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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๑๖๕๕ (พ.ศ. ๒๕๕๔)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
กะหรี่ปบ
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กะหรี่ปบ มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๙/๒๕๔๖
และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๑-๑/๒๕๕๔
เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กะหรี่ปบ มาตรฐานเลขที่ มผช.
๒๙/๒๕๔๖ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กะหรี่ปบ ขึ้นใหม
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖ และออกประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กะหรี่ปบ มาตรฐานเลขที่ มผช.๒๙/๒๕๕๔ ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนบั แตวนั ที่ประกาศ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
นายชัยยง กฤตผลชัย
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

กะหรี่ปบ
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมกะหรี่ปบไสตางๆ เชน ไสไก ไสเผือก ไสถั่ว ไสมันแกว ที่บรรจุใน
ภาชนะบรรจุ

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ กะหรี่ปบ หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนําแปงสาลี ประกอบดวยแปงชั้นนอกและแปงชั้นใน แปงชั้นนอก
ทําจากแปงสาลี ผสมกับสวนประกอบอื่น เชน นํ้ามัน เกลือ นํ้าตาลทราย นํ้า นม แปงชั้นในทําจากแปง
สาลีผสมกับไขมันหรือน้ํามัน บรรจุดวยไสตางๆ พับแปงใหปดคลุมไสโดยใหขอบของแผนแปงแนบ
ติดกัน มวนขอบแปงใหมีลักษณะเปนเกลียว แลวนําไปทอดหรืออบใหสุก

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
สวนที่เปนแปงมีลักษณะเปนชั้นตามลักษณะเฉพาะของกะหรี่ปบ ไมแตก ไมมีจุดดําหรือสวนของแปงไหม
ติดอยู ไสตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๒ ลักษณะเนื้อสัมผัส
ตองไมแข็งกระดาง
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและชิม
๓.๓ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของกะหรี่ปบ สมํ่าเสมอ ไมไหมเกรียม
๓.๔ กลิ่นรส
ตองมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของกะหรี่ปบ ไมมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิน่ หืน รสขม
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึง่

-๑-

มผช.๒๙/๒๕๕๔
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมทีไ่ มใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๓.๖ คาเพอรออกไซด
ตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมสมมูลเพอรออกไซดออกซิเจนตอกิโลกรัม
การทดสอบใหปฏิบัตติ าม IUPAC หรือวิธีทดสอบอื่นทีเ่ ทียบเทา
๓.๗ วัตถุเจือปนอาหาร
หามใชสีสังเคราะหและวัตถุกันเสียทุกชนิด เวนแตกรณีที่ติดมากับวัตถุดิบใหเปนไปตามชนิดและปริมาณ
ที่กฎหมายกําหนด
การทดสอบใหปฏิบัตติ าม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นทีเ่ ทียบเทา
๓.๘ จุลินทรีย
๓.๘.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๖ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๘.๒ ซาลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๓.๘.๓ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา ๑๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๘.๔ บาซิลลัส ซีเรียส ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๓ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๘.๕ คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๓ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๘.๖ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๘.๗ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
การทดสอบใหปฏิบัตติ าม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธที ดสอบอื่นที่เทียบเทา

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทํากะหรี่ปบ ใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุกะหรี่ปบในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปดไดสนิท สามารถปองกันสิ่งปนเปอนจากภายนอกได และ
หากมีการหุมหอ ใหหุมหอกะหรี่ปบดวยวัสดุที่สะอาด แหง สามารถปองกันสิ่งปนเปอนจากภายนอกได
ผิวภายในของวัสดุสวนที่สัมผัสกับกะหรี่ปบ ตองไมมีสีออกมาปนเปอนกับกะหรี่ปบ
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๒ น้ําหนักสุทธิของกะหรี่ปบในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอ ยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม
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๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุกะหรี่ปบทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตาม มผช.) อาจตามดวยชือ่ เรียกผลิตภัณฑ เชน กะหรี่ปบไสไก กะหรี่ปบไสถั่ว
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ เปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปนอย
(๓) น้ําหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
(๔) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๕) ขอแนะนําในการเก็บรักษา เชน ควรเก็บในภาชนะที่ปดสนิท
(๖) เลขสารบบอาหาร
(๗) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง กะหรี่ปบที่มีสวนประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ลักษณะเนื้อสัมผัส สี กลิ่นรส
สิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕
ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวากะหรี่ปบรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบคาเพอรออกไซดและวัตถุเจือปนอาหาร ให
ชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมี
น้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
ใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่กาํ หนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ และ
ขอ ๓.๗ จึงจะถือวาผลิตภัณฑขาวตังรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม
กรณีตัว อยา งไมพ อใหชัก ตัว อยา งเพิ่ม โดยวิธีสุม จากรุน เดีย วกัน ใหไ ดตัว อยา งที่มีน้ํา หนัก รวม
ตามที่กํา หนด เมื่อตรวจสอบแลว ตัว อยา งตอ งเปน ไปตามขอ ๓.๘ จึง จะถือ วา กะหรี่ปบรุน นั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางกะหรี่ปบตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวากะหรี่ปบรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบสีและกลิ่นรส
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบกะหรี่ปบ ๕ คน แตละ
คนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ วางตัวอยางกะหรี่ปบลงบนจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบสีและกลิ่นรส
(ขอ ๘.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ระดับการตัดสิน
สี
สีดีตามธรรมชาติของกะหรี่ปบ สม่ําเสมอ ไมไหมเกรียม
สีพอใชใกลเคียงกับสีตามธรรมชาติของกะหรี่ปบ
สีผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนสี
กลิ่นรส
กลิ่นรสดีตามธรรมชาติของกะหรี่ปบ
กลิ่นรสพอใชใกลเคียงกับกลิ่นรสตามธรรมชาติของกะหรี่ปบ
กลิ่นรสผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ กลิน่ หืน
รสขม
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คะแนนที่ไดรบั
๓
๒
๑
๓
๒
๑
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
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 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 พื้นที่ปฏิบตั ิงานไมแออัด 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.๒๙/๒๕๕๔
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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