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FSSAI (FOOD AND SAFETY AND STANDARD AUTHORITY OF INDIA) 
หน่วยงานก ากับการดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย แจ้งประกาศฉบับล่าสุดกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
เรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ด้านอาหารแช่แข็ง เช่น กุ้งแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง เนื้อปลาแช่แข็ง และมาตรฐาน
ความปลอดภัยส าหรับผลิตภัณฑ์ที่บรรจุกระป๋อง 
 

การท าอาหารแช่แข็งข้ันตอนการท ามีดังนี้ 
- ผ่านความร้อนสูงสดุอย่างรวดเร็ว แล้วแช่ไว้ท่ีอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 18องศา จนอยู่ในสภาพคงตัว 

- น้ าท่ีน ามาท า คือ น้ าสะอาด หรือน้ าทะเลที่กรองจนได้น้ าจดื 

- ผลิตภณัฑ์ต้องเก็บไว้ในท่ีเย็นจัด ตัง้แต่การขนส่ง การจดัเก็บในคลังสนิค้าและการขาย 

- บรรจภุัณฑต์้องกันน้ า 

- การท ากุ้งแช่แข็งต้องเป็นไปตามใบอนุญาตที่มีมาตรการก าหนดไว้ เกี่ยวกับสารปรุงแต่งอาหาร สุขลักษณะ สิ่ง

ปนเปื้อนในอาหาร การบรรจภุัณฑ์และยีห่้อท่ีใช้ 

- สุขอนามัยของผลิตภณัฑ์จะต้องเปน็ไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว ้

- กฎความปลอดภัยด้านอาหารและมาตรฐาน (ใบอนุญาตและกฎระเบียบของธุรกิจอาหาร 2011)  

ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี 
รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดีย                             

2 พฤศจิกายน 2560         
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- สารปนเปื้อน สารพิษ และสารตกค้าง ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในมาตรฐานนีต้้องเป็นไปตามกฎระเบยีบด้านความปลอดภัย

ของอาหารและสิ่งตกค้าง 

- การบรรจุหีบห่อและการติดฉลาก ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของข้อก าหนดด้านความปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร 

 

กุ้งแช่แข็ง 
 

- กุ้งแช่แข็งต้องแช่แข็งในอุณหภูมิต่ า และสามารถพร้อมท าอาหาร 

มีแบบแกะเปลือกหรือไม่แกะเปลอืก 

- ชนิดกุ้งที่น ามาใช้ ได้แก่ Penaeidae, Solenoceridae, 

Aristeidae, Sergestidae, Hippolytidae, Crangonidae, 

Palaemonidae and Atiyidae 

 

Source: https://goo.gl/Bkn31p  
 

ปลาแช่แข็ง 

ปลาแช่แข็งต้องเป็นชนิดที่คนบริโภค เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ 
เป็นปลาดิบทั้งตัวควักไส้ออกหรือยังไม่ควักไส้ออก ตัดหัว ตัดคีบ หรือตัด
บางส่วนที่ไม่ควรกินออกไป และการท าปลาแช่แข็งตามกระบวนการ ISO 
10500:2012 

 

                                            
     Source: https://goo.gl/Bkn31p 

 

ชิ้นเนื้อปลาแช่แข็ง 

 ชิ้นเนื้อปลาแช่แข็ง ต้องตัดก้างหรือกระดูกสันหลังออก ตัดเอาแค่ส่วนเนื้อปลาออกมา ปลาที่น ามาท า
คือ Carangidarae, Chanidae, Clupidae, Coryphaenidae, Engraulidae, Istiophoridae, Mugilidae, 

Pristigasterridae, Scombridae and Xiphiidae และวัตถุดิบจะต้องมีปริมาณฮีสตามีนมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 
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ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง 

ท าการผลิตภัณฑ์กระป๋อง เช่น ปลากระป๋องต้องตัดคีบ
ออก และหอยแมลงภู่บรรจุในน้ ามัน ในน้ า หรือน้ าอ่ืนๆที่
เหมาะสม 

ผลิตภัณฑ์ทะเลบรรจุกระป๋อง มีดังต่อไปนี้ 
ปลา: ปลาซาร์ดีน ทูน่า ปลาเมคเคอเรล ปลาอินทรี ปลาจะละเม็ด 

สัตว์น้ าที่มีเปลือกแข็ง: กุ้งทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ และปู 
หอย: หอยแมลงภู่ และหมึก 
 

*ส าหรับกุ้งบรรจุกระป๋อง ต้องตัดหัวและเปลือกออก ผ่าเส้นสัน
หลังออก 
**ส าหรับปูบรรจุกระป๋อง ตัดขาและกระดองออก ให้เหลือเพียง
ก้ามปูและส่วนกระดองที่มีเนื้อ 

การบรรจุกระป๋อง คือการบรรจุที่ห้ามมีอากาศเข้า-ออกได้                       
- แช่น้ า น้ าเหลือ น้ ามัน ซอสมะเขือเทศ หรือเครื่องแกง 

- ห้ามบรรจุเกิน 5 กระป๋อง ไม่ใหเ้กดิรอยบุบ บวม หรือสนิม 

 
 

                                                                              Source: https://goo.gl/Bkn31p 
 
 
 



Disclaimer:การเผยแพร่ขอ้มูลใน “รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าอินเดีย” มวีัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น ส านักงาน
ส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการน าข้อมูลนี้ไปใช้ 
 

