รายงานฉบับสมบูรณ์

การพัฒนาคุณภาพปลาร้ าและผลิตภัณฑ์ ปลาร้ าทางเลือกตามภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภายใต้ เครือข่ าย
ขับเคลือ่ นรณรงค์เพือ่ ลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย
โดย
นางพัศมัย เอกก้านตรง
ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรพร จิตต์ แจ้ ง
นางสาวจันทิมา โพธิ
นางสาวอทิตดา บุญประเดิม
นางสาวกมลวรรณ ชินชนานุภาพ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
มิถุนายน 2561

ขอขอบคุณ
ผู้ประสานงานในพืน้ ที่
นางอุไรวรรณ ภูมิชยั สุ วรรณ
นางสาวสุ ปราณี ธานี
นางสาวนิตยา คาสิ งห์
นางปุญชรัศมิ์ พันธ์ศิลป
นางสาวกาญจนา มหาพล
นางณัฏฐณิ ชา แสนทวีสุข
นายทวีวฒั น์ ภัทรวีรโชติสกุล

นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรอาเภอ อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ สานักงานเกษตรอาเภอ
อาเภอบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ สานักงานเกษตรอาเภอ
อาเภอสิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพบ้านหนอง
แก ตาบลแจระแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
เภสัชกร (เภสัชสาธารณสุ ข) เชี่ยวชาญ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
อุบลราชธานี
เภสัชกร (เภสัชสาธารณสุ ข) ชานาญการ สานักงานสาธารณสุ ข
จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการสาธารณสุ ขชานาญการ โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพ
บ้านคาก้อม ตาบลฝางคา อาเภอสิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี

แม่ บ้านที่ช่วยพัฒนาปลาร้ า
นางไสว หงส์คา นางวันดี วสุ รีย ์ นางอัมพร กายสิ ทย์ นางสมกิจ ภาคสี ดา

ผู้ให้ ข้อมูลเชิงลึก
อาเภอเมือง
นางสุ บรรณ อะปราการ
นางวิราวรรณ ผาหยาด
นางจุรีพร ยุบล
นางอุไรวรรณ ภูมิชยั สุ วรรณ์
นางปัณชฌัชม์ พันธ์ศิลป์

อาเภอพิบูลมังสาหาร
นางสาวสุ ปราณี ธานี
นายจาปี แก้วใจ
นางหนูเพียร ผลบัว
นายสุ วรรณ บัวคา
นายธารา ส่ งเสริ ม
นางนาลอน ดรุ ณพันธ์
นางอรุ ณี วงษาชัย
นางลาไย วงสาสน
นางคาหวาน นนท์ศิริ

อาเภอสิ รินธร
นางลาปาง บุปผาวาสน์
นางปุ่ น ทองคา
นางสมคิด ยืนมัน่
นางนิตย์ พันโพธิ์
นางวิภาพรรณ ไชยเสน
นายทวีวฒั น์ ภัทรวีรโชติสกุล
นางสาวนิตยา คาสิ งห์

ผู้ให้ ข้อมูลสนทนากลุ่ม
อาเภอเมือง
นางสมจิตร บุตรบาล
นางอุบลรัตน์ เสมอภาค
นางประพิศ ยิง่ ยง
นางละไมย ขจรฟุ้ ง
นางวันดี วสุ รีย ์
นางอ่อนสา อุกาพรหม
นางถาวร ศิลาอ่อน
นายหนูพฒั น์ กองสุ ข
นางปุณชรัฌมิ์ พันธุ์ศิลป์
นางณัฏฐณิ ชา แสนทวีสุข
นางสมศรี กองสุ ข
นายสุ รพงษ์ ขุนโม
นางอุไรวรรณ ภูมิชยั สุ วรรณ์
นางสาวละมัย กองสุ ข

อาเภอพิบูลมังสาหาร
นางมนูญ วงค์ตรี
นางอนงค์ บังทอง
นายวอน วงษาชัย
นางจิราภรณ์ พรทิพย์
นางดวงแข คาคูณ
นางหนูเพ็ง พุม่ จันทร์
นางสมปอง คาสิ งห์
นายบุญกอง วงษาชัย
นายดี คาสิ งห์
นางสุ วมิ ล บรรล้ง
นางสุ พฒั น์ วงษาชัย
นางสาวสุ ปราณี ธานี
นายจาปี แก้วใจ
นางสาวญัฐธิดา ทองเกิด
นางณัฏฐณิ ชา แสนทวีสุข

อาเภอสิ รินธร
นางสุ ชาดา ปานรอด
นายทวีวฒั น์ ภัทรวีรโชติสกุล
นางสมัย จุลนัย
นางสาวสมศรี สายเนตร
นางสาวบุญมี มิตะพันธ์
นายวีระวัฒน์ หุ่นประเสริ ฐ
นางลาปาง บุปฝาวาสน์
นางสาวลาไพ ทองคา
นายทิวทัศน์ บุญแต่ง
นางสมพร ปอสู งเนิน
นางสาวเพ็ญจิตร พันธ์พธิ์
นางปุ่ น ทองคา
นางเชียน ละดาดก
นางพวง แนนแคน
นางจวน แสนทวีสุข
นางบุญมี ฝางคา
นางสาวสุ พิมล ขุนทอง
นางสาวนิตย์พนั ธ์โพธิ์
นางสงวน ยงศรี
นายคาหล้า อ้วนผิว
นางณัฏฐณิ ชา แสนทวีสุข

ผู้เข้ าร่ วมทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

นางบัวลา พูลเพิ่ม
นางระเบียบ ลาภทิพย์
นางเพ็ญศรี มรดก
นางอักษร พิมพ์ภกั ดี
นางอุบล เข็มเพ็ชร
นางอุทิศ พูลเพิ่ม
นางกฤษณา อุ่นมัน่
นางฉวีวรรณ อยูส่ ุ ข
นางกุลธีร์ สะเสนา
นางวันดี พูลเพิม่
น.ส.บรรจง ศรี สมุทร
นางหอมไกร อยูส่ ุ ข
นางสุ ดาพร ศุภสร
นางนวลใน สัตย์ธพม
นางสมปอง อิ่มใจ
นางสว่าง แว่นแคว้น
นางสุ ดาวรรณ สางแวว
นางพลอย กางเกษ
นางเกษมณี ริ นทอง

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

น.ส.นารี คาภาค
นางละมัย ดวนเสน
นางอระอินทร์ สบายใจ
นางวาสนา บุญสร้าง
นางมาลัย ปัตนัย
นางไม โชคสุ ข
นางหนูเคี่ยม พูลเพิ่ม
นางสุ ธี ศรี ประสาน
นางบังอร พูลเสนา
นางสาคร พูลเพิม่
นางสงวน ปัตนัย
นางศรี ประกาย พูลเพิ่ม
นางพิน ธรรมสัตย์
นางวาสนา สัตย์ธรรม
นางสงกรานต์ แสงวงค์
นางประนอม สบายใจ
นางสมบัติ วันทา
นางบุณมา อิ่มใจ
นางอบเชย สัตย์ธรรม

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

นางกฤษณา ไพเราะ
นางพิศมัย หอมหวล
นางเจียงลม ดวงแก้ว
นางจาเนียร ชูกลิ่น
น.ส.อาภา สัตย์ธรรม
นางทองจันทร์ พูลเพิ่ม
นางอรจันทร์ ธรรมสัตย์
นางสอาด อิ่มใจ
นางอุดมศิลป์ สายแวว
นางอักษร ศรี สานต์
นางสุ ดา สัตย์ธรรม
นางวรรณภา แก่นการ
นางสี ใส เกษมราช
นางกฤษณา พิมหล่อ
นางวิยะดา ไชยชนะ
นาง สุ ภาวดี สบายใจ
นางจารัส มรดก

กิตติกรรมประกาศ
การดาเนินงานโครงการ “การพัฒนาคุณภาพปลาร้าและผลิตภัณฑ์ปลาร้าทางเลือกตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับความร่ วมมือและความช่วยเหลือเป็ นอย่างดีจากบุคคลและ
หน่วยงานต่าง ๆ คณะผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณ ผูป้ ระสานงานโครงการระดับท้องถิ่น แม่บา้ นในชุมชน ที่ร่วม
พัฒนาปลาร้า ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค และผูจ้ าหน่ายปลาร้า ที่ร่วมให้ขอ้ มูลเชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ต่อมุมมอง
สถานการณ์การผลิตปลาร้าที่มีการ ปรุ งแต่ง สี กลิ่น รส เพิ่มจากการผลิตแบบภูมิปัญญาเดิม พ่อบ้าน แม่บา้ น
55 ครัวเรื อนจากตาบลแจระแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ที่เข้าร่ วมทดสอบการยอมรับทางประสาท
สัมผัสของปลาร้าที่พฒั นา รวมถึงผูใ้ ห้ความรู ้และข้อมูลต่างๆทาให้ได้ผลงานชิ้นนี้มา
งานนี้จะสาเร็ จไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุ นด้านงบประมาณจากสานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ ภายใต้เครื อข่ายขับเคลื่อนรณรงค์เพื่อลดการบริ โภคเกลือ (โซเดียม) ในประเทศไทย
ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

คานา
ข้อ ค้น พบในกระบวนการผลิ ต ปลาร้ า จากโครงการ “การสร้ า งฐานข้อ มู ล วัต ถุ ดิ บ อาหารและ
เครื่ องปรุ งรส: อาหารท้องถิ่นภาคต่างๆ และอาหารที่นิยมทัว่ ไป ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ปี 2556” พบ
การผลิตปลาร้าจากต้นทาง มีการผลิตที่เป็ นภูมิปัญญาแบบท้องถิ่น คือใช้ ปลา เกลือ ราข้าว เป็ นส่ วนประกอบ
หลัก เมื่อปลาร้าถึ งมือผูบ้ ริ โภคพบว่ามีการเติม ผงชูรส กะปิ น้ ากระเทียมดอง ทั้งจากพ่อค้าคนกลาง พ่อค้า
รายย่อย และปลาร้าสู ตรเฉพาะประจาร้าน ซึ่ งเป็ นการเพิ่มปริ มาณโซเดียมส่ วนเกิน
จากข้อมูลดังกล่าว สถาบันโภชนาการได้ดาเนินโครงการ “การพัฒนาคุณภาพปลาร้าและผลิตภัณฑ์
ปลาร้าทางเลือก ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการผลิตปลาร้าที่เหมาะสมตาม
วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าทางเลือกที่มีโซเดียมลดลง ดาเนินโครงการในพื้นที่ อาเภอ
เมือง สิ รินธร และอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เก็บข้อมูลเชิงลึกจากผูผ้ ลิต ผูข้ าย และผูบ้ ริ โภค
ปลาร้า ผลจากการลงพื้นที่ทาให้ได้เรี ยนรู ้ถึงแหล่งวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิตที่สาคัญ วิธีการผลิตปลาร้าชนิด
ต่างๆ มุ มมองการเปลี่ ยนแปลงของการทาปลาร้ าที่ เปลี่ ยนไปจากอตี ต เช่ นการทาปลาร้ าเพื่อจาหน่ า ยใน
ปั จจุบนั มีการเติมสารปรุ งแต่งเพื่อเพิ่ม สี กลิ่น รสชาติ ผลิตตามความต้องการของตลาด วัตถุดิบ ประเภทของ
ปลา ภาชนะที่บรรจุ กระบวนการผลิต ระยะเวลาการหมักที่ส้ นั ลง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าทางเลื อกที่ใช้สารทดแทนความเค็มทดแทนเกลื อแกงในการวิจยั ครั้งนี้
ประสบผลเป็ นอย่างดี ทั้งในด้านของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ปลาร้ านั้นมีลกั ษณะคงเดิ ม ไม่แตกต่างจาก
ปลาร้ าที่ หมักด้วยเกลื อแกงปกติ โดยยังคงคุ ณลักษณะทางด้านสี กลิ่ น และรสชาติ เป็ นที่ ยอมรั บในกลุ่ ม
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั สามารถลดปริ มาณโซเดียมได้สูงสุ ดถึง ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปลาร้าที่ใช้เกลื อแกงปกติ ใน
การหมัก และไม่พบจุลินทรี ยก์ ่อโรคและพยาธิ
ปลาร้าที่พฒั นาให้มีโซเดียมลดลง จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุ ขภาพหนึ่ง ที่ทาให้ผบู้ ริ โภคมีสุขภาพ
ที่ดีข้ ึน และสามารถถ่ายทอดความรู ้ในการผลิตแก่ผผู้ ลิตปลาร้าได้ท้ งั รายใหญ่และรายย่อยได้ อย่างไรก็ตาม
ควรดาเนิ นการควบคู่กบั การสร้ างองค์ความรู ้ เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคนิ สัยที่ถูกต้อง เพื่อให้ผบู ้ ริ โภค
เรี ยนรู ้ รับทราบ และเข้าใจถึงประโยชน์ โทษของโซเดียม รวมทั้งอันตรายต่อสุ ขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ถา้ หาก
รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมในปริ มาณที่สูงเกินไป เมื่อผูบ้ ริ โภคเข้าใจ เรี ยนรู ้และปรับ
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บทสรุ ปผูบ้ ริ หาร

การพัฒนาคุณภาพปลาร้ าและผลิตภัณฑ์ ปลาร้ าทางเลือกตามภูมิปัญญาท้ องถิน่
พัศมัย เอกก้านตรง วิสิฐ จะวะสิ ต อุไรพร จิตต์แจ้ง และคณะ
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการวิจยั นี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์หลัก เพื่อศึก ษาแนวทางในการผลิ ตปลาร้ าที่ เหมาะสมตามวิถีภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ น และ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ปลาร้ าทางเลื อกที่มี โซเดี ยมลดลง โดยการหมักตามภูมิ ปัญญาเดิ ม
เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะแนวทางการส่ งเสริ มให้ผบู ้ ริ โภคได้ใช้ปลาร้าที่ได้มาตรฐาน และลดปริ มาณการได้รับ
โซเดียมเกินจากการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ การระดมความคิดเห็นผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการผลิตและบริ โภคปลาร้า
เช่ น กลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชน ผูป้ ระกอบการที่ ผลิ ตปลาร้ าพาณิ ชย์ ผูค้ า้ ปลี ก ผูบ้ ริ โภค และ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่มีปริ มาณโซเดียมลดลงร้อยละ 30 และ 60 เพื่อให้ได้แนวทางในการ
ส่ งเสริ มการจาหน่ ายผลิ ตภัณฑ์ปลาร้ าที่ผลิ ตตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่ น นาไปสู่ การสนับสนุ นให้ผูบ้ ริ โภค
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ปลาร้าทางเลือกที่มีโซเดียมลดลง
ผลการดาเนิ นงานแบ่งเป็ นขั้นตอนต่างๆดังนี้

1. ทบทวนวรรณกรรม
ข้อมูลการสารวจปริ มาณการบริ โภคเกลื อแกงของประเทศไทย โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย
พ.ศ. 2552 พบว่า คนไทยได้รับเกลือจากการรับประทานอาหารเฉลี่ย 10.8 กรัมต่อวันต่อคน คิดเป็ นปริ มาณ
เกลือโซเดียมที่ได้มากถึง 4,351.7 มิลลิกรัมต่อวันต่อคน ซึ่ งมากกว่าข้อแนะนาถึง 2 เท่าคือไม่ควรเกินวันละ
2,400 มิลลิ กรัม ด้านสุ ขภาพของคนไทย จากรายงานของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง
สาธารณสุ ข พบว่าคนไทยและประชากรโลกในปั จจุบนั ทุก 4 นาทีครึ่ ง จะมีคนไทยอย่างน้อย 1 คน เสี ยชีวิต
จากโรคร้ายแห่ งการสะสม คือ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือด โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน มะเร็ งต่างๆ
และมี แนวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อยๆ ส านัก งานโรคไม่ ติดต่ อ กรมควบคุ ม โรคกระทรวงสาธารณสุ ข รายงาน
ประจาปี 2558 พบคนไทยเสี ยชีวิตจากโรคความดันโลหิ ตสู ง ในปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 3.64 และเพิ่มขึ้นเป็ น
ร้อยละ 10.95 ในปี 2557 โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดและความดันโลหิ ตสู ง คร่ าชี วิตประชาชนคนไทยใน
อันดับต้นๆ การรับประทานอาหารรสเค็มเป็ นปั จจัยหนึ่ งทาให้เกิ ดโรคความดันโลหิ ตสู งจนทาให้เกิ ดการ
รณรงค์ลดการรับประทานอาหารเค็ม และ“ปลาร้า” เป็ นหนึ่งในอาหารที่ถูกจับตามอง เนื่องจากปลาร้าเป็ น
เครื่ องปรุ งรสที่ได้รับความนิยมในระดับต้นๆ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ถือว่าเป็ นเครื่ องปรุ งหลัก
ประจาครัวที่ขาดไม่ได้ จากการสารวจข้อมูลเบื้องต้นภายใต้โครงการ“การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหาร
และเครื่ องปรุ งรส: อาหารท้องถิ่นภาคต่างๆ และอาหารที่นิยมทัว่ ไป ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ปี 2556”
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แสดงถึงปริ มาณโซเดียมและคลอไรด์ ในสัดส่ วนที่ต่างกันจากการผลิตปลาร้าต่าง ๆ พบว่าโซเดียมส่ วนหนึ่ ง
ในปลาร้าขายปลีกไม่ใช่เกลือแกงที่จาเป็ นในการหมัก โดยมีโอกาสที่จะเป็ นโซเดียมจากการเติมแต่งที่ไม่ใช่
วิถีตามภูมิปัญญาดั้งเดิ ม เช่ น การใส่ ผงชู รส ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลการศึกษาเส้นทางสายปลาร้ า ที่ พบว่า
ปั จจุบนั ปลาร้าที่ผลิตในเชิงพาณิ ชย์ มีการหมักในระยะเวลาที่ส้ ันลง และมักมีการเติมแต่งระหว่างเส้นทาง
การขายปลีกในแต่ละทอด การเติมเพิ่มรสชาติของปลาร้าที่ผิดไปจากกระบวนการผลิตปลาร้าแบบภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับโซเดียมเกินจาเป็ นจากการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ มีผบู ้ ริ โภคอีกจานวนมากที่ขาด
ข้อมูลในส่ วนนี้ ฉะนั้นการศึกษาบริ บทชุ มชน สถานการณ์ ของผูผ้ ลิ ต ผูข้ าย ผูบ้ ริ โภคปลาร้ าในท้องถิ่ นต่อ
มุมมองของการทาปลาร้าที่ผิดไปจากภูมิปัญญาเดิมและการปรุ งแต่งปลาร้าที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสได้รับ
โซเดี ยมส่ วนเกิ นที่ไม่จาเป็ นซึ่ งอาจส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพได้ในอนาคต รวมทั้งหาแนวทางเพื่อแก้ไขและลด
ปริ มาณโซเดียม โดยการใช้สารทดแทนความเค็มมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเกลือแกงในสัดส่ วนที่พอเหมาะ เพื่อ
หาปริ มาณที่พอเหมาะ ทั้งในแง่ของปริ มาณโซเดียมและคุณสมบัติของเกลือในการถนอมอาหารป้ องกันการ
เจริ ญเติบโตของเชื้อจุลินทรี ยใ์ นปลาร้า
ข้อค้นพบในกระบวนการผลิต จากแหล่งผลิตต้นทาง (โรงงานหรื อวิสาหกิจชุมชน) มีการผลิตที่เป็ น
ภูมิปัญญาแบบท้องถิ่นคือ ใช้ ปลา เกลือ ราข้าว เป็ นส่ วนประกอบหลัก เมื่อปลาร้าถึงมือผูบ้ ริ โภคพบว่ามีการ
เติม ผงชูรส กะปิ น้ ากระเทียมดอง ทั้งจากพ่อค้าคนกลาง พ่อค้ารายย่อย และปลาร้าสู ตรเฉพาะประจาร้าน
ซึ่ งเป็ นการเพิ่มปริ มาณโซเดียมเกิน และนั้นหมายถึงว่าผูบ้ ริ โภคได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตวั
ผลการ
วิเคราะห์ปลาร้าแบบต่างๆ จากห้องปฎิบตั ิการแสดงถึงปริ มาณ โซเดียมและคลอไรด์ ในสัดส่ วนที่ต่างกันจาก
การผลิตปลาร้าต้นทาง กลางทาง จากการวิเคราะห์ปลาร้าต่าง ๆ ที่แสดงในตารางที่ I ปริ มาณโซเดียมอยูใ่ น
ค่าที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อดูปริ มาณคลอไรด์ของปลาร้าที่ผลิตจากต้นทางจะมีค่าสู งกว่าปลายทาง ซึ่งสะท้อนถึง
ระดับเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) ที่ต่างกัน จึงเป็ นไปได้มากว่าโซเดียมส่ วนหนึ่งในปลาร้าขายปลีกไม่ใช่
เกลือแกงที่จาเป็ นในการหมัก โดยมีโอกาสที่จะเป็ นโซเดียมจากการเติมแต่งที่ไม่ใช่วถิ ีตามภูมิปัญญาท้องถิ่น

3

ตารางที่ I ปริ มาณโซเดียมในปลาร้าชนิ ดต่างๆ
ลาดับ

ตัวอย่างอาหาร

ค่าเฉลี่ย ปริ มาณโซเดียม
(มิลลิกรัม/ 100 กรัม)

1

ปลาร้าสับละเอียดสาหรับทาแจ่วบอง (จากตลาด)

5,962.4

2

ปลาร้าต่วง (ชนิดหัวเชื้อโรงงาน)

5,071.5

3

ปลาร้าต่วงใส่ ส้มตา (ตลาด)

5,178.2

4

น้ าปลาร้าต้มสุ กใส่ ส้มตา (บรรจุขวดโรงงาน)

5,647.4

5

น้ าปลาร้าใส่ ส้มตา (ตลาด)

5,412.8

6

ปลาร้าปลากระดี่ (โรงงาน)

5,938.0

7

ปลาร้าปลากระดี่ (ตลาด)

5,490.8

8

ปลาร้าใส่ แกง ปลารวม (โรงงาน)

6,013.6

9

ปลาร้าใส่ แกง ปลารวม (ตลาด)

5,210.2

2. การศึกษาแนวทางในการผลิตปลาร้ าทีเ่ หมาะสมตามวิถีภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
เมื่อได้รับหนังสื อรับรองจริ ยธรรมการศึกษาวิจยั ในคน เตรี ยมการออกพื้นที่ เพื่อติดต่อประสานงาน
ในอาเภอเมือง อาเภอพิบูลมังสาหาร และ อาเภอสิ ริธร จังหวัดอุบลราชธานี
การได้มาของข้อมูลการศึกษาแนวทางในการผลิตปลาร้าที่เหมาะสมตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น
ใช้กระบวนการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนกลุ่มจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล พอสรุ ปได้ดงั นี้

2.1 การสั มภาษณ์ เชิงลึก
เมื่อได้พ้นื ที่ในการเก็บข้อมูล มีการนัดหมายกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลผ่านทางผูป้ ระสานงาน ใช้กระบวนการ
สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษามุมมองของการผลิตปลาร้าที่มีการเติม สี กลิ่น รส ซึ่ งเป็ นการเพิ่มโซเดียมส่ วนเกิน
ตามประเด็นของโครงการวิจยั กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย กลุ่มผูผ้ ลิตปลาร้าเพื่อจาหน่ าย (โรงงานขนาด
เล็ก ,วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มแม่บา้ น) ผูผ้ ลิตในครัวเรื อน พ่อบ้าน แม่บา้ นที่บริ โภคปลาร้า ผูน้ าชุมชน เจ้าหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (จนท.เกษตร จนท.สาธารณสุ ข)
มุมมองของการผลิ ตปลาร้ าที่มีการเติม สี กลิ่ น รส ซึ่ งเป็ นการเพิ่มโซเดี ยมส่ วนเกิ นจากกลุ่ มผูใ้ ห้
ข้อมูลแยกตามประเด็นได้ดงั ต่อไปนี้
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1) การผลิตปลาร้าเพื่อจัดจาหน่ายในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พบมีการเติมแต่งปลาร้ า
โดยการเติมสารต่างๆลงไปเพื่อให้มีรสชาติ สี และกลิ่ นที่ดีข้ ึน เช่ น ผงชู รส รสดี น้ ากระเทียมดอง น้ าตาล
กรวด น้ าตาลทราย สับปะรด เม็ดกระถิน ใบหม่อน ใบเตย เป็ นต้น
2) การผลิตแตกต่างในอดีตทั้งเรื่ อง วัตถุดิบ กรรมวิธีการหมัก ระยะเวลาในการหมัก
3) ส่ วนใหญ่รับทราบ ว่ามีการเติมแต่งสารชนิ ดต่างๆ ลงไปในปลาร้าทั้งจากผูผ้ ลิตและผูข้ าย แต่ไม่
ทราบถึงปริ มาณที่เติมลงไป
4) ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่ องของโซเดียม ที่มีผลต่อสุ ขภาพ “ไม่เคยได้ยนิ คาว่าโซเดียม เคย
ได้ยนิ แต่คาว่าแคลเซี ยม”
5) การรณรงค์เกี่ ยวกับการบริ โภค หวาน มัน เค็ม เจาะจงในผูป้ ่ วยกลุ่ มโรคไม่ติดต่ อเรื้ อรั ง และ
กลุ่มเป้ าหมาย เช่น กลุ่มอาสาสมัคร (อสม.) ยังไม่ครอบคลุมในกลุ่มอื่น
6) แนวทางการแก้ไข รณรงค์ ให้ค วามรู ้ ความเข้า ใจให้ก ับประชาชนทั้งผูผ้ ลิ ต ผูข้ าย ผูบ้ ริ โภค
เกี่ยวกับการบริ โภคโซเดียม ประโยชน์และโทษในการรับประทานโซเดียมมากเกินไป รวมถึงควรกาหนดให้
มี มาตรการหรื อข้อบังคับ ตลอดจนมี การตรวจสอบ ปริ มาณโซเดี ยมในอาหารชนิ ดต่างๆเพื่อให้เกิ ดเป็ น
มาตรฐานของอาหารชนิดนั้นๆ

2.2 การสนทนากลุ่ม
ผูเ้ ข้าร่ วมในการสนทนากลุ่มประกอบด้วย กลุ่มแม่บา้ น พ่อบ้าน กลุ่มสตรี ที่ผลิตปลาร้า โรงงานที่
ผลิตปลาร้า ผูน้ าชุมชน (กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น) พ่อค้า แม่คา้ ที่ขายส้มตา อาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) และ
กลุ่ มเจ้าหน้าที่ จากภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้อง (สาธารณสุ ข/เจ้าหน้าที่ เกษตร) ผูร้ ่ วมสนทนาเสนอข้อคิ ดเห็ น ต่อ
มุมมองของการผลิตปลาร้าเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ ปัจจุบนั มีการเติมสี กลิ่น รสลงไป ซึ่ งเป็ นการเพิ่มโซเดียม
ส่ วนเกิน ทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโซเดียมและการผลิตปลาร้า สถานการณ์การ
ผลิต การจาหน่าย และการบริ โภคปลาร้า รวมไปถึงข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการผลิตปลาร้าหรื อ การ
บริ โภคปลาร้าที่มีผลดีต่อสุ ขภาพ พอสรุ ปได้ดงั รายละเอียดตาม ตารางที่ II
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ตารางที่ II มุมมองของการผลิตปลาร้าที่เปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ ปัจจุบนั มีการเติม สี กลิ่น รสลงไป
หัวข้ อ
ความรู้ความเข้ าใจ
เกีย่ วกับโซเดียม
ความรู้ความเข้ าใจเกีย่ วกับการ
ผลิตปลาร้ า

รายละเอียด
ส่วนใหญ่รู้จกั โซเดียมว่าหมายถึงเกลือเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ ปลาร้า น้ าปลา ผงปรุ ง
รส รวมทั้งผงชูรส

