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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐–๒๒๐๒–๓๓๓๔-๕

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๑๓๘ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
กลวยหมี่

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กลวยหมี่ มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๔๒/
๒๕๔๙ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๙-๑/
๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กลวยหมี่ มาตรฐานเลขที่
มผช.๑๒๔๒/๒๕๔๙ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กลวยหมี่ ขึ้นใหม

สํา นักงานมาตรฐานผลิตภัณ ฑอุต สาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิก ประกาศสํ านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒๙๑ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กลวยหมี่ มาตรฐานเลขที่ มผช.๑๒๔๒/๒๕๕๙ ขึ้ นใหม ดังมีรายละเอียด
ตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ธวัช ผลความดี
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

มผช.๑๒๔๒/๒๕๕๙

กลวยหมี่
๑. ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะกลวยหมี่ที่มีกลวยปรุงรสพรอมบริโภคเปนสวนประกอบหลัก
บรรจุในภาชนะบรรจุปดไดสนิท

๒. บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ กลวยหมี่ หมายถึง อาหารที่ไดจากการนํากลวยดิบ เชน กลวยน้ําวา กลวยหอม ที่มีความแกพอเหมาะมา
ปอกเปลือก ลางใหสะอาด หั่นใหเปนชิ้นขนาดพอเหมาะ ทอดใหกรอบ นําไปผสมกับสวนประกอบอื่นที่
ทอดกรอบแลว เชน ถั่วลิสง ขาวเมา กุงแหง ปลาหมึกแหง กระเทียม ใบผักชี ใบมะกรูด แลวปรุงรสดวย
น้ําตาล เกลือ อาจผสมเครื่องเทศ เชน พริกไทย แลวบรรจุในภาชนะบรรจุ

๓. คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองแหง ไมจับตัวเปนกอน มีการกระจายตัวของสวนประกอบที่ใช
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๒ ลักษณะเนื้อสัมผัส
ตองกรอบ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและชิม
๓.๓ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของกลวยหมีแ่ ละสวนประกอบที่ใช
๓.๔ กลิ่นรส
ตองมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกลวยหมี่และสวนประกอบที่ใช ไมมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน
กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นสาบ
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
-๑-
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๓.๖ วอเตอรแอกทิวิตี
ตองไมเกิน ๐.๖
การทดสอบใหใชเครื่องวัดวอเตอรแอกทิวิตีที่ควบคุมอุณหภูมิที่ (๒๕  ๒) องศาเซลเซียส
หมายเหตุ วอเตอรแอกทิวิตี เปนปจจัยสําคัญในการควบคุมและปองกั นการเสื่อมเสียของผลิตภั ณฑ
อาหาร ซึ่งมีผลโดยตรงตอ อายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ เนื่องจากคาวอเตอรแอกทิวิตีเป น
ปจจัยทีช่ ี้ระดับปริมาณน้ําอิสระที่เชื้อจุลนิ ทรียใชในการเจริญเติบโต
๓.๗ อะฟลาทอกซิน (กรณีมีถั่วลิสงเปนสวนประกอบ)
ตองไมเกิน ๒๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา
๓.๘ คาเพอรออกไซด
ตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมสมมูลเพอรออกไซดออกซิเจนตอกิโลกรัม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม IUPAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา
๓.๙ วัตถุเจือปนอาหาร
๓.๙.๑ หามใชวัตถุกันเสียทุกชนิด เวนแตกรณีที่ติดมากับวัตถุดิบใหเปนไปตามชนิดและปริมาณที่กฎหมาย
กําหนด
๓.๙.๒ หากมีการใชสี ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด
การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา
๓.๑๐ จุลินทรีย
๓.๑๐.๑ จุลินทรียทั้งหมด ตองนอยกวา ๑ × ๑๐๖ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๒ แซลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๓.๑๐.๓ สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา ๑๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๔ บาซิลลัส ซีเรียส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๕ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๖ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา

๔. สุขลักษณะ

๔.๑ สุขลักษณะในการทํากลวยหมี่ใหเปนไปตามภาคผนวก ก. และสถานประกอบการตองไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุข

๕. การบรรจุ

๕.๑ ใหบรรจุกลวยหมี่ในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันสิ่งปนเปอนจากภายนอกได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๒ น้ําหนักสุทธิของกลวยหมี่ในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม
-๒-

