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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๐๒๒ (พ.ศ. ๒๕๕๘)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
ผักและผลไมแชอิ่ม
โดยที่เ ปน การสมควรปรับ ปรุง มาตรฐานผลิต ภัณ ฑชุม ชน ผลไมแ ชอิ่ม มาตรฐานเลขที่ มผช.
๑๖๑/๒๕๔๖ และมาตรฐานผลิต ภัณ ฑชุม ชน สมุน ไพรแชอิ่ม มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๔๔/๒๕๔๗ และ
คณะอนุกรรมการพิจ ารณามาตรฐานผลิต ภัณฑชุม ชน คณะที่ ๑ มีมติใ นการประชุมครั้งที่ ๒๘-๑/๒๕๕๘
เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลไมแชอิ่ม มาตรฐานเลขที่ มผช.
๑๖๑/๒๕๔๖ และมาตรฐานผลิต ภัณ ฑชุม ชน สมุน ไพรแชอิ่ม มาตรฐานเลขที่ มผช.๓๔๔/๒๕๔๗ และ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผักและผลไมแชอิ่ม ขึ้นใหม
สํานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๖๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๓๕๕
(พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวั นที่ ๒๓ มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศกํา หนดมาตรฐานผลิต ภัณฑชุมชน
ผักและผลไมแชอิ่ม มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๖๑/๒๕๕๘ ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
หทัย อูไทย
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

มผช.๑๖๑/๒๕๕๘

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ผักและผลไมแชอิ่ม
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมคลุมผัก ผลไม รวมถึงผักและผลไมที่เปนสมุนไพรที่ใชเปนอาหาร
นํามาแชอิ่ม บรรจุในภาชนะบรรจุปดไดสนิท

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ผักและผลไมแชอิ่ม หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําผักหรือผลไมอยางใดอยางหนึ่ง หรือมากกวา ที่สด
หรือผานการดอง ซึ่งอยูในสภาพดี ไมเนาเสีย มาตัดแตง เชน ปอกเปลือก ควานเมล็ด ลาง หัน่ เปนชิ้น
แกะสลักลวดลาย อาจนําไปแชในน้ําปูนใสหรือสารชวยทําใหกรอบ อาจตมกอนนําไปแชในน้าํ เชื่อมดวย
กรรมวิธีการแชอิ่มแบบชาจนอิ่มตัว อาจผสมเกลือ กรดซิทริก ลงในน้ําเชื่อมดวยก็ได อาจนําไปทําใหแหง
โดยแสงอาทิตยหรือแหลงพลังงานอื่น

๓. ชนิด
๓.๑ ผักและผลไมแชอิ่ม แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ
๓.๑.๑ ผักและผลไมแชอิ่มชนิดแหง
๓.๑.๒ ผักและผลไมแชอิ่มชนิดไมแหง

๔. คุณลักษณะที่ตองการ
๔.๑ ลักษณะทั่วไป
๔.๑.๑ ผักและผลไมแชอิ่มชนิดแหง ตองมีลักษณะที่ดตี ามชนิดของผักและผลไมที่ใช แหง เปนชิ้น ไมเละ
อาจมีเกล็ดน้าํ ตาลเกาะอยูทผี่ ิว
๔.๑.๒ ผักและผลไมแชอิ่มชนิดไมแหง ตองมีลักษณะที่ดตี ามชนิดของผักและผลไมที่ใช เปนชิ้น ไมเละ
อาจมีนา้ํ เชื่อมปนอยูเล็กนอย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

-๑-
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๔.๒ สี
ตองมีสีดตี ามธรรมชาติของผักและผลไมแชอิ่ม
๔.๓ กลิ่น
ตองมีกลิ่นที่ดตี ามธรรมชาติของผักและผลไมแชอิ่ม ไมมีกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นหมัก กลิ่นอับ
๔.๔ กลิ่นรส
ตองมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของผักและผลไมแชอิ่ม ไมมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๙.๑ แลว ตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึง่
๔.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมทีไ่ มใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๔.๖ วอเตอรแอกทิวิตี
๔.๖.๑ ผักและผลไมแชอิ่มชนิดแหง ตองไมเกิน ๐.๖
๔.๖.๒ ผักและผลไมแชอิ่มชนิดไมแหง ตองไมเกิน ๐.๘๕
การทดสอบใหใชเครื่องวัดวอเตอรแอกทิวิตีที่ควบคุมอุณหภูมิที่ (๒๕  ๒) องศาเซลเซียส
หมายเหตุ วอเตอรแอกทิวิตี เปนปจจัยสําคัญในการควบคุมและปองกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ
อาหาร ซึ่งมีผลโดยตรงตออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ เนื่องจากคาวอเตอรแอกทิวิตีเปน
ปจจัยที่ชี้ระดับปริมาณน้ําอิสระที่เชื้อจุลินทรียใชในการเจริญเติบโต
๔.๗ วัตถุเจือปนอาหาร
๔.๗.๑ หามใชวัตถุกนั เสียทุกชนิด
๔.๗.๒ หากมีการใชสแี ละสารฟอกสี ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด
การทดสอบใหปฏิบัตติ าม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นทีเ่ ทียบเทา
๔.๘ จุลินทรีย
๔.๘.๑ จุลินทรียทั้งหมด ตองนอยกวา ๑ × ๑๐๖ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๔.๘.๒ แซลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๔.๘.๓ สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา ๑๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๔.๘.๔ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๔.๘.๕ ยีสตและรา ตองนอยกวา ๑ × ๑๐๓ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
การทดสอบใหปฏิบัตติ าม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธที ดสอบอื่นที่เทียบเทา