เข้าใจในกระบวนการผลิตปลาร้าเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มแม่บา้ น กลุ่มสตรี และ
โรงงานที่ ผลิตปลาร้ า ซึ่ งแต่ละกลุ่มก็จะมี รายละเอียดของขั้นตอนการผลิ ต วัตถุดิบ
เทคนิค วิธีการ และสูตรลับเฉพาะในการผลิตที่แตกต่างกันไป
แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
สถานการณ์ การผลิตปลาร้ า
1. ผลิตปลาร้าแบบชาวบ้านหรื อแบบดั้งเดิมเพื่อบริ โภคเองในครัวเรื อน ใช้ส่วนผสมเพียง
ปลา เกลือ และราข้าว
2. ผลิตปลาร้าในโรงงาน เน้นการผลิตเพื่อการพาณิ ชย์ ผลิตในปริ มาณมาก โดยปรุ งแต่งรส
สี กลิ่นให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป็ นสาคัญ และมีการผลิตปลาร้าหลายประเภท
ทั้งปลาร้าแกง ปลาร้าต่วง และน้ าปลาร้าต้มสุก
ความแตกต่ างของการผลิตปลาร้ า มีความแตกต่างตั้งแต่การเตรี ยมวัตถุดิบ ประเภทของปลา ภาชนะที่ใส่ บรรจุ กระบวนการ
ผลิต ระยะเวลาที่หมัก การปรุ งแต่ง ความพิถีพิถนั และจุดประสงค์ในการผลิต
ระหว่ างอดีตกับปัจจุบนั
สถานการณ์ การจาหน่ ายปลาร้ า แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1. จาหน่ายในหมู่บา้ น/ชุมชน ไม่ปรุ งแต่ง ปริ มาณน้อย ครอบคลุมในหมู่บา้ น
2. จาหน่ ายในเชิ งพาณิ ชย์หรื อธุ รกิ จ เน้นปรุ งแต่งรสสี กลิ่นหลากหลาย ปริ มาณมาก
ครอบคลุมตลาดขนาดใหญ่ขา้ มอาเภอข้ามจังหวัดข้ามภาค
สถานการณ์ การบริโภคปลาร้ า 1. บริ โภคปลาร้าระดับครัวเรื อน ผลิตเอง
2. บริ โภคปลาร้าระดับชุมชน กินปลาร้าผ่านการปรุ งแต่งสี กลิ่น รส ด้วยผงชูรส
กระเทียมดอง น้ าตาลปี๊ บ หอม กระเทียม โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมนูสม้ ตา
นโยบายหรือการรณรงค์ให้ ความรู้ ควรจะเป็ นเรื่ องของการรณรงค์อาหารปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน อย. หรื อมาตรฐาน
แก่ประชาชนในเรื่องของการลด GMP
โซเดียม
ข้ อเสนอแนะแนวทางเกีย่ วกับการ 1 ประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการผลิตหรื อการบริ โภคปลาร้าที่มีผลดีต่อสุขภาพ
2. ปลูกจิตสานึกของผูผ้ ลิตให้ผลิตปลาร้าที่มีผลดีต่อสุขภาพ
ผลิตปลาร้ า หรือการบริโภค
3. ปรับพฤติกรรมการบริ โภคปลาร้าที่มีผลดีต่อสุขภาพ
ปลาร้ าทีม่ ีผลดีต่อสุ ขภาพ
4. พัฒนาสูตรเกี่ยวกับการผลิตปลาร้าที่มีผลดีต่อสุขภาพ
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3. การพัฒนาสู ตรปลาร้ าให้ มปี ริมาณโซเดียมลดลงตามภูมปิ ัญาท้ องถิ่น
3.1 การทดลองพัฒนาสู ตรปลาร้ าให้ มีปริมาณโซเดียมลดลงตามภูมิปัญาท้ องถิ่น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่มีปริ มาณโซเดียมลดลงดาเนินการโดยการลดปริ มาณเกลือแกงร่ วมกับ
การใช้สารทดแทนความเค็มที่มีคุณสมบัติในการถนอมอาหาร โดยใช้สารโพแทสเซี ยมคลอไรด์ทดแทน
เกลื อแกงบางส่ วนเพื่อให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุ ขภาพแก่ผบู ้ ริ โภค มีการทดลองทาผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ มี
โซเดียมลดลงจานวน 4 สู ตร ซึ่ งผลิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและผูผ้ ลิตในพื้นที่ โดยใช้ระยะเวลาในการหมัก
นาน 6 เดือน มีสูตรดังต่อไปนี้
1. สู ตรควบคุม (สู ตรที่ 1): ใช้เกลือแกง (เกลือบ้าน)
2. สู ตรควบคุม (สู ตรที่ 2): ใช้เกลือแกงแบบแห้ง (เกลือปรุ งทิพย์)
3. สู ตรทดลอง (สู ตรที่ 3): ใช้เกลือแกงแบบแห้ง ร่ วมกับเกลือสู ตรลดโซเดียม ร้อยละ 60 ที่
จาหน่ายในท้องตลาด ในอัตราส่ วน 1:1
4. สู ตรทดลอง (สู ตรที่ 4): ใช้เกลือสู ตรลดโซเดียม ร้อยละ 60 ที่จาหน่ายในท้องตลาด
โดยแต่ละสู ตรจะมีปริ มาณเกลื อที่ใช้แตกต่างกัน ในสู ตรเกลือแกงใช้เกลือแกงร้อยละ 25.30 ของ
น้ าหนักปลาทั้งหมด และ (1) สู ตรเกลือแกงแบบแห้ง (2) สู ตรเกลือแกงแบบแห้งร่ วมกับเกลือสู ตรลดโซเดียม
ร้ อยละ 60 ในอัตราส่ วน 1: 1 และ (3) สู ตรเกลื อที่มีโซเดี ยมลดลง ร้ อยละ 60 มี เกลื ออยู่ประมาณ ร้ อยละ
23.25 โดยน้ า หนัก ซึ่ งมากกว่า ข้อ ก าหนดตามมาตรฐานเกณฑ์ ก ารผลิ ต ปลาร้ า (มผช. ปลาร้ า , 2557) ที่
กาหนดให้มีปริ มาณของเกลือไม่ต่ากว่า ร้อยละ 12 โดยน้ าหนัก
3.2 การทดสอบการยอมรับของผู้บริโภค
เมื่อหมักปลาร้าครบ 6 เดือน นาปลาร้าที่ได้แต่ละสู ตร ส่ งตรวจเชื้อจุลินทรี ยใ์ นอาหาร พยาธิ และ ส่ ง
วิ เ คราะห์ ห าปริ ม าณคุ ณ ค่ า ทางสารอาหาร (โซเดี ย ม โพแทสเซี ย ม และคลอไรด์ ) เพื่ อ ดู แ นวโน้ม การ
เปลี่ ยนแปลงของโซเดี ยมที่ เกิ ดขึ้ นในปลาร้ าแต่ละสู ตร ก่ อนการนาไปทดสอบการยอมรั บทางประสาท
สัมผัสในผูท้ ี่บริ โภคปลาร้า
การทดสอบการยอมรั บผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่พฒั นา ให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั นาปลาร้าทั้ง 4 สู ตรไปใช้ในการ
ปรุ งประกอบอาหารแทนการใช้ปลาร้ าที่มีอยู่เดิ ม และให้บนั ทึกผลลงในแบบบันทึกที่นกั วิจยั เตรี ยมให้ มี
ผูเ้ ข้าร่ วมทั้งหมด 55 ครัวเรื อน ใช้ระยะเวลา 20 วัน (ตัวอย่างละ 5 วัน) นักวิจยั ใช้การสุ่ มแจกปลาร้ าแต่ละ
สู ตรให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ โดยบรรจุลงขวดแก้วติดฉลากชื่ อผูเ้ ข้าร่ วม พร้อมข้อแนะนาในการนาปลาร้ าไป
ปรุ งประกอบอาหาร เช่น ควรปรุ งปลาร้าให้สุกก่อนบริ โภค
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ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัส ดังตารางที่ III พอสรุ ปได้ดงั นี้ การยอมรับทางด้ านสี ในปลาร้า
ทั้ง 4 สู ตร พบว่า มีเมนูอาหารทั้งหมด 1,647 รายการ แบ่งเป็ นสู ตรเกลือบ้าน 430 รายการ สู ตรเกลือแกงแบบ
แห้ง 407 รายการ เกลือแกงแบบแห้งผสมกับเกลื อสู ตรลดโซเดี ยม 401 รายการ และสู ตรเกลือลดโซเดี ยม
409 รายการ มีคะแนนเฉลี่ยด้านสี ในปลาร้าแต่ละสู ตรอยูใ่ นช่วง 1 ถึง 2 (คะแนนเต็ม 2) คือ “เหมือนเดิม ถึง
ดีขึ้นกว่ าเดิม” เมื่อเทียบกับปลาร้ าที่ใช้อยู่ประจาในครัวเรื อนในทุกสู ตร เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยระหว่าง
อาหารที่ปรุ งด้วยปลาร้าที่หมักด้วยเกลือต่างชนิ ดกันนั้นไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ไม่วา่
จะเป็ นประเภท ส้มตา ต้ม แกง อ่อม น้ าพริ ก หมกและประเภทย่าง (p>0.05) เช่นเดียวกับการยอมรับทางด้ าน
ของกลิ่น พบว่าค่าเฉลี่ ยของการยอมรั บ มี คะแนนการทดสอบที่ ใกล้เคี ย งกันทุกสู ตร ซึ่ งเมื่อทดสอบเพื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยระหว่างสู ตรปลาร้า ก็พบว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ (p> 0.05) รวมทั้งเมื่ อ
พิจารณาเป็ นกลุ่มอาหารก็พบว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่ งมีค่าคะแนนการทดสอบอยูใ่ นช่วง 1 ถึง
2 คือ เหมือนเดิม ถึง ดีขนึ้ กว่าเดิม เมื่อเทียบกับปลาร้าที่ใช้ประจาในครัวเรื อน
ด้ านรสชาติ อาหารที่ปรุ งจากปลาร้ าสู ตรที่หมักด้วยเกลื อลดโซเดี ยมมีความแตกต่างจากปลาร้ าที่
หมักด้วยเกลื อแกงแบบแห้งและสู ตรเกลื อแกงแบบแห้งผสมกับเกลื อลดโซเดี ยม แต่ไม่แตกต่างจากสู ตร
สู ตรที่หมักด้วยเกลือบ้านโดยมีค่าคะแนนอยู่ที่ 1.62 ± 0.65 ในปลาร้าที่หมักด้วยเกลือบ้าน และ 1.52 ± 0.74
ในปลาร้ าที่หมักด้วยเกลื อลดโซเดี ยม คืออยู่ในช่ วงเหมือนเดิม ถึงดีขึ้น กว่ าเดิม เมื่อเทียบกับปลาร้ าที่ใช้
ประจาในบ้ าน ซึ่ งสามารถสรุ ปได้วา่ อาหารที่ปรุ งประกอบด้วยปลาร้าที่หมักด้วยเกลือต่างชนิ ดกันนั้นให้ผล
ของรสชาติที่ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ III ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาร้า (ด้ านสี กลิน่ และรสชาติ)
คุณลักษณะ
อาหาร

สูตรเกลือบ้าน

สูตรเกลือแกงแบบแห้ง

สูตรเกลือแกงแบบแห้ง ผสม
เกลือสูตรลดโซเดียม (1:1)

สูตรเกลือสูตรลด
โซเดียม

n

Mean ± SD

n

Mean ± SD

n

Mean ± SD

n

Mean ± SD

ด้านสี

430

1.75 ± 0.44a

407

1.73 ± 0.47 a

401

1.73 ± 0.47 a

409

1.74 ± 0.45 a

ด้านกลิ่น

430

1.42 ± 0.72 a

407 1.49 ± 0.70 a

401

ด้านรสชาติ

430

1.62 ± 0.65 ab

407

401

1.66 ± 0.60b

1.44 ± 0.77 a
1.66 ± 0.63b

409 1.44 ± 0.71 a
409

1.52 ± 0.74a

หมายเหตุ 1. ค่าที่แสดง คือค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. n = จานวนรายการอาหาร 3.คะแนนที่ใช้ในการประเมิน 0= แย่ลง, 1= เหมือนเดิม, 2= ดีข้ ึนกว่าเดิม
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จากผลการทดสอบการยอมรับปลาร้า ด้านของ สี กลิ่ นและรสชาติของอาหารที่ปรุ งจากปลาร้ าที่
หมัก ด้วยเกลื อต่ า งชนิ ดกัน คะแนนเฉลี่ ย ของแต่ ล ะเกณฑ์ก ารประเมิ นอยู่ใ นช่ วง “เหมือนเดิ ม ถึง ดี ขึ้น
กว่าเดิม” เมื่อเทียบกับปลาร้าที่ใช้ประจาในบ้านของทุกสู ตร นั้นแสดงให้เห็นว่าการใช้โพแทสเซี ยมคลอไรด์
ทดแทนโซเดี ยมคลอไรด์ใ นการหมักปลาร้ า เป็ นทางเลื อกใหม่ส าหรั บการหมักปลาร้ า ที่ ให้ป ริ ม าณของ
โซเดี ย มลดลง โดยให้ผ ลในด้า นของรสชาติ สี กลิ่ นไม่ แตกต่ า งจากการหมัก ด้วยการใช้เกลื อบ้า นหรื อ
โซเดียมคลอไรด์เพียงอย่างเดียว ดังนั้นการใช้เกลือที่มีส่วนประกอบของโพแทสเซี ยมคลอไรด์ ในการหมัก
ปลาร้าโดยทดแทนการใช้เกลือแกงปกติ จะช่วยลดปริ มาณโซเดียมในปลาร้าได้ ส่ งผลให้การบริ โภคปริ มาณ
โซเดียมที่ลดลง มีผลดีต่อผูบ้ ริ โภคในด้านของสุ ขภาพ ลดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิ ตสู งได้
3.3 ปริมาณคุณค่ าสารอาหารจากปลาร้ าสู ตรทีพ่ ฒ
ั นา
ปริ มาณโซเดียม ต่อ 100 กรัม จากปลาร้าสู ตรต่างๆที่หมักโดยใช้เกลือต่างกัน (ตารางที่ IV) พบว่า ใน
ปลาร้ าสู ตรที่หมักโดยใช้เกลื อบ้านและเกลือแกงแบบแห้ง มีปริ มาณโซเดี ยมสู งถึ ง 4,210-4,699 มิลลิ กรัม
ในขณะที่ปลาร้าสู ตรหมักด้วยการใช้เกลือ แกงแบบแห้งผสมกับเกลือลดโซเดียม และสู ตรเกลือลดโซเดียม
เพียง มีปริ มาณโซเดียมที่ 3,592 - 2,049 มิลลิกรัม ซึ่งคิดเป็ น ร้อยละ 85.3 และ 48.7 เมื่อเทียบกับปลาร้าสู ตรที่
หมักด้วยเกลือบ้าน ในขณะเดียวกันปริ มาณโพแทสเซี ยมมีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นในปลาร้าสู ตรที่หมักด้วยเกลือ
แกงแบบแห้งผสมกับเกลือลดโซเดียม และสู ตรที่ใช้เกลือลดโซเดียมอย่างเดียว เนื่องจากในเกลือลดโซเดียม
นั้นจะมีการใช้ โพแทสเซี ยมคลอไรด์ทดแทนการใช้เกลือแกง
ตารางที่ IV คุณค่าสารอาหารต่อ 100 กรัม ในปลาร้าที่หมักโดยใช้เกลือต่างกัน
ค่าเฉลี่ย ปริ มาณโซเดียม
ชนิดเกลือที่ใช้ปลาร้า
(มิลลิกรัม/ 100 กรัม)
เกลือบ้าน
เกลือแกงแบบแห้ง
เกลือแกงแบบแห้งผสมกับเกลือสู ตรลดโซเดียม ( 1:1)
เกลือสู ตรลดโซเดียม

4,210
4,699
3,592
2,049

จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกในกลุ่มผูผ้ ลิ ตปลาร้ าได้กล่าวถึ ง ปลาร้าคุณภาพดี ต้องมีสีสวย กลิ่นที่หอม
รสชาติ ที่ ก ลมกล่ อมแล้วนั้น ปั จจัย ที่ ส าคัญที่ ท าให้ป ลาร้ า มี คุ ณภาพดี คื อ ความสะอาดและปลอดภัย ต่ อ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งปลาร้าจัดว่าเป็ นอาหารประเภทหมักดองชนิดหนึ่งซึ่ งสามารถพบเชื้ อจุลินทรี ยแ์ ละเชื้อก่อโรคได้
โดยเชื้ อดังกล่าวนั้นสามารถพบได้ท้ งั ในวัตถุดิบ ขั้นตอนการทา สถานที่ ตลอดจนบุคลากรผูผ้ ลิตปลาร้า ผล
การส่ งตัวอย่างปลาร้ าที่ พฒั นาทั้ง 4 สู ตร ผ่านมาตรฐานตามมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ชุมชน ของสานักงาน
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2557) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงปริ มาณความเข้มข้น
ของเกลือที่ใช้ในสู ตรการหมักปลาร้าและระยะเวลาที่ใช้ในการหมักเพียงพอที่จะใช้ถนอมรักษาคุณภาพของ
ปลาร้า (ตารางที่ V)
ตารางที่ V ผลการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรค และพยาธิ ในปลาร้า สู ตรที่พฒั นา
สตูรปลาร้า

E.coli/g

Yeast
Mold

เกณฑ์

Less than 3

Less than
1*103

สู ตรเกลือบ้าน
สู ตรเกลือเสริ ม
ไอโอดีน

Samonella Clostridium
spp./25g perfringens/g

Staphylococcus
aureus/g

Bacillus
cereus/g

พยาธิ
ตัวจี๊ด

ตัวอ่อน
พยาธิ
ใบไม้ตบั

ND

Less than
1*103

Less than
1*103

Less than
1*103

ND

ND

less than 3

less than
10 cfu

ND

less than 100
cfu

less than 100
cfu

1.0*102
cfu

ND

ND

less than 3

less than
10 cfu

ND

less than 100
cfu

less than 100
cfu

5.3*102
cfu

ND

ND

4.8*102
cfu

ND

ND

7.0*102
cfu

ND

ND

สู ตรเกลือเสริ ม
less than
less than 100 less than 100
ไอโอดีนและ less than 3
ND
10 cfu
cfu
cfu
เกลือลดโซเดียม
สู ตรเกลือลด
less than 100 less than 100
less than 3 3.2.0*102
ND
โซเดียม
cfu
cfu
หมายเหตุ * เกณฑ์อา้ งอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่ อง “ปลาร้า” ปี 2557 (มผช.37/ 2557)
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สรุปผลการดาเนินงาน
การดาเนิ นการศึ กษาวิจยั เรื่ องปลาร้ า ภายใต้โครงการ “การพัฒนาปลาร้ าและผลิ ตภัณฑ์ปลาร้ า
ทางเลื อกตามภูมิปัญญาท้องถิ่ น” โดยการสารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่จริ งเพื่อศึกษาความเป็ นไปรวมทั้ง
แนวทางในการผลิ ต ปลาร้ า ในปั จ จุ บ ัน รั บ ทราบข้อ มู ล ที่ ถู ก ต้อ งและทัน เหตุ ก ารณ์ การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ แนวความคิ ด หลักปฏิ บตั ิ ระหว่างบุ คลากรสาธารณสุ ขกับผูผ้ ลิ ตทั้ง รายใหญ่ และรายย่อย
ผูบ้ ริ โภค รวมถึงคณะผูว้ ิจยั ทาให้ได้เรี ยนรู ้ ถึงแหล่งวัตถุ ดิบ ขั้นตอนการผลิ ตที่สาคัญ รวมถึงวิธีการผลิต
ปลาร้าชนิ ดต่างๆ ซึ่ งสามารถนามาปรับใช้กบั การศึกษาแนวทางในการผลิตปลาร้าทางเลือกที่มีพ้นื ฐานหรื อ
องค์ความรู ้ ตามภูมิ ปัญญาท้องถิ่ น เดิ มไว้ไ ด้ โดยไม่ได้ทาให้วิถีชีวิตของผูค้ นในท้องถิ่ นเปลี่ ย นแปลงไป
นอกจากนี้ ในด้านของนโยบายสุ ขภาพ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านสาธารณสุ ข มีขอ้ กังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ การ
บริ โภคโซเดียมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี มีการแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขร่ วมกัน การ
ลงพื้นที่ท้ งั ในส่ วนของการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม ทาให้ได้ทราบข้อมูลที่เป็ นประเด็นสาคัญที่
นาไปพัฒนาและหาแนวทางแก้ไขต่อไปในอนาคต และในอีกทางหนึ่ งยังทาให้ทราบถึ งแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าให้เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่เอื้อต่อสุ ขภาพ โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกการใช้สารทดแทนความเค็ม
หรื อสารโพแทสเซี ย มคลอไรด์ ทดแทนลงในเกลื อแกง (โซเดี ยมคลอไรด์) บางส่ วนเพื่อช่ วยในการลด
ปริ มาณโซเดียม โดยที่ยงั คงรักษาความเค็ม รวมถึงคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเชื้ อจุลินทรี ย ์
และเชื้อก่อโรคได้เทียบเท่ากับการใช้เกลือแกงปกติ
จากการศึกษาวิจยั ในขั้นตอนของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ปลาร้ าทางเลือก ที่ใช้สารทดแทนความเค็ม
ทดแทนเกลือแกงในการวิจยั ครั้งนี้ ประสบผลเป็ นอย่างดี ทั้งในด้านของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ปลาร้านั้นมี
ลักษณะคงเดิ ม ไม่แตกต่างจากปลาร้ าที่หมักด้วยเกลือแกงปกติ โดยยังคงคุ ณลักษณะทางด้านสี กลิ่ น และ
รสชาติ เป็ นที่ ย อมรั บ ในกลุ่ ม ผูเ้ ข้า ร่ วมวิจยั จากการวิเคราะห์ ผ ลทางห้องปฏิ บ ตั ิ ก ารของปลาร้ า ที่ พ ฒ
ั นา
สามารถลดปริ มาณโซเดียมได้สูงสุ ดถึงร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปลาร้าที่ใช้เกลือแกงปกติในการหมัก และไม่
พบจุลินทรี ยก์ ่อโรคและพยาธิ จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลื อกสุ ขภาพตัวช่วยหนึ่ งที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีสุขภาพที่ดี
ขึ้น ซึ่ งอาจเป็ นประโยชน์แก่วงการการผลิตปลาร้าทั้งในผูผ้ ลิตรายใหญ่และรายย่อยได้ เพื่อเป็ นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปลาร้าให้มีคุณประโยชน์และดีต่อสุ ขภาพ รวมทั้งเป็ นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั ผลิตภัณฑ์ปลาร้ า
และสามารถนาไปปรับปรุ งหรื อต่อยอดในผลิตภัณฑ์อื่นๆที่มีส่วนประกอบของปลาร้าได้ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ควรดาเนิ นการควบคู่กบั การสร้ างองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคนิ สัยที่
ถูกต้อง เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเรี ยนรู้ รับทราบ และเข้าใจถึงประโยชน์ โทษของโซเดียม รวมทั้งอันตรายต่อสุ ขภาพ
ที่อาจเกิดขึ้นได้ถา้ หากรับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมในปริ มาณที่สูงเกินไป เมื่อผูบ้ ริ โภค
เข้าใจ เรี ยนรู้ และปรับพฤติก รรมการบริ โภคให้เหมาะสม ก็สามารถทาให้ลดความเสี่ ยงต่ อการเกิ ด โรค
ร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคไต และมีสุขภาพดีได้อย่างยัง่ ยืน
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รายงานฉบับสมบูรณ์

