ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๑๕๓๑ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
ขนมไทย
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ขนมไทย มาตรฐานเลขที่ มผช.๑/๒๕๔๖
และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๖-๒/๒๕๕๒
เมื่อวัน ที่ ๒๔ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ใหย กเลิก มาตรฐานผลิ ต ภัณฑชุมชน ขนมไทย มาตรฐานเลขที่
มผช.๑/๒๕๔๖ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ขนมไทย ขึ้นใหม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํ านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวัน ที่๑ ๒ กุม ภาพัน ธ พ.ศ. ๒๕๔๖ และออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ขนมไทย มาตรฐานเลขที่ มผช.๑/๒๕๕๒ ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียดตอทาย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
รัตนาภรณ จึงสงวนสิทธิ์
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

มผช.๑/๒๕๕๒

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ขนมไทย
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะขนมไทยที่บรรจุในภาชนะบรรจุ ไมครอบคลุมถึงขนมไทยที่
ไดประกาศเปนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนแลว

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ ขนมไทย หมายถึง ผลิตภัณฑอาหารทีเ่ ปนของหวาน ซึ่งสวนมากทําจากแปง ขาว กะทิ น้าํ ตาล ไข โดยการกวน
เชื่อม ทอด ผิง ตม ปง ยาง หรือนึ่ง อาจมีการเติมแตงสี กลิ่น และรส มีลักษณะเฉพาะตัว ในดานสีสัน กลิ่น
รสชาติ

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
มีลักษณะเฉพาะตัวตามชื่อเรียกขนมไทยที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๒ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของขนมไทยนั้น
๓.๓ กลิ่นรส
ตองมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของขนมไทยนั้น
๓.๔ ลักษณะเนื้อสัมผัส
ตองมีลักษณะเนื้อสัมผัสที่ดตี ามธรรมชาติของขนมไทยนั้น
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคนไม
นอยกวา ๒ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูต รวจสอบคนใดคนหนึง่
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูลจากสัตว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ

-๑-
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๓.๖ วัตถุเจือปนอาหาร
หากมีการใชสแี ละวัตถุกันเสีย ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฎหมายกําหนด
การทดสอบใหปฏิบัตติ าม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นทีเ่ ทียบเทา
๓.๗ จุลินทรีย
๓.๗.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๖ โคโลนีตอ ตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๗.๒ ซาลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๓.๗.๓ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๗.๔ บาซิลลัส ซีเรียส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๗.๕ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๗.๖ ยีสต ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๗.๗ รา ตองไมเกิน ๕๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
การทดสอบใหปฏิบัตติ าม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธที ดสอบอื่นที่เทียบเทา

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําขนมไทย ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุขนมไทยในภาชนะบรรจุที่สะอาดและไมดูดซับไขมันจากขนมไทย ปดไดสนิทโดยไมใชลวดเย็บ
กระดาษ และสามารถปองกันความชื้นและการปนเปอนจากสิ่งสกปรกภายนอก กรณีใชภาชนะบรรจุที่ทาํ
ดวยโลหะตองไมมีสนิม
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๒ น้ําหนักสุทธิของขนมไทยในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม

๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุขนมไทยทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ให
เห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน ขนมชั้น ทองหยิบ
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ เปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปนอย
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี)
(๔) น้ําหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
-๒-

มผช.๑/๒๕๕๒
(๖) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา เชน ควรเก็บไวในตูเย็น
(๗) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง ขนมไทยที่มีชื่อเรียกอยางเดียวกัน มีสวนประกอบเดียวกัน ทําในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบการบรรจุและเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยาง
โดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตาม
ขอ ๕. และขอ ๖. ทุกรายการ จึงจะถือวาขนมไทยรุน นัน้ เปนไปตามเกณฑที่กาํ หนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่นรส ลักษณะเนื้อสัมผัส และ
สิ่งแปลกปลอม ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ
เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕ ทุกรายการ จึงจะถือวาขนมไทยรุน
นั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุน
เดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๒๐๐ กรัม
กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่กําหนด
เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ จึงจะถือวาขนมไทยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๒๐๐ กรัม
กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่
กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๗ จึงจะถือวาขนมไทยรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางขนมไทยตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ ทุกขอ จึงจะถือวา
ขนมไทยรุนนัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบสี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อสัมผัส
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบขนมไทย ๕ คน แตละคน
จะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ วางตัวอยางขนมไทยลงบนจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจ ดม และชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
-๓-
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบสี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อสัมผัส
(ขอ ๘.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
สี

กลิ่นรส

ลักษณะเนื้อสัมผัส

ระดับการตัดสิน
สีดีตามธรรมชาติของขนมไทยนั้น
สีพอใชตามธรรมชาติของขนมไทยนั้น
สีผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนสี
กลิ่นรสดีตามธรรมชาติของขนมไทยนั้น
กลิ่นรสพอใชตามธรรมชาติของขนมไทยนั้น
กลิ่นรสผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ
กลิ่นหืน
ลักษณะเนื้อสัมผัสดีตามธรรมชาติของขนมไทยนั้น
ลักษณะเนื้อสัมผัสพอใชตามธรรมชาติของขนมไทยนัน้
ลักษณะเนื้อสัมผัสผิดปกติไมเปนไปตามธรรมชาติของขนม
ไทยนั้น

-๔-

คะแนนที่ไดรบั
๓
๒
๑
๓
๒
๑
๓
๒
๑
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียงอยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน มากผิดปกติ
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 ไมอยูใกลหองสุขา ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไมเกี่ยวของกับ
การทําอยูในบริเวณที่ทํา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ
สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทําสะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสงมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมีปริมาณ
เพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลง และฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิ่งสกปรก และน้ําทิ้ง อยางเหมาะสม เพื่อไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลิตภัณฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาดและใชกํา จัด สัต วนํา เชื้อ และแมลง ใชใ นปริม าณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ผูทําทุกคนตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขาและ
เมื่อมือสกปรก
-๕-

