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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ไขเค็ม
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมไขเค็มดองนําเกลื
้ อและไขเค็มพอกทีท่ ําจากไขทั้งฟอง ซึ่งอาจเปน
ไขเค็มดิบ หรือไขเค็มตมสุกก็ได

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ไขเค็ม หมายถึง ไขทั้งฟองที่ผานการคัดเลือกและทําความสะอาดแลว เชน ไขเปด ไขนกกระทา นํามา
ดองเค็มดวยวิธีการดองเปยก หรือการดองแหง ในชวงระยะเวลาที่เหมาะสม โดยอาจมีการจําหนายใน
ลักษณะของไขเค็มดิบ หรือตมสุกก็ได
๒.๒ ไขเค็มดองนําเกลื
้ อ หมายถึง ไขเค็มทีไ่ ดจากการดองเปยกโดยแชไขในนําเกลื
้ อทีม่ คี วามเขมขนทีเ่ หมาะสมโดย
ใหไขจมอยูภ ายใตระดับนําเกลื
้ อ ในชวงระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ทัง้ นีอ้ าจเติมไอโอดีนหรือสมุนไพรอืน่ ๆ ดวย
หรือไมกไ็ ด
๒.๓ ไขเค็มพอก หมายถึง ไขเค็มที่ไดจากการดองแหงโดยพอกไขดวยของผสมที่มีเกลือเปนองคประกอบหลัก
และสวนประกอบอื่นๆ เชน ดินหรือดินสอพอง นํา้ ขี้เถาแกลบ ในอัตราสวนที่เหมาะสม และในชวงระยะ
เวลาทีเ่ หมาะสม ทั้งนี้อาจเติมไอโอดีนดวยหรือไมก็ได

๓. ประเภทและชนิด
๓.๑ ไขเค็ม แบงตามกรรมวิธีการผลิตออกเปน ๒ ประเภท คือ
๓.๑.๑ ไขเค็มดองนําเกลื
้ อ
๓.๑.๒ ไขเค็มพอก
๓.๒ ไขเค็มแตละประเภท แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๓.๑.๑ ไขเค็มดิบ
๓.๑.๒ ไขเค็มตมสุก
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มผช.๒๗/๒๕๔๖

๔. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเปนไปตามตารางที่ ๑
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๙.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบ
ทุกคนไมนอ ยกวา ๓ คะแแนน และตองไมมลี กั ษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
ตารางที่ ๑ ลักษณะทั่วไป
(ขอ ๔.๑)
ที่
๑

สมบัตทิ ่ี
ตองการ
ลักษณะภายนอก

๒ ลักษณะภายใน

๓ รส

ไขเค็มดิบ

ไขเค็มตมสุก

ไขเค็มดองนําเกลื
้ อ เปลือกไขตอง
สะอาด ไมแตก ราว หรือบุบ

เปลือกไขตองสะอาด ไมแตก ราว
หรือบุบ

ไขเค็มพอก เมื่อนําสิ่งที่พอกออก
แลวทําความสะอาด เปลือกไขตอง
ไมแตก ราว หรือบุบ
ตองไมมสี ผี ดิ ปกติ ไขแดงและไขขาว
แยกกันเห็นไดชัดเจน
ไขขาวสวนที่ติดไขแดงยังคงมีลักษณะ
เปนไขขาวขน สีคอ นขางใส ไมมสี งิ่ ผิด
ปกติใดๆ ปรากฏอยู
ไขแดง มีสเี ขม คอนขางเปนทรงกลม
มีความมัน
มีกลิ่นตามธรรมชาติของไขเค็ม ไมมี
กลิ่นผิดปกติอื่นที่ไมพึงประสงค
เมือ่ ทําใหไขสกุ ไขขาวมีรสเค็ม ไขแดง
มีรสมันและเค็มพอเหมาะ

ตองไมมสี ผี ดิ ปกติ ไขแดงและ
ไขขาวแยกกันเห็นไดชัดเจน
ไขขาวมีสขี าว เนื้อเรียบ นิ่ม
ไมกระดาง ไมมสี ง่ิ ผิดปกติใดๆ
ปรากฏอยู
ไขแดงมีสเี ขม มีลักษณะเปนมัน
มองเห็นไดชัด
มีกลิน่ ตามธรรมชาติของไขเค็ม ไมมี
กลิ่นผิดปกติอื่นที่ไมพึงประสงค
ไขขาวมีรสเค็ม ไขแดงมีรสมันและ
เค็มพอเหมาะ

