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เนื้อลําไยสดอบแหง ซึ่งเปนที่รูจักกันในทางการคาวา เนื้อลําไยอบแหงสีทอง เปนสินคาเกษตรแปรรูป 
ที่สรางมูลคาเพ่ิมใหแกลําไย ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการผลิต 
เนื้อลําไยสดอบแหงของไทยใหมีคุณภาพและปลอดภัย เปนที่ยอมรับในประเทศและในการคาระหวาง
ประเทศ เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภคและสงเสริมการสงออก กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานเนื้อลําไยสดอบแหงข้ึน 
 
มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากโครงการศึกษาดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑใน 
การบงช้ีคุณภาพ การแบงช้ันคุณภาพลําไยอบแหง และกําหนดรหัสขนาดลําไยอบแหงทั้งเปลือก  
ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือในการดําเนินงานจาก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

เน้ือลาํไยสดอบแหง 

1 ขอบขาย  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับ เนื้อลําไยสดอบแหง (Dried Longan Flesh) ที่ผลิตจาก
ผลลําไยสด ซึ่งมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา “Dimocarpus longan Lour.” อยูในวงศ Sapindaceae  
เปนผลิตภัณฑพรอมบริโภคโดยตรงหรือสําหรับนําไปแบงบรรจุ แตไมรวมถึงผลิตภัณฑที่ตองนําไปผาน
กระบวนการแปรรูปอีก 

2 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เนื้อลําไยสดอบแหง มีดังตอไปนี ้

2.1 เนื้อลําไยสดอบแหง หรือมีช่ือในทางการคาวา เนื้อลําไยอบแหงสีทอง หมายถึง ผลติภัณฑทีผ่ลิตจาก
ผลลําไยสดทีแ่กไดที ่ ผานการคดัคุณภาพ นาํมาปอกเปลือกและควานเมลด็ออก และผานกรรมวิธีลด
ความชื้น ไดผลิตภณัฑที่มคีุณลักษณะตามที่กําหนด เหมาะสมตอการบริโภค อยูในบรรจุภัณฑที่ปองกัน
การปนเปอนและความชื้น 

2.2 วอเตอรแอกติวิต ี (water activity; aw) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงคาน้าํอิสระที่มผีลตอการเจรญิเติบโต
ของจุลินทรียและการเปลี่ยนแปลงของอาหาร คาํนวณจากอัตราสวนของความดนัไอของน้ําในอาหารตอ
ความดนัไอของน้ําบริสุทธิ ์ทีอุ่ณหภูมิเดียวกัน  

3 คุณภาพ  

3.1 คุณภาพทั่วไป 

เนื้อลําไยสดอบแหงทุกช้ันคุณภาพ มีสีเหลืองตั้งแตสีเหลืองออน เหลืองทอง จนถึงเหลืองทองเขม  
ในบรรจุภัณฑ เดียวกันตองมี สีสม่ํ า เสมอ  มีก ล่ินรสและเนื้อ สัมผัสตามลักษณะของผลิตภัณฑ  
มีลักษณะแหง ไมเหนียวติดมือ ไมมีรสเปรี้ยว มีกล่ินหอมเฉพาะตัวของเนื้อลําไยสดอบแหง ไมมีกล่ิน
แปลกปลอม รสชาติไมผิดปกติ และไมมีส่ิงแปลกปลอม เชน แมลง ช้ินสวนของแมลง ขนสัตว ดิน ทราย 
เศษโลหะ  
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3.2  คุณลักษณะทางเคมี  

เนื้อลําไยสดอบแหงทุกช้ันคณุภาพใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี ้

3.2.1 ความชื้น ไมต่าํกวา 12% และไมเกิน 18 % 

3.2.2 วอเตอรแอกตวิิตี ไมเกิน 0.6  

3.2.3  ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (total soluble solids) ไมต่าํกวา 80°Brix  

3.2.4  ความเปนกรด-เบส (pH) ไมต่ํากวา 6.2 

3.3 ช้ันคุณภาพ 

เนื้อลําไยสดอบแหงตามมาตรฐานนี ้แบงเปน 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี ้

3.3.1 ช้ันหนึ่ง (Class I)  

3.3.2 ช้ันสอง (Class II) 
3.3.3 ช้ันสาม (Class III) 

การแบงช้ันคณุภาพเนื้อลําไยสดอบแหงพิจารณาตามคณุลักษณะทางกายภาพในตารางที่ 1 ดังนี ้

