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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

เนื้อสุกร
1. ขอบขาย
มาตรฐานเนื้อสุกรนี้ เปนมาตรฐานของเนื้อจากสัตวในวงศ Suidae โดยเปนเนื้อสดที่ยังไมผานกระบวนการ
แปรรูป ครอบคลุมจากโรงฆาสัตวถึงการขนสงสูตลาด

2. บทนิยาม
2.1 ซากสุกร (pig carcass) หมายถึง สวนรางกายทั้งหมดของสุกรหลังเอาเลือด ขน หัว เครื่องใน
มันเปลว และเล็บออกแลว
2.2 เนื้อสุกร (pork) หมายถึง เนื้อเยื่อจากซากสุกรซึ่งสามารถใชบริโภคเปนอาหารได โดยมีกลามเนื้อลาย
(skeletal muscle) จากสุกรเปนสวนประกอบที่มีอยูในปริมาณสูงสุด อาจผานกระบวนการแชเย็น แตยัง
ไมไดถกู กระทําใดๆ อยางอื่นเพื่อวัตถุประสงคในการถนอมอาหาร และตองเปนไปตามขอกําหนดใน
มาตรฐานนี้
2.3 หนังสุกร (skin) หมายถึง สวนของหนังที่เลาะออกมาจากซากสุกร และผานกระบวนการขูดขนแลว
2.4 เครื่องใน (offal) หมายถึง อวัยวะภายในที่ผานการตรวจสอบแลววาสามารถบริโภคได
2.5 ไขมันสุกร (fat) หมายถึง สวนของซากสุกรที่เปนเนื้อเยื่อไขมัน ที่ไดแยกสวนของกลามเนื้อและ
กระดูกออกแลว
2.6 มันเปลวสุกร (fat leaf) หมายถึง มันของสุกรที่ไมไดตดิ อยูกับชั้นผิวหนัง
2.7 เลือดสุกร (blood) หมายถึง ของเหลวที่อยูในหลอดเลือดและหัวใจของสุกร ปกติมสี ีแดง
2.8 สุกรผาซีก (side) หมายถึง ซากสุกรที่ถูกตัดแบงครึ่งตามแนวของกระดูกสันหลัง
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2.9 สวนหัว (head) หมายถึง สวนของหัวสุกรที่ตัดออกจากรางกายสุกรบริเวณกระดูกสันหลังสวนคอขอที่ 1

3. ประเภท
เนื้อสุกรแบงออกเปน 2 ประเภทคือ
3.1 ประเภทผาซีก
3.2 ประเภทแยกชิ้น ดังแสดงในภาคผนวก ก รูปที่ 1

4. คุณภาพ
4.1 เนื้อสุกรตามมาตรฐานนี้ ตองมีคุณสมบัติดังนี้
4.1.1 อยูในสภาพปกติ สะอาด ไมมีกลิ่นผิดปกติ กลิ่นแปลกปลอม หรือกลิ่นไมพึงประสงค และตองไมมี
รอยฟกช้าํ รอยขีดขวน หรือแผลหนอง
4.1.2 มีสีชมพูปนเทาจนถึงชมพูเขม โดยตรวจดูที่กลามเนื้อสันนอก (Longissimus dorsi) ดังแสดงใน
ภาคผนวก ก รูปที่ 2
4.1.3 มีคาความเปนกรดดาง (pH) ไมต่ํากวา 5.7 หลังฆา 1 ชั่วโมง และ/หรือ มีความเปนกรดดาง
ไมเกิน 6.2 หลังฆาที่ 24 ชั่วโมง โดยวัดทีก่ ลามเนื้อ Longissimus dorsi หรือ Semimembranosus
4.1.4 มีปริมาณไขมันแทรกในกลามเนื้อ สามารถแบงออกไดเปน 4 ระดับ คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง
และนอย ดังแสดงในภาคผนวก ก รูปที่ 3 การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
4.1.5 ปราศจากวิการของโรคติดเชื้อและพยาธิตางๆ
4.1.6 ปราศจากพยาธิในเนื้อ ไดแก Trichinella spiralis, Cysticercus cellulosae, Sarcocystis spp.
เปนตน
4.1.7 ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่อาจเปนอันตรายตอผูบริโภค
4.2 คุณภาพซาก
ซากสุกรแบงตามคุณภาพ (เกรดของซาก) ดังแสดงในภาคผนวก ข
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5. สารปนเปอน
ปริมาณสารปนเปอนที่พบในเนื้อสุกรใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของ
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเรื่อง สารปนเปอน

6. สารพิษตกคาง
ปริมาณสารพิษตกคางที่พบในเนื้อสุกรใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนด
ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเรื่อง สารพิษตกคาง

7. ยาสัตวตกคาง
ปริมาณยาสัตวตกคางที่พบในเนื้อสุกรใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนด
ของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเรื่อง ยาสัตวตกคาง

8. สุขลักษณะ
8.1 การผลิตเนื้อสุกรตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูบริโภค โดยใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติเรื่อง การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสุกร
8.2 ขอกําหนดดานจุลินทรีย
จุลินทรียที่อาจปนเปอนเนื้อสุกร ตองเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
8.2.1 จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน 5x105 โคโลนี ตอตัวอยาง 1 กรัม วิธีทดสอบใหปฏิบัติตาม
AOAC (2000) ขอ 966.23C หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเทา
8.2.2 โคลิฟอรม (Coliform organisms) กําหนดคา Most Probable Number (MPN) ตอตัวอยาง
1 กรัม ตองไมเกิน 5x103 วิธีทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC (2000) ขอ 966.24 หรือวิธีการทดสอบที่
เทียบเทา
8.2.3 ซาลโมเนลลา (Salmonella spp.) ตองไมพบในตัวอยาง 25 กรัม วิธีทดสอบใหปฏิบัติตาม
AOAC (2000) ขอ 967.26 หรือวิธีการทดสอบที่เทียบเทา
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8.2.4 สตาฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococus aureus) กําหนดคา Most Probable Number (MPN)
ตอตัวอยาง 1 กรัม ตองไมเกิน 1x102 วิธีทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC (2000) ขอ 975.55 หรือวิธีการ
ทดสอบที่เทียบเทา

