มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
มกอช. 7020-2550

THAI AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD STANDARD
TACFS 7020-2007

กุงขาวแวนนาไม
VANNAMEI SHRIMP

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ICS 67.120.30

ISBN

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
มกอช. 7020-2550

THAI AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD STANDARD
TACFS 7020 -2007

กุงขาวแวนนาไม
VANNAMEI SHRIMP

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท 0 2281 5955 โทรสาร 0 2283 1669
www.acfs.go.th

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 125 ตอนพิเศษ 3 ง
วันที่ 4 มกราคม พุทธศักราช 2551

(2)
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารางมาตรฐานสินคาสัตวน้ําสด เรื่อง กุงขาวแวนนาไม
1. นางมะลิ บุณยรัตผลิน

ประธานอนุกรรมการ

2. ผูแทนกรมประมง
(นางนิรชา วงษจินดา)

อนุกรรมการ

3. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(นางอรทัย ศิลปนภาพร)

อนุกรรมการ

4. ผูแทนคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(ผูชวยศาสตราจารย มยุรี จัยวัฒน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปทมา ระตะนะอาพร)

อนุกรรมการ

5. ผูแทนคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(รองศาสตราจารย วรรณวิบูลย กาญจนกุญชร)

อนุกรรมการ

6. ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย
(นายสมศักดิ์ กิจชระภูมิ)

อนุกรรมการ

7. ผูแทนสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป
(นางปราณี ศรีสมบูรณ)

อนุกรรมการ

8. ผูแทนสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย
(นางสาวนารีรัตน จันทรทอง)

อนุกรรมการ

9. รองศาสตราจารยประเสริฐ สายสิทธิ์

อนุกรรมการ

10. ผูทรงคุณวุฒิและผูแ ทนภาคเอกชน (เฉพาะคราวประชุม)
(นาย สุรศักดิ์ ดิลกเกียรติ สมาคมผูเลี้ยงกุงทะเลไทย
นายผณิศวร ชํานาญเวช บริษัท แพ็คฟูด ส จํากัด
นายถิรวัฒน ลี้ภัยสมบูรณ สมาคมเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไทย)

อนุกรรมการ

11. ผูแทนสํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(นางอุษา บํารุงพืช)

อนุกรรมการและเลขานุการ

12. ผูแทนสํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
(นางศศิวิมล ทับแยม)

อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ

(3)
กุงเปนสัตวน้ําที่มีความสําคัญและสามารถนํารายไดเขาประเทศในระดับสูง อยางไรก็ตามมีประเทศที่เปน
คูแขงอยูหลายประเทศ ซึ่งสามารถผลิตกุงไดในปริมาณสูงและตนทุนต่ํา ประเทศไทยจึงตองมีการพัฒนา
คุณภาพและความปลอดภัยของสินคาใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภคและสามารถแขงขันไดในการคาระหวาง
ประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่อง กุงขาวแวนนาไม

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการการกําหนด
คุณภาพกุงขาวแวนนาไมของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือใน
การดําเนินงานจากกรมประมง
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กุงขาวแวนนาไม
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดคุณภาพที่ตองการของกุงขาวมีชื่อวิทยาศาสตรวา
Litopenaeus vannamei อยูในวงศ Penaeidae มีชื่อสามัญวา แปซิฟค ไวท ชริมพ (pacific white shrimp)
หรือ ไวทเลค ชริมพ (whiteleg shrimp) หรือที่เรียกกันทั่วไปวากุงขาวแวนนาไม หรือกุงแวนนาไม สําหรับ
จําหนายสด

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มีดังตอไปนี้
2.1 กุงขาวแวนนาไม หมายถึง กุงที่มีกรีเปนเสนตรง กรีดานบนมีฟน 7 ซี่ ถึง 8 ซี่ กรีดานลางมีฟน 2 ซี่
ถึง 3 ซี่ มีหนวดสีชมพูยาวตลอดเสน ขาวายน้ํา (swimmerlet) มีสีขาว
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) ไมมีสิ่งแปลกปลอม 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 ขนาดของขนาดกุงสด ใหเปนไปตามตารางที่ 1
ดังนี้
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ตารางที่ 1 ชั้นขนาดของกุงสด
จํานวนตัวตอกิโลกรัม
< 31
31 ถึง 33
34 ถึง 36
37 ถึง 39
40 ถึง 44
45 ถึง 49
50 ถึง 54
55 ถึง 59
60 ถึง 64
65 ถึง 69
70 ถึง 74
75 ถึง 79
80 ถึง 84
85 ถึง 89
90 ถึง 94
95 ถึง 99
> 100
4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
กุงทุกชั้นมีขนาดที่ใหญ หรือเล็กกวาในชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาไดไมเกิน 5% ของน้ําหนักรวม