การพัฒนาคุณภาพปลาร้ าและผลิตภัณฑ์ ปลาร้ าทางเลือกตามภูมิปัญญาท้ องถิ่น
บทนา
จากรายงานประจาปี 2558 ของสานักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุ ข พบ
คนไทยเสี ยชีวิตจากโรคความดันโลหิ ตสู ง ในปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 3.64 และเพิ่มขึ้นเป็ นร้อยละ 10.95 ในปี
2557 โรคหัว ใจ โรคหลอดเลื อ ดและความดัน โลหิ ต สู ง และพบว่า มี แ นวโน้ม เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ โดยการ
รั บประทานอาหารรสเค็ม จัดเป็ นปั จจัยหนึ่ งทาให้เกิ ดโรคความดันโลหิ ตสู ง ปั จจุ บนั การรณรงค์ลดการ
รั บ ประทานอาหารเค็ม เป็ น กลยุท ธ์ ที่ ส าคัญที่ สุ ดในการต่ อสู ้ ก ับ โรคหัวใจและหลอดเลื อ ดในหลายๆ
ประเทศ รวมถึงประเทศไทย จากการศึกษาเส้นทางสายปลาร้าภายใต้โครงการ “การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบ
อาหารและเครื่ องปรุ งรส: อาหารท้องถิ่นภาคต่างๆ และอาหารที่นิยมทัว่ ไป ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ปี
2556 พบว่า “ปลาร้ า” เป็ นทั้งอาหารและเครื่ องปรุ ง รสที่ ไ ด้รับความนิ ยมในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ มี
ส่ วนประกอบของเกลื อแกง (โซเดี ยมคลอไรด์) เป็ นวัตถุ ดิบหลักในการผลิ ต ที่ช่วยเพิ่มรสชาติของอาหาร
แล้ว เกลื อแกงยังมีความสาคัญในการช่วยถนอมอาหาร ป้ องกันการเกิดเชื้ อก่อโรคต่างๆได้อีกด้วย โดยผล
วิเคราะห์จากห้องปฎิบตั ิการของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล สะท้อนถึงระดับเกลือแกง (โซเดียม
คลอไรด์) ที่ต่างกัน ในปลาร้าที่เก็บมาจากแหล่งต่างๆ ตั้งแต่ โรงงานผูผ้ ลิตจนถึงตลาดค้าปลีก และพบว่ามี
โซเดี ยมส่ วนหนึ่ งในปลาร้ าไม่ใช่ เกลื อแกงที่จาเป็ นในการหมัก โดยมีโอกาสที่จะเป็ นโซเดี ยมจากการเติม
แต่งที่ไม่ใช่วิธีตามภูมิปัญญาดั้งเดิ ม เช่น การเติมผงชู รส ซึ่ งจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคได้รับปริ มาณโซเดียมเกิ น
ความจาเป็ น
รสชาติของปลาร้าที่ปรุ งแต่งไปจากกระบวนการผลิตปลาร้าแบบภูมิปัญญาเดิม ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
โซเดียมเกินจาเป็ น และยังมีผบู ้ ริ โภคอีกจานวนมากที่ขาดข้อมูลในส่ วนนี้ ซึ่งในปั จจุบนั มีการบริ โภคปลาร้า
และผลิตภัณฑ์จากปลาร้ากันอย่างแพร่ หลายทั้งที่ซ้ื อและทาเอง การพัฒนาคุณภาพปลาร้าที่มีโซเดียมลดลง
และการศึกษามุมมองผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่าย และผูบ้ ริ โภคปลาร้าในท้องถิ่น ต่อการผลิตปลาร้าที่แตกต่างจากเดิม
สามารถนามาใช้เป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการผลิ ตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาร้ าที่ผลิตตามวิถีภูมิปัญญา
เดิมและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ปลาร้าทางเลือกที่มีโซเดียมลดลงของผูบ้ ริ โภค รวมถึงการศึกษาความเป็ นไป
ได้ในการผลิตปลาร้าที่มีปริ มาณโซเดียมลดลงตามวิถีชาวบ้าน ที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและเป็ นที่ยอมรับจาก
ผูบ้ ริ โภค
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ความสาคัญและปัญหา
จากข้อมูลการสารวจปริ มาณการบริ โภคเกลือแกงของประเทศไทย โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย
พ.ศ. 2552 พบว่า คนไทยกินเกลือเฉลี่ยวันละ 10.8 กรัมต่อคนต่อวัน คิดเป็ นปริ มาณเกลื อโซเดียมที่ได้มาก
ถึง 4,352 มิลลิ กรัม ซึ่ งมากกว่าข้อแนะนาคือไม่ควรเกิ นวันละ 2,000 มิลลิกรัม การบริ โภคโซเดียมมาก
เกิ นความจาเป็ นของร่ างกายทาให้เกิ ดปั ญหาด้านสุ ขภาพ รายงานของสานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
กระทรวงสาธารณสุ ข พบว่าคนไทยและประชากรโลกในปั จจุบนั ทุก 4 นาทีครึ่ ง จะมีคนไทยอย่างน้อย 1 คน
เสี ยชี วิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง คือ โรคหัวใจ โรคหลอดเลื อด โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวาน
มะเร็ งต่างๆ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ สานักงานโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุ มโรคกระทรวงสาธารณสุ ข
รายงานประจาปี 2558 พบคนไทยเสี ยชีวติ จากโรคความดันโลหิตสู ง ในปี พ.ศ. 2550 ร้อยละ 3.6 และเพิ่มขึ้น
เป็ นร้อยละ 11.9 ในปี 2557 โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดและความดันโลหิ ตสู ง คร่ าชี วิตประชาชนคนไทยใน
อันดับต้นๆ มีการศึกษาวิจยั หลายประเทศพบว่าการลดปริ มาณการบริ โภคเกลือโซเดียมลงทาให้ลดอัตราการ
เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังได้ ในประเทศไทยมีการศึกษา ปี 2549 วันทนีย ์ เกรี ยงสิ นยศ และคณะ ศึกษาการใช้
เครื่ องปรุ งรสลดโซเดียมแทนที่เครื่ องปรุ งรสปกติในผูป้ ่ วยที่มีความดันโลหิ ตสู งเป็ นเวลา 4 สัปดาห์ พบว่า
ความดันโลหิ ตค่าบนและความดันโลหิ ตค่าล่าง มีการลดลงอย่างมีนยั สาคัญ จากอัตราการเพิ่มขึ้นของโรคไม่
ติ ดต่อเรื้ อรั งของไทย ทาให้หน่ วยงานด้านสาธารณสุ ขมี การรณรงค์ให้ประชาชนลดปริ มาณการบริ โภค
เครื่ องปรุ งรสที่มีโซเดียมสู งลง “ปลาร้า” เป็ นหนึ่งในอาหารที่ถูกจับตามองเพราะ เป็ นเครื่ องปรุ งรสที่ได้รับ
ความนิ ยมในระดับต้นๆ โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อถื อว่าเป็ นเครื่ องปรุ งรสหลักประจาครัวที่ขาด
ไม่ได้
การศึกษาเส้นทางปลาร้ าภายใต้โครงการ “การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่ องปรุ งรส:
อาหารท้องถิ่ นภาคต่างๆ และอาหารที่นิยมทัว่ ไป ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ปี 2556 ในกลุ่มวิสาหกิ จ
ชุมชนที่ผลิตปลาร้าและผลิตภัณฑ์จากปลาร้ามีขอ้ ค้นพบที่สาคัญ คือ 1) ปลาร้าเป็ นภูมิปัญญาในการจัดการ
ปลาสดที่มีปริ มาณมากในฤดูฝน และสามารถแปรรู ปเพื่อเก็บไว้กินได้ต่อเนื่ อง 2) ในอดีตมีปลาร้าเตรี ยม
จาก 3 ส่ วนหลักๆ คือ ปลา เกลือ ราข้าว หรื อข้าวสารคัว่ หรื อข้าวเปลือกคัว่ สัดส่ วนของส่ วนประกอบขึ้นอยู่
กับผูเ้ ตรี ยมแต่ละครัวเรื อน ระยะเวลาในการเก็บในกระบวนการผลิ ตใส่ เกลือน้อยเกิ นไปจะทาให้ปลาเน่า
ก่อนการหมักจะได้ผลตามต้องการ กระบวนการหมักปลาร้ าแบบดั้งเดิมมีความพิถีพิถนั ในการทา ระยะเวลา
การหมักต้ องได้ ที่จึงจะทาให้ ปลาร้ ามีรสกลมกล่ อม มีกลิ่นหอม และเก็บไว้ ได้ นาน 3) เส้นทางการกระจาย
ปลาร้าจากแหล่งผลิตจนถึงผูบ้ ริ โภค แบ่งได้สามช่วง ช่วงแรกหรื อเรี ยกว่า “ปลาร้ าต้ นทาง” เป็ นผลผลิตที่
ได้จากการหมักแบบดั้งเดิม ได้ผลผลิต เป็ นปลาร้าหมักเกลือ ปลาร้าราข้าวคัว่ ปลาร้ารา ช่วงที่ 2 ปลาร้าใน
มือพ่อค้าคนกลางซึ่ งช่วงนี้ ปลาร้าจะถูกแต่งเติมส่ วนผสมเช่นแต่งสี (สี จากเมล็ดกระถิน สี ผสมอาหาร) แต่ง
รสชาติ (เช่ นการใช้แกนสับปะรด ผงชู รส ผงปรุ งรส กะปิ น้ ากระเทียมดอง น้ าตาล ฯลฯ ) และการเพิ่ม
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ปริ มาณ (เช่นเติมน้ าเกลือต้ม) สาหรับช่วงที่3 เมื่อปลาร้าถึงมือผูจ้ าหน่าย ปลาร้าจะถูกดัดแปลงให้เป็ นสู ตร
เฉพาะร้าน ให้ได้กลิ่น รสชาติตามที่ลูกค้าต้องการ
ข้อค้นพบในกระบวนการผลิต จากแหล่งผลิตต้นทาง (โรงงาน วิสาหกิจชุ มชนฯลฯ) เป็ นการผลิตที่
ใช้ภูมิปัญญาแบบท้องถิ่นคือ ใช้ ปลา เกลือ ราข้าว เป็ นส่ วนประกอบหลัก เมื่อปลาร้าถึงมือผูบ้ ริ โภคพบมีการ
เติม ผงชู รส กะปิ น้ ากระเทียมดอง ทั้งจากพ่อค้าคนกลาง พ่อค้ารายย่อย และปลาร้ าสู ตรเฉพาะประจาร้าน
ซึ่ งเป็ นการเพิ่มปริ มาณโซเดี ยมเกิ นที่ไม่จาเป็ น และนัน่ หมายถึ งว่าผูบ้ ริ โภคได้รับโซเดี ยมเกิ นโดยไม่รู้ตวั
ผลการวิเคราะห์ปลาร้าแบบต่างๆ ปริ มาณโซเดียมอยูใ่ นค่าที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อดูปริ มาณคลอไรด์ของปลา
ร้าที่ผลิตจากแหล่งผลิตจะมีค่าสู งกว่าปลาร้าจากร้านจาหน่าย เช่นปริ มาณโซเดียมของปลาร้าใส่ แกงปลารวม
ในตลาด 5,210 มิลลิกรัม แต่เมื่อดูค่าคลอไรด์พบ 3,342 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งสะท้อนถึงระดับเกลือแกง
(โซเดียมคลอไรด์) ที่ต่างกัน จึงเป็ นไปได้มากว่าโซเดียมส่ วนหนึ่งในปลาร้าขายปลีกไม่ใช่เกลือแกงที่จาเป็ น
ในการหมัก โดยมีโอกาสที่จะเป็ นโซเดี ยมจากการดัดแปลงให้เป็ นสู ตรเฉพาะร้ าน เช่ นการใส่ ผงชู รส ซึ่ ง
สอดคล้องกับข้อมูลการศึ กษาเส้ นทางปลาร้ า ที่ พบว่า ปั จจุ บนั ปลาร้ าที่ ผลิ ตในเชิ งพาณิ ชย์มีการหมักใน
ระยะเวลาที่ส้ นั ลง และมักมีการเติมแต่งระหว่างเส้นทางการขายปลีก
รสชาติของปลาร้าที่ปรุ งแต่งไปจากกระบวนการผลิตปลาร้าแบบภูมิปัญญาเดิมทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับ
โซเดี ยมเกิ นจาเป็ น และยังมี ผูบ้ ริ โภคอี กจานวนมากที่ ขาดข้อมูลในส่ วนนี้ ฉะนั้นการศึ กษาบริ บทชุ มชน
สถานการณ์ของผูผ้ ลิ ต ผูข้ าย ผูบ้ ริ โภคปลาร้าในท้องถิ่ นต่อมุมมองของการทาปลาร้าที่ผิดไปจากภูมิปัญญา
เดิมและการปรุ งแต่งปลาร้าที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสได้รับโซเดียมเพิ่มเป็ นโซเดียมส่ วนเกินที่ไม่จาเป็ นและ
ยังอาจส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพได้ในอนาคต รวมทั้งหาแนวทางเพื่อแก้ไขและลดการใช้โซเดียมโดยไม่จาเป็ น
โดยการใช้สารทดแทนความเค็มมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเกลื อแกงในสัดส่ วนที่ เหมาะสมเพื่อหาปริ มาณที่
พอเหมาะทั้งในแง่ของปริ มาณโซเดียมและคุณสมบัติของเกลือในการถนอมอาหารป้ องกันการเจริ ญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรี ยใ์ นปลาร้า
การผลิตปลาร้าจะใช้เกลือแกง หรื อโซเดียมคลอไรด์ (sodium chloride: NaCl) ประมาณร้อยละ 2530 ของน้ าหนักรวม ข้อมูลจากฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารที่จดั ทาโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
พบว่า ในตัว อย่า ง 100 กรั ม มี ค่ า เฉลี่ ย ของโซเดี ย มในตัว อย่า งปลาร้ า ต่ ว ง 5,125 มิ ล ลิ ก รั ม และ 5,962
มิลลิ กรัม ในตัวอย่างปลาร้าสับ เกลือแกงใช้ในการหมักดองปลาร้า เพื่อปรุ งรสและการถนอมอาหาร โดย
เกลื อแกงจะช่ วยลดแอคทิวิต้ ี ของน้ า (water activity: aw) ทาให้ยบั ยั้งการเจริ ญเติบโตของจุลินทรี ยท์ ี่ทาให้
อาหารเสื่ อมเสี ย และจุลินทรี ยก์ ่อโรค การส่ งเสริ มการลดปริ มาณการบริ โภคโซเดียมของประชากรโดยการ
ลดปริ มาณเกลือแกงในปลาร้า หากลดปริ มาณเกลือแกงมากเกินไปอาจทาให้ผลิตภัณฑ์เน่าเสี ย และหากลด
ปริ มาณเกลือแกงจนถึงระดับที่ผบู ้ ริ โภคสามารถรับรู ้ได้ ผูบ้ ริ โภคซึ่ งติดกับระดับความเค็มของรสชาติเดิมๆ
อาจเพิ่มปริ มาณการใช้ปลาร้ามากขึ้น ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับปริ มาณโซเดียมไม่แตกต่างจากการบริ โภคปลาร้า
แบบเดิม
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าให้มีปริ มาณโซเดียมลดลง แต่ยงั รักษาคุณภาพให้คงเดิ มสามารถทาได้
โดยใช้โพแทสเซี ยมคลอไรด์ (Potassium chloride: KCl) ฟู้ ดเกรด เป็ นสารทดแทนความเค็ม ซึ่ งข้อดี ของ
โพแทสเซี ยมคลอไรด์ นอกจากจะเป็ นสารทดแทนความเค็มแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริ ญของ
เชื้ อจุ ลินทรี ยไ์ ด้เช่ นเดี ยวกับเกลื อแกง (Henney et al, 2010; Zarei et al, 2012) อย่างไรก็ตาม โพแทสเชี ยม
คลอไรด์ จะมี ขอ้ เสี ย คื อทาให้ผลิ ตภัณฑ์มีรสชาติ ขม ไม่เป็ นที่ ยอมรั บของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึ ง
ต้องการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ลดปริ มาณโซเดียมโดยใช้สารโพแทสเซี ยมคลอไรด์เป็ นสารทดแทน
ความเค็ม จากนั้นมีการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อปลาร้าสู ตรที่พฒั นาขึ้นนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาแนวทางในการผลิตปลาร้าที่เหมาะสมตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิตปลาร้าที่มีปริ มาณโซเดียมลดลงโดยการหมักตามวิถีภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น ที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและเป็ นที่ยอมรับจากกลุ่มเป้ าหมาย

กรอบแนวคิด

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดและแผนการดาเนินงานโครงการ
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แผนงานและขั้นตอนการวิจยั
กิจกรรมหลัก
1. ศึกษามุมมองผูผ้ ลิต ผูข้ าย ผูบ้ ริ โภคปลาร้าในท้องถิ่น ต่อการทาปลาร้าที่ผดิ ไปจากภูมิปัญญา
เดิ ม และการปรุ งแต่งปลาร้ าที่ทาให้ผบู ้ ริ โภคมีโอกาสได้รับโซเดี ยมเพิ่มขึ้น ซึ่ งเป็ นโซเดียม ส่ วนเกิ นที่ไม่
จาเป็ นในการผลิตตามวิถีทอ้ งถิ่น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และ การสนทนากลุ่ม
2. เก็บตัวอย่างปลาร้าที่ผลิตแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่ งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ เช่น ค่า
แอคทิวิต้ ีของน้ า (Water activity) และ ปริ มาณโซเดียม เพื่อเป็ นแนวทางในการเสนอข้อกาหนดมาตรฐาน
ของปลาร้าที่ผลิตแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่มีโซเดียมลดลง เพื่อให้เป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือก
4. ทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่มีโซเดียมลดลง โดยการศึกษา
แบบ home use test (50 ครัวเรื อน)

การศึกษามุมมองการทาปลาร้ าทีผ่ ดิ ไปจากภูมปิ ัญญาเดิม มีข้นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ทบทวนวรรณกรรม ของปลาร้าต่อวิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยง
เหนื อซึ่ งเป็ นที่มาของการผลิตปลาร้า ส่ วนประกอบ และกระบวนการผลิต ปลาร้าในช่วงอดีต และปั จจุบนั
2. คัดเลือกและสารวจพื้นที่เป้ าหมายทั้งจากแหล่งของวัตถุดิบ แหล่งผลิต แหล่งขาย นอกจากนี้
สังเกตวิถีการบริ โภคจากการรับประทานอาหารของประชาชนตามร้านค้า และในครัวเรื อน
3. สัมภาษณ์เชิงลึกผูผ้ ลิต ผูป้ ระกอบอาหาร ผูบ้ ริ โภคปลาร้าและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนมุมมอง
ของการทาปลาร้าที่ผิดไปจากภูมิปัญญาเดิม เช่น การเพิ่ม รส สี กลิ่น เพื่อให้ได้แนวทางในการส่ งเสริ มการ
จาหน่ าย ผลิ ตภัณฑ์ปลาร้ าที่ผลิ ตตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่ นและนาไปสู่ การดาเนิ นการสนับสนุ นให้ผบู ้ ริ โภค
เข้าถึงผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ได้มาตรฐาน
4. นาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาสู่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และร่ วมกันเสนอแนะการแก้ไขจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปลาร้ าทีม่ โี ซเดียมลดลง มีข้นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์
ทดลองผลิต ปลาร้าสู ตรปกติ และปลาร้าที่มีโซเดียมลดลง จานวนทั้งสิ้ น 4 สู ตร ด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและผูผ้ ลิตในพื้นที่ โดยคัดแยกปลา ล้างทาความสะอาด แบ่งปลาทั้งหมดออกเป็ น 4 ส่ วนในปริ มาณ
ที่เท่ากัน ทั้งนี้ หากใช้ปลาหลายชนิ ดในการผลิตจะต้องมีการกระจายของปลาแต่ละชนิ ดในแต่ละส่ วนอย่าง
สม่าเสมอ ในแต่ละขั้นตอนการผลิต ทีมวิจยั บันทึกน้ าหนักส่ วนประกอบของแต่ละสู ตร ด้วยเครื่ องชัง่ ความ
ละเอียด 1 กรัม บันทึกเวลาก่อน-หลังการผลิต จากนั้นผูผ้ ลิตในพื้นที่จะนาปลาแต่ละส่ วนไปหมักปลาร้า ซึ่ ง
แต่ละสู ตรจะใช้เกลื อแกง (เกลือบ้าน) เกลื อแกงแบบแห้ง (เกลื อบริ สุทธิ์ ) เกลือโซเดี ยมต่ าที่มีจาหน่ ายใน
ท้องตลาด หรื อเกลือแกงแบบแห้งร่ วมกับเกลือที่มีโซเดียมลดลงซึ่ งมีจาหน่ายในท้องตลาด ดังนี้
1.1 สู ตรควบคุม ใช้เกลือแกง หรื อเกลือแกงแบบแห้งในการหมัก
1.2 สู ตรทดลองที่ 1 ใช้เกลือที่มีโซเดียมลดลง ร้อยละ 60 ซึ่ งมีจาหน่ายในท้องตลาด
1.3 สู ตรทดลองที่ 2 ใช้เกลือที่มีโซเดียมลดลง ร้อยละ 60 ซึ่ งมีจาหน่ายในท้องตลาดร่ วมกับ
เกลือแกงแบบแห้งในอัตราส่ วน 1:1
ทั้งนี้ อัตราส่ วนของน้ าหนักเกลือหลังหักค่าความชื้ น (เกลือแกง แกงแบบแห้ง เกลือโซเดียมต่าที่มี
จาหน่ายในท้องตลาด หรื อเกลือแกงแบบแห้งร่ วมกับเกลือที่มีโซเดียมลดลงซึ่ งมีจาหน่ายในท้องตลาด) และ
ส่ วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ราข้าวคัว่ รวมทั้งน้ าเปล่า ต่อน้ าหนักปลาที่ใช้ในแต่ละสู ตรจะต้องมีปริ มาณเท่ากัน
หลังจากหมักปลาร้า 6 เดือน เทปลาร้าที่ผลิตได้ออกจากภาชนะที่ใช้ในการหมัก บรรจุในขวดแก้ว
โดยให้สัดส่ วนของน้ าและเนื้ อของปลาร้าในแต่ละขวดมีปริ มาณเท่ากัน และตรวจสอบคุณภาพด้านจุลินทรี ย ์
ค่าแอคทิวติ ้ ีของน้ า ปริ มาณโซเดียมและโพแทสเซี ยม ของผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ทดลองผลิต แล้วนาไปทดสอบ
การยอมรับของผูบ้ ริ โภคต่อไป
2. การทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคแบบประเมินในสภาวะจริ ง (Home Use Test)
ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค จานวน 50 ครัวเรื อน ที่นาตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาร้าทั้ง 4 สู ตร
ไปใช้ในการปรุ งอาหารภายในครั วเรื อน โดยการแจกตัวอย่างปลาร้ าครั้ งละ 1 ตัวอย่างต่อสัปดาห์ ให้แก่
ผูเ้ ข้าร่ วมการทดสอบ และเรี ยกเก็บตัวอย่างเดิ ม คื นทุ ก ครั้ งที่ มีการแจกตัวอย่างใหม่ ทั้งนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมการ
ทดสอบแต่ละรายจะได้รับตัวอย่างแบบสุ่ มจนครบทั้ง 4 สู ตร ที มวิจยั จะสอบถามข้อมูลเกี่ ยวกับความพึง
พอใจของการนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าไปใช้ในด้าน สี กลิ่นและรสชาติ รวมถึงชื่ อเมนูอาหารและปริ มาณปลาร้า
ที่ใช้ในแต่ละเมนู จากนั้นจึงนาข้อมูลที่ได้มาทดสอบความแตกแต่งกันทางสถิติ
3. การประเมินความเป็ นไปได้ในการผลิตปลาร้าที่มีโซเดียมลดลง
ประเมินความเป็ นไปได้ในการผลิตปลาร้าที่มีปริ มาณโซเดียมลดลงโดยพิจารณาผลการทดลอง
ผลิตผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่มีปริ มาณโซเดียมลดลง ร่ วมกับผลการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภค
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วิธีการที่จะนาไปสู่ ความต่ อเนื่องยัง่ ยืนของโครงการ
การส่ งเสริ มการทาปลาร้ าแบบภูมิปัญญาเดิ มและผลจากการทดสอบการยอมรับของผูบ้ ริ โภคจาก
การประเมินความเป็ นไปได้ในการผลิ ตปลาร้ าที่มีปริ มาณโซเดี ยมลดลง นามาวางแผนเพื่อขยายผลและ
ส่ งเสริ มในกลุ่ มผูผ้ ลิ ตปลาร้ าเพื่อจาหน่ าย เช่ นกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชน โรงงานเพื่อมี ผลิ ตภัณฑ์ทางเลื อ กให้
ผูบ้ ริ โภคในอนาคตในปี ต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
1. ยืน่ โครงการต่ อคณะกรรมการการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการวิจยั ได้ผา่ นการรับรองอนุมตั ิดาเนิ นงานวิจยั ต่อคณะกรรมการวิจยั ในคนสาขาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 รหัสโครงการ MU-SSIRB 2017/135 (B1)

2. การทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมการผลิ ต ปลาร้ า ต่ อ วิ ถี ชี วิ ต ของประชาชนโดยเฉพาะในพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จากข้อค้นพบในกระบวนการผลิ ต จากต้นน้ าหรื อแหล่งผลิ ตต้นทาง (โรงงานหรื อ
วิสาหกิจชุมชน) มีการผลิตที่เป็ นภูมิปัญญาแบบท้องถิ่นคือ ใช้ ปลา เกลือ ราข้าว เป็ นส่ วนประกอบหลัก เมื่อ
ปลาร้ าถึ งมือผูบ้ ริ โภคพบว่ามีการเติม ผงชู รส กะปิ น้ ากระเทียมดอง ทั้งจากพ่อค้าคนกลาง พ่อค้ารายย่อย
และปลาร้ า สู ตรเฉพาะประจาร้ า น ซึ่ ง เป็ นการเพิ่ ม ปริ มาณโซเดี ย มเกิ นที่ ไ ม่จาเป็ นและนั้นหมายถึ งว่า
ผูบ้ ริ โภคได้รับโซเดี ยมเกิ นโดยไม่รู้ตวั ผลการวิเคราะห์ปลาร้ าแบบต่างๆ จากห้องปฎิ บตั ิการของสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิ ดล โครงการ “การสร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารและเครื่ องปรุ งรส: อาหาร
ท้องถิ่นภาคต่างๆ และอาหารที่นิยมทัว่ ไป ของภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ” ปี 2556 แสดงถึงปริ มาณ โซเดียม
และคลอไรด์ ในสัดส่ วนที่ต่างกันจากการผลิ ตปลาร้ าต้นทาง กลางทาง จากการวิเคราะห์ปลาร้ าต่าง ๆ ที่
แสดงใน ตารางที่ 1 ปริ มาณโซเดียมอยูใ่ นค่าที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อดูปริ มาณคลอไรด์ของปลาร้าที่ผลิตจากต้น
น้ าจะมีค่าสู งกว่าปลายทาง ซึ่ งสะท้อนถึงระดับเกลือแกง (โซเดี ยมคลอไรด์) ที่ต่างกัน จึงเป็ นไปได้มากว่า
โซเดียมส่ วนหนึ่ งในปลาร้าขายปลีกไม่ใช่ เกลื อแกงที่จาเป็ นในการหมัก โดยมีโอกาสที่จะเป็ นโซเดียมจาก
การเติมแต่งที่ไม่ใช่วถิ ีตามภูมิปัญญาเดิม
จากข้อสันนิ ษฐาน ของโซเดียมส่ วนเกิ นที่เพิ่มขึ้นของปลาร้ าในปั จจุบนั น่ าจะมาจากการเติม “ผงชู
รส” ซึ่ งเป็ นเครื่ องปรุ งรสที่มีคุณสมบัติช่วยทาให้รสชาติของอาหารอร่ อย กลมกล่อม ในผงชูรสมีโซเดี ยม
เป็ นส่ วนประกอบ ผงชูรส 1 ช้อนชา (4 กรัม) มีโซเดียม 492 มิลลิกรัม จากรู ปที่ 2-3 แสดงค่าเฉลี่ยปริ มาณ
เกลือและผงชูรสในปลาร้ าแต่ละชนิ ด และ ค่าเฉลี่ยของปริ มาณโซเดียมที่พบในเกลื อและผงชู รสในปลาร้ า
ต่อ 100 กรัม โดยปริ มาณเกลื อคานวณมาจากสัดส่ วนปริ มาณของโซเดี ยมและคลอไรด์ที่อตั ราส่ วน 40:60
และปริ มาณโซเดียมส่ วนเกินจากสัดส่ วนดังกล่าวจะนามาคานวณเป็ นปริ มาณของผงชูรส อย่างไรก็ตามเรา
สามารถพบโซเดี ยมและคลอไรด์ได้ในอาหารตามธรรมชาติ แต่มีปริ มาณน้อยมากซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อ
ปริ มาณของโซเดียมและคลอไรด์ในปลาร้ามากนัก จากกราฟดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าปลาร้าตั้งแต่ตน้ น้ าถึง
ปลายน้ ามีแนวโน้มของปริ มาณ ผงชู รสที่มีเพิ่มสู งขึ้นอย่างเห็ นได้ชดั ซึ่ งสะท้อนให้เห็ นถึ งความแตกต่าง
ของการผลิ ต ปลาร้ าในปั จจุบนั มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากวิถีภูมิปัญญาดั้งเดิ ม ความแตกต่างนี้ เองนามาซึ่ ง
อันตรายต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค การใช้ผงชูรสในปริ มาณที่มากเกินไป ไม่ได้มีส่วนช่วยให้ความอร่ อยหรื อ
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ความเค็มเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันข้ามกลับทาให้ผูบ้ ริ โภคได้รับโซเดี ยมส่ วนเกิ นได้โดยไม่จาเป็ น และยัง
ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพอีกด้วย
ตารางที่ 1 คุณค่าสารอาหาร ต่อ 100 กรัม ของปลาร้าชนิ ดต่างๆ
ลาดับ

ตัวอย่างอาหาร

1

ปลาร้าสับละเอียด
สาหรับทาแจ่วบอง
(จากตลาด)
ปลาร้าต่วง
(ชนิดหัวเชื้อ
โรงงาน)
ปลาร้าต่วงใส่สม้ ตา
(ตลาด)
น้ าปลาร้าต้มสุก
ใส่สม้ ตา
(บรรจุขวดโรงงาน)
น้ าปลาร้าใส่สม้ ตา
(ตลาด)
ปลาร้าปลากระดี่
(โรงงาน)
ปลาร้าปลากระดี่
(ตลาด)
ปลาร้าใส่แกง
ปลารวม (โรงงาน)
ปลาร้าใส่แกง
ปลารวม (ตลาด)

2

3
4

5
6
7
8
9

N

Energy Moisture
(kcal)
(g)

real protien
(g)

Total Fat
(g)

CHO
(g)

Sodium
(mg)

Chloride
(mg)

2

142.1

52.0

11.1

5.6

11.8

5,962.4

8,221.9

3

58.0

72.8

2.0

2.2

7.4

5,071.5

4,587.0

2

33.3

80.6

0.7

0.5

6.4

5,178.2

2,661.7

3

30.0

77.3

0.7

0.4

5.8

5,647.4

4,690.7

2

31.7

78.9

0.7

0.5

6.1

5,412.8

3,676.2

1

88.8

62.0

6.2

2.6

10.3

5,938.0

6,043.4

3

75.2

67.3

4.5

2.5

8.7

5,490.8

4,307.9

3

64.0

68.3

3.4

2.5

6.9

6,013.6

7,236.8

3

66.2

69.7

4.4

2.8

6.0

5,210.2

3,342.4
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รู ปที่ 2 ค่าเฉลี่ยปริ มาณเกลือและผงชูรสในปลาร้า*จากแหล่งต่างๆ (กรัม/100 กรัม)

25.0
20.0
15.0

15.4
(15-16)

11.0
14.2
(9-19)7.1 12.5 (4-22)
(10-15)
7.8
(2-12)
(5-10)

10.0

22.5
(17-34)

19.5
(10-26)

14.8
(8-22)

7.8
(4-11)

7.3
(5-13)

19.3
(19-20)

7.7
(6-11)

5.3
(4-7)

13.0
(12-14) 4.9
(2-9)

5.0
0.0
แม่บ้าน

วิสาหกิจ

โรงงาน

ตลาด

โรงงาน

ปลาร้ าแกง เนื ้อ+น ้า

ตลาด

ตลาด

ปลาร้ าต่วง

ตลาด

ปลาร้ า ปลาร้ าสับ
ส้ มตาปรุง ทาแจ่วบอง
สาเร็จ

เกลือ
ผงชูรส

*ปริ มาณเกลือคานวณมาจากสัดส่วนปริ มาณของโซเดียมและคลอไรด์ที่อตั ราส่วน 40:60 และปริ มาณโซเดียมส่วนเกินจาก
สัดส่วนดังกล่าวจะนามาคานวณเป็ นปริ มาณของผงชูรส

รู ปที่ 3 ค่าเฉลี่ยปริ มาณโซเดียมของเกลือและผงชูรส*ในปลาร้าแต่ละชนิด (มิลลิกรัม/100 กรัม)
7000
6000

961

5000

5591

1490
4924

4000
3000

2097

3076

2000

2647

2859

2014

3060

3053

2622

670
5121

3025

ผงชูรส ค่าโซเดียม

2086

1000

เกลือ ค่าโซเดียม

ปลาร้ าแกง เนื ้อ+น ้า

ปลาร้ าต่วง

ตลาด

ตลาด

ตลาด

โรงงาน

ตลาด

โรงงาน

วิสาหกิจ

แม่บ้าน

0

ปลาร้ าส้ มตา ปลาร้ าสับทา
ปรุงสาเร็ จ
แจ่วบอง

*ปริ มาณเกลือคานวณมาจากสัดส่วนปริ มาณของโซเดียมและคลอไรด์ที่อตั ราส่วน 40:60 และปริ มาณโซเดียมส่วนเกินจาก
สัดส่วนดังกล่าวจะนามาคานวณเป็ นปริ มาณของผงชูรส
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3. พืน้ ทีใ่ นการศึกษาวิจัย
เมื่อได้รับหนังสื อรับรองจากคณะคณะกรรมการวิจยั ในคนสาขาสังคมศาสตร์ เตรี ยมการออกพื้นที่
เพื่อติดต่อประสานงาน ในอาเภอเมือง อาเภอพิบูลมังสาหาร และ อาเภอสิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี ( เป็ น
พื น้ ที่ เดิ ม ที่ เคยศึ กษาวิจัยโครงการเส้ นทางสายปลาร้ า 2556.) เพื่อทดลองพัฒนาสู ตรปลาร้ าให้มีปริ มาณ
โซเดียมลดลง และศึกษาแนวทางในการผลิ ตปลาร้ าที่เหมาะสมตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่ น ในกระบวนการ
ศึกษาแนวทางการผลิตปลาร้าฯ ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม โดยนัดหมายกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ผ่านทางผูป้ ระสานงานตามรายชื่อในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รายชื่อผูป้ ระสานงานโครงการฯ จาก 3 อาเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี
อาเภอ
ชื่อ
ตาแหน่ง
อาเภอเมืองอุบลราชธานี นางอุไรวรรณ ภูมิชยั สุ วรรณ
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ
อาเภอพิบูลมังสาหาร
นางสาวสุ ปราณี ธานี
นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรชานาญการ
อาเภอสิ รินธร

