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สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท ๐–๒๒๐๒–๓๓๓๔-๕

ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๑๓๒ (พ.ศ. ๒๕๕๙)
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
งาตัด

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน งาตัด มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๑๐/๒๕๔๗
และคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน คณะที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๙-๑/๒๕๕๙
เมื่ อวั นที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใหยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑชุ ม ชน งาตัด มาตรฐานเลขที่ มผช.
๗๑๐/๒๕๔๗ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน งาตัด ขึ้นใหม

สํ า นั ก งานมาตรฐานผลิต ภัณ ฑ อุต สาหกรรมจึงออกประกาศยกเลิ ก ประกาศสํานั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๗๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ และออกประกาศ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน งาตัด มาตรฐานเลขที่ มผช.๗๑๐/๒๕๕๙ ขึ้นใหม ดังมีรายละเอียดตอทาย
ประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชนับแตวันที่ประกาศ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ธวัช ผลความดี
เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
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งาตัด

๑. ขอบขาย

๑.๑ มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ครอบคลุมเฉพาะงาตัดที่บรรจุในภาชนะบรรจุปดไดสนิท

๒. บทนิยาม

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้ มีดังตอไปนี้
๒.๑ งาตัด หมายถึง ผลิตภัณฑที่ไดจากการนํางาขาว งาดํา งาแดง งาขี้มอน อยางใดอยางหนึ่งหรือผสมกัน
คัดเลือกสิ่งเจือปนออก ทําความสะอาด คั่วใหสกุ แลวคลุกกับสวนผสมของน้ําหรือน้ําสมุนไพร น้ําตาลหรือ
น้ําออย และกลูโคสซีรัป (แบะแซ) ที่เคี่ยวจนมีความเหนียวพอเหมาะ อาจปรุงแตงดวยสวนผสมอื่น เชน
น้ําผึ้ง สมุนไพร ทําเปนแผนแลวตัดเปนชิ้นหรือทําใหมีรูปรางตามตองการ แลวบรรจุในภาชนะบรรจุ

๓. คุณลักษณะที่ตองการ

๓.๑ ลักษณะทั่วไป
ในภาชนะบรรจุเดียวกันตองมีรูปรางและขนาดใกลเคียงกัน แตละชิ้นตองไมติดกันแนนและแยกออกได
งายดวยมือโดยไมเสียรูปทรง อาจมีชิ้นหักไดบางเล็กนอย
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
๓.๒ ลักษณะเนื้อสัมผัส
ตองกรอบ ไมแข็งกระดาง
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจและชิม
๓.๓ สี
ตองมีสีที่ดีตามธรรมชาติของงาตัดและสวนประกอบที่ใช
๓.๔ กลิ่นรส
ตองมีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของงาตัดและสวนประกอบที่ใช ไมมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน กลิ่นอับ
กลิ่นหืน กลิ่นสาบ รสขม
เมื่อตรวจสอบโดยวิธีใหคะแนนตามขอ ๘.๑ แลว ตองไมมีลกั ษณะใดได ๑ คะแนน จากผูตรวจสอบคนใดคนหนึ่ง
๓.๕ สิ่งแปลกปลอม
ตองไมพบสิ่งแปลกปลอมที่ไมใชสวนประกอบที่ใช เชน เสนผม ดิน ทราย กรวด ชิ้นสวนหรือสิ่งปฏิกูล
จากสัตว
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
-๑-
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๓.๖ วอเตอรแอกทิวิตี
ตองไมเกิน ๐.๖
การทดสอบใหใชเครื่องวัดวอเตอรแอกทิวิตีที่ควบคุมอุณหภูมิที่ (๒๕  ๒) องศาเซลเซียส
หมายเหตุ วอเตอรแอกทิวิตี เปนปจจัยสําคัญในการควบคุมและปองกันการเสื่อมเสียของผลิตภัณฑ
อาหาร ซึ่งมีผลโดยตรงตออายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ เนื่องจากคาวอเตอรแอกทิวิตีเปน
ปจจัยทีช่ ี้ระดับปริมาณน้ําอิสระที่เชื้อจุลินทรียใชในการเจริญเติบโต
๓.๗ อะฟลาทอกซิน
ตองไมเกิน ๒๐ ไมโครกรัมตอกิโลกรัม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา
๓.๘ คาเพอรออกไซด
ตองไมเกิน ๓๐ มิลลิกรัมสมมูลเพอรออกไซดออกซิเจนตอกิโลกรัม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม IUPAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา
๓.๙ วัตถุเจือปนอาหาร
หามใชสีและวัตถุกันเสียทุกชนิด เวนแตกรณีที่ติดมากับวัตถุดิบใหเปนไปตามชนิดและปริมาณที่กฎหมาย
กําหนด
การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา
๓.๑๐ จุลินทรีย
๓.๑๐.๑ จุลินทรียทั้งหมด ตองนอยกวา ๑ × ๑๐๖ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๒ แซลโมเนลลา ตองไมพบในตัวอยาง ๒๕ กรัม
๓.๑๐.๓ สแตฟโลค็อกคัส ออเรียส ตองนอยกวา ๑๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๔ บาซิลลัส ซีเรียส ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๕ เอสเชอริเชีย โคไล โดยวิธีเอ็มพีเอ็น ตองนอยกวา ๓ ตอตัวอยาง ๑ กรัม
๓.๑๐.๖ ยีสตและรา ตองไมเกิน ๑๐๐ โคโลนีตอตัวอยาง ๑ กรัม
การทดสอบใหปฏิบัติตาม AOAC หรือ BAM (U.S.FDA) หรือวิธีทดสอบอื่นที่เทียบเทา

