองมาตรฐานกKอนนําไปใช�ในกระบวนการผลิต ดังนั้น 
หากทราบอันตรายดังกลKาวแล�ว สามารถกําหนดแนวทางควบคุมโดยการคัดเลือกผู�สKงมอบและแหลKงท่ีมา
ของวัตถุดิบซ่ึงถือเปQนกระบวนการหนึ่งในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและสารเคมีท่ีใช�ในกระบวนการผลิต 

อันตรายทางกายภาพ (P, Physical Hazard)เปQนอันตรายท่ีเกิดจากการปนเป��อนของสิ่ง
แปลกปลอมทางกายภาพท่ีอาจกKอให�เกิดอันตรายตKอผู�บริโภค ซ่ึงภายใต�กระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส 
สิ่งท่ีเปQนอันตรายทางกายภาพเชKน เศษไม� เศษพลาสติก หิน ทราย เศษโลหะ เปQนต�น ท้ังนี้การกําหนด
แนวทางการควบคุมโดยการตรวจสอบโดยพนักงานฝ�ายผลิตและอาจใช�เครื่องตรวจโลหะรKวมด�วย 

ตารางท่ี 18 แสดงกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส และการพิจารณาโอกาสเสี่ยงอันตราย
ทางจุลินทรีย� เคมีและกายภาพ เพ่ือวิเคราะห�อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังระบุสาเหตุของอันตรายและ
แนวทางการควบคุม 
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         ตารางท่ี 18 วิเคราะห�อันตรายท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส 
 

 

กระบวนการ อันตราย สาเหตุ แนวทางควบคุม 
ปลาร�าดิบ(ปลา 
น้ําจืด,ปลาทะเล) 

B: การปนเป��อนแบคทีเรีย
กKอให�เกิดโรค 

การปนเป��อนจากปลาร�าที่ใช�ใน
การผลิต รวมทั้งการขนสKง 

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบปลาร�า 

C: 1. ความสดของวัตถุดบิที่
ใช�ผลิต  
C: 2.การปนเป��อนโลหะหนัก/
ยาปฏิชวีนะ/สารเคมี/ยาฆKา
แมลง 

1.การเก็บรักษาปลาระหวKางจับ
และขนสKง 
2.แหลKงที่จับปลามีการปนเป��อน
ของโลหะหนัก/ยาปฏิชีวนะ/
สารเคมี/ยาฆKาแมลง 
 

1.ควบคุมคุณภาพวตัถุดิบ
ปลาร�า 
2. ควบคุมปริมาณการ
ปนเป��อนโลหะหนัก/ยา
ปฏิชีวนะ/สารเคมี/ยาฆKา
แมลง 
3.คัดเลือกผู�สKงมอบและ
แหลKงทีม่าของวตัถุดิบปลาร�า 

P: สิ่งแปลกปลอม เชKน หิน 
ทราย เศษไม�และพลาสติก 

การปนเป��อนจากการจับ การ
ขนสKง และระหวKางผลิตปลาร�า 

ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 
ปลาร�า 

ต�มเดือด (แยกเนื้อ
และก�าง) 

B: การปนเป��อนแบคทีเรีย
กKอให�เกิดโรคจากการ
ปฎิบัติงานของพนักงาน 
อุปกรณ� และน้ําที่ใช�ต�ม 

การปฏิบัติไมKถูกสุขลักษณะ ควบคุมสุขลักษณะการผลิต 

กรองและแยกกาก B: การปนเป��อนแบคทีเรีย
กKอให�เกิดโรคจากการ
ปฎิบัติงานของพนักงาน 
อุปกรณ� และน้ําที่ใช�ต�ม 

การปฏิบัติไมKถูกสุขลักษณะ ควบคุมสุขลักษณะการผลิต 

 P: สิ่งแปลกปลอมจากเศษโลหะ
ของตะแกรงที่ใช�กรอง 

ตะแกรงชํารุด ควบคุมคุณภาพของ
ตะแกรงที่ใช�กรอง 

เติมเคร่ืองปรุงรส B: การปนเป��อนแบคทีเรีย
จากเคร่ืองปรุงรส 

การเก็บรักษาเคร่ืองปรุงรสไมKถูก
สุขลักษณะ 

ควบคุมสุขลักษณะการเก็บ
รักษา 

 C: การใช�วัตถุเจือปนอาหาร
ในการผลิต 

การใช�วัตถุเจือปนอาหารที่มาก
เกินทําให�เกิดการตกค�างใน
ผลิตภัณฑ� 

ควบคุมปริมาณเคร่ืองปรุง
รสที่ใช� 

 P: สิ่งแปลกปลอมจากเศษ
โลหะ หิน เศษไม�และพลาสติก 

การปนเป��อนจากเคร่ืองปรุงรส 
และระหวKางเก็บรักษา 

ควบคุมคุณภาพของ
เคร่ืองปรุงรสและการ
จัดเก็บ 
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   ตารางท่ี 18 (ตKอ) 
 

กระบวนการ อันตราย สาเหตุ แนวทางควบคุม 
ต�ม  
(การพาสเจอร�ไรส�) 

B: การเหลือรอดของ
แบคทีเรียหลังการต�ม 

1.ระยะเวลาและอุณหภูมิที่ใช�
ต�มไมKเหมาะสมที่จะฆKาเชื้อ
แบคทีเรีย 
2. การปฏิบัติที่ไมKถูกสุขลักษณะ 

