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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

ไวนผลไม
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไมครอบคลุมถึงสุราแชชนิดเบียร และสุราแชอื่นที่ไดมีการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชมุ ชนขึน้

๒. บทนิยาม

๒.๑

๒.๒
๒.๓

๒.๔

๒.๕

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
ไวนผลไม หมายถึง สุราแชชนิดหนึง่ ซึง่ ทําจากการนําวัตถุดบิ จําพวกผลไมหรือน้าํ ผลไมมาผานกรรมวิธี
การผลิตไวนผลไม มีแรงแอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร หากมีการผสมสุรากลั่น
ตองมีแรงแอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
สุราแช หมายถึง สุราที่ไ มไ ดกลั่น และใหหมายรวมถึงสุราแชที่ไ ดผ สมกับ สุรากลั่น แลว แตยัง มีแ รง
แอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
กรรมวิธีการผลิตไวนผลไม หมายถึง การหมักผลไมและ/หรือน้ําผลไมดวยยีสตเพื่อเปลี่ยนน้ําตาลให
เปนแอลกอฮอลซงึ่ หมักไวระยะหนึง่ จะเปนสุราแช หากมีการบมหมักตออีกระยะหนึง่ จะใหรสชาติทนี่ มุ ละมุน
ในการผลิตอาจมีการเติมน้ําตาลทรายขาวเพื่อเพิ่มความหวานใหเหมาะกับการหมักสุราแช เพื่อใหได
แรงแอลกอฮอลตามตองการ
ยีสต หมายถึง จุลนิ ทรียช นิดหนึง่ ทีใ่ ชในการหมักสุราแช มีหนาทีเ่ ปลีย่ นน้าํ ตาลในผลไมและ/หรือน้าํ ผลไม
ใหเปนแอลกอฮอล และยังทําหนาที่ผลิตสารระเหยบางชนิดออกมาทําใหไดกลิ่นและรสชาติที่เฉพาะกลม
กลอม ยีสตสว นใหญทใี่ ชหมักเปน แซคคาโรมายซีส (Saccharomyces spp.) และอาจมีการใชยสี ตหลาย
สายพันธุผ สมกันเพื่อใชหมักก็ไดทําใหรสชาติ คุณภาพ ดีขึ้น
ผลไมและ/หรือน้ําผลไม หมายถึง ผลไมและ/หรือน้ําผลไมทุกชนิดที่นํามาผลิตใหกลิ่น สี รสชาติ และ
คุณภาพตามที่ตองการ

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ คุณลักษณะทางเคมี
๓.๑.๑ แรงแอลกอฮอลตองไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร และมีเกณฑความคลาดเคลื่อนจากที่ระบุ
ไวที่ฉลากไดไมเกิน ± ๑ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
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๓.๑.๒
๓.๑.๓
๓.๑.๔
๓.๑.๕

เมทิลแอลกอฮอล ตองไมเกิน ๔๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
ซัลเฟอรไดออกไซดทั้งหมด ตองไมเกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
กรดซอรบิกหรือเกลือของกรดซอรบิก(คํานวณเปนกรดซอรบิก) ตองไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก(คํานวณเปนกรดเบนโซอิก) ตองไมเกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมตอ
ลิตร
๓.๑.๖ ทองแดง ตองไมเกิน ๕ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๗ เหล็ก ตองไมเกิน ๑๕ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๘ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๐.๒ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๙ สารหนู ตองไมเกิน ๐.๑ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๑๐ เฟอรโรไซยาไนด ตองไมพบ
๓.๒ คุณลักษณะทางกายภาพ
๓.๒.๑ ความใส
ใสตามลักษณะของไวนผลไม
๓.๒.๒ สี
มีสีเปนไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใชทํา และเปนไปตามที่ระบุไวที่ฉลาก
๓.๒.๓ กลิ่น
ตองมีกลิ่นหอมของผลไมหรือน้ําผลไมที่นํามาผลิตไวนผลไมตามที่ระบุไวที่ฉลาก และไมมีกลิ่นน้ํา
สมสายชูหรือกลิ่นอืน่ ๆ ที่ไมพึง ประสงคปรากฏเดนชัด
๓.๒.๔ รสชาติ
มีความเปนกรด หวาน ฝาด เฝอน และกลมกลอม ตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใชทํา
๓.๒.๕ คุณภาพโดยรวมของไวนผลไม
มีความใส สี กลิ่น และรสชาติ เปนที่ยอมรับ
เมือ่ ตรวจสอบโดยวิธใี หคะแนนตามขอ ๘.๒ แลว ตองไดคะแนนเฉลีย่ ของแตละลักษณะจากผูต รวจสอบ
ทุกคนไมนอ ยกวารอยละ ๖๐ และไมมลี กั ษณะใดไดนอ ยกวารอยละ ๓๐ ของคะแนนเต็ม จากผูต รวจสอบ
คนใดคนหนึ่ง
๓.๓ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชวัตถุดิบที่ใชทํา
๓.๔ ความเสถียร
ตองไมปรากฏฟองในภาชนะบรรจุอันเนื่องมาจากการหมักซ้ํา

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําไวนผลไม ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.
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๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุไวนผลไมในในภาชนะบรรจุทเี่ หมาะสม สะอาด แหง ปดไดสนิท และไมทาํ ปฏิกริ ยิ ากับไวนผลไม
ที่บรรจุอยู
๕.๒ ขนาดบรรจุของไวนผลไมในแตละภาชนะบรรจุตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุไวนผลไมทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน ไวนองุน ไวนมังคุด ไวนเมา
(๒) แรงแอลกอฮอล เปนดีกรี หรือ รอยละโดยปริมาตร
(๓) ขนาดบรรจุ
(๔) สวนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใชทํา
(๕) คําเตือนตามกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนด เชน การดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ลดลง
(๖) วัน เดือน ปที่บรรจุ
(๗) ชื่อผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ าํ หนดไวขา งตน ยกเวนขอ (๕) ตองเปน
ภาษาไทย

