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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

ปลากะพงขาว
1. ขอบขาย
มาตรฐานสิ น ค า เกษตรและอาหารแห ง ชาติ นี้ กํ า หนดคุ ณ ภาพที่ ต อ งการของปลากะพงขาวในวงศ
Centropomidae ที่มีชื่อสามัญวา เอเชียน ซีแบสส (Asian seabass) ไจแอนต ซีเพิรช (giant seaperch)
ซิลเวอร ซีเพิรช (silver seaperch) หรือ บารรามุนดิ (barramundi) มีชื่อวิทยาศาสตรวา “Lates calcarifer”
(Bloch) ซึ่งตอไปนี้จะเรียกวา ปลาสด สําหรับจําหนายสดแกผูบริโภคโดยตรง (direct consumption)
หรือนําไปแปรรูปตอในอุตสาหกรรม

2. นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ปลาสดทั้งตัว (whole fresh fish) หมายถึง ปลาที่จับไดขณะยังมีชีวิตจากการเลี้ยงหรือจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ นํามาลางทําความสะอาด และทําใหเย็นทันที เพื่อรักษาความสด
2.2 ปลาสดตัดแตง (dressed fish) หมายถึง ปลาที่จับไดขณะยังมีชีวิตจากการเลี้ยงหรือจากแหลงน้ํา
ธรรมชาติ ที่ตัดแตงโดยการผาทองควักไสออก และ/หรือขอดเกล็ด และ/หรือเอาเหงือกออก และ/หรือ
ตัดครีบ นํามาลางทําความสะอาดและทําใหเย็นทันที เพื่อรักษาความสด

3. ชนิดและแบบ
ปลาสดตามมาตรฐานฯ นี้แบงเปน 2 ชนิด ดังนี้
3.1 ปลาสดทั้งตัว
3.2 ปลาสดตัดแตง มี 5 แบบ ดังนี้
3.2.1 ผาทองควักไส
3.2.2 ผาทองควักไส และขอดเกล็ด
3.2.3 ผาทองควักไส ขอดเกล็ด และเอาเหงือกออก
3.2.4 ผาทองควักไส ขอดเกล็ด เอาเหงือกออก และตัดครีบ
3.2.5 อื่น ๆ
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4. คุณภาพ
4.1 ขอกําหนดทั่วไป
ปลาสดทุกชนิดและทุกแบบตองมีคุณภาพดังตอไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

สะอาด หากมีการตัดแตงตามขอ 2.2 ตองเปนไปตามที่ระบุตามแบบของการตัดแตง
ไมมีตําหนิที่เห็นไดชัดเจน เชน ไมมีแผลบนลําตัว
ปราศจากพยาธิ และไมเปนโรค
ปราศจากกลิ่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นโคลน กลิ่นน้ํามัน
ไมมีสิ่งแปลกปลอม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองจากการปฏิบัติที่ไมถูกสุขลักษณะ

การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ และการดมกลิ่น
4.2 ชั้นคุณภาพและเกณฑความคลาดเคลื่อน
4.2.1 ชั้นคุณภาพ
ปลาสดตามมาตรฐานนี้ มี 2 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
4.2.1.1 คุณภาพชั้นพิเศษ
เปนปลาสดที่ทุกคุณลักษณะตองมีคะแนนระดับ 4 ตามหลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก หรือ ข
4.2.1.2 คุณภาพชั้นหนึ่ง
เปนปลาสดที่มีคุณภาพรองจากคุณภาพชั้นพิเศษ โดยทุกคุณลักษณะตองมีระดับคะแนนไมต่ํากวา 3 ตาม
หลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก หรือ ข
4.2.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพปลาในแตละภาชนะบรรจุ ใหเปนดังนี้
4.2.2.1 ชั้นพิเศษ
ไมเกิน 5% ของจํานวนปลาทั้งหมด ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดชั้นพิเศษ แตเปนไปตามคุณภาพ
ของชั้นหนึ่ง ซึ่งมีคะแนนในระดับ 3 ทุกคุณลักษณะ
4.2.2.2 ชั้นหนึ่ง
ไมเกิน 5% ของจํานวนปลาทั้งหมด ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดชั้นหนึ่ง แตมีระดับคะแนนไมต่ํา
กวา 2 ในทุกคุณลักษณะ
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5. ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาด
5.1 ขนาด
หากไมไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่นระหวางผูซื้อกับผูขาย ขนาดและความคลาดเคลื่อนของขนาดปลาสด
ใหเปนไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ขนาดและความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาดของปลาสด
น้ําหนักตอตัว

