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 กุ้งเป็นสินค้าสัตว์นํ้าที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอย่างย่ิง  ได้รับความนิยมต่อการบริโภคและยังเป็น
แหล่งที่มาของโปรตีนที่สําคัญที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง  กุ้งเป็นสัตว์นํ้าที่ตายแล้วจะเกิดการเน่าเสียอย่าง
รวดเร็วโดยกระบวนการย่อยสลายตัวเอง (Autolysis) อวัยวะท่ีอยู่ส่วนหัวกุ้งจะผลิตเอ็นไซม์ออกมา เมื่อเกิด
การย่อยสลายตัวเอง จะมีนํ้าย่อยออกมาและกระจายไปตามบริเวณท้องทําให้เน้ือกุ้งมีสีเหลือง นอกจากน้ี การ
ที่มีจุลินทรีย์จากภายนอกเข้าไปในตัวกุ้งทําให้การเน่าเสียเพ่ิมมากขึ้น กุ้งที่ไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้องก็
จะเส่ือมคุณภาพ นอกจากน้ีในกุ้งยังมีกรดอมิโน จําพวก ไทโรซิน(Tyrosine), ทริปโทรเฟน(Tryptophane)  
และ ซีสทรีน(Cystine) สูง เมื่อเปรียบเทียบกับเน้ือปลา ซึ่งกรดอมิโนเหล่าน้ีจะมีผลต่อคุณภาพของกุ้งมากคือ 
การเกิดจุดดํา (Black Spot) หรือ Melanosis จากการเติมออกซิเจนของ Tyrosine โดยมีนํ้าย่อย 
Tyrosinase เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา นอกจากน้ี การเกิดสารอินโดล  (Indole)   จากการเติมออกซิเจนของ 
Tryptophane   ซึ่งเกิดจากบักเตรีบางจําพวกที่ผลิตนํ้าย่อย Tryptophanase มาช่วยเร่งปฏิกิริยา ซึ่ง
กระบวนการเหล่าน้ีเกิดได้เร็วเมื่อปล่อยกุ้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่มีนํ้าแข็งปกคลุมอยู่ 

ดัชนีที่ใช้วัดคณุภาพของกุ้ง 
1. วิธีทางเคมี 

1.1 % K-value 
 ในขบวนการย่อยสลายของ ATP ในเน้ือกุ้งโดยปฏิกิริยาของเอนไซม์ ซึ่งจะให้สาร

Hypoxanthine ทําให้กุ้งมีรสขม การวิเคราะห์หาค่า K-value โดยวิธีของ Uchiyama (1978) และคํานวณค่า
ดังสมการ 

K  =     
     
ATP = adenosinetriphosphate 
ADP = adenosinediphosphate 
AMP = adenosinemonophosphate 
IMP = inosinemonophosphate 
HxR = inosine 
Hx   = hypoxanthine 

 
1.2 ปริมาณด่างระเหยทั้งหมด (Total Volatile Base, TVB) 
ปริมาณด่างระเหยท้ังหมดเป็นการวิเคราะห์หาปริมาณแอมโมเนีย และTrimethylamine 

nitrogen (TMA-N) ที่เกิดจากการย่อยสลายกรดอมิโน โดยมีเอนไซม์ที่ได้จากจุลินทรีย์บางจําพวก ดังน้ัน ใน
โรงงานที่มีกระบวนการในการผลิตที่ดีก็สามารถลดปริมาณจุลินทรีย์เหล่าน้ีได้และมีผลทําให้การเกิดแอมโมเนีย
และ TMA-N ลดลงด้วย  

 1.3 ค่าความเป็นกรด-เบส ( pH Value) 

H x R + Hx 
ATP + ADP + AMP + IMP + HxR + Hx 

x 100 (%) 
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ค่าของ pH เป็นดัชนี อย่างหน่ึงที่บอกถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้า pH ในสัตว์ปกติจะมี
สถานะเป็นกลาง คือ pH ประมาณ 7.2 – 7.4 แต่เมื่อตายลงจะลดลงเหลือประมาณ 6.2 – 6.5 เน่ืองจากการ
สะสมของกรดแลกติก ในกระบวนการ Glycolysis และ pH จะกลับเพ่ิมขึ้นอีกเมื่อมีการเน่าเสียเกิดขึ้น 