ตารางที่ 1  คุณลักษณะทางกายภาพของเนื้อลําไยสดอบแหงแตละช้ันคุณภาพ 

คุณลักษณะทีต่องการ 
ปจจัยคุณภาพ 

ช้ันหน่ึง ช้ันสอง ช้ันสาม 

ความหนาของเนื้อ หนา ไมนอยกวา 2 mm หนา นอยกวา 2 mm หนา นอยกวา 2 mm 
ความสม่ําเสมอของ
ขนาดเนื้อลําไยอบแหง 

สม่ําเสมอ 
มีความแตกตางจากขนาด
เนื้อลําไยอบแหงที่ระบุ
ในทางการคาไมเกิน 1% 
โดยจาํนวนหรอืน้ําหนัก
ของเนื้อลําไยสดอบแหง  

คอนขางสม่ําเสมอ 
มีความแตกตางจากขนาด
เนื้อลําไยอบแหงที่ระบุ

ในทางการคาไมเกิน 10% 
โดยจาํนวนหรอืน้ําหนัก
ของเนื้อลําไยสดอบแหง 

ไมสม่ําเสมอ 
มีความแตกตางจากขนาด
เนื้อลําไยอบแหงที่ระบุ
ในทางการคาเกิน 10% 
โดยจาํนวนหรอืน้ําหนัก
ของเนื้อลําไยสดอบแหง 
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ทั้งนี้ ขอบกพรองในเนื้อลําไยสดอบแหงแตละช้ันคุณภาพพบไดไมเกินเกณฑการยอมรับขอบกพรองที่กําหนดใน
ตารางที่ 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 เกณฑการยอมรับขอบกพรองของเนื้อลําไยสดอบแหงแตละช้ันคุณภาพ 

เกณฑที่ยอมใหมีไดไมเกิน (รอยละของน้ําหนัก) ขอบกพรอง 
ของเนื้อลําไยอบแหง ช้ันหน่ึง ช้ันสอง ช้ันสาม 

ฉีกขาด  1 3 15 

มีเศษข้ัวเมล็ดติดมา  1  2  5 

4 การบรรจุ 

บรรจุเนื้อลําไยสดอบแหงในบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสามารถรักษาคุณภาพ
ผลิตภัณฑได  

5 วัตถุเจือปนอาหาร 

ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในเนื้อลําไยสดอบแหงใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร 

6 สารปนเปอน  

ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในเนื้อลําไยสดอบแหงใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และ
ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน 

7  สารพิษตกคาง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางในเนื้อลําไยสดอบแหงใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ 
และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง  
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8 สุขลักษณะ 

8.1 การผลิตและการปฏิบัติตอเนื้อลําไยสดอบแหงในข้ันตอนตาง ๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสง
ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

8.2  จุลินทรียในเนือ้ลําไยสดอบแหงทุกช้ันคุณภาพตองไมเกินเกณฑกําหนดในตารางที่ 3 ดังนี ้ 

ตารางที่ 3 เกณฑกําหนดจุลินทรียในเนื้อลําไยสดอบแหง 

ชนิดจุลินทรีย n c m M 

ยีสต  5 2  1x104 cfu/g1/ 1x106 cfu/g 

รา  5 0 500 cfu/g - 

เอสเคอริเคีย โคไล   
(Escherichia coli)  

5 0 นอยกวา 
3 MPN/g2/

- 

สตาฟโลคอกคัส ออเรียส 
(Staphylococcus aureus) 

5 0 นอยกวา  
10 cfu/g 

- 

แซลโมเนลลา  
(Salmonella spp.) 

5 0 ไมพบใน 25 g - 

คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส 
(Clostridium perfringens) 

5 0 นอยกวา  
10 cfu/g 

- 

 

------------------- 
 
1/ cfu/g :  colony forming unit per gram 
2/ MPN/g : most probable number per gram 
 
หมายเหต ุ

n หมายถึง จํานวนตัวอยางทีต่องนํามาตรวจสอบจากสินคาแตละรุน (lot) 

c หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดที่พบจุลินทรียในตัวอยางที่ตรวจสอบไดในระดบัสูงกวา m  

m หมายถึง จํานวนจุลินทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางที่ตรวจสอบ 

M หมายถึง จํานวนจุลินทรียสูงสุดที่พบในตวัอยางที่ตรวจสอบ ที่มีผลใหไมยอมรับสินคารุนนั้น 
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 กรณีที่ไมไดกําหนด M ไว ใหใช m คูกับ c เปนเกณฑตัดสิน 

