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มาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน

ไวนสมุนไพร
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไมครอบคลุมถึงสุราแชชนิดเบียร และสุราแชอื่นที่ไดมีการกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชมุ ชนขึน้

๒. บทนิยาม

๒.๑

๒.๒
๒.๓

๒.๔

๒.๕

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
ไวนสมุนไพร หมายถึง สุราแชชนิดหนึง่ ซึง่ ทําจากการนําวัตถุดบิ จําพวกสมุนไพร มาผานกรรมวิธีการผลิต
ไวนสมุนไพร มีแรงแอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร หากมีการผสมสุรากลั่นตองมี
แรงแอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
สุราแช หมายถึ ง สุราที่ไมไดกลั่น และใหหมายรวมถึงสุราแชที่ไดผสมกับสุรากลั่นแลว แตยังมีแรง
แอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
กรรมวิธีการผลิตไวนสมุนไพร หมายถึง การหมักสมุนไพรกับนํ้าตาลและนํ้า หรือการหมักสมุนไพรกับ
นํ้าผลไมและอาจมีการเติมนํ้าตาลและนํ้าดวยก็ได โดยใชยีสตเพื่อเปลี่ยนนํ้าตาลใหเปนแอลกอฮอล ซึง่
หมักไวระยะหนึง่ จะเปนสุราแช หากมีการบมหมักตออีกระยะหนึง่ จะใหรสชาติทนี่ มุ ละมุน
ยีสต หมายถึง จุลินทรียช นิดหนึง่ ทีใ่ ชในการหมักสุราแช มีหนาทีเ่ ปลี่ยนนําตาลในผลไม
้
และ/หรือนําผลไม
้
ใหเปนแอลกอฮอล และยังทําหนาที่ผลิตสารระเหยบางชนิดออกมาทําใหไดกลิ่นและรสชาติที่เฉพาะ
กลมกลอม ยีสตสว นใหญทใ่ี ชหมักเปน แซคคาโรมายซีส (Saccharomyces spp.) และอาจมีการใชยีสต
หลายสายพันธุผ สมกันเพือ่ ใชหมักก็ไดทําใหรสชาติ คุณภาพ ดีขน้ึ
สมุนไพร หมายถึง พืชหรือสวนของพืชสมุนไพรที่ใชทําเปนเครื่องยา ซึ่งอาจอยูในสภาพสดหรือแหง เชน
กระชายดํา ใบหมอน

๓. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
๓.๑ คุณลักษณะทางเคมี
๓.๑.๑ แรงแอลกอฮอลตองไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร และมีเกณฑความคลาดเคลื่อนจากที่ระบุ
ไวทฉ่ี ลากไดไมเกิน ± ๑ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
๓.๑.๒ เมทิลแอลกอฮอล ตองไมเกิน ๔๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
-๑-
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๓.๑.๓ ซัลเฟอรไดออกไซดทง้ั หมด ตองไมเกิน ๓๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๔ กรดซอรบิกหรือเกลือของกรดซอรบิก(คํานวณเปนกรดซอรบิก) ตองไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๕ 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
ใสตามลักษณะของไวนสมุนไพร
๓.๒.๒ สี
มีสีเปนไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใชทํา
๓.๒.๓ กลิน่
ตองมีกลิ่นของสมุนไพรที่นํามาผลิตไวนสมุนไพรตามที่ระบุไวที่ฉลาก และไมมีกลิ่นนํ้าสมสายชูหรือ
กลิ่นอืน่ ๆ ที่ไมพึงประสงคปรากฏเดนชัด
๓.๒.๔ รสชาติ
มีความเปนกรด หวาน ฝาด เฝอน ขม และกลมกลอม ตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใชทาํ
๓.๒.๕ คุณภาพโดยรวมของไวนสมุนไพร
มีความใส สี กลิน่ และรสชาติ เปนที่ยอมรับ
เมือ่ ตรวจสอบโดยวิธใี หคะแนนตามขอ ๘.๒ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบ
ทุกคนไมนอ ยกวารอยละ ๖๐ และไมมลี กั ษณะใดไดนอ ยกวารอยละ ๓๐ ของคะแนนเต็ม จากผูตรวจสอบ
คนใดคนหนึ่ง
๓.๓ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิง่ แปลกปลอมทีไ่ มใชวตั ถุดบิ ทีใ่ ชทํา
๓.๔ ความเสถียร
ตองไมปรากฏฟองในภาชนะบรรจุอันเนื่องมาจากการหมักซํ้า