๕. สุขลักษณะ
๕.๑ สุขลักษณะในการทําผักและผลไมแชอิ่มใหเปนไปตามภาคผนวก ก. และสถานประกอบการตองไดรับ
อนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข

-๒-
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๖. การบรรจุ
๖.๑ ใหบรรจุผักและผลไมแชอมิ่ ในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันสิ่งปนเปอนจาก
ภายนอกได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๖.๒ น้ําหนักสุทธิของผักและผลไมแชอิ่มในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวทฉี่ ลาก
การทดสอบใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม

๗. เครื่องหมายและฉลาก
๗.๑ ที่ภาชนะบรรจุผักและผลไมแชอิ่มทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียด
ตอไปนี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตาม มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เชน มะกอกแชอิ่ม มะดันแชอิ่มอบแหง
(๒) ชนิด
(๓) สวนประกอบที่สําคัญ เปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปนอย
(๔) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร ถามีการใชวัตถุกันเสียใหระบุขอความ “ใชวัตถุกันเสีย”
(๕) น้ําหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
(๖) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๗) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา (ถามี)
(๘) กรณีที่มีการใชสวนประกอบของอาหาร ซึ่งเปนสารกอภูมิแพ เชน มีการใชซัลเฟอรไดออกไซด
ใหแสดงขอความวา “ขอมูลสําหรับผูแพอาหาร : มีซัลไฟต”
(๙) เลขสารบบอาหาร
(๑๐) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน

๘. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๘.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ผักและผลไมแชอมิ่ ชนิดเดียวกัน ที่มีสวนประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน
ในระยะเวลาเดียวกัน
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่น กลิ่นรส สิ่งแปลกปลอม
การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุน เดียวกัน จํานวน ๓ หนวย
ภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๕ ขอ ๖. และขอ ๗.
จึงจะถือวาผักและผลไมแชอิ่มรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
-๓-
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๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวอเตอรแอกทิวิตีและวัตถุเจือปนอาหาร ใหชัก
ตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมี
น้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
ใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๖ และ
ขอ ๔.๗ จึงจะถือวาผักและผลไมแชอิ่มรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๘.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุน
เดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐
กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวม
ตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๘ จึงจะถือวาผักและผลไมแชอมิ่ รุน
นั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๘.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางผักและผลไมแชอิ่มตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ ขอ ๘.๒.๒ และขอ ๘.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวา
ผักและผลไมแชอิ่มรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๙. การทดสอบ
๙.๑ การทดสอบสี กลิ่น และกลิน่ รส
๙.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบผักและผลไมแชอิ่ม
อยางนอย ๕ คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๙.๑.๒ เทตัวอยางผักและผลไมแชอิ่มลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ ดม และชิม
๙.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบสี กลิ่น และกลิ่นรส
(ขอ ๙.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ระดับการตัดสิน
คะแนนที่ไดรบั
สี
สีดีตามธรรมชาติของผักและผลไมแชอิ่ม
๓
สีพอใชใกลเคียงกับสีตามธรรมชาติของผักและผลไมแชอิ่ม
๒
สีผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนสี
๑
กลิ่น
กลิ่นที่ดตี ามธรรมชาติของผักและผลไมแชอิ่ม
๓
กลิ่นพอใชใกลเคียงกับกลิ่นตามธรรมชาติของผักและ
๒
ผลไมแชอิ่ม
กลิ่นผิดปกติหรือมีกลิ่นอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ
๑
กลิ่นหืน กลิ่นไหม
กลิ่นรส
กลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของผักและผลไมแชอิ่ม
๓
กลิ่นรสพอใชใกลเคียงกับกลิ่นรสตามธรรมชาติของ
๒
ผักและผลไมแชอิ่ม
กลิ่นรสผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน
๑
กลิ่นรสเปรี้ยวบูด

-๕-
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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 อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานทีน่ า รังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลีย้ งสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การ
ทําความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัตงิ าน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน สําหรับวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑรอการบรรจุ และ
ผลิตภัณฑสาํ เร็จรูป 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 ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ
สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด กอนและหลังการใชงานตองทําความสะอาด
เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้ง
สามารถทําความสะอาดไดงา ยและทั่วถึง และเก็บไวในที่เหมาะสม
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดบิ และสวนผสมในการทํา 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 น้ําทีใ่ ชลา งทําความสะอาดเครื่องมือ เครือ่ งจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้าํ สะอาดและมีปริมาณ
เพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลง และฝุนผงในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีวิธีการปองกันไมใหสตั วเลีย้ ง เชน สุนัข แมว เขาไปในบริเวณที่ทํา
ก.๔.๔ มีการกําจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้ําทิ้ง อยางเหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลิตภัณฑ
-๖-
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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
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