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ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๒๐๓๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) 

เรื่อง  ยกเลกิและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุชน 

งาผงชงดื่ม 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน งาดําผงสําเร็จรูป มาตรฐานเลขท่ี 

มผช.๕๓๙/๒๕๔๗ และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุม

คร้ังท่ี ๒๘-๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน งาดําผงสําเร็จรูป 

มาตรฐานเลขท่ี มผช.๕๓๙/๒๕๔๗ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน งาผงชงดื่ม ข้ึนใหม 

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิกประกาศสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับท่ี ๕๕๒ (พ.ศ.๒๕๔๗) ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศ

กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน งาผงชงดื่ม มาตรฐานเลขท่ี มผช.๕๓๙/๒๕๕๘ ข้ึนใหม ดังมีรายละเอียด

ตอทายประกาศนี้ 

ท้ังนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันท่ีประกาศ  เปนตนไป  
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 หทัย  อูไทย 
 เลขาธิการสํานกังานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
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มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

งาผงชงด่ืม 

 

 

๑.  ขอบขาย 
 

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ีครอบคลุมงาผงชงดื่มชนิดไมผสมน้ําตาลและชนิดผสมน้ําตาล บรรจุใน

ภาชนะบรรจุ    

 

๒.  บทนิยาม 
 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี มีดังตอไปนี ้
๒.๑ งาผงชงดื่ม หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําเมล็ดงาท่ีมีช่ือทางพฤกษศาสตร Sesamum orientale Linn. 

ท่ีอยูในสภาพดี มาทําความสะอาด คั่วใหสุก บดใหละเอียด อาจเติมสวนประกอบอ่ืน เชน น้ําตาล เกลือ 

นมผง โกโก ธัญพืชบด แปงดัดแปร 

 

๓.  ชนิด 
 

๓.๑ งาผงชงดื่ม แบงออกเปน ๒ ชนิด คือ 
๓.๑.๑ งาผงชงดื่มชนิดไมผสมน้ําตาล 

๓.๑.๒ งาผงชงดื่มชนิดผสมน้ําตาล 
 

๔.  คุณลักษณะที่ตองการ 
 

๔.๑ ลักษณะท่ัวไป 
ตองเปนผง แหง ไมจับตัวเปนกอน 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๔.๒ สี 
 ตองมีสีดีตามธรรมชาติของงาผงชงดื่มและสวนประกอบท่ีใช 
๔.๓ กล่ิน 
 ตองมีกล่ินดีตามธรรมชาติของงาผงชงดื่มและสวนประกอบท่ีใช ไมมีกล่ินอ่ืนท่ีไมพึงประสงค เชน กล่ินอับ 

กลิ่นหืน 



มผช.๕๓๙/๒๕๕๘ 
 

 - ๒ -

๔.๔ กล่ินรส 
สารละลายในน้ําเดือดตองมีกล่ินรสท่ีดีตามธรรมชาติของงาผงชงดื่มและสวนประกอบท่ีใช ไมมีกล่ินรสอ่ืน

ท่ีไมพึงประสงค เชน กล่ินรสเปร้ียวบูด 

เม่ือตรวจสอบโดยวิธใีหคะแนนตามขอ ๙.๑ แลว ตองไมมีลักษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหน่ึง 
๔.๕ ส่ิงแปลกปลอม 

ตองไมพบส่ิงแปลกปลอมท่ีไมใชสวนประกอบท่ีใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ช้ินสวนหรือส่ิงปฏิกูล
จากสัตว  
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๔.๖ วอเตอรแอกทิวิตี  
ตองไมเกิน ๐.๖ 

การทดสอบใหใชเคร่ืองวัดวอเตอรแอกทิวิตีท่ีควบคุมอุณหภูมิท่ี (๒๕  ๒) องศาเซลเซียส 

หมายเหตุ   วอเตอรแอกทิวิตี เปนปจจัยสําคัญในการควบคุมและปองกันการเส่ือมเสียของผลิตภัณฑ

อาหารซ่ึงมีผลโดยตรงตออายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ เนื่องจากคาวอเตอรแอกทิวิตี

เปนปจจัยท่ีช้ีระดับปริมาณน้ําอิสระท่ีเช้ือจุลินทรียใชในการเจริญเติบโต 
๔.๗ อะฟลาทอกซนิ 

ตองไมเกิน ๒๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม 
การทดสอบใหปฏิบัตติาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นท่ีเทียบเทา 

๔.๘ วัตถุเจือปนอาหาร  
๔.๘.๑ หามใชสีสังเคราะหและวัตถุกันเสียทุกชนิด เวนแตกรณีท่ีติดมากับวัตถุดิบใหเปนไปตามชนิดและ

ปริมาณท่ีกฎหมายกําหนด 

๔.๘.๒ หากมีการใชสารใหความหวานแทนนํ้าตาล ใหใชไดตามชนิดและปริมาณท่ีกฎหมายกําหนด 

การทดสอบใหปฏิบัตติาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นท่ีเทียบเทา 
๔.๙ จุลินทรีย  
๔.๙.๑  จุลินทรียท้ังหมด ตองไมเกิน ๑  ๑๐

