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เนื้อสุกรเปนสินคาปศุสัตวที่ไดรับความนิยมในการบริโภคในประเทศ อีกทั้งมีศักยภาพในการเปนสินคา

เพ่ือการสงออกในอนาคต เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคและใหเกิดมาตรฐาน กระทรวงเกษตรและ

สหกรณจึงเห็นควรจัดทาํมาตรฐานเรื่อง เนื้อสุกร ข้ึน 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

เนื้อสุกร 

1. ขอบขาย 

มาตรฐานเนื้อสุกรนี้ เปนมาตรฐานของเนื้อจากสัตวในวงศ Suidae โดยเปนเนื้อสดที่ยังไมผานกระบวนการ

แปรรูป ครอบคลุมจากโรงฆาสัตวถึงการขนสงสูตลาด 

2. บทนิยาม 

2.1 ซากสุกร (pig carcass) หมายถึง สวนรางกายทั้งหมดของสุกรหลังเอาเลือด ขน หัว เครื่องใน  

มันเปลว และเล็บออกแลว 

2.2 เนื้อสุกร (pork) หมายถึง เนื้อเย่ือจากซากสุกรซึ่งสามารถใชบริโภคเปนอาหารได โดยมีกลามเนื้อลาย 

(skeletal muscle) จากสุกรเปนสวนประกอบที่มีอยูในปริมาณสูงสุด อาจผานกระบวนการแชเย็น แตยัง

ไมไดถูกกระทําใดๆ อยางอ่ืนเพื่อวัตถุประสงคในการถนอมอาหาร และตองเปนไปตามขอกําหนดใน

มาตรฐานนี้  

2.3 หนังสุกร (skin) หมายถึง สวนของหนังที่เลาะออกมาจากซากสุกร และผานกระบวนการขูดขนแลว 

2.4 เครื่องใน (offal) หมายถึง อวัยวะภายในที่ผานการตรวจสอบแลววาสามารถบริโภคได 

2.5 ไขมันสุกร (fat) หมายถึง สวนของซากสุกรที่เปนเนื้อเย่ือไขมัน ที่ไดแยกสวนของกลามเนื้อและ

กระดูกออกแลว 

2.6 มันเปลวสุกร (fat leaf) หมายถึง มันของสุกรที่ไมไดติดอยูกับชั้นผิวหนัง 

2.7 เลือดสุกร (blood) หมายถึง ของเหลวที่อยูในหลอดเลือดและหัวใจของสุกร ปกติมีสีแดง 

2.8 สุกรผาซีก (side) หมายถึง ซากสุกรที่ถูกตัดแบงครึ่งตามแนวของกระดูกสันหลัง  
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2.9 สวนหัว (head) หมายถึง สวนของหัวสุกรที่ตัดออกจากรางกายสุกรบริเวณกระดูกสันหลังสวนคอ 

ขอที่ 1  

3. ประเภท 

เนื้อสุกรแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

3.1 ประเภทผาซีก 

3.2 ประเภทแยกชิ้น ดังแสดงในภาคผนวก ก รูปที่ 1 

4. คุณภาพ 

4.1 เนื้อสุกรตามมาตรฐานนี้ ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

4.1.1 อยูในสภาพปกติ สะอาด ไมมีกล่ินผิดปกติ กล่ินแปลกปลอม หรือกล่ินไมพึงประสงค และตองไมมี

รอยฟกช้ํา รอยขีดขวน หรือแผลหนอง 

4.1.2 มีสีชมพูปนเทาจนถึงชมพูเขม โดยตรวจดทูี่กลามเนื้อสันนอก (Longissimus dorsi) ดังแสดงใน

ภาคผนวก ก รูปที่ 2  

4.1.3 มีคาความเปนกรดดาง (pH) ไมต่ํากวา 5.7 หลังฆา 1 ช่ัวโมง และ/หรือ มีความเปนกรดดาง 

ไมเกิน 6.2 หลังฆาที่ 24 ช่ัวโมง โดยวัดที่กลามเนื้อ Longissimus dorsi หรือ Semimembranosus 

4.1.4 มีปริมาณไขมันแทรกในกลามเนื้อ สามารถแบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง

และนอย ดังแสดงในภาคผนวก ก รูปที่ 3 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

4.1.5 ปราศจากวิการของโรคติดเชื้อและพยาธิตางๆ  

4.1.6 ปราศจากพยาธิในเนื้อ ไดแก Trichinella spiralis, Cysticercus cellulosae, Sarcocystis spp.  

