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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
กะป

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะกะปที่ทําจากเคย หรือกุง

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ กะป หมายถงึ ผลติภณัฑทีไ่ดจากการหมกัเคยหรือกุงกับเกลอืในอตัราสวนทีเ่หมาะสม ทิง้ไวใหสะเดด็น้าํ นาํ

ไปทาํใหแหงดวยแสงแดด เครือ่งอบแหง หรือวธิอ่ืีน แลวทาํใหละเอยีดเปนเนือ้เดยีวกนั และหมกัตออีกไม
นอยกวาสองเดอืนเพือ่ใหไดกล่ินรสตามธรรมชาตขิองกะป

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะเนื้อ สี กล่ิน และรส
๓.๑.๑ ลักษณะเนื้อ

ตองละเอียดเปนเนื้อเดียวกัน เหนียว และไมแหงหรือเปยกเกินไป
๓.๑.๒ สี

ตองมีสีตามธรรมชาติของกะป เชน สีเทาอมชมพู สีมวงเทา สีมวงแดง สีน้ําตาลอมแดง
๓.๑.๓ กล่ิน

ตองมีกล่ินหอมตามธรรมชาติของกะป ไมมีกล่ินคาว กล่ินฉุนของแอมโมเนีย กล่ินสาบหรือกล่ินอับ
๓.๑.๔ รส

ตองมีรสเค็มกลมกลอมเปนไปตามธรรมชาติของกะป
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว  ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน  และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน  จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๒ สิ่งแปลกปลอม

ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน ดิน ทราย กรวด ช้ินสวนหรือส่ิงปฏิกูลจากสัตว
เล้ียง สัตวพาหะนําโรค เชน แมลง หนู นก
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๓.๓ ส่ิงปลอมปน
ตองปราศจากสิ่งปลอมปน เชน มันสําปะหลังหรือแปงตางๆ

๓.๔ วัตถุเจือปนอาหาร
๓.๔.๑ หามใชสี และสารใหความหวานแทนน้ําตาลทุกชนิด
๓.๔.๒ หามใชวัตถุกันเสีย เวนแตซัลเฟอรไดออกไซดที่ติดมากับวัตถุดิบ และท่ีเกิดขึ้นเองจากการหมักหรือ

ยอยสลายตามธรรมชาติ ตองไมเกิน ๒๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๕ สารปนเปอน
๓.๕.๑ ปรอท  ตองไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๕.๒ ตะกั่ว  ตองไมเกิน ๑.๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๕.๓ แคดเมียม  ตองไมเกิน ๑.๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

๓.๖ ไนโตรเจนทั้งหมด
ตองไมนอยกวารอยละ ๕.๘ โดยน้ําหนักอบแหง

๓.๗ เกลือ (โซเดียมคลอไรด)
ตองไมนอยกวารอยละ ๓๖ โดยน้ําหนักอบแหง

๓.๘ ความชื้น
ตองไมเกินรอยละ ๔๕ โดยน้ําหนัก

๔.  สุขลักษณะ

๔.๑ สุขลักษณะในการทํากะป ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕.  การบรรจุ

๕.๑ ใหบรรจุกะปในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง ทนตอการกัดกรอน ผนึกไดเรียบรอย และสามารถปองกันการ
ปนเปอนจากสิ่งสกปรกภายนอกได

๕.๒ น้ําหนักสุทธิของกะปในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖.  เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุกะปทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ
(๒) น้ําหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
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(๓) เดือน ปที่ทํา
(๔) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง  หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง กะปที่มีสวนประกอบเดียวกัน ที่ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้

 ๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม  การบรรจุ และเคร่ืองหมายและ
ฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน  จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ  เมื่อตรวจสอบแลวทุก
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๒  ขอ ๕. และขอ ๖.  จึงจะถือวากะปรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะเนื้อ สี กล่ิน และรส  ใหใชตัวอยางที่ผาน
การทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว  จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ  เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปน
ไปตามขอ ๓.๑  จึงจะถือวากะปรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิ่งปลอมปน วัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปอน
ไนโตรเจนทั้งหมด  เกลือ และความชื้น ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ หนวย
ภาชนะบรรจุ นํามาทําเปนตัวอยางรวม  เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๓ ถึงขอ
๓.๘  จึงจะถือวากะปรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด

๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางกะปตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑  ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวากะปรุนนั้นเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘.  การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะเนื้อ สี กล่ิน และรส
๘.๑.๑ ใหแตงตัง้คณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบกะปอยางนอย ๕ คน แตละ

คนจะแยกกนัตรวจและใหคะแนนโดยอสิระ
๘.๑.๒ วางตัวอยางกะปในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๓)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ลักษณะที่ตรวจสอบ เกณฑที่กําหนด ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง

ลักษณะเนื้อ ตองละเอียดเปนเนื้อเดียวกัน เหนียว
และไมแหงหรือเปยกเกินไป

๔ ๓ ๒ ๑

สี ตองมีสีตามธรรมชาติของกะป เชน สี
เทาอมชมพู สีมวงเทา สีมวงแดง
สีน้ําตาลอมแดง

๔ ๓ ๒ ๑

กล่ิน ตองมีกล่ินหอมตามธรรมชาติของกะป
ไมมีกล่ินคาว กล่ินฉุนของแอมโมเนีย
กล่ินสาบหรือกล่ินอับ

๔ ๓ ๒ ๑

รส ตองมีรสเค็มกลมกลอมเปนไปตามธรรม
ชาติของกะป

๔ ๓ ๒ ๑

๘.๒ การทดสอบสิ่งแปลกปลอม  ภาชนะบรรจุ  และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

๘.๓ การทดสอบสิ่งปลอมปน
ใหใชวิธีทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกะป มาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๐๘๐

๘.๔ การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๕ การทดสอบสารปนเปอน
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๖ การทดสอบไนโตรเจนทั้งหมด
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๗ การทดสอบเกลือ (โซเดียมคลอไรด)
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๘ การทดสอบความชื้น
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๙ การทดสอบน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องช่ังที่เหมาะสม
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)

ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย

 ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
 ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ
 ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ

ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย

 ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และซอม
แซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา

 ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีส่ิงของที่ไมใชแลวหรือไมเก่ียวของกับการ
ทําอยูในบริเวณที่ทํา

 ก.๑.๒.๓ พ้ืนที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ

สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน

ติดตั้งไดงาย  มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ

ผลิตภัณฑ
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมีปริมาณ

เพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเช้ือ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ ส่ิงสกปรก และน้ําทิ้ง อยางเหมาะสม เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลิตภัณฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเช้ือและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และเก็บ

แยกจากบริเวณที่ทํา เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา

ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ  ไมไวเล็บยาว  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา
และเมื่อมือสกปรก


