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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ปลาหมึกปรุงรส
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะปลาหมึกปรุงรสพรอมบริโภคที่บรรจุในภาชนะบรรจุ

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ปลาหมึกปรุงรส หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําเนื้อปลาหมึกสดทั้งตัวหรือผานตัดแตง เชน ลอกหนัง
เจาะตา แยกหัว ดึงไส เอากระดองออก ตัดเปนชิ้น เปนแวน หรือใชเฉพาะหนวด มาลางใหสะอาด นําไป
ทําใหแหงโดยใชความรอนจากแสงอาทิตยหรือแหลงพลังงานอื่น อาจนําไปทอด อบ หรือยาง โดยปรุงรส
ดวยเครื่องปรุงรส เชน น้ําตาล เกลือ ซอสปรุงรส เครื่องเทศตางๆ ในระหวางการผลิต และอาจมีสวน
ประกอบอื่น เชน งา เมล็ดมะมวงหิมพานต และพืชสมุนไพรตางๆ

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนปลาหมึกชนิดเดียวกัน มีขนาดใกลเคียงกัน อาจแตกหักไดบา ง
๓.๒ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช อาจมีสีคล้ําไดบาง แตตองไมไหมเกรียม
๓.๓ กลิ่นรส
ตองมีกลิน่ รสทีด่ ตี ามธรรมชาติของสวนประกอบทีใ่ ช ปราศจากกลิน่ รสอืน่ ทีไ่ มพงึ ประสงค เชน กลิน่ อับ
กลิน่ หืน รสขม
๓.๔ ลักษณะเนื้อ
ตองไมแข็งกระดาง
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอ ยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ขนสัตว ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือ
สิง่ ปฏิกลู จากสัตว
-๑-
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๓.๖ สารปนเปอน
๓.๖.๑ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๑ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๖.๒ ปรอท ตองไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๖.๓ สารหนู ตองไมเกิน ๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๗ วัตถุเจือปนอาหาร
๓.๗.๑ หามใชวัตถุกันเสียและสีทุกชนิด
๓.๗.๒ หากมีการใชวัตถุปรุงแตงกลิ่นรส ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด
๓.๗.๓ สารกันหืน (กรณีนําไปทอด)
บิวทิเลเตดไฮดรอกซีอะนิโซล และบิวทิเลเตดไฮดรอกซีโทลูอีน อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันตอง
ไมเกิน ๕๐ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๘ วอเตอรแอกทิวิตี
ตองไมเกิน ๐.๗๐
หมายเหตุ วอเตอรแอกทิวิตี เปนปจจัยสําคัญในการคาดคะเนอายุการเก็บอาหาร และเปนตัวบงชี้ถึง
ความปลอดภัยของอาหาร โดยทําหนาที่ควบคุมการอยูรอด การเจริญ และการสรางสารพิษ
ของจุลินทรีย
๓.๙ คาเพอรออกไซด (กรณีนําไปทอด)
ตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมสมมูลเพอรออกไซดออกซิเจนตอกิโลกรัม
๓.๑๐ จุลินทรีย
๓.๑๐.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑o๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๒ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๓ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําปลาหมึกปรุงรส ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุปลาหมึกปรุงรสในภาชนะบรรจุที่สะอาด แหง ผนึกไดเรียบรอย และสามารถปองกันการปนเปอน
จากสิง่ สกปรกภายนอกได
๕.๒ น้าํ หนักสุทธิของปลาหมึกปรุงรสในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
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๖. เครือ่ งหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุปลาหมึกปรุงรสทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงา ย ชัดเจน
(๑) ชือ่ เรียกผลิตภัณฑ เชน ปลาหมึกปรุงรส ปลาหมึกฉาบ ปลาหมึกสามรส ปลาหมึกทรงเครือ่ ง
(๒) สวนประกอบทีส่ าํ คัญ
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี)
(๔) น้าํ หนักสุทธิ
(๕) วัน เดือน ปทที่ าํ และวัน เดือน ปทหี่ มดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๖) ขอแนะนําในการเก็บรักษา
(๗) ชือ่ ผูท าํ หรือสถานทีท่ าํ พรอมสถานทีต่ งั้ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ าํ หนดไวขา งตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง ปลาหมึกปรุงรสทีท่ าํ โดยกรรมวิธเี ดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิง่ แปลกปลอม การบรรจุ เครือ่ งหมายและฉลาก
ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยาง
ตองเปนไปตามขอ ๓.๕ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาปลาหมึกปรุงรสรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่น รส และลักษณะเนื้อ
ใหใชตวั อยางทีผ่ า นการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมือ่ ตรวจสอบแลว
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาปลาหมึกปรุงรสรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ าํ หนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสารปนเปอ น วัตถุเจือปนอาหาร วอเตอรแอกทิวติ ี
และคาเพอรออกไซด ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ นํามา
ทําเปนตัวอยางรวม เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ ถึงขอ ๓.๙ จึงจะถือวา
ปลาหมึกปรุงรสรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย ใหชกั ตัวอยางโดยวิธกี ารสุม จากรุน เดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ โดยมีนา้ํ หนักรวมไมนอ ยกวา ๓๐๐ กรัม กรณีตวั อยางไมพอใหชกั ตัวอยาง
เพิม่ โดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน ใหไดตวั อยางทีม่ นี า้ํ หนักรวมตามทีก่ าํ หนด เมือ่ ตรวจสอบแลวตัวอยางตอง
เปนไปตามขอ ๓.๑๐ จึงจะถือวาปลาหมึกปรุงรสรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางปลาหมึกปรุงรสตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ ทุกขอ จึงจะ
ถือวาปลาหมึกปรุงรสรุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนนี้
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๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทัว่ ไป สี กลิน่ รส และลักษณะเนือ้
๘.๑.๑ ใหแตงตัง้ คณะผูต รวจสอบ ประกอบดวยผูท มี่ คี วามชํานาญในการตรวจสอบปลาหมึกปรุงรสอยางนอย ๕
คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอยางปลาหมึกปรุงรสลงในจานกระเบือ้ งสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินจิ และชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไป
สี
กลิ่นรส

