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(2)
กุงเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญและสามารถนํารายไดเขาประเทศในระดับสูง อยางไรก็ตามมีประเทศที่
เปนคูแขงอยูหลายประเทศ ซึ่งสามารถผลิตกุงไดในปริมาณสูงและตนทุนต่ํา ประเทศไทยจึงตองมีการ
พัฒนา คุณภาพและความปลอดภัยของสินคาใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคและสามารถแขงขันไดใน
การคาระหวางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ เรื่อง กุงกุลาดํา

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการการ
กําหนดคุณภาพกุงกุลาดําของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความ
รวมมือในการดําเนินงานจากกรมประมง
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กุงกุลาดํา
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดคุณภาพที่ตองการของกุงกุลาดํา มีชื่อวิทยาศาสตรวา
Penaeus monodon Fabricius อยูในวงศ Penaeidae มีชื่อสามัญวา แบลค ไทเกอร ชริมพ (Black tiger
shrimp) และ แบลค ไทเกอร พรอน (Black tiger prawn) หรือ ไจแอนท ไทเกอร พรอน (Giant tiger
prawn) หรือที่เรียกกันทั่วไปวากุงกุลาดํา สําหรับจําหนายสด

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มีดังตอไปนี้
2.1 กุงกุลาดํา หมายถึง กุงทีม่ ีกรีลักษณะเรียวแหลมโคงเล็กนอยยื่นออกไปขางหนายาวกวาลูกตาเล็กนอย
กรีดานบนมีฟน 6-8 ซี่ กรีดานลางมีฟน 2-4 ซี่ มีหนวดสีดาํ ไมมีลาย ขาเดินคูที่ 5 ไมมีระยางคดา นนอก
2.2 กุงสด (fresh shrimp) หมายถึง กุงมีชีวิต หรือกุงที่จับไดขณะยังมีชีวิต นํามาลางทําความสะอาดและ
ทําใหเย็นทันที เพื่อรักษาความสด

3 คุณภาพ
3.1 ขอกําหนดทั่วไป
กุงตองมีคุณภาพโดยการตรวจพินิจ และดมกลิ่น ดังตอไปนี้
(1) เปนกุงสดที่สะอาด มีเปลือกหุมสวนหัว ลําตัวและหางครบ
(2) ไมมีตาํ หนิผดิ ธรรมชาติที่เห็นไดชัดเจน
(3) ไมเปนกุงที่เพิง่ ผานการลอกคราบ (กุงนิ่ม)
(4) ปราศจากปรสิต และไมปรากฏรองรอยของการติดเชื้อหรือเปนโรค
(5) ปราศจากกลิ่นที่ไมพึงประสงค หรือกลิ่นทีผ่ ิดธรรมชาติของกุงสด
(6) ไมมสี ิ่งแปลกปลอม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงขอบกพรองจากการปฏิบัติทไี่ มถูกสุขลักษณะ
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3.2 ชั้นคุณภาพและเกณฑความคลาดเคลื่อน
3.2.1 ชั้นคุณภาพ
กุงตามมาตรฐานนี้ มี 2 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
3.2.1.1 คุณภาพชั้นพิเศษ
เปนกุงที่ลักษณะทั่วไปและกลิ่น ตองมีคะแนนระดับ 4 ตามหลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก
3.2.1.2 คุณภาพชั้นหนึ่ง
เปนกุงที่มีคุณภาพรองจากคุณภาพชั้นพิเศษ โดยลักษณะทั่วไปและกลิ่นมีระดับคะแนนไมต่ํากวา 3 ตาม
หลักเกณฑการใหคะแนนในภาคผนวก ก
3.2.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพกุงสดในแตละภาชนะบรรจุ ใหเปนดังนี้
3.2.2.1 ชั้นพิเศษ
ไมเกิน 5 % ของจํานวนกุงสดทั้งหมด ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดชั้นพิเศษ แตเปนไปตามคุณภาพ
ของชั้นหนึ่ง ซึ่งมีคะแนนในระดับ 3 ทุกคุณลักษณะ
3.2.2.2 ชั้นหนึ่ง
ไมเกิน 5 % ของจํานวนกุงสดทั้งหมด ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดชั้นหนึ่ง แตมีคะแนนไมต่ํากวา
ระดับ 2 ในทุกคุณลักษณะ

