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กล้วยผงชงดืม่
๑. ขอบข่าย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ครอบคลุมกล้ วยผงชงดื่มที่มีกล้ วยเป็ นส่วนประกอบหลัก อยู่ในลักษณะเป็ นผง
บรรจุในภาชนะบรรจุ ใช้ สาํ หรับชงเป็ นเครื่องดื่ม

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้ มีดังต่อไปนี้
๒.๑ กล้ วยผงชงดื่ม หมายถึง เครื่องดื่มที่ได้ จากการนํากล้ วยที่อยู่ในสกุล Musa Linn. เช่น กล้ วยนํา้ ว้ า กล้ วยหอม
กล้ วยเล็บ มื อนาง อาจนําไปนึ่ งหรื อลวกก่ อ นปอกเปลื อก หั่ น เป็ นชิ้น ทําให้ แ ห้ งโดยใช้ ค วามร้ อนจาก
แสงอาทิตย์หรือแหล่ งพลังงานอื่น บดให้ ละเอียด อาจเติมส่วนประกอบอื่น เช่ น นํ้าตาล เกลือ นมผง
ผงโกโก้ ธัญ ชาติบ ดละเอียด แป้ งดัดแปร หรือได้ จากการนํานํ้ากล้ วยมาทําให้ แห้ งด้ วยวิธีท่ีเหมาะสม
เช่น เครื่องอบแห้ งแบบพ่นฝอย เครื่องทําแห้ งแบบลูกกลิ้ง

๓. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ต้ องเป็ นผงหรือเกล็ด แห้ ง ไม่จับตัวเป็ นก้ อน
การทดสอบให้ ทาํ โดยการตรวจพินิจ
๓.๒ สี
ต้ องมีสดี ีตามธรรมชาติของกล้ วยผงชงดื่มและส่วนประกอบที่ใช้
๓.๓ กลิ่น
ต้ อ งมี ก ลิ่ น ดี ต ามธรรมชาติ ข องกล้ ว ยผงชงดื่ ม และส่ ว นประกอบที่ ใ ช้ ไม่ มี ก ลิ่ น อื่ น ที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์
เช่น กลิ่นอับ กลิ่นสาบ
๓.๔ กลิ่นรส
สารละลายในนํา้ ร้ อนต้ องมีกลิ่นรสดีตามธรรมชาติของกล้ วยผงชงดื่มและส่วนประกอบที่ใช้ ไม่มีกลิ่นรสอื่น
ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นรสเปรี้ยวบูด
เมื่อตรวจสอบโดยวิธใี ห้ คะแนนตามข้ อ ๘.๑ แล้ ว ต้ องไม่มีลักษณะใดได้ ๑ คะแนน จากผู้ตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
-๑-
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๓.๕ สิ่งแปลกปลอม
ต้ องไม่ พบสิ่งแปลกปลอมที่ไม่ใช่ ส่วนประกอบที่ใช้ เช่น เส้ นผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นส่วนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว์
การทดสอบให้ ทาํ โดยการตรวจพินิจ
๓.๖ วอเตอร์แอกทิวิตี
ต้ องไม่เกิน ๐.๖
การทดสอบให้ ใช้ เครื่องวัดวอเตอร์แอกทิวิตีท่คี วบคุมอุณหภูมิท่ี (๒๕  ๒) องศาเซลเซียส
หมายเหตุ วอเตอร์แอกทิ วิตี เป็ นปั จจัยสําคัญ ในการควบคุมและป้ องกัน การเสือ่ มเสียของผลิ ต ภัณ ฑ์
อาหารซึง่ มีผลโดยตรงต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ เนือ่ งจากค่าวอเตอร์แอกทิวติ ี เป็ น
ปัจจัยทีช่ ้ รี ะดับปริมาณนํา้ อิสระทีเ่ ชื้อจุลินทรียใ์ ช้ในการเจริญเติบโต
๓.๗ วัตถุเจือปนอาหาร
๓.๗.๑ ห้ ามใช้ สีสังเคราะห์ แ ละวัต ถุ กัน เสีย ทุ ก ชนิ ด เว้ น แต่ ก รณี ท่ีติ ด มากับ วัต ถุ ดิ บ ให้ เป็ นไปตามชนิ ด
และปริมาณที่กฎหมายกําหนด
๓.๗.๒ หากมีการใช้ สารให้ ความหวานแทนนํา้ ตาล ให้ ใช้ ได้ ตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด
การทดสอบให้ ปฏิบัตติ าม AOAC หรือวิธที ดสอบอื่นที่เทียบเท่า
๓.๘ จุลินทรีย์
๓.๘.๑ จํานวนจุลินทรีย์ท้งั หมด ต้ องไม่เกิน ๑  ๑๐๔ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๘.๒ แซลโมเนลลา ต้ องไม่พบในตัวอย่าง ๒๕ กรัม
๓.๘.๓ สแตฟิ โลค็อกคัส ออเรียส ต้ องน้ อยกว่า ๑๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๘.๔ บาซิลลัส ซีเรียส ต้ องไม่เกิน ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๘.๕ คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ต้ องไม่เกิน ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
๓.๘.๖ โคลิฟอร์ม โดยวิธเี อ็มพีเอ็น ต้ องน้ อยกว่า ๒.๒ ต่อตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิลิตร
๓.๘.๗ เอสเชอริเชีย โคไล ต้ องไม่พบในตัวอย่าง ๑๐๐ มิลลิลิตร
๓.๘.๘ ยีสต์และรา ต้ องน้ อยกว่า ๑๐๐ โคโลนีต่อตัวอย่าง ๑ กรัม
การทดสอบให้ ปฏิบัตติ าม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธที ดสอบอื่นที่เทียบเท่า

