
 

บทที่ 11 
เรื่อง   

คุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑประมงแชเยือกแข็ง 

 
 
  1.คุณภาพผลิตภัณฑประมงแชเยือกแข็ง 
         1.1  ความหมายของคุณภาพผลิตภัณฑ 

                  คุณภาพ (Quality) หมายถึง ระดับของคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของ 
ผลิตภัณฑที่เปนที่ยอมรับของผูบริโภคสวนใหญ 
    1.2  การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑประมงแชเยือกแข็ง 
      1.2.1  การตรวจสอบคุณภาพทางจุลินทรีย  โดยจะวิเคราะหหา 

- Total plate count 
- E.coli 
- Staphylococcus aureus 
- Salmonella sp. 
- Shigella sp. 

                                                            -     Vibrio parahaemolyticus 
                                                           -     Vibrio cholerae 
                                                          -     Listeria monocytogenes 
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                   1.2.2  การตรวจสอบคุณภาพทางเคมี  โดยจะวิเคราะหหา  

- แคดเมียม 

- ปรอท 

- ตะกั่ว 

- สาร Metabisulfite / SO2 

- สาร Oxolinic acid (ในกุง) 

- สาร Oxytetacycline (ในกุง) 

- สาร Chloramphenicol (ในกุง) 

- สารโพลีฟอตเฟต (ในปลา) 

                                                                 -     ปริมาณดางที่ระเหยได (TVB) 

                                                                 -      ฮีสตามีน  (Histamine)      

  
                   1.2.3  การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ 
                                                              โดยจะวิเคราะหหา 

- น้ําหนักสุทธิ (หลังการละลายน้ําแข็งแลว) 

- ความถูกตองของฉลาก 

- การตรวจสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

- การตรวจการสิ่งแปลกปลอม 

 
 
 
 

• ส่ิงแปลกปลอม (Extraneous material)     หมายถึง         สิ่งแปลกปลอมที่ปะปนอยู
ในผลิตภัณฑ    ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิต   การเก็บรักษา    การขนสง    และการจัด 
จําหนายที่ไมถูกตอง 
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 สิ่งแปลกปลอม ไดแก   

             1)  Filth คือสิ่งแปลกปลอมที่ไมเปนที่ยอมรับหรือนารังเกียจที่ทีแหลงจากสัตว  
                   เชน ชิ้นสวนแมลงนก หนู แมว สุนัขฯลฯ 

              2) เนื้อเยื่อที่เสื่อมสภาพ (Decomposed tissue)  เชน จากพยาธิ 

              3)  สิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ เชน ทราย เศษแกว สนิมโลหะ ไม พลาสติก คราบไขมัน  
                    น้ํามันหลอลื่น แตไมรวมถึงเชื้อจุลินทรีย 

 
2. มาตรฐานผลิตภัณฑประมงแชเยือกแข็ง 
           2.1  ความหมายของมาตรฐานผลิตภัณฑ 
                   มาตรฐาน คือ สิ่งที่เปนหลักในการเทียบกําหนด แตสําหรับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว หมายถึง ขอกําหนดรายการตาง ๆ ที่จะใหไดผลิตภัณฑที่มี

คุณภาพเปนที่ยอมรับกันในราคาที่คุมคามากที่สุด รวมถึงวิธีทดสอบ และการนิยามศัพท   

เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ไมสับสน  เพื่อสะดวกในการซื้อขาย และเทคโนโลยีใน

การผลิต ซึ่งขอกําหนดเหลานี้กอใหเกิดประโยชนกับทุกฝาย 

           2.2  ความสําคัญของมาตรฐานผลิตภัณฑประมงแชเยือกแข็ง 
              ผลิตภัณฑสัตวประมงแชเยือกแข็งที่ผลิตเพื่อจําหนายโดยเฉพาะอยางยิ่งการ

สงออกตางประเทศจําเปนตองกําหนดมาตรฐานของผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ไวเพ่ือ :- 

 1. เพื่อความปลอดภัยในการบริโภค 

 2.เพื่อตองการควบคุมคุณภาพของสินคาใหเปนไปตามความตองการของผูซื้อและ
เปนไปตามมาตรฐานอาหารสากล 

 ดังนั้น สํานักมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก. ) ของผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ไว เชน  

 - กุงเยือกแข็ง 

 - ปลาหมึกเยือกแข็ง 

 - ปลาสดเยือกแข็ง ---> ปลาสดทั้งตัวเยือกแข็ง 

                   ----> ปลาสดแลเยือกแข็ง 

 - เนื้อปลาบด(ซูริมิ)เยือกแข็ง 
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    ฯลฯ 
 ซึ่งผูผลิตจําเปนตองผลิตใหไดตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

             2.3 มาตรฐานผลิตภัณฑสัตวน้ําแชเยือกแข็ง  ที่สําคัญ ไดแก :- 
                   2.3.1  กุงเยือกแข็ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกุงเยือกแข็ง (มอก. 115-2529) 

ขอบขาย 
 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ กําหนด ชนิดและแบบ ขนาด สวนประกอบ คุณลักษณะที่
ตองการ วัตถุเจือปนอาหาร สุขลักษณะ ภาชนะบรรจุ ปริมาณ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยาง
และเกณฑตัดสิน และการตรวจสอบและการวิเคราะหกุงเยือกแข็ง 

บทนิยาม 
 ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 
 กุง หมายถึง กุงที่อยูในวงศพีนีอิดี (Penaeidae) แพนดาลิดี (Pandalidae) แครงโกนิดี (Crangonidae) 
และพาลีโมนิดี (Palaemonidae) 

 กุงดิบ (raw) หมายถึง กุงสดหรือกุงที่ไดรับความรอนโดยไมทําใหโปรตีนที่ผิวเนื้อกุงแข็งตัว 
 กุงกึ่งสุก (parboiled) หมายถึง กุงที่ไดรับความรอนโดยทําใหโปรตีนที่ผิวเนื้อกุงแข็งตัว แตจะไมทํา
ใหโปรตีนภายในลําตัวกุงแข็งตัว 
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 กุงสุก (cooked)  หมายถึง กุงที่ไดรับความรอนโดยทําใหโปรตีนของกุงแข็งตลอดทั้งตัว 
 กุงเยือกแข็ง (quick frozen shrimp or prawn หรือ frozen shrimp or prawn) หมายถึง กุงที่ผาน
กรรมวิธีเยือกแข็ง (แบบเปนกอนหรือแบบเปนตัว) โดยใหมีระยะเวลาการตกผลึก (Period of 
crystallization) อยางรวดเร็วใหมีอุณหภูมิที่จุดกึ่งกลางของผลิตภัณฑต่ํากวา -18 องศาเซลเซียสและ
ตองควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาผลิตภัณฑที่ไวที่ -18 องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา โดยสม่ําเสมอ
ตลอดเวลา 

