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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ปลากะพงขาว 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับปลาสกุล Lates ในวงศ์ Latidae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Lates calcarifer 

(Bloch, 1790) มีชื่อสามัญภาษาไทยว่า ปลากะพงขาว และมีชื่อสามัญภาษาอังกฤษ ว่า เอเชียน ซีแบสส์ 

(Asian seabass) หรือมีชื่ออื่นๆ เช่น ซีแบสส์ (seabass) บาร์รามุนดิ (barramundi) ที่ได้จากการเพาะเล้ียง

หรือจับจากแหล่งน้้าธรรมชาติ เพื่อน้ามาจ้าหน่ายในลักษณะมีชีวิตและปลาสดทั้งตัวหรือปลาสดตัดแต่ง 

ที่รักษาความสดด้วยวิธีการแชเ่ย็น 

2. นิยาม 

ความหมายของค้าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังตอ่ไปนี้ 

2.1 ปลามีชีวิต (live fish) หมายถึง ปลากะพงขาวที่จับและจ้าหน่ายขณะมีชีวิต 

2.2 ปลาสด (fresh fish) หมายถึง ปลากะพงขาวทีจ่ับได้ขณะที่ยังมีชีวิต ท้าให้ตายทันทีหลังการจับ  

มีวิธีการดูแลรักษาความสดให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพที่ก้าหนด และจ้าหน่ายขณะไม่มีชีวิต  

ปลาสดมี 2 แบบ ดังนี้ 

2.2.1 ปลาสดท้ังตัว (fresh whole fish) หมายถึง ปลากะพงขาวสดทั้งตัว ที่ยังมีอวัยวะครบ (green fish) 

หรือเอาเหงือกและไสอ้อก (gutted fish) น้ามาล้างท้าความสะอาด และท้าให้เย็นทันที เพื่อรักษาความสด  

2.2.2 ปลาสดตัดแต่ง (fresh dressed fish) หมายถึง ปลากะพงขาวสดที่ตัดแต่งโดยการผ่าท้องควักไส้ออก 

และ/หรือขอดเกล็ด และ/หรือเอาเหงือกออก และ/หรือตัดครีบ และ/หรือตัดหัว น้ามาล้างท้าความสะอาด

และท้าให้เย็นทันที เพื่อรักษาความสด  

3. ชนิด  

ปลากะพงขาวตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 2 ชนิด ดังนี้ 

3.1 ปลามีชีวิต 

3.2 ปลาสด  
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4. คุณภาพ 

ปลากะพงขาวแต่ละชนิดต้องมีคุณภาพอย่างน้อยเป็นไปตามข้อก้าหนดดังต่อไปนี้ 

4.1 ปลามีชีวิต 

4.1.1 แข็งแรง มีอวัยวะครบถ้วน ล้าตัวไม่มีแผลหรือร่องรอยของการติดเชื้อหรือเป็นโรค เกล็ดไม่หลุด สีผิว

ปกติ ไม่มีต้าหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ  

4.1.2 ไม่พบปรสิตภายนอกหรือส่ิงแปลกปลอมเมื่อตรวจสอบด้วยสายตา  

4.1.3 สะอาด ไม่มีกล่ินแปลกปลอมหรือกล่ินที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กล่ินน้้ามัน กล่ินโคลน  

4.2 ปลาสด 

คุณภาพส้าหรับปลาสดทั้งตัวหรือปลาสดตัดแต่งต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ปลาสดทั้งตัว 

4.2.1.1 มีอวัยวะครบถ้วน  

4.2.1.2 ล้าตัวมีสีสดใส ไม่มีรอยช้้าเลือดที่เกิดจากการจับและการขนส่ง 

4.2.1.3 ตานูนใสไม่แห้ง 

4.2.1.4 เหงือกมีสีแดงสด 

4.2.1.5 เกล็ด เป็นมันเงา ติดแน่นอยู่กับหนังปลา  

4.2.1.6 เมือก (ถ้าม)ี มีสีขาวใส 

4.2.1.7 กล่ินสดและมีกล่ินเฉพาะตามชนิดของปลา 

4.2.1.8 เนื้อสัมผัสแน่น ยืดหยุ่นดี และติดกับกระดูก  

4.2.1.9 ไม่มีต้าหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ความพิการ เป็นแผลบนล้าตัว 

4.2.2 ปลาสดตัดแต่ง  

4.2.2.1 เนื้อสัมผัสแน่นยืดหยุ่นได้ดี ไม่มีรอยช้้า รอยตัดแต่งเรียบ  

4.2.2.2 ไม่มีต้าหนิที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ไม่มีแผลบนล้าตัวหรือร่องรอยของการติดเชื้อหรือเป็นโรค สีผิวปกติ 