4 ขนาดและเกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาด
4.1 ขนาด
หากไมไดมีการตกลงกันเปนอยางอื่นระหวางผูซื้อกับผูขาย ขนาดของกุงสดใหเปนไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
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ตารางที่ 1 ชั้นขนาดของกุงสด
จํานวนตัวตอกิโลกรัม
<10
10 ถึง 12
13 ถึง 15
16 ถึง 20
21 ถึง 25
26 ถึง 30
31 ถึง 35
36 ถึง 40
41 ถึง 45
46 ถึง 50
51 ถึง 55
55 ถึง 60
61 ถึง 65
66 ถึง 70
71 ถึง 75
76 ถึง 80
81 ถึง 85
86 ถึง 90
91 ถึง 100
4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
กุงทุกชั้นมีขนาดที่ใหญ หรือเล็กกวาในชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาไดไมเกิน 5% ของน้ําหนักรวม

5 แหลงกําเนิด
ใหระบุแหลงจับ หรือแหลงที่มา หรือทั้งสองอยาง โดยการระบุที่ฉลาก หรือหนังสือกํากับการจําหนายสัตวน้ํา
(aquatic animal movement document)

6 การบรรจุและภาชนะบรรจุ
(1) ภาชนะบรรจุตองเหมาะสม
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(2) ภาชนะบรรจุตองทําจากวัสดุไมดูดซับน้ํา สะอาด และถูกสุขลักษณะสามารถปองกันการปนเปอนได
ปราศจากกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม ทนทานตอการขนสงและรักษาคุณภาพของกุงสด
(3) ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนผลผลิตที่จับจากแหลงเดียวกัน จับไดในคราวเดียวกัน
(4) ในกรณีมีการใชน้ําและ/หรือน้ําแข็งที่ตองสัมผัสกับตัวกุงเพื่อรักษาความเย็นในภาชนะบรรจุรวมกับ
กุงสด น้ําและน้ําแข็งที่ใชตองผลิตจากน้ําที่สะอาดที่ไมเพิ่มการปนเปอนกุง และใหเปนไปตามการปฏิบัติที่
ดีในการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา เลม 1 : ขอกําหนดทั่วไป (มกอช. 7410)

7 สารปนเปอน
ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในกุงสดใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนด
ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

8 ยาสัตวตกคาง
ชนิ ด และปริ ม าณของยาสั ต ว ต กค า งในกุ ง สดให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง และ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง ยาสัตวตกคาง

9 สุขลักษณะ
9.1 การเลี้ ย ง การจั บ การดู แ ลรั กษาหลั ง จั บ การขนส ง กุ ง ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การปฏิ บั ติ ท างการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ดี (Good Aquaculture Practice: GAP) และ การปฏิบัติที่ดีในการผลิตสัตวน้ําและ
ผลิตภัณฑสัตวน้ํา เลม 1: ขอกําหนดทั่วไป (มกอช. 7410) เพื่อปองกันการเสื่อมคุณภาพของกุง และ
ปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค
9.2 จุลินทรียที่ตรวจพบในเนื้อกุงของตัวอยางกุงสดทั้งตัว ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดเกณฑทาง
จุลชีววิทยาในสินคาเกษตรและอาหาร