9. การบรรจุและเก็บรักษา
ในกรณีที่มีการบรรจุเนื้อสุกรในบรรจุภัณฑ ใหปฏิบตั ดิ งั นี้
9.1 เนื้อสุกรตองบรรจุในบรรจุภัณฑที่สะอาด และปดมิดชิดเพื่อปองกันการปนเปอนจากภายนอก มีความ
ทนทานตอการขนสงและสามารถปองกันการดูดซึมของกลิ่นได
9.2 เนื้อสุกรที่บรรจุในบรรจุภัณฑแลวตองเก็บใหมีอุณหภูมิภายในของเนื้อไมสูงกวา 10 องศาเซลเซียส
ตลอดเวลา แตตองไมเกิน 24 ชั่วโมง หรือมีอุณหภูมิ 0-4 องศาเซลเซียสตลอดเวลา แตตองไมเกิน 7 วัน
9.3 เนื้อสุกรตองเก็บไมใหปนเปอน กลิ่น จากแหลงและสภาพแวดลอม
9.4 เนื้อสุกรตองถูกเก็บในภาชนะหรือวัสดุที่ทนทานตอการฉีกขาดและเปนรู เมื่อเก็บรักษาในที่อุณหภูมิต่ํา

10. เครื่องหมายและฉลาก
เนื้อสุกรทุกหนวยอยางนอยตองมีหมายเลข อักษร และเครื่องหมาย แจงรายละเอียดใหเห็นไดงายชัดเจน
ดังตอไปนี้
10.1 ประเภทของเนื้อสุกร
10.2 คุณภาพซาก
10.3 น้ําหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
10.4 อุณหภูมิที่เก็บรักษา และวัน เดือน ป ที่ตดั แตงและบรรจุ วันเดือนป ทีห่ มดอายุ
10.5 ชื่อผูผลิตหรือฟารมที่ผลิต หรือผูจัดจําหนาย หรือเครือ่ งหมายการคา และสถานที่ตั้ง ในกรณีที่
ฉลากใชภาษาตางประเทศตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไว
10.6 การแสดงเครือ่ งหมายการตรวจสอบทางราชการหรือเครื่องหมายรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑ
เงื่อนไขของหนวยตรวจหรือหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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11. การชักตัวอยาง
การชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติเรื่อง การชักตัวอยางผลิตภัณฑจากสัตว

12. การขนสง
12.1 พาหนะที่ใชในการขนสงเนื้อสุกรตองออกแบบเฉพาะ โดยเนื้อสุกรตองไมสัมผัสพื้น สามารถ
ปองกันไมใหสัตวพาหะนําเชื้อและน้ําเขาสูบริเวณจัดเก็บเนื้อสุกรได สามารถทําความสะอาดและฆาเชื้อโรค
ทั้งภายในและภายนอกของพาหนะไดงาย อยางมีประสิทธิภาพ
12.2 พาหนะที่ขนสงเนื้อสุกรตองมีการติดตั้งระบบทําความเย็นภายในบริเวณจัดเก็บเนื้อสุกร ซึ่งสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิของเนื้อสุกรใหเปนไปตามขอ 9.2
12.3 ภายหลังการขนสงเนื้อสุกรแลว พาหนะที่ขนสงและบริเวณจัดเก็บเนื้อสุกรตองรีบทําความสะอาด
ดวยน้ํา และยาฆาเชื้อโรคที่ขึ้นทะเบียนไวกับทางราชการ แลวปลอยใหแหงและตองปราศจากกลิ่นที่ผิดปกติ
ไมเปนที่หมักหมมของเศษเนื้อสุกรหรือเชื้อโรค
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ภาคผนวก ก
สุกรแยกชิ้น หมายถึง สุกรผาซีกที่ตดั แบงเปน 4 ชิ้น ทั้งนี้อาจเอากระดูกออกหรือไมก็ได สามารถแบง
ออกไดเปน 4 สวน (รูปที่ 1) ดังนี้

4. สวนขาหลัง

3. สวนสามชั้น

2.สวนสัน

1.สวนขาหนา

รูปที่ 1
1. สวนขาหนา หมายถึง สุกรผาซีกที่ตดั แบงระหวางกระดูกซี่โครงซี่ที่ 3 และ 4
2. สวนสัน หมายถึง สุกรผาซีกที่ตัดแบงจากระหวางกระดูกซี่โครงซี่ที่ 3 และ 4 และขนานไปตามแนว
กระดูกสันหลังสวนสันโดยหางจากกระดูกสันหลังไมเกิน 4 นิ้ว จนถึงกระดูกเชิงกราน และตัดเอาสวนขา
หลังออกแลว
3. สวนสามชั้น หมายถึง สุกรผาซีกบริเวณอกและทองที่แยกสวนสันออกแลว
4. สวนขาหลัง หมายถึง สุกรผาซีกสวนของขาหลังตั้งแตกระดูกสันหลังสวนเอวขอสุดทาย ตัดตรงลงมา
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2.1 สีชมพูปนเทา
3.1 มากที่สุด

2.2 สีชมพูปนแดง
3.2 มาก

2.3 สีชมพูเขมปนแดง
3.3 ปานกลาง

3.4 นอย

รูปที่ 2 สีของเนื้อสุกร

รูปที่ 3 ลักษณะไขมันแทรกในกลามเนื้อ