 น้ําเคลือบ หมายถึง น้ําบริโภค หรือน้ําบริโภคที่มีสวนประกอบอื่นผสมอยู เชน เกลือ น้ํามะนาว 
น้ําตาล เครื่องปรุงรส เครื่องเทศ เครื่องแตงกลิ่น เปนตน  ใชเคลือบเพื่อปองกันการระเหยของน้ํา
ออกจากเนื้อกุง 

 น้ําหนักสุทธิ หมายถึง น้ําหนักของกุงเยือกแข็งไมรวมน้ําเคลือบ 
 นิยามของขอบกพรองในกุงเยือกแข็ง 

- การเสียน้ํา หรือการแหง หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏเห็นเปนบริเวณสีขาวที่เนื้อกุงหรือ
เปลือกกุง 

- สีผิดปกติ หมายถึง สีของกุงเปลี่ยนเปนสีเหลืองอยางชัดเจน 
- จุดดํา หมายถึง ลักษณะที่ปรากฏเห็นเปนจุดดําบนเนื้อกุงหรือเปลือกกุงอยางชัดเจน 
- ไมมีหัว หมายถึง ลักษณะของกุงที่มีสวนหัวทั้งหมดหลุดจากลําตัวกุง 
- หัวหลุดบางสวน หมายถึง ลักษณะของกุงที่มีสวนหัวขาดจากลําตัวไมหมด 
- รอยตัด รอยฉีก หมายถึง รอยแตกบริเวณเนื้อกุงมากกวา 1/3 ของความหนาตัวกุง 
- เสียรูป (damage) หมายถึง ลักษณะเนื้อกุงที่ผิดไปจากสภาพเดิมเนื่องจากถูกบีบ ถูกอัด 

หรือกด 
- ช้ินกุง (broken) หมายถึง กุงที่มีปลองเหลือนอยกวา 5 ปลอง สําหรับกุงขนาดเทากับหรือ

นอยกวา 150 ตัวตอกิโลกรัม หรือกุงที่มีปลองเหลอืนอยกวา 4 ปลอง สําหรับกุงขนาด
มากกวา 150 ตัวตอกิโลกรัม 

- ปอกเปลือกไมเรียบรอย (improperly peeled) หมายถึง ลักษณะของกุงมีเปลือกเกินกวาที่
ระบุไว 

- ชักไสไมหมด หมายถึง ลักษณะของกุงที่ชักไสไมหมดตามที่ระบุไว 
- ขา หมายถึง ขาหรือสวนของขาทั้งที่อยูที่ตัวกุง หรือหลุดจากตัวกุงแลว 
- เปลือก หมายถึง เปลือกกุงที่ปอกออกมาจากตัวกุงแลว 
- หนวด หมายถึง หนวดกุงทั้งเสนหรือทอนใดทอนหนึ่ง 
- ส่ิงแปลกปลอม หมายถึง ส่ิงอ่ืนๆ ที่ไมใชกุงหรือสวนของกุง และไมเปนพิษภัยเมื่อบริโภค 
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ชนิดและแบบ 
กุงเยือกแข็ง แบงออกเปน 6 ชนิด คือ 

1. กุงทั้งตัว (whole) ไดแก กุงที่มีหัว (cephalothorax) ลําตัว และหางครบ ไมเอาเปลือกออก 
2. กุงเด็ดหัว (headless) ไดแก กุงที่เอาหัวออก 
3. กุงเนื้อไวหาง (Peeled tail on) กุงที่เอาหัวและเปลือกออกแลว แตยังคงเหลือเปลือกปลอง

สุดทายที่ติดกับหางและหางเอาไว แบงออกเปน 4 แบบ คือ 
3.1  แบบเต็มตัว (round) 
3.2  แบบเต็มตัวชักไส (round and deveined) ไดแก กุงที่เอาไสออก 
3.3 แบบผีเสื้อ (split or cutler) ไดแก กุงที่ผาหลังลึกเกินครึ่งหนึ่งของความหนาของตัว 
แลวแผออกเปนปกผีเสื้อ 
3.4  แบบผาหลัง (wetern style) ไดแก กุงที่ผาหลังลึกผานแถบกลางลําตัวใหขาดจากกันนับ
จากปลองที่ 1 ทางหัวถึงปลองที่ 4 

4. กุงเนื้อไมไวหาง (peeled tail off) ไดแก กุงที่เอาหัว หาง และเปลือกออกทั้งหมด แบง
ออกเปน 4 แบบ คือ 

5. กุงชิ้น (pieces) ไดแก ช้ินกุง อาจจะใหเปนวัตถุดิบสําหรับทํากุงชิ้นเยือกแข็งได แตถาชิ้น
กุงไปปนอยูกับกุงตามแบบตางๆ ใหถือวาเปนขอบกพรอง 

6. กุงชนิดอื่นๆ ไดแก กุงที่แตกตางจากที่กลาวไว และตองระบุชนิดหรือแบบบนฉลากอยาง
ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการเขาใจผิดที่จะมีขึ้นตอผูบริโภค 

คุณลักษณะที่ตองการ 
1. ลักษณะทั่วไป 

1.1 กุงเยือกแข็งในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนกุงชนิดและแบบเดียวกัน เปนกุงดิบ  
กุงกึ่งสุก หรือกุงสุกอยางเดียวกัน มีขนาดสม่ําเสมอ 

1.2 กุงเยือกแข็งตองมีสีตามชนิด (species) ของกุง และสะอาด   
การตรวจสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

2. กล่ินและลักษณะเนื้อ 
2.1 กล่ิน 

หลังจากทําใหสุกแลว  ตองมีกล่ินเฉพาะของกุงนั้น ปราศจากกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค  
ถามีกล่ินไอโอโดฟอรมเพียงเล็กนอยไมถือวาเปนขอบกพรอง 