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

6 การบรรจุและภาชนะบรรจุ
(1) ภาชนะบรรจุตองเหมาะสม
(2) ภาชนะบรรจุตองทําจากวัสดุไมดูดซับน้ํา สะอาด และถูกสุขลักษณะสามารถปองกันการปนเปอนได
ปราศจากกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม ทนทานตอการขนสงและรักษาคุณภาพของกุงสด
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(3) ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนผลผลิตจากแหลงเดียวกัน และจับไดในคราวเดียวกัน
(4) ในกรณีมีการใชน้ํา และ/หรือน้ําแข็งที่ตองสัมผัสกับตัวกุงเพื่อรักษาความเย็นในภาชนะบรรจุรวมกับ
กุงสด น้ําและน้ําแข็งที่ใชตองผลิตจากน้ําที่สะอาดไมเพิ่มการปนเปอนกุง และใหเปนไปตามการปฏิบัติที่ดี
ในการผลิตสัตวน้ําและผลิตภัณฑสัตวน้ํา 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 และข อกํา หนดของมาตรฐานสิน คา เกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง ขอกํ า หนดเกณฑทาง
จุลชีววิทยาในสินคาเกษตรและอาหาร

10 เครื่องหมายและฉลาก
ที่ภาชนะบรรจุกุงสดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลขอักษร เครื่องหมาย หรือขอความแสดงรายละเอียดให
เห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
10.1 กุงสดสําหรับขายสง
(1) ใหมีขอความวา “กุงขาวแวนนาไม” หรือ “กุงขาวแวนนาไมสด”
(2) ให ระบุชื่ อและที่ อยู ข องสถานที่ป ระกอบการที่ขึ้น ทะเบี ย นไว ข องผู ขายส ง หรือผู บรรจุ โดยระบุ
หมายเลขรหัสสินคา (ถามี)
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(3) ใหระบุชั้นคุณภาพ ขนาด และน้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก
10.2 กุงสดสําหรับผูบริโภคสุดทาย
ตองมีรายละเอียดบนภาชนะบรรจุ ดังนี้
10.2.1 ใหมีขอความวา “กุงขาวแวนนาไม” หรือ “กุงขาวแวนนาไมสด”
10.2.2 แสดงชื่อและที่ตั้งของผูจําหนาย หรือผูแบงบรรจุ หรือแสดงเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
10.2.3 ใหระบุชั้นคุณภาพ ขนาด และน้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก
10.2.4 ใหมีขอความแนะนําการเก็บรักษา
(1) ใหระบุ “ควรเก็บรักษาไวที่อุณหภูมิ 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 และเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ
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หลักเกณฑการใหคะแนนการตรวจชั้นคุณภาพกุงสด
(ขอ 3.2)
ก.1 คุณลักษณะ

ระดับคะแนน

ก.1.1ลักษณะทั่วไป
รูปรางปกติและมีอวัยวะครบ มีสีตามธรรมชาติ สวนหัวและลําตัวติดแนน เปลือก
สดใส ลืน่ เปนเงามันตามธรรมชาติ เนื้อแนน ใสติดกับเปลือกแนนแกะเปลือกยาก

4

รูปรางปกติและมีอวัยวะครบ มีสตี ามธรรมชาติ สวนหัวและลําตัวติดแนนปานกลาง
เปลือกเปนเงามัน เนื้อกับเปลือกติดแนนพอสมควร เนื้อแนนพอสมควร คอนขางใส

3

รูปรางปกติ ลําตัวมีสีซดี เปลือกเริ่มดาน เนื้อติดเปลือกไมแนน สวนตอระหวางหัว
กับลําตัวเริ่มไมแนน (หัวเริ่มคลอน) เนื้อไมแนนและขุน

2

รูปรางปกติ ลําตัวมีสีซดี มาก เนื้อกับเปลือกไมตดิ แนน เนื้อนิ่ม ขาวขุน มาก สวนตอ
ระหวางหัวกับลําตัวเกือบหลุดออกจากกัน (หัวคลอน)

1

ก.1.2 กลิ่น
มีกลิ่นปกติตามธรรมชาติของกุงสด ไมพบกลิ่นผิดปกติใดๆ

4

กลิ่นปกติตามธรรมชาติของกุงเริ่มจางหายไปจนกระทั่งไมมีกลิ่น

3

เริ่มมีกลิ่นคาวเล็กนอย

2

มีกลิ่นผิดปกติ หรือกลิ่นไมพึงประสงค เชน กลิ่นคาวจัด กลิ่นเปรี้ยว

1

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

