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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

สาหรายทะเลอบ
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนนีค้ รอบคลุมสาหรายทะเลทีอ่ บแหงแลว อาจปรุงรสหรือไมกไ็ ด บรรจุในภาชนะบรรจุ

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ สาหรายทะเลอบ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําสาหรายทะเลสดหรือสาหรายทะเลตากแหงชนิดที่
บริโภคได เชน สาหรายสีแดง สาหรายสีน้ําตาล มาตากหรืออบใหแหง อาจทาหรือคั่วหรือทอดน้ํามัน
และอาจปรุงรสดวยเครื่องปรุงรส เชน เกลือ น้ําตาล ซีอิ๊ว กระเทียม พริก ขา หอมหัวใหญ หอมแดง
และอาจเติมสวนประกอบอื่น เชน งา สมุนไพร

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนสาหรายทะเลชนิดเดียวกัน มีขนาดใกลเคียงกัน อาจแตกหักไดบา งเล็กนอย
๓.๒ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช
๓.๓ กลิ่นรส
ตองมีกลิน่ รสทีด่ ตี ามธรรมชาติของสวนประกอบทีใ่ ช ปราศจากกลิน่ รสอืน่ ทีไ่ มพงึ ประสงค
๓.๔ ลักษณะเนื้อสัมผัส
ตองไมเหนียวหรือแข็งกระดาง
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิง่ แปลกปลอมทีไ่ มใชสว นประกอบทีใ่ ช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิน้ สวนหรือสิง่ ปฏิกลู จากสัตว
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๓.๖ วอเตอรแอกทิวิตี
ตองไมเกิน ๐.๖๐
หมายเหตุ วอเตอรแอกทิวติ ี เปนปจจัยสําคัญในการคาดคะเนอายุการเก็บอาหาร และเปนตัวบงชีถ้ งึ ความ
ปลอดภัยของอาหาร โดยทําหนาทีค่ วบคุมการอยูร อด การเจริญ และการสรางสารพิษของจุลนิ ทรีย
๓.๗ คาเพอรออกไซด (เฉพาะที่มีการทาหรือคั่วหรือทอดน้ํามัน)
ตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมสมมูลเพอรออกไซดออกซิเจนตอกิโลกรัม
๓.๘ สารปนเปอน
๓.๘.๑ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๑ มิลลิกรัมตอตัวอยาง ๑ กิโลกรัม
๓.๘.๒ สารหนู (คํานวณเปน As2O3) ตองไมเกิน ๒ มิลลิกรัมตอตัวอยาง ๑ กิโลกรัม
๓.๘.๓ ปรอท ตองไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอตัวอยาง ๑ กิโลกรัม
๓.๘.๔ แคดเมียม ตองไมเกิน ๐.๒ มิลลิกรัมตอตัวอยาง ๑ กิโลกรัม
๓.๙ วัตถุเจือปนอาหาร
๓.๙.๑ หากมีการใชวัตถุปรุงแตงกลิ่นรส ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด
๓.๙.๒ สารกันหืน (เฉพาะที่มีการทาหรือคั่วหรือทอดน้ํามัน)
บิวทิเลเตดไฮดรอกซีอะนิโซลและบิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีน อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกัน
ตองไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๑๐ จุลินทรีย
๓.๑๐.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๒ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๓ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําสาหรายทะเลอบ ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุสาหรายทะเลอบในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง ปดไดสนิท และสามารถปองกันการปนเปอนจาก
สิ่งสกปรกภายนอกได
๕.๒ น้ําหนักสุทธิของสาหรายทะเลอบในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
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๖. เครือ่ งหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุสาหรายทะเลอบทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอ
ไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน สาหรายทะเลอบ สาหรายทะเลแผนอบเกลือ สาหรายทะเลปรุงรส
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี)
(๔) น้ําหนักสุทธิ
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๖) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา เชน รับประทานเปนของวาง ควรเก็บไวในที่แหง
(๗) ชือ่ ผูท าํ หรือสถานทีท่ าํ พรอมสถานทีต่ งั้ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ าํ หนดไวขา งตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง สาหรายทะเลอบทีม่ สี ว นประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธเี ดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิง่ แปลกปลอม การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมือ่ ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตอง
เปนไปตามขอ ๓.๕ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาสาหรายทะเลอบรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อสัมผัส
ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบ
แลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาสาหรายทะเลอบรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวอเตอรแอกทิวิตี คาเพอรออกไซด สารปน
เปอน และวัตถุเจือปนอาหาร ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุม จากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะ
บรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอให
ชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบ
แลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ ถึงขอ ๓.๙ จึงจะถือวาสาหรายทะเลอบรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๗.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม
กรณีตัว อยา งไมพ อใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีนา้ํ หนักรวมตามที่
กําหนด เมือ่ ตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑๐ จึงจะถือวาสาหรายทะเลอบรุนนั้นเปน
ไปตามเกณฑที่กําหนด
-๓-
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๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางสาหรายทะเลอบตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ ทุกขอ จึงจะ
ถือวาสาหรายทะเลอบรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทัว่ ไป สี กลิน่ รส และลักษณะเนือ้ สัมผัส
๘.๑.๑ ใหแตงตัง้ คณะผูต รวจสอบ ประกอบดวยผูท มี่ คี วามชํานาญในการตรวจสอบสาหรายทะเลอบอยางนอย ๕
คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ วางตัวอยางสาหรายทะเลอบลงบนจานกระเบือ้ งสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินจิ และชิม กรณีสาหราย
ทะเลอบที่ยังไมพรอมบริโภคใหนําไปอบที่อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสมกอนแลวชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไป

สี
กลิ่นรส

ลักษณะเนื้อ

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนสาหราย ๔
๓
๒
๑
ทะเลชนิดเดียวกัน มีขนาดใกลเคียงกัน
อาจแตกหักไดบางเล็กนอย
ตองมีสที ดี่ ตี ามธรรมชาติของสวนประกอบ ๔
๓
๒
๑
ที่ใช
ตองมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของสวน ๔
๓
๒
๑
ประกอบทีใ่ ช ปราศจากกลิน่ รสอืน่ ทีไ่ มพงึ
ประสงค
ตองไมเหนียวหรือไมแข็งกระดาง
๔
๓
๒
๑
เกณฑที่กําหนด

๘.๒ การทดสอบสิง่ แปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
๘.๓ การทดสอบสารปนเปอนและวัตถุเจือปนอาหาร
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือวิธที ดสอบอืน่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
๘.๔ การทดสอบวอเตอรแอกทิวิตี
ใหใชเครื่องวัดวอเตอรแอกติวิตีที่ควบคุมอุณหภูมิที่ (๒๕ ± ๒) องศาเซลเซียส
๘.๕ การทดสอบคาเพอรออกไซด
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม IUPAC หรือวิธที ดสอบอืน่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
๘.๖ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธที ดสอบอืน่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
๘.๗ การทดสอบน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม

-๕-
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับ
การทําอยูในบริเวณที่ทํา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ
สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมี
ปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิง่ สกปรก และน้าํ ทิง้ อยางเหมาะสม เพือ่ ไมกอ ใหเกิดการปนเปอ นกลับลงสูผ ลิตภัณฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และเก็บ
แยกจากบริเวณที่ทํา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา
และเมื่อมือสกปรก

-๖-