นางสาวนิตยา คาสิ งห์

นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรปฏิบตั ิการ
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4. การศึกษาแนวทางในการผลิตปลาร้ าทีเ่ หมาะสมตามวิถีภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
4.1 การศึกษาเชิงลึก (สั มภาษณ์เชิงลึก)
เมื่อได้พ้นื ที่ในการเก็บข้อมูล ได้มีการนัดหมายผูใ้ ห้ขอ้ มูล ผ่านทางผูป้ ระสานงานในพื้นที่ โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อศึกษามุมมองของการผลิตปลาร้าที่มีการเติม สี กลิ่น รส ซึ่ งเป็ นการเพิ่มโซเดียมส่ วนเกิน
ตามประเด็นของโครงการวิจยั กลุ่มเป้ าหมายประกอบด้วย กลุ่มทาปลาร้าเพื่อจาหน่าย (โรงงานขนาดเล็ก
และ วิสาหกิจชุมชน) กลุ่มทาปลาร้าในครัวเรื อน พ่อบ้านแม่บา้ นที่บริ โภคปลาร้า ผูน้ าชุมชน เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (จนท.เกษตร จนท.สาธารณสุ ข) จานวน 27 คน ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการสัมภาษณ์เชิงลึก
อาเภอ
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล
เมืองอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
แม่บา้ นทาปลาร้ากินเองในครัวเรื อน
แม่บา้ นผูซ้ ้ื อปลาร้ากิน (ไม่ได้ทาปลาร้า)
ผูป้ ระกอบอาหารที่ใส่ ปลาร้าในครัวเรื อน
พิบูลมังสาหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผูน้ าชุมชน (ผูใ้ หญ่บา้ น)
แม่บา้ นทาปลาร้ากินเอง
พ่อบ้านทาปลาร้า (ขาย)
กลุ่มสตรี แม่บา้ น ที่ผลิตปลาร้าขาย
สิ รินธร
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผูผ้ ลิตจากจากโรงงานขนาดเล็ก
ผูช้ ่วยผลิตจากโรงงานปลาร้าขนาดเล็ก
แม่บา้ นบริ โภคปลร้า
รวม

จานวน (คน)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
2
1
5
3
27
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มุมมองของการผลิตปลาร้ าที่มีการเติม สี กลิน่ รส ซึ่งเป็ นการเพิม่ โซเดียมส่ วนเกิน
ปลาร้าจัดเป็ นเครื่ องปรุ งอาหารยอดนิยมอันดับต้นๆของภาคอีสาน และในภาคเหนือบางจังหวัด ซึ่ง
จากรายงานพบว่ามีปริ มาณของโซเดียมสู ง ถึง 4,000 - 6,000 มิลลิกรัม ต่อ 100 กรัม การบริ โภคโซเดียมสู ง
เกินไป เป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดโรคหรื ออันตรายต่างๆ มากมายต่อผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ โรคความ
ดันโลหิ ตสู ง ซึ่ งพบว่ามีอตั ราเพิ่มสู งขึ้นในทุกๆปี และยังเป็ นอันตรายกับผูป้ ่ วยโรคไตอีกด้วย ทั้งนี้ทาง
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นและตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เมื่อมีปริ มาณโซเดียมในอาหารหรื อปลา
ร้าที่มากเกินไป จึงได้รวบรวมข้อมูลเพื่อสอบถามความคิดเห็น รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับการบริ โภค การผลิตปลาร้า ซึ่ งสามารถแบ่งออกได้เป็ นกลุ่ม
ใหญ่ท้ งั หมด 3 กลุ่มคือ 1) เจ้าหน้าที่ภาครัฐ (นักวิชาการส่ งเสริ มการเกษตรและเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข) 2)
กลุ่มผูผ้ ลิตปลาร้า กลุ่มสตรี สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน โรงงานขนาดเล็ก ผูท้ าปลาร้ากินเองในครัวเรื อน
3) ผูบ้ ริ โภคปลาร้า แนวความคิดข้อเสนอแนะต่างๆ จากการเก็บข้อมูลเชิงลึก สามารถรวบรวมออกมาได้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 กลุ่มนักวิชาการเกษตรอาเภอ
ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกในกลุ่มของเจ้าหน้าที่เกษตรประจาอาเภอต่างๆทั้ง อาเภอเมือง อาเภอ
สิ รินธร และอาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จานวน 3 คน ในประเด็นหัวข้อเกี่ยวกับการปรุ งแต่ง
เติ มสี กลิ่ น รส ลงในปลาร้ าต่างๆที่ มีวางขายอยู่ตามท้องตลาดนั้น เจ้าหน้าที่ ท้ งั สามได้มีความเห็ นไปใน
แนวทางเดี ยวกัน คื อทราบว่ามี การเติ มสารปรุ งแต่งลงไปในปลาร้ าเพื่อวัตถุ ประสงค์หลัก คื อ เป็ นธุ รกิ จ
การค้าขาย เพื่อทาให้รสชาติของปลาร้านั้นมีรสชาติที่กลมกล่อมหรื ออร่ อยยิง่ ขึ้น เนื่องจากถ้าปลาร้าของที่ใด
มีรสชาติอร่ อย สี สวย คือมีสีออกแดงๆ ไปทางน้ าตาลเล็กน้อย ก็จะขายดีกว่าที่อื่น และนอกจากนี้ เจ้าหน้าที่
เกษตรฯ ได้ระบุหรื อยกตัวอย่างสารเติมหรื อปรุ งแต่งที่ผขู ้ ายเติมหรื อปรุ งแต่งในปลาร้า เช่น น้ าปลา, น้ าตาล
ทราย, น้ ากระเที ยมดอง เพื่อให้มีรสชาติ ที่ดีข้ ึ น เติ มกะปิ หรื อการต้มใบหม่อนใส่ เพื่ อให้ปลาร้ ามี สี สั นที่
สวยงาม เป็ นต้น
แนวทางการแก้ ไขหรือแนวทางการป้องกัน ที่คิดว่าน่าจะมีผลกระตุน้ ให้ผผู ้ ลิตตระหนักถึงอันตราย
หรื อโทษที่เกิดจากการปรุ งแต่งดังกล่าวซึ่ งอาจเป็ นอันตรายแก่ผบู ้ ริ โภคได้ในอนาคต โดยทุกคนลงความเห็น
ว่าควรจะมีการรณรงค์ช่วยกันบอกถึ งประโยชน์ขอ้ ดี ข้อเสี ยของการปรุ งแต่งสารปรุ งรสต่างๆที่เติมลงใน
ปลาร้า ซึ่งคุณสุ ปราณี (เจ้าหน้าที่เกษตรฯ อาเภอพิบูลมังสาหาร) ยังได้กล่าวว่า ไม่ใช่แค่การรณรงค์ในเฉพาะ
ภาคอีสานเท่านั้นหากต้องเป็ นการรณรงค์ให้ทุกคนทัว่ ประเทศได้ทราบเพราะปลาร้าเป็ นอาหารที่คนไทยเรา
มีกินกันในแทบทุกจังหวัดของประเทศไทย นอกจากนี้แล้วยังมีการนาเสนอเพื่อให้หาแนวทางการแก้ไขว่ามี
วิธีทาอย่างไรให้ปลาร้ามีความเค็มลดลง เพื่อช่วยลดปริ มาณโซเดียมที่เกิ นจาเป็ นในปลาร้า และลดการเติม
สารปรุ ง รสต่ า งๆลง อาทิ เช่ น การตรวจปริ ม าณโซเดี ย มว่า ถ้า มี ก ารหมัก ที่ ระยะยาวขึ้ น นั้นมี ผ ลต่ อ การ
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เปลี่ยนแปลงของปริ มาณโซเดียมหรื อไม่ สามารถลดความเค็มลงได้หรื อไม่อย่างไร (คุณอุไรวรรณ) ซึ่ งถ้า
ลดได้ อาจจะเป็ นแนวทางการแก้ไขที่ดีอีกทางหนึ่ง ที่เป็ นทางเลือกที่ผผู ้ ลิตสามารถทาได้ง่ายกว่าการที่เราไป
รณรงค์ให้เขาลดการเติมสารปรุ งแต่งลง หรื อมีการกาหนดกฎเกณฑ์หรื อข้อบังคับของการผลิ ตปลาร้ าให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันโดยมีการสุ่ มตรวจหรื อตรวจสอบอย่างชัดเจนมากขึ้นโดยต้องมีการประสานงาน
กับทางสาธารณสุ ขเพิ่มขึ้น
 กลุ่มเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุ ข
ในส่ ว นของกลุ่ ม เจ้า หน้ า ที่ ส าธารณสุ ข ได้ แ ก่ นั ก ปฏิ บ ัติ ก ารช านาญการ หรื อผู ้อ านวยการ
โรงพยาบาลส่ งเสริ มสุ ขภาพตาบล ในทั้งสามอาเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี น้ นั ได้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลิ ตภัณฑ์ปลาร้ าที่ มีจาหน่ ายอยู่ทวั่ ไปตามท้องตลาดที่ พบว่ามี ปริ มาณของโซเดี ยมสู งหรื อมากเกิ นความ
จาเป็ น ว่าได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นบ้างเกี่ยวกับการแปลงหรื อเติมสารปรุ งแต่งต่างๆ ลงไปในปลาร้าแต่ไม่ได้
ทราบถึ งชนิ ด ปริ มาณของสารเติมแต่งและสาเหตุหรื อวัตถุ ประสงค์ในการเติมที่ชดั เจน ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมี
ความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าจะมีการเติม ผงชูรส, รสดี, น้ ากระเทียมดอง เพื่อเพิ่มรสชาติ การเติมสี
ผสมอาหาร, เม็ดกระถิน หรื อใบมะกรู ด เพื่อช่วยเพิ่มสี สันและความหอมของปลาร้าให้น่ารับประทานยิง่ ขึ้น
ทาให้ขายปลาร้าได้มากขึ้น เนื่องจากปั จจุบนั มีการแข่งขันทางการตลาดสู ง และคิดว่าอาจมีผลทาให้ปลาร้ ามี
อายุนานขึ้นกว่าที่เป็ นอยู่
นโยบายหรื อการรณรงค์ ให้ ความรู้ แก่ ประชาชนในเรื่ องของการลดโซเดียม ซึ่ งเป็ นสาเหตุสาคัญที่
ก่ อให้เกิ ดโรคความดันโลหิ ตสู งและเป็ นอันตรายต่อผูป้ ่ วยโรคไต พบว่าส่ วนมากแล้วจะเป็ นการรณรงค์
เกี่ ยวกับการลดการบริ โภคหวาน มัน เค็ม แต่ไม่ได้กล่าวถึ งประโยชน์หรื อโทษของโซเดี ยม ซึ่ งจะเน้นให้
ความรู ้ กบั กลุ่มเป้ าหมาย คือผูป้ ่ วยโรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง เช่ น ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิ ตสู งหรื อ
ผูป้ ่ วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสู ง รวมทั้งอาสาสมัคร หรื อ อสม. ของแต่ละชุมชน ซึ่ งอาจจะมีเกี่ยวข้องบ้างใน
หัวข้อของการลดการบริ โภคผงชูรส โดยรณรงค์ให้มีการลดปริ มาณการใช้ลงเวลาปรุ ง แต่งอาหาร นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขท่านหนึ่ ง (คุ ณปุณฌรัชม์) ยังได้กล่าวถึ งโครงการของกลุ่มเภสัชกรในโรงพยาบาลที่
ทางานลงพื้นที่เพื่อตรวจดูคุณภาพของอาหารร่ วมกับสาธารณสุ ขจังหวัด ที่เรี ยกกันว่า “งานคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสารณสุ ข” หรื อ คบส. ที่จดั ทากันเป็ นประจา
 กลุ่มสตรีแม่ บ้านสหกรณ์ โรงงานขนาดเล็ก และแม่ บ้านคนปรุ งปลาร้ า
กลุ่มผูท้ าปลาร้า สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กลุ่มย่อยคือ
1. กลุ่มที่ผลิตปลาร้าเพื่อการจัดจาหน่าย เช่นกลุ่มสตรี แม่บา้ น โรงงานขนาดเล็ก
2. กลุ่มผูท้ ี่ทาปลาร้าใช้เองในครัวเรื อนและผูท้ ี่ปรุ งประกอบอาหารโดยใช้ปลาร้า
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กลุ่มสตรีแม่ บ้าน/ โรงงานขนาดเล็ก/ ผู้ผลิตในครัวเรือน
ทางผูว้ ิจยั ได้เข้า ไปสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เพื่ อสอบถามถึ ง การผลิ ตปลาร้ า เพื่ อจัดจาหน่ า ย โดยได้ไ ป
สัมภาษณ์ โรงงานขนาดเล็กที่ผลิ ตปลาร้ าบ้านคาก้อม ตาบลฝางคา อาเภอสิ รินธร และกลุ่มสตรี แม่บา้ นนก
เต็น บ้านโนนสมบูรณ์ อาเภอพิบูลมังสาหาร พบว่าโดยทัว่ ไปแล้วจะมีส่วนประกอบ และขั้นตอนหลักๆใน
การทาปลาร้ าคล้ายคลึ งกัน โดยส่ วนประกอบหลัก ที่ ใช้คื อ ปลา เกลื อ ข้าวคัว่ และ/หรื อรา ส่ วนขั้นตอน
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้คือ 1) การขอดเกล็ดและการควักไส้ปลาออก เป็ นขั้นตอนของ
การทาความสะอาดปลา 2) การล้างปลา จะเป็ นการล้างปลาในน้ าสะอาดจนกว่า ปลาจะมี ตวั สี ขาวหรื อ
สะอาด โดยส่ วนใหญ่จะล้างประมาณ 3-4 ครั้ง ซึ่ งแม่บา้ นทั้งสองกลุ่มได้กล่าวว่าขั้นตอนนี เ้ ป็ นขั้นตอนที่
สาคัญที่ สุดในการทาปลาร้ า เพราะถ้ าล้ างไม่ สะอาด จะทาให้ ปลาร้ าเน่ าหรื อเสี ย 3) การหมักปลากับเกลือ
โดยกลุ่ มแม่บา้ นทั้งสองกลุ่ มเลื อกใช้เกลื อเม็ดใหญ่ซ่ ึ งสามารถหาซื้ อได้ทวั่ ไปตามท้องตลาด โดยระบุ ว่า
จะต้องใช้เกลือเม็ดใหญ่เท่านั้นและปริ มาณสัดส่ วนของเกลือกับปลาที่หมักจะพบว่าถ้าหากมีการใช้ปลาตัว
เล็กในการทาปลาร้าจะใช้ปริ มาณของเกลือน้อยกว่าการหมักปลาตัวใหญ่ ในส่ วนของการใช้เกลือไอโอดี น
ในการหมักปลาร้ายังคงมีความขัดแย้งกันอยู่ โดยที่โรงงานขนาดเล็กกล่าวว่าเคยใช้เกลือไอโอดีนในการทา
ปลาร้ าแล้วแต่ไม่เป็ นผลสาเร็ จเนื่ องจากปลาร้ าจะเน่ าและเสี ย ในขณะที่กลุ่มสตรี แม่บา้ นได้ทดลองการใช้
เกลื อไอโอดี นในการหมักพบว่าสามารถหมักได้ แต่ปลาร้ านั้นจะมีความเค็มมากกว่าการใช้เกลือเม็ดใหญ่
ทั้งนี้ ท้ งั นั้นด้วยราคาของเกลื อไอโอดี นที่มีราคาสู งจึงไม่นิยมใช้ นอกจากนี้ ยงั พบว่าระยะเวลาของการหมัก
ปลากับเกลือนั้นมีความแตกต่างกัน โดยในโรงงานจะหมักปลากับเกลือเป็ นเวลานานถึง 1 ปี ก่อนที่จะนามา
คลุกกับข้าวคัว่ เพื่อใช้หรื อแปลงเพื่อเตรี ยมการจัดจาหน่าย แต่ในขณะที่กลุ่มแม่บา้ นได้หมักปลากับเกลื อที่
เวลาเพียง 3 เดือนสาหรับปลาตัวใหญ่ (สาหรับนาไปย่าง ทอด และทาแจ่วบอง) และ 6 เดือนสาหรับปลาตัวเล็ก
และขั้นตอนสุ ดท้ายในการทาปลาร้ า คือ 4) การผสมข้าวคัว่ และ/หรื อรา โดยในกลุ่มแม่บา้ นนั้นจะหมักปลากับ
เกลือไว้เพียง 1 สัปดาห์แล้วจึงนามาผสมกับข้าวคัว่ หรื อราจากนั้นจึงบรรจุลงภาชนะหมักต่อไปเพื่อขาย โดยไม่
ผ่านการปรุ งประกอบหรื อการเติมสารเติมแต่งใดๆทั้งสิ้ น ในขณะที่โรงงานฯ จะหมักปลาไว้ 1 ปี แล้วจึงนาปลาที่
หมักแล้วมาคลุกกับราหรื อข้าวคัว่ พร้อมๆกับการเติมหรื อแปลงโดยใส่ สารเติมแต่งหรื อปรุ งแต่งไปด้วย เช่น การ
เติม น้ าเกลือ น้ าตาลกรวด, น้ ากระเทียมดอง, ผงชูรสและกะปิ เป็ นต้น แล้วหมักต่ออีก 1 เดือนจากนั้นจึงสามารถ
นาไปจัดจาหน่ายต่อไป จากตารางที่3 แสดงให้เห็นความเหมือนและความต่างของการผลิตปลาร้าจากแหล่งต่างๆ


กลุ่มผู้บริโภคปลาร้ า (แม่บา้ นและผูป้ รุ งประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของปลาร้า)
ในส่ วนของแม่ บ ้า นและผูป้ รุ ง ประกอบอาหารที่ มี ส่ ว นประกอบของปลาร้ า จะอยู่ใ นกลุ่ ม ของ
“ผูบ
้ ริ โภค” ซึ่ งจะมีท้ งั คนที่ทาปลาร้าใช้เองในครัวเรื อน และซื้ อมาจากตลาดหรื อแหล่งต่างๆ ส่ วนใหญ่ถา้ เป็ น
คนที่ทาปลาร้ าเป็ น ก็จะทาปลาร้ าเพื่อรับประทานเองในครอบครั ว ในขณะที่บางรายก็จะใช้ท้ งั สองแบบ
โดยจะแยกตามประเภทของการปรุ งประกอบอาหาร เช่ น ถ้าเป็ นส้มตาก็จะซื้ อปลาร้ ามาจากตลาดโดยให้
เหตุผลว่าปลาร้าที่ตลาดมีรสชาติที่อร่ อยกว่าปลาร้าทาเอง ถ้าเป็ นประเภทแกง อ่อม และแจ่ว ก็จะใช้ปลาร้าทา
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เอง ขั้นตอนและส่ วนประกอบของการทาปลาร้าแบบครัวเรื อนจะคล้ายคลึงกับการผลิตปลาร้าของโรงงาน
และกลุ่มแม่บา้ นโดยมีส่วนประกอบหลัก 3 อย่างคือ ปลา เกลื อ และข้าวคัว่ (ข้าวเหนี ยว) หรื อราข้าว โดย
ปลาที่ใช้จะเป็ นปลาขาว เกลือเม็ดใหญ่ (ตรานกอินทรี ย)์ โดยจะหมักปลากับเกลือก่อนประมาณ 4-7 วันแล้ว
จากนั้นจึงค่อยนามาผสมกับข้าวคัว่ หรื อราหลังจากนั้นก็จะมีระยะเวลาของการหมักปลาร้าทิง้ ไว้แตกต่างกัน
ในแต่ละบ้าน ตั้งแต่ 3 เดือน จนถึง 1 ปี จึงค่อยนามารับประทาน โดยไม่ได้มีการเติมหรื อปรุ งแต่งรสชาติ
ใดๆเพิ่มเติม หากแต่ถา้ ปลาร้ านั้นมีน้ าน้อย บางบ้านจะเลื อกใช้วิธีการเติมน้ าเกลื อลงไปเพื่อให้ได้ปริ มาณ
น้ าปลาร้าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ทางผูว้ ิจยั ได้สอบถามเกี่ยวกับการใช้เกลืออนามัยในการทาปลาร้าก็ยงั คงพบความ
แตกต่างกันอยูซ่ ่ ึ งมีท้ งั ทาได้และทาไม่ได้โดยให้เหตุผลว่าทาไม่ได้เนื่ องจากปลาไม่แข็งตัว ปลามีกลิ่นเหม็นเน่า
ที่ไม่เหมือนกลิ่ นปลาร้ า สาหรับเมนู หรื ออาหารอีสานที่ใช้ปลาร้ าในปริ มาณมากในการปรุ งประกอบจากการ
สอบถาม จะพบว่า “ส้มตา” จัดเป็ นอาหารที่ทุกบ้านคิดว่าใช้ปลาร้ ามากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มของ แกง, อ่อม,
แจ่ว เป็ นต้น และเมื่อสอบถามถึ งความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปลาร้ าในปั จจุบนั ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาด ก็จะพบว่า
ส่ วนใหญ่ทราบกันดี อยู่แล้วว่ามีการเติมสารปรุ งแต่งต่างๆเพิ่มเข้าไปเพื่อให้ปลาร้ามีรสอร่ อยยิ่งขึ้น โดยพบได้
ทั้งในรู ปของปลาร้าดิบ และปลาร้าที่ปรุ งเป็ นอาหารแล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามคนส่ วนใหญ่ก็มกั จะไม่ได้สนใจ
เกี่ยวกับปริ มาณของโซเดียมที่เกินความจาเป็ น ซึ่ งมักจะเลือกซื้ อปลาร้าตามความชอบ และมีรสชาติอร่ อย
ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับโซเดียมของผู้ให้ ข้อมูล
ผูใ้ ห้ข ้อมู ลระดับเจ้าหน้าที่ (เกษตร ,สาธารณสุ ข) เข้าใจความหมายของค าว่าโซเดี ยม รั บทราบถึ ง
ประโยชน์และโทษที่มีผลต่อสุ ขภาพหากได้รับโซเดียมในปริ มาณที่มากเกินไป
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลระดับชาวบ้าน (ผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภค แม่บา้ น) ไม่เข้าใจความหมายของคาว่าโซเดียม ไม่เคยได้
ยินคาว่าโซเดียมมาก่อน รวมถึงไม่ทราบว่าโซเดียมมีประโยชน์และโทษต่อสุ ขภาพอย่างไร
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ตารางที่ 4 ความเหมือนและความต่าง ของการผลิตปลาร้าจากแหล่งที่ต่างกันในชุมชน
กลุ่มโรงงานขนาดเล็ก
2 สูตรคือปลาร้าส้มตา และ ปลาร้าแกง
ปลาร้าส้มตา: ปลาตัวเล็ก, ปลาซิว
ปลาร้าแกง: ปลาสะกาง, ปลาช่อน
,ปลาหางแดง
เกลือและ เกลือเม็ดใหญ่: เกลือตรานกอินทรี ย ์
ปริ มาณ
สูตรปลาร้าส้มตาจะใช้เกลือปริ มาณ
ในแต่ละสูตร น้อยกว่า
หัวข้อ
สูตรปลาร้า
ชนิด/ขนาด
ของปลา

ระยะเวลาใน
การหมัก
การแปลง หรื อ
เติม สารปรุ ง
แต่งต่างๆ

ประเภทอาหาร
ที่นาปลาร้าไป
ปรุ งประกอบ

กลุ่มสตรี แม่บา้ น
ผูผ้ ลิตในครัวเรื อน
2 สูตร คือ ปลาร้าตัวเล็กและตัวใหญ่ สูตรเดียว คือปลาร้าปลารวม
ปลาตัวเล็ก: ขนาดเล็กกว่า 4 ซ.ม.
ปลาตัวเล็ก: ใช้ปลาเล็ก เช่น
ปลาตัวใหญ่: ขนาดปลา 7 ซ.ม.ขึ้นไป ปลาขาว ปลาสร้อย
เกลือเม็ดใหญ่: เกลือตรานกอินทรี ย ์
ปลาร้าตัวเล็กจะใช้ปริ มาณเกลือน้อย
กว่าปลาร้าตัวใหญ่

เกลือเม็ดใหญ่: เกลือตรา
เพชรที่ขายตามตลาด ไม่ใช้
เกลือต่างยีห่ อ้ มารวมกัน จะ
ทาให้ปลาร้าเน่า
หมัก 1 ปี ทั้ง 2 สูตร จึงนามาแปลง
ปลาตัวเล็ก: หมักนาน 6 เดือน
หมัก 1 ปี ขึ้นไปถึงจะนามา
ก่อนส่งขาย
ปลาตัวใหญ่: หมัก 3 เดือน (เหมาะกับ กินได้
การนาไปทอด)
ปลาร้าส้มตา: ก่อนจาหน่ายปรุ งรสด้วย ไม่มีการปรุ งแต่งเพิ่มก่อนจาหน่าย
ไม่มีการปรุ งแต่งเติมนอกจาก
ผงชูรส น้ ากระเทียมดอง และกะปิ
นอกเหนือจากข้าวคัว่ หมัก 3-5 เดือน ราคัว่ หมัก 1 ปี ขึ้นไปกินได้
กรองเอาแต่น้ า บรรจุขวดขาย
ขายได้
เลย
ปลาร้าแกง: ก่อนจาหน่าย ต้มน้ าเกลือ
น้ าตาลกรวด ผงชูรส ผสมกับข้าวคัว่
หรื อราคัว่
ปลาร้าส้มตา: ส้มตา
ปลาร้าตัวเล็ก: ส้มตา, แกง
ปลาร้าตัวเล็ก: ส้มตา, แจ่ว
ปลาร้าแกง: แกง, อ่อม, แจ่ว
ปลาร้าตัวใหญ่: ปลาร้าทอด, ปลาป่ น แกงหน่อไม่, ป่ นปลา

บทสรุ ปจากการเก็บข้ อมูลเชิ งลึก ต่อมุมมองของการผลิ ตปลาร้าที่มีการเติม สี กลิ่น รส ซึ่ งเป็ นการ
เพิ่มโซเดียมส่ วนเกินจากกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล แยกตามประเด็นได้ดงั ต่อไปนี้
1.) การผลิตปลาร้าเพื่อจัดจาหน่ายในปั จจุบนั มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีการเติมแต่ง แปลง
โดยการเติมสารต่างๆลงไปเพื่อให้มีรสชาติ สี และกลิ่นที่ดีข้ ึน เช่น ผงชูรส, รสดี, น้ ากระเทียมดอง, น้ าตาล
กรวด, น้ าตาลทราย, เม็ดกระถิน, ใบหม่อน, ใบเตย เป็ นต้น
2) วัตถุดิบ, กรรมวิธีการหมัก, ระยะเวลาในการหมักปลาร้า มีผลต่อคุณภาพของปลาร้า โดยเฉพาะ
ชนิ ดและปริ มาณของเกลือต้องเหมาะสมกับปริ มาณของปลา เนื่ องจากเกลือถือเป็ นเครื่ องปรุ งที่นอกจากจะ
ให้รสเค็มแล้ว ยังมีคุณสมบัติในการถนอมอาหารอีกด้วย ซึ่ งเกลือที่ใช้ส่วนใหญ่มกั จะเป็ นเกลือเม็ดใหญ่ โดย
ปริ มาณนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ขนาดและน้ าหนักของปลา
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3) ผูบ้ ริ โภคปลาร้าส่ วนใหญ่ทราบดีว่ามีการเติมแต่งสารชนิ ดต่างๆลงไปในปลาร้าจากทั้งในผูผ้ ลิ ต
และผูข้ าย เช่น ผงชูรส, รสดี, น้ ากระเทียมดอง, น้ าตาล, กะปิ , สี ผสมอาหาร, ใบหม่อน, เม็ดกระถิน, ใบเตย
เป็ นต้น แต่ไม่ทราบถึงปริ มาณในการใช้
4) ประชาชนทัว่ ไปยังขาดความรู ้เกี่ยวกับเรื่ องของโซเดียม ว่ามีโทษหรื ออันตรายอย่างไรต่อสุ ขภาพ
5) ในปั จจุบนั มีการรณรงค์เกี่ ยวกับการบริ โภค หวาน มัน เค็ม ในเฉพาะผูป้ ่ วยกลุ่มโรคไม่ ติดต่ อ
เรื้ อรังและกลุ่มเป้ าหมาย เช่น กลุ่มอาสาสมัคร (อสม.) แต่ยงั ไม่ได้ช้ ีให้เห็นถึงสาเหตุ หรื อตัวอย่างของอาหาร
ที่มีผลทาให้เกิดโรคหรื อความเสี่ ยงดังกล่าว
6) มีแนวทางการแก้ไข โดยควรจัดให้มีการรณรงค์ ให้ความรู ้ สร้างความเข้าใจให้กบั ประชาชน ทั้ง
ผูผ้ ลิต ผูข้ าย ผูบ้ ริ โภคทราบเกี่ยวกับการใช้โซเดียม ประโยชน์และโทษในการรับประทานโซเดียม รวมทั้งยัง
ควรกาหนดให้มีมาตรการหรื อข้อบังคับ ตลอดจนมี การตรวจสอบ ปริ มาณโซเดี ยมในอาหารชนิ ดต่า งๆ
เพื่อให้เกิดเป็ นมาตรฐานของอาหารชนิดนั้นๆ

