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มาตรฐานสินคาเกษตร 

ชาใบหมอน 

1    ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับชาจากใบหมอน (mulberry leaf tea) ท่ีทําใหแหง ไมเติมสารแตงกล่ินรส    

และไมมีสวนประกอบอื่นท่ีไมใชใบหมอน ใชตมหรือชงกับน้ําเปนเคร่ืองดื่มเพ่ือการบริโภคเทานั้น 

1.2 มาตรฐานนี้ ไมรวมชาใบหมอนผงสําเร็จรูป (mulberry leaf instant tea)  

2    นิยาม 

ความหมายของคาํท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี ้

2.1 ใบหมอน (mulberry leaf) หมายถึง ใบของตนหมอน ซ่ึงมีช่ือวิทยาศาสตรวา Morus spp. อยูในวงศ 

Moraceae ใบหมอนประกอบดวย สวนของแผนใบ เสนใบ และกานใบ (ภาพท่ี ก.1) 

2.2  ชาใบหมอน (mulberry leaf tea) หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําใบหมอนสด มาแปรรูปเปนช้ินแหง

หรือผงแหง เพ่ือใชตมหรือชงกับน้ําเปนเคร่ืองดื่ม 

2.3 ชาเขียวใบหมอน (mulberry leaf green tea) หมายถึง ชาใบหมอนท่ีผลิตจากการนําใบหมอนสด  มาตัด

หรือห่ัน แลวอบหรือนึ่งดวยไอน้ํา หรือลวกดวยน้ํารอน ทําใหเย็นโดยการผึ่งลม คั่วใหแหง หรือคั่วนวดใหใบ

หมอนชํ้า แลวอบดวยลมรอนใหแหง 

2.4 ชาดําใบหมอน (mulberry leaf black tea) หมายถึง ชาใบหมอนท่ีผลิตจากการนําใบหมอนสดมาตัดหรือห่ัน 

คั่วใหแหงหรือคั่วนวดใหใบหมอนชํ้า แลวอบดวยลมรอนใหแหง 

3    ชนิด 

ชาใบหมอน แบงตามกระบวนการแปรรูปเปน 2 ชนิด ดังนี ้

3.1  ชาเขียวใบหมอน (mulberry leaf green tea)  
3.2  ชาดําใบหมอน (mulberry leaf black tea)  
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4    ลักษณะที่ตองการ  

4.1      ลักษณะท่ัวไป  
4.1.1 เปนช้ินแหงหรือผงแหง  
4.1.2 ไมมีสวนประกอบอื่นท่ีไมใชใบหมอน 

4.1.3 น้ําชาใบหมอน มีรสตามธรรมชาติ ไมมีรสขม และมีสีตรงตามชนิดท่ีระบุ ดังนี ้

(1)   ชาเขยีวใบหมอน น้าํชามีสีเขยีวออน หรือสีเขยีวออนปนน้ําตาล  
(2)   ชาดําใบหมอน น้ําชามีสีเหลืองออนปนน้ําตาล หรือสีน้าํตาล 

4.2  มีความชื้นไมเกิน 7% โดยน้ําหนัก 

4.3  ส่ิงแปลกปลอม 
4.3.1 ไมมีแมลงหรือช้ินสวนของแมลง โดยเฉพาะมอดยาสูบ (ภาพท่ี ก.2)  

4.3.2 ไมมีช้ินสวนหรือส่ิงปฏิกูลของสัตวพาหะนาํโรคหรือสัตวอ่ืน 

4.3.3 ไมมีส่ิงแปลกปลอม เชน เสนผม ดนิ ทราย กรวด หรือสวนตางๆท่ีเปนช้ินสวนของพชืท่ีไมใชใบหมอน  

5    วัตถุเจือปนอาหาร 

ไมใหใชวัตถุเจือปนอาหารทุกชนิด  

6     สารปนเปอน  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ชาสมุนไพร และขอกําหนดของมาตรฐาน    

สินคาเกษตรท่ีเก่ียวกับสารปนเปอน 

7     สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง 

สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง สารพิษตกคาง : 

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได 
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8     สุขลักษณะ 

8.1   การปฏิบัติในการแปรรูปชาใบหมอน ใหเปนไปตาม มกษ. 9023 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง 
หลักเกณฑการปฏิบตัิ : หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร 

