กลุ่มชาวบ้านที่ต้ังบ้านเรือนติดแถบเขื่อนลาปาว
ซึ่งมี ปลาชุ กชุ ม มาก ชาวบ้ านประกอบอาชีพเกี่ ย วกั บ
การเกษตรและการประมงเป็นหลัก รวมทั้งมีการถนอม
อาหารประเภทปลาหลายอย่างด้วยกัน เช่น ปลาร้า ปลาส้ม
ปลาจ่อม ปลาย่าง ปลาเค็ม ฯลฯ ซึ่งกระบวนการรวมตัว
กันเป็นกลุ่มเพื่อดาเนินธุ รกิจดังกล่าว ก็ เพื่อแก้ปัญหา
เศรษฐกิ จในครัวเรือนให้สามารถด ารงชีพอยู่ ได้ มิ ได้
มุง่ หวังทาเป็นระบบธุ รกิจขนาดใหญ่แต่อย่างใด
สาหรับการถนอมอาหารของชาวบ้านในจังหวัด
กาฬสินธุ ์ เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่นี่มาช้านาน และ
ได้ ข ยายตั ว ออกไปอย่ า งกว้ า งขวาง สามารถผลิ ต
ออกจาหน่ายในชุ มชนและส่งไปจาหน่ายยังต่างประเทศ
ด้วย การถนอมอาหารเป็ นผลผลิตที่สร้างรายได้ให้ แก่
ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการสร้างเอกลักษณ์
และสินค้าของฝากประจาจังหวัดอีกด้วย

หมู่บ้านโนนสมบู รณ์ หมู่ 5 ตาบลคาสร้างเที่ยง
อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์ เป็นหมู่บ้านติดกับเขื่อน
ลาปาวตอนบน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาไร่ ทานา และ
ทาการประมงน้ าจืดจับปลาบริเวณเขื่อนลาปาวเพื่อการ
ด ารงชี วิ ต แล้ ว ชาวบ้ า นยั ง มี อ าชี พ เสริ ม ได้ ร ั บ การ
สนับสนุนจากสานั กงานเกษตรอาเภอสามชัยในการหา
ข้อมูลเกี่ยวกับการทาปลาส้มไร้ก้าง และการตลาดให้เพื่อ
เป็นการจาหน่ายสินค้าที่ชาวบ้านผลิตขึ้น

วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการผลิตปลาส้ม

“ปลาส้ ม ” จั ดเป็ นผลิ ตภั ณ ฑ์ ป ลาหมั กชนิ ด
หนึ่ง ที่ ผลิ ตมากในภาคอี สานคนทั่วไปอาจจะรวมเรียก
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดเนื้อปลากับส่วนผสมอื่นๆแล้ว
ทา การห่อด้วยใบตองหรือบรรจุ ภัณฑ์ที่ปิดสนิทจนเกิด
รสชาติ เปรีย้ ว คนอี สานเรียกว่า "สัมฟัก" หรือ "ส้ม
ปลา" ว่า ปลาส้ม จะได้ จากการหมักปลาสดที่ ตั ดแต่ง
แล้วกับส่วนผสมต่างๆ เช่น ข้าวเหนียว กระเทียม และ
เกลือ เป็นหลัก จนเกิดรสเปรีย้ วและที่สาคัญคือเนื้อปลา
สดที่ใช้ในการผลิตจะไม่มีการถูกบดให้ ละเอียด ในบาง
ท้องถิ่นอาจเรียกปลาส้มอีกชื่อหนึ่งว่า "ปลาข้าวสุก“

1. ปลาสด ปลาน้ าจืดที่นิยมทาปลาส้มตัวมาก
ที่สุดคือ ปลาตะเพียน รองลงมาคือปลาขาว แต่ปั จจุบัน
ปลาตะเพียนแถบภาคอีสานมีจานวนน้อย สามารถใช้ปลา
จีน ปลาสร้อย ปลานวลจันทร์ ก็นามาทาได้แต่ จะทาใน
ลั กษณะเป็ นปลาส้มชิ้น หลั งหมั กปลาจนเป็ น ปลาส้ ม
สามารถรับประทานได้ ลักษณะปลาส้มที่เป็นที่ต้ องการ
ของผู้บริโภค คือ มีสชี มพู เนื้อแข็ง รสชาติอร่อย
2. เกลือ ที่นิยมใช้ในการทาปลาส้มที่ดี ควรเป็น
เกลื อทะเลป่น ขาว สะอาด และมีความเค็มสูง แต่ จะมี
ราคาแพง หรือบางแหล่งอาจใช้เกลือสินเธาว์ เกลือเม็ด
เกลื อต้ ม ขึ้นอยู่ ความสะดวกในการซื้อเกลื อ หรือใกล้
แหล่งผลิตเกลือในภาคอีสาน ซึ่งเกลือทาหน้าที่ ควบคุม
และรักษาสภาวะการหมักให้จุลินทรีย์ที่ต้องการ จาพวก
แลคติกแอซิดแบคทีเรีย
3. ข้าวเหนียวนึ่ง จะใช้ข้าวเหนียวใหม่มาทาการ
นึ่ ง และล้ างในน้ าสะอาดเพื่ อ ให้เ มล็ ด ข้ าวแยกไม่ เ กาะ
ติดกันเป็นก้อน ข้าวเหนียวนึ่งนี้จะทาหน้าที่เป็นตัวเร่งให้
จุ ลิ น ทรีย์ จ าพวกแลคติ ก แอซิ ด แบคที เ รีย เจริ ญ ได้
รวดเร็วในช่วงแรกของการหมักและท าให้เกิ ดกลิ่ น รส
เปรี้ย วของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก่ อ นที่ จุ ลิ น ทรีย์ ช นิ ด อื่ น ที่ ไ ม่
ต้องการจะเจริญเติบโตทาให้เกิดกลิ่นรสที่ไม่ต้องการ
4. กระเทียม เป็นตัวช่วยในการปรับปรุงกลิ่นรส
ของผลิตภัณฑ์ปลาส้ม นอกจากนี้ อาจเติมผงชู รสหรือ
น้ าตาลเพื่อช่วยในการปรุงแต่งรสชาติ ดินประสิวและสี
ผสมอาหารเพื่อเพิ่มสีสนั ให้มสี แี ดงขึ้น

