ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
ฉบับที่ ๑๒๒๒ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ปลาแดดเดียว
โดยที่ค ณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุม ชน คณะที่ ๑ มีม ติใ นการประชุมครั้ง ที่
๑๑-๓/๒๕๔๙ เมือ่ วันที่ ๒๗ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๙ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน ปลาแดดเดียว
มาตรฐานเลขที่มผช. ๒๙๘/๒๕๔๗ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ปลาแดดเดียว ขึ้นใหม
สํา นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑอุต สาหกรรมจึง ออกประกาศยกเลิก ประกาศสํานัก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุต สาหกรรม ฉบับที่ ๓๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗) ลงวัน ที่ ๑๘ กุมภาพัน ธ ๒๕๔๗ และออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุม ชน ปลาแดดเดียว มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๙๘/๒๕๔๙ ขึ้นใหม ดังมีรายการ
ละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้ง นี้ ใหมีผ ลบัง คับ ใชนับ แตวัน ที่ป ระกาศ เปนตน ไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ไพโรจน สัญญะเดชากุล
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ปลาแดดเดียว
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนนีค้ รอบคลุมปลาทีท่ าํ ใหแหงพอหมาด บรรจุในภาชนะบรรจุ

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ปลาแดดเดียว หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจ ากการนําปลาสดทั้งตัวหรือ ที่ไ ดตัดแตง แลว เชน ปลาชอน
ปลาสําลี ปลาสลิด มาลางใหสะอาด อาจปรุงรสดวยเครื่องปรุงรส เครื่องเทศ หรือสมุนไพร เชน น้ําตาล
น้ําปลา เกลือ ซีอิ๊วขาว กระเทียม รากผักชี พริกไทย ผงพะโล หมักใหเขากัน นําไปทําใหแหงพอหมาด
โดยใชความรอนจากแสงอาทิตยหรือแหลงพลังงานอื่น กอนบริโภคตองนําไปทําใหสุก

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนปลาชนิดเดียวกัน มีขนาดใกลเคียงกัน ลําตัวหรือผิวหนังตองไมแตกหรือ
ฉีกขาด
๓.๒ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของปลาแดดเดียว
๓.๓ กลิ่นรส
ตองมีกลิ่น รสที่ดีต ามธรรมชาติของปลาแดดเดียว ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไ มพึง ประสงค เชน กลิ่นอับ
กลิ่นหืน กลิ่นเนา
๓.๔ ลักษณะเนื้อสัมผัส
ตองแนน ไมแข็งกระดางหรือนิม่ เละ
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนนจากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว
-๑-
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๓.๖ วอเตอรแอกทิวิตี
ตองไมเกิน ๐.๘๕
หมายเหตุ วอเตอรแอกทิวิตี เปนปจจัยสําคัญในการคาดคะเนอายุการเก็บรักษาอาหารและเปนตัวบงชีถ้ งึ
ความปลอดภัยของอาหาร โดยทําหนาทีค่ วบคุมการอยูร อด การเจริญ และการสรางสารพิษของ
จุลนิ ทรีย
๓.๗ วัตถุเจือปนอาหาร
๓.๗.๑ หามใชสีสงั เคราะหทุกชนิด
๓.๗.๒ หากมีการใชวัตถุกันเสีย ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด
๓.๘ จุลินทรีย
๓.๘.๑ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา ๒๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๘.๒ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๕๐ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๘.๓ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๕๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําปลาแดดเดียว ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุปลาแดดเดียวในภาชนะบรรจุทสี่ ะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันการปนเปอ นจากสิง่ สกปรก
ภายนอกได
๕.๒ น้ําหนักสุทธิของปลาแดดเดียวในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖. เครือ่ งหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุปลาแดดเดียวทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน ปลาชอนแดดเดียว ปลาสําลีแดดเดียว
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี)
(๔) น้ําหนักสุทธิ
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๖) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา เชน ทําใหสุกกอนบริโภค
(๗) ชือ่ ผูท าํ หรือสถานทีท่ าํ พรอมสถานทีต่ งั้ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ าํ หนดไวขา งตน
-๒-
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๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง ปลาแดดเดียวที่ทําจากปลาชนิดเดียวกัน มีสวนประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธี
เดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและ
ฉลาก ใหชกั ตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลว
ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๕ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาปลาแดดเดียวรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อสัมผัส
ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบ
แลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวาปลาแดดเดียวรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยา งและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวอเตอรแ อกทิวิตีแ ละวัตถุเจือ ปนอาหาร ให
ชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมี
น้ําหนักรวมไมนอยกวา ๒๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
ใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ และ
ขอ ๓.๗ จึงจะถือวาปลาแดดเดียวรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรุน เดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๒๐๐ กรัม
กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตาม
ที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๘ จึงจะถือวาปลาแดดเดียวรุน นัน้ เปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางปลาแดดเดียวตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ ทุกขอ จึงจะถือวา
ปลาแดดเดียวรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

