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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

เมรัย
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ไมครอบคลุมถึงสุราแชชนิดเบียร ไวนผลไม ไวนสมุนไพร สาโท อุ สุรากลั่น
ชุมชน และสุราแชอื่นที่ไดมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชนขึน้

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ เมรัย หมายถึง สุราแชทที่ าํ จากน้าํ ตาลเมาหรือวัตถุดบิ ทางการเกษตรอืน่ ทีม่ แี ปงหรือน้าํ ตาล เชน เผือก มัน
น้าํ ผึง้ และใหหมายรวมถึงเมรัยทีผ่ สมสมุนไพร หรือเครือ่ งเทศ หรือผลผลิตทางการเกษตรอืน่ ดวย มีแรง
แอลกอฮอลไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร และหากมีการผสมสุรากลัน่ ตองมีแรงแอลกอฮอลไมเกิน
๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
๒.๒ สุรากลั่น หมายถึง สุราที่ไ ดจากการกลั่น น้ําสา ทั้ง นี้ร วมถึง สุรากลั่น ที่ผ สมกับ ของอื่น หรือ เครื่อ งดื่ม
ชนิดอื่น ดว ย

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ คุณลักษณะทางเคมี
๓.๑.๑ แรงแอลกอฮอลตองไมเกิน ๑๕ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร และมีเกณฑความคลาดเคลื่อนจากที่ระบุ
ไวที่ฉลากไดไมเกิน ± ๒ ดีกรี/รอยละโดยปริมาตร
๓.๑.๒ เมทิลแอลกอฮอล ตองไมเกิน ๔๒๐ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๓ ฟูเซลออยล (กรณีผสมสุรากลั่น) ตองไมเกิน ๕ ๕๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๔ แอลดีไฮด (กรณีผสมสุรากลั่น) คิดเปนแอซีทัลดีไฮด ตองไมเกิน ๑๖๐ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๕ เอทิลคารบาเมต (กรณีผสมสุรากลั่น) ตองไมเกิน ๔๐๐ ไมโครกรัมตอลิตร
๓.๑.๖ ซัลเฟอรไดออกไซดทั้งหมด ตองไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๗ กรดซอรบิกหรือเกลือของกรดซอรบิก(คํานวณเปนกรดซอรบิก) ตองไมเกิน ๒๐๐ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๘ กรดเบนโซอิกหรือเกลือของกรดเบนโซอิก(คํานวณเปนกรดเบนโซอิก) ตองไมเกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมตอ
ลิตร
๓.๑.๙ ทองแดง ตองไมเกิน ๕ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๑๐ เหล็ก ตองไมเกิน ๑๕ มิลลิกรัมตอลิตร
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๓.๑.๑๑ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๐.๒ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๑๒สารหนู ตองไมเกิน ๐.๑ มิลลิกรัมตอลิตร
๓.๑.๑๓เฟอรโรไซยาไนด ตองไมพบ
๓.๒ คุณลักษณะทางกายภาพ
๓.๒.๑ ความใส/ขุน
ใหเปนไปตามลักษณะเฉพาะของเมรัยที่ทําได
๓.๒.๒ สี
มีสีเปนไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบหรือสีสังเคราะหที่ใช
๓.๒.๓ กลิ่น
ตองมีกลิ่นหอมของวัตถุดิบที่ใชตามที่ระบุไวที่ลาก และไมมีกลิ่นน้ําสมสายชู หรือกลิ่นอื่น ที่ไมพึง
ประสงคปรากฏเดนชัด
๓.๒.๔ รสชาติ
มีความเปนกรด หวาน ฝาด เฝอน และกลมกลอมตามธรรมชาติของวัตถุดิบที่ใช
๓.๒.๕ คุณภาพโดยรวมของเมรัย
มีความใส/ขุน 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
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชวัตถุดิบที่ใช
๓.๔ ความเสถียร
ตองไมปรากฏฟองอันเนื่องมาจากการหมักซ้ํา
๓.๕ วัตถุเจือปนอาหาร (ยกเวนซัลเฟอรไดออกไซด กรดซอรบิก และกรดเบนโซอิก)
ถามีการใชสีสังเคราะหหรือวัตถุเจือปนอาหารอื่นใด ใหใชไดตามชนิดและปริมาณที่กฏหมายกําหนด

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทําเมรัย ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบรรจุเมรัยในภาชนะบรรจุทเี่ หมาะสม สะอาด แหง ปดไดสนิท และไมทาํ ปฏิกริ ยิ ากับเมรัยทีบ่ รรจุอยู
๕.๒ ปริมาตรสุทธิของเมรัยในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
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๖. เครื่องหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุเมรัยทุกหนวย อยางนอยตองมี เลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ให
เห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ
(๒) ชนิดของเมรัย เชน กะแช น้ําตาลเมา ไวนน้ําผึ้ง
(๓) แรงแอลกอฮอล เปนดีกรี หรือ รอยละโดยปริมาตร
(๔) ปริมาตรสุทธิ
(๕) สวนประกอบหลัก หรือวัตถุดิบที่ใช
(๖) กรณีใชสีสังเคราะหหรือวัตถุเจือปนอาหารใหระบุ
(๗) คําเตือนตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกําหนด เชน การดืม่ สุราทําใหความสามารถในการขับขีย่ านพาหนะ
ลดลง
(๘) วัน เดือน ปที่บรรจุ
(๙) ชื่อผูทํา หรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ าํ หนดไวขา งตน ยกเวนขอ (๗) ตองเปน
ภาษาไทย