 กรณีที่กําหนด M ไว หากตรวจพบจุลินทรียในตัวอยางสูงกวา m จํานวนตัวอยางที่เกิน m ตองไม
เกิน c แตทั้งนี้ จํานวนจุลินทรียที่พบตองไมเกิน M 

 กรณีที่ผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิตและประวัติการผลิตที่ดี การนํา
ขอกําหนดเรื่องจุลินทรียไปใช อาจลดจํานวนครั้งในการชักตัวอยางหรือลดจํานวนตัวอยางที่ตรวจสอบได 

9  การแสดงฉลาก  

9.1 บรรจุภัณฑสําหรับผูบริโภค  

อยางนอยตองมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี ้

 (1) ช่ือผลิตภัณฑ “เนื้อลําไยสดอบแหง” หรือ “เนื้อลําไยอบแหงสีทอง” 

 (2) สวนประกอบที่สําคัญ แสดงเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ  
 (3) วัตถุเจือปนอาหาร (ถาใช) เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ 

        (4) ช้ันคุณภาพ

 (5) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

 (6) ช่ือและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ช่ือและที่ตั้งของ 
ผูนําเขาสําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี 

 (7) ประเทศผูผลติ 

 (8) รุนของผลิตภณัฑ โดยอาจระบุเปนรหัสได 

 (9) วันเดือนปที่ผลิต หรือวันเดอืนปที่หมดอายุหรือที่ควรบริโภคกอน 

 (10) คําแนะนาํในการใชหรือเก็บรักษา เชน การเก็บไวที่อุณหภูมิ 2◦C ถึง 10◦C จะชวยรักษาสี
และยืดอายุการเก็บ 
 (11) มีขอความเปนภาษาไทย กรณีฉลากผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อสงออกจะแสดงขอความเปน
ภาษาตางประเทศก็ได 

9.2  บรรจุภัณฑสําหรับขายสง  

แตละบรรจุภณัฑอยางนอยตองประกอบดวยขอความแสดง ช่ือผลติภัณฑ “เนื้อลําไยสดอบแหง” หรือ 
“เนื้อลําไยอบแหงสีทอง” รุน ช่ือและที่ตั้งผูผลติ หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาทีผ่ลติในประเทศ  
ช่ือและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลติสําหรับสนิคานําเขา แลวแตกรณี วันเดือนปที่ผลติ หรือวันเดือน
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ปที่หมดอายุหรือที่ควรบริโภคกอน วัตถุเจอืปนอาหาร (ถาใช) และคาํแนะนําการเก็บรักษา ซึ่งจะระบุใน
เอกสารกํากับสินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวที่บรรจุภัณฑก็ได อยางไรก็ตามการระบ ุรุน ช่ือและทีต่ั้งผูผลติ 
หรือแบงบรรจุ อาจแสดงดวยเครื่องหมายแทนไดหากมีการระบุอยางชัดเจนในเอกสารกํากับสนิคานัน้  

10  วิธีชักตัวอยาง 

วิธีชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เร่ือง วิธีชักตัวอยาง  

11  วิธีวิเคราะห 

วิธีวิเคราะห ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที ่4 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้ 

ตารางที่ 4 วิธีวิเคราะห  

ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

1. คุณภาพทั่วไป (ขอ 3.1) ตรวจพินิจและตรวจโดยวิธทีางประสาทสมัผัส  Subjective Measurement 

2. ความชื้น (ขอ 3.2.1) AOAC 934.06  หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Gravimetry 

3. วอเตอรแอกติวิต ี
(ขอ 3.2.2) 

ใชเครื่องวัดวอเตอรแอกติวติี  aw -Value Analyzer 

4. ปริมาณของแข็งที่ละลาย
น้ําไดทั้งหมด (ขอ 3.2.3)  

AOAC 932.12 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Refractometry 

5. pH (ขอ 3.2.4) AOAC 970.21 หรือใชวิธวีิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Electrometry 

6. ความหนาของเนื้อ  
(ขอ 3.3) 

ตรวจพินิจหรือวัดดวยไมโครมิเตอร 
(micrometer) 

Subjective Measurement 
หรือ Objective 
Measurement 

7. ความสม่ําเสมอของ
ขนาดเนื้อลําไยอบแหง 
(ขอ 3.3) 