-๓-
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๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทัว่ ไป สี กลิน่ รส และลักษณะเนือ้ สัมผัส
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูต รวจสอบ ประกอบดวยผูท มี่ คี วามชํานาญในการตรวจสอบปลาแดดเดียวอยางนอย
๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ วางตัวอยางปลาแดดเดียวลงบนจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบลักษณะทั่วไปและสีโดยการตรวจพินจิ
ุ หภูมแิ ละระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ตรวจสอบกลิน่ รสและลักษณะเนือ้
๘.๑.๓ นําตัวอยางปลาแดดเดียวไปทอดทีอ่ ณ
สัมผัสโดยการชิม
๘.๑.๔ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๔)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไป

สี
กลิ่นรส

ลักษณะเนื้อสัมผัส

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก
ดี
พอใช ตองปรับปรุง
ในภาชนะบรรจุ เ ดี ย วกั น ต อ งเป น
๔
๓
๒
๑
ปลาชนิด เดียวกัน มีขนาดใกลเคียงกัน
ลําตั ว หรื อ ผิ ว หนั ง ต อ งไม แ ตกหรื อ
ฉีกขาด
ต อ งมี สี ที่ ดี ต ามธรรมชาติ ข องปลา
๔
๓
๒
๑
แดดเดียว
ต อ งมี ก ลิ่ น รสที่ ดี ต ามธรรมชาติ ข อง
๔
๓
๒
๑
ปลาแดดเดียว ปราศจากกลิน่ รสอืน่ ที่
ไมพงึ ประสงค เชน กลิน่ อับ กลิน่ หืน
กลิน่ เนา
ตองแนน ไมแข็งกระดางหรือนิม่ เละ
๔
๓
๒
๑
เกณฑที่กําหนด

๘.๒ การทดสอบสิง่ แปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
๘.๓ การทดสอบวอเตอรแอกทิวิตี
ใหใชเครื่องวัดวอเตอรแอกทิวิตีที่ควบคุมอุณหภูมิที่ (๒๕ ± ๒) องศาเซลเซียส
๘.๔ การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือวิธที ดสอบอืน่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
๘.๕ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธที ดสอบอืน่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
๘.๖ การทดสอบน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม
-๔-
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งอาคารและที่ใกลเคียง 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 มีการออกแบบกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทําความ
สะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาดและซอม
แซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน ไมอยูใกลสุขา ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับการทํา
อยูในบริเวณที่ทํา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําทีส่ มั ผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุผวิ เรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความสะอาด
ไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใ ช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ติดตั้งไดงา ย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพ มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมีปริมาณ
เพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิง่ สกปรก และน้าํ ทิง้ อยางเหมาะสม เพือ่ ไมกอ ใหเกิดการปนเปอ นกลับลงสูผ ลิตภัณฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง และใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพื่อไมใหเกิดการปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขและ
เมื่อมือสกปรก
-๕-

