
น ้ำปลำ (Fish Sauce) 

อาจารย์สุริยา อติวิทยาภรณ์ 
สาขาวิชาผู้ประกอบการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

หนึ่งในรสชาติอาหารท่ีถูกปากบ้านเราอย่างมากก็คือ รสเค็ม และน ้าปลาก็เป็นเครื่องปรุงแต่ง
รสท่ีใช้กันมานานในการปรุงรสเค็มของอาหารคาวชนิดต่างๆ และยังช่วยเพิ่มคุณค่าทางอาหารท่ีมี
ความส้าคัญในการประกอบอาหาร กระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งน ้าปลาออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

3.2.1 น ้าปลาแท้ เป็นของเหลวท่ีได้จากการหมักปลากับเกลือ หรือกากปลาท่ีเหลือจากการ
หมักกับน ้าเกลือตามกรรมวิธีการท้าน ้าปลา โดยท้าจากการหมักปลาหรือส่วนของปลากับเกลือใน
อัตราส่วน 2 : 1 หรือท้าจากกากปลาท่ีเหลือจากการหมักกับน ้าเกลือตามกรรมวิธีการท้าน ้าปลา โดย
คลุกปลากับเกลือให้ท่ัว แล้วน้าไปหมักในโอ่งหรือถังไม้ ใช้ระยะเวลาในการหมักนานประมาณ  
1 - 2 ปี  ปลาท่ีนิยมใช้กัน ได้แก่ ปลาไส้ตัน ปลาสร้อย และปลาหัวอ่อน  น ้าปลาแท้เป็นน ้าปลาท่ี
ส้านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมรับรองคุณภาพ และจัดเป็นน ้าปลาประเภทท่ีมีคุณค่า  
ทางอาหารด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 ชั นคุณภาพ คือ ชั นคุณภาพ 1 และ 2 โดยมีคุณลักษณะท่ีต้องการ
ท่ีแตกต่างกันระหว่างชั นคุณภาพท่ี 1 และ 2 ในรายการไนโตรเจน ทั งหมดมีค่าไม่น้อยกว่า 20 และ 
15 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร และในรายการไนโตรเจนจากกรดอะมิโน มีค่าไม่น้อยกว่า 10 และ 7.5 
กรัมต่อสูกบาศก์เดซิเมตร ส้าหรับชั นคุณภาพท่ี 1 และ 2 ตามล้าดับ 

3.2.2 น ้าปลาท่ีท้ามาจากสัตว์อื่น เป็นของเหลวท่ีได้จากการหมักกุ้ง ปู หอย กับเกลือ โดย
อาจอาศัยกรรมวิธีทางเคมี เช่น ไฮโดรไลซิส ช่วยท้าให้ใช้เวลาในหมักเพียง 3 - 6 เดือน รวมถึงน ้าปลา
ท่ีได้จากสัตว์อื่นท่ีมีน ้าปลาแท้ผสมอยู่ด้วย 

3.2.3 น ้าปลาผสม ได้จากการน้าน ้าปลาแท้ หรือน ้าปลาท่ีท้าจากสัตว์อื่นมาเจือปน หรือเจือ
จาง หรือปรุงแต่งกล่ินด้วยส่ิงอื่นท่ีไม่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภคโดยไม่เกินร้อยละ 50 เช่น น ้าท่ีเหลือจาก
การผลิตผงชูรส น ้าท่ีเหลือจากการท้าปลาทูเค็ม หรือน ้าท่ีเหลือจากการนึ่งในการท้าหอยแมลงภู่แห้ง 
เป็นต้น โดยน้ามาต้มกับกากปลาในขั นตอนสุดท้ายของการผลิตน ้าปลา มีการแต่งสี กล่ินตาม
มาตรฐาน น ้าปลาชนิดนี จึงราคาถูกกว่า 2 ชนิดแรก 

ผู้บริโภคสามารถเลือกซื อน ้าปลาแต่ละชนิดได้โดยชนิดของน ้าปลาจะถูกระบุไว้ในฉลากว่า
เป็น “น ้าปลาแท้” หรือ “น ้าปลาท่ีผลิตจากสัตว์อื่น” หรือ “น ้าปลาผสม” นอกจากนี  น ้าปลายัง
จัดเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ จึงต้องขึ นทะเบียนอาหารก่อนการจัดจ้าหน่าย ดังนั น ท่ีฉลากจะต้องมีค้า



