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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๐๓๐ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
ใบหมอนแหงชงดื่ม
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ชาใบหมอน มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๐/๒๕๔๖
และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๘-๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ชาใบหมอน มาตรฐานเลขที่ มผช.
๓๐/๒๕๔๖ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ใบหมอนแหงชงดื่ม ขึ้นใหม
สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๓๐ (พ.ศ.๒๕๔๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ใบหมอนแหงชงดื่ม มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๐/๒๕๕๘ ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียด
ตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
หทัย อูไทย
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ใบหมอนแหงชงดื่ม
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ค รอบคลุม ใบหมอ นแหง ชงดื่ม ที่มีใ บหมอ นเปน สว นประกอบหลัก อยูใ น
ลัก ษณะเปน ชิ้น แหง และที่บ ดเปน ผง อาจบรรจุในซองเยื่อกระดาษ บรรจุในภาชนะบรรจุ ใชสําหรับชง
เปนเครื่องดื่ม

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ใบหมอนแหงชงดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําใบของตนหมอนที่มีชื่อทางพฤกษศาสตร Morus
alba L. ที่สดและอยูในสภาพดีมาลางใหสะอาด หั่นใหเปนชิ้นตามขนาดที่ตองการ ทําใหแหงโดยใช
ความรอนจากแสงอาทิตยและแหลงพลังงานอื่น อาจบดเปนผง อาจผสมสวนผสมอื่นจากธรรมชาติเพื่อ
แตงกลิ่น เชน ดอกมะลิ ใบเตย

๓. ชนิด
๓.๑ ใบหมอนแหงชงดื่ม แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๓.๑.๑ ชนิดใบหมอนลวนเปนชิ้นหรือบดหยาบ
๓.๑.๒ ชนิดใบหมอนบดหยาบหรือบดละเอียดผสมสวนผสมอื่นจากธรรมชาติ

๔. คุณลักษณะที่ตองการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเปนชิ้นหรือเปนผง แหง ไมจับตัวเปนกอน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๔.๒ สี
ตองมีสีดีตามธรรมชาติของใบหมอนแหงชงดื่มและสวนประกอบที่ใช

-๑-
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๔.๓ กลิ่น
ตองมีกลิ่นดีตามธรรมชาติของใบหมอนแหงชงดื่มและสวนประกอบที่ใช ไมมีกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค
เชน กลิ่นอับ
๔.๔ กลิ่นรส
สารละลายที่สกัดไดดวยน้ําเดือดตองมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของใบหมอนแหงชงดื่มและสวนประกอบ
ที่ใช ไมมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นรสเปรี้ยวบูด
เมื่อตรวจสอบโดยวิธใี หคะแนนตามขอ ๙.๑ แลว ตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูต รวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๔.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๔.๖ การเจือสี
ตองไมพบการเจือสีใดๆ
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ ๙.๒
๔.๗ ความชื้น
๔.๗.๑ ชนิดใบหมอนลวนเปนชิ้นหรือบดหยาบ ตองไมเกินรอยละ ๑๐ โดยน้ําหนัก
๔.๗.๒ ชนิดใบหมอนบดหยาบหรือบดละเอียดผสมสวนผสมอื่นจากธรรมชาติ ตองไมเกินรอยละ ๖ โดย
น้ําหนัก
การทดสอบใหปฏิบัตติ าม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นทีเ่ ทียบเทา
๔.๘ จุลินทรีย
๔.๘.๑ ชนิดใบหมอนลวนเปนชิ้นหรือบดหยาบ
๔.๘.๑.๑ จุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑  ๑๐๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ มิลลิลิตร
๔.๘.๑.๒ แซลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๔.๘.๑.๓ สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา ๑๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๔.๘.๒ ชนิดใบหมอนบดหยาบหรือบดละเอียดผสมสวนผสมอื่นจากธรรมชาติ
๔.๘.๒.๑ จุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑  ๑๐๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ มิลลิลิตร
๔.๘.๒.๒ แซลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๔.๘.๒.๓ สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา ๑๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๔.๘.๒.๔ บาซิลลัส ซีเรียส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๔.๘.๒.๕ คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๔.๘.๒.๖ โคลิฟอรม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๒.๒ ตอตัวอยาง ๑๐๐ มิลลิลิตร
๔.๘.๒.๗ เอสเชอริเชีย โคไล ตองไมพบในตัวอยาง ๑๐๐ มิลลิลิตร
๔.๘.๒.๘ ยีสตและรา ตองนอยกวา ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
การทดสอบใหปฏิบัตติ าม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธีทดสอบอืน่ ที่เทียบเทา
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๕. สุขลักษณะ
๕.๑ สุขลักษณะในการทําใบหมอนแหงชงดื่มใหเปนไปตามภาคผนวก ก. และสถานประกอบการตองไดรับอนุญาต
จากกระทรวงสาธารณสุข

๖. การบรรจุ
๖.๑ ใหบรรจุใบหมอนแหงชงดื่มในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันสิ่งปนเปอนจาก
ภายนอกได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๖.๒ น้ําหนักสุทธิของใบหมอนแหงชงดื่มในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหใชเครื่องชั่งน้ําหนักที่เหมาะสม

๗. เครื่องหมายและฉลาก
๗.๑ ที่ภาชนะบรรจุใบหมอนแหงชงดื่มทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตาม มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เชน ชาใบหมอน เครื่องดื่มใบหมอน
(๒) ชนิด
(๓) สวนประกอบที่สําคัญ เปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปนอย
(๔) น้ําหนักสุทธิ เปนหรือกรัมหรือกิโลกรัม
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๖) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา (ถามี)
(๗) เลขสารบบอาหาร
(๘) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาํ หนดไวขางตน