ความคลาดเคลื่อนของน้ําหนักตอตัว

g

g

1

>4 000

2

>3 000 ถึง 4 000

3

>2 500 ถึง 3 000

4

>1 000 ถึง 2 500

5

>900 ถึง 1 000
500 ถึง 900

±50
±50
±30
±30
±10
±10

รหัสขนาด

6

5.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
มีความคลาดเคลื่อนของขนาดตามขอกําหนดในตารางที่ 1 ไดไมเกิน 15% ของจํานวนปลาทั้งหมดในรหัส
ขนาดเดียวกัน

6. แหลงกําเนิด
ใหระบุแหลงจับ หรือแหลงที่มา หรือทั้งสองอยาง
สัตวน้ํา (aquatic animal movement document)

โดยการระบุที่ฉลากหรือหนังสือกํากับการจําหนาย

7. การบรรจุและภาชนะบรรจุ
(1) ภาชนะบรรจุตองเหมาะสมกับขนาดของปลา
(2) ภาชนะบรรจุ ต อ งทํ า จากวั ส ดุ ไ ม ดู ด ซั บ น้ํ า สะอาด และถู ก สุ ข ลั ก ษณะ ปราศจากกลิ่ น และวั ต ถุ
แปลกปลอม ทนทานตอการขนสงและสามารถรักษาคุณภาพของปลา
(3) ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองบรรจุปลาจากแหลงเดียวกัน
(4) ในกรณีมีการใชน้ําแข็งในภาชนะบรรจุปลา น้ําแข็งที่ใชตองผลิตจากน้ําที่สะอาดเหมาะสมตอการ
บริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง น้ําแข็ง
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8. สารปนเปอน
ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในปลาสดใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนด
ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

9. ยาสัตวตกคาง
ชนิดและปริมาณยาสัตวตกคางในปลาสดใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนด
ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง ยาสัตวตกคาง

10. สุขลักษณะ
10.1 การเลี้ยง การจับ การดูแลปลาสดหลังจับ การตัดแตง (ถามี) และการขนสงปลาสด ตองปฏิบัติอยางถูก
สุขลักษณะเพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพของปลาสด และปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูบริโภค
10.2 จุลินทรียในแตละรุนตองไมเกินเกณฑที่กําหนดตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑกําหนดเรื่องจุลินทรีย
จุลินทรีย

n(1)

c(2)

m(3)

M(4)

จุลินทรียท ี่มีชีวิตทั้งหมด
(total viable count)

5

3

5x105 cfu/g

107 cfu/g

เอสเคอริเคีย โคไล (Escherichia coli)

5

3

11 MPN/g

500 MPN/g

สตาฟโลคอกคัส ออเรียส
(Staphylococcus aureus)
แซลโมเนลลา (Salmonella spp.)

5

2

103 cfu/g

104 cfu/g

5

0

ไมพบใน 25 g

-

------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
(1) n หมายถึง จํานวนตัวอยางขั้นต่ําทีต่ องนํามาตรวจสอบในแตละรุน (lot)
(2) c หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดที่พบจุลินทรียที่ตรวจสอบไดในระดับสูงกวา m
(3) m หมายถึง จํานวนจุลินทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางทีต่ รวจสอบ
(4) M หมายถึง จํานวนจุลินทรียสูงสุดที่พบในตัวอยางที่ตรวจสอบ มีผลใหไมยอมรับสินคารุนนั้น
- กรณีที่ไมไดกาํ หนด M ไว ใหใช m คูกับ c เปนเกณฑตัดสิน

5

(5)