2.2 ลักษณะเนื้อ 
หลังจากทําใหสุกแลว ตองมีลักษณะเนื้อแนนไมยุย 

 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
3. การเคลือบ (เฉพาะกุงเยือกแข็งที่ใชน้ําเคลือบ) 
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กุงเยือกแข็ง อาจจะเคลือบแบบเปนกอนหรือแบบเปนตัวก็ได  น้ําเคลือบที่แข็งตัวจะตองเคลือบ
ผลิตภัณฑอยางทั่วถึง 

การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
4. ดางที่ระเหยไดท้ังหมด 

ตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอน้ําหนักเนื้อกุง 100 กรัม 
วัตถุเจือปนอาหาร 

ใหใชวัตถุเจือปนอาหารไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดในตารางที่ 1 
ตารางที่ 1   วัตถุเจือปนอาหารปริมาณสูงสุดที่ยอมใหมีไดในกุงเยือกแข็ง 
 

วัตถุเจือปนอาหาร ปริมาณสูงสุดท่ียอมใหมีได 
วัตถุปรับความเปนกรด-เบส (pH regulating agent)  
 - กรด 2 -ไฮดรอกซี -1, 2, 3 –โพรเพนคารบอก 
ซิลิก หรือที่เรียกกันทั่วไปวา กรดซิทริก 

  ในปริมาณที่เหมาะสมตามกรรมวิธีการผลิต 

 - เททระโซเดียมหรือเททระโพแทสเซียมไดฟอสเฟต 
หรือที่เรียกกันทั่วไปวา โซเดียมหรือโพแทสเซียม 
ไพโรฟอสเฟต 

 
  อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไมเกิน 5 กรัม ตอ  
  กิโลกรัมของน้ําหนักกุงเยือกแข็ง เมื่อคํานวณเปน 

 -เพนตะโซเดียมหรือเพนตะโพแทสเซียมไตร
ฟอสเฟต หรือที่เรียกกันทั่วไปวาโซเดียมหรือ
โพแทสเซียมไตรโพลิฟอสเฟต 

  ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด 

วัตถุกันหืน (antioxidant)  
 - กรดแอล-แอสคอรบิก ในปริมาณที่เหมาะสมตามกรรมวิธีการผลิต 
วัตถุกันเสีย (preservative)  
 -โซเดียมหรือโพแทสเซียมเมตไฮโดรเจนซัลไฟด   อยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไมเกิน 100 มิลลิกรัม 
 - โซเดียม ไฮโดรเจน ซัลไฟด   ตอกิโลกรัมของน้ําหนักเนื้อกุงดิบ และไมเกิน 30  
 - โซเดียม ซัลไฟด   มิลลิกรัมตอกิโลกรัมของน้ําหนักเนื้อกุงสุก เมื่อ

คํานวณเปนซัลเฟอรไดออกไซด 
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สุขลักษณะ 
1. สุขลักษณะในการทํากุงเยือกแข็ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กําหนด 

สุขลักษณะของอาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก.34 
2. จุลินทรียตองไมเกินเกณฑที่กําหนดตอไปนี้ 

2.1 ในกรณีที่เปนกุงดิบ 
 จํานวนจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด (total viable count) 

ตองไมเกิน 1x 107 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม แตจะมีจํานวนจุลินทรียเกิน 1 x 106 โคโลนีตอ
ตัวอยาง 1 กรัม ไดไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

 เอสเชอริเคีย โคไล (Escherichia coli) 
คา MPN ตองไมเกิน 4x 102 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม และจะมีคา MPN เกิน 4 ตอตัวอยาง  
1 กรัม ไดไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

 สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 
ตองไมเกิน 5 x 103 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม และจะมีจํานวนเกิน 1x 103 โคโลนีตอตัวอยาง 
1 กรัม ไดไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

 ซาลโมเนลา(Salmonella) 
ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม 

2.2 ในกรณีที่เปนกุงสุกและกุงกึ่งสุก 
 จํานวนจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด (total viable count) 

ตองไมเกิน 1x 106 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม แตจะมีจํานวนจุลินทรียเกิน 1 x 105 โคโลนีตอ
ตัวอยาง 1 กรัม ไดไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

 เอสเชอริเคีย โคไล (Escherichia coli) 
คา MPN ตองไมเกิน 1 x 102 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม และจะมีคา MPN เกิน 4 ตอตัวอยาง 1 
กรัม ไดไมเกิน 2 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

 สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 
ตองไมเกิน 5 x 103 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม และจะมีจํานวนเกิน 5 x 102 โคโลนีตอตัวอยาง 
1 กรัม ไดไมเกิน 2 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

       g    ซาลโมเนลา(Salmonella)   ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม 
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  2.3. 2 ปลาหมึกเยือกแข็ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปลาหมึกเยือกแข็ง (มอก. 428-2525) 
ขอบขาย 

 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนด  ชนิดและแบบ ขนาด สวนประกอบ คุณลักษณะที่
ตองการ สารปนเปอน สุขลักษณะ ปริมาณเครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินและ
การวิเคราะหและการตรวจสอบปลาหมึกเยือกแข็ง 

บทนิยาม 
 ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 
ปลาหมึก  หมายถึง สัตวน้ําที่อยูในวงศ โลลิจินิดี (Loliginidae) ซิพิไอดี (Sepiidae) และออกโทโพดิดี 
(Octopodidae) หรือที่มีช่ือสามัญวา ปลาหมึกกลวย ปลาหมึกกระดอง และปลาหมึกสาย ตามลําดับ 
ปลาหมึกเยือกแข็ง หมายถึง ปลาหมึกที่ผานกรรมวิธีเยือกแข็งโดยผานจุดสูงสุดของการตกผลึกอยาง
รวดเร็ว ใหบริเวณจุดกึ่งกลางกอนมีอุณหภูมิไมสูงกวา -18 องศาเซลเซียส และตองควบคุมอุณหภูมิของ
ผลิตภัณฑนี้ไวไมสูงกวา -18 องศาเซลเซียส  สม่ําเสมอตลอดเวลา 
น้ําเคลือบ หมายถึง น้ําหรือน้ําที่มีสารอื่นผสมอยูดวย  ใชเคลือบเพื่อปองกันการระเหยของน้ําออกจาก
เนื้อปลาหมึก 
สิ่งแปลกปลอม หมายถึง วัตถุอ่ืนๆ ซ่ึงไมใชสวนของปลาหมึกและน้ําเคลือบ 
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                                                                       ชนิดและแบบ 
 ปลาหมึกเยือกแข็ง แบงออกเปน 7 ชนิด คือ 

