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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
กุงแหง
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดคุณภาพกุงแหง เพื่อใชสําหรับการบริโภค

2 นิยาม
2.1 กุงแหง (dried shrimp) หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนํากุงสดที่อยูในวงศพีนีอีดี (Penaeidae) และ
พาลีโมนิดี (Palaemonidae) นํามาผานกระบวนการผลิตกุงแหงตามขอ 2.2 แลวนํามาทําใหแหง อาจเอา
เปลือกออกหรือไมก็ได และอาจมีสวนหัวและ/หรือหางติดอยูหรือไมก็ได
2.2 กระบวนการผลิตกุงแหง หมายถึง การนํากุงสดมาลางทําความสะอาด แลวใหความรอนในชวงเวลาสั้น
(precook) เชน การตมหรือนึ่ง พอที่จะทําใหเนื้อกุงหดตัว หลุดออกจากเปลือก ทําใหแกะเปลือกไดงาย
แลวนําไปลดความชื้น อาจนําเปลือกออกกอนหรือหลังลดความชื้น โดยใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตย1/หรือ
แหลงพลังงานความรอนอื่น คัดขนาด แลวบรรจุ
2.3 วอเตอรแอกทิวิตี (water activity: aw) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงคาน้ําอิสระที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียและการเปลี่ยนแปลงของอาหาร คํานวณจากอัตราสวนของความดันไอของน้ําในอาหารตอ
ความดันไอของน้ําบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิเดียวกัน
2.4 กุงแหงชิ้นหัก หมายถึง กุงแหงที่มีสวนของลําตัว ตั้งแต 2 ปลอง ถึง 4 ปลอง
2.5 เศษ หมายถึง ชิ้นสวนของเนื้อที่มีขนาดนอยกวา 2 ปลอง และชิ้นสวนอื่น ๆ ของกุงแหงที่ไมใชเนื้อ

3 แบบของผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑกุงแหงมี 3 แบบ ดังนี้
(1) แบบมีเปลือก ไดแก กุงที่ไมเอาเปลือกออก
(2) แบบไมมีเปลือก ไดแก กุงที่เอาเปลือกออกจากตัวกอนหรือหลังทําแหงก็ได
(3) แบบกะเทาะเปลือก ไดแก กุงที่เอาเปลือกออกจากตัวหลังจากการทําแหง ซึ่งอาจมีเปลือกติดกับลําตัวไดบาง
____________________
1/ กรณีการทําใหแหงโดยวิธีตากแดด ถาไมแหงตามตองการในครั้งแรก (เชน แดดแรก) ใหคลุมผลิตภัณฑดวยผาใบ
หรือผาหนา เพื่อใหน้ําในผลิตภัณฑกระจาย (redistribute) ทั่วตัวอีกครั้ง กอนนําไปตากครั้งตอไป จะทําใหลักษณะเนื้อ
ของกุงแหงดีขึ้น และลดการสูญเสีย เนื่องจากการหักหรือแตกของสวนหางและหัว
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4.1 สวนประกอบหลัก
กุงที่สดและสะอาด
4.2 สวนประกอบอื่น ๆ
เกลือที่มีคุณภาพเหมาะสมสําหรับการบริโภค

5 ปจจัยคุณภาพ
5.1 ความชื้นโดยน้ําหนักตองไมเกิน 30 %
5.2 วอเตอรแอกทิวิตี ตองไมเกิน 0.75
5.3 เกลือ โดยน้ําหนักตองไมเกิน 7%
5.4 ตองมีสีตามธรรมชาติของกุงแหง ขึ้นกับชนิดของกุงที่นํามาใชเปนวัตถุดิบ
5.5 ตองมีกลิ่นและกลิ่นรสปกติของกุงแหง ปราศจากกลิ่นหรือกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ
กลิ่นหืน กลิ่นแอมโมเนีย

6 การบรรจุหีบหอ
6.1 ใหบรรจุในภาชนะบรรจุที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสามารถรักษาคุณภาพผลิตภัณฑได
6.2 ในภาชนะบรรจุเดียวกัน ตองเปนกุงที่มีแบบเดียวกันและขนาดสม่ําเสมอ

7 ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อน
หากไมไดเปนที่ตกลงกันเปนอยางอื่นระหวางผูซื้อกับผูขาย ขนาดและความคลาดเคลื่อนของขนาดกุงแหง
ใหเปนไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ขนาดของกุงแหง
(ขอ 7 และขอ 11.1(6))
ขนาด
จํานวนกุงแหง (ตัวตอ 100 g)
พิเศษ
ไมเกิน 50
ใหญ
51 ถึง 250
กลาง
251 ถึง 500
เล็ก
มากกวา 501 ขึ้นไป
กุงแหงแตละขนาดในตารางที่ 1 มีความคลาดเคลื่อนไดไมเกิน 15%
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8 วัตถุเจือปนอาหาร
ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

