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ประกาศสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๒๕๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
เรือ่ ง ยกเลิกและกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
น้ าตาลมะพร้าว
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นา้ ตาลมะพร้ าว มาตรฐานเลขที่ มผช.๕/
๒๕๕๒ และคณะอนุ กรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓๒-๑/
๒๕๖๑ เมื่อ วัน ที่ ๑๙ มิถุน ายน พ.ศ.๒๕๖๑ ให้ ยกเลิก มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นา้ ตาลมะพร้ าว มาตรฐาน
เลขที่ มผช.๕/๒๕๕๒ และกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน นา้ ตาลมะพร้ าว ขึ้นใหม่
สานั ก งานมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ์อุ ตสาหกรรมจึ งออกประกาศยกเลิ กประกาศสานั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๕๓๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ และออกประกาศ
กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน น้าตาลมะพร้ าว มาตรฐานเลขที่ มผช.๕/๒๕๖๑ ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียด
ต่อท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ มีผลบังคับใช้ นับแต่วันที่ประกาศ เป็ นต้ นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
อภิจิณ โชติกเสถียร
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รักษาราชการแทน
เลขาธิการสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

มผช.๕/๒๕๖๑

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

น้ าตาลมะพร้าว
๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุม เฉพาะนา้ ตาลที่ผลิตจากช่อดอกหรือจั่นมะพร้ าว บรรจุ ในภาชนะ
บรรจุปิดได้ สนิท
๑.๒ มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ชุมชนนี้ ไม่ครอบคลุมน้าตาลสดผงสาเร็จรู ปที่ได้ ประกาศเป็ นมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์
ชุมชนแล้ ว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ กบั มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ นา้ ตาลมะพร้ าว หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้ จากการนานา้ ตาลสดจากช่อดอกหรือจั่นมะพร้ าวมากรอง เคี่ยว
จนข้ นเหนียวตามต้ องการ คนให้ เย็นลง แล้ วนาไปทาให้ ได้ ลักษณะตามต้ องการ

๓. ชนิด
๓.๑ นา้ ตาลมะพร้ าว แบ่งออกเป็ น ๒ ชนิด คือ
๓.๑.๑ นา้ ตาลมะพร้ าวก้ อนหรือผง
๓.๑.๒ นา้ ตาลมะพร้ าวกึ่งแข็ง (นา้ ตาลปี๊ บ)

๔. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
๔.๑.๑ นา้ ตาลมะพร้ าวก้ อนหรือผง
ต้ องเป็ นก้ อน หรือเป็ นเกล็ดละเอียดหรือผง แห้ ง อาจจับตัวเป็ นก้ อนได้ เล็กน้ อย
๔.๑.๒ นา้ ตาลมะพร้ าวกึ่งแข็ง (นา้ ตาลปี๊ บ)
ต้ องเป็ นของกึ่งแข็ง แห้ ง เหนียว ละเอียดเป็ นเนื้อเดียวกัน ไม่มีส่วนที่เป็ นนา้ แยกชั้นออกมา
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๔.๒ สี
ต้ องมีสดี ีตามธรรมชาติของนา้ ตาลมะพร้ าว
-๑-
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๔.๓ กลิ่น
ต้ องมีกลิ่นดีตามธรรมชาติของนา้ ตาลมะพร้ าว ไม่มกี ลิ่นอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นสาบ
๔.๔ กลิ่นรส
ต้ องมีกลิ่นรสดีตามธรรมชาติของนา้ ตาลมะพร้ าว ไม่มกี ลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นรสเปรี้ยวบูด
เมื่อตรวจสอบโดยวิธใี ห้ คะแนนตามข้ อ ๙.๑ แล้ ว ต้ องไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๔.๕ สิ่งแปลกปลอม
ต้ องไม่พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้ นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว์
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
๔.๖ วอเตอร์แอกทิวิตี
๔.๖.๑ นา้ ตาลมะพร้ าวก้ อนหรือผง
ต้ องไม่เกิน ๐.๖
๔.๖.๒ นา้ ตาลมะพร้ าวกึ่งแข็ง (นา้ ตาลปี๊ บ)
ต้ องไม่เกิน ๐.๘๕
การทดสอบให้ ใช้ เครื่องวัดวอเตอร์แอกทิวิตีท่คี วบคุมอุณหภูมิอยู่ท่ี (๒๕ ± ๒) องศาเซลเซียส
หมายเหตุ วอเตอร์แ อกทิ วิตี เป็ นปั จจัยสำคัญ ในกำรควบคุมและป้ องกัน กำรเสือ่ มเสียของผลิตภัณ ฑ์
อำหำร ซึ ่งมีผลโดยตรงต่ ออำยุกำรเก็บ รักษำผลิตภัณ ฑ์ เนื่องจำกค่ ำวอเตอร์แอกทิวิตีเป็ น
ปัจจัยทีช่ ้ รี ะดับปริมำณนำ้ อิสระทีเ่ ชื้อจุลินทรียใ์ ช้ในกำรเจริญเติบโต
๔.๗ วัตถุเจือปนอาหาร
ห้ ามใช้ สแี ละวัตถุกนั เสียทุกชนิด
การทดสอบให้ ปฏิบัติตาม AOAC หรือวิธที ดสอบอื่นที่เทียบเท่า
๔.๘ จุลินทรีย์
๔.๘.๑ จานวนจุลินทรีย์ท้งั หมด ต้ องไม่เกิน ๕๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๔.๘.๒ ยีสต์และรา ต้ องไม่เกิน ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
การทดสอบให้ ปฏิบัติตาม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธที ดสอบอื่นที่เทียบเท่า