๔
 โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม   

๔.๙.๒ แซลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม 
๔.๙.๓ สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา ๑๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม 
๔.๙.๔ บาซิลลัส ซีเรียส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม 

๔.๙.๕ คลอสทริเดียม เพอรฟริงเจนส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม 

๔.๙.๖ โคลิฟอรม โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๒.๒ ตอตัวอยาง ๑๐๐ มิลลิลิตร 
๔.๙.๗ เอสเชอริเชีย โคไล ตองไมพบในตัวอยาง ๑๐๐ มิลลิลิตร 
๔.๙.๘ ยีสตและรา ตองนอยกวา ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม  

การทดสอบใหปฏิบัตติาม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธีทดสอบอ่ืนท่ีเทียบเทา 
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๕.  สุขลักษณะ 
 

๕.๑ สุขลักษณะในการทํางาผงชงดื่มใหเปนไปตามภาคผนวก ก. และสถานประกอบการตองไดรับอนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุข 

 

๖.  การบรรจุ 
 

๖.๑ ใหบรรจุงาผงชงดื่มในภาชนะบรรจุท่ีสะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันส่ิงปนเปอนจากภายนอกได  
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

๖.๒ น้ําหนักสุทธิของงาผงชงดื่มในแตละภาชนะบรรจ ุตองไมนอยกวาท่ีระบุไวท่ีฉลาก 
การทดสอบใหใชเคร่ืองช่ังน้ําหนักท่ีเหมาะสม 

 

๗.  เครื่องหมายและฉลาก 
 

๗.๑ ท่ีภาชนะบรรจุงาผงชงดื่มทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ให
เห็นไดงาย ชัดเจน 
(๑) ช่ือผลิตภัณฑ (ตาม มผช.) หรือช่ือท่ีส่ือความหมายตาม มผช. เชน งาดําผงสําเร็จรูป งาผงชงดื่ม  
(๒) ชนิด 
(๓) สวนประกอบท่ีสําคัญ เปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปนอย 
(๔) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี) 

(๕) น้ําหนักสุทธิ เปนมิลลิกรัมหรือกรัม 

(๖) วัน เดือน ปท่ีทํา และวัน เดือน ปท่ีหมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)” 
(๗)  ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา เชน ควรเก็บไวในท่ีแหง 

(๘) กรณีท่ีมีการใชสวนประกอบของอาหาร ซึ่งเปนสารกอภูมิแพ เชน มีนมเปนสวนประกอบ ใหแสดง

ขอความวา “ขอมูลสําหรับผูแพอาหาร : มีนม” 
(๙) เลขสารบบอาหาร 

(๑๐) ช่ือผูทําหรือสถานท่ีทํา พรอมสถานท่ีตั้ง หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 
ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน  

 

๘.  การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 
 

๘.๑ รุน ในท่ีนี้ หมายถึง งาผงชงดื่มท่ีมีสวนประกอบเดียวกัน ทําโดยกรรมวิธีเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกัน 
๘.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกําหนดตอไปนี้ 
๘.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป สี กล่ิน กล่ินรส ส่ิงแปลกปลอม 

การบรรจุ และเคร่ืองหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวย

ภาชนะบรรจุ เม่ือตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๑ ถึงขอ ๔.๕ ขอ ๕. และขอ ๖. 

ทุกรายการ จึงจะถือวางาผงชงดื่มรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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๘.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวอเตอรแอกทิวิตี อะฟลาทอกซิน และวัตถุเจือ

ปนอาหาร ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพ่ือทําเปนตัวอยาง
รวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพ่ิมโดยวิธีสุมจาก
รุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตาม
ขอ ๔.๖ ถึงขอ ๔.๘ ทุกรายการ จึงจะถือวางาผงชงดื่มรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

๘.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลินทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน 
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพ่ือทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม 
กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางท่ีมีน้ําหนักรวมตามท่ี

กําหนด เม่ือตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๔.๙ จึงจะถือวางาผงชงดื่มรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด 

๘.๓ เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางงาผงชงดื่มตองเปนไปตามขอ ๘.๒.๑ ขอ ๘.๒.๒ และขอ ๘.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวางาผงชงดื่ม
รุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนน้ี 

 

๙.  การทดสอบ 
 

๙.๑ การทดสอบสี กล่ิน และกล่ินรส 
๙.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูท่ีมีความชํานาญในการตรวจสอบงาผงชงดื่มอยางนอย ๕ 

คน แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ 
๙.๑.๒ เทตัวอยางงาผงชงดื่มลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบสีและกล่ินโดยการตรวจพินิจและดม 

๙.๑.๓ เทตัวอยางงาผงชงดื่มลงในภาชนะท่ีเหมาะสม เติมน้ําเดือดตามปริมาณท่ีระบุไวท่ีฉลาก ปดฝาท้ิงไว 
๓๐ วินาที หรือปฏิบัติตามที่ฉลากกําหนด ตรวจสอบกล่ินรสทันทีโดยการชิม 

๙.๑.๔ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑ 
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ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบส ีกล่ิน และกล่ินรส 
(ขอ ๙.๑.๔) 