1.ควบคุมระยะเวลาและ
อุณหภูมิในการต�ม 
2. ควบคุมสุขลักษณะการ
ผลิต 

กรอง (หลังจากต�ม
น้ําปลาร�าต�ม) 

B: การปนเป��อนแบคทีเรีย
กKอให�เกิดโรคจากการ
ปฎิบัติงานของพนักงาน 
และอุปกรณ�  

การปฏิบัติไมKถูกสุขลักษณะ ควบคุมสุขลักษณะการผลิต 

 P: สิ่งแปลกปลอมจากเศษโลหะ
ของตะแกรงที่ใช�กรอง 

ตะแกรงชํารุด ควบคุมคุณภาพของ
ตะแกรงที่ใช�กรอง 

บรรจุขวด B: การปนเป��อนแบคทีเรีย
กKอให�เกิดโรคจากการ
ปฎิบัติงานของพนักงาน /
อุปกรณ� 

การปฏิบัติไมKถูกสุขลักษณะ 1.ควบคุมสุขลักษณะการ
ผลิต  
2.ควบคุมระยะเวลาการ
บรรจุขวด 

 P: สิ่งแปลกปลอมจาก
พลาสติก 

การปนเป��อนเศษพลาสติกจาก
ขวด/ฝาที่ใช� 

ควบคุมคุณภาพขวด/ฝา 

 
การกําหนดจุด CCPs ในแผนภูมิการผลิต โดยการประยุกต�ใช�ผังการตัดสินใจ (Decision tree) หรือ

วิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม ในข้ันตอนนี้จะเปQนการกําหนดจุดวิกฤต (CCPs) และจุดควบคุมท่ีไมKวิกฤต (Non CCPs) โดย
ประยุกต�ใช�แผนภูมิการตัดสินใจแบบคําถาม CODEX Decision tree หรือตามวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม (สํานักงาน
มาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแหKงชาติ, 2551 และ U.S.FDA,2020) และได�จัดทําการกําหนดจุด CCP ผลิตภัณฑ�
น้ําปลาร�าปรุงรสและแผนภูมิการตัดสินใจ ดังตารางท่ี 19 

ตารางท่ี 19 แสดงจุดวิกฤตท่ีต�องควบคุม(CCPs) ท้ังหมด 2 จุดคือข้ันตอนรับวัตถุดิบปลาร�า และ
ข้ันตอนต�มครั้งท่ี 2 (พาสเจอร�ไรส�) ซ่ึงสาเหตุของอันตราย ประกอบด�วย 

 CCP1 คืออันตรายด�านเคมีจากการรับปลาร�าตัวท่ีอาจปนเป��อนโลหะหนัก ยาปฏิชีวนะ สารเคมี ยา
ฆKาแมลงและฮีสตามีน ซ่ึงจุดควบคุมท่ีนําเสนอคือการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบท่ีรับเข�า โดยทําการคัดเลือกผู�สKง
มอบและแหลKงท่ีมาของวัตถุดิบปลาร�า เพ่ือคัดเลือกผู�สKงมอบท่ีควบคุมวัตถุดิบให�มีคุณภาพไมKพบการปนเป��อนสาร
ดังกลKาว  หากผู�สKงมอบรายใดสKงมอบวัตถุดิบท่ีไมKมีคุณภาพพบการปนเป��อนสารดังกลKาวจะต�องถูกยกเลิกการจัดซ้ือ
และไมKรับวัตถุดิบเข�าสูKกระบวนการผลิต ท้ังนี้ ในการศึกษากระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสในครั้งนี้ พบวKาผลการ
วิเคราะห�คุณภาพน้ําปลาร�าไมKพบการปนเป��อนของยาปฏิชีวนะ/สารเคมีทุกชนิด รวมท้ังปริมาณโลหะหนักท่ีตรวจ
พบผKานตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด ดังนั้นในการกําหนดอันตรายทางเคมีจากการศึกษาครั้งนี้ จะพิจารณาเฉพาะ
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ปริมาณฮีสตามีนท่ีอาจมีผลตKอคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ� เนื่องจากผลการวิเคราะห�พบปริมาณ
ฮีสตามีนในทุกตัวอยKาง นอกจากนี้ หากผู�ประกอบการ/ผู�ผลิตต�องการผลิตสินค�าเพ่ือสKงออก ให�พิจารณามาตรฐาน
หรือข�อกําหนดของประเทศท่ีจะสKงออกด�วยเพ่ือให�สอดคล�องตามมาตรฐานท่ีกําหนด เนื่องจาก ข�อกําหนดในหลายๆ
ประเทศจะให�ความสําคัญในการควบคุมเฝ�าระวังการปนเป��อนของยาปฏิชีวนะ/สารเคมี/ยาฆKาแมลง ท่ีอาจมีการใช�
ในการเพาะเลี้ยง หรือมีการตกค�างในบริเวณแหลKงเลี้ยง  

CCP2 คืออันตรายด�านจุลินทรีย� ซ่ึงอาจพบการเหลือรอดของแบคทีเรียท่ีกKอให�เกิดโรคหลังการต�ม
(พาสเจอร�ไรส�) ในข้ันตอนนี้ต�องมีการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการฆKาเชื้อ เพ่ือไมKให�มีการเหลือรอดของ
แบคทีเรียหลังการต�ม ซ่ึงจากกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสโดยท่ัวไปท่ีทําการศึกษาในครั้งนี้ พบวKาอุณหภูมิท่ี
ใช�ในการต�มครั้งท่ี 2 จะอยูKท่ีอุณหภูมิน้ําเดือด และทําการต�มประมาณ 20-30 นาที รวมท้ังควบคุมสุขลักษณะการ
ผลิต เนื่องจากแบคทีเรียท่ีกKอให�เกิดโรคจะเจริญได�ดีท่ีอุณหภูมิสูงสุด 54 องศาเซลเซียส ซ่ึงหากระยะเวลาและ
อุณหภูมิท่ีใช�ต�มเหมาะสมจะสามารถฆKาเชื้อแบคทีเรียได�  