๔. สุขลักษณะ

๔.๑ สุขลักษณะในการทํางาตัด ใหเปนไปตามภาคผนวก ก. และสถานประกอบการตองไดรับ อนุญาตจาก
กระทรวงสาธารณสุข

๕. การบรรจุ

๕.๑ ใหบรรจุงาตัดในภาชนะบรรจุที่สะอาด ปดไดสนิท และสามารถปองกันสิ่งปนเปอนจากภายนอกได
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ
๕.๒ น้ําหนักสุทธิของงาตัดในแตละภาชนะบรรจุ ตองไมนอยกวาที่ระบุไวที่ฉลาก
การทดสอบใหใชเครื่องชั่งที่เหมาะสม
-๒-

๖. เครื่องหมายและฉลาก
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๖.๑ ที่ภาชนะบรรจุงาตัดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น
ไดงาย ชัดเจน
(๑) ชื่อผลิตภัณฑ (ตาม มผช.) หรือชื่อที่ส่อื ความหมายตาม มผช. เชน งาแผน งากระจก งาโหยว
(๒) สวนประกอบที่สําคัญ เปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณและเรียงจากมากไปนอย
(๓) ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (ถามี ใหแสดงกลุมหนาที่และชื่อวัตถุเจือปนอาหาร)
(๔) น้ําหนักสุทธิ เปนกรัมหรือกิโลกรัม
(๕) วัน เดือน ปที่ทํา และวัน เดือน ปที่หมดอายุ หรือขอความวา “ควรบริโภคกอน (วัน เดือน ป)”
(๖) ขอแนะนําในการบริโภคและการเก็บรักษา (ถามี)
(๗) เลขสารบบอาหาร
(๘) ชื่อผูทําหรือสถานที่ทํา พรอมสถานที่ตั้ง หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