9 สารปนเปอน
ชนิด และปริมาณสารปนเป อน ใหเปน ไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เ กี่ยวของ และข อกํ า หนดของ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

10 สุขลักษณะ
10.1 ผลิตภัณฑที่ครอบคลุมในมาตรฐานนี้ ผานการเตรียมและจัดการที่เหมาะสมตามขอกําหนดการ
ปฏิบัติวาดวยเรื่องหลักเกณฑการปฏิบัติ: หลักการทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสุขอาหาร มกอช. 9023 และ
ในกฎหมายที่เกี่ยวของ
10.2 ชนิดและปริมาณจุลินทรีย ตองไมเกินเกณฑที่กําหนดดังนี้
(1) จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน 105cfu/g
(2) ยีสตและเชื้อรา ตองไมเกิน 5x102 cfu/g
(3) แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) ตองไมพบใน 25 g
(4) สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) ตองไมเกิน 102 cfu/g
(5) เอสเคอริเคีย โคไล (Escherichia coli) นอยกวา 3 MPN/g
(6) คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส (Clostridium perfringens) ตองไมเกิน 102 cfu/g

11 การแสดงเครื่องหมายและฉลาก
11.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายปลีก
ที่ภาชนะบรรจุทุกหนวยอยางนอยตองมีเลขอักษร เครื่องหมายและขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย
ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
(1) ชื่อผลิตภัณฑ ใหใชชื่อ “กุงแหง”
(2) ใหระบุแบบผลิตภัณฑกุงแหง มีเปลือก ไมมีเปลือก กะเทาะเปลือก
(3) สวนประกอบที่สําคัญ แสดงเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ
(4) วัตถุเจือปนอาหาร (ถาใช) เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
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(5) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือ กิโลกรัม
(6) ใหระบุขนาดของกุงแหง ตามตารางที่ 1
(7) ใหระบุวัน เดือน ปที่ผลิต และวัน เดือน ปที่หมดอายุ
(8) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาที่ผลิตภายในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูน ําเขา
สําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี
(9) รุนของผลิตภัณฑ
(10) ระบุคําแนะนําในการเก็บรักษา เชน ควรเก็บไวที่อุณหภูมิ 2 ◦C ถึง 10 ◦C จะชวยรักษาสีและยืดอายุการเก็บ
(11) มีขอความเปนภาษาไทย กรณีฉลากผลิตภัณฑทผี่ ลิตเพื่อสงออกจะแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศก็ได
ในกรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกโดยเฉพาะขอ (5) ถึง ขอ (8) ใหเปนไปตามขอตกลงของประเทศคูคา
11.2 ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายสง
ที่ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายสงหรือในเอกสารกํากับสินคา ใหมีขอความตามขอ 11.1 ยกเวนขอมูล
ที่เปนชื่อผลิตภัณฑ รุนสินคา ชื่อและสถานที่ตั้งของผูผลิตหรือผูบรรจุ รวมทั้งคําแนะนําในการเก็บรักษา
ตองอยูที่ภาชนะบรรจุสําหรับผลิตภัณฑขายสงเทานั้น
รุนของผลิตภัณฑ ชื่อ และสถานที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุ อาจแทนดวยเครื่องหมาย ถาเครื่องหมาย
การคานั้นมีการระบุอยางชัดเจนในเอกสารกํากับสินคา

12 วิธีชักตัวอยาง
วิธีชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เรื่อง วิธีชักตัวอยาง

13 วิธีวิเคราะห
วิธีวิเคราะห ใหเปนไปตามวิธีที่กําหนดในตารางที่ 2 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้
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ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห
(ขอ 13)
ขอกําหนด
1. ความชื้น
2. วอเตอรแอกทิวิตี

3. ปริมาณเกลือ

วิธีวิเคราะห
AOAC ขอ 950.46 ฉบับลาสุด หรือวิธีอื่น
ที่เทียบเทา
ใหวัดดวยเครื่องวัดวอเตอรแอกทิวิตีที่ควบคุม
อุณหภูมิไดที่ 25±1 ◦C

หลักการ
การชั่งน้ําหนัก
(Gravimetry)
การวัดความดันไอในอาหารเทียบกับความดัน
ไอน้าํ บริสุทธิ์โดยตรง หรือการวัดคุณสมบัติทาง
กายภาพและไฟฟาโดยออม(Direct
measurement of partial pressure/dew point
or indirect measurement of physical/
electrical characteristics)