 
8.2  จุลินทรียในชาใบหมอนตองไมเกินเกณฑกําหนดในตารางที่ 1  ดังนี ้

ตารางที่ 1  จุลินทรียในชาใบหมอน 

(ขอ 8.2) 

 

ชนิดจุลินทรีย n c m M 

 สตาฟโลคอคคัส ออเรียส  

(Staphylococcus aureus) 
5 0 ไมพบใน 0.1 g (กรัม) - 

 แซลโมเนลลา  

(Salmonella spp.) 
5 0 ไมพบใน 25 g (กรัม) - 

หมายเหตุ  
n   หมายถึง   จํานวนตวัอยางท่ีนาํมาตรวจสอบจากชาใบหมอนแตละรุน (lot) 
c   หมายถึง   จาํนวนตัวอยางสูงสุดท่ียอมใหพบจุลินทรียในระดับสูงกวาคากําหนด m 

m  หมายถึง   จํานวนจุลินทรียท่ียอมรับไดในตวัอยางท่ีตรวจสอบ 

M  หมายถึง   จํานวนจุลินทรียสูงสุดท่ีพบในตัวอยางท่ีตรวจสอบและมีผลใหไมยอมรับชาใบหมอนรุนท่ีตรวจสอบ 

กรณีท่ีไมไดกําหนด M ไว ใหใชคา m คูกับคา c เปนเกณฑตัดสิน 

กรณีท่ีกําหนดคา M ไว หากตรวจพบจุลินทรียในตัวอยางสูงกวาคา m จํานวนตัวอยางท่ีตรวจพบจุลินทรีย

เกินคา m ตองไมเกินคา c แตท้ังนี้ จํานวนจุลินทรียท่ีพบตองไมเกินคา M 

กรณีผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิต (เชน Good Manufacturing Practice: GMP/  

Hazard Analysis and Critical Control Points: HACCP) และประวัติการผลิตท่ีดี อาจลดจํานวนคร้ัง           

ในการชักตัวอยางเพ่ือตรวจสอบขอกําหนดเร่ืองจุลินทรีย    

9     การบรรจ ุ

ใหบรรจุชาใบหมอนในภาชนะบรรจุท่ี สะอาด แหง ผนึกไดเรียบรอย สามารถปองกันความชืน้ และการปนเปอน

ท่ีทําใหเกิดอันตรายตอสุขภาพของผูบริโภค 

 



มกษ.3000-2552 

 

4

 
10    ฉลาก 

ใหแสดงฉลากตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และอยางนอยตองมีขอความ ท่ีแสดงรายละเอียดให

เห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี ้

10.1  ภาชนะบรรจุท่ีจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความท่ีภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

10.1.1   ช่ือเรียกผลิตภัณฑ “ชาเขียวใบหมอน” หรือ “ชาดําใบหมอน”  
10.1.2   ช่ือและท่ีตั้งของผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาท่ีจําหนายในประเทศ ช่ือและท่ีตั้ง

ของผูผลิต หรือผูนําเขา หรือผูจัดจําหนาย สําหรับสินคาท่ีผลิตเพ่ือการสงออก แลวแตกรณี  

10.1.3   น้ําหนักสุทธิ เปนหนวยในระบบเมตริก (metric system) 
10.1.4   วัน เดือน ป ท่ีผลิต และ/หรือ ขอความวา “ควรบริโภคกอน วัน เดือน ป” 

10.1.5   คําแนะนําในการเก็บรักษา  
10.1.6   คําแนะนําในการบริโภค  

10.1.7   กรณีท่ีผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย และกรณีท่ีผลิตเพ่ือการสงออกให

แสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได  

10.2  ภาชนะบรรจุท่ีไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความในเอกสารกํากับสินคา หรือแสดงไว

ท่ีภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

10.2.1   ช่ือเรียกผลิตภัณฑ “ชาเขียวใบหมอน” หรือ “ชาดําใบหมอน”  

10.2.2   ช่ือและท่ีตั้งของผูผลิต สําหรับสินคาท่ีผลิตในประเทศ  ช่ือและท่ีตั้งของผูนําเขา และประเทศผูผลิต