10 เครื่องหมายและฉลาก
ที่ภาชนะบรรจุกุงสดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลขอักษร เครื่องหมาย หรือขอความแสดงรายละเอียดให
เห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
10.1 กุงสดสําหรับขายสง
(1) ใหมีขอความวา “กุงกุลาดํา” หรือ “กุงกุลาดําสด”
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(2) ใหระบุชื่อและที่อยูของสถานที่ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวของผูขายสง หรือผูบรรจุ โดยระบุหมายเลข
รหัสสินคา (ถามี)
(3) ใหระบุชั้นคุณภาพ ขนาด และน้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก
10.2 กุงสดสําหรับผูบริโภคสุดทาย
ตองมีรายละเอียดบนภาชนะบรรจุ ดังนี้
10.2.1 ใหมีขอความวา “กุงกุลาดํา” หรือ “กุงกุลาดําสด”
10.2.2 ใหระบุชื่อและที่ต้งั ของผูจําหนาย หรือผูแบงบรรจุ หรือแสดงเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
10.2.3 ใหระบุชั้นคุณภาพ ขนาด และน้าํ หนักสุทธิเปนระบบเมตริก
10.2.4 ใหมีขอความแนะนําการเก็บรักษา
(1) ใหระบุ “ควรเก็บรักษาไวที่อณ
ุ หภูมิ 4 oC หรือต่ํากวา”
(2) ระบุวันที่ควรบริโภคกอน หรือวันหมดอายุ
(3) กรณีที่เก็บในชองเย็นจัด อายุการเก็บจะนานขึ้น อยางไรก็ตามคุณภาพอาจลดลง
10.3 ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายภายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดง
ขอความเปนภาษาที่ประเทศคูคากําหนด
10.4 การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ
การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจหรือหนวย
รับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

11 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในขอกฎหมายที่เกี่ยวของ และเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
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ภาคผนวก ก
หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชั้นคุณภาพกุงสด
(ขอ 3.2)
ก.1 คุณลักษณะ

ระดับคะแนน

ก.1.1 ลักษณะทั่วไป
รูปรางปกติและมีอวัยวะครบ มีสีตามธรรมชาติ สวนหัวและลําตัวติดแนน
เปลือกสดใส เปนเงามันตามธรรมชาติ เนือ้ แนน ใสติดกับเปลือกแนน แกะ
เปลือกยาก

4

รูปรางปกติและมีอวัยวะครบ มีสีตามธรรมชาติ สวนหัวและลําตัวติดแนน ปาน
กลาง เนื้อเยื่อบริเวณคอยังติดอยูไ มฉีกขาด เปลือกเปนเงามัน เนื้อแนนใสติดกับ
เปลือกแนนพอสมควร

3

รูปรางปกติ ลําตัวมีสีซดี เปลือกเริ่มดาน เนื้อติดเปลือกไมแนน สวนตอระหวาง
หัวกับลําตัวเริม่ ไมแนน (หัวเริ่มคลอน) เนื้อเยื่อสวนตอระหวางหัวกับลําตัวเริ่ม
ฉีกขาด

2

รูปรางปกติ ลําตัวมีสีซดี มาก เนื้อกับเปลือกไมตดิ แนน เนื้อนิ่ม ขุนมาก สวนตอ
ระหวางหัวกับลําตัวเกือบหลุดออกจากกัน (หัวคลอน)เนือ้ เยื่อสวนตอระหวางหัว
กับลําตัวฉีกขาดเกือบหรือทัง้ หมด

1

ก.1.2 กลิ่น
มีกลิ่นปกติตามธรรมชาติของกุงสด ไมพบกลิ่นผิดปกติใดๆ

4

กลิ่นปกติตามธรรมชาติเริ่มจางหายไปจนกระทั่งไมมีกลิ่น

3

เริ่มมีกลิ่นคาวเล็กนอย

2

มีกลิ่นผิดปกติ หรือกลิ่นไมพึงประสงค เชน กลิ่นคาวจัด กลิ่นเปรี้ยว

1

หมายเหตุ
(1) เพื่อยืนยันการตรวจสอบกลิ่น เชน กลิ่นโคลน อาจตองนําตัวอยางมาหุงตมกอน แลวทดสอบโดย
การชิม
(2) การประเมินการใหคะแนนการแบงชั้นคุณภาพตองประเมินโดยบุคคลที่มีความชํานาญ

7
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ
Le Systéme International d’ Unités ) ยอมรับใหใชได มีดังนี้

รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

มวล

กิโลกรัม (kilogram)

kg

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส (degree Celsius)

o

C