เปนตน 

4.1.7 ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค  

4.2 คุณภาพซาก 

ซากสุกรแบงตามคุณภาพ (เกรดของซาก) ดังแสดงในภาคผนวก ข  
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5. สารปนเปอน 

ปริมาณสารปนเปอนที่พบในเนื้อสุกรใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของ

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเร่ือง สารปนเปอน  

6. สารพิษตกคาง 

ปริมาณสารพิษตกคางที่พบในเนื้อสุกรใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนด

ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเร่ือง สารพิษตกคาง  

 

7. ยาสัตวตกคาง 

ปริมาณยาสัตวตกคางที่พบในเนื้อสุกรใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนด

ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเร่ือง ยาสัตวตกคาง  

8. สุขลักษณะ 

8.1 การผลิตเนื้อสุกรตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ

ผูบริโภค โดยใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติเร่ือง การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกร 

8.2 ขอกําหนดดานจุลินทรีย 

จุลินทรียที่อาจปนเปอนเนื้อสุกร ตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

8.2.1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน 5x10
5
 โคโลนี ตอตัวอยาง 1 กรัม วิธีทดสอบใหปฏิบัติตาม 

AOAC (2000) ขอ 966.23C หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเทา 

8.2.2 โคลิฟอรม (Coliform organisms) กําหนดคา Most Probable Number (MPN) ตอตัวอยาง      

1 กรัม ตองไมเกิน 5x10
3
 วิธีทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC (2000) ขอ 966.24 หรือวิธีการทดสอบที่

เทียบเทา 

8.2.3 ซาลโมเนลลา (Salmonella spp.) ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม วิธีทดสอบใหปฏิบัติตาม 

AOAC (2000) ขอ 967.26 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเทา 
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8.2.4 สตาฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococus aureus) กําหนดคา Most Probable Number (MPN) 

ตอตัวอยาง 1 กรัม ตองไมเกิน 1x10
2
 วิธีทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC (2000) ขอ 975.55 หรือวิธีการ

ทดสอบที่เทียบเทา 

9. การบรรจุและเก็บรักษา 

ในกรณีที่มีการบรรจุเนื้อสุกรในบรรจุภัณฑ ใหปฏิบตัดิงันี้ 

9.1 เนื้อสุกรตองบรรจุในบรรจุภัณฑที่สะอาด และปดมิดชิดเพื่อปองกันการปนเปอนจากภายนอก มีความ

ทนทานตอการขนสงและสามารถปองกันการดูดซึมของกลิ่นได 

9.2 เนื้อสุกรที่บรรจุในบรรจุภัณฑแลวตองเก็บใหมีอุณหภูมิภายในของเนื้อไมสูงกวา 10 องศาเซลเซียส 

ตลอดเวลา แตตองไมเกิน 24 ช่ัวโมง หรือมีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา แตตองไมเกิน 7 วัน 

9.3 เนื้อสุกรตองเก็บไมใหปนเปอน กล่ิน จากแหลงและสภาพแวดลอม 

9.4 เนื้อสุกรตองถูกเก็บในภาชนะหรือวัสดุที่ทนทานตอการฉีกขาดและเปนรู เมื่อเก็บรักษาในที่อุณหภูมิต่ํา 

10. เครื่องหมายและฉลาก 

เนื้อสุกรทุกหนวยอยางนอยตองมีหมายเลข อักษร และเครื่องหมาย แจงรายละเอียดใหเห็นไดงายชัดเจน 

ดังตอไปนี้ 

10.1 ประเภทของเนื้อสุกร 

10.2 คุณภาพซาก 

10.3 น้ําหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม 

10.4 อุณหภูมิที่เก็บรักษา และวนั เดือน ป ที่ตดัแตงและบรรจุ วันเดือนป ทีห่มดอาย ุ

10.5 ช่ือผูผลิตหรือฟารมที่ผลิต หรือผูจัดจําหนาย หรือเคร่ืองหมายการคา และสถานที่ตั้ง ในกรณีที่

ฉลากใชภาษาตางประเทศตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว 

10.6 การแสดงเครือ่งหมายการตรวจสอบทางราชการหรือเคร่ืองหมายรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ

เง่ือนไขของหนวยตรวจหรือหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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11.  การชักตัวอยาง 

การชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร

และอาหารแหงชาติเร่ือง การชักตัวอยางผลิตภัณฑจากสตัว  

12. การขนสง 

12.1 พาหนะที่ใชในการขนสงเนื้อสุกรตองออกแบบเฉพาะ โดยเนื้อสุกรตองไมสัมผัสพ้ืน สามารถ

ปองกันไมใหสัตวพาหะนําเช้ือและน้ําเขาสูบริเวณจัดเก็บเนื้อสุกรได สามารถทําความสะอาดและฆาเช้ือโรค

ทั้งภายในและภายนอกของพหนะไดงาย อยางมีประสิทธิภาพ 

12.2 พาหนะที่ขนสงเนื้อสุกรตองมีการติดตั้งระบบทําความเย็นภายในบริเวณจัดเก็บเนื้อสุกร ซึ่งสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิของเนื้อสุกรใหเปนไปตามขอ 9.2 

12.3 ภายหลังการขนสงเนื้อสุกรแลว พาหนะที่ขนสงและบริเวณจัดเก็บเนื้อสุกรตองรีบทําความสะอาด

ดวยน้ํา และยาฆาเช้ือโรคที่ข้ึนทะเบียนไวกับทางราชการ  แลวปลอยใหแหงและตองปราศจากกลิ่นที่ผิดปกติ 

ไมเปนที่หมักหมมของเศษเนื้อสุกรหรือเช้ือโรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มกอช.6000-2547 6 

ภาคผนวก ก 

สุกรแยกชิ้น หมายถึง สุกรผาซีกที่ตดัแบงเปน 4 ช้ิน ทั้งนี้อาจเอากระดูกออกหรือไมก็ได สามารถแบง

ออกเปน 4 สวน (รูปที่ 1) ดังนี ้

 

   2. ส
ว
น
สั
น

 

 3. สวนสามชั้น 

  4. สวนขาหลัง 

1.สวนขาหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 

1. สวนขาหนา หมายถึง สุกรผาซีกที่ตดัแบงระหวางกระดกูซี่โครงซี่ที่ 3 และ 4  

2. สวนสัน หมายถึง สุกรผาซกีที่ตัดแบงจากระหวางกระดูกซี่โครงซี่ที่ 3 และ 4 และขนานไปตามแนว

กระดูกสันหลงัสวนสันโดยหางจากกระดกูสันหลังไมเกิน 4 นิ้ว จนถึงกระดูกเชิงกราน และตดัเอาสวนขา

หลังออกแลว 

3. สวนสามชั้น หมายถึง สุกรผาซีกบริเวณอกและทองที่แยกสวนสันออกแลว 

4. สวนขาหลัง หมายถึง สุกรผาซีกสวนของขาหลังตั้งแตกระดูกสันหลังสวนเอวขอสุดทาย ตดัตรงลงมา 
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2.1 สีชมพูปนเทา 

 3.1 มากที่สุด 

 

 

 
2.2 สีชมพูปนแดง 

 3.2 มาก 

 

 

 
2.3 สีชมพูเขมปนแดง 

 

 3.3 ปานกลาง 

  

 
  3.4 นอย 

รูปที่ 2 สีของเนื้อสุกร         รูปที่ 3 ลักษณะไขมันแทรกในกลามเนื้อ
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ภาคผนวก ข 

คุณภาพซาก 

คุณภาพซากของสุกร (เกรดของซาก) แบงออกเปน 5 ช้ันคุณภาพ คือ เกรด 1 ถึง 5 ซึ่งจะใชเฉพาะหมู

สาว และหมูขุนตัวผูทีต่อนแลว (gilt and barrow) โดยอาศัยขอมูลจาก 

1.  ความหนาของกลามเนือ้ (Muscling scores) แบงไดเปน 3 ระดับคือ บาง=1 ปานกลาง=2 และ 