  
2. วิธีทางจุลินทรีย์ 
 โดยทั่วไปการเน่าเสียของกุ้งเกิดจากการกระทําของบักเตรีด้วย ดังน้ันการหาจํานวนบักเตรี

ทั้งหมด (Total bacterial Count) จึงเป็นแนวทางที่จะบอกทิศทางของอาการเน่าเสียได้ 
 
3.วิธีตรวจสอบโดยใช้ประสาทสัมผัส 
 เป็นวิธีสะดวกรวดเร็วและประหยัดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอ่ืนๆ แต่ผู้ที่ทําการตรวจสอบ

จะต้องมีความชํานาญและผ่านการฝึกหัดมาอย่างดี 
 
การดูแลรักษาคุณภาพกุ้ง  

กุ้งเป็นสัตว์นํ้าที่เสียคุณภาพได้ง่าย การที่จะดูแลรักษาคุณภาพกุ้งให้มีคุณภาพและถูกสุขลักษณะต้อง
ได้รับการดูแลรักษาคุณภาพตลอดห่วงสายการผลิต โดยการได้รับการดูแลและเอาใจใส่อย่างดีต้ังแต่เริ่มจับจาก
ฟาร์ม/แหล่งเลี้ยง ตลอดจนการขนส่งและการดูแลรักษาระหว่างการผลิตกุ้งแช่เยือกแข็ง 
 
การดูแลรักษากุ้งระหว่างการผลิตกุ้งเยือกแข็ง 

หลักการในการถนอมกุ้งโดยใช้ความเย็น ควรทําตามลําดับดังน้ี 
1. ทําให้เย็น (Chilling) 
2. ทําให้เยือกแข็ง(Freezing) 
3. เก็บรักษาไว้ในห้องที่เย็น(Frozen Storage) 

 1.ทําให้เย็น  (Chilling) 
 1.1 เมื่อกุ้งถึงโรงงานควรทําการล้างในนํ้าที่สะอาดและเย็นจัดอุณหภูมิใกล้เคียง 0C จะทํา
ให้ปริมาณจุลินทรีย์ลดลง นํ้าที่ใช้ในโรงงานควรเป็นนํ้าที่สะอาด สําหรับนํ้าที่ใช้ล้างโต๊ะภาชนะต่าง ๆ 
ควรมีคลอรีน 50-100 ส่วนในล้านส่วน และน้ําแข็งที่ใช้ควรสะอาดด้วยเช่นกัน ควรมีการตรวจสอบ
เป็นประจําทุกวัน นอกจากน้ี นํ้าที่ใช้ล้างกุ้งควรเป็นนํ้าที่มีการถ่ายเทและเปลี่ยนอยู่เสมอเพ่ือลด
จํานวนบักเตรีให้น้อยลง 
 1.2 ภาชนะที่ใช้ในการล้างกุ้งควรเป็นพลาสติกหรือโลหะเคลือบสแตนเลสเพ่ือสะดวกในการ
ทําความสะอาด 
 1.3 ควรเด็ดหัวกุ้งบนโต๊ะที่สะอาด เพ่ือลดปัญหาการปนเป้ือนและกุ้งที่เด็ดหัวแล้วจะต้อง
ควบคุมอุณหภูมิให้ตํ่าอย่างสมํ่าเสมอ ( 0C ) เพ่ือชลอการเจริญเติบโตของบักเตรีที่ทําให้เกิดการเน่า
เสียและบักเตรีที่ทําให้เกิดโรคแก่ผู้บริโภคและการเด็ดหัวกุ้งออกจะเป็นการลดปริมาณจุลินทรีย์อย่าง
มาก 

สําหรับกุ้งต้มแช่เยือกแข็ง เมื่อต้มเสร็จต้องทําให้เย็นอย่างรวดเร็วในนํ้าที่เย็นและสะอาดและ
นํ้าควรหมั่นเปลี่ยนอย่างสมํ่าเสมอ หลังจากน้ัน นําเข้าแช่เยือกแข็งทันที 