๕. สุขลักษณะ
๕.๑ สุขลักษณะในการทานา้ ตาลมะพร้ าวให้ เป็ นไปตามภาคผนวก ก. และสถานประกอบการต้ องได้ รับอนุญาต
จากกระทรวงสาธารณสุข

๖. การบรรจุ
๖.๑ ให้ บรรจุนา้ ตาลมะพร้ าวในภาชนะบรรจุ ท่สี ะอาด ปิ ดได้ สนิท และสามารถป้ องกันสิ่งปนเปื้ อนจากภายนอกได้
การทดสอบให้ ทาโดยการตรวจพินิจ
-๒-
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๖.๒ นา้ หนักสุทธิของนา้ ตาลมะพร้ าวในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้ องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ ท่ฉี ลาก
การทดสอบให้ ใช้ เครื่องชั่งที่เหมาะสม

๗. เครือ่ งหมายและฉลาก
๗.๑ ที่ภาชนะบรรจุ น้าตาลมะพร้ าวทุ กหน่ วย อย่างน้ อยต้ องมีเลข อักษร หรื อเครื่องหมายแจ้ งรายละเอียด
ต่อไปนี้ให้ เห็นได้ ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตาม มผช.) หรือชื่อที่ส่ ือความหมายตาม มผช. เช่น นา้ ตาลมะพร้ าวผง นา้ ตาลปี๊ บ
นา้ ตาลปึ ก
(๒) ส่วนประกอบที่สาคัญ เป็ นร้ อยละของนา้ หนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้ อย
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ ามี ให้ แสดงกลุ่มหน้ าที่และชื่อวัตถุเจือปนอาหาร)
(๔) นา้ หนักสุทธิ เป็ นกรัมหรือกิโลกรัม
(๕) วัน เดือน ปี ที่ทา และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือข้ อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี )”
(๖) ข้ อแนะนาในการบริโภคและการเก็บรักษา (ถ้ ามี)
(๗) เลขสารบบอาหาร
(๘) กรณี ท่ีมีการใช้ ส่วนประกอบของอาหาร ซึ่ งเป็ นสารก่อภูมิแพ้ หรื อสารก่อ ภาวะภูมิไวเกิน เช่ น มี
การใช้ โซเดียมเมตาไบซัลไฟต์เป็ นสารฟอกสีในผลิตภัณฑ์ ให้ แสดงข้ อความว่า “ข้ อมูลสาหรับผู้แพ้
อาหาร : มีซัลไฟต์”
(๙) ชื่อผู้ทาหรือสถานที่ทา พร้ อมสถานที่ต้งั หรือเครื่องหมายการค้ าที่จดทะเบียน
ในกรณีท่ใี ช้ ภาษาต่างประเทศ ต้ องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาหนดไว้ ข้างต้ น