ตารางท่ี 20 การจัดทํา HACCP Plan ซ่ึงต�องกําหนดคKาวิกฤต (CLs) สําหรับจุดวิกฤตท่ีต�องควบคุม 
เปQนเกณฑ�หรือมาตรการในการควบคุมจุดวิกฤตไมKให�เกิดการเบ่ียงเบนจากคKากําหนด ท้ังนี้ จะใช�เกณฑ�หรือ
มาตรฐานหรือเอกสารวิชาการท่ีนKาเชื่อถือมาเปQนตัวกําหนด และการกําหนด CL จะต�องมีการตรวจยืนยัน 
(Validation) ความเหมาะสมของการควบคุมนั้น  ๆประกอบด�วย นอกจากนี้ ข้ันตอนการตรวจติดตามจุดวิกฤตท่ีต�อง
ควบคุม เปQนการตรวจวิเคราะห� ตรวจวัด ตรวจดู ท้ังท่ีเปQนจุดวิกฤตและการควบคุมสุขลักษณะท่ัวไป เพ่ือให�ม่ันใจ
วKาขอบเขตหรือการควบคุมยังอยูKในระดับท่ียอมรับได� ท้ังนี้จะต�องกําหนดแผนการตรวจติดตามและกําหนด
ผู�รับผิดชอบในการตรวจติดตาม ซ่ึงเปQนการกําหนดแผน HACCP (HACCP Plan) โดยนําข�อมูลการกําหนด CCP ของ
ผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสมากําหนดเปQนแผนงาน HACCP  

ข้ันตอนการกําหนดวิธีการแก�ไข (Corrective action) เปQนการกําหนดวิธีการเม่ือเกิดการเบ่ียงเบน 
ณ จุด CCP ท่ีไมKเปQนไปตามคKา CL ซ่ึงผู�ตรวจติดตามจะต�องแก�ป~ญหาให�สามารถกลับเข�าสูKกระบวนการผลิตปกติ
หรือเข�าสูKเกณฑ�มาตรฐานท่ีกําหนด รวมท้ังบันทึกการเบ่ียงเบนของขัอมูลให�ชัดเจน โดยสิ่งท่ีควรปฏิบัติคือการ
กําหนดแผน HACCP (HACCP Plan) เพ่ือเฝ�าระวังและตรวจติดตามจุดวิกฤตในการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส โดยได�
จัดทําแผนการเฝ�าระวังและตรวจติดตามจุดวิกฤตของกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส ดังตารางท่ี 20 

การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือเปQนแนวทางในการวิเคราะห�อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต
น้ําปลาร�าปรุงรส และใช�ในการประเมินระบบของโรงงานเพ่ือให�สอดคล�องตามมาตรฐานสากล อยKางไรก็ตาม ในการ
ปฏิบัติงาน ซ่ึงอาจมีข้ันตอนและการควบคุมท่ีมากกวKาการศึกษาในครั้งนี้ ผู�ปฏิบัติงานจะต�องวิเคราะห�และควบคุมการ
ปฏิบัติงานให�สอดคล�องตามกระบวนการผลิตของตนเอง  
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              ตารางที่ 19 การวิเคราะห�อันตรายและกําหนดจุด CCP  ของกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส 
 

ขั้นตอน อันตราย
ทางด�าน 

การวิเคราะห อันตราย แผนภูมิการตัดสินใจ (Y/N) CCP/ Non CCP 
1 2 3 4 

วัตถุดิบปลาร�า B การปนเป��อนแบคทีเรียที่กKอให�เกิดโรค  Y N Y Y Non CCP 
 C  

C       
ปริมาณสารฮีสตามีนในปลาที่นํามาผลิตปลาร�า 
การปนเป��อนยาปฏิชีวนะ สารเคมี โลหะหนักและยาฆKาแมลง 

Y 
Y 

Y 
N 

- 
N 

- 
- 

CCP1 
Non CCP 

 P การปนเป��อนสิ่งแปลกปลอม เชKน หิน ทราย เศษไม� และพลาสติก Y N Y Y Non CCP 
ต�ม ครั้งที่ 1(แยก
เนื้อและก�าง) 