๘. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๘.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ใบหมอนแหงชงดื่มที่มีสวนประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลา
เดียวกัน
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่น กลิ่นรส สิ่งแปลกปลอม
การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวย
ภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๕ ขอ ๖. และขอ ๗.
ทุกรายการ จึงจะถือวาใบหมอนแหงชงดื่มรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
-๓-
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๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการเจือสีและความชื้น ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุม
จากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา
๑๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนัก
รวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๖ และขอ ๔.๗ ทุกรายการ จึงจะ
ถือวาใบหมอนแหงชงดื่มรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๘.๒.๓ การชั ก ตั ว อย า งและการยอมรั บ สํ า หรั บ การทดสอบจุ ลิ น ทรี ย ให ชั ก ตั ว อย า งโดยวิ ธี สุ ม จากรุ น
เดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๑๐๐
กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวม
ตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๘ จึงจะถือวาใบหมอนแหงชงดื่มรุน
นั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๘.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางใบหมอนแหงชงดื่มตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ ขอ ๘.๒.๒ และขอ ๘.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวา
ใบหมอนแหงชงดื่มรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๙. การทดสอบ
๙.๑ การทดสอบสี กลิ่น และกลิน่ รส
๙.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบใบหมอนแหงชงดื่ม
อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๙.๑.๒ เทตัวอยางใบหมอนแหงชงดื่มลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบสีและกลิ่นโดยการตรวจพินิจและดม
๙.๑.๓ เทตัวอยางใบหมอนแหงชงดื่มลงในภาชนะที่เหมาะสม เติมน้ําเดือดตามปริมาณที่ระบุไวที่ฉลาก
ปดฝาทิ้งไว ๖ นาที หรือปฏิบัติตามที่ฉลากกําหนด ตรวจสอบกลิ่นรสทันทีโดยการชิม
๙.๑.๔ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบสี กลิ่น และกลิ่นรส
(ขอ ๙.๑.๔)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ระดับการตัดสิน
คะแนนที่ไดรบั
สี
สีดีตามธรรมชาติของใบหมอนแหงชงดื่มและสวนประกอบที่ใช
๓
สี พ อใช ใ กล เคีย งกับ สีต ามธรรมชาติของใบหม อ นแหงชงดื่ ม และ
๒
สวนประกอบที่ใช
สีผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนสี
๑
กลิ่น
กลิ่นดีตามธรรมชาติของใบหมอนแหงชงดื่มและสวนประกอบที่ใช
๓
กลิ่นพอใชใกลเคียงกับกลิ่นตามธรรมชาติของใบหมอนแหงชงดื่ม
๒
และสวนประกอบที่ใช
กลิ่นผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิน่ อับ
๑
กลิ่นรส
กลิ่นรสสารละลายที่สกัดไดของใบหมอนแหงชงดื่มและสวนประกอบ
๓
ที่ใชเขมขนดี
กลิ่ น รสสารละลายที่ ส กั ด ได ข องใบหม อ นแห ง ชงดื่ ม และ
๒
สวนประกอบที่ใชนอย
กลิ่นรสสารละลายที่สกัดไดผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค
๑
เชน กลิ่นรสเปรี้ยวบูด
๙.๒ การทดสอบการเจือสี
เทตัวอยางใบหมอนแหงชงดื่มประมาณ ๐.๕ ถึง ๑ กรัม ลงบนกระดาษกรอง พับกระดาษกรองเขาหากัน
แลวขยี้ เทตัวอยางใบหมอนแหงชงดื่มออกจากกระดาษกรองใหหมด พนน้ําลงบนกระดาษกรองพอเปยก
ตองไมมีสีเกิดขึ้นเห็นไดชัดเจน ยกเวนสีตามธรรมชาติของใบหมอนแหงชงดื่มและสวนประกอบที่ใชบน
กระดาษกรองนั้น
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๕.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทาํ ใหผลิตภัณฑทที่ ําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีนา้ํ ขัง แฉะ และสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝนุ เขมา ควัน
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานทีน่ า รังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลีย้ งสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน สําหรับวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑรอการบรรจุ และ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ไมอยูใกลหองสุขาซึ่งเปดสูบริเวณทําโดยตรง ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลว
หรือไมเกี่ยวของกับการทําอยูในบริเวณที่ทํา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบตั ิงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๑.๒.๔ หองสุขา อางลางมือมีจํานวนเหมาะสม มีอุปกรณเครื่องใชสําหรับทําความสะอาด หรือฆาเชื้อโรค
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ
สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด กอนและหลังการใชงานตองทําความสะอาด
เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถ
ทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง และเก็บไวในที่เหมาะสม
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา ตองสะอาด มีคุณภาพดี ไดจากแหลงที่เชื่อถือได ปลอดภัย จัดเก็บใน
ภาชนะสะอาด ปองกันการปนเปอนได แยกเก็บเปนสัดสวน
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ
ก.๓.๓ เครื่องชั่งที่ใชตองตรวจสอบไดเที่ยงตรง
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมีปริมาณ
เพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลง และฝุนผงในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีวิธีการปองกันไมใหสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว เขาไปในบริเวณที่ทํา
ก.๔.๔ มีการกําจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้ําทิ้ง อยางเหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลิตภัณฑ
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ก.๔.๕ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ก.๕.๑ ผูทําทุกคน ตองมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ รักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่
สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมใหเสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาด
ทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา และเมื่อมือสกปรก
ก.๕.๒ ผูทําทุกคน ตองไมกระทําการใดๆ ทีไ่ มถูกสุขลักษณะในสถานที่ทํา เชน รับประทานอาหาร สูบบุหรี่

-๗-

