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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

น้ํากลวย
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะน้ํากลวยพรอมดื่มที่ทําจากกลวยเปนสวนประกอบหลัก
บรรจุในภาชนะบรรจุ ผานการฆาเชื้อโดยวิธีพาสเจอรไรซ เก็บรักษา ขนสง และวางจําหนายโดยการแช
เย็นเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ น้ํากลวย หมายถึง เครื่องดื่มที่ไดจากการนํากลวยที่อยูในสกุล Musa Linn. เชน กลวยหอม กลวย
เล็บมือนาง อาจนําไปนึ่งกอนปอกเปลือก แลวนําเนื้อกลวยมาตีปนกับน้ํา กรอง อาจมีการปรุงแตงกลิ่นรส
และเติมสวนผสมอื่น เชน น้ําตาล กรดซิทริก น้ํานมถั่วเหลือง ชาเขียว นมผง ครีมเทียม อาจเติมสเตบิไล
เซอร นําไปฆาเชื้อโดยวิธีพาสเจอรไรซกอนหรือหลังบรรจุ และตองเก็บรักษาโดยการแชเย็น
๒.๒ วิธีพาสเจอรไรซ หมายถึง กรรมวิธีการฆาเชื้อดวยความรอนเพื่อลดปริมาณจุลินทรียที่กอใหเกิดโรคให
อยูในระดับที่ปลอดภัยตอผูบริโภค โดยทั่วไปใชอุณหภูมิต่ํากวา ๑๐๐ องศาเซลเซียส และใชระยะเวลาที่
เหมาะสมแลวทําใหเย็นลงทันที

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ตองเปนของเหลวใสหรือขุน อาจตกตะกอนเมื่อวางทิ้งไว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๒ สี
ตองมีสีดีตามธรรมชาติของน้ํากลวยและสวนประกอบที่ใช
๓.๓ กลิ่นรส
ตองมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของน้ํากลวยและสวนประกอบที่ใช ไมมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่น
แอลกอฮอล กลิ่นรสเปรี้ยวบูด
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
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๓.๔ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๕ วัตถุเจือปนอาหาร
๓.๕.๑ หามใชสีสังเคราะหทุกชนิด
๓.๕.๒ หามใชวัตถุกันเสียทุกชนิด เวนแตกรณีที่ติดมากับวัตถุดิบใหเปนไปตามชนิดและปริมาณที่กฎหมาย
กําหนด
๓.๕.๓ หากมีการใชสารใหความหวานแทนน้ําตาล ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด
การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา
๓.๖ จุลินทรีย
๓.๖.๑ จุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ มิลลิลิตร
๓.๖.๒ แซลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ มิลลิลิตร
๓.๖.๓ สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา ๑๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ มิลลิลิตร
๓.๖.๔ บาซิลลัส ซีเรียส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ มิลลิลิตร
๓.๖.๕ คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ มิลลิลิตร
๓.๖.๖ ลิสเทอเรีย มอนอไซโทจีเนส ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ มิลลิลิตร
๓.๖.๗ โคลิฟอรม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๒.๒ ตอตัวอยาง ๑๐๐ มิลลิลิตร
๓.๖.๘ เอสเชอริเชีย โคไล ตองไมพบในตัวอยาง ๑๐๐ มิลลิลิตร
๓.๖.๙ ยีสตและรา ตองนอยกวา ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ มิลลิลิตร
การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําน้ํากลวยใหเปนไปตามภาคผนวก ก. และสถานประกอบการตองไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุข

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุน้ํากลวยในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันสิ่งปนเปอนจากภายนอกได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๒ ปริมาตรสุทธิของน้ํากลวยในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหใชเครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม
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๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุน้ํากลวยทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ให
เห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตาม มผช.) หรือชื่อที่สื่อความหมายตาม มผช. เชน น้ํากลวย
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ เปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปนอย
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี)
(๔) ปริมาตรสุทธิ เปนมิลลิลิตรหรือลิตร
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๖) ขอแนะนําในการเก็บรักษา เชน ตองเก็บไวในตูเย็น
(๗) กรณีที่มีการใชสว นประกอบของอาหาร ซึ่ง เปน สารกอ ภูมิแ พ เชน มีน มเปน สว นประกอบ ให
แสดงขอความวา “ขอมูลสําหรับผูแพอาหาร : มีนม”
(๘) เลขสารบบอาหาร
(๙) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง น้ํากลวยที่มีสวนประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในทําระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สํา หรับ การทดสอบลัก ษณะทั่ว ไป สี กลิ่นรส สิ่งแปลกปลอม
การบรรจุ และเครื่อ งหมายและฉลาก ใหชักตัว อยา งโดยวิธีสุม จากรุน เดีย วกัน จํา นวน ๓
หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อ ตรวจสอบแลวทุกตัวอยา งตองเปน ไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ ขอ ๕.
และขอ ๖. ทุกรายการ จึงจะถือวาน้ํากลวยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจาก
รุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมไมนอยกวา
๓๐๐ มิลลิลิตร กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มี
ปริมาตรรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๕ และขอ ๓.๖ จึงจะ
ถือวาน้ํากลวยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีปริมาตรรวมไมนอยกวา ๓๐๐ มิลลิลิตร
กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีปริมาตรรวมตามที่
กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๗ จึงจะถือวาน้ํากลวยรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
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๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางน้ํากลวยตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวาน้ํากลวยรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบสีและกลิ่นรส
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบน้ํากลวยอยางนอย ๕
คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอยางน้ํากลวยลงในแกวใสโดยมีกระดาษสีขาวเปนฉากหลัง ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและ
ชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบสีและกลิ่นรส
(ขอ ๘.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ระดับการตัดสิน
สี
สีดีตามธรรมชาติของน้ํากลวยและสวนประกอบที่ใช
สีพอใชตามธรรมชาติของน้ํากลวยและสวนประกอบที่ใช
สีผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนสี
กลิ่นรส
กลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของน้ํากลวยและสวนประกอบที่ใช
กลิ่นรสพอใชตามธรรมชาติของน้ํากลวยและสวนประกอบที่ใช
กลิ่นรสผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน
กลิ่นแอลกอฮอล กลิ่นรสเปรี้ยวบูด
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คะแนนที่ไดรับ
๓
๒
๑
๓
๒
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
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 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 พื้นที่ปฏิบัติงานไมแออัด 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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มผช.๑๔๘๓/๒๕๕๘
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 ที่ไมถูกสุขลักษณะในสถานที่ทํา เชน รับประทานอาหาร สูบบุหรี่
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