ตรวจพินิจ หรือคัดแยกเนื้อลําไยอบแหงที่มี
ขนาดแตกตางจากขนาดที่ระบุในทางการคา 
ช่ังน้ําหนักหรือจํานวนเนื้อลําไยสดอบแหง คิด
เปนรอยละ  

Subjective Measurement 
หรือ Gravimetry 
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ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

8. เนื้อลําไยอบแหงฉีกขาด  
(ขอ 3.3) 

ตรวจพินิจ คดัแยกเนื้อลําไยอบแหงฉีกขาด 
ช่ังน้ําหนัก คิดเปนรอยละของน้ําหนักตัวอยาง  

Subjective Measurement 
และ Gravimetry 

9. เนื้อลําไยอบแหงที่มีเศษ
ข้ัวเมล็ดติดมา (ขอ 3.3) 

ตรวจพินิจ คดัแยกเนื้อลําไยอบแหงที่มีเศษข้ัว
เมล็ดตดิมา ช่ังน้ําหนัก คิดเปนรอยละของ
น้ําหนักตัวอยาง  

Subjective Measurement 
และ Gravimetry 

10. ยีสต (ขอ 8.2) BAM (Bacteriological Analytical Manual) 
(2001) Chapter 18 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Direct Plating 

11. รา (ขอ 8.2) BAM (Bacteriological Analytical Manual) 
(2001) Chapter 18 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Direct Plating 

12. เอสเคอริเคีย โคไล   
(Escherichia coli)  
(ขอ 8.2) 

BAM (Bacteriological Analytical Manual) 
(2002) Chapter 4 หรือใชวิธีวิเคราะหทีม่ี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

MPN 

13. สตาฟโลคอกคัส  
ออเรียส (Staphylococcus 
aureus) (ขอ 8.2) 

BAM (Bacteriological Analytical Manual) 
(2001) Chapter 12 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Direct Plating 

14. แซลโมเนลลา  
(Salmonella spp.)  
(ขอ 8.2) 

BAM (Bacteriological Analytical Manual) 
(2003) Chapter 5 หรือใชวิธีวิเคราะหทีม่ี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Pre-enrichment/ 
enrichment  และ 
Biochemical และ 
Serological Confirmation 

15. คลอสตริเดียม เพอร 
ฟริงเจนส (Clostridium 
perfringens) (ขอ 8.2) 

BAM (Bacteriological Analytical Manual) 
(2001) Chapter 16 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Plating และหรือ 
Enrichment และ 
Biochemical Confirmation 

16. น้ําหนักสุทธิ  
(ขอ 9.1) 

ช่ังน้ําหนัก  Gravimetry 
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 ภาคผนวก ก 

วิธีชักตัวอยาง 

ภาคผนวก ก นี้ แสดงวิธีชักตัวอยางเนื้อลําไยสดอบแหง เพ่ือการใชประโยชนไดสะดวก  

ก.1 นิยาม 
ความหมายของคําที่ใชมีดังตอไปนี้ 

ก.1.1  รุน (lot) ในที่นี้หมายถึง สินคาที่มาจากแหลงผลิตเดียวกัน ผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุใน
บรรจุภัณฑชนิดเดียวกัน สงมอบหรือซื้อขายในคราวเดียวกัน เพ่ือใหไดสินคาที่มีคุณภาพและคุณลักษณะ
สม่ําเสมอ 

ก.1.2 แผนการชักตวัอยาง (sampling plan) หมายถึง การกําหนดวธิีการเก็บและจํานวนหนวยตัวอยาง
จากรุนสินคาเพ่ือตรวจสอบใหไดขอมูลที่นํามาใชตดัสินการยอมรับรุนสินคา แบงเปน 2 ระดบั คอื  

 (1) แผนการชักตัวอยางข้ันตน หมายถึง การเก็บตัวอยางจากรุนสินคาโดยตรงในสัดสวนตาม
ปริมาณรุนสินคา หรืออาจใชแผนการชักตัวอยางอ่ืนที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว 

 (2) แผนการชักตัวอยางข้ันที่สอง หมายถึง การเก็บตัวอยางจากตัวอยางข้ันตนเพื่อการตรวจ
วิเคราะห และตัดสินการยอมรับสินคา 

ก.2 การชักตัวอยางข้ันตน  

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมแบบกระจายจากเนื้อลําไยสดอบแหงรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่  
ก.1 หรือ ตารางที่ ก.2 นําตัวอยางไปตรวจสอบบรรจุภัณฑ เครื่องหมายและฉลาก และน้ําหนักสุทธิกอน 