B การเหลือรอดของแบคทีเรียที่กKอให�เกิดโรคหลังการต�ม  Y N Y Y Non CCP 

 กรองและแยกกาก B การปนเป��อนแบคทีเรียที่กKอให�เกิดโรค Y N Y Y Non CCP 
 P การปนเป��อนสิ่งแปลกปลอม เชKน เศษโลหะของตะแกรง Y N Y Y Non CCP 
เติมเครื่องปรุงรส B การปนเป��อนแบคทีเรียที่กKอให�เกิดโรคจากเครื่องปรุงรสที่เก็บรักษาไมKถูกสุขลักษณะ Y N Y Y Non CCP 
  C การใช�วัตถุเจือปนอาหารที่มากเกินทําให�ตกค�างในผลิตภัณฑ�จนเกินมาตรฐานที่กําหนด Y N Y Y Non CCP 
 P การปนเป��อนจากสิ่งแปลกปลอมเชKนเศษโลหะ เศษหิน เศษพลาสติก Y N Y Y Non CCP 
ต�มครั้งที่ 2 B การเหลือรอดของแบคทีเรียที่กKอให�เกิดโรคหลังการต�ม Y Y - - CCP2 
กรองหลังจากต�ม B การปนเป��อนแบคทีเรียที่กKอให�เกิดโรค Y N Y Y Non CCP 
 P การปนเป��อนสิ่งแปลกปลอม เชKน เศษโลหะของตะแกรง Y N Y Y Non CCP 
บรรจุขวด B การปนเป��อนแบคทีเรียที่กKอให�เกิดโรค Y N Y Y Non CCP 
 P การปนเป��อนสิ่งแปลกปลอม เชKน เศษพลาสติกจากขวด/ฝาขวด Y N Y Y Non CCP 

หมายเหตุ: B = อันตรายทางจุลินทรีย� C = อันตรายทางเคมี P = อันตรายทางกายภาพ, Non CCP = Non critical control point, Y = ใชK, N = ไมKใชK 
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                      ตารางที่ 20 HACCP Plan เพื่อเฝ�าระวังและตรวจติดตามจุดวิกฤตในการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส 
 

วัตถุดิบและ
ขั้นตอนการผลิต 

จุดวิกฤต 
(CCP) 

อันตราย ขอบเขตวิกฤต 
(Critical Limits) 

การตรวจติดตาม การแก�ไข การทวนสอบ บันทึก 

วัตถุดิบปลาร�า CCP 1 การปนเป��อน 
ฮีสตามีน 

เกณฑ�มาตรฐาน  
ฮีสตามีน 200 
mg/kg 
(Codex,2013) 

สุKมตรวจสอบปริมาณ       
ฮีสตามีนโดยใช�ชุดตรวจสอบ
สําเรจ็รูปกKอนรับวัตถุดิบเข�าสูK
กระบวนการผลติ และบันทึก
ข�อมูล 

1. หากตรวจพบฮสีตามีนเกิน
เกณฑ�ที่มาตรฐานกําหนดให�
แยกวัตถุดิบออกจาก
กระบวนการผลติ 
2. จัดทําบัญชีรายชื่อผู�ขายที่ดี
และมมีาตรการหากตรวจพบ
วัตถุดิบที่รับเข�ามีคุณภาพไมK
สอดคล�องตามเกณฑ� อาจถอด
รายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู�ขายฯ 

ตรวจสอบปริมาณฮีสตามีน
ในวัตถุดิบปลาร�าทุกรุKนที่
รับเข�า 

1.บันทึกการตรวจ
รับวัตถุดิบปลาร�า 
2. บันทึกผลการ
วิเคราะห�วัตถุดิบ
ปลาร�า 
3. บันทึกรายชื่อ
ผู�ขาย/ผู�สKงมอบ
สินค�าและบริการ 

การต�มครั้งที่ 2 CCP 2 การเหลือรอด
ของแบคทีเรีย
หลังการต�ม
เนื่องจาก
อุณหภูมิและ
ระยะเวลาไมK
เพียงพอ 

1.อุณหภูมติ�มเดือด
(ประมาณ 100°C)  
2.ระยะเวลาในการ
ต�มไมKน�อยกวKา 15 
นาทีหลังจากเดือด 
 

1.ตรวจสอบอุณหภมูิกKอน-
ระหวKาง-หลังการต�มและ
บันทึกการตรวจวัด 
2.ตรวจสอบระยะเวลา
เริ่มต�น-ระหวKาง-หลังการต�ม
และบันทึกการตรวจวัด 

1.หากมีการเบี่ยงเบนให�หยุด
การผลิตและกักสินค�าแยกไว� 
2.ปรับอุณหภูมิและควบคุม
ระยะเวลาในการต�มตามเกณฑ�
ที่กําหนด 
3.สุKมตรวจสอบแบคทีเรียหลัง
การต�ม 

1.ทวนสอบกระบวนการ
ต�มวKาความร�อนเพียงพอใน
การทําลายเชื้อแบคทีเรีย 
2.สอบเทียบเครื่องวัด
อุณหภูม ิ
3.สอบเทียบนาฬิกาจับ
เวลา 

1.บันทึกการต�ม
(อุณหภูมิและ
ระยะเวลา) 
2.บันทึกการสอบ
เทียบเครื่องมือฯ 
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5. ตัวช้ีคุณภาพผลิตภัณฑ น้ําปลาร�า 
 

จากผลการวิเคราะห�คุณภาพผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ชุมชน
และโรงงาน สามารถสรุปเปQนข�อเสนอตัวชี้วัดคุณภาพของผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสเพ่ือเปQนแนวทางใน
การสKงเสริมและควบคุมคุณภาพ ดังนี้ 

1.คุณภาพทางกายภาพด�านประสาทสัมผัส คุณลักษณะน้ําปลาร�าปรุงรส ท่ีได�จากการศึกษา 
มีลักษณะปรากฏเปQนของเหลวขุKน แยกชั้นเม่ือต้ังท้ิงไว� ไมKข�นหนืด เม่ือเขยKาจะเปQนเนื้อเดียวกัน มีสีน้ําตาล
เข�มแกมแดง น้ําตาลเข�มแกมเหลือง น้ําตาลเข�ม หรือน้ําตาล มีกลิ่นหอมปลาร�าหมัก กลิ่นกะป� กลิ่นออก
เค็มเล็กน�อย รสชาติเค็มกลมกลKอม มีสามรส รสเค็มนํารสหวานและเปรี้ยว 