หมึกแช่แข็ง  
 หมึกแช่แข็งส่วนใหญ่ใช้หมึกกล้วย หมึกกระดอง และหมึกยักษ์ 
 

   Source: https://goo.gl/Bkn31p 
 

ผลิตภัณฑ์ปลารมควัน 

 ผลิตภัณฑ์ปลารมควัน คือการน าปลามารมควัน
ให้มีกลิ่นและการท าให้ปลาค่อยๆแห้ง เป็นการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาแล้วน ามาแช่แข็ง มีการผ่าน
กระบวนการรมควันที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ การ
รมควันเป็นการรักษาปลาให้อยู่ได้นาน โดยการหมัก
เกลือแล้วผ่านการอบแห้งจากควันของไม้ในห้อง
รมควัน จะต้องไม่มีการปนเปื้อนและอยู่ในการควบคุม
อุณหภูมิและเวลาในการรมควันเพื่อความเหมาะสม ซึ่ง
อาจจะแช่เย็นหรือแช่แข็ง เพื่อขายให้คนบริโภค 

 

Source: https://goo.gl/Bkn31p 
 

น้ ามันจากปลาซาร์ดีน  
 การแยกน้ ามันออกจากปลาซาร์ดีนสดหรือผ่านการเก็บรักษา
ไว้แล้วต้องแยกโดยมีควบคุมอุณหภูมิ ห้ามมีสิ่งแปลกปลอม ของเหลว 
หรือน้ ามันชนิดอื่นๆ รวมทั้งน้ ามันต้องปราศจากกลิ่นเหม็นเน่าของ
ปลา และควรมีกลิ่นเฉพาะน้ ามันปลา ต้องเป็นสีเขียวอมเหลืองอ่อน
หรือสีน้ าตาลอ่อนเท่านั้น 
 

 

https://goo.gl/Bkn31p
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    Source: https://goo.gl/Bkn31p 
 

ข้อห้ามของการท าปลาซาร์ดีน 
- น้ ามันปลาซาร์ดีนจะปลอดจากสิ่งแปลกปลอมในสภาพที่มีการลอยตัวของน้ ามันและน้ าท่ีแยกออกจากกันอย่าง

ชัดเจน ในความร้อน 40 องศา 

- ปราศจากน้ ามันชนิดอื่นๆ รวมทั้งน้ ามันท่ีมีกลิ่นเหม็น และควรเป็นกลิ่นน้ ามันปลาล้วนๆ 

 
 

ผงปลา 

 ผงปลาเป็นการน าปลามาท าเป็นผงละเอียดแห้ง ไม่มี
ส่วนผสมใดๆเจือปน ผงปลามีอนุภาคท่ีสามารถผ่านตะแกรงขนาด 
100 mesh ได้ 
 
 
 

Source: https://goo.gl/Bkn31p 
   

ปลาร้า ปลาหมัก 

 การหมักดองจะต้องมีสม่ าเสมอและมีลักษณะเหมือนทั่วเหมือนกัน ปราศจากการเจริญเติบโตของเชื้อ
ราที่มองเห็นได้ ปลอดภัยจากสารเจือปน 

วัตถุดิบ 

- ผงปลา 

- เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส เช่น กระเทียม ขิง พริก ผงแกงที่สามารถกินได ้

- เกลือ 

- น้ าส้มสายช ู

- กรดอะซติิก 4% 

- น้ ามันพืช 

 
Source: https://goo.gl/Bkn31p 
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กุ้งแห้งแช่แข็ง 

 กุ้งแห้งแช่แข็งมีลักษณะดังต่อไปนี้ แกะเปลือกหัว ผ่าเส้นสันหลัง และท าให้กุ้งสุก  
ข้อก าหนดในการท ากุ้งแห้ง 

- การท ากุ้งแห้งควรเตรียมกุ้งที่สะอาดและกุ้งท่ีสดและไม่

ควรมีกุ้งท่ีเสียติดมา 

- วัตถุดิบจะต้องสดใหม่ เนื้อแน่น และไม่มสีีหรือกลิ่นท่ีไม่

พึงประสงค ์

- น้ าท่ีใช้ในการแปรรูปกุ้งจะต้องมีคณุภาพที่มสีารคลอรีน

ที่ก าหนดไว้ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรมั 

- ค่าความช้ืนท่ีก าหนดควรอยู่ที่ปริมาณ 2 % 

- ค่าความแห้งที่ก าหนดอย่างต่ าควรอยู่ท่ี 300% 

    Source: https://goo.gl/Bkn31p 
 
 
 

เนื้อหอยแช่แข็ง 

 เนื้อหอยแช่แข็งท ามาจากหอยชนิด Vallarta และ ชนิด Meretrix และหอยชนิดอ่ืนๆที่สามารถกินได้ 
หลังจากได้รับความร้อนและน ามาแช่แข็งหลังจากผ่านการปรุงแล้ว 

เนื้อหอยแช่แข็ง มี 2 ประเภท คือ 
1. เนื้อหอยสดแช่แข็ง 

2. เนื้อหอยปรุงสุกแช่แข็ง 

หมายเหตุ – หอยที่ใช้น้ าร้อนในการเปิดเปลือกแล้วแกะเนื้อออก
มาแล้วน าไปแช่แข็งนั้น ไม่ถือว่าเป็นหอยที่ปรุงสุกง 

- เนื้อหอยจะต้องมลีักษณะเนื้อดีและมีสีที่โดดเด่น ไม่มีความซีดและมี

ทรายเศษเปลือกหอย หรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 

- เนื้อหอยแช่แข็งจะต้องมีเนื้อนุ่มและเนื้อแน่น เนื้อหอยจะต้องมีขนาด

สม่ าเสมอกันและมเีศษเนื้อหอยตดือยู่ไมเ่กิน 10% จากเนื้อหอย

ทั้งหมด                                                                          Source: https://goo.gl/Bkn31p 
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