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง เมรัยที่ทําจากวัตถุดิบและกรรมวิธีในการทําเดียวกัน และบรรจุในคราวเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี สิง่ แปลกปลอม ความเสถียร
วัตถุเจือปนอาหาร การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียว
กันจํานวน ๖ หนวยภาชนะบรรจุ ในกรณีที่เปนภาชนะบรรจุขนาดเล็ก ใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุม
จนไดตัวอยางปริมาตร ๔ ลิตร เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ขอ ๓.๓ ขอ
๓.๔ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวาเมรัยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางกายภาพ ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ
จากรุน เดียวกันจํานวน ๔ หนวยภาชนะบรรจุ เมือ่ ตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๒ จึง
จะถือวาเมรัยรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางเมรัยตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ และขอ ๗.๒.๒ ทุกขอ จึงจะถือวาเมรัยรุน นัน้ เปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชมุ ชนนี้
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๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบคุณลักษณะทางเคมี
ใหใชวิธีทดสอบตาม 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 การทดสอบสิ่งแปลกปลอม ความเสถียร ภาชนะบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
๘.๔ การทดสอบปริมาตรสุทธิ
ใหใชเครื่องวัดปริมาตรที่เหมาะสม
๘.๕ การทดสอบวัตถุเจือปนอาหาร
ใหใชวิธีทดสอบตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เปนที่ยอมรับ
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานทีต่ งั้ ตัวอาคารและทีใ่ กลเคียง ควรอยูใ นทีท่ จี่ ะไมทาํ ใหเมรัยทีท่ าํ เกิดการปนเปอ นไดงา ย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขังแฉะและสกปรก
ก.๑.๑.๒ ควรอยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุนมากผิดปกติ
ก.๑.๑.๓ ไมควรอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน สถานที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล
ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พืน้ ฝาผนัง และเพดานของอาคารสถานทีท่ าํ ควรกอสรางดวยวัสดุทคี่ งทน เรียบ ทําความสะอาด
และซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ ควรแยกบริเวณที่ทําเมรัยออกเปนสัดสวน ไมควรอยูใกลหองสุขา ไมควรมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือ
ไมเกี่ยวของกับการทําอยูในบริเวณที่ทํา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงาน ควรมีบริเวณเพียงพอ แสงสวาง และการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับเมรัย ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ไมกัดกรอนหรือทํา
ปฏิกิริยากับเมรัย ลางทําความสะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด และเหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดบิ และสวนผสมในการทําเมรัย สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ น้าํ ทีใ่ ชในการทํา สะอาด มีคณ
ุ ภาพดี ใหผา นการตมหรือกรองกอนนํามาใชในการทําเมรัย
ก.๓.๓ การทํา การเก็บรักษา ขนยาย และขนสงเมรัย มีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของเมรัย
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือผูทําเมรัย เปนน้ําสะอาดและมี
ปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลงและฝุน ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิง่ สกปรก และน้าํ ทิง้ อยางเหมาะสม เพือ่ ไมกอ ใหเกิดการปนเปอ นกลับลงสูเ มรัย
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ควรใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทําเมรัย เพื่อไมใหปนเปอนลงสูเมรัยได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
ผูท าํ เมรัยทุกคนตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสือ้ ผาทีส่ ะอาด มีผา คลุมผมเพือ่ ปองกันไม
ใหเสนผมหลนลงในอาหาร ไมไวเล็บยาว และลางมือใหสะอาดกอนสัมผัสเมรัยทุกครั้ง

-๕-

มผช.๓๔/๒๕๔๖

ภาคผนวก ข.
คุณสมบัติของคณะผูตรวจสอบ
(ขอ ๘.๒.๒)
ข.๑. คุณสมบัติของคณะผูตรวจสอบ
ข.๑.๑ มีความชํานาญในการตรวจสอบเมรัย
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 ภาครัฐที่เกี่ยวของ ๑ คน

-๖-

มผช.๓๔/๒๕๔๖

ภาคผนวก ค.
หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบ ความใส สี กลิ่น รสชาติ และคุณภาพโดยรวมของเมรัย
(ขอ ๘.๒.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
เกณฑที่กําหนด
ความใส/ขุน
ใหเปนไปตามลักษณะเฉพาะของเมรัยที่ทําได
สี
มีสเี ปนไปตามธรรมชาติของวัตถุดบิ หรือสีสงั เคราะหทใี่ ช
กลิ่น
ตองมีกลิ่นหอมของวัตถุดิบที่ใชตามที่ระบุไวที่ฉลาก และไมมี
กลิ่นน้ําสมสายชูหรือกลิ่นอื่น ที่ไมพึงประสงคปรากฏเดนชัด
รสชาติ
มีความเปนกรด หวาน ฝาด เฝอ น และกลมกลอมตามธรรมชาติ
ของวัตถุดิบที่ใช
คุณภาพโดยรวมของ มีความใส/ขุน สี กลิ่น และรสชาติ เปนที่ยอมรับ
เมรัย

-๗-

คะแนนเต็ม
๑๐
๑๐
๓๐
๓๐
๒๐