4.2.2.3 สะอาด ไม่มีส่ิงแปลกปลอม หรือกล่ินที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กล่ินน้้ามัน กล่ินโคลนในเนื้อปลา หรือ

กล่ินผิดปกติที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงคุณภาพความสด เช่น กล่ินเน่าเสีย กล่ินแอมโมเนีย  

4.2.2.4 ไม่พบปรสิตหรือร่องรอยที่เกิดจากการติดเชื้อหรือเป็นโรค เมื่อตรวจสอบด้วยสายตา  

4.2.2.5 ผ่านการตัดแต่งตามข้อ 2.2.2 อย่างสมบูรณ์ตามแบบของการตัดแต่ง 
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การตรวจสอบคุณภาพปลากะพงขาวต้องตรวจสอบโดยบุคคลที่ผ่านการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ และขั้นตอนการ

ตรวจสอบทางประสาทสัมผัส ให้เป็นไปตาม มกษ.9026 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง แนวทางการประเมิน

คุณภาพสัตว์น้้าด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ และ มกษ.9027 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง  

แนวทางการฝึกอบรมการประเมินคุณภาพสัตว์น้้าด้วยประสาทสัมผัสในห้องปฏิบัติการ 

5. ขนาด 

ขนาดของปลากะพงขาว ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้  

ตารางที่ 1 ขนาดของปลากะพงขาว 

รหัสขนาด น ้าหนักต่อตัว 

(กรัม) 

1 > 5,000 

2 > 4,000 – 5,000 

3 > 3,000 – 4,000 

4 > 2,000 – 3,000 

5 > 1,300 – 2,000 

6 > 1,000 – 1,300 

7 > 800 – 1,000 

8 > 500 - 800 

9  500 

หมายเหตุ       

การก าหนดขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการให้รหัสขนาดทางการค้า 

ที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการและการตกลงระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย 

6. การบรรจุ 

6.1 ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องท้าจากวัสดุไม่ดูดซับน้้า สะอาด ถูกสุขลักษณะป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกได้ 

ปราศจากกล่ิน และส่ิงแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่ง และรักษาคุณภาพของปลากะพงขาวได้

จนถึงปลายทาง  
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6.2 ลักษณะการบรรจุ 

6.2.1 ปลากะพงขาวที่บรรจุในภาชนะบรรจุเดียวกัน ต้องเป็นผลิตผลที่มาจากแหล่งและรุ่นเดียวกัน  

มีปริมาณบรรจุเหมาะสมกับขนาดของภาชนะบรรจุ 

6.2.2 กรณีทีต่้องเก็บในสภาพแช่เย็น ตอ้งเก็บรักษาทีอุ่ณหภูมิไม่สูงกว่า 4 C  

6.2.3 กรณีที่มีการใช้น้้าแข็ง น้้าแข็งจะต้องผลิตจากน้้าสะอาด ไม่เพิ่มการปนเปื้อนในสินค้า เมื่อใช้แล้วไม่น้า

กลับมาใช้ใหม ่

6.3  ความสม่้าเสมอ 

ปลากะพงขาวในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีคุณภาพและขนาดสม่้าเสมอ 

7. ฉลากและเครื่องหมาย 

7.1 ผลิตผลทีจ่้าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ให้แสดงฉลากหรือเอกสารแสดงรายละเอียดสินค้าตามข้อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อความ

ต้องชัดเจน และอ่านได้ง่าย ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ฉลากไม่หลุดลอก และอย่างน้อยต้องมีข้อความ 

ดังต่อไปนี้ 

7.1.1 ปลากะพงขาวมีชีวิต 

7.1.1.1 “ปลากะพงขาว และอาจม ีช่ือสายพันธุ์ ร่วมด้วย” 

7.1.1.2 รหัสขนาด (ถ้าม)ี 

7.1.1.3 ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผู้น้าเข้า และ/หรือ ผู้จ้าหน่าย  

7.1.1.4 ประเทศผู้ผลิต (กรณีน้าเข้าและส่งออก) 

7.1.1.5 ระบุ วัน เดือน ปี ที่จับ 

7.1.2 ปลากะพงขาวสด 

7.1.2.1 “ปลากะพงขาว และอาจม ีช่ือสายพันธุ ์ร่วมด้วย และ/หรือ แบบของสินค้า” 

7.1.2.2 รหัสขนาด (ถ้ามี) 

7.1.2.3 น้้าหนัก และ/หรือ น้้าหนักสุทธิ (ถ้าจ้าเป็น) 