AOAC ขอ 937.09 ฉบับลาสุด หรือวิธีอื่น
ที่เทียบเทา
ตร วจพิน ิจ โดยบุค คลที ่ผ า น กา ร ฝก อบรมมา
โดยเฉพาะ ตามแนวทางการประเมินคุณภาพสัตวน้ํา
ดว ยประสาทสัม ผัส ในหอ งปฏิบ ัต ิก าร (มกอช.
9026)
ตร วจพิน ิจ โดยบุค คลที ่ผ า น กา ร ฝก อบรมมา
โดยเฉพาะ ตามแนวทางการประเมินคุณภาพสัตวน้ํา
ดว ยประสาทสัม ผัส ในหอ งปฏิบ ัต ิก าร (มกอช.
9026)

ไตรเตรชั่น
(Volumetric titrimetry))
การประเมินทางประสาทสัมผัส

6. จํานวนจุลินทรียทั้งหมด

BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Chapter 3 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มีคุณลักษณะ
เทียบเทากัน

การเพาะเชื้อ
(Direct Plating)

7. ยีสตและรา

BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Chapter 18 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มีคุณลักษณะ
เทียบเทากัน
BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Chapter 5 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มีคุณลักษณะ
เทียบเทากัน

การเพาะเชื้อ
(Direct Plating)

4. สี

5. กลิ่นและ กลิ่นรส

8. แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)

9. สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)

การประเมินทางประสาทสัมผัส

วิธีเอ็ม เอส อาร วี,วิธีการตกตะกอนดวยวิธีซีรั่ม
วิทยา Modified Semi-solid Rappaport
Vassiliadis method; MSRV, Biochemical และ
Serological Confirmation

BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Chapter 12 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มีคุณลักษณะ
เทียบเทากัน
BAM (Bacteriological Analytical Manual)
Chapter 4 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มีคุณลักษณะ
เทียบเทากัน

การเพาะเชื้อ
(Direct Plating)

11. คลอสตริ เดี ยม เพอร ฟริ งเจนส BAM (Bacteriological Analytical Manual)
(Clostridium perfringens)
Chapter 16 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มีคุณลักษณะ
เทียบเทากัน

การเพาะเชื้อ
(Direct Plating)

12. น้ําหนักสุทธิ

การชั่งน้ําหนัก
(Gravimetry)

10. เอสเคอริเคีย โคไล
(Escherichia coli)

ชั่งน้ําหนัก

วิธีเอ็ม พี เอ็น (most probable number
method; MPN)
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14.1 กุงแหงตองไมมีจํานวนชิ้นหักและเศษ เกินปริมาณที่กําหนดในตารางที่ 3 หากเกินจากนี้ถือวาเปน
ขอบกพรองที่ไมยอมรับ
ตารางที่ 3 ปริมาณขอบกพรอง
(ขอ 14.1)
ขนาด
พิเศษ
ใหญ
กลาง
เล็ก

จํานวนกุงแหง
(ตัวตอ 100 g)
ไมเกิน 50
51 ถึง 250
251 ถึง 500
มากกวา 501 ขึ้นไป

น้ําหนักกุงแหงชิ้นหัก
(%)
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 8.0
ไมเกิน 12.0
ไมเกิน 20.0

น้ําหนักเศษ
(%)
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 1.0

14.2 สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งที่ปะปนมากับหนวยตัวอยางที่ไมใชชิ้นสวนของกุง แมไมเปนอันตรายตอผูบริโภค แตสามารถ
มองเห็นไดงายโดยวิธีการตรวจพินิจดวยตาเปลาหรือวิธีการอื่น รวมทั้งใชแวนขยายก็ได และสิ่งแปลกปลอมนั้น
แสดงใหเห็นถึงการผลิตที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑการปฏิบัติที่ดีในการผลิตและสุขลักษณะที่ดี

15 การยอมรับรุนสินคา
รุนสินคา หมายถึง กุงแหงที่มีแบบของผลิตภัณฑ สวนประกอบ และขนาดบรรจุเปนอยางเดียวกันที่ผลิต
หรือสงมอบในคราวเดียวกัน
รุนสินคาจะถือวาเปนไปตามมาตรฐานนี้ ในกรณีดังตอไปนี้
15.1 จํานวนขอบกพรองทั้งหมดไมเกินเกณฑกําหนดในตารางที่ 3
15.2 น้ําหนักสุทธิของบรรจุภัณฑทั้งหมดที่ตรวจสอบตองไมนอยกวาน้ําหนักที่ระบุไว
15.3 ผลิตภั ณฑเปนไปตามขอกําหนดเรื่อง
ปจจัยคุณภาพ การบรรจุ หีบหอ วัตถุเจือปนอาหาร
สารปนเปอน สุขลักษณะ การแสดงเครื่องหมายและฉลาก วิธีชักตัวอยาง และวิธีวิเคราะห ที่ระบุในขอ 5
ขอ 6 และขอ 8 ถึง ขอ 13

