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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
กุนเชียงปลา

๑.  ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะกุนเชียงที่ทําจากเนื้อปลา

๒.  บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ กนุเชยีงปลา หรือทีเ่รียกวา “ปลาเชยีง” หมายถงึ ไสกรอกชนดิหนึง่ทาํจากเนือ้ปลาและมนัสตัว เชน มนัหมู

มันปลา  นํามาบดหยาบแลวผสมเครื่องปรุง เชน น้ําตาล เกลือ และสวนประกอบอื่นที่เหมาะสม เชน
เครื่องเทศและสมุนไพร ซีอ๊ิว นําไปบรรจุไสโดยอาจหมักกอนบรรจุหรือไมก็ได  แลวทําใหแหง

๒.๒ ไส หมายถึง ไสธรรมชาติ เชน ไสหมู  ไสแพะ  ไสแกะ  ที่ทําความสะอาดและเก็บรักษาอยางถูกสุขลักษณะ
หรือไสเทียม เชน  ไสรีเจเนอเรเตดคอลลาเจน (regenerated collagen)

๓.  คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองมีรูปทรงเดียวกัน และมีขนาดใกลเคียงกัน

๓.๒ ลักษณะเนื้อ
ตองแนน คงรูป  มีความนุมพอเหมาะ เนื้อปลาและมันสัตวผสมกันอยางทั่วถึง ไมรวมกันเปนกลุมกอน

๓.๓ สี
ตองมสีีทีด่ตีามธรรมชาตขิองสวนประกอบทีใ่ช  และสม่าํเสมอตลอดชิน้  ไมมสีีผดิปกต ิเชน ซดี  เขียวคล้าํ
ดํา  หรือมีรอยไหม

๓.๔ กลิ่นและรส
ตองมีกล่ินและรสที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช  ปราศจากกลิ่นและรสอื่นที่ไมพึงประสงค  เชน
กล่ินอับ กล่ินคาว กล่ินหืน  เหม็นบูด ขม เปรี้ยว

เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน  และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
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๓.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิง่แปลกปลอมทีไ่มใชสวนประกอบทีใ่ช เชน เสนผม ดนิ กรวด ทราย ช้ินสวนหรอืส่ิงปฏิกูลจาก
สัตว เชน แมลง หนู นก

๓.๖ วัตถุเจือปนอาหาร
หากมีการใชวัตถุเจือปนอาหาร ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดตอไปนี้

๓.๖.๑ โซเดียมไนเทรตหรือโพแทสเซียมไนเทรต (คํานวณเปนโซเดียมไนเทรต) ตองไมเกิน ๕๐๐
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม หรือโซเดียมไนเทรตหรือโพแทสเซียมไนไทรต (คํานวณเปนโซเดียมไนไทรต)
ตองไมเกิน ๑๒๕  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

๓.๖.๒ ฟอสเฟตในรูปของโมโน- ได- และโพลิของเกลือโซเดียมหรือโพแทสเซียม อยางใดอยางหนึ่งหรือ
รวมกัน (คํานวณเปน P2O5 จากฟอสฟอรัสทั้งหมด) ตองไมเกิน ๓ ๐๐๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

๓.๖.๓ เกลือซอรเบต  ตองไมเกินรอยละ  ๐.๐๕  โดยน้ําหนัก
๓.๗ จุลินทรีย

๓.๗.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด  ตองไมเกิน  ๑ × ๑๐๕  โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๗.๒ ยีสตและรา  ตองไมเกิน  ๑๐๐  โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม

๔.  สุขลักษณะ

๔.๑ สุขลักษณะในการทํากุนเชียงปลา  ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕.  การบรรจุ

๕.๑ ใหบรรจกุุนเชยีงปลาในภาชนะบรรจทุีส่ะอาด แหง ผนกึไดเรียบรอย และสามารถปองกันการปนเปอนจาก
ส่ิงสกปรกภายนอกได

๕.๒ น้ําหนักสุทธิของกุนเชียงปลาในแตละภาชนะบรรจุ  ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖.  เครื่องหมายและฉลาก

๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุกุนเชียงปลาทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร  หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ช่ือเรียกผลิตภัณฑ เชน กุนเชียงปลา ปลาเชียง
(๒) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร  (ถามี)
(๓) น้ําหนักสุทธิ
(๔) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป) ”
(๕) ช่ือผูทํา หรือสถานที่ทํา  พรอมสถานที่ตั้ง  หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน
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๗.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง กุนเชียงปลาที่มีสวนประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ  ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้

๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม  การบรรจุ  และเคร่ืองหมาย
และฉลาก  ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน  จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ   เมื่อตรวจสอบ
แลว ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๕  ขอ ๕. และขอ ๖.  จึงจะถือวากุนเชียงปลารุนนั้นเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด

๗.๒.๒ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบลกัษณะทัว่ไป  ลักษณะเนือ้ สี และกล่ินและรส ให
ใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบ
แลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔  จงึจะถือวากุนเชยีงปลารุนนัน้เปนไปตามเกณฑที่
กําหนด

๗.๒.๓ การชกัตวัอยางและการยอมรบั สําหรับการทดสอบวตัถเุจอืปนอาหารและจลิุนทรยี ใหชักตวัอยางโดย
วิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ นํามาทําเปนตัวอยางรวม  เมื่อตรวจสอบแลว
ตวัอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖  และขอ ๓.๗  จงึจะถือวากุนเชยีงปลารุนนัน้เปนไปตามเกณฑที่
กําหนด

๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางกุนเชียงปลาตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวากุนเชียง
ปลารุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘.  การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป ลักษณะเนื้อ สี และกล่ินและรส
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูทีม่คีวามชาํนาญในการตรวจสอบกนุเชยีงปลาอยางนอย ๕ คน

แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ นาํตวัอยางกุนเชยีงปลามาตรวจสอบโดยพจิารณาจากกนุเชยีงดบิ และกุนเชยีงทีอ่บใหสุกทีอุ่ณหภมูแิละ

เวลาที่เหมาะสม  ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน  ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑  หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๓)

ระดับการตัดสิน (คะแนน)ลักษณะที่
ตรวจสอบ

เกณฑที่กําหนด ดีมาก ดี พอใช ตองปรับปรุง
ลักษณะทัว่ไป ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองมีรูปทรงเดียวกัน

และมขีนาดใกลเคยีงกนั
๔ ๓ ๒ ๑

ลักษณะเนื้อ ตองแนน คงรปู  มคีวามนุมพอเหมาะ เนือ้ปลา
และมนัสตัวผสมกนัอยาง  ทัว่ถงึ ไมรวมกนัเปน
กลุมกอน

๔ ๓ ๒ ๑

สี ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช 
และสม่าํเสมอตลอดชิน้  ไมมสีีผดิปกต ิ เชน ซดี
เขียวคล้าํ ดาํ  หรือมรีอยไหม

๔ ๓ ๒ ๑

กล่ินและรส ตองมีกล่ินและรสที่ดีตามธรรมชาติของสวน
ประกอบที่ใช  ปราศจากกลิ่นและรสอื่นที่ไมพึง
ประสงค  เชน  กล่ินอับ กล่ินคาว กล่ินหืน
เหม็นบูด ขม เปรีย้ว

๔ ๓ ๒ ๑

๘.๒ การทดสอบสิ่งแปลกปลอม  ภาชนะบรรจุ  และเคร่ืองหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ

๘.๓ การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC  หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๔ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC  หรือ BAM  หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ

๘.๕ 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 ไมมีส่ิงของที่ไมใชแลวหรือไมเก่ียวของกับ
การทําอยูในบริเวณที่ทํา

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

สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครือ่งมอื เครือ่งจกัร และอุปกรณทีใ่ช สะอาด เหมาะสมกบัการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน ตดิตัง้

ไดงาย  มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การทาํ การเกบ็รกัษา การขนยาย และการขนสง ใหมกีารปองกันการปนเปอนและการเสือ่มเสยีของผลติ

ภณัฑ
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 เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลิต

ภัณฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเช้ือและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และเก็บ

แยกจากบริเวณที่ทํา เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา

ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ  ไมไวเล็บยาว  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา
และเมื่อมือสกปรก