๗. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

๗.๑ รุน ในที่นี้ หมายถึง งาตัดที่มีสวนประกอบเดียวกัน ทําในระยะเวลาเดียวกัน
๗.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้
๗.๒.๑ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ลักษณะเนื้อสัมผัส สี กลิ่นรส
สิ่งแปลกปลอม การบรรจุ และเครื่องหมายและฉลาก ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เมื่อตรวจสอบแลวทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑ ถึงขอ ๓.๕
ขอ ๕. และขอ ๖. จึงจะถือวางาตัดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๒ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบวอเตอรแอกทิวิตี อะฟลาทอกซิน คาเพอร
ออกไซด และวัตถุเจือปนอาหาร ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน จํานวน ๓ หนวยภาชนะ
บรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม กรณีตัวอยางไมพอใหชัก
ตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่กําหนด เมื่อตรวจสอบแลว
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๖ ถึงขอ ๓.๙ จึงจะถือวางาตัดรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๗.๒.๓ การชักตัวอยางและการยอมรับ สําหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน
จํานวน ๓ หนวยภาชนะบรรจุ เพื่อทําเปนตัวอยางรวม โดยมีน้ําหนักรวมไมนอยกวา ๓๐๐ กรัม
กรณีตัวอยางไมพอใหชักตัวอยางเพิ่มโดยวิธีสมุ จากรุนเดียวกันใหไดตัวอยางที่มีน้ําหนักรวมตามที่
กําหนด เมื่อตรวจสอบแลวตัวอยางตองเปนไปตามขอ ๓.๑๐ จึงจะถือวางาตัดรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
๗.๓ เกณฑตัดสิน
ตัวอยางงาตัดตองเปนไปตามขอ ๗.๒.๑ ขอ ๗.๒.๒ และขอ ๗.๒.๓ ทุกขอ จึงจะถือวางาตัดรุนนั้นเปนไป
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนนี้
-๓-
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๘. การทดสอบ

๘.๑ การทดสอบสีและกลิ่นรส
๘.๑.๑ ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูที่มีความชํานาญในการตรวจสอบงาตัดอยางนอย ๕ คน
แตละคนจะแยกกันตรวจและใหคะแนนโดยอิสระ
๘.๑.๒ เทตัวอยางงาตัดลงในจานกระเบื้องสีขาว ตรวจสอบโดยการตรวจพินิจและชิม
๘.๑.๓ หลักเกณฑการใหคะแนน ใหเปนไปตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ หลักเกณฑการใหคะแนนในการทดสอบสีและกลิ่นรส
(ขอ ๘.๑.๓)
ลักษณะที่ตรวจสอบ
ระดับการตัดสิน
คะแนนที่ไดรับ
สี
สีดีตามธรรมชาติของงาตัดและสวนประกอบที่ใช
๓
สีพอใชใกลเคียงกับสีตามธรรมชาติของงาตัดและ
๒
สวนประกอบที่ใช
สีผิดปกติหรือมีการเปลี่ยนสี
๑
กลิ่นรส
กลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของงาตัดและสวนประกอบที่ใช
๓
กลิ่นรสพอใชใกลเคียงกับกลิ่นรสตามธรรมชาติของ
๒
งาตัดและสวนประกอบที่ใช
กลิ่นรสผิดปกติหรือมีกลิ่นรสอื่นที่ไมพึงประสงค เชน
๑
กลิ่นอับ กลิ่นหืน กลิ่นสาบ รสขม