(6)
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- กรณีที่กําหนด M ไว หากตรวจพบจุลินทรียในตัวอยางสูงกวา m จํานวนตัวอยางที่เกิน m ตอง
ไมเกิน c แตทั้งนี้ จํานวนจุลินทรียที่พบตองไมเกิน M
- กรณีที่ผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิตและประวัติการผลิตที่ดี การนํา
ขอกําหนดเรื่องจุลินทรียไปใช อาจลดจํานวนครั้งในการชักตัวอยางหรือลดจํานวนตัวอยางที่
ตรวจสอบได
cfu/g หมายถึง colony forming unit per gram จํานวนโคโลนีตอกรัม
MPN/g หมายถึง most probable number per gram จํานวนที่เปนไปไดมากที่สุดตอกรัม

การวิเคราะหในขอ 10.2 ใหปฏิบัติตามขอ 12 เรื่องวิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง

11. เครื่องหมายและฉลาก
ที่ภาชนะบรรจุปลาสดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลขอักษร เครื่องหมาย หรือขอความแสดงรายละเอียดใหเห็น
ไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
11.1 ปลาสดสําหรับขายสง
(1) ใหมีขอความวา “ปลากะพงขาว” กรณีปลาสดตัดแตงใหระบุแบบการตัดแตง
(2) ใหระบุชื่อและที่อยูของผูขายสง หรือผูบรรจุ โดยระบุหมายเลขรหัสสินคา (ถามี)
(3) ใหระบุแหลงกําเนิดตามขอ 6 ชื่อและสถานที่ตั้งของฟารม หรือทะเบียนฟารมหรือกระชัง วันที่จับ
วันที่ขนสง วิธีการขนสง และอุณหภูมิการเก็บรักษาในการขนสง
(4) ใหระบุชั้นคุณภาพตามขอ 4.2 ขนาดตามขอ 5 และน้ําหนักสุทธิเปนกรัม
11.2 ปลาสดสําหรับผูบริโภคสุดทาย
(1) ใหมีขอความวา “ปลากะพงขาว” กรณีปลาสดตัดแตง ใหระบุแบบการตัดแตง
(2) แสดงชื่อและที่ตั้งของผูจําหนาย หรือผูแบงบรรจุ หรือแสดงเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
(3) ใหระบุชั้นคุณภาพตามขอ 4.2 ขนาดตามขอ 5 และน้ําหนักสุทธิเปนกรัม
(4) ใหมีขอความแนะนําการเก็บรักษา
(4.1) ใหระบุ “ควรเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 0๐C ถึง 4 ๐C”
(4.2) ระบุวันที่ควรบริโภคกอน หรือวันหมดอายุ
11.3 ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดง
ขอความเปนภาษาที่ประเทศคูคากําหนด
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11.4 การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ
การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจหรือหนวย
รับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

12. วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
ให เ ป น ไปตามข อ กํา หนดในกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง และเป น ไปตามมาตรฐานสิน ค า เกษตรและอาหาร
แหงชาติ

7
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ภาคผนวก ก
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชัน้ คุณภาพปลาสดทัง้ ตัว
คุณลักษณะ

ระดับคะแนน

ตา
- มีลักษณะนูนเตง ใส ดําเปนมันแวววาว
- สีตาขุน เล็กนอย บริเวณตรงกลางตาอยูใ นสภาพนูน เรียบ หรือจมลงเล็กนอย
- ตาจมลึกลงไปในเบาตา ตาขาวขุนตาดําเริ่มเปนสีแดง
- ตาจมลึกลงไปในเบาตามาก ตาขาวขุนมาก ตาดําเปนสีแดง

4
3
2
1

ผิวหนังและลําตัว
- เกล็ดมีสีธรรมชาติ สดใส เปนเงามัน ติดแนน มีเมือกมากและใส ดานทองสีขาวเปนมันวาว 4
มีกลิ่นตามธรรมชาติ เนือ้ สัมผัสแนนยืดหยุนมาก ไมมีรอยฟกช้ําบนลําตัว
- เกล็ดมีสีธรรมชาติ สดใส เปนเงา มีเมือกนอยและขุน ดานทองสีขาวจนถึงสีชมพูออน
3
ปราศจากกลิ่นคาว เนื้อสัมผัสแนนยืดหยุนปานกลาง ลําตัวมีรอยฟกช้ําเล็กนอย
2
- เกล็ดไมเปนเงา หลุดรวงบางเล็กนอย สีซีดจางเล็กนอย อาจมีกลิ่นคาวเล็กนอย
เนื้อสัมผัสไมแนนและยืดหยุนนอย ลําตัวมีรอยฟกช้ําเล็กนอย
- เกล็ดไมเปนเงา หลุดรวงมาก สีซดี จางมาก มีกลิ่นคาวรุนแรง เนื้อสัมผัสนิ่มเละ
1
ไมยืดหยุน ลําตัวมีรอยฟกช้ํามาก

