
 
 

หลักสูตร.........................................................................................................................…………………………………. 
ชื่อ - นามสกลุ (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง)..................................................................………….…………………. 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท........................................................................................................………………………………… 
ที่อยู่ (บ้าน/หน่วยงาน/บริษัท)....................................................................................…………………………………….. 
.................................................................................................……………………………………………………………………. 
โทรศัพท์…………..……………..โทรสาร………..………………..E-mail : …………………….………………………………………… 
ค่าลงทะเบียน    2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) 
การสั่งจา่ยโดยการ 
 โอนเงินเข้าบญัชี  บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 บัญชีเลขที่ 374-1-21805-5  ชื่อบัญชี  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

 
 

 การส่งใบสมัคร  กรุณาส่งใบสมัครการอบรมและหลกัฐานการชําระเงนิมายังสถาบันค้นคว้า 
 และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ทางไปรษณีย์ หรอืทางโทรสารหมายเลข 0-2561-1970 
 ล่วงหน้าก่อนการอบรม 15 วันทําการ 

 ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้  หากแจ้งให้สถาบันฯ ทราบก่อนการอบรม 5 วันทําการ 
 สถาบันฯ ขอหักค่าธรรมเนียม 10 % ของค่าลงทะเบยีน และหากแจ้งหลังจากระยะเวลาที่กําหนด  

สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงนิค่าลงทะเบียนทั้งหมด 
ออกใบเสรจ็ในนาม  ………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
หลักสูตรฝึกอบรมที่ท่านสนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม....................……………………......................................................... 
หมายเหตุ  :  หากท่านยังไม่ได้ส่งหลักฐานการชําระเงิน ถือว่ายังไม่ได้สมัคร 
 

  
 

 

 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง 

 

ปลาส้ม 4 ภาค หลากเมน ู
 

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม  2556 
ณ ห้องฝึกอบรม สถาบนัค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑอ์าหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตจุักร  กรงุเทพฯ  
โทรศัพท์ 0-2942-8629-35 ต่อ 223  โทรสาร  0-2561-1970 , 0-2940-6455 
E-mail : ifrskl @ ku.ac.th             Website : www.ifrpd.ku.ac.th 

 

 

สิ่งตีพิมพ์ ชําระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน 
ใบอนุญาตที่ 34/2531 
ปทฝ. เกษตรศาสตร์ 

ใบสมัครการอบรม 

ขั้นตอนการสมัคร



 

 
 
หลักการและเหตุผล 
 ปลาส้มจัดได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ปลาหมักที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยเราที่นิยมบริโภคกันในบางภูมิภาคของ
ประเทศ อีกทั้งในบางท้องถิ่นยังถือได้ว่าเป็นสินค้าที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตเป็นจํานวนมากในแต่ละปี   อย่างไรก็ตาม
การหมักปลาส้มมักประสบปัญหาเรื่องความเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์และความไม่สม่ําเสมอของคุณภาพและรสชาติอยู่
บ่อยครั้ง  จึงจําเป็นที่จะต้องทําการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการหมักและการผลิตปลาส้มที่สะอาดและปลอดภัยโดยเฉพาะใน
ด้านปัจจัยต่างๆ เช่น ชนิดของวัตถุดิบ ระยะเวลาที่ใช้ในการหมัก สิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการเสื่อมเสียของปลาส้ม เป็นต้น ซึ่ง
ปัจจัยดังกล่าวจะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตปลาส้มที่มีคุณภาพและทําให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคได้ 
 นอกจากนี้พบว่าส่วนใหญ่การบริโภคปลาส้มมักนิยมแปรรูปเป็นเมนูอาหารแบบง่ายๆ และเป็นลักษณะเฉพาะของ
อาหารแต่ละท้องถิ่นเท่านั้น ทําให้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มที่วางจําหน่ายในท้องตลาดไม่มีความหลากหลาย    ดังนั้นการแปรรูป
ปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ที่มีกลิ่น รส และรสชาติให้เป็นที่คุ้นเคยและถูกปากผู้บริโภคในแต่ละท้องถิ่นจึงมีความ
จําเป็น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําปลาส้มมาพัฒนาให้เข้ากับเมนูอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นในแต่ละภูมิภาคจึงเป็นสิ่ง
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง อีกทั้งการพัฒนาปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ ๆ นี้ยังสามารถช่วยให้ผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีก
ด้วย 
 

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อทําการศึกษากระบวนการผลิตปลาส้มที่ถูกหลักอนามัยและมีคุณภาพ 
2.  เพื่อทําการศึกษาการควบคุมคุณภาพการผลิตปลาส้มให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
3.  เพื่อทําการแปรรูปปลาส้มเป็นเมนูอาหารชนิดต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย 

 

วิทยากร   นายประมวล  ทรายทอง  นางเย็นใจ ฐิตะฐาน และ นางสาววาสนา นาราศรี 
 

คุณสมบัติของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ผู้ทํางานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ผู้สนใจทั่วไปที่มีวุฒิการศึกษา 
ม. 6  ขึ้นไป 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม  1 วัน วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม  2556 
 

สถานที่ฝึกอบรม  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ค่าลงทะเบียน 
คนละ 2,000 บาท (รวมค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  ค่าวัตถุดิบ  และเอกสารประกอบการอบรม) 
 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คน  (ปิดรับเมื่อครบจํานวน) 
   ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งยกเลิกในกรณี  ที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน 
 
 
 
 

 

 
หลักสูตรและกําหนดการฝกึอบรม 
 

วันที่  29 มีนาคม 2556 เนื้อหาและรายละเอียด 

 08:30 - 09:00 น. ลงทะเบียน 

กระบวนการผลิตปลาส้มที่ถูกหลักอนามัยและได้มาตรฐาน 

ภาคบรรยาย

09:00 - 09:20 น. ชนิดและประเภทของอาหารหมัก

09:20 - 10:20 น. จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการหมัก ความสําคัญและ
ปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการหมักปลาส้ม 
สาเหตุการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม 

10:20 - 10:35 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:35 - 11:00 น.
ภาคปฏิบัติ
11:00 - 12:00 น. ปฏิบัติการผลิตปลาส้มที่ถูกหลักอนามัยและได้มาตรฐาน 
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 น. ปฏิบัติการแปรรูปปลาส้ม

“คั่วกลิ้งปลาส้ม” (ภาคใต้) 
“หลนปลาส้ม” และ  
“น้ําพริกนรกปลาส้ม” (ภาคกลาง) 

14:30 - 14:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14:45 - 16:00 น. ปฏิบัติการแปรรูปปลาส้ม (ต่อ)

“ลาบอีสานปลาส้ม” (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
“ลาบเหนือปลาส้ม” (ภาคเหนือ) 
“นักเก็ตปลาส้ม” (นานาชาติ) 

ตอบข้อซักถามและสรุป

 

 
น.16:00 – 16:30 

 

ปลาส้ม 4 ภาค หลากเมนู

 - นางสาวสงกรานต์ ลาเวียง  ต่อ 223 
หากต้องการติดตอ่เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ที่หมายเลข 0-2942-8629 – 35
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