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มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน

ปลาสม
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมปลาสมที่มีลักษณะเปนปลาทั้งตัว เปนชิ้น เปนเสน และที่บดหรือ
สับแลว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ปลาสม หมายถึง ผลิตภัณฑทท่ี ําจากปลาที่ผานกรรมวิธีการหมักดวยเกลือ ขาวสวยหรือขาวเหนียวนึ่ง
และกระเทียม จนมีรสเปรี้ยว อาจทําจากปลาทั้งตัว หรือเฉพาะเนื้อปลาก็ได

๓. ประเภท
๓.๑ ปลาสม แบงออกเปน ๔ ประเภท คือ
๓.๑.๑ ปลาสมตัว เปนปลาสมทีท่ ําจากปลาทั้งตัวที่ผาทองควักไสออกแลว
๓.๑.๒ ปลาสมชิ้น เปนปลาสมทีท่ ําจากเนื้อปลาลวนที่หั่นเปนชิ้นตามขวางของลําตัวปลา
๓.๑.๓ ปลาสมเสน เปนปลาสมทีท่ ําจากเนื้อปลาลวนที่หั่นเปนเสน
๓.๑.๔ ปลาสมฟก หรือ แหนมปลา เปนปลาสมทีท่ ําจากเนื้อปลาลวนที่บดหรือสับ

๔. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเปนปลาชนิดเดียวกัน และมีลักษณะเฉพาะถูกตองตรงตามชื่อประเภทปลาสมที่ระบุไวที่ฉลาก
๔.๒ สี กลิน่ รส
ตองมีสี กลิ่น รส เปนไปตามธรรมชาติของปลาสมแตละประเภท ไมมีกลิ่นอับ กลิ่นหืน หรือกลิ่นอื่นที่
ไมพึงประสงค
๔.๓ ลักษณะเนื้อ
๔.๓.๑ ปลาสมตัว ตองคงสภาพเปนตัว เนื้อแนน ไมยยุ
๔.๓.๒ ปลาสมชิน้ ตองคงสภาพเปนชิ้น เนื้อแนน ไมยยุ
-๑-
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๔.๓.๓ ปลาสมเสน ตองคงสภาพเปนเสน ไมแตกยุย
๔.๓.๔ ปลาสมฟก หรือแหนมปลา ตองมีเนื้อเนียน แนน ยืดหยุน ดี ไมมีฟองอากาศ
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๙.๒ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมลี กั ษณะใดไดตากว
่ํ า ๒ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๔.๔ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอม เชน เสนผม ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูลของแมลง หนอน หนู และนก ดิน ทราย
และกรวด
๔.๕ วัตถุเจือปนอาหาร
หามใชโซเดียมหรือโพแทสเซียมไนเทรต โซเดียมหรือโพแทสเซียมไนไทรต โซเดียมบอเรต (บอแรกซ)
ฟอสเฟต และสี
๔.๖ ความเปนกรด-ดาง
ตองมีคา ความเปนกรด-ดางอยูระหวาง ๔.๐ ถึง ๖.๐
๔.๗ จุลนิ ทรีย
๔.๗.๑ ซาลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๔.๗.๒ คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส ตองไมพบในตัวอยาง ๐.๑ กรัม
๔.๗.๓ อี. โคไล โดยวิธีเอ็นพีเอ็น ตองนอยกวา ๑๐ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๔.๗.๔ ตองไมมีราปรากฏใหเห็น
๔.๘ พยาธิ
ตองไมพบ

๕. สุขลักษณะ
๕.๑ สุขลักษณะในการทําปลาสม ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๖. การบรรจุ
๖.๑ ใหบรรจุปลาสมในภาชนะบรรจุที่สะอาด ผนึกไดเรียบรอย ปองกันการปนเปอนจากภายนอกได โดยสวน
ที่สัมผัสกับปลาสมตองไมมสี ี (ยกเวนวัสดุจากธรรมชาติ)
๖.๒ นํ้าหนักสุทธิของปลาสมในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๗. เครื่องหมายและฉลาก
๗.๑ ทีภ่ าชนะบรรจุปลาสมทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น
ไดงาย ชัดเจน

-๒-
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(๑)! ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน ปลาสมทัง้ ตัว ปลาสมชิน้
(๒)! นําหนั
้ กสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
(๓)! ขอแนะนําในการเก็บรักษา และการบริโภค
(๔)! วัน เดือน ปทท่ี าํ และวัน เดือน ปทห่ี มดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๕)! ชื่อผูท าํ หรือสถานทีท่ ํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน

๘. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
๘.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ปลาสมประเภทเดียวกัน ทีท่ ําหรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครือ่ งหมายและ
ฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุก
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๔ ขอ ๖. และขอ ๗. จึงจะถือวาปลาสมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่
กําหนด
๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิน่ รส และลักษณะเนื้อ ใหใช
ตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๘.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวตัว
อยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๓ จึงจะถือวาปลาสมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กาหนด
ํ
๘.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร ความเปนกรด-ดาง จุลนิ ทรีย
และพยาธิ ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน จํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ นํามาทําเปนตัวอยาง
รวม เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๕ ถึงขอ ๔.๘ จึงจะถือวาปลาสมรุนนั้นเปนไป
ตามเกณฑที่กาหนด
ํ
๘.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางปลาสมตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ ขอ ๘.๒.๒ และขอ ๘.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวาปลาสมรุนนั้นเปน
ไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๙. การทดสอบ
๙.๑ การทดสอบลักษณะทั่วไป สิ่งแปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหตรวจพินิจ
๙.๒ การทดสอบ สี กลิน่ รส และลักษณะเนื้อ
๙.๒.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบปลาสมอยางนอย ๕ คน
แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๙.๒.๒ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑

-๓-
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๙.๒.๒)
ลักษณะที่
ตรวจสอบ

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
เกณฑทก่ี ําหนด
ดีมาก

ดี

พอใช

ตองปรับปรุง

เปนไปตามธรรมชาติของปลาสมแตละประเภท

๔

๓

๒

๑

๔

๓

๒

๑

รส

เปนไปตามธรรมชาติของปลาสมแตละประเภท
ไมมกี ลิน่ อับ กลิน่ หืน หรือกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค
เปนไปตามธรรมชาติของปลาสมแตละประเภท

๔

๓

๒

๑

ลักษณะเนื้อ

ปลาสมตัว ตองคงสภาพเปนตัว เนื้อแนน ไมยยุ

๔

๓

๒

๑

ปลาสมชิน้ ตองคงสภาพเปนชิ้น เนื้อแนน ไมยยุ

๔

๓

๒

๑

ปลาสมเสน ตองคงสภาพเปนเสน ไมแตกยุย

๔

๓

๒

๑

ปลาสมฟก หรือแหนมปลา ตองมีเนื้อเนียน แนน
ยืดหยุน ดี ไมมฟี องอากาศ

๔

๓

๒

๑

สี
กลิน่

๙.๓ การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือ IFU หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
๙.๔ การทดสอบความเปนกรด-ดาง
ใหทดสอบโดยใชเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง (pH meter)
๙.๕ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
๙.๖ การทดสอบพยาธิ
ใหวิธีทดสอบโดยใชกลองจุลทรรศน
๙.๗ การทดสอบนําหนั
้ กสุทธิ
ใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม

-๔-
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๕.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง ควรอยูใ นทีท่ จ่ี ะไมทําใหปลาสมที่ผลิตเกิดการปนเปอนไดงาย 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 ควรแยกบริเวณผลิตปลาสมออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือ
ไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงาน มีบริเวณเพียงพอ แสงสวาง และการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับปลาสม ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ
สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด และเหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทัง้ สามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการผลิต
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทําปลาสม สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงผลิตภัณฑปลาสม มีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อม
เสียของปลาสม
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ นํ้าทีใ่ ชลา งทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือผูท ําปลาสม ควรเปนนําสะอาดและมี
้
ปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนาเชื
ํ ้อ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณผลิตตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิ่งสกปรก และนํ้าทิ้ง อยางเหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูปลาสม
ก.๔.๔ สารเคมีท่ีใชลา งทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนาเชื
ํ ้อและแมลง ควรใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ผลิตปลาสม เพือ่ ไมใหปนเปอ นลงสูป ลาสมได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
ผูทําปลาสมทุกคนตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสือ้ ผาทีส่ ะอาด มีผา คลุมผมเพือ่ ปอง
กันไมใหเสนผมหลนลงในปลาสม ไมไวเล็บยาว ไมทาสีเล็บ ไมสวมใสเครือ่ งประดับ ควรลางมือใหสะอาด
กอนปฏิบัติงานทุกครั้ง

-๕-