๖. เครื่องหมายและฉลาก
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๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุกลวยหมีท่ ุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ให
เห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตาม มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เชน กลวยสมุนไพร
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ เปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปนอย
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี ใหแสดงกลุมหนาที่และชื่อวัตถุเจือปนอาหาร)
(๔) น้ําหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๖) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา (ถามี)
(๗) เลขสารบบอาหาร
(๘) กรณีที่มีการใชสวนประกอบของอาหาร ซึ่งเปนสารกอภูมิแพ เชน มีถั่วลิสงเปนสวนประกอบ
ใหแสดงขอความวา “ขอมูลสําหรับผูแพอาหาร : มีถั่วลิสง”
(๙) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง กลวยหมี่ที่มีสวนประกอบเดียวกัน ทําในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชั กตัวอยางและการยอมรับ สําหรั บการทดสอบลักษณะทั่ วไป ลั กษณะเนื้ อสั มผั ส สี กลิ่น รส
สิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัว อยางโดยวิ ธีสุม จากรุนเดี ยวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕
ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวากลวยหมี่รุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวอเตอรแอกทิวิตี อะฟลาทอกซิน (กรณีมีถั่วลิสง
เปนสวนประกอบ) คาเพอรออกไซด และวัตถุเจือปนอาหาร ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม กรณี
ตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่กําหนด
เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ ถึงขอ ๓.๙ จึงจะถือวากลวยหมี่รุนนั้นเปนไป
ตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม
กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่
กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑๐ จึงจะถือวากลวยหมี่รุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
-๓-
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๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางกลวยหมี่ตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวากลวยหมี่รุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบสีและกลิ่นรส
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบกลวยหมี่อยางนอย ๕ คน
แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอยางกลวยหมี่ลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบสีและกลิ่นรส
(ขอ ๘.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ระดับการตัดสิน
คะแนนที่ไดรับ
สี
สีดีตามธรรมชาติของกลวยหมี่และสวนประกอบที่ใช
๓
สีพอใชใกลเคียงกับสีตามธรรมชาติของกลวยหมี่และ
๒
สวนประกอบที่ใช
สีผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนสี
๑
กลิ่นรส
กลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกลวยหมี่และสวนประกอบ
๓
ที่ใช
กลิ่นรสพอใชใกลเคียงกับกลิ่นรสตามธรรมชาติของ
๒
กลวยหมี่และสวนประกอบที่ใช
กลิ่นรสผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน
๑
กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นสาบ

-๔-

ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
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ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขัง แฉะ และสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทํา มีข นาดเหมาะสม มีก ารออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา
การทําความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรา งดว ยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเ วณที่ทํา ออกเปน สัด สว น สํา หรับ วัต ถุดิบ วัสดุบ รรจุ ผลิต ภัณ ฑร อการบรรจุ และ
ผลิต ภัณฑสําเร็จรูป ไมอ ยูใ กลหอ งสุขาซึ่งเปด สูบ ริเวณทํา โดยตรง ไมม ีสิ่งของที่ไมใ ชแลว
หรือไมเกี่ยวของกับการทําอยูในบริเวณที่ทํา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไมแออัด 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 กอ นและหลังการใชงานตองทําความสะอาด
เหมาะสมกับ การใชงาน ไมกอใหเกิด การปนเปอน ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้ง
สามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง 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 มีวิธกี ารปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลง และฝุนผงในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีวิธีการปองกันไมใหสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว เขาไปในบริเวณที่ทํา
ก.๔.๔ มีการกําจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้ําทิ้ง อยางเหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลิตภัณฑ
-๕-
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ก.๔.๕ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัต วนําเชื้อและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ก.๕.๑ ผูทําทุกคน ตองมีสขุ ภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ รักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อ ผาที่
สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมใหเสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาด
ทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา และเมื่อมือสกปรก
ก.๕.๒ ผูทําทุกคน ตองไมกระทําการใดๆ ที่ไมถูกสุขลักษณะในสถานที่ทํา เชน รับประทานอาหาร สูบบุหรี่
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