1. ปลาหมึกทั้งตัว (whole round) ไดแก ปลาหมึกที่มีอวัยวะทุกสวนครบตามธรรมชาติ หรือ 
ไดเอาเฉพาะถุงหมึกออกแลว 

2. ปลาหมึกชักไส (whole cleaned, gutted) ไดแก ปลาหมึกทั้งตัวที่ลอกหนัง เอาตา ปาก และ
อวัยวะภายในออกทั้งหมด 

3. ปลาหมึกหลอด (tube) ไดแก ปลาหมึกชักไสที่เอาหัวออก 
4. ปลาหมึกวงแหวน (ring) ไดแก ปลาหมึกหลอดที่หั่นเปนชิ้นๆ ตามขวางของลําตัว 
5. ปลาหมึกแผน (fillet) ไดแก ปลาหมึกหลอดที่ผาตามความยาวตลอดลําตัว 
6. ปลาหมึกเสน (slice) ไดแก ปลาหมึกแผนที่นํามาหั่นเปนชิ้นๆ ตามขวางของลําตัว 
7. หนวดปลาหมึก (tentacle, leg, head) ไดแก สวนหัวของปลาหมึกที่เอาตาและปากออกแลว 

 ปลาหมึกเยือกแข็งแบงออกเปน 2 แบบคือ 
1. แบบเปนกอน (block frozen) 
2. แบบแยกเปนชิ้น/ตัว (individual quick frozen) 

ขนาด 
 ขนาดของปลาหมึกคิดเปนจํานวนตัวตอน้ําหนักเนื้อ 1 กิโลกรัม ใหเปนไปตามกําหนดดังนี้ 
1. ปลาหมึกกลวย 

1.1 ปลาหมึกทั้งตัวไมเกิน 5  
1.2 ปลาหมึกชักไส ไมเกิน 10, 11/12 และ 21/40 
1.3 ปลาหมึกหลอด ไมเกิน 10, 11/20 และ 21/40 

2. ปลาหมึกกระดอง 
2.1 ปลาหมึกชักไส ไมเกิน 10, 11/20, 21/40, 41/60 และเกิน 60 ขึ้นไป 
2.2 ปลาหมึกแผน 2/4, 5/7, 8/10, 11/20, 21/30, 31/40, 41/60, 61/80 และเกิน 80 ขึ้นไป 

3. ปลาหมึกสาย 
3.1 ปลาหมึกทั้งตัว 5/15, 16/25, 26/40 และเกิน 40 ขึ้นไป 
หมายเหตุ : 11/20 หมายถึง จํานวนปลาหมึกไมนอยกวา 11 ตัว แตไมเกิน 20 ตัว 

คุณลักษณะที่ตองการ 
1. ลักษณะทั่วไป 

ปลาหมึกเยือกแข็งในหีบหอเดียวกัน ตองเปนปลาหมึกที่อยูในวงศเดียวกันเมื่อละลายน้ําแข็งออก
แลวลักษณะเนื้อตองมีความแข็งยืดหยุนดี  มีสีของเนื้อและกลิ่นตามธรรมชาติของปลาหมึกสด ไม
มีจุดสีเหลือง ไมมีสภาพการเสียน้ําและปราศจากสิ่งแปลกปลอม 

2. ความสม่ําเสมอของขนาด 
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ปลาหมึกแตละขนาดตองมีขนาดสม่ําเสมอโดยน้ําหนักแตละตัว จะตางไปจากน้ําหนักเฉลี่ยไดไม
เกินรอยละ +15 ของน้ําหนักในแตละภาชนะบรรจุนั้น 

3. ดางที่ระเหยไดทั้งหมด 
ไมเกิน 30 มิลลิกรัมตอน้ําหนักเนื้อปลาหมึก 100 กรัม 

สารปนเปอน 
ปรอท ไมเกิน 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

สุขลักษณะ 
 สุขลักษณะในการทําปลาหมึกเยือกแข็งใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กําหนดสุขลักษณะของอาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก.34 
g          จํานวนแบคทีเรียทั้งหมดไมเกิน 1 x 106 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม 
 เอสเชอริเคีย โคไล (Escherichia coli) คา MPN ไมเกิน 10 ตอตัวอยาง 1 กรัม 
 สแตพิโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) คา MPN ไมเกิน 100 ตอตัวอยาง 1 กรัม 
 ซาลโมเนลา(Salmonella) ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม 

 
                    2.3.3  ปลาสดเยือกแข็ง 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปลาสดทั้งตัวเยือกแข็ง (มอก. 617-2529) 
ขอบขาย 

 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดชนิดและแบบ/ขนาด/คุณลักษณะที่ตองการ วัตถุ 
เจือปนอาหาร สุขลักษณะ การบรรจุ ปริมาณ เครื่องหมายและฉลาก  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
และการตรวจสอบและการวิเคราะหปลาสดทั้งตัวเยือกแข็ง 

บทนิยาม 
 ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 
 ปลาสดทั้งตัวเยือกแข็ง  ซ่ึงตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา "ปลาสดเยือกแข็ง" หมายถึง ปลาทั้งตัวที่
ผานกรรมวิธีเยือกแข็งโดยใหมีระยะเวลาการตกผลึก (period of crystallization) อยางรวดเร็ว ใหมี
อุณหภูมิที่บริเวณจุดกึ่งกลางของผลิตภัณฑต่ํากวา -18 องศาเซลเซียส และตองควบคุมอุณหภูมิใน
การเก็บรักษาผลิตภัณฑไวที่ -18 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา โดยสม่ําเสมอตลอดเวลา 

