
 
 

หลักสูตร.........................................................................................................................……………………………..…… 
ชื่อ-นามสกุล (นาย นาง นางสาว) (ตัวบรรจง)..................................................................………….…………………….. 
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท........................................................................................................…………………………………. 
ที่อยู่ (บ้าน/หน่วยงาน/บริษัท)...................................................................................……………………………………… 
................................................................................................…………………………………………………………………….. 
โทรศัพท์………………………...…….โทรสาร…………..…..………………..E-mail : ………………….……..…………….………….. 
ค่าลงทะเบียน    3,000.- บาท (สามพันบาทถ้วน) 
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 

 

การผลิตน้ําส้มสายชูหมัก 
และน้ําส้มสายชูพร้อมดื่ม 

 
วันพุธที่ 29 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม  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 
น้ําส้มสายชูหมัก  (fermented vinegar)  หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําธัญพืช  ผลไม้  หรือน้ําตาล   มาหมักกับ
ส่าเหล้า  แล้วหมักกับเชื้อน้ําส้มสายชู โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมี  การทําน้ําส้มสายชูหมักแบ่งออกเป็น  2 
ขั้นตอน  คือ ขั้นตอน การเปลี่ยนน้ําตาลเป็นอัลกอฮอล์ และการเปลี่ยนอัลกอฮอล์เป็นกรดน้ําส้มด้วยเชื้อน้ําส้มสายชู 
Acetobacter  spp.  การหมักสามารถเกิดได้จากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีตามธรรมชาติที่ติดมากับวัตถุดิบ  และการเติมเชื้อบริสุทธิ์ 
หรือหัวเชื้อ   

น้ําส้มสายชูหมัก นอกจากใช้เป็นเครื่องปรุงรสอาหาร เตรียมน้ําสลัดหรือผักดองแล้ว สามารถนําน้ําส้มสายชูหมักมาทํา
เป็นเครื่องดื่มสําหรับบริโภค โดยนําน้ําส้มสายชูหมักจากผลไม้ (Fruit Vinegar) ผสมกับส่วนประกอบอื่นๆ เช่น น้ําผึ้ง และ
น้ําผลไม้ พัฒนาเป็นเครื่องดื่มชนิดใหม่ที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่น้ําส้มสายชูหมัก 
 

วัตถุประสงค ์
เพื่อให้ความรู้  ความเข้าใจถึงกรรมวิธีการผลิตน้ําส้มสายชูหมักจากผลไม้ ชนิดของน้ําส้มสายชู จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการหมัก ปฏิบัติการฝึกอบรมวิธีการทําน้ําส้มสายชูหมัก และการนําน้ําส้มสายชู
หมักไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์น้ําส้มสายชูพร้อมดื่ม (Fruit Vinegar Drink) 
 

วิทยากร   คุณมาลัย เมืองน้อย  และ คุณเขมพัษ  อ้นท้วม 
 

คุณสมบัติของผู้เขา้รับการฝึกอบรม 
ผู้ประกอบการ ผู้สนใจทั่วไป การศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี 
 

ระยะเวลาการฝึกอบรม 
2 วัน ระหว่าง วันพุธที่ 29 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30  พฤษภาคม 2556 
 

สถานที่ฝึกอบรม 
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ค่าลงทะเบียน 
คนละ 3,000 บาท (รวมค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  ค่าวัตถุดิบ  และเอกสารประกอบการอบรม) 
 

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม 25 คน  (ปิดรับเมื่อครบจํานวน) 
   ขอสงวนสิทธิใ์นการแจ้งยกเลิกในกรณี  ที่มีผู้เข้าอบรมน้อยกว่า 15 คน 
 
 
 
 
 
 

 

หลักสูตรและกําหนดการฝกึอบรม 
 

วันที่  29 พฤษภาคม 2556 เนื้อหาและรายละเอียด 

 08:30 - 9:00 น. ลงทะเบียน 
09:00 - 10:30 น. บรรยาย ชนิดของน้ําส้มสายชู ตามประกาศ อย. 

จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้อง และการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นระหว่างการหมัก  

10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00 น. บรรยาย ขั้นตอนในการหมัก เป็นแอลกอฮอล์ 

และการหมักเป็นน้ําส้มสายชู 
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 น. ปฏิบัติการการผลิตน้ําส้มสายชูหมัก 
14:30 – 14:45 น.

 14:45 – 16:00 น. 
พักรับประทานอาหารว่าง
ปฏิบัติการการผลิตน้ําส้มสายชูหมัก (ตอ่) 

16:00 – 16:30 น. ตอบข้อซักถาม และสรุป
วันที่  30 พฤษภาคม 2556 เนื้อหาและรายละเอียด 

 09:00 - 10:30 น. ปฏิบัติการ การผลิตน้ําส้มสายชูหมัก (ต่อ) 
10:30 - 10:45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 - 12:00 น. ปฏิบัติการ การผลิตน้ําส้มสายชูหมัก (ต่อ) 
12:00 - 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 น. หลักการในการผลิตน้ําส้มสายชูหมักพร้อมดื่ม 
14:30 – 14:45 น.

 14:45 - 16:00 น. 
พักรับประทานอาหารว่าง
ปฏิบัติการ/สาธิต การผลิตน้ําส้มสายชูหมัก
พร้อมดื่มผสมน้ําผลไม้ 

16:00 – 16:30 น. ตอบข้อซักถาม และสรุป

 

 

การผลิตน้ําส้มสายชูหมัก และน้ําส้มสายชูพร้อมดืม่ 

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