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ไวนผลไมที่ทําจากวัตถุดิบและกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทําหรือซื้อขายหรือสงมอบใน
ระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี สิง่ แปลกปลอม ความเสถียร
การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน ๓ หนวย
ภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๓.๓ ขอ ๓.๔ ขอ ๕.
และขอ ๖. จึงจะถือวาไวนผลไมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ
จากรุน เดียวกันจํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ เมือ่ ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๒
จึงจะถือวาไวนผลไมรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางไวนผลไมตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาไวนผลไมรุนนั้นเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
-๓-
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๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบคุณลักษณะทางเคมี และขนาดบรรจุ ใหปฏิบัติตามวิธีวิเคราะหที่หนวยตรวจสอบใชปฏิบัติอยู
เปนประจํา
๘.๒ การทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ
๘.๒.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ๑๐ คน และแตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๒.๒ คุณสมบัตขิ องคณะผูต รวจสอบ ใหเปนไปตามภาคผนวก ข.
๘.๒.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามภาคผนวก ค.
๘.๓ การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ความเสถียร ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหตรวจพินิจ

-๔-
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ก.๑.๑ สถานทีต่ งั้ ตัวอาคารและทีใ่ กลเคียง ควรอยูใ นทีท่ จี่ ะไมทาํ ใหไวนผลไมทผี่ ลิตเกิดการปนเปอ นไดงา ย
โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ ควรอยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไมควรอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ
ก.๑.๒ อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานที่ผลิต ควรกอสรางดวยวัสดุที่คงทน ทําความสะอาด
และซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ ควรแยกบริเวณผลิตไวนผลไมออกเปนสัดสวน ไมควรอยูใกลหองสุขา ไมควรมีสิ่งของที่ไมใชแลว
หรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงาน ควรมีบริเวณเพียงพอ แสงสวาง และการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับไวนผลไม ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมกัดกรอน
หรือทําปฏิกิริยากับไวนผลไม ลางทําความสะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด และเหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการผลิต
ก.๓.๑ วัตถุดบิ และสวนผสมในการผลิตไวนผลไม สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ น้ําที่ใชในการผลิต สะอาด มีคุณภาพดี ใหผานการตมหรือกรองกอนนํามาใชในการผลิตไวนผลไม
ก.๓.๓ การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงไวนผลไม มีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ
ไวนผลไม
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือผูประกอบไวนผลไม เปนน้ําสะอาด
และมีปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลงและฝุน ไมใหเขาในบริเวณผลิตตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิง่ สกปรก และน้าํ ทิง้ อยางเหมาะสม เพือ่ ไมกอ ใหเกิดการปนเปอ นกลับลงสูไ วนผลไม
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ควรใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ผลิตไวนผลไม เพื่อไมใหปนเปอนลงสูไวนผลไมได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
ผูท าํ ไวนผลไมทกุ คนตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสือ้ ผาทีส่ ะอาด มีผา คลุมผมเพือ่ ปองกัน
ไมใหเสนผมหลนลงในอาหาร ไมไวเล็บยาว และลางมือใหสะอาดกอนสัมผัสไวนผลไมทุกครั้ง
-๕-

มผช.๒/๒๕๔๖

ภาคผนวก ข.
คุณสมบัติของคณะผูตรวจสอบ
(ขอ ๘.๒.๒)
ข.๑. คุณสมบัติของคณะผูตรวจสอบ
ข.๑.๑ มีความชํานาญในการตรวจสอบไวนผลไม
ข.๑.๒ ประกอบดวยผูแทนจากกลุมบุคคลตางๆ จํานวน ๑๐ คน ดังนี้
ข.๑.๒.๑ ผูผลิต ๒ คน
ข.๑.๒.๒ นักวิชาการ/ผูทรงคุณวุฒิ ๓ คน
ข.๑.๒.๓ ผูบริโภค ๔ คน
ข.๑.๒.๔ ภาครัฐที่เกี่ยวของ ๑ คน

-๖-

มผช.๒/๒๕๔๖

ภาคผนวก ค.
หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบ ความใส สี กลิ่น รสชาติ และคุณภาพโดยรวมของไวนผลไม
(ขอ ๘.๒.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
เกณฑที่กําหนด
ความใส
ใสตามลักษณะของไวนผลไม
สี
สีเปนไปตามธรรมชาติของวัตถุดบิ ทีใ่ ชทาํ และเปนไปตามทีร่ ะบุไว
ทีฉ่ ลาก
กลิ่น
มีกลิ่นหอมของผลไมหรือน้ําผลไมที่นํามาผลิตไวนผลไมตามที่
ระบุไวที่ฉลาก และไมมีกลิ่นน้ําสมสายชูหรือกลิ่นอื่นๆที่ไมพึง
ประสงคปรากฏเดนชัด
รสชาติ
มีความเปนกรด หวาน ฝาด เฝอ น และกลมกลอมตามธรรมชาติ
ของวัตถุดิบที่ใชทํา
คุณภาพโดยรวมของ มีความใส สี กลิ่น และรสชาติ เปนที่ยอมรับ
ไวนผลไม

-๗-

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๓๐

๓๐
๒๐