4.2 การสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่มเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมุมมองของการผลิตปลาร้าที่เปลี่ยนแปลงจากอดีต สู่ ปัจจุบนั มีการ
เติม สี กลิ่น รสลงไปซึ่ งเป็ นการเพิม่ โซเดียมส่ วนเกิน ผูใ้ ห้ขอ้ มูลประกอบด้วย กลุ่มผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่ายและ
ผูบ้ ริ โภคปลาร้า ในพื้นที่ 3 อาเภอของจังหวัดอุลราชธานี จานวน 49 ราย อาทิ กลุ่มแม่บา้ นในครัวเรื อน
กลุ่มสตรี ที่ผลิตปลาร้า โรงงานที่ผลิตปลาร้า กลุ่มผูน้ าชุ มชน (กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น) กลุ่มพ่อค้า แม่คา้ ที่ขาย
ส้มตา กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) และกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข/เจ้าหน้าที่เกษตร มุมมองของการ
ผลิตปลาร้าเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ ปัจจุบนั มีการเติมสี กลิ่นรสลงไป ซึ่ งเป็ นการเพิ่มโซเดียมส่ วนเกิน ทาให้
ทราบข้อมูลเกี่ยวกับความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโซเดียมและการผลิตปลาร้า สถานการณ์การผลิต การ
จาหน่าย และการบริ โภคปลาร้า รวมไปถึงข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการผลิตปลาร้าหรื อ การบริ โภค
ปลาร้าที่มีผลดีต่อสุ ขภาพ ซึ่ งสามารถนาเสนอออกเป็ น 6 ส่ วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม
2. ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโซเดียมและการผลิตปลาร้า
3. สถานการณ์การผลิตปลาร้า และความแตกต่างของการผลิตปลาร้าระหว่างอดีตกับปั จจุบนั
4. สถานการณ์การจาหน่ายปลาร้า และการบริ โภคปลาร้า
5. นโยบายหรื อการรณรงค์ให้ความรู ้แก่ประชาชนในเรื่ องของการลดโซเดียม
6. ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการผลิตปลาร้าหรื อการบริ โภคปลาร้าที่มีผลดีต่อสุ ขภาพ
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4.2.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม
การสนทนากลุ่มในครั้งนี้ จดั ขึ้นทั้งหมด 3 อาเภอในจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอ
พิบูลมังสาหาร และอาเภอวาริ นชาราบ โดยสามารถจาแนกประเภทเป็ นรายอาเภอพบว่า อาเภอสิ รินธร มี
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มมากที่สุด 21 ราย รองลงมาคืออาเภอพิบูลมังสาหารและอาเภอเมืองในสัดส่ วนใกล้เคียง
ลดหลัน่ ลงไป (15 และ 13 รายตามลาดับ) หากจาแนกเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิต ผูจ้ าหน่าย และผูบ้ ริ โภคปลาร้า พบว่า
กลุ่มผูผ้ ลิตเข้าร่ วมการสนทนากลุ่มมากที่สุดทั้งคนที่ทาปลาร้ ากินเองในครัวเรื อน คนทาปลาร้าเพื่อขายใน
ชุ มชน กลุ่มสตรี ที่รวมตัวกันผลิ ตปลาร้ าเพื่อจาหน่ ายและโรงงานผลิ ตปลาร้ า ส่ วนกลุ่มอื่นๆ คือ กลุ่มผูน้ า
ชุ มชน (กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น) กลุ่ มพ่อค้าแม่คา้ ที่ ขายส้ มตา กลุ่ มอาสาสมัครสาธารณสุ ข (อสม.) และกลุ่ ม
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข/เจ้าหน้าที่เกษตรมีจานวนสัดส่ วนใกล้เคียงกันในทุกๆ อาเภอ (ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 จานวนของผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ม จาแนกตามพื้นที่และกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ประเภทผู้เข้ าร่ วม
ทาปลาร้ากินเองในครัวเรื อน
ทาปลาร้าเพื่อขายในชุมชน
ซื้ อปลาร้ากิน ไม่ทาปลาร้า
พ่อค้า แม่คา้ ขายส้มตาในชุมชน
ผูน้ าชุมชน (กานัน/ผูใ้ หญ่บา้ น)
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
กลุ่มสตรี ที่ผลิตปลาร้า
โรงงานผลิตปลาร้า
เจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข
เจ้าหน้าที่เกษตร (รับผิดชอบวิสาหกิจชุมชน)
รวม

จานวนผู้เข้ าร่ วมสนทนากลุ่ม (49 คน)
อาเภอเมือง
อาเภอพิบูลมังสาหาร
อาเภอสิ รินธร
3
2
6
2
3
2
2
2
6
1
1
0
1
2
1
0
1
1
1
1
0
0
0
1
2
2
3
1
1
1
13
15
21

4.2.2 ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับโซเดียมและการผลิตปลาร้ า
1) ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับโซเดียม
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ มทั้ง 3 อาเภอ ส่ วนใหญ่รู้จกั ว่าโซเดี ยมคื ออะไร กล่ าวคื อ มี ความรู ้ ความ
เข้าใจเกี่ ยวกับโซเดี ยมว่าหมายถึ ง “เกลือ” เป็ นลาดับแรก ลาดับต่อมาที่นึกถึ งก็คือ อาหารที่มีความเค็ม
ทั้งหลาย ไม่วา่ จะเป็ นปลาร้า น้ าปลา ผงปรุ งรส ซึ่ งรวมไปถึงเรื่ องของผงชูรสด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่
ทางานด้านสาธารณสุ ข คือ กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข และกลุ่ม อสม. จะมีความรู ้ความเข้าใจในรายละเอียด
เกี่ยวกับโซเดียมเป็ นอย่างดี
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แต่ในทางตรงกันข้าม กลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาบางส่ วนแม้วา่ จะรู ้จกั โซเดียม รู ้วา่ ไม่ให้กินเค็มเพราะ
มีโทษต่อสุ ขภาพร่ างกาย แต่ก็ยงั ขาดความตระหนักรู ้ และ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการบริ โภคกินเค็ม
ลง เนื่ องจากยังเคยชิ นกับพฤติกรรมเดิมๆ การบริ โภคยังยึดติดกับรสชาติ ความอร่ อย ดังตัวอย่างคากล่าว
ที่วา่ “ถ้าไม่เค็มมันก็ไม่ดี” “รู ้แต่วา่ รสชาติมนั อร่ อย” “รู ้แต่วา่ ก็กิน” “ไม่รู้วา่ คุณมันจะเป็ นแบบไหน กินเข้า
ไปเยอะมันจะเป็ นแบบไหนมันก็เลยแยกไม่ออก”
2) ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับการผลิตปลาร้ า
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่ มทั้ง 3 กลุ่ ม คื อ กลุ่ มผูผ้ ลิ ต ผูจ้ าหน่ าย และผูบ้ ริ โภคปลาร้ า ต่างมี ค วามรู ้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับกระบวนการผลิตปลาร้ าเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผูผ้ ลิตที่ประกอบด้วยกลุ่ม
แม่บา้ นในครัวเรื อน กลุ่มสตรี ที่ผลิตปลาร้า และโรงงานที่ผลิตปลาร้า ซึ่ งในส่ วนนี้ แต่ละกลุ่มก็จะมีความรู ้
ความเข้าใจที่แตกต่างกันไปในรายละเอียดของขั้นตอนการผลิต การคัดเลื อกวัตถุ ดิบ วิธีการผลิ ต เทคนิ ค
และสู ตรลับเฉพาะในการผลิ ต อาทิ เป็ นการสื บทอดมาจากคนรุ่ นเก่า การบอกต่อกันมาในครัวเรื อนของ
กลุ่มแม่บา้ นในครัวเรื อนและกลุ่มสตรี ที่ผลิตปลาร้า เรี ยกว่าเป็ นปลาร้าแบบดั้งเดิม รวมไปถึงการปรับสู ตร
หรื อปรุ งรสสี กลิ่ นให้มีความหลากหลาย เพื่อการพาณิ ชย์หรื อค้าขายที่ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
มากที่สุดของโรงงานที่ผลิตปลาร้า
4.2.3 สถานการณ์ การผลิตปลาร้ าและความแตกต่ างของการผลิตปลาร้ าระหว่ างอดีตกับปัจจุบัน
1) สถานการณ์การผลิตปลาร้ า
ผลจากการสนทนากลุ่มในเรื่ องของสถานการณ์การผลิตปลาร้า โดยข้อมูลที่ได้จะมาจากกลุ่มผูผ้ ลิ ต
ที่ประกอบด้วย กลุ่มแม่บา้ นในครัวเรื อน กลุ่มสตรี ที่ผลิ ตปลาร้ า และโรงงานที่ผลิ ตปลาร้ าเสี ยส่ วนใหญ่
ทั้งนี้สถานการณ์การผลิตปลาร้า อาจจะจาแนกออกเป็ น 2 กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 การผลิตปลาร้ าแบบชาวบ้ านหรื อแบบดั้งเดิม โดยในส่ วนนี้แน่ใจได้วา่ ยังไม่มีการปรุ งแต่ง
หรื อปรุ งรสสี ก ลิ่ น อะไรเพิ่ ม เติ ม ในปลาร้ า เป็ นสู ต รโบราณ เป็ นภู มิ ปั ญ ญาดั้ง เดิ ม ที่ ท าอยู่ แ ล้ ว ตาม
กระบวนการผลิ ตที่ ค่อนข้างสะอาด มี คุณภาพ และปลอดภัย ใช้ส่วนผสมเพียงปลา เกลื อ และราข้าว ซึ่ ง
กระบวนการผลิตอาจมาจาก 2 กลุ่มผูผ้ ลิตหลัก ได้แก่
(1) กลุ่มแม่บา้ นในครัวเรื อน เน้นการผลิตเพื่อบริ โภคเองในครัวเรื อน หากเหลือก็จะ
แบ่งปั นให้ญาติพี่นอ้ ง รวมทั้งจะค้าขายบ้างในปริ มาณไม่มากนักให้กบั คนในชุมชน ทั้งนี้ ขั้นตอนการผลิ ต
ก็ไม่มีอะไรวุน่ วายมากนัก เพียงแค่ใช้ปลาล้างน้ าให้สะอาดแล้วสงให้สะเด็ดน้ า หมักเกลือ ราข้าวหรื อข้าว
คัว่ ทิ้งไว้ประมาณ 3 เดือนถึง 1 ปี แล้วแต่ ก็สามารถนามาบริ โภคได้
(2) กลุ่มสตรี ที่ผลิตปลาร้า เน้นการรวมกลุ่มแม่บา้ น/กลุ่มสตรี ในชุมชน เข้ามาเป็ นสมาชิก
กลุ่มผลิตปลาร้า มีประมาณ 10 กว่าคนขึ้นไป ในการผลิตปลาร้าเพื่อการพาณิ ชย์หรื อค้าขายเป็ นส่ วนใหญ่
เน้นการจาหน่ายระดับชุมชน/หมู่บา้ น และระดับอาเภอ จะมีบา้ งที่มีพอ่ ค้าเร่ หรื อพ่อค้าคนกลางมารับไปขาย
ต่อในต่างจังหวัด
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 การผลิตปลาร้ าในโรงงานที่ผลิตปลาร้ า เน้นการผลิตเพื่อการพาณิ ชย์หรื อค้าขาย ซึ่งจะ
ผลิ ตในปริ มาณที่ มากเป็ นตันต่อเดื อน เช่ น จาหน่ ายประมาณ 400 - 500 ถังๆ ละประมาณ 23-24 กิ โล
ทั้ง นี้ จะมี ก ารผลิ ตปลาร้ าหลายประเภท โดยปรั บ สู ตร ปรุ ง ส าเร็ จหรื อปรุ ง แต่ ง รสสี ก ลิ่ นให้มี ความ
หลากหลาย และตรงกับ ความต้องการของตลาดหรื อผูบ้ ริ โภคเป็ นส าคัญ ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ออกเป็ น 3
ประเภท ได้แก่
(1) ปลาร้าแกง คือ ปลาร้าที่ทางอีสานของเราใช้เป็ นส่ วนประกอบของแกง อ่อม ใช้ความ
ชานาญในการหมักประมาณ 6 เดื อนขึ้นไปสาหรับปลาตัวเล็ก ถ้าตัวใหญ่ใช้เวลา 1 ปี ขึ้นไป เช่ น ปลาบู่
ปลาก่าปลาหมอ
(2) ปลาร้าต่วง การผลิตเป็ นปลาตัวเล็ก ประมาณปลาจ่อม ประมาณ 15 วันก็ใช้ได้แล้ว
มีลกั ษณะคล้ายกับหัวเชื้อ โดยส่ วนมากนิยมนาปลาร้าชนิดนี้มาทาปลาร้าส้มตา
(3) น้ าปลาร้าต้มสุ ก เป็ นปลาร้าที่ผา่ นกระบวนการความร้อนด้วยวิธีการต้มให้สุกและ
กรองเอาเนื้ อออกแล้วนาส่ วนน้ ามาใช้เท่านั้น โดยส่ วนมากจะบรรจุใส่ ชวดส่ งขาย ซึ่ งในบางรายจะมีการเติม
ปรุ งแต่ง สี กลิ่น รสชาติ เพื่อให้ปลาร้ามีรสชาติที่อร่ อย กลมกล่อมขึ้น
นอกจากนี้แล้ว ในส่ วนของเจ้าหน้าที่เองก็สามารถให้คาอธิ บายเกี่ยวกับ สถานการณ์การผลิตปลาร้ า
ได้เช่นกันว่า “คือเท่าที่เคยสัมผัส ถ้าเป็ นปลาร้าที่ใส่ แกงมันก็จะเป็ นแบบดั้งเดิม ไม่ค่อยปรุ งแต่งเพิ่ม แต่ใน
ปัจจุบนั ด้วยวิถีชีวติ ต้องการความสะดวกมากขึ้น ก็จะมีโรงงานที่ผลิตปลาร้าปรุ งสาเร็ จสาหรับใส่ ส้มตา เพื่อ
เอาใจคนกลุ่มนี้ ปลาร้ าที่ได้ก็จะมีรสกลมกล่อมกว่าปลาร้ าแบบเดิ ม เพราะมีการเติมผงชู รสหรื อผงปรุ งรส
หรื ออะไรต่างๆ เข้าไป เพิ่มจากที่รับซื้ อปลาร้ ามาจากกลุ่มสตรี หรื อกลุ่มที่ ผลิ ตปลาร้ าต่างๆ ในปั จจุ บนั
สามารถแบ่งปลาร้าได้ 3 ประเภทคือ 1) ปลาร้าแบบสู ตรดั้งเดิม 2) ปลาร้าใส่ แกงก็น่าจะคล้ายคลึงกับปลาร้า
ดั้งเดิม และ 3) ปลาร้าที่ปรุ งสาเร็ จ”
ทั้งนี้ นอกเหนื อจากการผลิ ตปลาร้ าแล้ว ส่ วนที่เป็ นเศษวัตถุ ดิบต่างๆ ที่เหลื อจากการผลิ ตปลาร้า
เช่น เกล็ดปลา หัวปลา ไส้ปลา พุงปลา ผูผ้ ลิตทั้งหลายก็จะนามาเป็ นเข้ากระบวนการผลิตอื่นๆ เพื่อทาให้
เกิ ดประโยชน์หรื อมูลค่าในด้านต่างๆ อาทิ น้ าหมัก ปุ๋ ย ปลาแห้ง และขี้ปลาร้ าซึ่ งหมายถึง ส่ วนที่เหลือ
จากปลาร้าที่มีเพียงแกลบ รา เกลือ โดยจะเอาไปปรุ งแต่งแล้วจาหน่ายเป็ นหัวเชื้ อในการหมักปลาร้าต่อไป

32

2) ความแตกต่ างของการผลิตปลาร้ าระหว่ างอดีตกับปัจจุบัน
ตาราง 6 ความแตกต่างของการผลิตปลาร้ าระหว่างอดี ตกับปั จจุบนั พบว่า มีความแตกต่างตั้งแต่
การเตรี ยมวัตถุ ดิบ ประเภทของปลา ภาชนะที่ ใส่ บรรจุ กระบวนการผลิ ต ระยะเวลาที่ หมัก การปรุ งแต่ง
ความพิถีพิถนั และจุดประสงค์ในการผลิต กล่าวคือ ในอดีตเราจะใช้ไห สมัยก่อนคนพื้นบ้านที่ทาปลาร้ า
ปลาที่ได้จะได้จากแหล่งธรรมชาติ แต่เดี๋ยวนี้ มาจากการเลี้ยงหรื อซื้ อมาจากตลาดที่แช่มาแล้วเอามาทา ปลา
ส่ วนใหญ่เป็ นปลาน้ าจืดจาพวกปลาตะเพียน ปลาซิ ว ปลากระดี่ ในปั จจุบนั ปริ มาณปลาลดจานวนลงทาให้
ผูผ้ ลิตบางรายเริ่ มมีใช้ปลาทะเลในการทาปลาร้ า กระบวนการผลิตสมัยก่อนจะมีความพิถีพิถนั ตั้งแต่การ
คัดเลื อกปลา วัตถุ ดิบ ล้างทาความสะอาดปลา สงน้ าให้สะเด็ด หัวปลาไส้ปลาพุงปลาคัดออกไม่เอามาใส่
แต่สมัยนี้ ใส่ หมดเพราะขายได้ ใช้ระยะเวลาการหมักไม่มากนัก ไม่ถึง 1 ปี เหมือนอดีต ภาชนะที่ใส่ บรรจุก็
ใช้โอ่ง ถังข้าว ถังพลาสติกแทนไห โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถังพลาสติกใสซึ่ งสะดวกต่อการมองเห็นปลาร้าว่าเป็ น
อย่างไร และจะมีการปรุ งแต่งรสสี กลิ่นเพิม่ เติมโดยใส่ กระเทียมดอง กะปิ น้ าตาลปี๊ บ ผงปรุ งรส และอื่นๆ
เพื่อเพิ่มความอร่ อยโดยไม่คานึ งถึ งเรื่ องสุ ขภาพ เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรื อผูบ้ ริ โภค
เป็ นหลัก ตามจุดประสงค์ในการผลิตที่เน้นการผลิ ตเพื่อการพาณิ ชย์หรื อค้าขายมากกว่าการทากิ นเองใน
ครัวเรื อน แบ่งปั นญาติพี่นอ้ ง เหลือแล้วค่อยขายในชุมชน/หมู่บา้ นเหมือนในสมัยก่อน
ตาราง 6 ความแตกต่างของการผลิตปลาร้าระหว่างอดีตกับปั จจุบนั
ความแตกต่ างของการผลิตปลาร้ าระหว่ างอดีตกับปัจจุบัน
หัวข้ อ
อดีต
ปัจจุบัน
ระยะเวลาในการหมัก สมัยก่อน ต้องหมักอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
หมัก 3 เดือน 6 เดือนก็บริ โภคแล้วโดยขึ้นอยู่
เพื่อให้ได้คุณภาพ
กับชนิดปลาร้าทาให้ไม่ได้คุณภาพ
ความพิถีพิถนั
ทาความสะอาดปลา ควักไส้ ขอดเกล็ดล้าง บางรายยังทาแบบเดิม หรื อบางรายเลือกใช้ปลา
ให้สะอาด สงให้สะเด็ดน้ า จึงนาไปหมัก ใส่หมดทั้งตัว
การหมัก
มีส่วนประกอบหลัก 3 อย่าง ได้แก่
มีการเติมหรื อปรุ งเครื่ องปรุ งรสอื่นๆเพิ่มเติมจาก
ปลา เกลือ ราและ/ หรื อ ข้าวคัว่
ส่วนประกอบหลัก เช่น ผงชูรส กะปิ ฯลฯ
การปรุ ง
สับปะรด
กระเทียมดอง กะปิ น้ าตาลปี๊ บ ใบเตย
ผงชูรส ผงปรุ งรส หอม กระเทียม
ประเภทของปลา
ปลาน้ าจืด จาพวกปลาตะเพียน
บางรายเลือกใช้ ปลาทะเล แทนการใช้ปลาน้ าจืด
ปลาหมอ ปลาซิว ปลาขาว ปลากระดี่
แหล่งที่มาของปลา
ปลาจากแหล่งน้ าตามธรรมชาติ
ปลาเลี้ยง ปลาขายที่ตลาด หรื อหาเองตามแหล่ง
น้ าธรรมชาติ
ภาชนะที่ใส่
ใส่ไห
ใส่โอ่ง ถังข้าว ถังพลาสติกขุ่น ถังพลาสติกใส
การบรรจุ
บรรจุในไห
ตักใส่ถุง บรรจุใส่ขวด
จุดประสงค์ในการ
เน้นทากินเองในครัวเรื อน
เน้นผลิตเพื่อการพาณิ ชย์หรื อค้าขาย
ผลิต
แบ่งปันญาติพี่นอ้ ง เหลือจึงขาย
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4.2.4 สถานการณ์การจาหน่ ายปลาร้ า และการบริโภคปลาร้ า
1) สถานการณ์การจาหน่ ายปลาร้ า
สถานการณ์การจาหน่ายปลาร้า อาจจาแนกออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
 การจาหน่ ายในหมู่บ้าน/ชุมชน กล่าวคือ การผลิตในครัวเรื อนเพื่อจาหน่ายในหมู่บา้ น/
ชุ มชน ซึ่ งจะผลิ ตได้เพียงปี ละครั้งเท่านั้น ในขณะที่การจาหน่ ายจะเน้นเป็ นการขายในหมู่บา้ นหรื อชุ มชน
เป็ นหลัก โดยผูบ้ ริ โภคก็มีต้ งั แต่การซื้ อไปบริ โภคเอง จนไปถึ งการส่ งขายในหมู่บา้ น พ่อค้าจากอาเภอและ
จังหวัด(จังหวัดขอนแก่นและกาฬสิ นธุ์) ใกล้เคียงต่อไปโดยปริ มาณก็จะเพิ่มขึ้นตามความต้องการแต่ปริ มาณ
ไม่มากนัก ประมาณ 20 กิโลต่อถัง ซึ่ งปลาร้าส่ วนนี้ ที่ผลิตในกลุ่มครัวเรื อนหรื อกลุ่มสตรี จะไม่มีการปรุ ง
รสหรื อใส่ เครื่ องปรุ งอื่นๆเพิ่มเติม ในขณะที่ถา้ เป็ นปลาร้ าที่พ่อค้าคนกลางมาซื้ อต่อไปนั้นผูผ้ ลิ ตหลายท่าน
ได้แสดงความคิดเห็ นว่าต้องมีการนาไปปรุ งเพิ่มเติ มให้มีรสชาติหรื อกลิ่ นที่ชวนรั บประทานมากขึ้ น โดย
ราคาจาหน่ ายก็มีหลากหลาย ตั้งแต่ 30 - 100 บาทต่อ 1 กิ โลกรั ม ขึ้ นอยู่กบั คุ ณภาพและขนาดของปลา
ตัวอย่างเช่ น ถ้าเป็ นปลารวมตัวเล็กก็ขายถูก 40 บาท หรื อถ้าเป็ นปลาตัวใหญ่ขายกิ โลกรัมละ 100 บาท
เป็ นต้น
 การจาหน่ายในเชิงพาณิ ชย์หรื อธุ รกิจ ส่ วนใหญ่จะเป็ นพ่อค้าคนกลางมารับถึงแหล่งผลิต
เช่ น กลุ่มสตรี ที่ผลิ ตปลาร้ า จะมีพ่อค้าเร่ มารับถึ งที่ หรื ออาจจะมีไปส่ งขายที่ตลาดขนาดใหญ่ๆบ้าง อาทิ
ตลาดวาริ นชาราบ ตลาดหนองบัว ในตัวเมืองอุบล รวมไปถึงโรงงานที่ผลิตปลาร้าจัดส่ งตามที่เค้าสั่ง ตั้งแต่
10 ไปจนถึ ง 100 ถัง ซึ่ งกลุ่ มลู กค้าจะกว้างออกไปจากกลุ่ มแรก โดยจะมี ท้ งั คนในชุ มชน อาเภอ จังหวัด
ใกล้เคียง รวมทั้งจากจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย เช่น จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ กรณี จาหน่ายในเชิ งพาณิ ชย์หรื อ
ธุ รกิจ ผูป้ ระกอบการทัว่ ไปบางรายก็จะเอาไปปรุ งเพิ่ม บางที่มีการใส่ สารกันบูดด้วยเพื่อให้ปลาร้ามีรสชาติ
อร่ อยและเก็บไว้ได้นาน
2) สถานการณ์การบริโภคปลาร้ า
สถานการณ์การบริ โภคปลาร้า แบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ได้แก่
 การบริ โภคปลาร้ าระดับครั วเรื อน สามารถแบ่งออกเป็ น 2 ประเด็น คือ บริ โภค
ปลาร้าที่ผลิตเองในครัวเรื อน และซื้ อปลาร้ามาบริ โภคในครัวเรื อน
(1) บริ โภคปลาร้าที่ผลิตเองในครัวเรื อน ส่ วนใหญ่การบริ โภคปลาร้าที่ผลิตเองใน
ครัวเรื อน ก็ยงั คงมีการปรุ งอะไรเพิ่มเติม แม้วา่ จะมีการผลิตปลาร้าแบบดั้งเดิมกินเองในครัวเรื อนแล้วก็ตาม
แต่การปรุ งรส สี กลิ่น ก็อาจไม่มากนักเท่ากับไปซื้ อปลาร้ามาจากตลาด ทั้งนี้ เวลาจะทาอาหาร ทาแกง ทา
ส้มตาหรื อทากับข้าวอื่นๆ ก็ตาม ผูบ้ ริ โภคก็ยงั คงต้องมีการปรุ งรสชาติเพิ่มเติมเช่นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ใช้ผงชูรสแต่เนื่องจากเป็ นความเคยชินติดรสชาติอร่ อย
(2) ซื้ อปลาร้ามาบริ โภคในครัวเรื อน ในส่ วนของผูบ้ ริ โภคที่จะต้องซื้ อปลาร้ามา
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รับประทาน ส่ วนใหญ่จะเป็ นปลาร้าที่มาจากการปรุ งแต่งแล้ว เนื่องจากมีรสชาติอร่ อยกว่าปลาร้าแบบดั้งเดิม
ทั้งนี้ โดยส่ วนใหญ่มีการปรุ งเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปลาร้ าต่วง เพื่อจะได้หอม ดับกลิ่ นคาว เพิ่ม
ความอร่ อย และไม่ให้มีรสชาติเค็มมาก ส่ วนผสมที่ปรุ งเพิ่มเติม เช่น ผงชูรส กระเทียมดอง น้ าตาลปี๊ บ หอม
กระเทียม ใบเตย เป็ นต้น
 การบริ โภคปลาร้ าระดับชุมชน เป็ นการบริ โภคปลาร้าซึ่ งผ่านการปรุ งรส สี กลิ่น โดย
พ่อค้าเร่ พ่อค้าคนกลาง และผูป้ รุ งประกอบอาหารที่มีส่วนประกอบของปลาร้ า เช่ น พ่อค้าแม่คา้ ส้ มตา
และคนขายอาหารอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบของปลาร้ า ซึ่ งส่ วนใหญ่จะมีการปรุ งรส สี กลิ่ นอยู่แล้ว 100%
ส่ วนผสมที่ปรุ งเพิ่มเติม เช่น ผงชูรส กระเทียมดอง น้ าตาลปี๊ บ หอม กระเทียม ใบเตย เป็ นต้น ซึ่ งมีความ
เป็ นไปได้ยากที่จะไม่เพิ่มการปรุ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่ องของผงชูรส เนื่ องจากต้องตามใจผูบ้ ริ โภค/ลูกค้า
เป็ นสาคัญ
4.2.5 นโยบายหรือการรณรงค์ ให้ ความรู้ แก่ ประชาชนในเรื่องของการลดโซเดียม
นโยบายหรื อการรณรงค์ให้ความรู ้ แก่ประชาชนเรื่ องของการลดโซเดี ยมเป็ นปั จจัยสาคัญที่ ท าให้
ประชาชนมีความรู ้ความเข้าใจ เห็นความสาคัญและตระหนักเกี่ยวกับการลดการบริ โภคโซเดียมลง ซึ่ งน่าจะ
ส่ งผลทาให้ประชาชนมีสุขภาพดี ทั้งนี้ กลุ่มผูน้ าชุ มชนบางรายและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ได้กล่าวถึง นโยบาย
หรื อการรณรงค์ให้ความรู ้แก่ประชาชนที่เกิดขึ้น ควรจะเป็ นเรื่ องของการรณรงค์อาหารปลอดภัยให้ได้ตาม
มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน GMP อาทิ การผลิตปลาร้าที่รับรองความ
ปลอดภัย รับรองความสะอาด มีประโยชน์และมีผลกระทบต่อสุ ขภาพน้อยที่สุด ดังคากล่าวที่วา่
“คือในฐานะผูบ้ ริ โภคคือให้ดูนะคะ เหมือนเวลาเราจะซื้ อของอะไรสักอย่างนะคะ เหมือนอย่างน้ า
มีเครื่ องหมาย มีปริ มาณการผลิต มีวนั เดือนปี ที่อยูน่ ะคะ แล้วก็มีเครื่ องหมายรับรองตัวนี้ มี อย.นะคะ อย่าง
น้ าแข็งก็เหมือนกัน ที่เขาใส่ ถุงก็จะสะอาดปลอดภัยกว่าที่เป็ นกระสอบมาใช่ม้ ยั คะ ตัวนั้นก็เหมือนกัน ก็จะ
พยายามบอกอย่างนี้ นะคะว่า อย่างน้อยก็ให้มีเครื่ องหมายรั บรองว่า รั บ รองความปลอดภัย รั บรองความ
สะอาด ตัวนี้ ก็จะให้ช่วยหลายๆ ทาง ให้คนช่วยหลายๆ ทาง ทั้งออนไลน์ท้ งั โซเชี ยล ทั้งผูน้ าทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐเองก็จะบอกต่อๆ กันไปว่า ต่อไปนี้ สินค้าทุกอย่างสิ นค้าเกษตรไม่วา่ จะอะไรก็ตามนะคะ ข้าวนะคะ
หรื อของผลิตภัณฑ์แปรรู ปก็ตอ้ งให้มีเครื่ องหมายรับรอง บรรจุภณั ฑ์สวยงามมีที่มาที่ไป สื บต่อได้เดี๋ยวนี้ จะ
มีคิวอาร์ โค้ทเป็ นสี่ เหลี่ยมเคยเห็นมั้ยคะคิวอาร์ โค้ท มันจะสื บใช้สมาร์ ทโฟนสื บไปดูวา่ ใครผลิต ผลิตยังไง
ข้อมูลโภชนาการ ปลาร้านี่ให้ประโยชน์อะไรบ้าง ให้โปรตีนหรื อให้อะไร มีผลต่อสุ ขภาพเรายังไงบ้าง ตัว
นี้ ก็จะให้ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อว่าให้ทาอย่างนี้ กบั ผูบ้ ริ โภค เพื่อความปลอดภัยกับชี วิต แล้วก็สุขภาพ
อนามัยค่ะ”
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“จริ งๆ แล้วใครที่ผลิ ตปลาร้ าขายต้องเข้าสู่ ระบบแล้วตั้งแต่ปี 2555 คือสถานที่ผลิตต้องให้ได้ตาม
เกณฑ์ เค้าเรี ยก Primary GMP อันนี้แค่ปลาร้าอยูใ่ นไห อยูใ่ นถังนะ ถ้าอยากมีเลข อย. หรื ออะไร อยากจด
ต่อก็ไปว่าอันนั้น แต่สถานที่ตอ้ งได้ ต้องมีเลขสถานที่นะคะ ส่ วนปลาร้าที่เอามาต้มแล้วปรุ งรส กลายเป็ น
ไม่ใช่ ปลาร้ าแล้วนะคะ กลายเป็ นซอสในภาชนะที่ปิดสนิ ท อันนี้ เกณฑ์ GMP ฉะนั้นถามว่าปรุ งรสได้ม้ ยั
อะไรได้ม้ ยั ต้องไปดูสิ่งที่ปรุ งว่าประกาศใช้ได้ม้ ยั ห้ามใส่ ม้ ยั หรื อใส่ ได้ ใส่ ได้ปริ มาณเท่าไร นี่คือผูผ้ ลิตนะ
คะ ก็ถา้ อะไรช่วยได้ก็คงต้องให้อยู่ในระบบระเบียบ ส่ วนผูบ้ ริ โภคในเมื่ อท่านนายกผลิ ตปลาร้ าให้แบบ
ปลอดภัยแล้ว เราก็อย่าไปเติมเนอะ ไม่ใช่ ราดชู รสใส่ ทีละทัพพีอย่างนี้ นะ มันไม่อร่ อย ถ้าไม่ใส่ มนั ไม่
อร่ อย”
“ก็คือเน้นให้เข้าสู่ ระบบมากขึ้นนะครับ อีกจุดหนึ่ งในชุ มชน นอกจากปลาร้ ายังมีการผลิตปลาส้ม
ปลาส้มกลุ่มของเราก็รู้สึกขอ อย. กับทาง สสจ. อยูน่ ะครับ จะมีกลุ่มนางรอง ปลาส้มนางรองก็ยงั ขออยูน่ ะ
ครับผม แต่ก่อนจะเป็ นวัตถุดิบก็วา่ จะขอ อย. คือถ้าเข้าสู่ ระบบมันมีการตรวจสอบ มันก็น่าจะปลอดภัยนะ
ครับผม ส่ วนถ้าเอาเข้าสู่ ระบบได้ก็น่าจะปลอดภัย”
4.2.6 ข้ อเสนอแนะแนวทางเกีย่ วกับการผลิตปลาร้ าหรือการบริโภคปลาร้ าทีม่ ีผลดีต่อสุ ขภาพ
ข้อเสนอแนะแนวทางเกี่ ย วกับ การผลิ ตปลาร้ า หรื อการบริ โภคปลาร้ า ที่ มี ผ ลดี ต่อสุ ข ภาพ แบ่ ง
ออกเป็ น 4 เรื่ อง ได้แก่
1) การสื่ อสารประชาสัมพันธ์ และให้ ข้อมูลข่ าวสารเกี่ยวกับการผลิตปลาร้ าหรื อการบริ โภค ปลา
ร้ าที่ มีผลดีต่อสุ ขภาพ กล่าวคือ ควรมีการสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ และให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิ ต
ปลาร้ าหรื อการบริ โภคปลาร้ าที่ มีผลดี ต่อสุ ขภาพไปในชุ มชน การลดบริ โภคโซเดี ยม และเรื่ องอื่ นๆ ที่
เกี่ ยวข้อง โดยให้ครอบคลุ มประชาชนทุ กกลุ่ มทั้งผูผ้ ลิ ต ผูจ้ าหน่ ายและผูบ้ ริ โภค โดยมี หน่ วยงานหลัก
(สาธารณสุ ขหรื อเกษตร) ทาหน้าที่บูรณาการหลายภาคส่ วนให้การสื่ อสาร ประชาสัมพันธ์ และกระจาย
ข้อมูลข่าวสารอย่างทัว่ ถึง ไม่ว่าจะเป็ นเจ้าหน้าที่ อสม. ผูน้ าชุ มชน กานันผูใ้ หญ่บา้ น และประชาชนใน
ชุมชน ดังคากล่าวที่วา่
“มี แ นวทางที่ เ ป็ นไปได้ ก็ ต้อ งสร้ า งการรั บ รู ้ ก่ อ น สร้ า งการรั บ รู ้ อ ย่า งโซเดี ย มกับ ผงชู ร สหรื อ
ประโยชน์หรื อโทษตัวนี้ สาคัญเขาต้องรู ้ จกั ก่อน เพราะว่าโดยทัว่ ไปก็จะไม่รู้จกั ว่ามันคืออะไร มีโทษหรื อมี
ประโยชน์มากน้อยแค่ไหน ต้องสร้ างการรับรู ้ ก่อนแล้วถึงจะบูรณาการหลายส่ วนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ใน
หลายๆ หน่วยงานในชุมชน”
2) การปลูกจิ ตสานึ กของผู้ผลิ ตเกี่ ยวกับการผลิ ตปลาร้ าหรื อการบริ โภคปลาร้ าที่ มีผลดี ต่อสุ ขภาพ
ในส่ วนนี้ จะต้องมีการปลูกจิตสานึ กให้กบั ผูผ้ ลิตและผูป้ ระกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครัวเรื อน ระดับ
กลุ่ม และระดับโรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึ งผูจ้ าหน่ ายถึงความตระหนักและใส่ ใจในทุกขั้นตอนของ
การผลิ ต การจาหน่ ายจนไปสู่ การบริ โภค โดยการสร้ างความรู ้ ค วามเข้าใจ ชี้ ให้เห็ นความสาคัญ และ
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ตระหนักถึงปั ญหา ความเสี่ ยงและอันตรายของโรคที่จะเกิดมาจากการบริ โภคโซเดียมมากเกินไป เช่น โรค
ความดัน โรคไต เพื่อจะได้ผลิตปลาร้าให้มีคุณภาพ สะอาด และส่ งผลให้เกิดปั ญหาทางสุ ขภาพน้อยที่สุด
3) การปรั บพฤติ ก รรมการบริ โภคปลาร้ าที่ มีผลดี ต่อสุ ขภาพ กล่ าวคื อ เพื่อให้เกิ ดการรู ้ เ ท่ า ทัน
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น ผูบ้ ริ โภคจะต้องมีการปรับทัศนคติและปรับพฤติกรรมในการบริ โภคปลาร้า มี
การดูแลตนเองในเรื่ องอาหารการกิ นที่จะส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ อาทิ ทาปลาร้ากินเองในครัวเรื อน นาปลาร้ า
มาล้างทาความสะอาดและทาให้สุก ลดการปรุ งให้นอ้ ยลงหรื อไม่ปรุ งเลย ดังคากล่าวที่วา่
“ปกติอยู่บา้ นมีแต่ทาของตัวเอง ทากิ นเอง อย่างเวลาเป็ นการเป็ นงานก็ได้กินร่ วมกับเพื่อน ปลาร้า
ยามเป็ นการเป็ นงานก็ได้ปรุ งปลาร้า ไม่อย่างนั้นก็ทากินเอง”
4) การปรั บสู ตรหรื อพัฒนาสู ตรเกี่ยวกับการผลิตปลาร้ า หรื อการบริ โภคปลาร้ าที่ มีผลดีต่อสุ ขภาพ
ซึ่ งกลุ่มผูผ้ ลิตส่ วนใหญ่มีความยินดีที่จะทดลองปรับสู ตรในการที่จะผลิ ตปลาร้า และเป็ นข้อเสนอแนะจาก
กลุ่มเจ้าหน้าที่เช่นกัน ที่เห็นด้วยว่าจะมีการผลิตปลาร้าที่มีการลดโซเดียมลงให้มากที่สุด แต่ปลาร้าก็ยงั ได้
คุ ณภาพ รสชาติอร่ อยคงเดิ ม และสร้ างจุดขายที่เน้นเรื่ องความปลอดภัยและเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพน้อย
ที่สุด
จากการสนทนากลุ่มในครั้งนี้ ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมการสนทนาได้รับทราบข้อเท็จจริ งทั้งในกระบวนการ
กรรมวิธี ก ารผลิ ต วัตถุ ดิบ ตลอดจนการนาปลาร้ าไปปรุ งประกอบอาหารในชี วิตประจาวัน ซึ่ งเป็ นก าร
แลกเปลี่ ยนข้อมูลกันระหว่างทั้งในผูผ้ ลิ ต ผูบ้ ริ โภค รวมถึ งผูใ้ ห้ความรู ้ และดู แลทางด้านสาธารณสุ ข ซึ่ ง
สามารถสรุ ปออกมาเป็ นประเด็นต่างๆ ซึ่ งจะแสดงในตารางต่อไปนี้ (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 บทสรุ ปการสนทนากลุ่มต่อมุมมองของการผลิตปลาร้าเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ ปัจจุบนั มีการเติม
สี กลิ่น รส ลงไปซึ่ งเป็ นการเพิ่มโซเดียมส่ วนเกิน
หัวข้ อ
ความรู้ความเข้ าใจ
เกีย่ วกับโซเดียม
ความรู้ความเข้ าใจ
เกีย่ วกับการผลิตปลาร้ า