1.4  เวลาที่ใช้ในการผลิตทุกขั้นตอนควรใช้เวลาสั้นที่สุด เช่น การคัดขนาด การทําความ
สะอาด การเรียงลงกล่องเพ่ือการแช่เยือกแข็ง เพราะบักเตรีสามารถเจริญเติบโตได้ตลอดเวลาซึ่งการ
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ล่าช้าจะทําให้คุณภาพของกุ้งแช่แข็งก็จะด้อยลงไปด้วย 
1.5 นํ้าหนักสุทธิของกุ้งในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ที่ฉลาก 

         2. ทําให้เยือกแข็ง (Freezing) 
2.1 กุ้งที่บรรจุลงกล่องเรียบร้อยแล้ว ควรเก็บในห้องที่มีอุณหภูมิตํ่า(0-5C) ในขณะรอการ

เข้าแช่แข็งไม่ควรทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง 
2.2 ห้องแช่เยือกแข็ง (Freezer) ที่นิยมใช้ 

2.2.1 เครื่องแช่เยือกแข็งระบบlสัมผัส (Contact Freezer) มีคุณสมบัติที่ดี
เหมาะสมกับตัวอย่างกุ้งที่เป็นก้อน (Block) ซึ่งใช้ระยะเวลาส้ันทําให้ปัญหา drip loss ลดลงได้
เน่ืองจากนํ้าในเซลกุ้งจะมีช่วงเวลาขยายตัวน้อย 
  2.2.2 เครื่องแช่เยือกแข็งระบบลมเป่าหรือวิธีครายโอเจนิก (Cryogenic freezing) 
เหมาะสําหรับกรณีแช่แข็งลักษณะไอคิวเอฟ (Individual Quick Frozen, I.Q.F.) หลังจากทําเยือก
แข็งแล้วต้องทําการเคลือบนํ้าแข็ง (glazing) โดยการพ่นด้วยนํ้าหรือจุ่มในน้ําสะอาด โดยอาจเขย่าด้วย
เพ่ือให้ความหนาของนํ้าแข็งที่เคลือบสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกันการสูญเสียนํ้า และการเกิดออกซิเดช่ัน 
อุณหภูมิของน้ําที่ใช้เคลือบไม่ควรเกิน5 องศาเซลเซียส  

2.3 การบรรจุกุ้งเยือกแข็งแล้วลงในกล่องกระดาษ ควรทําในห้องที่มีอุณหภูมิตํ่า แล้วรีบ
นําเข้าไปเก็บในห้องเย็น (Cold storage) เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนจากเช้ือจุลินทรีย์ภายนอกด้วย 
ดังน้ันห้องบรรจุช่วงน้ีก็ควรสะอาดด้วย  
 
3.เก็บรักษาไว้ในห้องเย็น  (Frozen Storage) 

 เมื่อแช่เยือกแข็งแล้วกุ้งต้องเก็บในห้องเย็นอุณหภูมิ -18C หรือตํ่ากว่าและความช้ืนสัมพัทธ์ประมาณ 
70 % เพราะถ้าความช้ืนสัมพัทธ์ไม่เหมาะสมจะเกิดปัญหานํ้าระเหยจากกุ้งง่ายขึ้น และผลิตภัณฑ์ควรใช้
พลาสติกที่มีคุณภาพดีหรือกล่องกระดาษท่ีเคลือบ wax เพื่อป้องกันการระเหยและป้องกันปัญหาการหืน 
(Rancidity) ด้วย 

 สําหรับช่วงระหว่างการขนส่งจากโรงงานอุตสาหกรรมห้องเย็นไปยังท่าเรือต่าง ๆ เป็นช่วงที่สําคัญ
เช่นกัน พยายามหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเพราะการขึ้นลงของอุณหภูมิจะมีผลต่ออนุภาพของ
ผลิตภัณฑ์อย่างมาก ซึ่งโดยมากจุดน้ีจะเป็นจุดที่ไม่ค่อยให้ความสําคัญกัน และผลิตภัณฑ์กุ้งเยือกแข็งควรอยู่ใน
เกณฑ์ มกษ.  7017-2549 ด้วย 

 นอกจากน้ีการท่ีจะปรับคุณภาพกุ้งแช่เยือกแข็งให้ดีขึ้นน้ัน ยังต้องคํานึงถึงด้านสุขลักษณะของโรงงาน
และบุคลากรประจําโรงงานด้วย ซึ่งการรักษาโรงงานให้ถูกสุขลักษณะขึ้นอยู่กับปัจจัยดังน้ี 