๔.๒ จุลนิ ทรีย
๔.๒.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๔ โคโลนีตอ ตัวอยาง ๑ กรัม
๔.๒.๒ ซาลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๔.๒.๓ คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส ตองไมพบในตัวอยาง ๐.๑ กรัม
๔.๒.๔ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองไมพบในตัวอยาง ๐.๑ กรัม
๔.๒.๕ ตองไมมีราปรากฏใหเห็นไดอยางชัดเจน
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๔.๓ สารปนเปอน
๔.๓.๑ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๔.๓.๒ ปรอท ตองไมตองไมเกิน ๐.๐๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม

๕. สุขลักษณะ
๕.๑ สุขลักษณะในการทําไขเค็ม ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๖. การบรรจุ
๖.๑ ใหบรรจุไขเค็มในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง สามารถปองกันการปนเปอนจากสิ่งสกปรกภายนอก และ
กันการกระทบกระแทกได
๖.๒ จํานวนไขเค็มในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๗. เครื่องหมายและฉลาก
๗.๑ ทีภ่ าชนะบรรจุไขเค็มทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น
ไดงา ย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน ไขเค็มพอกดินสอพอง ไขเค็มดองนํ้าเกลือ
(๒) จํานวนที่บรรจุ เปนฟอง
(๓) วัน เดือน ปทท่ี าํ และวัน เดือน ปทห่ี มดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๔) ขอแนะนําในการทําเพื่อบริโภค (เฉพาะไขเค็มดิบ) เชน “เริม่ ทอดไขดาว (วัน เดือน ป)” หรือ
“เริม่ ตมได (วัน เดือน ป)”
(๕) ชือ่ ผูท าํ หรือสถานทีท่ ํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว
ํ
ขางตน

๘. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
๘.๑ รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง ไขเค็มประเภทและชนิดเดียวกันทีท่ าโดยกรรมวิ
ํ
ธเี ดียวกัน ทีท่ าหรื
ํ อสงมอบหรือซื้อขาย
ในระยะเวลาเดียวกัน
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก ใหชกั ตัวอยาง
โดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน จํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไป
ตามขอ ๖. และ ขอ ๗. จึงจะถือวาไขเค็มรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ใหชกั ตัวอยางไขเค็มโดยวิธสี มุ จาก
ตัวอยางที่ผานการตรวจสอบตามขอ ๘.๒.๑ แลว ภาชนะบรรจุละ ๑ ฟอง และถือวาไขเค็ม ๑ ฟอง
นั้นเปน ๑ ตัวอยางทดสอบ (เฉพาะไขเค็มดิบใหชักตัวอยางเพิ่มอีก ๑ ชุด สําหรับทดสอบรส) เมือ่
ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามที่กาหนดในข
ํ
อ ๔.๑ จึงจะถือวาไขเค็มรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๘.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย และสารปนเปอ น ใหชกั ตัวอยางไขเค็มโดย
วิธสี มุ จากตัวอยางทีไ่ ดตามขอ ๘.๒.๑ ภาชนะบรรจุละ ๑ ฟอง รวม ๕ ฟอง มาทําเปนตัวอยางรวม
เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๒ และขอ ๔.๓ จึงจะถือวาไขเค็มรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๘.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางไขเค็มตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ ขอ ๘.๒.๒ และขอ ๘.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวาไขเค็มรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๙. การทดสอบ
๙.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป
๙.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบไขเค็มอยางนอย ๕ คน
แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๙.๑.๒ วิธีตรวจสอบ
๙.๑.๑.๑ ไขเค็มดิบ
(๑) ตัวอยางชุดที่ ๑ ตรวจพินจิ ลักษณะภายนอกแลวตอกไขใสในชามกระเบือ้ งสีขาว ตรวจสอบ
ลักษณะภายในโดยการตรวจพินิจ
(๒) ตัวอยางชุดที่ ๒ นํามาตมใหสกุ โดยใชไฟออน ประมาณ ๑๕ ถึง ๒๐ นาที ตรวจสอบรส
โดยการชิม
๙.๑.๑.๒ ไขเค็มตมสุก
ตรวจพินิจลักษณะภายนอกแลวผาไขเค็มออกเปน ๒ ซีกตามแนวยาว วางบนจานกระเบื้องสีขาว
ตรวจสอบลักษณะภายใน และรส โดยการตรวจพินิจและการชิม
๙.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๒
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ตารางที่ ๒ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๙.๑.๓)
สมบัติที่
ตองการ