สําหรับการนําเขา แลวแตกรณี 

10.2.3   น้ําหนักสุทธิ เปนหนวยในระบบเมตริก  
10.2.4   วัน เดือน ป ท่ีผลิต  

10.2.5   กรณีท่ีผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย และกรณีท่ีผลิตเพ่ือการสงออกให

แสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได 

10.3  การกลาวอางทางสุขภาพ 

ตองไมมีขอความท่ีมีความหมายใหเขาใจวาเปนการกลาวอางทางสุขภาพ เวนแตมีขอมูลทางวิทยาศาสตรท่ีได

พิสูจนและเปนท่ียอมรับแลว และเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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11    เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรอืเครื่องหมายรับรอง 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง 

12    วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

12.1  วิธีวเิคราะห   

ใหใชวิธีท่ีกําหนดในตารางที ่2 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี ้

ตารางที่ 2   วิธีวิเคราะหชาใบหมอน 
(ขอ 12.1) 

ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

1. ลักษณะท่ัวไป             

 

 

ใหแตงตั้งคณะผูตรวจสอบ ประกอบดวยผูท่ีมี

ความชํานาญในการตรวจสอบชาใบหมอน  

อยางนอย 5 คน แตละคนแยกกันตรวจและ   

ใหคะแนนโดยอิสระ 

 

 

 

1.1 ลักษณะของชาใบหมอนแหง  

(ขอ 4.1.1 และ ขอ 4.1.2) 
1.1 ใหเทตัวอยางชาใบหมอนในจานกระเบื้อง  

สีขาว ตรวจพนิิจลักษณะท่ัวไปและสวนประกอบ

อ่ืนท่ีไมใชใบหมอน 

ตรวจพนิิจ 

1.2 ลักษณะของน้าํชาใบหมอน  

ไดแก สี รส และการปรุงแตง

กล่ินรสดวยวตัถุเจือปนอาหาร   

(ขอ 4.1.3 และ ขอ 5) 

1.2 เตรียมน้ําชาใบหมอนตามคําแนะนําท่ีระบุใน

ฉลาก หรือช่ังตัวอยางชาใบหมอนจํานวน 1.5 g 

ถึง 2 g ใสในภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสม เติมน้ํา

เดือดปริมาณ 150 ml (มิลลิลิตร) แลวท้ิงไว     
6 นาที ตรวจสอบสี รส และการปรุงแตงกล่ินรส 

จากนํ้าชาท่ีได 

การตรวจพนิิจและ       

การประเมินทางประสาท

สัมผสั 

2. ความชื้น (ขอ 4.2) AOAC 925.19 หรือวิธีท่ีมีความถูกตอง

เทียบเทา (equivalent method) 
Gravimetry 

3. ส่ิงแปลกปลอม (ขอ 4.3)     AOAC 981.18 หรือวิธีท่ีมีความถูกตอง

เทียบเทา  
Flotation method 
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ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

4. สี (ขอ 5) เทชาใบหมอนประมาณ 0.5 g  ถึง 1 g ลงบน

กระดาษกรอง พับกระดาษกรองเขาหากันแลว

ขยี้ เทชาใบหมอนออกจากกระดาษกรองใหหมด 

พนน้ําลงบนกระดาษกรองพอเปยก ตองไมมีสี

ติดและเห็นไดชัดบนกระดาษกรองนั้น 

การละลาย 

5. สตาฟโลคอคคัส ออเรียส  

(Staphylococcus aureus)      

(ขอ 8.2) 

Bacteriological Analytical Manual (BAM) 

Chapter 12 หรือวิธีท่ีมีความถูกตองเทียบเทา  

Plate counting method 

หรือ Detection by 

enrichment 

6. แซลโมเนลลา  

(Salmonella spp.)  