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทํากล้ วยผงชงดื่มให้ เป็ นไปตามภาคผนวก ก. และสถานประกอบการต้ องได้ รับอนุญาต
จากกระทรวงสาธารณสุข

-๒-
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๕. การบรรจุ
๕.๑ ให้ บรรจุกล้ วยผงชงดื่มในภาชนะบรรจุท่สี ะอาด ปิ ดได้ สนิท และสามารถป้ องกันสิ่งปนเปื้ อนจากภายนอกได้
การทดสอบให้ ทาํ โดยการตรวจพินิจ
๕.๒ นํา้ หนักสุทธิของกล้ วยผงชงดื่มในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้ องไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ ท่ฉี ลาก
การทดสอบให้ ใช้ เครื่องชั่งที่เหมาะสม

๖. เครือ่ งหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภ าชนะบรรจุ กล้ วยผงชงดื่มทุ กหน่ วย อย่ างน้ อยต้ องมี เลข อัก ษร หรือ เครื่องหมายแจ้ งรายละเอียด
ต่อไปนี้ให้ เห็นได้ ง่าย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ์ (ตาม มผช.) หรือชื่อที่ส่อื ความหมายตาม มผช. เช่น กล้ วยชงดื่ม ผงกล้ วยชงดื่ม
(๒) ส่วนประกอบที่สาํ คัญ เป็ นร้ อยละของนํา้ หนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปน้ อย
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถ้ ามี ให้ แสดงกลุ่มหน้ าที่และชื่อวัตถุเจือปนอาหาร)
(๔) นํา้ หนักสุทธิ เป็ นกรัมหรือกิโลกรัม
(๕) วัน เดือน ปี ที่ทาํ และวัน เดือน ปี ที่หมดอายุ หรือข้ อความว่า “ควรบริโภคก่อน (วัน เดือน ปี )”
(๖) ข้ อแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา (ถ้ ามี) เช่น ควรเก็บไว้ ในที่แห้ ง
(๗) กรณีที่ม ีก ารใช้ ส ่ว นประกอบของอาหาร ซึ่ ง เป็ น สารก่อ ภูม ิแ พ้ ห รือ สารที่ก ่อ ภาวะภูม ิไ วเกิน
เช่น มีนมผงเป็ นส่วนประกอบ ให้ แสดงข้ อความว่า “ข้ อมูลสําหรับผู้แพ้ อาหาร : มีนมผง”
(๘) เลขสารบบอาหาร
(๙) ชื่อผู้ทาํ หรือสถานที่ทาํ พร้ อมสถานที่ต้งั หรือเครื่องหมายการค้ าที่จดทะเบียน
ในกรณีใช้ ภาษาต่างประเทศ ต้ องมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กาํ หนดไว้ ข้างต้ น

๗. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
๗.๑ รุ่น ในที่น้ ี หมายถึง กล้ วยผงชงดื่มที่มีส่วนประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธเี ดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้ เป็ นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กาํ หนดต่อไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่น กลิ่นรส สิ่งแปลกปลอม
การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ให้ ชักตัวอย่ างโดยวิธีสุ่มจากรุ่น เดียวกัน จํานวน ๓ หน่ วย
ภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแล้ วทุกตัวอย่างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๓.๑ ถึงข้ อ ๓.๕ ข้ อ ๕. และข้ อ ๖.
จึงจะถือว่ากล้ วยผงชงดื่มรุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด

-๓-
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๗.๒.๒ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวอเตอร์แอกทิวิตีและวัตถุเจือปนอาหาร ให้ ชัก
ตัวอย่ างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จํานวน ๓ หน่ วยภาชนะบรรจุ เพื่ อทําเป็ นตัวอย่ างรวม โดยมี
นํา้ หนักรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กรัม กรณีตัวอย่างไม่พอให้ ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธีส่มุ จากรุ่นเดียวกัน
ให้ ได้ ตั วอย่ างที่มีนํ้าหนั ก รวมตามที่กาํ หนด เมื่ อตรวจสอบแล้ วตัวอย่ างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๓.๖
และข้ อ ๓.๗ จึงจะถือว่ากล้ วยผงชงดื่มรุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าํ หนด
๗.๒.๓ การชักตัวอย่างและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย์ ให้ ชักตัวอย่างโดยวิธสี ่มุ จากรุ่นเดียวกัน
จํานวน ๓ หน่วยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเป็ นตัวอย่างรวม โดยมีนาํ้ หนักรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กรัม กรณี
ตัวอย่างไม่พอให้ ชักตัวอย่างเพิ่มโดยวิธสี ่มุ จากรุ่นเดียวกันให้ ได้ ตัวอย่างที่มีนาํ้ หนักรวมตามที่กาํ หนด
เมื่อตรวจสอบแล้ วตัวอย่างต้ องเป็ นไปตามข้ อ ๓.๘ จึงจะถือว่ากล้ วยผงชงดื่มรุ่นนั้นเป็ นไปตามเกณฑ์
ที่กาํ หนด
๗.๓ เกณฑ์ตัดสิน
ตั ว อย่ า งกล้ ว ยผงชงดื่ ม ต้ อ งเป็ นไปตามข้ อ ๗.๒.๑ ข้ อ ๗.๒.๒ และข้ อ ๗.๒.๓ ทุ ก ข้ อ จึ ง จะถื อ ว่ า
กล้ วยผงชงดื่มรุ่นนั้นเป็ นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบสี กลิ่น และกลิ่นรส
๘.๑.๑ ให้ แต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบ ประกอบด้ วยผู้ท่มี ีความชํานาญในการตรวจสอบกล้ วยผงชงดื่มอย่างน้ อย
๕ คน แต่ละคนจะแยกกันตรวจและให้ คะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอย่างกล้ วยผงชงดื่มลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบสีและกลิ่นโดยการตรวจพินิจและดม
๘.๑.๓ เทตั วอย่ างกล้ วยผงชงดื่ ม ลงในภาชนะที่เหมาะสม เติ ม นํ้าอุ ณ หภูมิ ๖๐ ถึง ๖๕ องศาเซลเซี ย ส
ตามปริมาณที่ระบุไว้ ท่ีฉลาก คนให้ ละลาย หรือปฏิบัติตามที่ฉลากกําหนด ตรวจสอบกลิ่นรสทันที
โดยการชิม
๘.๑.๔ หลักเกณฑ์การให้ คะแนน ให้ เป็ นไปตามตารางที่ ๑

-๔-

มผช.๑๕๒๕/๒๕๖๒
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑ์การให้คะแนนในการทดสอบสี กลิน่ และกลิน่ รส
(ข้ อ ๘.๑.๔)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ระดับการตัดสิน
คะแนนที่ได้ รับ
๓
สี
สีดีตามธรรมชาติของกล้ วยผงชงดื่มและส่วนประกอบที่ใช้
สีพอใช้ ใกล้ เคียงกับสีตามธรรมชาติของกล้ วยผงชงดื่มและ
๒
ส่วนประกอบที่ใช้
สีผดิ ปกติหรือมีการเปลี่ยนสี
๑
กลิ่น
กลิ่นดีตามธรรมชาติของกล้ วยผงชงดื่มและส่วนประกอบที่ใช้
๓
๒
กลิ่นพอใช้ ใกล้ เคียงกับกลิ่นตามธรรมชาติของกล้ วยผงชงดื่มและ
ส่วนประกอบที่ใช้
๑
กลิ่นผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น กลิ่นอับ กลิ่นสาบ
๓
กลิ่นรส
กลิ่นรสของสารละลายกล้ วยผงชงดื่มและส่วนประกอบที่ใช้ ดี
กลิ่นรสของสารละลายกล้ วยผงชงดื่มและส่วนประกอบที่ใช้ พอใช้
๒
กลิ่นรสของสารละลายผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
๑
กลิ่นรสเปรี้ยวบูด