ลักษณะท่ีตรวจสอบ ระดับการตดัสิน คะแนนท่ีไดรับ 

สี สีดีตามธรรมชาติของงาผงชงดื่มและสวนประกอบท่ีใช 
สีพอใช ใกล เคียงกับสีตามธรรมชาติของงาผงชงดื่มและ

สวนประกอบท่ีใช 
สีผิดปกติหรือมีการเปล่ียนสี  

๓ 

๒ 

 

๑ 

กล่ิน กล่ินดตีามธรรมชาติของงาผงชงดื่มและสวนประกอบท่ีใช 
กล่ินพอใชใกลเคียงกับกล่ินตามธรรมชาติของงาผงชงดื่มและ

สวนประกอบท่ีใช 
กล่ินผิดปกติหรือมีกล่ินรสอ่ืนท่ีไมพึงประสงค เชน กล่ินอับ กล่ินหืน 

๓ 

๒ 

 

๑ 

กล่ินรส กล่ินรสสารละลายของงาผงชงดื่มและสวนประกอบท่ีใชเขมขนดี 
กล่ินรสสารละลายของงาผงชงดื่มและสวนประกอบท่ีใชนอย 

กล่ินรสสารละลายผิดปกติหรือมีกล่ินรสอ่ืนท่ีไมพึงประสงค เชน  
กล่ินรสเปร้ียวบูด 

๓ 

๒ 

๑ 
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ภาคผนวก ก. 

สุขลักษณะ 

(ขอ ๕.๑) 
ก.๑ สถานท่ีตั้งและอาคารท่ีทํา 
ก.๑.๑ สถานท่ีตั้งตัวอาคารและท่ีใกลเคียง อยูในท่ีท่ีจะไมทําใหผลิตภณัฑท่ีทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย 
ก.๑.๑.๑ สถานท่ีตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้าํขัง แฉะ และสกปรก 

ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานท่ีท่ีมีฝุน เขมา ควัน  
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานท่ีนารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเล้ียงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ 

ก.๑.๒ อาคารที่ทํามีขนาดเหมาะสม มีการออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบาํรุงรักษา การทํา
ความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย 

ก.๑.๒.๑ พ้ืน ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรียบ ทําความสะอาด และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีดีตลอดเวลา 

ก.๑.๒.๒ แยกบริเวณที่ทําออกเปนสัดสวน สําหรับวัตถุดิบ วัสดุบรรจุ ผลิตภัณฑรอการบรรจุ และ

ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ไมอยูใกลหองสุขาซึ่งเปดสูบริเวณทําโดยตรง ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลว

หรือไมเก่ียวของกับการทําอยูในบริเวณท่ีทํา  
ก.๑.๒.๓ พ้ืนท่ีปฏิบตัิงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม 

ก.๑.๒.๔ หองสุขา อางลางมือมีจํานวนเหมาะสม มีอุปกรณเคร่ืองใชสําหรับทําความสะอาด หรือฆาเช้ือโรค 

ก.๒ เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณในการทํา 
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ ทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ

สะอาดไดงาย 
ก.๒.๒ เคร่ืองมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใช สะอาด กอนและหลังการใชงานตองทําความสะอาด 

เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถ
ทําความสะอาดไดงายและท่ัวถึง และเก็บไวในท่ีเหมาะสม 

ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา 
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา ตองสะอาด มีคุณภาพดี ไดจากแหลงท่ีเช่ือถือได ปลอดภัย จัดเก็บใน

ภาชนะสะอาด ปองกันการปนเปอนได แยกเก็บเปนสัดสวน 

ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ 

ก.๓.๓ เคร่ืองช่ังท่ีใชตองตรวจสอบไดเท่ียงตรง 

ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด 
ก.๔.๑ น้ําท่ีใชลางทําความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เปนน้ําสะอาดและมีปริมาณ

เพียงพอ 
ก.๔.๒ มีวิธีการปองกันและกําจัดสัตวนําเช้ือ แมลง และฝุนผงในบริเวณท่ีทําตามความเหมาะสม 
ก.๔.๓ มีวิธีการปองกันไมใหสัตวเล้ียง เชน สุนัข แมว เขาไปในบริเวณท่ีทํา 
ก.๔.๔ มีการกําจัดขยะ ส่ิงสกปรก และน้ําท้ิง อยางเหมาะสม เพ่ือไมกอใหเกิดการปนเปอนกลับลงสูผลิตภัณฑ 
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ก.๔.๕ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเช้ือและแมลง ใชในปริมาณท่ีเหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณท่ีทํา เพ่ือไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได 

ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา 
ก.๕.๑ ผูทําทุกคน ตองมีสุขภาพดีท้ังรางกายและจิตใจ รักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผาท่ี

สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมใหเสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาด
ทุกคร้ังกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา และเม่ือมือสกปรก 

ก.๕.๒ ผูทําทุกคน ตองไมกระทําการใดๆ ท่ีไมถูกสุขลักษณะในสถานท่ีทํา เชน รับประทานอาหาร สูบบุหร่ี 

 

 

 


