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มาตรฐานสินคาเกษตร

พริกแหง
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ครอบคลุม พริกแหง (Whole dried chili peppers) ผลิตจากพืชสกุลพริก (Capsicum
sp.) อยูในวงศ Solanaceae ไดแก
1.1 พริกขี้หนู ไดแก
1.1.1 พริกขี้หนูผลเล็ก (Capsicum frutescens Linn.) เชน พริกกระเหรี่ยง และพริกขี้หนูสวน
1.1.2 พริกขี้หนูผลใหญ (Capsicum annuum Linn.) เชน พริกจินดา พริกหัวเรือ พริกหวยสีทน
และพริกยอดสน
1.2 พริกใหญ (Capsicum annuum Linn.) เชน พริกบางชาง พริกหยวก และพริกมัน

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 พริกแหง หมายถึง ผลพริกที่สุกหรือแกจัด ที่ผานกระบวนการทําใหแหง อาจมีกานหรือไมมีกานติด
อยูก็ได สําหรับจําหนายปลีกหรือบรรจุปริมาณมากเพื่อขายสง เพื่อใชปรุงรสหรือใชเปนสวนประกอบ
อาหารเพื่อการบริโภค รวมถึงพริกแหงที่จําหนายเพื่อนําไปแบงบรรจุ หรือใชในการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ

3 ชนิด
พริกแหงแบงออกเปน 2 ชนิด คือ
3.1 พริกขี้หนูแหง
3.2 พริกใหญแหง
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4 คุณภาพ
4.1 คุณภาพทั่วไป
พริกแหงตองมีคุณภาพดังตอไปนี้และมีตําหนิไมเกินเกณฑที่ระบุไวในขอ 5
(1) ไมมีกลิ่นอับ หรือกลิ่นแปลกปลอม
(2) พริกแหงในบรรจุภัณฑเดียวกันตองเปนชนิดเดียวกัน
(3) ไมมีศัตรูพืช หรือชิ้นสวนของศัตรูพืช
(4) ไมเนาเสียจนทําใหไมเหมาะตอการบริโภค
(5) ไมเห็นเสนใยของเชื้อรา เมื่อมองดวยตาเปลา
(6) ความชื้นไมเกิน 13.5%
(7) ไมมกี ารแตงสี

5 ตําหนิและเกณฑการยอมรับ
5.1นิยามของตําหนิ
5.1.1 ผลมีสีผิดปกติ หมายถึง ผลพริกแหงทีม่ ีสีผิดปกติ เนือ่ งจากผลิตจากผลพริกที่ยังไมสุกหรือแกจัด
กรรมวิธกี ารผลิตไมเหมาะสม หรือเนื่องจากการเขาทําลายของโรค
5.1.2 ผลไมสมบูรณ หมายถึง ผลพริกแหงทีม่ ีรูปรางลักษณะผิดปกติ เนือ่ งจากการเขาทําลายของศัตรูพืช
หรือการเพาะปลูกไมเหมาะสม
5.1.3 ผลแตกหรือหัก หมายถึง ผลพริกแหงรวมทั้งเมล็ดที่เกิดจากการเสื่อมเสียทางกายภาพ เชน แตก
หรือหัก เนื่องจาก การบรรจุ ขนยาย หรือขนสง
5.1.4 สิ่งแปลกปลอม หมายถึง สวนตางๆ ของตนพริก เชน กิ่ง กาน ใบ หรือชอดอกของพริก ยกเวนกาน
ที่ติดมากับผล และหมายความรวมถึงสิ่งปะปนอื่นๆ ที่ไมใชสวนประกอบตามธรรมชาติของพริก
5.2 ตําหนิของพริกแหงพบไดไมเกินเกณฑการยอมรับตําหนิ ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 เกณฑการยอมรับตําหนิ
(ขอ 5.2)
ตําหนิ
1. ผลมีสีผิดปกติ
2. ผลไมสมบูรณ
3. ผลแตกหรือหัก
(1) พริกขี้หนูแหง
(2) พริกใหญแหง
4. สิง่ แปลกปลอม

เกณฑการยอมรับตําหนิ
(สัดสวนโดยน้ําหนัก)
ไมเกิน 5 %
ไมเกิน 5 %
ไมเกิน 5 %
ไมเกิน 10 %
ไมเกิน 1 %