-๕-

มผช.๑๕๒๕/๒๕๖๒

ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ข้ อ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ต้งั และอาคารที่ทาํ
ก.๑.๑ สถานที่ต้งั ตัวอาคารและที่ใกล้ เคียง อยู่ในที่ท่จี ะไม่ทาํ ให้ ผลิตภัณฑ์ท่ที าํ เกิดการปนเปื้ อนได้ ง่าย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ต้งั ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไม่มีนาํ้ ขัง แฉะ และสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยู่ห่างจากบริเวณหรือสถานที่ท่มี ีฝนุ่ เขม่า ควัน
ก.๑.๑.๓ ไม่อยู่ใกล้ เคียงกับสถานที่น่ารังเกียจ เช่น บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว์ แหล่งเก็บหรือกําจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทาํ มีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและก่อสร้ างในลักษณะที่ง่ายแก่การบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทาํ ก่อสร้ างด้ วยวัสดุท่ีคงทน เรียบ ทําความสะอาด และ
ซ่ อมแซมให้ อยู่ ในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทาํ ออกเป็ น สัด ส่ว น สํา หรับ วัต ถุด ิบ วัส ดุบ รรจุ ผลิต ภัณ ฑ์ร อการบรรจุ และ
ผลิต ภัณ ฑ์สาํ เร็จ รูป ไม่อ ยู่ใ กล้ ห้ อ งสุข าซึ่ ง เปิ ดสู่บ ริเวณทํา โดยตรง ไม่ม ีสิ่งของที่ไ ม่ใ ช้ แ ล้ ว
หรือไม่เกี่ยวข้ องกับการทําอยู่ในบริเวณที่ทาํ
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไม่แออัด มีแสงสว่างเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๑.๒.๔ ห้ องสุขา อ่างล้ างมือมีจาํ นวนเหมาะสม มีอปุ กรณ์เครื่องใช้ สาํ หรับทําความสะอาด หรือฆ่าเชื้อโรค
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณ์ในการทําที่สมั ผัสกับผลิตภัณฑ์ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไม่เป็ นสนิม ล้ างทําความ
สะอาดได้ ง่าย
ก.๒.๒ เครื่ อ งมือ เครื่ อ งจัก ร และอุป กรณ์ที่ใ ช้ สะอาด ก่อ นและหลัง การใช้ ง านต้ อ งทํา ความสะอาด
เหมาะสมกับการใช้ งาน ไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อน ติดตั้งได้ ง่าย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถ
ทําความสะอาดได้ ง่ายและทั่วถึง และเก็บไว้ ในที่เหมาะสม
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและส่วนผสมในการทํา ต้ องสะอาด มีคุณภาพดี ได้ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย จัดเก็บใน
ภาชนะสะอาด ป้ องกันการปนเปื้ อนได้ แยกเก็บเป็ นสัดส่วน
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนย้ าย และการขนส่ง ให้ มีการป้ องกันการปนเปื้ อนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ์
ก.๓.๓ เครื่องชั่งที่ใช้ ต้องตรวจสอบได้ เที่ยงตรง
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ นํา้ ที่ใช้ ล้างทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และมือของผู้ทาํ เป็ นนํา้ สะอาดและมีปริมาณ
เพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธกี ารป้ องกันและกําจัดสัตว์นาํ เชื้อ แมลง และฝุ่ นผงในบริเวณที่ทาํ ตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีวิธกี ารป้ องกันไม่ให้ สตั ว์เลี้ยง เช่น สุนัข แมว เข้ าไปในบริเวณที่ทาํ
ก.๔.๔ มีการกําจัดขยะ สิ่งสกปรก และนํา้ ทิ้ง อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ก่อให้ เกิดการปนเปื้ อนกลับลงสู่ผลิตภัณฑ์
-๖-

มผช.๑๕๒๕/๒๕๖๒
ก.๔.๕ สารเคมีท่ีใช้ ล้างทําความสะอาด และใช้ กาํ จัดสัตว์นาํ เชื้อและแมลง ใช้ ในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทาํ เพื่อไม่ให้ ปนเปื้ อนลงสู่ผลิตภัณฑ์ได้
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผู้ทาํ
ก.๕.๑ ผู้ทาํ ทุกคน ต้ องมีสขุ ภาพดีท้งั ร่างกายและจิตใจ รักษาความสะอาดส่วนบุคคลให้ ดี เช่น สวมเสื้อผ้ าที่
สะอาด มีผ้าคลุมผมเพื่อป้ องกันไม่ให้ เส้ นผมหล่ นลงในผลิตภัณฑ์ ไม่ไว้ เล็บยาว ล้ างมือให้ สะอาด
ทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน หลังการใช้ ห้องสุขา และเมื่อมือสกปรก
ก.๕.๒ ผู้ทาํ ทุกคน ต้ องไม่กระทําการใดๆ ที่ไม่ถูกสุขลักษณะในสถานที่ทาํ เช่น รับประทานอาหาร สูบบุหรี่

-๗-