ลักษณะเนื้อ

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนปลาหมึกชนิด ๔
๓
๒
๑
เดียวกัน มีขนาดใกลเคียงกัน อาจแตกหักไดบา ง
๓
๒
๑
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบที่ใช ๔
อาจมีสีคล้ําไดบาง แตตองไมไหมเกรียม
ตองมีกลิน่ รสทีด่ ตี ามธรรมชาติของสวนประกอบ ๔
๓
๒
๑
ทีใ่ ช ปราศจากกลิน่ รสอืน่ ทีไ่ มพงึ ประสงค เชน
กลิน่ อับ กลิน่ หืน รสขม
ตองไมแข็งกระดาง
๔
๓
๒
๑
เกณฑที่กําหนด

๘.๒ การทดสอบสิง่ แปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
๘.๓ การทดสอบสารปนเปอนและวัตถุเจือปนอาหาร
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือวิธที ดสอบอืน่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
๘.๔ การทดสอบวอเตอรแอกทิวิตี
ใหใชเครื่องวัดวอเตอรแอกทิวิตีที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (๒๕ ± ๒) องศาเซลเซียส
๘.๕ การทดสอบคาเพอรออกไซด
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม IUPAC หรือวิธที ดสอบอืน่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
๘.๖ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธที ดสอบอืน่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
๘.๗ การทดสอบน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม
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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 และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับ
การทําอยูในบริเวณที่ทํา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไมแออัด 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 ใหมกี ารปองกันการปนเปอ นและการเสือ่ มเสียของผลิตภัณฑ
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้าํ ทีใ่ ชลา งทําความสะอาดเครือ่ งมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ และมือของผูท าํ เปนน้าํ สะอาดและมีปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิง่ สกปรก และน้าํ ทิง้ อยางเหมาะสม เพือ่ ไมกอ ใหเกิดการปนเปอ นกลับลงสูผ ลิตภัณฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา
และเมื่อมือสกปรก

-๕-

