มผช.๗๕๗/๒๕๔๘

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน

กลวยในน้าํ ผึ้ง
๑. ขอบขาย
๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมกลวยในน้ําผึ้งที่บรรจุในภาชนะบรรจุ

๒. บทนิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ กลวยในน้ําผึ้ง หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนํากลวยสุก เชน กลวยน้ําวา กลวยเล็บมือนาง มาปอก
เปลือก ลางทําความสะอาด ทําใหแหงโดยใชความรอนจากแสงอาทิตยหรือแหลงพลังงานอืน่ ตัดแตง ทิ้งไว
ใหเย็น นําไปบรรจุในภาชนะบรรจุ อาจเติมสมุนไพรอบแหง เชน พริกไทยดํา โสม แลวเทน้ําผึ้งใหทว ม
ปดฝา หมักทิ้งไวอยางนอย ๒ สัปดาห
๒.๒ น้าํ ผึง้ หมายถึง ของเหลวรสหวาน ซึง่ ผึง้ ผลิตขึน้ จากน้าํ หวานของดอกไมหรือจากสวนใดสวนหนึง่ ของตนไม
แลวสะสมไวในรวงผึ้ง

๓. คุณลักษณะที่ตองการ
๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ชนิดของกลวยตองเปนไปตามที่ร ะบุไวที่ฉลากและอยูในน้ําผึ้งที่มีลักษณะเปนของเหลวขนและใส
๓.๒ สี
น้ําผึ้งตองมีสีเหลืองออนถึงสีน้ําตาล กลวยมีสีเหลืองออนถึงสีน้ําตาล ซึ่งขึ้นกับระยะเวลาที่หมัก
๓.๓ กลิ่นรส
ตองมีรสหวานหอม ปราศจากกลิน่ รสอืน่ ทีไ่ มพงึ ประสงค เชน กลิน่ อับ รสเปรีย้ ว
๓.๔ ลักษณะเนื้อสัมผัส
กลวยตองไมแข็งกระดาง
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไดคะแนนเฉลี่ยของแตละลักษณะจากผูตรวจสอบทุกคน
ไมนอยกวา ๓ คะแนน และไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว
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๓.๖ สารปนเปอน
๓.๖.๑ ตะกั่ว ตองไมเกิน ๐.๕ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๖.๒ สารหนู ตองไมเกิน ๐.๒ มิลลิกรัมตอกิโลกรัม
๓.๗ วัตถุเจือปนอาหาร
หามใชสีและวัตถุกันเสียทุกชนิด
๓.๘ น้ําตาลรีดิวซิง (คํานวณเปนน้ําตาลอินเวิรต)
ตองไมนอยกวารอยละ ๖๐ โดยน้ําหนักของน้ําผึ้ง
๓.๙ ซูโครส
ตองไมเกินรอยละ ๕ โดยน้ําหนักของน้ําผึ้ง
๓.๑๐ จุลินทรีย
๓.๑๐.๑ จํานวนจุลินทรียทั้งหมด ตองไมเกิน ๑ × ๑๐๔ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๒ สตาฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๓ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๔ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม

๔. สุขลักษณะ
๔.๑ สุขลักษณะในการทํากลวยในน้าํ ผึง้ ใหเปนไปตามคําแนะนําตามภาคผนวก ก.

๕. การบรรจุ
๕.๑ ใหบ รรจุก ลว ยในน้ําผึ้ง ในภาชนะบรรจุที่ส ะอาด ปด ไดส นิท และสามารถปอ งกัน การปนเปอ นจาก
สิ่ง สกปรกภายนอกได
๕.๒ น้ําหนักสุทธิของกลวยในน้ําผึ้งในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก

๖. เครือ่ งหมายและฉลาก
๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุกลวยในน้ําผึ้งทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไป
นี้ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน กลวยในน้ําผึ้ง กลวยน้ําวาในน้ําผึ้ง กลวยเล็บมือนางดองน้ําผึ้ง กลวยน้ําวา
หมักน้ําผึ้ง
(๒) ชนิดของกลวย
(๓) สวนประกอบที่สําคัญ
(๔) น้ําหนักสุทธิ
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(๕) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๖) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา
(๗) ชือ่ ผูท าํ หรือสถานทีท่ าํ พรอมสถานทีต่ งั้ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ าํ หนดไวขา งตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
๗.๑ รุน ในทีน่ ี้ หมายถึง กลวยในน้าํ ผึง้ ทีท่ าํ จากกลวยชนิดเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและ
ฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลว
ทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๕ ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวากลวยในน้าํ ผึง้ รุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป สี กลิ่นรส และลักษณะเนื้อสัมผัส
ใหใชตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ๗.๒.๑ แลว จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบ
แลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๔ จึงจะถือวากลวยในน้าํ ผึง้ รุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบสารปนเปอน วัตถุเจือปนอาหาร น้ําตาลรีดิวซิง
และซูโครส ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุม จากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปน
ตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๕๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดย
วิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตอง
เปนไปตามขอ ๓.๖ ถึงขอ ๓.๙ จึงจะถือวากลวยในน้าํ ผึง้ รุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๔ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุม จากรุนเดียว
กัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๒๐๐
กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุม จากรุนเดียวกัน ใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนัก
รวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑๐ จึงจะถือวากลวยในน้าํ ผึง้
รุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางกลวยในน้าํ ผึง้ ตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ ขอ ๗.๒.๓ และขอ ๗.๒.๔ ทุกขอ จึงจะถือวา
กลวยในน้าํ ผึง้ รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
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๘. การทดสอบ
๘.๑ การทดสอบลักษณะทัว่ ไป สี กลิน่ รส และลักษณะเนือ้ สัมผัส
๘.๑.๑ ใหแตงตัง้ คณะผูต รวจสอบ ประกอบดวยผูท มี่ คี วามชํานาญในการตรวจสอบกลวยในน้าํ ผึง้ อยางนอย ๕
คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอยา งกลวยในน้ําผึ้ง ลงในแกวใสโดยมีกระดาษสีขาวเปนฉากหลัง ตรวจสอบโดยการตรวจ
พินจิ และชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนน
(ขอ ๘.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ลักษณะทั่วไป

สี

กลิ่นรส
ลักษณะเนื้อสัมผัส

ระดับการตัดสิน (คะแนน)
ดีมาก ดี
พอใช ตองปรับปรุง
ชนิดของกลวยตองเปนไปตามที่ระบุไวที่ ๔
๓
๒
๑
ฉลากและอยูในน้ําผึ้งที่มีลักษณะเปนของ
เหลวขนและใส
น้ํ า ผึ้ ง ต อ งมี สี เ หลื อ งอ อ นถึ ง สี น้ํ า ตาล ๔
๓
๒
๑
กลวยมีสีเหลืองออนถึงสีน้ําตาลซึ่งขึ้นกับ
ระยะเวลาที่หมัก
ตองมีรสหวานหอม ปราศจากกลิน่ รสอืน่ ที่ ๔
๓
๒
๑
ไมพงึ ประสงค เชน กลิน่ อับ รสเปรีย้ ว
กลวยตองไมแข็งกระดาง
๔
๓
๒
๑
เกณฑที่กําหนด

๘.๒ การทดสอบสิง่ แปลกปลอม ภาชนะบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ใหตรวจพินิจ
๘.๓ การทดสอบสารปนเปอน วัตถุเจือปนอาหาร น้ําตาลรีดิวซิง และซูโครส
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือวิธที ดสอบอืน่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
๘.๔ การทดสอบจุลินทรีย
ใหใชวธิ ที ดสอบตาม AOAC หรือ BAM หรือวิธที ดสอบอืน่ ทีเ่ ปนทีย่ อมรับ
๘.๕ การทดสอบน้ําหนักสุทธิ
ใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม
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ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด 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 ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ
สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน
ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา สะอาด มีคุณภาพดี มีการลางหรือทําความสะอาดกอนนําไปใช
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใชลางทําความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมี
ปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลงและฝุนผง ไมใหเขาในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีการกําจัดขยะ สิง่ สกปรก และน้าํ ทิง้ อยางเหมาะสม เพือ่ ไมกอ ใหเกิดการปนเปอ นกลับลงสูผ ลิตภัณฑ
ก.๔.๔ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ผูทําทุกคน ตองรักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมให
เสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา
และเมื่อมือสกปรก
-๕-