รายละเอียด
ส่ วนใหญ่รู้จกั โซเดียมว่าหมายถึงเกลือเป็ นลาดับแรก รองลงมาคือ ปลาร้า น้ าปลา ผง
ปรุ งรส รวมทั้งผงชูรส แต่ในทางตรงกันข้าม ยังขาดความตระหนักและเห็นความสาคัญ
ของสุ ขภาพ เนื่องจากเคยชินกับพฤติกรรมการบริ โภค และยึดติดกับรสชาติ
มีความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตปลาร้า เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ ม
ผูผ้ ลิ ตทั้งกลุ่ มแม่ บ ้าน กลุ่ มสตรี และโรงงานที่ ผลิ ตปลาร้ า ซึ่ งแต่ ละกลุ่ มก็ จะมี
รายละเอียดของขั้นตอนการผลิต วัตถุดิบ เทคนิ ค วิธีการ และสู ตรลับเฉพาะในการ
ผลิตที่แตกต่างกันไปอีกเช่นกัน
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ตารางที่ 7 บทสรุ ปการสนทนากลุ่มต่อมุมมองของการผลิตปลาร้าเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ ปัจจุบนั มีการเติม
สี กลิ่น รส ลงไปซึ่ งเป็ นการเพิ่มโซเดียมส่ วนเกิน (ต่ อ)
หัวข้ อ
สถานการณ์
การผลิตปลาร้ า

ความแตกต่ างของการผลิตปลาร้ า
ระหว่ างอดีตกับปัจจุบัน
สถานการณ์ การ
จาหน่ ายปลาร้ า

สถานการณ์ การบริ โภคปลาร้ า

รายละเอียด
แบ่งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1. ผลิตปลาร้าแบบชาวบ้านหรื อแบบดั้งเดิม ใช้ส่วนผสมเพียงปลา เกลือ และรา
ข้าว ซึ่ งผลิตโดยกลุ่มแม่บา้ นในครัวเรื อนเพื่อบริ โภคเอง แบ่งปั น ที่เหลือก็ขาย
บ้างในปริ มาณไม่มากนัก ส่ วนกลุ่มสตรี ที่ผลิตปลาร้าเน้นการรวมกลุ่มแม่บา้ น
ในการผลิตปลาร้าเพื่อการค้าขายเป็ นส่ วนใหญ่
2. ผลิตปลาร้าในโรงงานที่ผลิตปลาร้าที่เน้นการผลิตเพื่อการพาณิ ชย์ในปริ มาณ
มาก โดยปรุ งแต่งรสสี กลิ่นให้ตรงกับความต้องการของตลาดเป็ นสาคัญ และมี
การผลิตปลาร้าหลายประเภท ทั้งปลาร้าแกง ปลาร้าต่วง และน้ าปลาร้าต้มสุ ก
มี ความแตกต่ างตั้งแต่ การเตรี ยมวัต ถุ ดิ บ ประเภทของปลา ภาชนะที่ ใส่
กระบวนการผลิต ระยะเวลาที่หมัก การปรุ งแต่ง ความพิถีพิถนั และจุดประสงค์
ในการผลิต
แบ่งออกเป็ น 2 รู ปแบบ คือ
1. จาหน่ ายในหมู่บา้ น/ชุ มชน เน้นแบบดั้งเดิ ม แทบจะไม่ปรุ งแต่ง จาหน่ าย
ปริ มาณน้อย ครอบคลุมในหมู่บา้ น
2. จาหน่ายในเชิงพาณิ ชย์หรื อธุรกิจ เน้นปรุ งแต่ง รส สี กลิ่น จาหน่ายปริ มาณ
มาก ครอบคลุมตลาดขนาดใหญ่ขา้ มอาเภอข้ามจังหวัดข้ามภาค
1. บริ โภคปลาร้าระดับครัวเรื อน เน้นกิ นปลาร้าที่ ผลิตเองในครัวเรื อน อาจมี
การปรุ งเพิ่มเติมแต่ไม่มากนักเท่ากับซื้ อปลาร้าจากตลาด
2. บริ โภคปลาร้าระดับชุมชน เน้นกินปลาร้าซึ่ งผ่านการปรุ งรสสี กลิ่นแน่นอน
100% ด้ว ยผงชู ร ส กระเที ย มดอง น้ า ตาลปี๊ บ หอม กระเที ย ม ใบเตย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมนูสม้ ตา เพื่อจะได้หอม อร่ อย
ควรจะเป็ นเรื่ องของการรณรงค์อาหารปลอดภัยให้ได้ตามมาตรฐาน อย. หรื อ
มาตรฐาน GMP

นโยบาย/ การรณรงค์ ให้ ความรู้
เรื่ องของการลดโซเดียม
ข้ อเสนอแนะแนวทางเกีย่ วกับการ 1. สื่ อสารประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับการผลิตปลาร้าหรื อการ
ผลิตปลาร้ าหรื อการบริ โภคปลาร้ า บริ โภคปลาร้าที่มีผลดีต่อสุ ขภาพ
2. ปลูกจิตสานึ กของผูผ้ ลิตเกี่ยวกับการผลิตปลาร้าหรื อการบริ โภคปลาร้าที่ มี
ที่มีผลดีต่อสุ ขภาพ
ผลดีต่อสุ ขภาพ
3. ปรับพฤติกรรมการบริ โภคปลาร้าที่มีผลดีต่อสุ ขภาพ
4. ปรับสู ตรหรื อพัฒนาสู ตรเกี่ยวกับการผลิตปลาร้าหรื อการบริ โภคปลาร้าที่มี
ผลดีต่อสุ ขภาพ
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5. เก็บตัวอย่ างปลาร้ าในพืน้ ทีส่ ่ งวิเคราะห์ ทางห้ องปฎิบัติการทางเคมี
ระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงลึกและการสนทนากลุ่ม ได้ทาการเก็บตัวอย่างปลาร้าจากกลุ่มสตรี แม่บา้ น
น้ าปลาร้าปรุ งสาเร็ จ ที่จาหน่ายในพื้นที่ นาส่ งวิเคราะห์ทางห้องปฎิ บตั ิการ เพื่อหาปริ มาณโซเดียมคลอไรด์
พลังงาน สารอาหารหลัก เถ้าและความชื้น ดูการเปลี่ยนแปลงของปริ มาณโซเดียมคลอไลด์ ผลจากตารางที่ 8
พบปริ มาณโซเดียมของปลาร้าจากกลุ่มแม่บา้ นอยูใ่ นช่วง 4,557.5 - 5,268.2 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม และน้ าปลา
ร้าส้มตาปรุ งสาเร็ จ มีโซเดียมใกล้เคียงกันการตรวจเมื่อปี 2556 โดยเฉลี่ย 5,714.3 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ยคุณค่าสารอาหารต่อ 100 กรัม ในปลาร้าแกง และน้ าปลาร้าส้มตาปรุ งสาเร็ จ
ตัวอย่างปลาร้า
ปลาร้าแกง เนื้อ+น้ า
(กลุ่มสตรี แม่บา้ นโนนกาหลง
อ.พิบูลฯ)

ปลาร้าแกง เนื้อ+น้ า
(กลุ่มสตรี แม่บา้ นนกเต็น
อ.พิบูลมังฯ)

พลังงาน
(kcal)

ความชื้น
(g)

คาร์โบไฮ
เดรต (g)

โปรตีน ไขมัน
(g)
(g)

เถ้า
(g)

โซเดียม
(mg)

คลอไรด์
(mg)

77.2

73.3

0

6.8

5.6

15.0 4,557.5

70.0

67.3

1.3

14.5

0.8

16.2

5,268.2

7,745.0

76.3

69.3

1.9

12.7

2.0

14.2

4,651.2

6,098.9

21.1

90.8

1.2

0.4

3.0

13.9

4,802.6

3,939.5

31.4

87.6

1.2

0.2

6.2

19.0

6,463.5

7,001.2

18.3

90.7

0.8

0.2

3.4

17.8

5,876.7

5,611.4

5,045.5

ปลาร้าแกง
(ปลาตัวใหญ่เนื้อ+น้ า)แม่บา้ น
หมักกินเองในครัวเรื อน

น้ าปลาร้าสาเร็ จรู ป
(จ. ชัยภูมิ)
น้ าปลาร้าสาเร็ จรู ป
(จ.กาฬสิ นธุ์)
น้ าปลาร้าสาเร็ จรู ป
(จ.อุบล)

39

6. การทดลองพัฒนาสู ตรปลาร้ าให้ มปี ริมาณโซเดียมลดลง
6.1 การทดลองพัฒนาสู ตรปลาร้ า
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่มีปริ มาณโซเดียมลดลงดาเนินการโดยการลดปริ มาณการใช้เกลือแกง
และใช้เกลื อที่ มีปริ มาณโซเดี ยมลดลงซึ่ งมี จาหน่ ายในท้องตลาดทดแทน เพื่อให้เป็ นผลิ ตภัณฑ์ทางเลื อก
สุ ขภาพแก่ผบู ้ ริ โภค มีการทดลองทาผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่มีโซเดียมลดลงจานวน 4 สู ตร ซึ่ งผลิตด้วยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและผูผ้ ลิตในพื้นที่ โดยใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 6 เดือน ดังนี้
5. สู ตรควบคุม (สู ตรที่ 1): ใช้เกลือแกง (เกลือบ้าน)
6. สู ตรควบคุม (สู ตรที่ 2): ใช้เกลือแกงแบบแห้ง (เกลือปรุ งทิพย์)
7. สู ต รทดลอง (สู ต รที่ 3): ใช้เ กลื อ แกงแบบแห้ง ร่ ว มกับ เกลื อ สู ต รลดโซเดี ย ม ร้ อ ยละ 60 ที่
จาหน่ายในท้องตลาด ในอัตราส่ วน 1:1
8. สู ตรทดลอง (สู ตรที่ 4): ใช้เกลือสู ตรลดโซเดียม ร้อยละ60 ที่จาหน่ายในท้องตลาด
เนื่ องจาก เกลื อ แกงแบบแห้ง และเกลื อสู ต รลดโซเดี ย มที่ มี จ าหน่ า ยในท้องตลาด มี เนื้ อเกลื อ ที่
มากกว่าเกลือบ้าน หากเทียบในน้ าหนักที่เท่ากัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงคานวณโดยหักค่าความชื้ น เพื่อให้ในแต่ละ
สู ตรมีปริ มาณของเนื้ อเกลือที่เท่ากัน ซึ่ งจะส่ งผลให้ปลาร้าแต่ละสู ตรมีความเค็มใกล้เคียงกันโดยเกลือบ้านมี
ความชื้ น ร้อยละ 7 ของน้ าหนัก ในขณะที่เกลือแกงแบบแห้งและเกลื อลดโซเดียม ร้อยละ 60 มีความชื้ นที่
เท่ากัน คือ ร้อยละ 0.01 จึงสามารถคานวณออกมาเป็ นสู ตรได้ดงั นี้
นา้ หนักเกลือแห้ ง หรือ เกลือโซเดียมต่าทีใ่ ช้ (กรัม) = 0.93 x น้ าหนักเกลือบ้านที่ใช้ในสู ตร (กรัม)
จากการคานวณข้างต้น ทาให้แต่ละสู ตรจะมีปริ มาณเกลือที่ใช้แตกต่างกัน ในสู ตรเกลือแกงใช้เกลือ
แกงร้ อยละ 25.30 ของน้ าหนักปลาทั้งหมด และ (1) สู ตรเกลื อแกงแบบแห้ง (2) สู ตรเกลื อแกงแบบแห้ง
ร่ วมกับเกลือสู ตรลดโซเดียม ร้อยละ 60 ในอัตราส่ วน 1: 1 และ (3) สู ตรเกลือที่มีโซเดียมลดลง ร้อยละ 60 มี
เกลืออยูป่ ระมาณ ร้อยละ 23.25 โดยน้ าหนัก ที่มีเกลือโซเดียมคลอไรด์ 13.95 กรัมซึ่งมากกว่าข้อกาหนดตาม
มาตรฐานเกณฑ์การผลิตปลาร้า (มผช. ปลาร้า, 2557) ที่กาหนดให้มีปริ มาณของเกลือโซเดียมคลอไรด์ ไม่ต่า
กว่า ร้อยละ 12 โดยน้ าหนัก
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6.2 ทดสอบการยอมรับทางประสาทสั มผัสในผู้ทบี่ ริ โภคปลาร้ า
เมื่อหมักปลาร้ าครบ 6 เดื อน นาปลาร้ า ส่ งตรวจเชื้ อจุ ลินทรี ยก์ ่ อโรค พยาธิ และ ส่ งวิเคราะห์ หา
ปริ มาณคุณค่าทางสารอาหาร เพื่อหาปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ พลังงาน สารอาหารหลัก เถ้าและความชื้น เพื่อ
ดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโซเดียมที่เกิดขึ้นในปลาร้าแต่ละสู ตร ก่อนการนาไปทดสอบการยอมรับทาง
ประสาทสัมผัสในผูท้ ี่บริ โภคปลาร้า
การทดสอบการยอมรับผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่พฒั นา โดยผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั นาปลาร้าทั้ง 4 สู ตรไป
ใช้ในการปรุ งประกอบอาหารแทนการใช้ปลาร้าที่มีอยูเ่ ดิม และให้บนั ทึกผลคุณลักษณะด้าน สี กลิ่น รสชาติ
ที่เกิดขึ้น เปรี ยบเทียบกับปลาร้าที่ใช้อยูป่ ระจาในบ้าน และบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกที่นกั วิจยั เตรี ยมให้
(รู ปที่ 4) ทั้งนี้ มี ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทั้งหมด 55 ครัวเรื อน ใช้ระยะเวลา 20 วัน (สู ตรละ 5 วัน) โดยการสุ่ มแจก
ตัวอย่างแต่ละสู ตร ทาให้ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั จะไม่ทราบว่าแต่ละสัปดาห์ได้รับสู ตรอะไร โดยตัวอย่างปลาร้ าที่
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ได้รับจะบรรจุในขวดแก้วที่ติดฉลากชื่ อผูเ้ ข้าร่ วม-ลาดับขวดที่ได้รับ พร้อมข้อแนะนาให้ควร
ปรุ งปลาร้าให้สุกก่อนบริ โภค (รู ปที่ 5)

รู ปที่ 4 แบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์ปลาร้าทางเลือกตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ชื่อผู้เข้ าร่ วมวิจัย – ลาดับขวดทีไ่ ด้ รับ
คาแนะนา/คาเตือนในการรับประทานปลาร้ า

รู ปที่ 5 ภาพแสดงตัวอย่างปลาร้าสาหรับการทดสอบทางประสาทสัมผัสแบบ home use test
ข้อแนะนาเขียนกากับในฉลากว่า “กินปลาร้ าดิบเสี่ ยงต่ อพยาธิใบไม้ ตับและมะเร็งถุงนา้ ดี ควรปรุ ง
สุ กก่ อนกิน” เพื่อเป็ นการย้าเตือนให้ตระหนักถึงความสะอาดและความปลอดภัยในการรับประทานปลาร้า
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6.3 ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสั มผัสปลาร้ า
ผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส คุณลักษณะด้าน สี กลิ่น และรสชาติ ของปลาร้าที่หมัก
ด้วยเกลือต่างชนิ ดกันทั้ง 4 สู ตร จากผูร้ ่ วมวิจยั 55 ครัวเรื อน ที่นาปลาร้าไปปรุ งประกอบอาหาร ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการยอมรับทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาร้า (ด้ านสี )
สูตรเกลือบ้าน

กลุ่มอาหาร

สูตรเกลือแกงแบบแห้ง

สูตรเกลือแกงแบบแห้งผสม
กับเกลือสูตรลดโซเดียม
ร้อยละ 60 (1:1)

สูตรเกลือสูตรลดโซเดียม
ร้อยละ 60

n

Mean ± SD

n

Mean ± SD

n

Mean ± SD

n

Mean ± SD

ทั้งหมด

430

1.75 ± 0.44a

407

1.73 ± 0.47 a

401

1.73 ± 0.47 a

409

1.74 ± 0.45 a

ส้มตา

77

1.70 ± 0.49 a

72

1.72 ± 0.51 a

68

1.72 ± 0.48 a

63

1.75 ± 0.48 a

แกง อ่อม

181

1.73 ± 0.45 a

173

1.72 ± 0.48 a

188

1.72 ± 0.46 a

197

1.76 ± 0.43 a

น้ าพริ ก

141

1.78 ± 0.42 a

133

1.73 ± 0.46 a

121

1.74 ± 0.50 a

131

1.71 ± 0.47 a

หมก

29

1.83 ± 0.39 a

28

1.75 ± 0.44 a

23

1.78 ± 0.42 a

17

1.82 ± 0.39a

ย่าง

2

2.00 ± 0.00

1

2.00

1

2.00

1

2.00

หมายเหตุ: 1. ค่าที่แสดง คือ ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. n = จานวนรายการอาหาร 3. คะแนนที่ใช้ในการประเมิน 0= แย่ลง, 1= เหมือนเดิม, 2= ดีข้ ึน
4. ลักษณะทางประสาทสัมผัส (ด้านสี ) ในแต่ละสูตรของทุกกลุ่มอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p> 0.05)