2. คุณภาพทางเคมี ประกอบด�วย 
2.1 คKาความเปQนกรดดKาง กําหนดตํ่ากวKา 4.6 เนื่องจากสภาวะท่ีคKา pH มากกวKา 4.6 เปQน

สภาวะท่ีแบคทีเรียกKอโรคสามารถเจริญเติบโตได�ดี นอกจากนี้น้ําปลาร�าปรุงรสจะบรรจุในภาชนะท่ีป�ด
สนิท ซ่ึงมีโอกาสเสี่ยงในการพบแบคทีเรียท่ีอาจสร�างสารพิษได�เชKน C. botulinum  

2.2 ปริมาณเกลือ ไมKน�อยกวKาร�อยละ 18 เนื่องจากปริมาณเกลือท่ีสูงกวKาร�อยละ 18 
สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกKอโรคได� และในกระบวนการผลิตในป~จจุบันผู�ผลิตมีการใช�เกลือ
กKอนการบรรจุเพ่ือควบคุมการเจริญของแบคทีเรีย 

2.3 ปริมาณฮีสตามีน ไมKเกิน 200 mg/kg  เนื่องจาก กระบวนการผลิตในป~จจุบันมีการใช�
ปลาทะเลเปQนสKวนประกอบในการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส และนอกจากนี้ สารฮีสตามีนสามารถกKอให�เกิด
ความเปQนพิษตKอรKางกายได� รวมท้ังมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศคูKค�าท่ีสําคัญของประเทศไทย 
มีการควบคุมและตรวจสอบปริมาณฮีสตามีนในผลิตภัณฑ�ท่ีผKานกระบวนการทําเค็ม หรือหมักดอง ดังนั้น 
เพ่ือเปQนการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยจึงควรมีการกําหนดปริมาณฮีสตามีนเปQนตัวชี้คุณภาพใน
ผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรส 

2.4 ปริมาณโปรตีน ไมKน�อยกวKา 40 กรัม/ลูกบาศก�เดซิเมตร หรือ 4 g/100g เนื่องจาก 
กระบวนการผลิตบางแหKงมีการทําน้ําปลาร�าโดยไมKมีเนื้อปลาร�าเปQนสKวนผสม อาจใช�กากน้ําปลา หรือน้ํา
หมักจากปลาร�ามาผสมและปรุงแตKงรสชาติเทKานั้น ซ่ึงอาจเปQนการหลอกลวงผู�บริโภค ดังนั้น การควบคุม
ปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสจึงมีความสําคัญและทําให�ผู�บริโภคได�รับสารอาหารตามท่ีระบุ
ในฉลากผลิตภัณฑ� 

2.5 วัตถุเจือปนอาหาร ห�ามใช�สีสังเคราะห�และวัตถุกันเสียทุกชนิด เชKน กรดเบนโซอิกหรือกรดซอร�บิก 
แตKหากมีการใช�หรือมีการตรวจพบ ต�องพบไมKเกิน 2,000 mg/kg เนื่องจาก มาตรฐานสากลท่ัวไปอนุญาตให�ใช�
วัตถุเจือปนอาหารเพ่ือการถนอมรักษาอาหารแตKต�องใช�ตามปริมาณท่ีกําหนด และกระบวนการผลิต
น้ําปลาร�าปรุงรสมีการใช�เครื่องปรุงรสท่ีอาจมีการปนเป��อนหรือมีวัตถุกันเสียผสมอยูKเชKนกะป� หรือน้ํา
กระเทียมดอง รวมท้ัง จากการศึกษามีการตรวจพบกรดเบนโซอิกในผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสเชKนกัน  
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3. คุณภาพทางจุลชีววิทยา 
3.1 ยีสต�และรา น�อยกวKา 10 cfu/g  
3.2 ไมKพบ เชื้อ S.aureus, E.coli , Salmonella และ C. perfringens  
 

สรุปผลการทดลอง 
 

1. ผลการศึกษากระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรสจากแหลKงผลิต พบวKามีกระบวนการผลิต 
3 รูปแบบหลัก คือ แบบท่ี 1 ใช�น้ําปลาร�าต�มสุกท่ีซ้ือมาต�มและทําการปรุงแตKงรสชาติ แบบท่ี 2 ต�มปลาร�า
ดิบโดยใช�ปลาร�าตัวและน้ําหมักปลาร�า นําไปต�มสุกและนํามาปรุงรสชาติ และแบบท่ี 3 ต�มเนื้อปลาร�าบด
หรือใช�กากน้ําปลา ไส�ปลาทู ปลาทะเลหมักเกลือ ต�มสุก และนําไปปรุงรสชาติ ซ่ึงกระบวนการผลิตท่ีนิยม
ใช�คือแบบท่ี 2 

2. ผลการศึกษาคุณภาพด�านกายภาพ เคมีและจุลชีววิทยาของน้ําปลาร�าปรุงรสท่ีวาง
จําหนKายในท�องตลาด กลุKมแมKบ�าน/ ชุมชน และโรงงานสKงออก  