หนา=3 โดยการตรวจพินิจ (รูปที่ 4) 

2. ความหนามันสันหลัง (นิ้ว) โดยการวัดจากกระดูกซี่โครงซี่ที่ 10   

3. จากนัน้ นาํขอมูลจาก ขอ 1 และ 2 มาคํานวณหาเกรดของซาก โดยใชสูตร 

        เกรดของซาก = (4.0 X ความหนามันสันหลัง [นิ้ว]) - (1.0 X ความหนาของกลามเนื้อ) 

4. การอานผล  

คาที่ไดอยูระหวาง 1.0 –< 2.0 ถือวาเปน เกรดดีมาก  

   คาที่ไดอยูระหวาง 2.0 –<  3.0   ถือวาเปน เกรดด ี  

   คาที่ไดอยูระหวาง 3.0 –<  4.0  ถือวาเปน เกรดปานกลาง   

   คาที่ไดอยูระหวาง 4.0 -<  5.0 ถือวาเปน เกรดพอใช 

   คาที่ไดมากกวา    5.0   ถือวาเปน เกรดคดัทิ้ง 

   

ยกเวน  1. ถาซากสุกรที่มีความหนาของกลามเนื้อที่ระดบับาง เม่ือคํานวณแลวมีคาอยูระหวาง 1.0 – 1.9 

ใหจัดเปนเกรดด ี  

2. ถาซากสุกรที่มีความหนาของมันสันหลัง เทากับหรือหนากวา 1.75 นิ้ว เม่ือคํานวณแลวมีคาอยู                     

ระหวาง 3.0 – 3.9 ใหจดัเปนเกรดพอใช   
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                                          หนา            ปานกลาง         บาง 

 

รูปที่ 4  ระดับความหนาของกลามเน้ือ พิจารณาโดยการตรวจพินิจ ดังน้ี 

หนา หมายถึง ไมเห็นรอยนนูของกระดูก pelvic bone กระดูกซี่โครงและกระดูกสันหลัง  

ปานกลาง หมายถึง ไมเห็นรอยนูนของกระดูก pelvic bone เห็นรอยนูนของกระดกูสันหลังของชวงคอ  

บาง หมายถึง เห็นรอยนูนของกระดูก  pelvic bone กระดูกซี่โครง และกระดูกสันหลังชัดเจน กลามเนื้อ

สันนอกแคบ  
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ภาคผนวก ค 

1  สารพิษตกคาง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมไีดในเนื้อสุกร ดังนี้ 

1.1 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเล่ียงได (Extraneous Maximum 

Residue Limit, EMRL) 

ชนิดของสารพิษตกคาง 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสดุที่กําหนดใหมีได 

(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัมของเนื้อสุกร) 

คลอรเดน (Chlordane) 

ดีดีท ี(DDT) 

ดีลดริน (Dieldrin) 

อัลดริน (Aldrin) 

เอนดริน (Endrin) 

เฮปทาคลอร (Heptachlor) 

0.05 

5.0 

0.2 

0.2 

0.05 

0.2 

ที่มา :  มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่

ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเล่ียงได (มกอช. 9003-2547) 

1.2 ปริมาณสารพษิตกคางสูงสุดเนื่องจากการใช (Maximum Residue Limit, MRL) 

ชนิดของสารพิษตกคาง 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสดุที่กําหนดใหมีได 

(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัมของเนื้อสุกร) 

ไกรฟอสเอท (Glyphosate)* 

คลอรไพริฟอส (Chlorpyrifos)* 

คารบาริล (Carbaryl)
1

ไซเพอรเมทริน (Cypermethrin)
1

ไดเมโทเอต (Dimethoate)
1

โพรฟโนฟอส (Profenofos)
1

เมโทมิล (Methomyl)
1

อะซีเฟต (Acephate)
1

อะมิทราส (Amitraz)* 

0.1 

0.2 (ไขมัน) 

0.05 

0.02 (ไขมัน) 

0.05 

0.05 

0.02 

0.05 

0.05 

ที่มา: 
1 
 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิเร่ือง สารพษิตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด            