 ปลาในมาตรฐานนี้ หมายถึง ปลาที่อยูในวงศ เชน 
(1) ลุตจานิดี (Lutjanidae) เชน ปลากะพง (Snapper) 
(2) สคอมเบอโรโมริดี (Scomberomoridae) เชน ปลาอินทรี (Spanish mackerel) 
(3) ทุนนิดี (Thunnidae) เชน ปลาโอ (bonito) ปลาทูนา (tuna) 
(4) เซตโทดิดี (Psettodidae) เชน ปลาซีกเดียวหรือจักรผาน (halibut) 
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(5) โบทิดี (Bothidae) เชน ปลาล้ินควาย (flounder) 
(6) พลูโรเนกทิดี (Pleuronectidae) เชน ปลาล้ินวัว (right hand flounder) 
(7) ซิลลาจินิดี (Sillaginidae) เชน ปลาเห็ดโคน (sillago) 
(8) โซลีอิดี (Soleidae) เชน ปลาล้ินหมา (Sole) 
(9) ไพรอะแคนทิดี (Priacanthidae) เชน ปลาตาหวาน (spot-finned bigeye) 
(10) มูลลิดี (Mullidae) เชน ปลาแพะหรือหนวดฤๅษี (goat fish) 
(11) คาแรงจิดี (Carangidae) เชน ปลาหางแข็ง (trevally) 
(12) สคอมบริดี (Scombridae) เชน ปลาทูลัง (Mackerel) 
(13) เนมิปเทอริดี (Nemipteridae) เชน ปลายทรายแดง (threadfin bream) 
 ปลาทั้งตัว หมายถึง ปลาที่มีอวัยวะทุกสวนครบตามธรรมชาติ หรือตัดหัว หรือเอาอวัยวะภายใน
ชองทองออกแลว 

 น้ําเคลือบ (glaze) หมายถึง น้ําหรือน้ําที่มีสารอื่นผสมอยูดวย ใชเคลือบเพื่อปองกันการระเหยของ
น้ําออกจากเนื้อปลาสด 

 ส่ิงแปลกปลอม หมายถึง วัตถุอ่ืนๆ ซ่ึงไมใชสวนของปลา เชนสิ่งปฏิกูลของแมลง หนู และนก หรือ
ช้ินสวนของดิน ทราย และกรวด 

 วัตถุเจือปนอาหาร หมายถึง วัตถุที่ตามปกติไมไดใชเปนอาหาร หรือเปนสวนประกอบที่สําคัญของ
อาหาร  แตใชเจือปนในอาหารตามความจําเปนในการผลิต      

ชนิดและแบบ 
 ปลาสดเยือกแข็ง แบงออกเปน 2 ชนิดคือ 

1. ชนิดไมตัดหัว (whole) แบงออกเปน 2 แบบ คือ 
1.1 แบบไมควักไส (round) 
1.2 แบบควักไส (gutted) 

2. ชนิดตัวหัว (whole headless) 
 ปลาสดเยือกแข็ง  แบงตามการเรียงปลาออกเปน 2 แบบ คือ 

1. แบบเปนกอน (block frozen) ไดแก ปลาที่นํามาจัดเรียงซอนกันในกลองแมแบบ นําไปผาน
กรรมวิธีเยือกแข็งและอาจจะเคลือบดวยน้ําเคลือบหรือไมก็ได 

2. แบบเปนตัว (individually frozen) ไดแก  ปลาที่มีการจัดเรียงแยกแตละตัวออกจากกัน กอน
ผานกรรมวิธีเยือกแข็ง  แลวจะเคลือบดวยน้ําเคลือบหรือไมก็ได  หรืออาจจะหอหุมแตละตัว
ดวยภาชนะบรรจุกอนผานกรรมวิธีเยือกแข็งก็ได 
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คุณลักษณะที่ตองการ 
1. ลักษณะทั่วไป 

1.1 ปลาสดเยือกแข็งในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนปลาที่อยูในสกุลเดียวกัน  มีขนาดสม่ําเสมอ
กัน มีชนิดและแบบอยางเดียวกัน 

1.2 ปลาทั้งตัวตองมีอวัยวะครบทุกสวนตามธรรมชาติ พรอมตัดหัวหรือเอาอวัยวะภายในชองทอง
ออกแลว 

1.3 ปลาสดเยือกแข็ง  ตองไมมีสภาพการเสียน้ําและไมมีสีผิดปกติจากสีธรรมชาติของผลิตภัณฑ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

2. กล่ินรสและลักษณะเนื้อ 
หลังจากทําใหสุกแลว  ตองมีกล่ินรสเฉพาะของปลานั้น ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน 
กล่ินหืน หรือเหม็น และลักษณะเนื้อจะตองแนน 

3. การเคลือบ 
เมื่อตรวจพินิจแลว  น้ําเคลือบที่แข็งตัวจะตองเคลือบผลิตภัณฑอยางทั่วถึง 

4. ดางที่ระเหยไดทั้งหมดตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอน้ําหนักเนื้อปลา 100 กรัม 
วัตถุเจือปนอาหาร 

 ใหใชวัตถุเจือปนอาหารไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดตอไปนี้ 
1. สารประกอบฟอสเฟตดังตอไปนี้ใหใชอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไดไมเกินรอยละ 0.5 เมื่อ

คํานวณเปนฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด 
1.1 โมโนโซเดียมหรือโมโนโพแทสเซียมโมโนฟอสเฟต  หรือที่เรียกกันทั่วไปวา โซเดียม หรือ

โพแทสเซียมออรโทฟอสเฟต 
1.2 เททระโซเดียม หรือเททระโพแทสเซียมไดฟอสเฟต  หรือที่เรียกกันทั่วไปวา โซเดียมหรือ

โพแทสเซียมไพโรฟอสเฟต 
1.3 เพนตะโซเดียม   หรือเพนตะโพแทสเซียม หรือแคลเซียมไตรฟอสเฟต หรือที่เรียกกันทั่วไป

วา โซเดียม หรือโพแทสเซียม หรือแคลเซียมไตรโพลิฟอสเฟต 
1.4 โซเดียม โพลิฟอสเฟต หรือที่เรียกกันทั่วไปวา โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต 

2. โซเดียม หรือโพแทสเซียม  แอสคอรเบต ไมเกินรอยละ 0.1 เมื่อคํานวณเปนกรดแอสคอรบิก 
สุขลักษณะ 