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําไวนสมุนไพร ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.
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๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุไวนสมุนไพรในภาชนะบรรจุทเ่ี หมาะสม สะอาด แหง ปดไดสนิท และไมทาปฏิ
ํ กริ ยิ ากับไวน
สมุนไพรที่บรรจุอยู
๕.๒ ขนาดบรรจุของไวนสมุนไพรในแตละภาชนะบรรจุตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ทีภ่ าชนะบรรจุไวนสมุนไพรทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑)! ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน ไวนกระชายดํา ไวนใบหมอน
(๒)! แรงแอลกอฮอล เปนดีกรี หรือ รอยละโดยปริมาตร
(๓)! ขนาดบรรจุ
(๔)! สวนประกอบหลัก หรือวัตถุดบิ ทีใ่ ชทาํ
(๕)! คําเตือนตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกําหนด เชน การดื่มสุราทําใหความสามารถในการขับขี่ยานพาหนะ
ลดลง
(๖) วัน เดือน ปที่บรรจุ
(๗) ชือ่ ผูท าํ หรือสถานทีท่ ํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ าหนดไว
ํ
ขา งตน ยกเวนขอ (๕) ตองเปน
ภาษาไทย
๖.๒ ที่ภาชนะบรรจุไวนสมุนไพรทุกหนวย หามมีขอ ความโฆษณาสรรพคุณทางยา

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง ไวนสมุนไพรที่ทาจากวั
ํ
ตถุดิบและกรรมวิธีเดียวกัน ทีท่ ําหรือซื้อขายหรือสงมอบใน
ระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี สิง่ แปลกปลอม ความเสถียร
การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน ๓ หนวย
ภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๓.๓ ขอ ๓.๔ ขอ ๕. และ
ขอ ๖. จึงจะถือวาไวนสมุนไพรรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ
จากรุน เดียวกันจํานวน ๕ หนวยภาชนะบรรจุ เมือ่ ตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๒
จึงจะถือวาไวนสมุนไพรรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางไวนสมุนไพรตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาไวนสมุนไพรรุนนั้น
เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้

๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบคุณลักษณะทางเคมี
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
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 การทดสอบสิง่ แปลกปลอม ความเสถียร ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหตรวจพินิจ
๘.๔ การทดสอบขนาดบรรจุ
ใหใชเครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
ก.๑.๑ สถานทีต่ งั้ ตัวอาคารและทีใ่ กลเคียง ควรอยูใ นทีท่ จี่ ะไมทาให
ํ ไวนสมุนไพรทีผ่ ลิตเกิดการปนเปอ นไดงา ย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมนี าขั
้ํ งแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ ควรอยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไมควรอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน สถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล
ก.๑.๒ อาคารผลิตมีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พืน้ ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานทีผ่ ลิต ควรกอสรางดวยวัสดุทคี่ งทน เรียบ ทําความสะอาด
และซอมแซมใหอยูใ นสภาพทีด่ ตี ลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ ควรแยกบริเวณผลิตไวนสมุนไพรออกเปนสัดสวน ไมควรอยูใ กลหอ งสุขา ไมควรมีสง่ิ ของทีไ่ มใช
แลวหรือไมเกี่ยวของกับการผลิตอยูในบริเวณผลิต
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงาน ควรมีบริเวณเพียงพอ แสงสวาง และการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการผลิต
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับไวนสมุนไพร ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมกัดกรอน
หรือทําปฏิกิริยากับไวนสมุนไพร ลางทําความสะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด และเหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทัง้ สามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการผลิต
ก.๓.๑ วัตถุดบิ และสวนผสมในการผลิตไวนสมุนไพร สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนํา
ไปใช
ก.๓.๒ นําที
้ ใ่ ชในการผลิต สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี ใหผา นการตมหรือกรองกอนนํามาใชในการผลิตไวนสมุนไพร
ก.๓.๓ การผลิต การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงไวนสมุนไพร มีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสีย
ของไวนสมุนไพร
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ นํ้าทีใ่ ชลา งทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือผูผ ลิตไวนสมุนไพร เปนนําสะอาด
้
และมีปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนาเชื
ํ ้อ แมลงและฝุน ไมใหเขาในบริเวณผลิตตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิง่ สกปรก และนําทิ
้ ง้ อยางเหมาะสม เพือ่ ไมกอ ใหเกิดการปนเปอ นกลับลงสูไวนสมุนไพร
ก.๔.๔ สารเคมีทใ่ี ชลา งทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนาเชื
ํ ้อและแมลง ควรใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ผลิตไวนสมุนไพร เพื่อไมใหปนเปอนลงสูไวนสมุนไพรได

-๕-

มผช.๓๑/๒๕๔๖
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
ผูท าไวน
ํ สมุนไพรทุกคนตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสือ้ ผาทีส่ ะอาด มีผา คลุมผมเพือ่
ปองกันไมใหเสนผมหลนลงในอาหาร ไมไวเล็บยาว และลางมือใหสะอาดกอนสัมผัสไวนสมุนไพรทุกครัง้

-๖-

มผช.๓๑/๒๕๔๖

ภาคผนวก ข.
คุณสมบัตขิ องคณะผูต รวจสอบ
(ขอ ๘.๒.๒)
ข.๑. คุณสมบัติของคณะผูตรวจสอบ
ข.๑.๑ มีความชํานาญในการตรวจสอบไวนสมุนไพร
ข.๑.๒ ประกอบดวยผูแทนจากกลุมบุคคลตางๆ จํานวน ๑๐ คน ดังนี้
ข.๑.๒.๑ ผูผลิต ๓ คน
ข.๑.๒.๒ นักวิชาการ/ผูทรงคุณวุฒิ ๓ คน
ข.๑.๒.๓ ผูบริโภค ๓ คน
ข.๑.๒.๔ ภาครัฐทีเ่ กีย่ วของ ๑ คน

-๗-

มผช.๓๑/๒๕๔๖

ภาคผนวก ค.
หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบ ความใส สี กลิน่ รสชาติ และคุณภาพโดยรวมของไวนสมุนไพร
(ขอ ๘.๒.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
เกณฑที่กําหนด
ความใส
ใสตามลักษณะของไวนสมุนไพร
สี
มีสเี ปนไปตามธรรมชาติของวัตถุดบิ ทีใ่ ชทาํ และเปนไปตามที่ระบุ
ไวทฉี่ ลาก
กลิ่น
มีกลิ่นของสมุนไพรที่นํามาผลิตไวนสมุนไพรตามทีร่ ะบุไวทฉ่ี ลาก
และไมมกี ลิน่ นํ้าสมสายชูหรือกลิ่นอื่นๆที่ไมพึงประสงคปรากฏ
เดนชัด
รสชาติ
มีความเปนกรด หวาน ฝาด เฝอ น และกลมกลอมตามธรรมชาติ
ของวัตถุดิบที่ใชทาํ
คุณภาพโดยรวมของ มีความใส สี กลิน่ และรสชาติ เปนที่ยอมรับ
ไวนสมุนไพร

-๘-

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๓๐

๓๐
๒๐