(ขอ 8.2) 

Bacteriological Analytical Manual (BAM) 

Chapter 5 หรือวิธีท่ีมีความถูกตองเทียบเทา  

Pre-enrichment/ 

enrichment และ 

Biochemical  

7. น้ําหนักสุทธิ                  

(ขอ 10.1 และ ขอ 10.2) 

ช่ังน้ําหนัก Gravimetry 

12.2  วิธีชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามภาคผนวก ข   
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ภาคผนวก ก 

 ภาพประกอบ 

(ขอ 2.1 และ 4.3.1) 

 

                                        
 

ภาพที่ ก.1 ใบหมอน 
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ก.2  มอดยาสูบ  

ท่ีมา  :  ไดรับความอนเุคราะหภาพจาก 

สถาบันหมอนไหมแหงชาตเิฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินนีาถ 

 เสนใบ 

 แผนใบ 

 กานใบ 

ดานหลังใบ ดานหนาใบ 

2 mm 
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ภาคผนวก  ข  
คําแนะนําวิธีชักตัวอยาง 

(ขอ 12.2) 

ข.1   นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในวิธีชักตัวอยางชาใบหมอน มีดังตอไปนี้ 

ข.1.1 รุน (lot) หมายถึง ชาใบหมอนท่ีมาจากแหลงผลิตเดียวกัน ผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในภาชนะ

บรรจุชนิดเดียวกัน  

ข.1.2 การชักตัวอยาง (sampling procedure) หมายถึง การกําหนดวิธีเก็บและกําหนดขนาดตัวอยางจากรุน

สินคาเพ่ือตรวจสอบใหไดขอมูลท่ีนํามาใชตัดสินการยอมรับรุนสินคา แบงเปน 2 ระดับ ดังนี้ 
(1) การชักตัวอยางขั้นตน หมายถึง การเก็บตัวอยางจากรุนสินคาโดยตรงเพื่อเปนตัวแทนของรุนสินคาใน

ปริมาณท่ีเพียงพอตอการวิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา 

(2) การชักตัวอยางขั้นท่ีสอง หมายถึง การรวมตัวอยางขั้นตนใหเปนเนื้อเดียวกัน และลดจํานวนตัวอยางลงใน

ปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือการตรวจวิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา 

ข.2   วิธีการชักตัวอยางขั้นตน 

ข.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากชาใบหมอนในรุนเดียวกันตามการชักตัวอยางขั้นตนท่ีกําหนดในตารางที่ ข.1 

สําหรับภาชนะบรรจุขนาดไมเกิน 1 kg (กิโลกรัม) หรือ ตารางท่ี ข.2 สําหรับภาชนะบรรจุขนาดเกิน 10 kg 

สําหรับภาชนะบรรจุขนาดเกิน 1 kg แตไมเกิน 10 kg ใหชักตัวอยางตามตารางท่ี ข.1 หรือ ตารางท่ี ข.2 ก็ได  

นําตัวอยางขั้นตนมาตรวจสอบภาชนะบรรจุ ฉลาก น้ําหนักสุทธิ การกลาวอางทางสุขภาพ และเคร่ืองหมายการ
ตรวจสอบทางราชการ หรือเคร่ืองหมายรับรอง  

ข.2.2 หากผลการตรวจสอบตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด ขอ 9 และขอ 10 ใหถือวาชาใบหมอนรุนนั้น

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ขอ 9 และขอ 10 
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ตารางที่ ข.1   การชักตัวอยางขั้นตน สําหรับภาชนะบรรจุขนาดไมเกิน 1 kg 
(ขอ ข.2.1) 

ขนาดรุน 

(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ) 

ขนาดตัวอยาง 

(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ) 

ไมเกิน 500 

500 ถึง 1,000 

มากกวา 1,000 

10 

15  

20  

ตารางที่ ข.2   การชักตัวอยางสําหรับภาชนะบรรจุขนาดเกิน 10 kg 

(ขอ ข.2.1) 

ขนาดรุน 

(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ) 

ขนาดตัวอยาง 

(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ) 

ไมเกิน 10 

11-50 

50 -100 

ตั้งแต 101 ขึน้ไป 

2 

3 

5 

7 

  

ข.3   วิธีการชักตัวอยางขั้นท่ีสอง 

ใหสุมชักตัวอยางชาใบหมอนแบบกระจายจากตัวอยางขั้นตน (ขอ ข.2.1) เพ่ือสงหนวยปฏิบัติการตรวจ

วิเคราะหคุณภาพ สําหรับการวิเคราะหสารปนเปอน และสารพิษตกคาง ใหเปนไปตามวิธีชักตัวอยางใน