1. สุขลักษณะในการทําปลาสดเยือกแข็ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กําหนด 
สุขลักษณะของอาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก.34 

2. จุลินทรียตองไมเกินเกณฑที่กําหนดตอไปนี้ 
2.1 จํานวนจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด 
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ตองไมเกิน 1x 107 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม แตจะมีจํานวนจุลินทรียเกิน 1 x 106 โคโลนีตอ
ตัวอยาง 1 กรัม ไดไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

2.2 เอสเชอริเคีย โคไล (Escherichia coli) 
คา MPN ตองไมเกิน 100 ตอตัวอยาง 1 กรัม แตจะมีคา MPN เกิน 10 ตอตัวอยาง 1 กรัม ไดไม
เกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

2.3 สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 
คา MPN ตองไมเกิน 100 ตัวอยาง 1 กรัม แตจะมีคา MPN เกิน 10 ตอตัวอยาง 1 กรัม ไดไมเกิน 
3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

2.4 ซาลโมเนลา(Salmonella) 
ตองตรวจไมพบในตัวอยาง 25 กรัมทุกตัวอยาง 

2.5 วิบริโอ คอเลอรี (Vibrio cholerae) 
ตองตรวจไมพบในตัวอยาง 25 กรัมทุกตัวอยาง 

 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมปลาสดแลเยือกแข็ง (มอก. 616-2529) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบขาย 
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนด ชนิด แบบ และลักษณะขนาด คุณลักษณะที่ตองการ 

วัตถุเจือปนอาหาร สุขลักษณะ การบรรจุ ปริมาณ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑ 
ตัดสิน  และการตรวจสอบและการวิเคราะหปลาสดแลเยือกแข็ง 
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บทนิยาม 

 ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 
 ปลาสดแลเยือกแข็ง  ซ่ึงตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา "ปลาสดเยือกแข็ง" หมายถึง ปลาที่นํามาแล
เปนแผนหรือแลแบบผีเสื้อแลวผานกรรมวิธีเยือกแข็ง โดยใหมีระยะเวลาการตกผลึก (period of 
crystallization) อยางรวดเร็ว  ใหมีอุณหภูมิที่บริเวณจุดกึ่งกลางของผลิตภัณฑต่ํากวา -18 องศา
เซลเซียสและตองควบคุมอุณหภูมิในการเก็บรักษาผลิตภัณฑไวที่ -18 องศาเซลเซียสหรือต่ํากวา 
โดยสม่ําเสมอตลอดเวลา 

 ปลาในมาตรฐานนี้ หมายถึง ปลาที่อยูในวงศ ดังนี้คือ 
(1) ลุตจานิดี (Lutjanidae) เชน ปลากะพง (Snapper) 
(2) เซตโทดิดี (Psettodidae) เชน ปลาซีกเดียวหรือจักรผาน (halibut) 
(3) โบทิดี (Bothidae) เชน ปลาล้ินควาย (flounder) 
(4) พลูโรเนกทิดี (Pleuronectidae) เชน ปลาล้ินวัว (right- hand flounder) 
(5) สคอมเบอโรโมริดี (Scomberomoridae) เชน ปลาอินทรี (Spanish mackerel) 
(6) ทุนนิดี (Thunnidae) เชน ปลาโอ (bonito) ปลาทูนา (tuna) 
(7) ซิลลาจินิดี (Sillaginidae) เชน ปลาเห็ดโคน (sillago) 
(8) โซลีอิดี (Soleidae) เชน ปลาล้ินหมา (Sole) 
(9) ไซโนกลอสซิดี (Cynoglossidae) เชน ปลาล้ินหมายอดมวง (tongue sole) 
(10) ไพรอะแคนทิดี (Priacanthidae) เชน ปลาตาหวาน (spot-finned bigeye) 
(11) มูลลิดี (Mullidae) เชน ปลาแพะ หรือหนวดฤๅษี (goatfish) 
(12) คาแรงจิดี (Carangidae) เชน ปลาหางแข็ง (trevally) 
(13) สคอมบริดี (Scombridae) เชน ปลาทูลัง (Mackerel) 
(14) เนมิปเทอริดี (Nemipteridae) เชน ปลายทรายแดง (threadfin bream) 
 ปลาแลแผน (single fillet) หมายถงึ ช้ินของเนื้อปลาที่ไดจากการขอดเกล็ดแลวแลเนื้อปลาขนานกับ
กระดูกกลางตัว ตัดครีบและตัดแตงเนื้อสวนทอง 

 ปลาแลผีเสื้อ (butterfly fillet) หมายถึง ช้ินของเนื้อปลาที่ไดจากการตัดหัว ขอดเกล็ด ตัดครีบและ
ตัดแตง แลวแลเนื้อปลาจากดานในดานหนึ่งของปลาเอากระดูกกลางตัวออก โดยใหมีสวนทองหรือ
หลังและหางติดอยู 

 น้ําเคลือบ (glaze) หมายถึง น้ําหรือน้ําที่มีสารอื่นผสมอยูดวย  ใชเคลือบเพื่อปองกันการระเหยของ
น้ําออกจากเนื้อปลาสด 

 ส่ิงแปลกปลอม หมายถึง วัตถุอ่ืนๆ ซ่ึงไมใชสวนของปลา เชน ช้ินสวนหรือส่ิงปฏิกูลของแมลง หนู
และนก และดินทราย กรวด 
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 วัตถุเจือปนอาหาร หมายถึง วัตถุที่ตามปกติไมไดใชเปนอาหารหรือเปนสวนประกอบที่สําคัญของ
อาหาร  แตใชเจือปนในอาหารตามความจําเปนในการผลิต 

ชนิด แบบและลักษณะ 
ปลาสดเยือกแข็ง แบงออก 2 ชนิด คือ 

1. ชนิดปลาแลแผน แบงออกเปน 2 แบบ คือ 
1.1 แบบมีหนัง (skin-on) แบงออกเปน 4 ลักษณะคือ 

 มีกางและหาง (bone-on, tail-on) 
 มีกางแตไมมีหาง (bone-on, tail-off) 
 ไมมีกางแตมีหาง (Boneless, tail-on) 
 ไมมีกางและหาง (boneless, tail-off) 