ว่า “อย.” เสมอ โดยภาชนะบรรจุต้องท้าจากวัสดุท่ีไม่ถูกกัดกร่อนด้วยเกลือ และต้องสะอาดปิดสนิท 
มีฉลากปิดเรียบร้อยไม่ฉีกขาดเลอะเลือน ฉลากระบุรายละเอียด ส่วนประกอบ ชนิดหรือชั นคุณภาพ
ชัดเจน 

น ้าปลาท่ีดีต้องใส มีสีน ้าตาลอมแดง ไม่มีตะกอน เว้นแต่ตะกอนท่ีเกิดจากธรรมชาติ มีกล่ิน
หอมตามธรรมชาติ ปราศจากสารกันบูด สามารถเก็บได้ทุกอุณหภูมิโดยไม่เน่าเสีย เมื่อชิมดูรสจะไม่
เค็มมากนัก ต้องไม่มีรสขมหรือรสหวานของซัคคาริน (สารให้ความหวานชนิดหนึ่ง) ซึ่งจะหวานผิดปกติ 
ในน ้าปลาดีจะมีโปรตีนประมาณร้อยละ 6 ซึ่งเป็นโปรตีนท่ีประกอบกรดอะมิโนจ้าเป็นครบถ้วน โดย
มีทริปโตเฟนและไลซีนสูงด้วย  

น ้าปลาจากปลาแท้ๆ จะมีราคาแพง โดยน ้าปลาแท้ท่ีท้าจากปลาไส้ตันเป็นน ้าปลาท่ีมีคุณดี
เย่ียม มีลักษณะปรากฏท่ีใส มีสีเหลืองปนแดง กล่ินหอม และออกรสหวานตามธรรมชาติ น ้าปลาท่ีท้า
จากปลากะตักจะมีสีออกเหลือง แต่กล่ินรสยังไม่ดีเท่ากับน ้าปลาจากปลาไส้ตัน ส่วนน ้าปลาท่ีท้าจาก
ปลาน ้าจืดท่ีนิยมน้ามาผลิต คือ ปลาสร้อย ก็ยังมีกล่ินรสไม่ดีเมื่อเทียบกับน ้าปลาจากปลาทะเล  

นอกจากนี  ยังมีน ้าเกลือปรุงอาหารท่ีมีราคาถูกกว่าน ้าปลา เป็นของเหลวท่ีมีเกลือเป็น
ส่วนประกอบหลักและอาจผสมสารอื่นท่ีไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เช่น สีจากน ้าตาลเค่ียวไหม้ โดยมี
ผู้ผลิตบางรายแสดงฉลากของน ้าเกลือปรุงอาหารว่า “น ้าปลาผสม” ท้าให้ผู้บริโภคท่ีไม่ทราบเข้าใจผิด 
เพื่อให้ขายได้ราคาดีขึ น ซึ่งการกระท้าดังกล่าวเป็นการกระท้าท่ีผิดกฎหมาย ถือเป็นการหลอกลวง
ผู้บริโภค 

อย่างไรก็ตาม การกินเค็มมากมีผลต่อสุขภาพ เส่ียงต่อภาวะความดันโลหิตสูง และจะมีโรค
แทรกซ้อนตามมา เช่น โรคหัวใจ โรคไต อัมพฤกษ์ และอัมพาต เป็นต้น โดยใน 1 วันไม่ควรกินโซเดียม
เกิน 2,000 มิลลิกรัม หรือควรกินเกลือ ไม่เกินวันละ 1 ช้อนชา หรือเทียบกับน ้าปลาไม่เกินวันละ 4 
ช้อนชา โดยน ้าปลา 1 ช้อนกินข้าว หรือ ¾ ช้อนชา มีโซเดียม 1,300 มิลลิกรัม ดังนั น ควรชิมก่อนปรุง
ทุกครั ง และลดการปรุงรส  
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