7.1.2.4 ถ้ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้ระบุชื่อ ประเภทและปริมาณที่ใช้ หรือเป็นไปตามข้อก้าหนดของ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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7.1.2.5 ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผู้น้าเข้า และ/หรือ ผู้จ้าหน่าย  

ให้ระบุชื่อ และที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจ้าหน่าย ส้าหรับสินค้าที่จ้าหน่ายในประเทศ 

และชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หรือผู้ส่งออก หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้จัดจ้าหน่ายส้าหรับสินค้าที่ผลิตเพื่อการ

ส่งออก แล้วแต่กรณี 

7.1.2.6 ประเทศผู้ผลิต (กรณีน้าเข้าและส่งออก) 

7.1.2.7 รุ่นของสินค้า (ถ้ามี) 

7.1.2.8 วัน เดือน ป ีที่ผลิต และ/หรือ ข้อความ “ควรบริโภคก่อน วัน เดือน ป”ี  

7.1.2.9 ค้าแนะน้าในการบริโภคหรือการเก็บรักษา ให้ระบุสภาพการเก็บรักษา และ/หรือ อุณหภูมิที่รักษา

ปลากะพงขาวให้ปลอดภัยต่อการบริโภค  

7.1.2.10 ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายในประเทศ ต้องใชข้้อความเป็นภาษาไทย กรณีที่มีภาษาอื่นร่วมด้วยจะต้องมีความหมาย

ตรงกับภาษาไทยที่ก้าหนดไว้ข้างต้น กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้เป็นไปตามข้อตกลงของประเทศคู่ค้า 

7.2   ผลิตผลที่ไม่ได้จ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

ให้แสดงฉลากตามข้อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อความต้องชัดเจน และอ่านได้ง่าย ไม่เป็นเท็จ

หรือหลอกลวง ฉลากไม่หลุดลอก และอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 

7.2.1 “ปลากะพงขาว และอาจม ีช่ือสายพันธุ ์ร่วมด้วย และ/หรือ แบบของสินค้า” 

7.2.2 รหัสขนาด (ถ้าม)ี 

7.2.3 น้้าหนักสุทธิ 

7.2.4 ชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ หรือจัดจ้าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส้านักงาน

ใหญ่ของผูผ้ลิต หรือผูแ้บ่งบรรจุก็ได ้กรณีที่น้าเขา้ ใหร้ะบุชื่อและทีอ่ยู่ของผูน้้าเข้า 

7.2.5 ประเทศผู้ผลิต (กรณีน้าเข้าและส่งออก) 

7.2.6 รุ่นของสินค้า  

7.2.7 วัน เดือน ป ีที่ผลิต และ/หรือ ข้อความ “ควรบริโภคก่อน วัน เดือน ป”ี  

7.2.8 ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ้าหน่ายในประเทศ ต้องใชข้้อความเป็นภาษาไทย กรณีที่มีภาษาอื่นร่วมด้วยจะต้องมีความหมาย

ตรงกับภาษาไทยที่ก้าหนดไว้ข้างต้น กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของประเทศคู่ค้า 
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7.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก้าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 

และประกาศส้านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

8.  แหล่งก้าเนิด 

8.1 ปลากะพงขาวที่ได้จากการเพาะเลี้ยง 

ต้องระบุชื่อและที่อยู่ของแหล่งเล้ียง รูปแบบการเล้ียงในบ่อดินหรือกระชัง โดยแสดงที่เอกสารก้ากับ

สินค้า หรือมีหนังสือก้ากับการจ้าหน่ายสัตว์น้้า (Movement Document; MD) หรือเอกสารอื่นที่สามารถระบุ

แหล่งที่มาได้  

8.2 ปลากะพงขาวที่จับจากแหล่งน้้าธรรมชาติ 

ให้ระบุแหล่งจับหรือแหล่งที่มา หรือทั้งสองอย่างโดยแสดงที่ฉลากหรือเอกสารก้ากับสินค้า หรือมีใบรับรอง

การจับสัตว์น้้า 

9. วัตถุเจือปนอาหาร 

หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหาร ให้เป็นไปตามขอ้ก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

10. สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อน ให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

11. ยาสัตว์ตกค้าง 

หากมีการใช้ชนิดและปริมาณยาสัตว์ตกค้างในปลากะพงขาวให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง  

12. สุขลักษณะ 

12.1 ปลากะพงขาวที่ได้จากการเพาะเล้ียง ต้องมาจากฟาร์มที่มกีารปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเล้ียง

สัตว์น้้าที่ดี (Good Aquaculture Practices; GAP) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

 

http://www.aquatoyou.com/index.php/2013-04-02-08-20-04/535-movement-document
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12.2 การดูแลรักษาปลากะพงขาวหลังการจับ และการขนส่งปลากะพงขาวต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ  