1.2 แบบไมมีหนัง (Skin-off) แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
 มีกาง (bone-on) 
 ไมมีกาง (boneless) 

2. ชนิดปลาแลผีเสื้อ แบงออกเปน 2 แบบ คือ 
2.1 แบบมีหนัง แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 

 มีกาง  
 ไมมีกาง  

2.2 แบบไมมีหนัง แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 
 มีกาง  
 ไมมีกาง  

3. ปลาสดเยือกแข็ง  แขงตามการเรียงปลาออกเปน 2 แบบ คือ 
3.1 แบบเปนกอน (block frozen) ไดแก  ปลาแลที่นํามาจัดเรียงซอนกันในกลองแมแบบ  นําไป

ผานกรรมวิธีเยือกแข็งและอาจจะเคลือบดวยน้ําเคลือบหรือไมก็ได 
3.2 แบบแยกเปนชิ้น/ตัว (individually frozen) ไดแก ปลาแลที่มีการจัดเรียงแยกแตละชิ้น/ตัวออก

จากกันกอนผานกรรมวิธีเยือกแข็ง แลวจะเคลือบดวยน้ําเคลือบหรือไมก็ได  หรืออาจจะหอหุม
แตละชิ้น/ตัว ดวยภาชนะบรรจุกอนผานกรรมวิธีเยือกแข็งก็ได 

คุณลักษณะที่ตองการ 
1. ลักษณะทั่วไป 
1.1 ปลาสดเยือกแข็งในภาชนะบรรจุเดียวกันตองเปนปลาที่อยูในสกุลเดียวกันมีขนาดสม่ําเสมอ

กัน    แบบและลักษณะอยางเดียวกัน 
1.2 ปลาแลแผนตองตัดแตงขอบใหเรียบรอย ไมมีสวนของอวัยวะภายในชองทองและผนังบุชอง

ทอง 
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1.3 ปลาแลผีเสื้อตองตัดแตงขอบใหเรียบรอย มีสวนทองหรือหลังติดกัน มีหาง ไมมีสวนของ
อวัยวะภายในชองทองและผนังบุชองทอง 

1.4 ปลาสดเยือกแข็ง ตองไมมีสภาพการเสียน้ํา และไมมีสีผิดปกติจากสีตามธรรมชาติของ 
ผลิตภัณฑ 

2. กล่ินรสและลักษณะเนื้อ 
หลังจากทําใหสุกแลว ตองมีกล่ินรสเฉพาะของปลานั้น  ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค 
เชน กล่ินหืน หรือเหม็น และลักษณะเนื้อจะตองแนน 

3. การเคลือบ 
เมื่อตรวจพินิจแลว  น้ําเคลือบที่แข็งตัวจะตองเคลือบผลิตภัณฑอยางทั่วถึง 

4. ดางที่ระเหยไดท้ังหมด 
ตองไมเกิน 30 มิลลิกรัมไนโตรเจนตอน้ําหนักเนื้อปลา 100 กรัม 

วัตถุเจือปนอาหาร 
 ใหใชวัตถุเจือปนอาหารไดตามชนิดและปริมาณที่กําหนดตอไปนี้ 
1. สารประกอบฟอสเฟตดังตอไปนี้ใหใชอยางใดอยางหนึ่งหรือรวมกันไดไมเกินรอยละ 0.5 เมื่อ

คํานวณเปนฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด 
1.1 โมโนโซเดียมหรือโมโนโพแทสเซียมโมโนฟอสเฟต หรือที่เรียกกันทั่วไปวา โซเดียม หรือ

โพแทสเซียมออรโทฟอสเฟต 
1.2 เททระโซเดียม หรือเททระโพแทสเซียมไดฟอสเฟต หรือที่เรียกกันทั่วไปวา โซเดียม หรือ

โพแทสเซียมไพโรฟอสเฟต 
1.3 เพนตะโซเดียม หรือเพนตะโพแทสเซียม หรือแคลเซียมไตรฟอสเฟต หรือที่เรียกกันทั่วไปวา 

โซเดียม หรือโพแทสเซียม หรือแคลเซียมไตรโพลิฟอสเฟต 
1.4 โซเดียมโพลิฟอสเฟต หรือที่เรียกกันทั่วไปวา โซเดียมเฮกซะเมตาฟอสเฟต 

2. โซเดียม หรือโพแทสเซียมแอสคอรเบต ไมเกินรอยละ 0.1 เมื่อคํานวณเปนกรดแอสคอรบิก 
สุขลักษณะ 

1. สุขลักษณะในการทําปลาสดเยือกแข็ง  ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กําหนด 
สุขลักษณะของอาหาร มาตรฐานเลขที่ มอก.34 

2. จุลินทรียตองไมเกินเกณฑที่กําหนดตอไปนี้ 
2.1 จํานวนจุลินทรียที่มีชีวิตทั้งหมด 

ตองไมเกิน 1x 107 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม แตจะมีจํานวนจุลินทรียเกิน 1 x 106 โคโลนีตอ
ตัวอยาง 1 กรัม ไดไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

2.2 เอสเชอริเคีย โคไล (Escherichia coli) 
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คา MPN ตองไมเกิน 100 ตอตัวอยาง 1 กรัม แตจะมีคา MPN เกิน 10 ตอตัวอยาง 1 กรัม ได
ไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

2.3 สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus) 
คา MPN ตองไมเกิน 100 ตอตัวอยาง 1 กรัม แตจะมีคา MPN เกิน 10 ตอตัวอยาง 1 กรัม ได
ไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

2.4 ซาลโมเนลา(Salmonella) 
ตองตรวจไมพบในตัวอยาง 25 กรัมทุกตัวอยาง 

2.5 วิบริโอ คอเลอรี (Vibrio cholerae) 
ตองตรวจไมพบในตัวอยาง 25 กรัมทุกตัวอยาง 
 

2.3.4 เนื้อปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง 
 
 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเนื้อปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง (มอก. 935-2533) 
ขอบขาย 

 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้กําหนดคุณลักษณะที่ตองการ วัตถุเจือปนอาหาร สาร 
ปนเปอน สุขลักษณะ การบรรจุ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน และการ
ทดสอบเนื้อปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง 