ตารางที่ 9 แสดงให้เห็นถึงผลการทดสอบทางประสาทสัม ผัสการยอมรับทางด้านสี ในปลาร้ าทั้ง 4
สู ตร พบว่า มีเมนูอาหารทั้งหมด 1,647 รายการ แบ่งเป็ นสู ตรเกลือบ้าน 430 รายการ สู ตรแกงแบบแห้ง (เกลือ
ปรุ งทิพย์) 407 รายการ เกลือแกงแบบแห้งร่ วมกับเกลื อลดโซเดี ยม 401 รายการ และสู ตรเกลือลดโซเดียม
409 รายการ มีคะแนนเฉลี่ ยด้านสี ในปลาร้ าแต่ละสู ตรอยู่ในช่ วง 1 ถึง 2 คือ “เหมือนเดิ ม ถึ ง ดี ข้ ึน” ในทุก
สู ตร เมื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ ยระหว่างอาหารที่ปรุ งด้วยปลาร้ าที่หมักด้วยเกลื อต่างชนิ ดกันนั้นไม่พบความ
แตกต่ า งอย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ (p>0.05) โดยใช้ผู้ท ดสอบจ านวน 55 ครั ว เรื อ น ซึ่ งแต่ ล ะสู ต รเมื่ อ
เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยโดยการแบ่งตามกลุ่มอาหารทั้งหมด 5 ประเภทอาหาร (ส้มตา, แกง อ่อม, น้ าพริ ก, หมก,
ย่าง) ก็ไม่พบความแตกต่างในด้านของสี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์แบบรวมทุกเมนูอาหาร นัน่ แสดงให้เห็น
ว่า เกลือที่ใช้หมักปลาร้าที่แตกต่างกันนั้นไม่มีผลต่อสี ของอาหารที่ทดสอบไม่วา่ จะในกลุ่มอาหารประเภทใด
ก็ตาม (p>0.05) เช่นเดียวกับการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสในด้านของกลิ่ น (ตารางที่10) โดย
พบว่าค่าเฉลี่ยของการยอมรับทางด้านกลิ่นในอาหารที่ปรุ งประกอบด้วยปลาร้าที่หมักจากเกลือต่างชนิ ดกัน
นั้นมีคะแนนการทดสอบที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งเมื่อทดสอบเพื่อเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างสู ตร พบว่าไม่มีความ
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แตกต่างอย่างมี นัยสาคัญ (p> 0.05) รวมทั้ง เมื่ อพิจารณาเป็ นกลุ่ มอาหารก็พบว่ามี แนวโน้มไปในทิ ศ ทาง
เดียวกัน ซึ่ งมีค่าคะแนนการทดสอบอยูใ่ นช่วง 1 ถึง 2 คือ “เหมือนเดิม ถึง ดีข้ ึน”
ตารางที่ 10 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาร้า (ด้ านกลิน่ )
สูตรเกลือบ้าน

กลุ่มอาหาร
n

Mean ± SD

สูตรเกลือแกงแบบ
แห้ง

สูตรเกลือแกงแบบแห้งผสม
กับเกลือสูตรลดโซเดียม
ร้อยละ 60 (1:1)

n

Mean ± SD

n

Mean ± SD

สูตรเกลือสูตรลด
โซเดียมร้อยละ 60
n

Mean ± SD

ทั้งหมด

430

1.42 ± 0.72 a

407

1.49 ± 0.70 a

401

1.44 ± 0.77 a

409 1.44 ± 0.71 a

ส้มตา

77

1.49 ± 0.62 a

72

1.47 ± 0.78 a

68

1.35 ± 0.81 a

63

แกง อ่อม

181

1.43 ± 0.69 a

173

1.51 ± 0.66 a

188

1.48 ± 0.75 a

197 1.45 ± 0.70 a

น้ าพริ ก

141

1.35 ± 0.80 a

133

1.47 ± 0.74 a

121

1.45 ± 0.76 a

131 1.41 ± 0.69 a

หมก

29

1.38 ± 0.78 a

28

1.46 ± 0.64 a

23

1.26 ± 0.81 a

17

ย่าง

2

1

2.00

1

2.00 ± 0.00

2.00

1

1.41 ± 0.76 a

1.59 ± 0.71 a
1.00

หมายเหตุ: 1. ค่าที่แสดง คือ ค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. n = จานวนรายการอาหาร 3. คะแนนที่ใช้ในการประเมิน 0= แย่ลง, 1= เหมือนเดิม, 2= ดีข้ ึน
4. ลักษณะทางประสาทสัมผัส (ด้านกลิ่น) ในแต่ละสูตรของทุกกลุ่มอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p> 0.05)

ตารางที่ 11 แสดงผลการทดสอบการยอมรั บ ทางประสาทสั ม ผัส ด้า นรสชาติ ใ นอาหารที่ ป รุ ง
ประกอบจากปลาร้าที่หมักด้วยเกลื อต่างชนิ ดกัน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่าอาหารที่ปรุ งประกอบจาก
ปลาร้าสู ตรที่หมักด้วยเกลือลดโซเดียมนั้นมีความแตกต่างจากปลาร้าที่หมักด้วยเกลือแกงแบบแห้ง และสู ตร
เกลือแกงแบบร่ วมกับเกลื อลดโซเดี ยมในอัตราส่ วน 1:1 (p< 0.05) แต่ไม่แตกต่างจากที่หมักด้วยเกลื อบ้าน
โดยมีค่าคะแนนการยอมรับอยูท่ ี่ 1.62 ± 0.65 (เหมือนเดิม-ดี ข้ ึน)ในปลาร้าที่หมักด้วยเกลือบ้าน และ 1.52 ±
0.74 (เหมือนเดิม-ดี ข้ ึน) ในปลาร้ าที่หมักด้วยเกลื อลดโซเดี ยม และเมื่อพิจารณาตามรายกลุ่มอาหาร พบว่า
คะแนนการยอมรั บ ด้า นรสชาติ ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ทางสถิ ติ (p> 0.05) ในทุ ก กลุ่ ม อาหาร
นอกจากนี้ ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั ร้อยละ 4 กล่าวว่าอาหารที่ปรุ งด้วยปลาร้ าที่หมักด้วยเกลื อแกงแบบแห้ง
ผสมกับเกลือลดโซเดียมนั้นมีรสขมเล็กน้อย ซึ่ งอาจเป็ นผลของโพแทสเซียมคลอไรด์ที่นามาใช้ทดแทนเกลือ
แกง (โซเดียมคลอไรด์) แต่อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ข้าร่ วมโคงการวิจยั ทั้งหมด ยอมรับรสชาติอาหารที่ปรุ งจากปลา
ร้าทั้ง 4 สู ตรที่พฒั นาขึ้น โดยคะแนนการยอมรับอยูใ่ นช่วง เหมือนเดิมถึงดีข้ ึน
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ตารางที่ 11 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาร้า (ด้ านรสชาติ)
สูตรเกลือบ้าน

กลุ่มอาหาร

สูตรเกลือแกงแบบ
แห้ง

สูตรเกลือแกงแบบแห้งผสม
กับเกลือสูตรลดโซเดียม
ร้อยละ 60 (1:1)

สูตรเกลือสูตรลดโซเดียม
ร้อยละ 60

n

Mean ± SD

n

Mean ± SD

n

Mean ± SD

n

Mean ± SD

ทั้งหมด

430

1.62 ± 0.66 ab

407

1.66 ± 0.60b

401

1.66 ± 0.63b

409

1.52 ± 0.74a

ส้มตา

77

1.57 ± 0.64 a

72

1.69 ± 0.64 a

68

1.63 ± 0.71 a

63

1.54 ± 0.76 a

แกง อ่อม

181

1.65 ± 0.63 a

173

1.66 ± 0.56 a

188

1.66 ± 0.60 a

197

1.52 ± 0.73a

น้ าพริ ก

141

1.65 ± 0.66 a

133

1.65 ± 0.61 a

121

1.66 ± 0.63 a

131

1.49 ± 0.75 a

หมก

29

1.45 ± 0.83 a

28

1.64 ± 0.68 a

23

1.65 ± 0.65 a

17

1.62 ± 0.70 a

ย่าง

2

2.00 ± 0.00

1

2.00

1

2.00

1

2.00

หมายเหตุ: 1. ค่าที่แสดง คือค่าเฉลี่ย ± ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2. n = จานวนรายการอาหาร 3. คะแนนที่ใช้ในการประเมิน 0= แย่ลง, 1= เหมือนเดิม, 2= ดีข้ ึน
4. ลักษณะทางประสาทสัมผัส (รสชาติ) ในแต่ละสูตรของกลุ่มอาหารไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ (p> 0.05) ยกเว้น กลุ่มอาหารประเภท แกง อ่อม (p<0.05)

จากผลการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส แสดงให้เห็ นว่า การใช้โพแทสเซี ยมคลอไรด์
ทดแทนเกลื อบ้า น หรื อโซเดี ย มคลอไรด์ ในการหมักปลาร้ า เป็ นทางเลื อกสาหรั บการหมัก ปลาร้ าที่ ใ ห้
ปริ มาณของโซเดียมลดลงโดยให้ผลในด้านของรสชาติ สี กลิ่นไม่แตกต่างจากการหมักด้วยการใช้เกลื อบ้าน
หรื อโซเดียมคลอไรด์เพียงอย่างเดียว ซึ่ งจะส่ งผลดีต่อผูบ้ ริ โภคในด้านของสุ ขภาพและลดความเสี่ ยงต่อการ
เกิดโรคความดันโลหิตสู ง
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6.4 ปริมาณสารอาหารในปลาร้ าสู ตรทีพ่ ฒ
ั นา
ปริ มาณโซเดียมคลอไรด์ พลังงาน สารอาหารหลัก และความชื้น ของปลาร้าที่พฒั นาขึ้นทั้ง 4 สู ตร
ดังตารางที่ 12
ตารางที่ 12 คุณค่าสารอาหารต่อ 100 กรัม ในปลาร้าที่หมักโดยใช้เกลือต่างกัน
สูตร

เกลือที่ใช้

พลังงาน

ความชื้น

(kcal)

(g)

คาร์โบไฮ
เดรต (g)

(g)

(g)

(mg)

โพแทส
เซียม (mg)

โปรตีน ไขมัน โซเดียม

คลอไรด์
(mg)

1

เกลือบ้าน

82.4

65.8

3.3

11.3

2.7

4,210.4

241.2

7,051.8

2

เกลือแกงแบบแห้ง

82.9

65.1

2.45

12.0

2.8

4,699.4

226.8

7,542.3

3

เกลือแกงแบบแห้งผสม
กับเกลือสู ตรลดโซเดียม
ร้อยละ 60 ( 1:1)

73.56

66.0

2.37

12.11

1.74

3,591.9

2,169.1

6,829.6

4

เกลือสูตรลดโซเดียม
ร้อยละ 60

75.29

65.13

4.13

11.44

1.50

2,049.4

3,942.2

5,789.3

หมายเหตุ: 1. ตัวเลขที่แสดง ค่าเฉลี่ยของค่าวิเคราะห์ (n=2)
2. ปลาร้าทั้ง 4 สูตรมีการคานวณปริ มาณ เกลือให้เหมาะสมโดยคานวณปริ มาณจากปริ มาณความชื้นของเกลือแต่ละชนิด

จากตารางดังกล่าว (ตารางที่ 12) แสดงให้เห็นว่าปริ มาณโซเดี ยมในปลาร้าที่หมักโดยใช้เกลื อ ลด
โซเดียมมีปริ มาณลดลง โดยปลาร้าที่หมักด้วยเกลือปกติ มีปริ มาณโซเดียม 4,210 – 4,699 มิลลิกรัม/100 กรัม
ขณะที่ปลาร้าสู ตรที่หมักด้วยเกลือสู ตรลดโซเดียม มีปริ มาณโซเดียม 2,049 - 3,591 มิลลิกรัม/100 กรัม ขึ้นอยู่
กับปริ มาณการใช้เกลื อสู ตรลดโซเดี ยม ซึ่ งมีปริ มาณโซเดียมเมื่อเทียบกับปลาร้ าสู ตรที่หมักด้วยเกลื อบ้าน
(สู ตรที่ 1) คิดเป็ น ร้อยละ 85.3 และ 48.7 ในสู ตรที่ 3 และ 4 ตามลาดับ ในขณะเดียวกันปริ มาณโพแทสเซี ยม
มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นในปลาร้าสู ตรที่ 3 และ 4 เนื่องจาก ในเกลือลดโซเดียมมีการใช้โพแทสเซี ยมคลอไรด์
ทดแทนโซเดียมคลอไรด์
การประมาณการได้รับโซเดียมจากอาหาร เช่น ส้มตา โดยนาผลวิเคราะห์ปริ มาณโซเดี ยมในปลาร้า
แต่ละสู ตรไปคานวณร่ วมกับปริ มาณการใช้ปลาร้าของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการวิจยั พบว่า โซเดียมที่ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั
ได้รับจากการรับประทานส้มตาหนึ่งจาน ที่ปรุ งจากปลาร้าสู ตรที่หมักด้วยเกลือลดโซเดียมมีปริ มาณโซเดียม
น้อยที่สุด คือ 512.3 มิลลิกรัม โดยคิดเป็ นประมาณร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปริ มาณโซเดี ยมในส้มตาที่ จาก
ปลาร้าที่หมักด้วยเกลือบ้าน (1,052.6 มิลลิกรัมต่อจาน) ดังตารางที่ 13 นอกจากนี้ ปั จจัยที่ส่งผลต่อปริ มาณ
โซเดี ย มในอาหารนั้น ไม่ ใ ช่ เ พี ย งแต่ ป ริ ม าณโซเดี ย มที่ มี อ ยู่ใ นเครื่ อ งปรุ ง เท่ า นั้น หากแต่ ย งั ขึ้ น อยู่ ก ับ
พฤติกรรมการบริ โภค หรื อการปรุ งรสของแต่ละบุคคลด้วย โดยจะเห็นว่าผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั บางรายถึงแม้จะใช้
ปลาร้าสู ตรที่หมักด้วยเกลือลดโซเดียมแล้ว แต่ใช้ในปริ มาณที่มากกว่าปริ มาณที่ใช้โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ส่ วน
ใหญ่ ใ ช้ถึ ง 2 เท่ า ก็ จะท าให้ไ ด้รับ ปริ ม าณโซเดี ย มที่ สู ง ขึ้ น ดัง นั้น การมี ผลิ ตภัณฑ์ทางเลื อกที่ มี ปริ มาณ
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โซเดียมที่ลดลงนับว่าเป็ นตัวช่วยที่ดีในการลดปริ มาณโซเดียมจากการปรุ งรส แต่อย่างไรก็ตาม สิ่ งสาคัญอีก
อย่างหนึ่ งที่ไม่ควรมองข้าม คือการสร้างนิสัยหรื อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปรุ ง หรื อการลดการบริ โภครส
เค็มให้ลดลง ซึ่ งการดาเนิ นการควบคู่กนั ทั้งการส่ งเสริ มการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการพัฒนาเครื่ องปรุ ง
รสโซเดียมต่า จะเป็ นการป้ องกัน รวมทั้งลดปั จจัยเสี่ ยงต่อความดันโลหิ ตสู งได้อย่างบูรณาการและยัง่ ยืน
ตารางที่ 13 ปริ มาณโซเดียมและโพแทสเซี ยม ในปลาร้าที่หมักจากเกลือต่างชนิดกัน
ในส้มตา 1 จาน (335 กรัม)
โซเดียม (มก.)
ปริ มาณ
ปลาร้าที่ใช้ (ก.)

ปริ มาณที่ผเู้ ข้าร่ วมวิจยั ส่ วนใหญ่ใช้
2 ช้อนกินข้าว (25)
2 ช้อนกินข้าว (25)
2 ช้อนกินข้าว (25)
2 ช้อนกินข้าว (25)
ปริ มาณมากสุ ดที่ใช้โดยผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั
บางราย
3 ช้อนกินข้าว (37.5)
1 ทัพพี (50)
1 ทัพพี (50)

สูตรปลาร้า

โพแทสเซียม (มก.)

ในปลาร้า
(100 ก.)

ในส้มตา
1 จาน

ในปลาร้า
(100 ก.)

ในส้มตา
1 จาน

เกลือบ้าน
เกลือแกงแบบแห้ง
เกลือแกงแบบแห้งผสมกับเกลือ
สู ตรลดโซเดียมร้อยละ 60 (1:1)
เกลือสู ตรลดโซเดียม ร้อยละ 60

4,210.4
4,699.4

1,052.6
1,174.9

241.2
226.8

60.3
56.7

3,591.9
2,049.4

898.0
512.3

2,169.1
3,942.2

542.4
985.6

เกลือบ้าน
เกลือแกงแบบแห้ง
เกลือสู ตรลดโซเดียม ร้อยละ 60

4,210.4
4,699.4
2,049.4

1,578.9
2349.7
1,024.7

241.2
226.8
3,942.2

90.4
113.4
1,971.1

หมายเหตุ: 1. การคานวณปริ มาณโซเดียมในส้มตา 1จาน คานวณจากปริ มาณโซเดียมในปลาร้าจากผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการอาหารเท่านั้น
2. ปลาร้า 1 ช้อนกินข้าว น้ าหนักประมาณ 12.5 กรัม 1 ทัพพี น้ าหนักประมาณ 50 กรัม (เทียบเท่า 4 ช้อนกินข้าว)

ปั จจุบนั ร้ านขายส้ มตานิ ยมใช้น้ าปลาร้ าปรุ งสุ กในการปรุ งส้ มตา ผูว้ ิจยั จึงได้ดาเนิ นการวิเคราะห์
ปริ มาณโซเดียม โพแทสเซี ยม และคลอไรด์ที่เปลี่ยนไป เมื่อใช้ปลาร้าที่หมักด้วยเกลือสู ตรที่มีโซเดียมลดลง
ในการปรุ งน้ าปลาร้าปรุ งสุ ก เปรี ยบเทียบกับการใช้ปลาร้าที่หมักด้วยเกลือบ้านปกติ ทั้งนี้ น้ าปลาร้าปรุ งสุ กที่
ร้านส้มตาใช้ทาส้มตาขาย จะนาปลาร้ามาต้ม เติมส่ วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ ผงชู รส กะปิ น้ าเปล่า น้ าตาล
ทราย ผงปรุ งรส (รสดี ) และน้ ากระเที ยมดอง นาไปต้มจนเดื อด ประมาณ 20 - 30 นาที แล้วกรองเอาแต่
น้ าปลาร้าเท่านั้น โดยน้ าปลาร้าปรุ งสุ กที่นามาวิเคราะห์ปริ มาณโซเดียม โพแทสเซี ยมและคลอไรด์ ซึ่ งปรุ ง
โดยแม่คา้ ส้มตาคนเดียวกัน มีส่วนประกอบ ดังตารางที่ 14 ซึ่ งพบว่าปริ มาณโซเดียมในน้ าปลาร้าปรุ งสุ กที่
ใช้ปลาร้าซึ่งหมักด้วยเกลือสู ตรลดโซเดียมมีปริ มาณลดลง ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับน้ าปลาร้าปรุ งสุ กที่ใช้ปลา
ร้าปกติ (ปลาร้าตลาดหนองบัว) ปริ มาณผงชูรสซึ่ งประมาณจากสัดส่ วนของโซเดียมและคลอไรด์ ไม่แตกต่าง
กัน ดังตารางที่ 15 โดยผงชู รสที่พบน่ าจะมาจากเครื่ องปรุ งชนิ ดอื่นๆ ที่เพิ่มเติมลงไป เช่ น ผงชู รส กะปิ น้ า
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กระเทียมดอง และผงปรุ งแต่ง (รสดี) เป็ นต้น จากการชิมรสชาติของน้ าปลาร้าปรุ งสุ ก โดยแม่คา้ ซึ่ งเป็ นผูป้ รุ ง
น้ าปลาร้ า พบว่า น้ าปลาร้ าปรุ งสุ กทั้ง 3 สู ตรมี รสชาติ และความเค็มใกล้เคี ยงกัน ซึ่ งเป็ นผลมาจากเกลื อ
โซเดียมต่าที่ใช้ในการหมักปลาร้าของงานวิจยั นี้ ใช้สารโพแทสเชี ยมคลอไรด์เป็ นสารทดแทนความเค็ม ทา
ให้เครื่ องปรุ งรสที่ใช้เกลื อดังกล่าวมีปริ มาณโซเดี ยมลดลงและระดับความเค็มไม่เปลี่ ยนแปลง แม้จะเป็ น
เครื่ องปรุ งรสที่มีลกั ษณะเหลวหรื อกึ่งแข็งกึ่งเหลว ทาให้สามารถในไปใช้ในการปรุ งรสได้หลากหลายมาก
ขึ้น โดยไม่จาเป็ นต้องเพิ่มปริ มาณการใช้เครื่ องปรุ งรสชนิดนั้นๆ
ตารางที่ 14 ร้อยละส่ วนประกอบน้ าปลาร้าส้มตาปรุ งสาเร็ จ ต่อ 100 กรัม
แหล่งที่มาของปลาร้า
ปลาร้าหมักด้วยเกลือแกง
ส่ วนประกอบ (ก.)
ปลาร้าปกติ
แบบแห้งผสมกับเกลือสู ตร
(ตลาดหนองบัว)
ลดโซเดียม (1:1)
ปลาร้า
43.1
40.4
น้ าสะอาด
43.1
46.9
รสดี
0.8
0.8
กะปิ
2.4
2.4
น้ ากระเทียมดอง
8.5
7.8
ผงชูรส
0.6
0.6
น้ าตาลทรายแดง
0.9
0.9
ใบหม่อน
0.6
0.6

ปลาร้าหมักด้วย
เกลือสู ตรลด
โซเดียม
41.2
45.7
0.8
2.4
7.8
0.6
0.9
0.6

ตารางที่ 15 ปริ มาณโซเดียม โพแทสเซี ยม และ คลอไรด์ ต่อ 100 กรัมในน้ าปลาร้าต้มสุ ก
แหล่งที่มาของปลาร้า

ปริ มาณสารอาหารจากการวิเคราะห์
(มิลลิกรัม/ 100 กรัม)
โซเดียม

ปลาร้าปกติจากตลาดหนองบัว
ปลาร้าหมักด้วยเกลือแกงแบบ
แห้งผสมกับเกลือลดโซเดียม
ปลาร้าหมักด้วยเกลือลดโซเดียม

โพแทสเซียม คลอไรด์

ปริ มาณที่ได้จากการคานวณจากค่า
วิเคราะห์ (กรัม/ 100 กรัม)
โซเดียม
โพแทสเซียม
ผงชูรส
คลอไรด์
คลอไรด์
2.80
0.46
10.81

2,573.0

240.9

1,920.4

2,386.0

1641.0

2,722.7

2.03

3.13

11.67

1,572.9

1852.2

1,860.1

0.29

3.53

10.71
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จากการเก็บข้อมูลการทา “ส้มตา” ภายใต้โครงการสร้ างฐานข้อมูลวัตถุ ดิบอาหารฯ ปี พ.ศ. 2556
พบว่า มี ค่ า เฉลี่ ย ของการใช้น้ า ปลาร้ า ปรุ ง สุ ก ในการปรุ ง ส้ ม ตา 1 หน่ วยบริ โภค (150 กรั ม ) ใช้น้ า ปลาร้ า
ประมาณ 22.5 กรัม หากคานวณปริ มาณโซเดี ยมจากการใช้น้ าปลาร้ าปรุ งสุ กที่ตม้ มาจากปลาร้ าที่หมักด้วย
เกลือต่างชนิ ดกันข้างต้น พบว่า หากเรารับประทานส้มตาโดยใช้น้ าปลาร้าต้มสุ กที่ใช้ปลาร้าหมักด้วยเกลื อ
ลดโซเดียม จะได้รับปริ มาณโซเดียมลดลง ร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับน้ าปลาร้าปกติ (ตารางที่ 16)
ตารางที่ 16 ปริ มาณโซเดียม ในส้มตาหนึ่งหน่วยบริ โภค (150 กรัม) ที่ปรุ งด้วยน้ าปลาร้าปรุ งสุ ก 22.5 กรัม
แหล่งที่มาของปลาร้า
ตลาดหนองบัว
ปลาร้าหมักด้วยเกลือแกงแบบแห้ง
ผสมกับเกลือสูตรลดโซเดีย
ปลาร้าหมักด้วยเกลือลดโซเดียม

ปริ มาณโซเดียมในน้ าปลาร้า
ปรุ งสุก (มิลลิกรัม/100 กรัม)
2,573.0

ปริ มาณโซเดียมในส้มตาหนึ่ง
หน่วยบริ โภค (มิลลิกรัม)
578.9

2,386.0

536.8

1,572.9

353.9

หมายเหตุ: 1. ปริ มาณน้ าปลาร้าปรุ งสุ กที่ใช้ เป็ นปริ มาณค่าเฉลี่ยที่ได้จากการเก็บข้อมูล ภายใต้โครงการ “สร้างฐานข้อมูลวัตถุดิบอาหารฯ“ ปี 2556
2. ปริ มาณโซเดียมดังกล่าวเป็ นปริ มาณที่คานวณแต่เพียงในน้ าปลาร้าปรุ งสุ กเท่านั้น

จากการลงสัมภาษณ์ เชิ งลึ กในกลุ่ มผูผ้ ลิ ตปลาร้ าได้กล่ าวถึ ง ปลาร้ าคุ ณภาพดี ต้องมีสีสวย กลิ่ นที่
หอม และรสชาติที่กลมกล่อม โดยปั จจัยสาคัญที่ทาให้ปลาร้ามีคุณภาพดี คือ ความสะอาดและปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งปลาร้าเป็ นอาหารประเภทหมักดองชนิ ดหนึ่ ง ที่สามารถพบเชื้ อจุลินทรี ยก์ ่ อโรคและพยาธิ ไ ด้
หากวัตถุ ดิบ รวมถึ งกรรมวิธีการผลิ ตไม่ถูกต้องและสะอาดเพียงพอ จากการส่ งตัวอย่างปลาร้ าที่หมักด้วย
เกลือต่างชนิดกัน เพื่อวิเคราะห์หาเชื้ อจุลินทรี ยก์ ่อโรคและพยาธิ ซึ่ งเป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค จากตารางที่ 17
พบว่ า ปลาร้ า ทั้ง 4 สู ต ร ผ่ า นมาตรฐานตามมาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ ชุ ม ชน ของส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2557) ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงปริ มาณความเข้มข้นของเกลื อที่
ใช้ในสู ตรการหมักปลาร้าและระยะเวลาที่ใช้ในการหมักเพียงพอที่จะใช้ถนอมรักษาคุณภาพของปลาร้า
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์เชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรค และ พยาธิ ในปลาร้า สู ตรที่พฒั นา
Yeast
Mold