1. การรับผิดชอบของผู้จัดการโรงงาน  ผู้จัดการต้องสนใจมีความรู้ในการออกแบบ วางผังการรักษา
โรงงาน เครื่องมือ ซึ่งโรงงานท่ีถูกสุขลักษณะ ควรเริ่มจากการเลือกสถานที่ควรต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่มี
กลิ่นเหม็น ไม่มีฝุ่นละออง หรือแหล่งที่จะก่อให้เกิดการปนเป้ือนและสะดวกในการขนส่ง 

2. การเลือกสถานที่ในการก่อสร้างโรงงาน นํ้าที่ใช้ในโรงงาน นํ้าล้างโรงงาน การกําจัดของเสีย 
3. การวางแผนผังและการออกแบบ  

- พ้ืนโรงงานต้องเรียบและระบายนํ้าได้ดี 
- ผนังต้องเรียบทําด้วยวัสดุที่ล้างง่าย เพดานต้องปิดมิดชิดไม่มีรูที่ทําให้เศษผงตกลงมา

ปนเป้ือนระหว่างที่กําลังผลิต 
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- การระบายอากาศในห้องพอเพียงที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความช้ืนเกิดเช้ือราที่ส่วนใด
ส่วนหน่ึงของห้องผลิต 

- มีแสงสว่างพอเพียงและแสงน้ันไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองแก่สายตาผู้ผลิต 
- มีการป้องกันแมลง หนู สัตว์อ่ืนๆ ไม่ให้เข้าบริเวณโรงงานได้ เช่น มีมุ้งลวด,ม่าน

พลาสติก เป็นต้น 
สําหรับบุคลากรประจําโรงงานน้ัน ควรปฏิบัติตามหลักการดังน้ี  

- เลือกคนงานขยัน และฉลาดในการทําความสะอาด 
- อบรมคนงานให้รู้จักสุขลักษณะที่ดีของโรงงานและแผนงานการควบคุมคุณภาพ 
- จัดเคร่ืองมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ทําความสะอาดให้พร้อมทั้งมีที่เก็บเหมาะสม เช่น ผ้ากันเป้ือน ที่

คลุมผม ถุงมือ และ รองเท้ายาง เป็นต้น 
- คนงานควรมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ควรมีแพทย์มาตรวจร่างกายคนงานประจําหรือมาเป็นครั้ง

คราว 
 
เอกสารอ้างอิง 
มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 7017-2549 กุ้งเยือกแข็ง  สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
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กระบวนการผลติกุ้งแช่เยอืกแข็ง 
 

กุง้สด 
 

ลา้งใหส้ะอาด 
 

เดด็หวั 
 
ลา้ง 
 

คดัขนาด 
 

ลา้งใหส้ะอาด 
 

ชัง่นํ้ าหนกั 
 

  

 I.Q.F.        บรรจุลงถาด 
  

      เคลือบนํ้าเยน็                   แช่เยอืกแขง็ 
  
บรรจุถุง        เคาะออกจากถาด 
  

     บรรจุลงกล่องกระดาษ       เคลือบในนํ้าเยน็ 
  

         บรรจุลงกล่องกระดาษ 
       เกบ็ในหอ้งเยน็ (-25C)                            
          เกบ็ในหอ้งเยน็ (-25C) 
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กระบวนการผลติกุ้งต้มแช่เยอืกแข็ง 

กุง้สด(กุง้เลก็) 
 
ลา้ง 
 

   ปอกเปลือก   ตม้ 
 

          แช่นํ้าเกลือ   ปอกเปลือก 
 

                                                   คดัขนาด     คดัขนาด 
 

                                                         ลา้ง    ลา้ง  
 

                                                 ตม้      ลวก 
 
ทาํใหเ้ยน็ 
 

  
 I.Q.F.        บรรจุลงถาด 

  
เคลือบ         แช่เยอืกแขง็ 
  
บรรจุถุง        เคาะออกจากถาด 
  

     บรรจุลงกล่องกระดาษ       เคลือบในนํ้าเยน็ 
  

         บรรจุลงกล่องกระดาษ 
       เกบ็ในหอ้งเยน็ (-25C)                 
          เกบ็ในหอ้งเยน็ (-25C) 
 
 
 
 
 
 
 

 