2.1 ผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสจากท�องตลาด จากการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ 
Hedonic scale โดยให�คะแนนความชอบ 1-9 คะแนน พบวKา การทดสอบคุณลักษณะด�านลักษณะ
ปรากฏ และสี ผู�ทดสอบให�คะแนนความชอบปานกลางถึงชอบมาก อยูKในชKวงคะแนน 7.78 - 8.64 และ
7.38 – 8.39 สKวนคุณลักษณะด�านกลิ่นและรสชาติ ผู�ทดสอบให�คะแนนความชอบเล็กน�อยถึงชอบมาก อยูK
ในชKวงคะแนน 6.39 – 8.22 และ 6.26 – 8.14 และมีคKา aw ในชKวง 0.74 – 0.90 

คุณภาพด�านเคมี พบตัวอยKางน้ําปลาร�าปรุงรส คKาความเปQนกรดดKางในชKวง 4.43 – 5.47 
ปริมาณเกลืออยูKในชKวงร�อยละ 16.24 -25.36 ปริมาณโปรตีนอยูKในชKวง 3.43 -10.39g/100g ปริมาณ
ฮีสตามีนอยูKในชKวง 28.50 – 245.20 mg/kg ปริมาณกรดเบนโซอิกอยูKในชKวง 0- 860 mg/kg ปริมาณ
ปรอทอยูKในชKวง 0.00-0.13 mg/kg และไมKพบแคดเมียม ตะก่ัว กรดซอร�บิก ยาปฏิชีวนะและสารเคมี 

สKวนคุณภาพด�านจุลชีววิทยา พบปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด อยูKในชKวง <25 – 1.4x104 cfu/g 
ปริมาณยีสต�และรา <10 cfu/g, S.aureus และ E.coli <3 MPN/g และไมKพบ Salmonella spp.และ 
C. perfringens  

2.2 ผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสจากกลุKมแมKบ�าน/ชุมชน พบวKา การทดสอบคุณลักษณะด�าน
ลักษณะปรากฏ และสี ผู�ทดสอบให�คะแนนความชอบปานกลางถึงชอบมาก อยูKในชKวงคะแนน 7.05 - 
8.19 และ 7.14 – 8.21 สKวนคุณลักษณะด�านกลิ่น ผู�ทดสอบให�คะแนนความชอบเล็กน�อยถึงชอบมาก 
และรสชาติให�คะแนนความชอบเล็กน�อยถึงชอบปานกลาง อยูKในชKวงคะแนน 6.39 - 8.22 และ6.13 – 
7.96 และมีคKา aw ในชKวง 0.77 – 0.87 

คุณภาพด�านเคมี ของน้ําปลาร�าปรุงรส พบคKาความเปQนกรดดKางในชKวง 4.53 – 6.09 
ปริมาณเกลืออยูKในชKวงร�อยละ 10.93 – 20.14 ปริมาณโปรตีนอยูKในชKวง 2.89 -8.44 g/100g ปริมาณ
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ฮีสตามีนอยูKในชKวง 20.50 – 197.50 mg/kg ปริมาณกรดเบนโซอิกอยูKในชKวง 0- 384 mg/kg ปริมาณ
ปรอทอยูKในชKวง 0.00-0.14 mg/kg ปริมาณแคดเมียมอยูKในชKวง 0.00 -0.47 mg/kg ปริมาณตะก่ัวอยูK
ในชKวง 0.00 – 0.11 mg/kg และไมKพบกรดซอร�บิก ยาปฏิชีวนะและสารเคมี 
                 คุณภาพด�านจุลชีววิทยา พบปริมาณแบคทีเรียท้ังหมด อยูKในชKวง <25 – 310 cfu/g 
ปริมาณยีสต�และรา <10 – 170 cfu/g, S.aureus และ E.coli <3 MPN/g และไมKพบ Salmonella 
spp. และ C. perfringens 

2.3 ผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรสจากโรงงาน พบวKา การทดสอบคุณลักษณะด�านลักษณะ
ปรากฏ และสี ผู�ทดสอบให�คะแนนความชอบเล็กน�อยถึงชอบมาก อยูKในชKวงคะแนน 6.25 – 8.08 และ 
6.37 – 8.04 สKวนคุณลักษณะด�านกลิ่นและรสชาติ ผู�ทดสอบให�คะแนนชอบเล็กน�อยถึงชอบปานกลาง อยูK
ในชKวงคะแนน 6.49 – 7.46 และ 6.06 – 7.84 และมีคKา aw ในชKวง 0.74 – 0.87 

คุณภาพด�านเคมี ของน้ําปลาร�าปรุงรส พบคKาความเปQนกรดดKางในชKวง 4.54 – 5.46 
ปริมาณเกลืออยูKในชKวงร�อยละ 13.57 – 23.14 ปริมาณโปรตีน 3.44 -7.22 g/100g ปริมาณฮีสตามีน
ในชKวง 27.36 – 215.60 mg/kg ปริมาณกรดเบนโซอิกในชKวง 0- 94.41 mg/kg ปริมาณปรอทในชKวง
0.00-0.18 mg/kg ปริมาณแคดเมียมในชKวง 0.00 -0.05 mg/kg และไมKพบปริมาณตะก่ัว กรดซอร�บิก ยา
ปฏิชีวนะและสารเคมี 

คุณภาพด�านจุลชีววิทยา พบปริมาณแบคทีเรียท้ังหมดในชKวง <25 cfu/g ปริมาณยีสต�และ
รา <10 cfu/g, S.aureus และ E.coli <3 MPN/g นอกจากนี้ ไมKพบ C. perfringens และ Salmonella 
spp.         