เหงือก
- สีแดงเขมสดใส ไมมีกลิ่นคาว มีเมือกใส
- สีแดงคล้าํ มีกลิ่นคาวเล็กนอย มีเมือกขุนเล็กนอย
- สีน้ําตาล มีกลิ่นคาวมาก มีเมือกขุนมาก
- สีน้ําตาลซีดจาง มีกลิ่นคาวรุนแรง มีเมือกขุนมาก
การประเมินการใหคะแนนการแบงชั้นคุณภาพตองประเมินโดยบุคคลที่มีความชํานาญ

4
3
2
1
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ภาคผนวก ข
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชัน้ คุณภาพปลาสดตัดแตง
คุณลักษณะ

ระดับคะแนน

ตา
- มีลักษณะนูนเตง ใส ดําเปนมันแวววาว
- สีตาขุน เล็กนอย บริเวณตรงกลางตาอยูใ นสภาพนูน เรียบ หรือจมลงเล็กนอย
- ตาจมลึกลงไปในเบาตา ตาขาวขุนตาดําเริ่มเปนสีแดง
- ตาจมลึกลงไปในเบาตามาก ตาขาวขุนมาก ตาดําเปนสีแดง

4
3
2
1

เกล็ด (กรณีไมขอดเกล็ด)
- เกล็ดมีสีธรรมชาติ สดใส เปนเงามัน ติดแนน
- เกล็ดมีสีธรรมชาติ สดใส เปนเงา
- เกล็ดไมเปนเงามัน หลุดรวงบางเลกนอย
- เกล็ดไมเปนเงา หลุดรวงมาก

4
3
2
1

ผิวหนังและลําตัว
- ลําตัวสะอาด ตัดแตงครบถวนสมบูรณ มีกลิ่นธรรมชาติของปลา
เนื้อสัมผัสแนน ยืดหยุนมาก ไมมีรอยฟกช้ําบนลําตัว
- การทําความสะอาดลําตัวไมสมบูรณ ตัดแตงครบถวนแตมีขอบกพรองเล็กนอย
อาจมีเกล็ดหรือไสตดิ อยูเล็กนอย ปราศจากกลิ่นคาว เนื้อสัมผัสแนน ยืดหยุนปานกลาง
ลําตัวมีรอยฟกช้ําเล็กนอย
- การทําความสะอาดลําตัวไมสมบูรณ ตัดแตงครบถวนแตมีขอบกพรองปานกลาง
มีกลิ่นคาวเล็กนอย เนื้อสัมผัสไมแนน ยืดหยุนนอย ลําตัวมีรอยฟกช้ําเล็กนอย
- การทําความสะอาดลําตัวไมสมบูรณ การตัดแตงไมครบถวน มีกลิ่นคาวรุนแรง
เนื้อสัมผัสนิ่มเละ ไมยืดหยุน ลําตัวมีรอยฟกช้ํามาก

4
3

2
1

เหงือก
- สีแดงถึงชมพู ไมมีกลิ่นคาว มีเมือกใส
- สีชมพูซีด มีกลิ่นคาวเล็กนอย มีเมือกขุนเล็กนอย
- สีซีดจาง มีกลิ่นคาวมาก มีเมือกขุนมาก
- สีซีดจางมาก มีกลิ่นคาวรุนแรง มีเมือกขุนมาก
การประเมินการใหคะแนนการแบงชั้นคุณภาพตองประเมินโดยบุคคลที่มีความชํานาญ

4
3
2
1
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ภาคผนวก ค
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ นี้ เปนหนวยที่ SI ยอมใหใชได มีดังนี้
ปริมาณ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

ไมโครกรัม (microgram)

µg

มิลลิกรัม (milligram)

mg

กรัม (gram)

g

กิโลกรัม (kilogram)
องศาเซลเซียส
(degree Celsius)

kg

มวล

อุณหภูมิ

๐

C

หนวย SI หมายถึง International System of Units หรือ Le Système International d’ Unités