ตารางที่ ก.1 แผนการชักตวัอยางข้ันตน สําหรับเนื้อลําไยสดอบแหงขนาดบรรจุภณัฑ 10 kg ข้ึนไป 

ขนาดรุน  
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ) 

ขนาดตัวอยางขั้นตน 
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ) 

ไมเกิน 100 
 ตั้งแต 101 ถึง 500 
ตั้งแต 501 ถึง 2,500 

มากกวา 2,500 

3 
8 
13 

อยางนอย 18 
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ตารางที่ ก.2 แผนการชักตวัอยางข้ันตน สําหรับเนื้อลําไยสดอบแหงขนาดบรรจุภณัฑไมเกิน 10 kg 

ขนาดรุน  
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ) 

ขนาดตัวอยางขั้นตน 
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ) 

ไมเกิน 500 
ตั้งแต 501 ถึง 3,200 

ตั้งแต 3,201 ถึง 35,000 
มากกวา 35,000 

8 
13 
18 

อยางนอย 25 

ก.3 การชักตัวอยางข้ันที่สอง  

ชักตัวอยางสําหรับสงหนวยปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคณุภาพดานตางๆ จากตัวอยางข้ันตน ดังนี ้ 

ก.3.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการวิเคราะหทางกายภาพ ไดแก คุณภาพทั่วไป  
ความหนาของเนื้อ ความสม่ําเสมอของขนาดเนื้อลําไยอบแหง เนื้อลําไยอบแหงฉีกขาด และเนื้อลําไย
อบแหงที่มีเศษข้ัวเมล็ดติดมา  

ทําการสุมชักตวัอยางตามตารางที่ ก.3 จากตัวอยางข้ันตน แลวบรรจุในภาชนะปดสนิท ตัวอยางละ 500 g 
ตรวจสอบคุณภาพตามขอ 3.1 และ ขอ 3.3 (ตารางที1่ และ ตารางที่ 2) หากมตีวัอยางที่ไมเปนไปตาม
ขอกําหนด ตองมีตัวอยางไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับตามที่กําหนดในตารางที่ ก.3 จึงจะถือวาเนื้อลําไยสด
อบแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 3.1 และขอ 3.3 
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ตารางที่ ก.3 แผนการชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบทางกายภาพของเนื้อลําไยสดอบแหง 

[ขอ 3.1 และ ขอ 3.3 (ตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2)] 

ขนาดตัวอยางขั้นตน 
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ) 

ขนาดตัวอยางขั้นที่สอง 
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ) 

เลขจํานวนที่ยอมรับ 
(จํานวนหนวยบรรจุภัณฑ) 

3 
8 
13 
18 

อยางนอย 25 

1 
3 
8 
13 

อยางนอย 20 

0 
0 
1 
2 
3 

 

ก.3.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบทางเคมี ไดแก ความชื้น วอเตอรแอกติวิตี 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด และคา pH  

ชักตัวอยางเนือ้ลําไยสดอบแหงตัวอยางข้ันตนจํานวนเทาๆ กัน จนไดน้ําหนักเนื้อลําไยสดอบแหง 300 g 
เพ่ือนําไปใชในการตรวจวิเคราะหทางเคมี หากผลการวิเคราะหของตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด ขอ 3.2 
ใหถือวาเนื้อลําไยสดอบแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 3.2 

ก.3.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการวิเคราะหทางจลุชีววิทยา  

ชักตัวอยาง ตัวอยางละ 300 g จากตัวอยางข้ันตน แบบกระจาย เตรียมใหไดจํานวน 5 บรรจุภัณฑ แลว
บรรจุในภาชนะปดสนิท เพ่ือสงตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา หากผลการวิเคราะหของตัวอยาง
เปนไปตามขอกําหนด ขอ 8.2 จึงจะถือวาเนื้อลําไยสดอบแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 8.2 
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 ภาคผนวก ข 

หนวย 

 หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ น้ี และหนวยที่ SI (International System of Units 
หรือ Le Système International d’ Unités; SI) ยอมรับใหใชได มดีงัน้ี 

 

ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย SI 

มวล กรัม (gram) g 

มวล กิโลกรัม (kilogram) kg 

ความยาว มิลลิเมตร (millimeter) mm 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส  
(degree Celsius) 

◦C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