4.ได�จุดวิกฤตในกระบวนการผลิตน้ําปลาร�าปรุงรส ตามการวิเคราะห�อันตรายและควบคุม
จุดวิกฤตกระบวนการผลิต ซ่ึงจุดวิกฤตท่ีต�องควบคุมมี 2 จุดคือ CCP1: จุดท่ีรับวัตถุดิบปลา และ CCP2: 
จุดท่ีทําการต�มครั้งท่ี 2 ท้ังนี้ ผู�ผลิต/ผู�ประกอบการสามารถใช�เปQนแนวทางในการปฏิบัติงาน อยKางไรก็ตาม 
อาจมีกระบวนการผลิตและการควบคุมท่ีมากกวKาการศึกษาในครั้งนี้ ผู�ปฏิบัติงานจะต�องวิเคราะห�และ
ควบคุมการปฏิบัติงานให�สอดคล�องตามกระบวนการผลิตของตนเอง 

5. ได�ตัวชี้คุณภาพสําหรับผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรส  
ทางด�านกายภาพ: เปQนของเหลวขุKน แยกชั้นเม่ือต้ังท้ิงไว� ไมKข�นหนืด เม่ือเขยKาจะเปQนเนื้อ

เดียวกัน มีสีน้ําตาลเข�มแกมแดง น้ําตาลเข�มแกมเหลือง น้ําตาลเข�ม หรือน้ําตาล มีกลิ่นหอมปลาร�าหมัก 
กลิ่นกะป� กลิ่นออกเค็มเล็กน�อย รสชาติเค็มกลมกลKอม มีสามรส รสเค็มนํารสหวานและเปรี้ยว 

ทางด�านเคมี: คKาความเปQนกรดดKาง ตํ่ากวKา 4.6 ปริมาณเกลือไมKน�อยกวKาร�อยละ 18 ปริมาณ
ฮีสตามีนไมKเกิน 200 mg/kg และปริมาณโปรตีนไมKน�อยกวKา 4 g/100g  

ทางด�านจุลชีววิทยา: ไมKพบแบคทีเรียกKอโรคในผลิตภัณฑ�น้ําปลาร�าปรุงรส 
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คําขอบคุณ 
 

คณะผู�วิจัยขอขอบคุณ นางสาวอรวรรณ คงพันธุ� อดีตผู�เชี่ยวชาญด�านผลิตภัณฑ�ประมง         
ดร.พรรณทิพย� สุวรรณสาครกุล อดีตผู�เชี่ยวชาญด�านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ�สัตว�น้ํา และนางสาว 
วราทิพย� สมบุญญฤทธิ อดีตผู�อํานวยการกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว�น้ํา ได�ให�
คําแนะนําและคําปรึกษาในการทํางานวิจัยนี้ และขอขอบคุณนางวรรณวิภา สุวรรณรักษ� ผู�อํานวยการกอง
ตรวจสอบคุณภาพสินค�าประมง และคณะกรรมการวิชาการกองตรวจสอบคุณภาพสินค�าประมงท่ีให�
คําแนะนําในการเขียนงานวิจัย เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห�จากกองตรวจสอบคุณภาพสินค�าประมง และกองวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว�น้ํา ท่ีให�ความอนุเคราะห�การตรวจสอบและตรวจวิเคราะห�ตัวอยKาง
ในงานวิจัยครั้งนี้  
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ภาคผนวก ก. 
 

แบบทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ น้ําปลาร�าปรุงรส 

ช่ือผู�ทดสอบ……………………………………………………                    วันท่ี………….........................……………………………. 
ให�ผู�ทดสอบให�คะแนนความชอบตามหลักเกณฑ�การให�คะแนน 

รหัสตัวอยKาง ลักษณะปรากฏ ส ี กลิ่น รสชาต ิ ข�อเสนอแนะ 
      
      
      
      

 
หลักเกณฑ�การให�คะแนนความชอบผลติภณัฑ�นํ้าปลาร�าปรุงรส 

รายละเอียดคุณลักษณะ คะแนน ความชอบ รายละเอียดคุณลักษณะ คะแนน ความชอบ 

ลักษณะปรากฏ 
-เปQนของเหลวขุKน แยกช้ันเม่ือตั้งท้ิงไว� 
ไมKข�นหนืด เม่ือเขยKาจะเปQนเน้ือ
เดียวกัน 
-เปQนของเหลวขุKนแยกช้ันเม่ือตั้งท้ิงไว�   
ไมKข�นหนืด เม่ือเขยKาจะเปQนเน้ือ
เดียวกันมีตะกอนลอยอยูKเล็กน�อย 
-เปQนของเหลวขุKน แยกช้ันเม่ือตั้งท้ิงไว�  
มีไขมันลอยอยูKด�านบน 
 
-เปQนของเหลวข�นหนืด 

 
9.0 

 
 
8.0-8.9 
7.0-7.9 
 
6.0-6.9 
5.0-5.9 
4.0-4.9 
3.0-3.9 
2.0-2.9 
1.0-1.9 

 
ชอบมากท่ีสุด 
 
 
ชอบมาก 
ชอบปานกลาง 
 
ชอบเล็กน�อย 
เฉย ๆ 
ไมKชอบเล็กน�อย 
ไมKชอบ 
ไมKชอบมาก 
ไมKชอบมากที่สุด 

 กล่ิน 
-กลิ่นหอมปลาร�าหมัก กลิ่น
กะป� กลิ่นเค็มเล็กน�อย 
-กล่ินน้ําตาลหมกั กล่ินปลาเค็ม  
กลิ่นเปรี้ยว 
-กลิ่นสKา กลิ่นซีอ้ิว กลิ่นอับ 
 