(มกอช. 9002-2547) 

* Codex Alimentarius. Maximum Residue Limits for Veterinary Drugs in Food 

(CAC/MRL1). Update as at 26
th
 Session of the Codex Alimentarius Commission  



มกอช.6000-2547 11 

2  สารปนเปอน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปอนที่กําหนดใหมีไดในเนื้อสุกร ดังตอไปนี ้

ชนิดของสารปนเปอน 

ปริมาณสารปนเปอนสูงสุดที่กําหนดใหมไีด 

(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัมของเนื้อสุกร) 

ตะกั่ว (Lead) 0.1  

ที่มา : Codex Alimentarius. Maximum Levels for Lead. Codex Stan 230-2001, Rev.1-2003 

3  ยาสัตวตกคาง 

3.1 เนื้อสุกร ตองตรวจไมพบการปนเปอนยาสัตว ดังตอไปนี ้

3.1.1 คลอแรมเฟนิคอลและเกลือของสารนี้ (Chloramphenical and its salts) 

3.1.2 ไนโทรฟวราโซนและเกลือของสารนี้ (Nitrofurazone and its salts) 

3.1.3 ไนโทรฟวแรนโทอินและเกลอืของสารนี้ (Nitrofurantoin and its salts) 

3.1.4 ฟวราโซลิโดนและเกลือของสารนี ้(Furazolidone and its salts) 

3.1.5 ฟวแรลทาโดนและเกลือของสารนี ้(Furaltadone and its salts) 

ที่มา: ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 268 พ.ศ. 2546 เร่ือง มาตรฐานอาหารที่มีการปนเปอน

สารเคมีบางชนิด 

3.2  ยาสัตวตกคางสูงสุดที่กําหนดใหมไีดในเนือ้สุกร ดังตอไปนี ้

ชนิดของยาสัตวตกคาง 
ปรมิาณยาสัตวตกคางสูงสดุที่กําหนดใหมีได 

(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัมของเนื้อสุกร) 

คลอรเททระไซคลิน (Chlortetracycline) 

คารบาดอกซ (Carbadox) 

คาราโซล (Carazole) 

ซัลฟาไดมิดนี (Sulfadimidine) 

เซฟทิโอเฟอร (Ceftiofur) 

ดาโนฟลอกซาซิน (Danofloxacin) 

โดราเมกทิน (Doramectin) 

0.2 

0.005 

0.005 

0.1 

1.0 

0.01 

0.005 
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ชนิดของยาสัตวตกคาง 
ปริมาณยาสัตวตกคางสูงสดุที่กําหนดใหมีได 

(มิลลิกรัมของสารตอ 1 กิโลกรัมของเนื้อสุกร) 

ไดไฮโดรสเตรปโตไมซิน (Dihydrostreptomycin) 

เททระไซคลิน(Tetracycline) 

ไทอะเบนดาโซล (Thiabendazole) 

ทิลมิโคซิน (Tilmicosin) 

นีโอไมซิน (Neomycin) 

เบนซิลเพนิซิลลิน (Benzylpenicillin) 

โปรเคน เบนซิลเพนิซิลลิน (Procaine 

benzylpenicillin) 

ฟลูเบนดาโซล (Flubendazole) 

เฟนเบนดาโซล (Fenbendazole) 

ฟแบนทอล (Febantel) 

ลินโคไมซิน (Lincomycin) 

ลีวามิโซล (Levamisol) 

สเตรปโตไมซนิ (Streptomycin) 

สเปคทิโนไมซนิ (Spectinomycin) 

สไปราไมซิน (Spiramycin) 

ออกซิเททระไซคลิน (Oxytetracycline) 

ออกเฟนดาโซล (Oxfendazole) 

อะซาเพอรรอล (Azaperon) 

0.6 

0.2 

0.01 

0.01 

0.05 

0.05 

0.05 

 

0.01 

0.1 

0.1 

0.2 

0.01 

0.6 

0.05 

0.02 

0.2 

0.1 

0.06 

ที่มา: Codex Alimentarius. Maximum Residue Limits for Veterinary Drugs in Food (CAC/MRL2). 

Update as at 26
th
 Session of the Codex Alimentarius Commission 
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