๘. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
๘.๑ รุ่น ในที่น้ ี หมายถึง นา้ ตาลมะพร้ าวชนิดเดียวกัน ที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทาโดยกรรมวิธีเดียวกัน ใน
ระยะเวลาเดียวกัน
๘.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้ เป็ นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กาหนดต่อไปนี้
๘.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่น กลิ่นรส สิ่งแปลกปลอม
การบรรจุ และเครื่ องหมายและฉลาก ให้ ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จานวน ๓ หน่ วย
ภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้ วทุกตัวอย่างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๔.๑ ถึงข้ อ ๔.๕ ข้ อ ๖. และข้ อ ๗.
จึงจะถือว่านา้ ตาลมะพร้ าวรุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
๘.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบวอเตอร์แอกทิวิตีและวัตถุเจือปนอาหาร ให้ ชัก
ตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จานวน ๓ หน่ วยภาชนะบรรจุ เพื่ อทาเป็ นตัวอย่างรวม โดยมี
นา้ หนักรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีส่มุ จากรุ่นเดียวกัน
ให้ ได้ ตัวอย่างที่มีนา้ หนักรวมตามที่กาหนด เมื่อตรวจสอบแล้ วตัวอย่างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๔.๖ และ
ข้ อ ๔.๗ จึงจะถือว่านา้ ตาลมะพร้ าวรุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
-๓-
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๘.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สาหรับการทดสอบจุลินทรีย์ ให้ ชักตัวอย่างโดยวิธสี ่มุ จากรุ่นเดียวกัน
จานวน ๓ หน่ วยภาชนะบรรจุ เพื่ อทาเป็ นตัวอย่างรวม โดยมีน้าหนักรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กรั ม
กรณีตัวอย่างไม่พอให้ ชักตัวอย่างเพิ่ มโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันให้ ได้ ตัวอย่างที่มีนา้ หนักรวมตามที่
กาหนด เมื่อตรวจสอบแล้ วตัวอย่างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๔.๘ จึงจะถือว่านา้ ตาลมะพร้ าวรุ่นนั้นเป็ นไป
ตามเกณฑ์ท่กี าหนด
๘.๓ เกณฑ์ตัดสิน
ตัวอย่างน้าตาลมะพร้ าวต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๘.๒.๑ ข้ อ ๘.๒.๒ และข้ อ ๘.๒.๓ ทุกข้ อ จึงจะถือว่านา้ ตาล
มะพร้ าวรุ่นนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๙. การทดสอบ
๙.๑ การทดสอบสี กลิ่น และกลิ่นรส
๙.๑.๑ ให้ แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้ วยผู้ท่มี ีความชานาญในการตรวจสอบน้าตาลมะพร้ าวอย่าง
น้ อย ๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้ คะแนนโดยอิสระ
๙.๑.๒ เทตัวอย่างนา้ ตาลมะพร้ าวลงในถ้ วยกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ ดม และชิม
๙.๑.๓ หลักเกณฑ์การให้ คะแนน ให้ เป็ นไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการทดสอบสี กลิน่ และกลิน่ รส
(ข้ อ ๙.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
สี

กลิ่น

กลิ่นรส

ระดับการตัดสิน
สีดีตามธรรมชาติของนา้ ตาลมะพร้ าว
สีพอใช้ ใกล้ เคียงกับสีตามธรรมชาติของนา้ ตาลมะพร้ าว
สีผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนสี
กลิ่นดีตามธรรมชาติของนา้ ตาลมะพร้ าว
กลิ่ น พอใช้ ใกล้ เคี ย งกั บ กลิ่ น ตามธรรมชาติ ข องน้ า ตาล
มะพร้ าว
กลิ่ น ผิ ด ปกติ ห รื อ มี ก ลิ่ น อื่ น ที่ไม่ พึ งประสงค์ เช่ น กลิ่ น อับ
กลิ่นสาบ
กลิ่นรสดีตามธรรมชาติของนา้ ตาลมะพร้ าว
กลิ่นรสพอใช้ ใกล้ เคียงกับ กลิ่นรสตามธรรมชาติของน้าตาล
มะพร้ าว
กลิ่นรสผิดปกติหรือมีกลิ่น รสอื่นที่ไม่ พึงประสงค์ เช่ น กลิ่ น
รสเปรี้ยวบูด
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คะแนนที่ได้ รับ
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มผช.๕/๒๕๖๑

ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ข้ อ ๕.๑)
ก.๑ สถานที่ต้งั และอาคารที่ทา
ก.๑.๑ สถานที่ต้งั ตัวอาคารและที่ใกล้ เคียง อยู่ในที่ท่จี ะไม่ทาให้ ผลิตภัณฑ์ท่ที าเกิดการปนเปื้ อนได้ ง่าย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ต้งั ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีนา้ ขัง แฉะ และสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยู่ห่างจากบริเวณหรือสถานที่ท่มี ีฝุ่น เขม่า ควัน มากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไม่อยู่ใกล้ เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ เช่น บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บหรือกาจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้ างในลักษณะที่ง่ายแก่การบารุงรักษา การทา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทา ก่อสร้ างด้ วยวัสดุท่ีคงทน เรียบ ทาความสะอาด และ
ซ่ อมแซมให้ อยู่ ในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ท าออกเป็ น สัด ส่ว น สาหรับ วัต ถุดิบ วัส ดุบ รรจุ ผลิต ภัณ ฑ์ร อการบรรจุ และ
ผลิต ภัณ ฑ์สาเร็จ รูป ไม่อ ยู่ใกล้ ห้ อ งสุข าซึ่ ง เปิ ดสู่บ ริเวณท าโดยตรง ไม่ม ีสิ่งของที่ไม่ใช้ แ ล้ ว
หรือไม่เกี่ยวข้ องกับการทาอยู่ในบริเวณที่ทา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๑.๒.๔ ห้ องสุขา อ่างล้ างมือมีจานวนเหมาะสม มีอุปกรณ์เครื่องใช้ สาหรับทาความสะอาด หรือฆ่าเชื้อโรค
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการทาที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ทาจากวัสดุมีผิวเรียบ ไม่เป็ นสนิม ล้ างทาความ
สะอาดได้ ง่าย
ก.๒.๒ เครื่ อ งมือ เครื่ อ งจัก ร และอุป กรณ์ที่ใ ช้ สะอาด ก่อ นและหลัง การใช้ ง านต้ อ งท าความสะอาด
เหมาะสมกับการใช้ งาน ไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อน ติดตั้งได้ ง่าย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถ
ทาความสะอาดได้ ง่ายและทั่วถึง และเก็บไว้ ในที่เหมาะสม
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทา
ก.๓.๑ วัตถุ ดิบและส่วนผสมในการทา ต้ องสะอาด มีคุณภาพดี มีการล้ างหรื อทาความสะอาดก่อนน าไปใช้
ได้ จากแหล่ งที่ เชื่ อถื อได้ ปลอดภั ย จั ดเก็บในภาชนะสะอาด ป้ องกันการปนเปื้ อนได้ แยกเก็บเป็ น
สัดส่วน
ก.๓.๒ การทา การเก็บรักษา การขนย้ าย และการขนส่ง ให้ มีการป้ องกันการปนเปื้ อนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ์
ก.๓.๓ เครื่องชั่งที่ใช้ ต้องตรวจสอบได้ เที่ยงตรง
ก.๔ การสุขาภิบาล การบารุงรักษา และการทาความสะอาด
ก.๔.๑ น้าที่ใช้ ล้างทาความสะอาดเครื่ อ งมื อ เครื่ องจักร อุป กรณ์ และมือของผู้ ทา เป็ นน้าสะอาดและมี
ปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธกี ารป้ องกันและกาจัดสัตว์นาเชื้อ แมลง และฝุ่ นผง ไม่ให้ เข้ าในบริเวณที่ทาตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีวิธกี ารป้ องกันไม่ให้ สตั ว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เข้ าไปในบริเวณที่ทา
-๕-
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ก.๔.๔ มีการกาจัดขยะ สิ่งสกปรก และนา้ ทิ้ง อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนกลับลงสู่ผลิตภัณฑ์
ก.๔.๕ สารเคมีท่ีใช้ ล้างทาความสะอาด และใช้ กาจัดสัตว์ นาเชื้อและแมลง ใช้ ในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทา เพื่อไม่ให้ ปนเปื้ อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผู้ทา
ก.๕.๑ ผู้ทาทุกคน ต้ องมีสุขภาพดีท้งั ร่างกายและจิตใจ รักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้ ดี เช่น สวมเสื้อผ้ าที่
สะอาด มีผ้าคลุมผมเพื่อป้ องกันไม่ให้ เส้ นผมหล่นลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ไว้ เล็บยาว ล้ างมือให้ สะอาด
ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน หลังการใช้ ห้องสุขา และเมื่อมือสกปรก
ก.๕.๒ ผู้ทาทุกคน ต้ องไม่กระทาการใดๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะในสถานที่ทา เช่น รับประทานอาหาร สูบบุหรี่
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