ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ฉบับที่ ๑๒๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ปลาแหง
โดยที่ค ณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุม ชน คณะที่ ๑ มีม ติใ นการประชุมครั้งที่
๑๑-๓/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุม ชน ปลาแหง
มาตรฐานเลขที่มผช. ๖/๒๕๔๖ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ปลาแหง ขึ้นใหม
สํา นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑอุต สาหกรรมจึง ออกประกาศยกเลิก ประกาศสํานัก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุต สาหกรรม ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๖) ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๖ และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑชุม ชน ปลาแหง มาตรฐานเลขที่ มผช. ๖/๒๕๔๙ ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียดตอทาย
ประกาศนี้
ทั้ง นี้ ใหมีผ ลบัง คับ ใชนับ แตวัน ที่ป ระกาศ เปนตน ไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ไพโรจน สัญญะเดชากุล
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ปลาแหง
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมปลาที่ทําใหแหง บรรจุในภาชนะบรรจุ

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ปลาแหง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําปลาทุกขนาด ทั้งที่เปนปลาเล็กปลานอย และปลาขนาดใหญ
ที่อาจใชทงั้ ตัวหรือมีการตัดแตงใหเหมาะกับชนิดและลักษณะของปลา มาลางใหสะอาดดวยน้าํ หรือน้าํ เกลือ
เจือจาง ทําใหแหงโดยใชความรอนจากแสงอาทิตยและแหลงพลังงานอืน่ อาจรับประทานไดทันทีหรืออาจ
นําไปทอด อบ หรือนําไปประกอบอาหารอื่นก็ได

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนปลาชนิดเดียวกัน มีขนาดใกลเคียงกัน อาจมีสงิ่ แปลกปลอมทีไ่ มพงึ ประสงค
ของสวนประกอบทีใ่ ชไดบา งเล็กนอย เชน เกล็ดปลา ไสปลา
๓.๒ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของปลาแหง
๓.๓ กลิ่น
ตองมีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของปลาแหง ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิ่นหืน
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๔ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว
๓.๕ ความชื้น
ตองไมเกินรอยละ ๒๐ โดยน้ําหนัก

-๑-
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๓.๕ สารปนเปอน
๓.๖.๑ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๖.๒ สารหนูในรูปอนินทรีย ตองไมเกิน ๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๖.๓ ปรอท ตองไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๗ วัตถุเจือปนอาหาร
๓.๗.๑ หามใชสีสังเคราะหทุกชนิด
๓.๗.๒ หากมีการใชวัตถุกันเสีย ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด
๓.๘ จุลินทรีย
๓.๘.๑ ซาลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๓.๘.๒ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา ๒๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๘.๓ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๕๐ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๘.๔ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๕๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําปลาแหง ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุปลาแหงในภาชนะบรรจุที่ส ะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันการปนเปอนจากสิง่ สกปรก
ภายนอกได
๕.๒ น้ําหนักสุทธิของปลาแหงในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖. เครือ่ งหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุปลาแหงทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงา ย ชัดเจน
(๑) ชือ่ เรียกผลิตภัณฑ เชน ปลาแหง ปลาขาวสารแหง
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี)
(๔) น้ําหนักสุทธิ
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”

-๒-
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(๖) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา
(๗) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง ปลาแหงที่ทําจากปลาชนิดเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิง่ แปลกปลอม การบรรจุ และเครือ่ งหมายและ
ฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลว
ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๔ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาปลาแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่ว ไป สี และกลิ่น ใหใชตัวอยางที่
ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๓ จึงจะถือวาปลาแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบความชื้น สารปนเปอน และวัตถุเจือปนอาหาร
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยา งรวม
โดยมีน้ําหนัก รวมไมนอ ยกวา ๓๐๐ กรัม กรณีตัว อยา งไมพอใหชัก ตัว อยา งเพิ่ม โดยวิธีสุม จาก
รุน เดีย วกัน ใหไ ดตัว อยา งที่มีน้ําหนัก รวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยา งตองเปนไป
ตามขอ ๓.๕ ถึงขอ ๓.๗ จึงจะถือวาปลาแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๒๐๐ กรัม
กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตาม
ที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๘ จึงจะถือวาปลาแหงรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางปลาแหงตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ ทุกขอ จึงจะถือวา
ปลาแหงรุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

-๓-
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๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทัว่ ไป สี และกลิน่
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูท มี่ คี วามชํานาญในการตรวจสอบปลาแหงอยางนอย ๕ คน
แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอยางปลาแหงลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและดม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน

(ขอ ๘.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไป

สี
กลิ่น

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนปลาชนิด ๔
๓
๒
๑
เดียวกัน มีขนาดใกลเคียงกัน อาจมีสิ่ง
แปลกปลอมที่ ไ ม พึ ง ประสงค ข องส ว น
ประกอบที่ใชไดบา งเล็กนอย เชน เกล็ด
ปลา ไสปลา
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของปลาแหง
๔
๓
๒
๑
ต อ งมี ก ลิ่ น ที่ ดี ต ามธรรมชาติ ข องปลา ๔
๓
๒
๑
แหง ปราศจากกลิ่น อื่น ที่ไ มพึง ประสงค
เชน กลิ่น อับ กลิ่นหืน
เกณฑที่กําหนด

๘.๒ การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
๘.๓ การทดสอบความชื้น สารปนเปอน และวัตถุเจือปนอาหาร
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
๘.๔ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
๘.๕ การทดสอบน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม

-๔-
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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 น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ และมือของผูท าํ เปนน้าํ สะอาดและมีปริมาณ
เพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิง่ สกปรก และน้าํ ทิง้ อยางเหมาะสม เพือ่ ไมกอ ใหเกิดการปนเปอ นกลับลงสูผ ลิตภัณฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัด สัต วนําเชื้อ และแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสือ้ ผาทีส่ ะอาด มีผา คลุมผมเพือ่ ปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาดทุกครัง้ กอนปฏิบตั งิ าน หลังการใชหอ งสุขาและ
เมื่อมือสกปรก
-๕-