 
-กลิ่นหืน กลิ่นต ุกลิ่นเนKา กลิ่น
โอK 

 
9.0 

 
8.0-8.9 
7.0-7.9 
6.0-6.9 
5.0-5.9 
4.0-4.9 
3.0-3.9 
2.0-2.9 
1.0-1.9 

 
ชอบมากท่ีสุด 
 
ชอบมาก 
ชอบปานกลาง 
ชอบเล็กน�อย 
เฉย ๆ 
ไมKชอบเล็กน�อย 
ไมKชอบ 
ไมKชอบมาก 
ไมKชอบมากท่ีสุด 

สี 
-นํ้าตาลเข�มแกมแดง นํ้าตาลเข�มแกม
เหลือง นํ้าตาลเข�ม นํ้าตาล 

-นํ้าตาลอมเทา นํ้าตาลอKอนแกม
เหลือง  
-นํ้าตาล (กาแฟเย็น) นํ้าตาลเข�มออก
ดํา 
 

-เทา เทาดํา 

 
-ดํา 

 
9.0 

 
8.0-8.9 

 
 

7.0-7.9 
6.0-6.9 

 
5.0-5.9 
4.0-4.9 

 

3.0-3.9 
2.0-2.9 
1.0-1.9 

 

ชอบมากท่ีสุด 
 

ชอบมาก 
 
 

ชอบปานกลาง 
ชอบเล็กน�อย 
 
 

เฉย ๆ 
ไมKชอบเล็กน�อย 
 

ไมKชอบ 

ไมKชอบมาก 
ไมKชอบมากที่สุด 

 รสชาติ 
-เค็มกลมกลKอม มีสามรส รส
เค็มนํารสหวานและเปร้ียว 

-เค็มจัด รสเปร้ียวนํารสเค็ม 
 

-เค็มหวาน 
 
 

-เค็มขม เฝ��อน หวานเล่ียน 
หลังจากชิมมีไขมันติดเพดาน
ปาก 
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8.0-8.9 
7.0-7.9 
6.0-6.9 
5.0-5.9 
4.0-4.9 
3.0-3.9 
2.0-2.9 
1.0-1.9 

 

ชอบมากท่ีสุด 

 
ชอบมาก 

ชอบปานกลาง 
ชอบเล็กน�อย 
เฉย ๆ 
ไมKชอบเล็กน�อย 

ไมKชอบ 

ไมKชอบมาก 

ไมKชอบมาก
ท่ีสุด 
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ภาคผนวก ข. 
 

ไดอะแกรมค(าสีท่ีวัดด�วยเคร่ืองโครมามิเตอร  (Chromameter) 
 

ไดอะแกรมคKาส ีa* และ b* ท่ีคKา L* คงท่ี  
 

 
 
 
ความสวKาง (L*) และความเข�มของสี (Chromaticity) 

  

 
 

Hue 

(Yellow) 

+b* 

-b* 

(Blue) 

+a*  (Red) (Green)  -a* 

grayi

Very 

Very 

pale 

ligh

vivi

deep 
dar

Chromaticity 

Lightness 

Hue 

dul
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ภาคผนวก ค 
 

แผนภูมิการตัดสินใจ (Decision tree)  
เพ่ือใช�กําหนดจุดวิกฤตท่ีต�องควบคุม (CCP) (มกอช. 9024-2550) 

(ตอบคําถามตามลําดับ) 
 

 
 

 
 

 

คําถามที่ 1 มีมาตรการควบคุมป�องกันอยูK

มี ไมKมี มีปรับเปลี่ยนข้ันตอน กระบวนการ หรือ ผลิตภัณฑ� 

การควบคุมที่ข้ันตอนนี้จําเปQน
ตKอความปลอดภัย ใช(หรือไม( 

ใชK 

ไมKใชK ไมKใชK CCP  หยุด* 

คําถามที่ 2 ข้ันตอนนี้ได�รับการออกแบบเฉพาะเพื่อขจัดหรือลด
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนสูKระดบัที่ยอมรับได� ใช(หรือไม(** ใชK 

ไมKใชK 

คําถามที่ 3 การปนเป��อนจากอันตรายที่ระบนุี้เกิดข้ึนในระดับมาก
เกินระดับที่ยอมรับได� หรือเพิ่มข้ึนจนเปQนระดับ ที่ยอมรับ
ไมKได� ใช(หรือไม(** 

ใชK ไมKใชK ไมKใชK CCP  หยุด* 

คําถามที่ 4 ข้ันตอนหลังจากนี้จะขจัดอันตรายที่ระบุหรือลด
อันตรายที่อาจเกิดข้ึนสูKระดบัที่ยอมรับได� ใช(หรือไม(** 

ใชK 

ไมKใชK CCP  หยุด* 

ไมKใชK จุดวิกฤตที่ต�องควบคุม 
(CCP) 

*   คือ ดําเนินการตKอไปสําหรับอันตรายท่ีระดับถัดไปในกระบวนการท่ีแสดงไว� 
**  คือ ระดับท่ียอมรับได�และระดับท่ียอมรับไมKได� จําเปQนต�องพิจารณากําหนดภายใต�วัตถุประสงค�โดยรวมในการหา  
          CCP ของแผน HACCP 