Samonella Clostridium Staphylococcus
aureus/g
spp. /25g perfringens/g

ปลาร้า

E.coli/g

เกณฑ์ที่กาหนด

Less
than 3

Less than

สูตรเกลือแกงแบบ
แห้ง

less
than 3
less
than 3

less than
10 cfu
less than
10 cfu

สูตรเกลือแกงแบบ
แห้งผสมกับเกลือลด
โซเดียม

less
than 3

less than
10 cfu

สูตรเกลือลด
โซเดียม

less
than 3

3.2.0*10

สูตรเกลือบ้าน

1*10

3

2

Bacillus
cereus/g

พยาธิ
ตัวจี๊ด

ตัวอ่อน
พยาธิ
ใบไม้ตบั

ND

ND

ND

ND

ND

ND

Less than
1*103

Less than
1*103

Less than
1*103

less than
100 cfu
less than
100 cfu

less than
100 cfu
less than
100 cfu

1.0*102
cfu
5.3*102
cfu

ND

less than
100 cfu

less than
100 cfu

4.8*102
cfu

ND

ND

ND

less than
100 cfu

less than
100 cfu

7.0*102
cfu

ND

ND

ND
ND
ND

หมายเหตุ: เกณฑ์อา้ งอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่ อง “ปลาร้า” ปี 2557 (มผช.37/ 2557)
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สรุปผลโครงการ
การดาเนิ นการศึ กษาวิจยั เรื่ องปลาร้ า ภายใต้โครงการ “การพัฒนาปลาร้ าและผลิ ตภัณฑ์ปลาร้ า
ทางเลือกตามภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ ” บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ โดยการลงสารวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่
เพื่อศึกษาแนวทางในการผลิตปลาร้าที่เหมาะสมตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษาความเป็ นไปได้ในการ
ผลิตปลาร้าที่มีปริ มาณโซเดียมลดลงโดยการหมักตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถปฏิบตั ิได้จริ งและเป็ น
ที่ยอมรับจากกลุ่มเป้ าหมาย
การศึ กษาแนวทางในการผลิ ตปลาร้ าที่ เหมาะสมตามวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่ น ใช้กระบวนการเก็บ
ข้อมูลเชิ งลึ ก และการสนทนากลุ่ม ในกลุ่มผูผ้ ลิตปลาร้ า ผูจ้ าหน่ าย และผูบ้ ริ โภคปลาร้ า ทาให้ได้เรี ยนรู้ถึง
แหล่งวัตถุ ดิบ ขั้นตอนการผลิ ตที่สาคัญ วิธีการผลิ ตปลาร้ าชนิ ดต่างๆ รวมถึ งมุมมองการเปลี่ยนแปลงของ
การทาปลาร้าที่เปลี่ยนไปจากอตีต แนวทางการผลิตปลาร้าทางเลือกที่มีพ้นื ฐานหรื อองค์ความรู ้ที่คงตามภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่ นไว้ได้ นอกจากนี้ ในด้านของนโยบายสุ ขภาพ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลด้านสาธารณสุ ข มีขอ้ กังวล
เกี่ยวกับสถานการณ์การบริ โภคโซเดียมที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี ในการศึกษาพอสรุ ปผลได้ดงั นี้ 1) การ
ทาปลาร้าเพื่อจาหน่ายในปั จจุบนั มีการเติมสารปรุ งแต่งเพื่อเพิ่ม สี กลิ่น รสชาติ ตามความต้องการของตลาด
มีความแตกต่างของวัตถุดิบ ประเภทของปลา ภาชนะที่ใส่ บรรจุ กระบวนการผลิต ระยะเวลาที่หมัก 2) ผูบ้ ริ โภค
ปลาร้ าส่ วนใหญ่ รับทราบว่า ทั้งผูผ้ ลิ ตและผูข้ ายมีการเติม สี กลิ่ น รสชาติ ในปลาร้ า เช่ น ผงชู รส รสดี น้ า
กระเทียมดอง น้ าตาล กะปิ ฯลฯ แต่ไม่ทราบว่าเติมปริ มาณเท่าใด 3) ระดับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ รู ้จกั คาว่าโซเดียม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ รู ้จกั ว่าหมายถึงเกลือ ปลาร้า น้ าปลา ผงชูรส ผงปรุ งรส 4) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิต
ปลาร้าหรื อการบริ โภคปลาร้าที่มีผลดีต่อสุ ขภาพ ต้องมีการสื่ อสารประชาสัมพันธ์และให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการผลิต
ปลาร้ าหรื อการบริ โภคปลาร้ าที่ มีผลดี ต่อสุ ขภาพแก่ ผูผ้ ลิ ตและผูบ้ ริ โภค พัฒนาสู ตรเกี่ ยวกับการผลิ ตปลาร้ า
รวมทั้งควรกาหนดให้มีมาตรการหรื อข้อบังคับ ตลอดจนมีการตรวจสอบ ปริ มาณโซเดี ยมในอาหารชนิ ด
ต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็ นมาตรฐานของอาหารชนิ ดนั้นๆ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการผลิ ตปลาร้ าที่มีปริ มาณโซเดี ยมลดลงโดยการหมักตามวิถีภูมิ ปัญญา
ดั้งเดิม เป็ นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าให้เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุ ขภาพ โดยผูว้ ิจยั ได้เลือกการใช้
สารทดแทนความเค็ม หรื อสารโพแทสเซี ยมคลอไรด์ ทดแทนลงในเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด์) บางส่ วน
เพื่อช่วยในการลดปริ มาณโซเดียม โดยที่ยงั คงรักษาความเค็ม รวมถึงคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริ ญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรคได้เทียบเท่ากับการใช้เกลือแกงปกติ
จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาร้าทางเลือกที่ใช้สารทดแทนความเค็มทดแทนเกลือแกงในการวิจยั ครั้ง
นี้ ประสบผลเป็ นอย่างดี ทั้งในด้านของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ให้ปลาร้านั้นมีลกั ษณะคงเดิ ม ไม่แตกต่างจาก
ปลาร้ าที่ หมักด้วยเกลื อแกงปกติ โดยยังคงคุ ณลักษณะทางด้านสี กลิ่ น และรสชาติ เป็ นที่ ยอมรั บในกลุ่ ม

51

ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั จากการวิเคราะห์ ผลทางห้องปฏิ บตั ิ การของปลาร้ าที่พฒั นา สามารถลดปริ มาณโซเดียมได้
สู งสุ ดถึง ร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปลาร้าที่ใช้เกลือแกงปกติในการหมัก และไม่พบจุลินทรี ยก์ ่อโรคและพยาธิ
ซึ่ งนับว่าปลาร้าที่มีปริ มาณโซเดียมลดลงที่พฒั นาขึ้น จัดเป็ นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุ ขภาพที่เป็ นตัวช่วยหนึ่ งซึ่ ง
ทาให้ผูบ้ ริ โภคมี สุขภาพที่ ดีข้ ึ น โดยสามารถส่ งเสริ มการใช้ผลิ ตภัณฑ์ดงั กล่ าว รวมทั้งสามารถถ่ ายทอด
ความรู้ในการผลิตแก่ผผู้ ลิตปลาร้าได้ท้ งั ผูผ้ ลิตรายใหญ่และรายย่อย อย่างไรก็ตาม ควรดาเนินการควบคู่กบั
การสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริ โภคนิสัยที่ถูกต้อง เพื่อให้ผบู้ ริ โภคเรี ยนรู้ รับทราบ และเข้าใจ
ถึ งประโยชน์ โทษของโซเดี ยม รวมทั้งอันตรายต่อสุ ขภาพที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ถ้าหากรั บประทานอาหารที่มี
ส่ วนประกอบของโซเดียมในปริ มาณที่สูงเกินไป เมื่อผูบ้ ริ โภคเข้าใจ เรี ยนรู ้และปรับพฤติกรรมการบริ โภค
ให้เหมาะสม ก็สามารถทาให้ลดความเสี่ ยงต่อการเกิ ดโรคร้ายแรงต่างๆ เช่น โรคความดันโลหิ ตสู ง โรคไต
และมีสุขภาพดีได้อย่างยัง่ ยืน
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ภาคผนวก
ภาคผนวกที่ 1
แนวคาถามเชิงลึก และสนทนากลุ่ม ต่อมุมมองของการผลิตปลาร้ า
ที่มีการเติม สี กลิน่ รส ซึ่งเป็ นการเพิม่ โซเดียมส่ วนเกิน
และแบบบันทึกการทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ปลาร้ าที่พฒ
ั นา
1. แนวคาถามเชิงลึก (แม่ บ้าน พ่อบ้ าน ผู้ปรุ งอาหารจากปลาร้ า ผู้ผลิตปลาร้ าในพืน้ ที)่
1.1 สาหรับคนผลิตในชุ มชน (วิสาหกิจชุ มชน/ ผู้ผลิตรายย่ อย)
 ปลาร้าที่ทามีกี่สูตร
 การคัดเลือกวัตดุดิบมาทาปลาร้าคานึงถึงเรื่ องอะไรบ้าง แต่ละสู ตรต่างกันหรื อไม่
1) ปลาร้านอกจากใส่ ปลา เกลือ ใส่ อะไรอีก
2) มีข้ นั ตอนการทาปลาร้าอย่างไร ขั้นตอนไหนที่สาคัญสุ ดที่มีผลต่อการเก็บปลาร้า
ให้ได้นาน
3) ระยะเวลาหมักปลาร้า นานแค่ไหนจึงจะถือว่าดีที่สุด
4) ปลาร้าหมักได้ที่แล้วใช้ได้เลย หรื อต้องแปลงก่อน มีสูตรเฉพาะการแปลงหรื อไม่
อย่างไร แปลงตอนไหน แปลงอย่างไร ทาไมจึงแปลง
5) ปลาร้าหมักได้ที่แล้วกระจายสู่ ผบู ้ ริ โภคอย่างไร
6) มีการพัฒนาสู ตรปลาร้าให้ดีข้ ึน เพื่อขายให้ได้ต่อเนื่องอย่างไร
1.2 สาหรับ แม่ บ้านพ่ อบ้ าน คนปรุ งอาหารจากปลาร้ าในครัวเรือน
 ปลาร้าที่บา้ นได้มาจากไหน (ทาเอง ซื้ อเพื่อนบ้าน ซื้ อตลาด ฯลฯ)
กรณี ที่ทาเอง
1) ถ้าทาปลาร้าเอง การคัดเลือกวัตถุดิบมาทาปลาร้าคานึงถึงเรื่ องอะไรบ้าง
2) ปลาร้านอกจากใส่ ปลา เกลือ ใส่ อะไรอีก
3) ขั้นตอนไหนที่สาคัญที่สุดที่ทาให้ปลาร้าเก็บไว้ได้นาน และระยะเวลาเท่าไหร่
จึงจะถือว่าดีที่สุด
4) ปลาร้าที่หมักได้ที่แล้ว นามาปรุ งอาหารได้เลยหรื อไม่หรื อต้องนามาแปลง
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ก่อน ถ้าแปลงทาตอนไหน ทาอย่างไร เพิ่มเติมอะไรในการแปลง
5) ใช้ปลาร้ามาปรุ งอาหารอะไรบ้าง มีเมนูอะไรที่ใส่ ปลาร้ามากสุ ด
6) เคยได้ยนิ หรื อรู้มยั๊ ว่าปลาร้าที่ขายอยู่ ในปั จจุบนั อาจมีการเติม สี กลิ่น รส เพิ่ม
ถ้าเคยได้ยนิ คิดว่าผูผ้ ลิตเติมไปเพื่ออะไรและมีความคิดเห็นต่อเรื่ องนี้ อย่างไร
7) รู ้จกั คาว่า โซเดียม หรื อไม่ คืออะไร มาจากไหนได้บา้ ง และมีผลต่อ
สุ ขภาพอย่างไร
1.3 สาหรับพ่อบ้ าน แม่ บ้านทีซ่ ื้อปลาร้ ากิน
1) แหล่งที่ซ้ื อปลาร้า ซื้ อมาแล้วใช้ได้เลยหรื อนามาแปลงก่อนปรุ งอาหาร
ถ้าแปลงก่อน ทาอย่างไร เติมอะไรบ้าง
2) ปลาร้านามาปรุ งอาหารอะไรบ้าง มีเมนูอะไรที่ใส่ ปลาร้ามากสุ ด
3) เคยได้ยนิ หรื อรู้มยั๊ ว่าปลาร้าที่ขายอยู่ ในปั จจุบนั อาจมีการเติม สี กลิ่น รส เพิม่
ถ้าเคยได้ยนิ คิดว่าผูผ้ ลิตเติมไปเพื่ออะไรและมีความคิดเห็นต่อเรื่ องนี้ อย่างไร
4) รู ้จกั คาว่า โซเดียม หรื อไม่ คืออะไร มาจากไหนได้บา้ ง และมีผลต่อ
สุ ขภาพอย่างไร
1.4 สาหรับเจ้ าหน้ าทีภ่ าครั ฐทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้ อง (วิสาหกิจชุ มชน, สาธารณสุ ข)
1) ทีมวิจยั เสนอสถานการณ์จากข้อค้นพบการผลิตปลาร้า ปี 2556 ว่ามีสัดส่ วนของโซเดียม
และคลอไรด์ ในปลาร้าจากแหล่งต่างๆ มีสัดส่ วนที่แตกต่างกัน (Na40: Cl 60) ซึ่ งอาจเกิดจากการ
เติมอย่างอื่นนอกเหนือจากเกลือท่านว่าจริ งมัย๊ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่ องนี้
2) เคยได้ยนิ มัย๊ ว่าปลาร้าที่ขายในปั จจุบนั มีการเติม สี กลิ่น รส เพิ่มเข้ามานอกจากเกลือ
และทาให้คนกินได้รับโซเดียมมากเกินความจาเป็ น ถ้าเคยได้ยนิ คิดว่าผูผ้ ลิตจะเติมไปเพื่ออะไร
และท่านมีความคิดเห็นต่อเรื่ องนี้อย่างไรบ้าง
3) การเติม สี กลิ่น รส ของปลาร้า ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับโซเดียมมากเกินความจาเป็ น ท่านมี
ความคิดเห็นอย่างไร และมีแนวทางป้ องกันหรื อแก้ไขอย่างไร
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2. แนวคาถามสนทนากลุ่ม
กลุ่มผู้ร่วมสนทนา: แม่บา้ น-พ่อบ้าน, คนทาปลาร้าในบ้าน คนทาปลาร้าจาหน่าย
คนขายปลาร้า คนขายปลาร้าส้มตา ผูน้ าชุมชน สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจทาปลาร้า
จนท. ภาครัฐ (เกษตร, สาธารณสุ ข)
1.
2.
3.
4.
5.

การทาปลาร้าในปั จจุบนั แตกต่างจากอดีตหรื อไม่ อย่างไร
การทาปลาร้า นอกจากใส่ ปลา เกลือ รา มีอะไรเติมอีกมัย๊
การทาปลาร้าถ้าจะให้ดี ต้องควบคุมอะไรบ้าง ใช้เวลาหมักนานเท่าไหร่
ถ้าทาปลาร้าเพื่อขาย มีการส่ งถึงมือผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างไร มีกลยุทธการตลาดอย่างไร
ความคิดเห็นต่อการปรุ งแต่งปลาร้าเช่น ใส่ ผงชูรส รสดี กะปิ น้ ากระเทียมดอง น้ าเกลือ เพื่อ
เพิ่ม สี กลิ่น รส และปริ มาณ คิดว่าจาเป็ นหรื อไม่ ถ้าจาเป็ นมีเหตุผลอะไร ถ้าไม่จาเป็ นมี
เหตุผลอะไร
6. มองว่าการเติมสี กลิ่น รส ในปลาร้าเป็ นปั ญหามัย๊ ถ้าเป็ นจะมีแนวทางแก้ไขได้อย่างไร
7. ถ้าเอาน้ าปลาร้าไปปรุ งอาหารพบว่าเป็ นปลาร้าที่มีความเค็มน้อย คิดว่าเขาจะเพิ่มปริ มาณที่ใส่
ให้มากขึ้นมัย๊
8. ถ้ามีการทาให้ปลาร้าเป็ นปลาร้าที่อร่ อยและปลอดภัยในแง่ของสุ ขภาพ คิดว่ามีทางเป็ นไป
ได้มยั๊ มีแนวทาง/วิธีการอย่างไร?
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3. แบบบันทึก การทดสอบการยอมรับทางประสาทสั มผัสผลิตภัณฑ์ ปลาร้ า
คาอธิบายก่อนบันทึก
1. ท่านจะได้รับปลาร้าสัปดาห์ละ 1 ขวด
2. เมื่อได้รับปลาร้าให้ตรวจสอบสติ๊กเกอร์ บนขวดว่าตรงกับชื่อของท่านและลาดับของสัปดาห์ที่
ทดสอบหรื อไม่

ตัวอย่ างของคุณกฤษณา
ในสั ปดาห์ ที่ 2

3. นาปลาร้าที่ได้รับไปใช้ปรุ งอาหารแทนปลาร้าที่ใช้ประจา และบันทึกข้อมูลในแบบสอบถามทุกวัน
4. หลังได้รับปลาร้าไป 1 สัปดาห์ ผูแ้ จกปลาร้าจะมาเก็บปลาร้าขวดเดิม และแจกปลาร้าขวดใหม่ให้
สาหรับใช้ปรุ งอาหารในสัปดาห์ถดั ไป
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วันที่ได้รับปลาร้าที่พฒั นาฯ ............... มีนาคม พ.ศ.2561 หมายเลขตัวอย่ าง ......................... ชื่อผูแ้ จกปลาร้า ........................................
ชื่อ/ รหัสผูต้ อบคาถาม ............................................. เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง อายุ ......... ปี เบอร์โทรศัพท์.........................................
บ้านเลขที่..............................หมู่ที่...............ตาบลหนองไหล อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันทีท่ าอาหารด้ วยปลาร้ าทีพ่ ฒ
ั นา.............
กรุ ณานาปลาร้ าทีท่ ่ านได้ รับ ไปประกอบอาหารตามปกติ และ ตอบคาถามตามความเป็ นจริง ดังรายละเอียดด้ านล่าง
เมนูอาหารที่ทา
ชื่อเมนู
(เช่น แกงปลา ต้มไก่
อ่อมปลา
หมกปลา แจ่วปลาร้า)

ปริมาณทีท่ า
(จาน/ ชาม/
ถ้วย/ หม้อ)

ปริมาณปลาร้ าที่
ใส่
(ช้อนแกง/ ทัพพี)

ลักษณะอาหาร
เมื่อเทียบกับอาหารทีใ่ ช้ ปลาร้ าทีใ่ ช้ อยู่ประจา
() ดีข้ ึน ( - ) เหมือนเดิม () แย่ลง

กินกีค่ น
เช้ า

กลางวัน

เย็น

*ขอให้ ทา เมนูส้มตา 1 ครั้ง และ ป่ นปลา 1 ครั้ง ของปลาร้ าที่ให้ ไปในแต่ ละสัปดาห์ *

สี

กลิน่

รายละเอียด/
ข้อเสนอแนะ

รส

ขอบคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือ คณะผู้วิจัย

สั ปดาห์ ที่ 1 (ปลาร้ าขวดแรก)
ตัวอย่ างการบันทึก
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*แต่ละวันให้ขึ้นกระดาษแผ่นใหม่

แบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์ ปลาร้ าทางเลือกตามภูมิปัญญาท้ องถิ่น
( โครงการ “การพัฒนาคุณภาพปลาร้ าและผลิตภัณฑ์ ปลาร้ าทางเลือกตามภูมิปัญญาท้ องถิ่น” สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล )
วันที่ได้รับปลาร้าที่พฒั นาฯ 12 มีนาคม 2561
หมายเลขตัวอย่าง 2
ชื่อผูแ้ จกตัวอย่าง นางสาวอทิตดา บุญประเดิม
ชื่อ/ รหัส ผูต้ อบคาถาม 2
เพศ (......) ชาย () หญิง อายุ 58 ปี โทรศัพท์ 087-106-7903
บ้านเลขที่ 128/58 หมู่ที่ 6 ตาบลหนองไหล อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ทาอาหารด้ วยปลาร้ าทีพ่ ฒ
ั นา 13 มี.ค.2561
กรุ ณานาปลาร้ าทีท่ ่ านได้ รับ ไปประกอบอาหารตามปกติ และ ตอบคาถามตามความเป็ นจริง ดังรายละเอียดด้ านล่าง
เมนูอาหารที่ทา
ชื่อเมนู
(เช่น แกงปลา ต้มไก่ อ่อมปลา
หมกปลา แจ่วปลาร้า)
ป่ นปลาดุก
ส้มตา
แกงหน่อไม้

ปริ มาณที่ทา
(จาน/ ชาม/
ถ้วย/ หม้อ)

ปริ มาณปลาร้าที่ใส่
(ช้อนแกง/ ทัพพี)

1 ถ้วย
1 จาน
1 หม้อ

2 ช้อนแกง
2 ช้อนแกง
1 ทัพพี

ลักษณะอาหาร
เมื่อเทียบกับอาหารที่ใช้ปลาร้าที่ใช้อยูป่ ระจา รายละเอียด/
ข้อเสนอแนะ
() ดีข้ ึน ( - ) เหมือนเดิม () แย่ลง

กินกี่คน
เช้า
4

กลางวัน

เย็น

3
3

4

สี

กลิ่น

เช่น วันนี้นาปลาร้าที่พฒั นาไปทาป่ นปลาดุก ส้มตา แกงหน่อไม้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 ป่ นปลาดุก 1 ถ้วย ใส่ ปลาร้าที่พฒั นา 2 ช้อนแกง กินมื้อเช้า 4 คน
 ส้มตา 1 จาน ใส่ ปลาร้าที่พฒั นา 2 ช้อนแกง กินมื้อกลางวัน 3 คน
 แกงหน่อไม้ 1 หม้อ ใส่ ปลาร้าที่พฒั นา 1 ทัพพี กินมื้อกลางวัน 3 คน ยังไม่หมดหม้อ กินมื้อเย็นต่ออีก 4 คน

รส
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บันทึกลักษณะอาหารเมื่อเทียบกับอาหารทีใ่ ช้ ปลาร้ าทีใ่ ช้ อยู่ประจา ดังนี้
วิธีบันทึกข้ อมูล
ตัวอย่าง

ลักษณะอาหาร
เมื่อเทียบกับอาหารที่ใช้ปลาร้าที่ใช้อยูป่ ระจา
() ดีข้ ึน ( - ) เหมือนเดิม () แย่ลง
สี

กลิ่น

รส

 อาหารที่ใช้ปลาร้าที่พฒั นาขึ้นมี สี กลิ่น รส ดีกว่าอาหารที่ใช้ปลาร้าที่ใช้อยูป่ ระจา







 อาหารที่ใช้ ปลาร้ าที่พัฒนาขึน้ มี สี กลิ่น รส เหมือนอาหารที่ใช้ ปลาร้ าที่ใช้ อยู่ประจา

-

-

-





-

 อาหารที่ใช้ ปลาร้ าที่พัฒนาขึน้ มี
- สี แย่ กว่ าอาหารที่ใช้ ปลาร้ าที่ใช้ อยู่ประจา
- กลิ่น ดีกว่ าอาหารที่ใช้ ปลาร้ าที่ใช้ อยู่ประจา
- รส เหมือนอาหารที่ใช้ ปลาร้ าที่ใช้ อยู่ประจา

รายละเอียด/
ข้อเสนอแนะ
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ภาคผนวกที่ 2
สู ตรปลาร้ าแบบภูมิปัญญาเดิม ทีใ่ ช้ เกลือแกง (เกลือบ้ าน) ในการหมัก
(ใช้ สูตรนีใ้ นการพัฒนาปลาร้ าที่มีโซเดียมลดลง)
ส่ วนประกอบ
ปลารวม (ปลาตัวเล็ก)
เกลือบ้าน
ราหยาบคัว่
น้ าเปล่า
รวม

ปริ มาณ
กรัม
1,000
250
79
250
1,579

ร้อยละ
63
16
5
16
100

วิธีทา
1. เตรี ยมปลา ควักไส้ และล้างให้สะอาด ประมาณ 3-4 ครั้งจนน้ าใส ผึ่งปลาให้สะเด็ดน้ า
2. ขยาปลาและเกลือให้เข้ากัน ค่อยๆเติมเกลือลงในปลาที่เตรี ยมไว้ ขยาปลาและเกลือให้เข้า
กันอย่างทัว่ ถึง บีบปลาทีละตัวเพื่อให้เกลือเข้าไปในเนื้อปลาทุกตัว โดยนวดปลาประมาณ 15 - 20
นาที
3. กดปลาที่ผสมแล้วให้แน่น พักไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท พักไว้ 1 คืน ทั้งนี้หลังพักไว้ 1 คืน
สามารถตรวจสอบเบื้องต้นว่าใช้เกลือเพียงพอหรื อไม่ โดยกดเนื้อปลาดู ถ้าเนื้อปลาแข็ง แสดงว่าใช้
เกลือเพียงพอ
4. หลังหมักไว้ 1 คืน นามาผสมกับราที่ควั่ เตรี ยมไว้ คลุกให้เข้ากัน เติมน้ าเปล่า คลุกให้เข้า
กันดี บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท โดยพยายามให้มีอากาศน้อยที่สุด และหมักไว้ในที่อากาศถ่ายเท
อย่างน้อย 6 เดือน
หมายเหตุ: 1) ราที่ใช้ตอ้ งเป็ นราใหม่ เพื่อป้ องกันกลิ่นอับในปลาร้า
2) หลังหมักผ่านไป 2 เดือน เปิ ดดู ถ้ามีฝ้าขาวลอยข้างบนให้ตกั ออกทิ้ง และ
ให้กลับตัวปลาไปมาให้ท้ วั ปิ ดฝา หมักต่อตามเวลาที่กาหนด

61

ภาคผนวกที่ 3
ชื่อรายการตัวอย่ างปลาร้ าที่ส่งห้ องปฎิบัตกิ ารเพือ่ วิเคราะห์ คุณค่าสารอาหาร
เชื้อจุลนิ ทรีย์ และพยาธิ
ชนิดปลาร้า

แหล่งตัวอย่าง

กลุ่มสตรี แม่บา้ นโนนกาหลง
1.ปลาร้าแกง (ปลารวม เนื้อ+ น้ า) จ.อุบลราชธานี
กลุ่มสตรี สหกรณ์นกเต็น
2.ปลาร้าแกง (ปลารวม เนื้อ+ น้ า) จ.อุบลราชธานี
3.ปลาร้าแกง (ปลารวม เนื้อ+ น้ า) แม่บา้ นหมักไว้กินเอง
4.ปลาร้าเนื้ อ+น้ า (ปลาตัวเล็ก) สู ตรพัฒนา เกลือบ้าน
5.ปลาร้าเนื้ อ+น้ า (ปลาตัวเล็ก)
6.ปลาร้าเนื้ อ+น้ า (ปลาตัวเล็ก)

7.ปลาร้าเนื้ อ+น้ า (ปลาตัวเล็ก)
8.น้ าปลาร้าต้มสุ กปรุ งรส
9.น้ าปลาร้าต้มสุ กปรุ งรส
10.น้ าปลาร้าต้มสุ กปรุ งรส
11.น้ าปลาร้าส้มตา
12.น้ าปลาร้าส้มตา
13.น้ าปลาร้าส้มตา

สู ตรพัฒนา เกลือแกงแบบแห้ง
สู ตรพัฒ นา เกลื อ แกงแบบแห้ ง
ร่ วมกับ เกลื อเสริ ม สู ต รลดโซเดี ย ม
ร้อยละ 60 ในอัตราส่ วน 1:1
สู ตรพัฒนา เกลือสู ตรลดโซเดียม
ร้อยละ 60
แม่คา้ ร้านส้มตา (ซื้ อปลาร้าจาก
ตลาดหนองบัว)
สู ตรพัฒนา เกลือแกงแบบแห้ง
ร่ วมกับเกลือสู ตรลดโซเดียม ร้อยละ
60 ในอัตราส่ วน 1:1
สู ตรพัฒนา เกลือสู ตรลดโซเดียม
ตรา ปลาร้าพันล้าน จ.ชัยภูมิ
ตรา น้ าปลาร้าส้มตาแม่บุญล้ าเจ้าเก่า
จ.กาฬสิ นธุ์
ตรา แม่แต๋ นน้ าปลาร้าต้มสุ ก
จ.อุบลราชธานี

วิเคราะห์
สารอาหาร จุลินทรี ยก์ ่อโรค พยาธิ
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√
√
√
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ภาคผนวกที่ 4
รูปกิจกรรมเก็บข้ อมูลภาคสนาม
การติดต่ อประสานงานเตรียมพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บข้ อมูล

ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่เกษตรอาเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ติดต่อประสานงานกับผูผ้ ลิตปลาร้า และแม่บา้ น

กลุ่มผูผ้ ลิตปลาร้า และตัวอย่างปลาร้าที่หมักแล้ว
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สั มภาษณ์ เชิงลึก เจ้ าหน้ าที่ภาครัฐ ผู้ผลิต และผู้บริโภคปลาร้ า

การสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผูผ้ ลิต
ปลาร้า และผูบ้ ริ โภคปลาร้า
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การสนทนากลุ่ม
อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (รพ.สต.บ้ านหนองแก)

65

อาเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (รพ.สต. บ้ านนกเต็น)

66

อาเภอสิ รินธร จังหวัดอุบลราชธานี (รพ.สต. บ้ านคาก้อม)

67

การทดลองหมักปลาร้ าสู ตรทีพ่ ฒ
ั นา ด้ วยความร่ วมมือจากกลุ่มแม่ บ้าน

ล้างปลาให้สะอาด ประมาณ 3-4 ครั้ง

นาปลามาคลุกกับเกลือตามอัตราส่ วนให้เข้ากัน

คลุกปลากับเกลือทีละสู ตร ขยาให้เข้ากัน สังเกตตัวปลาแข็งจึงจะถือว่าได้ที่

ปลาหลังคลุกกับเกลือจนได้ที่แล้ว

เทราคัว่ ที่เตรี ยมไว้ คลุกเคล้ากับปลาให้เข้ากัน

68

เติมน้ าเปล่าตามสู ตรคลุกให้เข้ากันดี เทลงในถังพลาสติกปิ ดฝาให้สนิท เก็บในห้องที่อากาศถ่ายเท หมักไว้ 6 เดือน

หมักปลาผ่านไป 2 เดือน เปิ ดฝาถังเพื่อคนปลาให้เข้ากัน ปิ ดฝาให้สนิทเมื่อคนเข้ากันดีแล้วหมักต่อ
อีก 4 เดือน เมื่อครบ 6 เดือนจึงบรรจุปลาร้าลงบรรจุภณั ฑ์ เพื่อทาการทดสอบในขั้นต่อไป
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การทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัสผลิตภัณฑ์ ปลาร้ า
การบรรจุปลาร้ าลงบรรจุภัณฑ์ เมื่อหมักครบ 6 เดือน

แยกสัดส่ วนระหว่างเนื้อและน้ าปลาร้าออกจากกัน เพื่อหาอัตราส่ วนในการบรรจุลงขวดที่เหมาะสม

บรรจุลงขวดด้วยการชัง่ น้ าหนักปลาและน้ าปิ ดฝาให้สนิทพร้อมทั้งติดฉลากข้างขวด
ระบุชื่อ - เลขลาดับขวด รวมทั้งคาแนะนาในการบริ โภค
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นาปลาร้ าทีพ่ ฒ
ั นาไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสั มผัสในครัวเรือน

ชี้แจงผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ณ ศาลาประชาคม ตาบลแจระแม อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เมนูอาหารที่ปรุ งด้วยปลาร้าจากสู ตรต่างๆ

เยีย่ มบ้านในช่วงเวลาที่มีการนาปลาร้าไปทดสอบการยอมรับทางประสาทสัมผัส
การทานา้ ปลาร้ าปรุ งสุ ก

นาปลาร้า และ เครื่ องปรุ งรส ลงไปต้มให้เดือด กรองเอาแต่น้ าแล้วบรรจุใส่ ขวด