มาตรฐานสินคาเกษตรท่ีเก่ียวของ   

วิธีการชักตัวอยางสําหรับภาชนะบรรจุขนาดไมเกิน 1 kg  

หากภาชนะบรรจุมีขนาดไมเกิน 200 g การชักตัวอยางเพ่ือวิเคราะหจุลินทรียใหชักตัวอยางท้ังภาชนะบรรจุ
โดยไมตองเปดภาชนะบรรจุ ใหไดจํานวนตัวอยางตามท่ีกําหนด 
หากภาชนะบรรจุมีขนาดเกิน 200 g การชักตัวอยางเพ่ือวิเคราะหจุลินทรียใหชักตัวอยางท้ังภาชนะบรรจุโดย
ไมตองเปดภาชนะบรรจุ ใหไดจํานวนตัวอยางตามท่ีกําหนด หรือสุมชักตัวอยางในแตละภาชนะบรรจุเพ่ือ

วิเคราะหจุลินทรียกอน โดยใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมใหไดจํานวนตัวอยางตามท่ีกําหนด  

จากนั้นนําตัวอยางขั้นตนท่ีเหลือมารวมใหเปนเนื้อเดียวกัน และชักตัวอยางจนไดน้ําหนักเพียงพอตอการ

วิเคราะหคุณภาพดานอ่ืนๆ หากขนาดตัวอยางไมเพียงพอสําหรับการวิเคราะหใหชักตัวอยางขั้นตนเพ่ิม จนได

น้ําหนักเพียงพอตอการวิเคราะห 
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วิธีการชักตัวอยางสําหรับภาชนะบรรจุขนาดเกิน 10 kg และภาชนะบรรจุขนาดเกิน 1 kg แตไมเกิน 10 kg  
ใหสุมชักตัวอยางในแตละภาชนะบรรจุเพ่ือวิเคราะหจุลินทรียกอนโดยใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมใหไดจํานวน

ตัวอยางตามท่ีกําหนด จากนั้นใหสุมชักตัวอยางในแตละภาชนะบรรจุมารวมใหเปนเนื้อเดียวกันจนไดน้ําหนัก

เพียงพอตอการวิเคราะหคุณภาพดานอ่ืนๆ 

ข.3.1  จุลินทรีย (ขอ 8.2) 

ข.3.1.1 ใหชักตัวอยางชาใบหมอนจากตัวอยางขั้นตน (ขอ ข.2.1) จํานวน 5 ตัวอยาง ตัวอยางละไมนอยกวา 

150 g บรรจุในภาชนะปดสนิท เพ่ือสงตรวจวิเคราะหจุลินทรีย  
ข.3.1.2  หากผลการวิเคราะหตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด ขอ 8.2 ใหถือวาชาใบหมอนรุนนั้นเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนด ขอ 8.2 

ข.3.2  ลักษณะท่ัวไปและส่ิงแปลกปลอม (ขอ 4.1 และ ขอ 4.3) สีและการปรุงแตงกล่ินรส (ขอ 5) 
ข.3.2.1 ใหชักตัวอยางชาใบหมอนจากตัวอยางขั้นตน (ขอ ข.2.1) จนไดน้ําหนัก 300 g เพ่ือตรวจวิเคราะห

ลักษณะท่ัวไป ส่ิงแปลกปลอม การใสสี และการปรุงแตงกล่ินรส  
ข.3.2.2 หากผลการวิเคราะหตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด ขอ 4.1 ขอ 4.3 และ ขอ 5 ใหถือวาชาใบหมอน

รุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด ขอ 4.1  ขอ 4.3  และ ขอ 5 

ข.3.3  ความชื้น (ขอ 4.2) 

ข.3.3.1 ใหชักตัวอยางชาใบหมอนจากตัวอยางขั้นตน (ขอ ข.2.1) จํานวน 2 ตัวอยาง ตัวอยางละ 50 g บรรจุ

ในภาชนะปดสนิท เพ่ือตรวจหาความชื้น  

ข.3.3.2 หากผลการตรวจตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด ขอ 4.2 ใหถือวาชาใบหมอนรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ

ท่ีกําหนด ขอ 4.2 
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ภาคผนวก ค 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวยท่ี SI (International System of Units หรือ Le Système 

international d' unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี ้ 

 
รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล 

กรัม (gram) g 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

ความยาว มิลลิเมตร (millimeter) mm 

ปริมาตร มิลลิลิตร (milliliter) ml 

 
 
 
 
 
 
 