กระบวนการผลิตปลาส้ม โดยทั่วไปจะเริม่ จาก

การนาปลาสด เช่น ปลาตะเพียน ปลาขาว (เมื่อปลาสด
มาถึงควรทาทันที เนื่องจากว่าปลาสดหากเก็บไว้จะทาให้
คุณภาพของปลาไม่ดี เน่าเสียได้ง่าย เพราะว่าหลั งจากที่
ปลาตาย เอ็ นไซม์ จะย่อยสลายโปรตี นในเนื้ อปลาอย่า ง
รวดเร็ว ท าให้ปลามีสภาพที่เหมาะสมต่ อการเจริญ ของ
แบคทีเรียตามธรรมชาติที่ไม่ต้องการ ซึ่งจะผลิ ตเอ็นไซม์
ออกมาย่อยเนื้อปลา ทาให้เกิดกลิ่นในช่วงที่ทาการหมัก)
มาท าการขอดเกร็ด ควักไส้ ตั ดแต่ งในขั้นตอนการตั ด
แต่งปลานั้ น จะบั้งปลาที่ข้างลาตั ว ทั้ งนี้เพื่อท าให้เกลื อ
สามารถแพร่ผ่านไปตามเนื้อเยื่อของปลาได้ดีข้ ึ น และยัง
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแหล่งผลิต เช่น จังหวัดยโสธร
จะบั้งปลาตามแนวยาวข้างล าตั วปลาด้ านละ 1 ขี ด ใน
จังหวัดนครราชสีมา จะบั้งตามยาวข้างลาตั วด้ านละ 1
ขีดแล้วยังบีบตัวปลาให้แบน เป็นต้น จากนั้นล้างน้ าท า
ความสะอาด สะเด็ดน้ าให้แห้ง นามาคลุกเคล้าหรือแช่ใน
น้าเกลือ บีบนวดและคลุกเคล้ากับกระเทียม ข้าวเหนียวนึ่ง
ผงชูรส แล้วทาการหมัก ผู้ผลิตส่วนใหญ่จะทาการหมักใน
ถุ งพลาสติ ก แล้ วใส่ ในภาชนะจ าพวกปี๊ บโลหะ กะละมั ง
เคลือบ หรือถังพลาสติก แล้ววางในพื้นที่ว่างในบริเวณ
แหล่งผลิต สาหรับระยะเวลาในการหมักปลาจนได้ปลาส้ม
ที่สามารถบริโภคได้ จะใช้เวลา 2-3 วัน

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากปลา หมูท่ ี่ 5
ตาบลคาสร้างเที่ยง อาเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ ์
โทร. 086-2289103

ทั้งนี้ข้ นึ อยู่กับสภาพอากาศหรืออุ ณหภูมิในสถานที่
ผลิต ซึ่งถ้าอุ ณหภูมิสูงในช่วงฤดูรอ้ น เดื อนมีนาคม เมษายน จะใช้เวลาเพี ยง 2 วัน ในขณะที่ ฤดูหนาวที่ มี
อุ ณหภูมิต่ าในเดือน ธันวาคม - มกราคม อาจใช้เวลา 7
วั น จึ ง จะสามารถบริโ ภคได้ โดยปกติ แ ล้ ว ผู้ ผ ลิ ต จะ
จ าหน่ ายให้ ลู กค้ าเพื่ อ น าไปจ าหน่ ายให้แก่ ผู้ บริโ ภคอี ก
ทอดหนึ่ ง หลั งจากท าการหมั ก เพี ย ง 1-2 วั น ทั้ งนี้
เพื่อให้ผู้ที่นาไปจาหน่ายมีเวลาในการขายผลิตภัณฑ์ปลา
ส้มให้แก่ผู้ บริโภคมากขึ้น