เกณฑกําหนด

ไขเค็มดิบ
ลักษณะ ไขเค็มดองนํ้าเกลือ เปลือกไข
ภายนอก ตองสะอาด ไมแตก ราว
หรือบุบ
ไขเค็มพอก เมื่อนําสิ่งที่พอก
ออกแลวทําความสะอาด
เปลือกไขตอ งไมแตก ราว
หรือบุบ
ลักษณะ ตองไมมีสีผิดปกติ ไขแดงและ
ภายใน ไขขาวแยกกันเห็นไดชัดเจน

รส

ไขเค็มตมสุก
เปลือกไขตองสะอาด ไม
แตก ราว หรือบุบ

ตองไมมีสีผิดปกติ ไขแดง
และไขขาวแยกกันเห็นได
ชัดเจน
ไขขาวสวนที่ติดไขแดงยังคง
ไขขาวมีสขี าว เนือ้ เรียบ
มีลกั ษณะเปนไขขาวขน สีคอน นิม่ ไมกระดาง ไมมีสิ่ง
ขางใส ไมมีสิ่งผิดปกติใดๆ
ผิดปกติใดๆ ปรากฏอยู
ปรากฏอยู
ไขแดง มีสเี ขม คอนขางเปน ไขแดงมีสเี ขม มีลกั ษณะ
ทรงกลม มีความมัน
เปนมัน มองเห็นไดชัด
มีกลิ่นตามธรรมชาติของไขเค็ม มีกลิ่นตามธรรมชาติของ
ไมมีกลิ่นผิดปกติอื่นที่ไมพึง
ไขเค็ม ไมมีกลิ่นผิดปกติ
ประสงค
อื่น ที่ไมพึงประสงค
ไขขาวมีรสเค็ม ไขแดงมีรสมัน ไขขาวมีรสเค็ม ไขแดงมีรส
และเค็มพอเหมาะ
มันและเค็มพอเหมาะ

ดีมาก
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๒

๑

๔
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๙.๒ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
๙.๓ การทดสอบสารปนเปอน
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
๙.๔ การทดสอบการบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหตรวจพินิจ
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ระดับการตัดสิน
(คะแนน)
ดี พอใช ตองปรับปรุง
๓
๒
๑
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๕.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ควรอยูใ นทีท่ จ่ี ะไมทําใหไขเค็มที่ผลิตเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ ควรสะอาด ไมมนี าขั
้ํ งแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ ควรอยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไมควรอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ
ก.๑.๒ อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิต กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด
และซอมแซมใหอยูใ นสภาพทีด่ ตี ลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ ควรแยกบริเวณผลิตไขเค็มออกเปนสัดสวน ไมอยูใ กลหอ งสุขา ไมมสี ง่ิ ของทีไ่ มใชแลวหรือไม
เกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงาน มีบริเวณเพียงพอ แสงสวาง และการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับไขเค็ม ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ
สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด และเหมาะสมกับการใชงาน ไมกอ ใหเกิดการ
ปนเปอน ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทัง้ สามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการผลิต
ก.๓.๑ วัตถุดบิ และสวนผสมในการผลิตไขเค็ม สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงผลิตภัณฑไขเค็ม ควรปองกันการปนเปอนและการเสื่อม
เสียของไขเค็ม
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ นําที
้ ใ่ ชลา งทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือผูท ําไขเค็ม เปนนําสะอาดและมี
้
ปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ ควรมีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนาเชื
ํ ้อ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณผลิตตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ ควรมีการกําจัดขยะ สิ่งสกปรก และนํ้าทิ้ง อยางเหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสู
ไขเค็ม
ก.๔.๔ สารเคมีทใ่ี ชลา งทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนาเชื
ํ ้อและแมลง ควรใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ผลิตไขเค็ม เพือ่ ไมใหปนเปอ นลงสูไ ขเค็มได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
ผูท ําไขเค็มทุกคนตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสือ้ ผาทีส่ ะอาด ควรมีผา คลุมผมเพือ่
ปองกันไมใหเสนผม หลนลงในไขเค็ม ไมควรไวเล็บยาว ควรลางมือใหสะอาดกอนปฏิบัติงานทุกครั้ง
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