-๔-

ภาคผนวก ก.
สุขลักษณะ
(ขอ ๔.๑)
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ก.๑ สถานที่ตั้งและอาคารที่ทํา
ก.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและที่ใกลเคียง อยูในที่ที่จะไมทําใหผลิตภัณฑที่ทําเกิดการปนเปอนไดงาย โดย
ก.๑.๑.๑ สถานที่ตั้งตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ สะอาด ไมมีน้ําขัง แฉะ และสกปรก
ก.๑.๑.๒ อยูหางจากบริเวณหรือสถานที่ที่มีฝุน เขมา ควัน
ก.๑.๑.๓ ไมอยูใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ เชน บริเวณเพาะเลี้ยงสัตว แหลงเก็บหรือกําจัดขยะ
ก.๑.๒ อาคารที่ทํา มีข นาดเหมาะสม มีก ารออกแบบและกอสรางในลักษณะที่งายแกการบํารุงรักษา
การทําความสะอาด และสะดวกในการปฏิบัติงาน โดย
ก.๑.๒.๑ พื้น ฝาผนัง และเพดานของอาคารที่ทํา กอสรางดวยวัสดุที่คงทน เรี ยบ ทําความสะอาด และ
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา
ก.๑.๒.๒ แยกบริ เ วณที่ทํา ออกเป น สัด ส ว น สํ าหรั บ วั ต ถุ ดิ บ วั ส ดุ บ รรจุ ผลิ ต ภั ณ ฑ ร อการบรรจุ และ
ผลิตภัณฑสําเร็จรูป ไมอยูใกลหองสุขาซึ่งเปดสูบริเวณทําโดยตรง ไมมีสิ่งของที่ไมใชแลวหรือไม
เกี่ยวของกับการทําอยูในบริเวณที่ทํา
ก.๑.๒.๓ พื้นที่ปฏิบัติงานไมแออัด มีแสงสวางเพียงพอ และมีการระบายอากาศที่เหมาะสม
ก.๑.๒.๔ หองสุขา อางลางมือมีจํานวนเหมาะสม มีอุปกรณเครื่องใชสําหรับทําความสะอาด หรือฆาเชื้อโรค
ก.๒ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณในการทํา
ก.๒.๑ ภาชนะหรืออุปกรณในการทําที่สัมผัสกับผลิตภัณฑทําจากวัสดุมีผิวเรียบ ไมเปนสนิม ลางทําความ
สะอาดไดงาย
ก.๒.๒ เครื่อ งมื อ เครื่ อ งจัก ร และอุ ป กรณ ที่ ใช สะอาด ก อ นและหลั งการใช ง านตอ งทํ าความสะอาด
เหมาะสมกับการใชงาน ไมกอใหเกิดการปนเปอน ติดตั้งไดงาย มีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งสามารถ
ทําความสะอาดไดงายและทั่วถึง และเก็บไวในที่เหมาะสม
ก.๓ การควบคุมกระบวนการทํา
ก.๓.๑ วัตถุดิบและสวนผสมในการทํา ตองสะอาด มีคุณภาพดี ไดจากแหลงที่เชื่อถือได ปลอดภัย จัดเก็บ
ในภาชนะสะอาด ปองกันการปนเปอนได แยกเก็บเปนสัดสวน
ก.๓.๒ การทํา การเก็บรักษา การขนยาย และการขนสง ใหมีการปองกันการปนเปอนและการเสื่อมเสียของ
ผลิตภัณฑ
ก.๓.๓ เครื่องชั่งที่ใชตองตรวจสอบไดเที่ยงตรง
ก.๔ การสุขาภิบาล การบํารุงรักษา และการทําความสะอาด
ก.๔.๑ น้ําที่ใ ชลางทําความสะอาดเครื่อ งมือ เครื่อ งจักร อุปกรณ และมือของผูทํา เป นน้ําสะอาดและมี
ปริมาณเพียงพอ
ก.๔.๒ มีวิธกี ารปองกันและกําจัดสัตวนําเชื้อ แมลง และฝุนผงในบริเวณที่ทําตามความเหมาะสม
ก.๔.๓ มีวิธีการปองกันไมใหสัตวเลี้ยง เชน สุนัข แมว เขาไปในบริเวณที่ทํา
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ก.๔.๔ มี ก ารกํ าจั ด ขยะ สิ่งสกปรก และน้ําทิ้ ง อย างเหมาะสม เพื่ อไม กอ ให เกิด การปนเป อ นกลับ ลงสู
ผลิตภัณฑ
ก.๔.๕ สารเคมีที่ใชลางทําความสะอาด และใชกําจัดสัตวนําเชื้อและแมลง ใชในปริมาณที่เหมาะสม และ
เก็บแยกจากบริเวณที่ทํา เพื่อไมใหปนเปอนลงสูผลิตภัณฑได
ก.๕ บุคลากรและสุขลักษณะของผูทํา
ก.๕.๑ ผูทําทุกคน ตองมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ รักษาความสะอาดสวนบุคคลใหดี เชน สวมเสื้อผา
ที่สะอาด มีผาคลุมผมเพื่อปองกันไมใหเสนผมหลนลงในผลิตภัณฑ ไมไวเล็บยาว ลางมือใหสะอาด
ทุกครั้งกอนปฏิบัติงาน หลังการใชหองสุขา และเมื่อมือสกปรก
ก.๕.๒ ผูทําทุกคน ตองไมกระทําการใดๆ ที่ไมถูกสุขลักษณะในสถานที่ทํา เชน รับประทานอาหาร สูบบุหรี่
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