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค และป้องกันการเส่ือมคุณภาพของปลากะพงขาว 

12.3 ชนิดและจ้านวนจุลินทรีย์ที่ตรวจพบในปลากะพงขาวให้เป็นไปตามข้อก้าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

12.4 จุลินทรีย์ที่เป็นดัชนีด้านสุขลักษณะในปลากะพงขาวต้องไม่เกินเกณฑ์ที่ก้าหนดตามตารางที่ 2 หรือ

ตามข้อก้าหนดของประเทศคู่ค้า  

ตารางที่ 2 เกณฑ์ก้าหนดจุลินทรีย์ในปลากะพงขาว 

จุลินทรีย์ n c m M 

เอสเคอริเคีย โคไล (Escherichia  coli) 
5  2 10 MPN/g  100 MPN/g 

สตาฟิโลคอกคัส ออเรียส  

(Staphylococcus  aureus) 
5 2 

10
3
 MPN/g  10

4
 MPN/g  

แซลโมเนลลา (Salmonella  spp.) 5 0 ไม่พบใน 25 g - 

หมายเหตุ  

n  หมายถึง  จ านวนตัวอย่างที่ต้องน ามาตรวจสอบจากสินค้าแต่ละรุ่น 

c  หมายถึง  จ านวนตัวอย่างสูงสุดท่ียอมให้พบจุลินทรีย์ในระดับสูง อยู่ในระหว่างค่า m และค่า M 

m  หมายถึง  จ านวนจุลินทรีย์ที่ยอมรับได้ในตัวอย่างที่ตรวจสอบ 

M  หมายถึง  จ านวนจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่างที่ตรวจสอบและมีผลให้ไม่ยอมรับสินค้ารุ่นที่ตรวจสอบ 

MPN/g (most probable number per gram) หมายถึง จ านวนที่เป็นไปได้มากที่สุดต่อกรัม 

กรณีที่ไม่ได้ก าหนดค่า M ไว้ ให้ใช้ค่า m คู่กับค่า c เป็นเกณฑ์ตัดสิน 

กรณีที่ก าหนดค่า M ไว้ หากตรวจพบจุลินทรีย์ในตัวอย่างสูงกว่าค่า m จ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบจุลินทรีย์

ที่เกินค่า m ต้อง ไม่เกินค่า c แต่ทั้งนี้ จ านวนจุลินทรีย์ท่ีพบต้องไม่เกินค่า M 

กรณีผู้ประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิต เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ

สุขลักษณะอาหาร (Code of Practice : General Principles of Food Hygiene )/ ระบบการวิเคราะห์อันตราย

และจุดวิกฤติท่ีต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) และประวัติการผลิตที่ดี 

อาจลดจ านวนครั้งในการชักตัวอย่างเพื่อตรวจสอบ 

13. วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

วิธีการวิเคราะห์ และวิธีชักตัวอย่างปลากะพงขาวให้เป็นไปตามข้อก้าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
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ภาคผนวก ก 

ภาพตัวอย่างปลากะพงขาว 

 

 

 
 

 

 
(ก) ล ำตัวปกติ ครีบครบ (ข้อ 4.2.1) 

 
ภาพที่ ก.1 ลักษณะปลาที่เป็นไปตามข้อก าหนดคุณภาพ (ข้อ 4.2.1) 
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(ก)  ตัวอย่ำงควำมพิกำร (ล ำตัวสั้น ผิดปกต)ิ  (ข้อ 4.1.1) 

 

 

 
 

(ข)  ตัวอย่ำงควำมพิกำร (ไม่มีครีบหลังส่วนหน้ำ) (ข้อ 4.1.1) 

 

ภาพที่ ก.2  ตัวอย่างปลาที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดคุณภาพ (ข้อ 4.1.1) 

 

 

 



มกษ. 7016-2558 

 

10 

ภาคผนวก ข 

ภาพตัวอย่างปลาสด 

 
(ก)  ปลำที่ยังมีอวัยวะครบ (green fish) (ข้อ 2.2.1) 

 

 

 
(ข)  ปลำที่เอำเหงือกและไส้ออก (gutted fish)  (ข้อ 2.2.1) 

ภาพที่ ข.1 ปลาสดทั้งตัว (fresh whole fish) (ข้อ 2.2.1) 
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(ก) ปลำทีผ่่ำท้องควักไส้ออก และ/หรือขอดเกล็ด และ/หรือเอำเหงือกออก และ/หรือตัดครีบ และ/หรือตัดหัว 

ภาพที่ ข.2  ปลาสดตัดแต่ง (fresh dressed fish) (ข้อ 2.2.2) 
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