6 วัตถุเจือปนอาหาร
หากมีการใช ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ

7 สารปนเปอน
7.1 ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
7.2 อะฟลาทอกซิน ตองไมเกิน 15 µg/kg

8 สารพิษตกคาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายทีเ่ กีย่ วของและขอกําหนดใน มกษ.9002 มาตรฐานสินคาเกษตร
เรื่อง สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ.9003 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษ
ตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได

9 สุขลักษณะ
การผลิตและการปฏิบัติตอพริกแหงใหเปนไปตามขอกําหนดใน มกษ. 9023 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
หลักเกณฑการปฏิบัติ : หลักเกณฑทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร
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10 การบรรจุ
พริกแหงตองบรรจุในภาชนะบรรจุทีส่ ะอาด ถูกสุขลักษณะ และไมมีกลิ่นผิดปกติ ที่มีผลตอคุณภาพของ
พริกแหง และตองปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค

11 ฉลาก
ใหแสดงฉลากตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และอยางนอยตองมีขอความระบุในเอกสารกํากับ
สินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวทีภ่ าชนะบรรจุก็ได โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จ
หรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
11.1 ภาชนะบรรจุที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค
11.1.1 ฉลากใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ
11.1.2 ภาชนะบรรจุพ ริก แหงทุกหนวย อยางนอ ยตองมีเลขอักษร หรือ เครื่อ งหมายแจงรายละเอียด
ดังตอไปนี้ใหเห็นงายและชัดเจน
(1) ชื่อเรียกผลิตภัณฑ เชน พริกแหง
(2) น้ําหนักสุทธิเปนหนวยในระบบเมตริก (metric system)
(3) วัน เดือน ป ที่ผลิต หรือ วัน เดือน ป ที่หมดอายุ
(4) ใหระบุชือ่ ประเภทของวัตถุเจือปนอาหาร (ถาใช) พรอมดวยชือ่ เฉพาะหรือหมายเลขของวัตถุเจือปน
อาหารตามขอกําหนดของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร
เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards
Programme; Codex)
(5) ชื่อและที่ตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขาสําหรับ
สินคานําเขา แลวแตกรณี
(6) ประเทศผูผลิต
(7) รุนของผลิตภัณฑโดยอาจระบุเปนรหัสได
(8) กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย และกรณีทีผ่ ลิตเพือ่ สงออกจะแสดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศก็ได
11.2 ภาชนะบรรจุสําหรับขายสง
ใหแสดงขอความตามที่กฎหมายกําหนดและตามรายละเอียดในขอ 11.1.2 ในฉลากหรือเอกสารกํากับ
สินคา
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12 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง

13 วิธีวิเคราะห วิธชี ักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
13.1 วิธีวิเคราะห
ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที่ 2 (โดยอางอิงเอกสารวิธีวิเคราะหฉบับลาสุด) ดังนี้
ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห
(ขอ 13.1)
ขอกําหนด
วิธีวิเคราะห
หลักการ
1. คุ ณ ภาพทั ่ว ไป (ข อ 4.1 ตรวจพินิจ
(1)-(5))
2. ความชื้น (ขอ 4.1 (6))
AOAC 934.06 หรือใชวิธีทีม่ ีความถูกตอง Gravimetry
เทียบเทา
3. ผลที่มีตําหนิ (ขอ 5.2)
วิธีการคํานวณหาสัดสวนโดยน้ําหนัก
Subjective Measurement
4. อะฟลาทอกซิน (ขอ 7.2) AOAC 970.45 หรือใชวิธีทีม่ ีความถูกตอง HPLC/Densitometer
เทียบเทา
5. การบรรจุ (ขอ 10)
ตรวจพินิจ
13.2 วิธีชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
ใหเปนไปตามภาคผนวก ก วิธีชักตัวอยางที่จําเปนนอกเหนือจากที่ระบุ ใหเปนไปตามขอกําหนด
ในกฎหมายที่เกี่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวกับการชักตัวอยาง
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ภาคผนวก ก
วิธีชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 13.2)
ภาคผนวก ก นี้ แสดงวิธีชักตัวอยางพริกแหง เพื่อการใชประโยชนไดสะดวก
ก.1 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชมีดังตอไปนี้
ก.1.1 วิ ธีการชักตัวอยาง (sampling procedure) หมายถึง การกํา หนดวิธีการเก็บ และจํา นวนหนว ย
ตัวอยางจากรุนสินคาเพื่อตรวจสอบใหไดขอมูลที่นํามาใชตัดสินการยอมรับรุนสินคา แบงเปน 2 ระดับ คือ
(1) วิธีการชักตัวอยางขั้นตน หมายถึง การเก็บตัวอยางจากรุนสินคาโดยตรงเพื่อเปนตัวแทนที่ดีของรุน
สินคาในปริมาณที่เพียงพอตอการวิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา
(2) วิธีการชักตัวอยางขั้นที่สอง หมายถึง การรวมตัวอยางขั้นตนใหเปนเนื้อเดียวกันและลดจํานวนตัวอยาง
ลงในปริมาณทีเ่ หมาะสม เพื่อการตรวจวิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา
ก.1.2 รุน (lot) ในที่นี้หมายถึง พริกแหงทีท่ ําจากพริกสดชนิดเดียวกันจากแหลงผลิตเดียวกัน ผลิตโดย
กรรมวิ ธี เ ดี ย วกั น บรรจุ แ ละเก็ บ รั ก ษาในสภาพและสภาวะเดี ย วกั น เพื ่อ ให ไ ด สิ น ค า ที ่มี คุ ณ ภาพและ
คุณลักษณะสม่าํ เสมอ
ก.2 วิธกี ารชักตัวอยางขั้นตน
ก.2.1 ใหชักตัวอยางพริกแหงรุนเดียวกันตามขนาดรุนที่กําหนดในตารางที่ ก.1 จะไดตัวอยางขัน้ ตน นําไป
ตรวจสอบการบรรจุ เครือ่ งหมายและฉลาก และน้าํ หนักสุทธิ
ก.2.2 หากผลการตรวจสอบของตัวอยางเปนไปตามขอกําหนดของ ขอ 10 และ ขอ 11 ใหถือวาพริกแหง
รุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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ตารางที่ ก.1 วิธีการชักตัวอยางขั้นตน
(ขอ ก.2)
ขนาดรุน
ภาชนะบรรจุ
1 ถึง 5
6 ถึง 49
50 ถึง 100
ตั้งแต 101 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
ภาชนะบรรจุ
ทุกหนวย
5 หนวย
รอยละ 10 ของขนาดรุน
รากที่ 2 ของขนาดรุน

ก.3 วิธีการชักตัวอยางขั้นที่สอง
ชั ก ตั ว อย า งเพื ่อ ส ง หน ว ยปฏิ บั ติ ก ารตรวจวิ เ คราะห คุ ณ ภาพด า นต า งๆ จากตั ว อย า งขั ้น ต น
(ขอ ก.2.1) ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยาง ดังนี้
ก.3.1 ใหนําตัวอยางขั้นตนขอ ก.2.1 มารวมกัน จากนั้นสุม ตัวอยางแบบกระจายเพือ่ วิเคราะหคุณภาพ
ดังนี้
ก.3.1.1 ใหชักตัวอยางพริกแหงจากตัวอยางขอ ก.3.1 จนไดน้าํ หนัก 300 g ตรวจสอบคุณภาพทั่วไปและ
ตําหนิของพริกแหง
ก.3.1.2 ใหชักตัวอยางพริกแหงจากขอ ก.3.1 จนไดน้ําหนัก 300 g ตรวจสอบหาปริมาณอะฟลาทอกซิน
ก.3.1.3 หากผลการตรวจสอบของตัวอยางเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 5.2 และขอ 7.2 จึงจะถือวาพริกแหง
รุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.3.2 สําหรับการวิเคราะหวัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปอน และสารพิษตกคาง ใหเปนไปตามแผนการชัก
ตัวอยางของขอกําหนดในกฎหมาย และขอกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวของ
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณทีใ่ ชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ
Systeme International d’Unites) ยอมรับใหใชได มีดังนี้
รายการ
มวล

ชื่อหนวย
ไมโครกรัม (microgram)
กรัม (gram)
กิโลกรัม (kilogram)

สัญลักษณหนวย
µg
G
Kg

Le