บทนิยาม 
 เนื้อปลาบด (ซูริมิ) เยือกแข็ง  ซ่ึงตอไปนี้ในมาตรฐานนี้จะเรียกวา "เนื้อปลาบดเยือกแข็ง" 
หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําปลาสดที่ผานการตัดหัวควักไสมาผานกรรมวิธีแยกเนื้อปลาซึ่งจะได
เนื้อปลาบดจากนั้นนําเนื้อปลาบดมาลางน้ํา ผานกรรมวิธีบีบน้ํา แลวผสมกับวัตถุเจือปนอาหาร นวดให
เขากันและเหนียว ทําเปนกอนรูปส่ีเหล่ียนหรือรูปอื่นๆ นําไปผานกรรมวิธีเยือกแข็งโดยใหมีระยะเวลา
การเกิดผลึกน้ําแข็งอยางรวดเร็ว แลวจึงลดอุณหภูมิที่บริเวณจุดกึ่งกลางของผลิตภัณฑใหต่ํากวา -18 
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องศาเซลเซียล จากนั้นจึงนําไปเก็บรักษาโดยควบคุมอุณหภูมิของผลิตภัณฑที่ -18 องศาเซลเซียล หรือ
ต่ํากวาใหสม่ําเสมอตลอดเวลา 
สิ่งแปลกปลอม 
 ส่ิงแปลกปลอมจากปลาและภาชนะบรรจุ หมายถึง สวนอื่นๆ ที่ไมใชเนื้อปลาบด เชน กาง หนัง 
เกล็ด กอนเลือด พังผืด และรวมทั้งชิ้นสวนจากภาชนะบรรจุ 

 ส่ิงแปลกปลอมจากมนุษยและสัตว (filth) หมายถึง ช้ินสวนหรือส่ิงปฏิกูล เสนผม ขน เศษหนัง และ
อ่ืนๆ จากมนุษยและสัตว 

 ส่ิงแปลกปลอมจากวัตถุอ่ืนๆ หมายถึง เศษไม เศษโลหะ กรวด ทราย 
รอยไหมแหง  (freezer-burn) หมายถึง ลักษณะที่พื้นผิวหนาของผลิตภัณฑเกิดการสูญเสียความชื้นมาก
จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนรอยสีเหลืองและแหงเหมือนรอยไหมอยางชัดเจน 

คุณลักษณะที่ตองการ 
ลักษณะทั่วไป 
 มีลักษณะเนื้อตามธรรมชาติของเนื้อปลา ไมนิ่มเละ ไมมีรอยไหมแหงเนื่องจากการเก็บรักษา
และไมมีสีผิดปกติจากสีตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
กล่ินรส 
 ตองมีกล่ินรสตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ ปราศจากกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กล่ินหืน 
กล่ินเหม็น การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 
ความเหนียว 
 เมื่อทดสอบโดยวิธีวัดดวยเครื่องวัดความเหนียว (rheometer) ตองมีคาไมนอยกวา 400 กรัม
เซนติเมตร  และเมื่อทดสอบโดยวิธีฟนกัด (teeth-cutting) ตองไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 6 คะแนน  
ในกรณีที่มีปญหาขัดแยงใหทดสอบใหมโดยวิธีพับ (folding test) ซ่ึงตองไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา  
4 คะแนน เปนวิธีตัดสิน 
สิ่งแปลกปลอม 
 ส่ิงแปลกปลอมจากมนุษยและสัตวตองไมพบ 
 ส่ิงแปลกปลอมจากวัตถุอ่ืนๆ ตองไมพบ 

ความชื้น 
 ตองไมเกินรอยละ 80 
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วัตถุเจือปนอาหาร 
 ฟอสเฟตในรูปของได-และไตร-ของเกลือโซเดียมหรือเกลือโพแทสเซียมใหใชอยางใด 
อยางหนึ่ง หรือหลายอยางรวมกัน (คํานวณเปนฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด) ตองไมเกิน 5,000 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC (1984) 
 ซอรบิทอล ใหใชไดในปริมาณที่เหมาะสมตามกรรมวิธีการผลิต 
 กรดอัสคอรบิกและเกลือของกรดนี้ ใหใชอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน (คํานวณเปน
กรดแอล-อัสคอรบิก) ตองไมเกิน 1,000 มิลลกรัมตอกิโลกรัม การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC 
(1984) 

 กรดซิทริกและเกลือของกรดนี้ ใหใชไดในปริมาณที่เหมาะสมตามกรรมวิธีการผลิต 
 วัตถุเจือปนอาหารอื่นๆ ที่ใชเพื่อความเหมาะสมในการผลิต เชน เกลือ แปง น้ําตาล ใหใชได 
ในปริมาณที่เหมาะสมตามกรรมวิธีการผลิต 

สารปนเปอน 
สารปนเปอนอาจมีไมเกินเกณฑที่กําหนดคือ 
 ปรอท 0.5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
 ตะกั่ว 1.0 มิลลกรัมตอกิโลกรัม 
 สารหนู  2.0 มิลลกรัมตอกิโลกรัม 

สุขลักษณะ 
 สุขลักษณะใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมกําหนดสุขลักษณะสําหรับอาหาร
เยือกแข็ง มาตรฐานเลขที่ มอก. 928 
 เนื้อปลาบดเยือกแข็ง จะมีจุลินทรียไดไมเกินเกณฑที่กําหนดตอไปนี้ 
 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด    
ตองไมเกิน 1 x 107 โคโลนีตอตัวอยาง 1 กรัม แตจะมีจํานวนจุลินทรียเกิน 1 x 106 โคโลนีตอ 
ตัวอยาง 1 กรัมไดไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

 เอสเซอริเคีย โคไล (Escherichaia coli)   
โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (MPN) ตองไมเกิน 100 ตัวอยาง 1 กรัม แตจะเกิน 10 ตอตัวอยาง 1 กรัม ได 
ไมเกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

 สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)  
คาเอ็มพีเอ็นตองไมเกิน 100 ตอตัวอยาง 1 กรัม  แตจะมีคาเอ็มพีเอ็นเกิน 10 ตอตัวอยาง 1 กรัมไดไม
เกิน 3 ตัวอยางใน 5 ตัวอยาง 

 ซาลโมเนลลา (Salmonella)   
ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม 

 วิบริโอ คอเลอรี (Vibrio cholerae) ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม 
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