


มาตรฐานสินคา
ม

THAI AGRICULTURAL 
T

เน้ือลําไยอบ
DRIED 

FOR FURT

สํานักงานมาตรฐาน
กระทรว

ICS 67.080.10 
เกษตรและอาหารแหงชาติ 
กอช. 9 - 2549 

COMMODITY AND FOOD STANDARD 
ACFS 9 - 2006 

แหงสําหรบัแปรรูป 
LONGAN FLESH 
HER PROCESSING  

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
งเกษตรและสหกรณ 

 ISBN 974-403-367-3 



มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
มกอช. 9 - 2549 

THAI AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD STANDARD 
TACFS 9 - 2006 

เน้ือลําไยอบแหงสําหรบัแปรรูป 
DRIED LONGAN FLESH 

FOR FURTHER PROCESSING  

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ถนนราชดําเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท 0 2283 1600 www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 123 ตอนที่ 99 ง 
วันที่ 21 กันยายน พุทธศักราช 2549  



คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณารางมาตรฐานลําไยอบแหง 
 

1. รศ.รัตนา  อัตตปญโญ       ประธานอนุกรรมการ 

2. ผูแทนกรมการคาตางประเทศ       อนุกรรมการ 
 (นายอํานาจ  ไชยสิริยะสวัสดิ์)       

3. ผูแทนกรมการคาภายใน        อนุกรรมการ 
 (นางจินตนา  ชัยวรรณาการ)     

4. ผูแทนกรมวิชาการเกษตร        อนุกรรมการ 
 (นายอุทัย  นพคุณวงศ)      

5. ผูแทนกรมวิทยาศาสตรการแพทย       อนุกรรมการ 
 (นางวันทนีย  ขําเลิศ)     

6. ผูแทนกรมวิทยาศาสตรบริการ       อนุกรรมการ 
 (นางสาวสุจติรา  วิมลจิตต      
  นางสุพรรณี  เทพอรุณรัตน     
  นางสาวศิริบญุ  พูลสวัสดิ์)      

7. ผูแทนกรมสงเสริมการเกษตร       อนุกรรมการ 
 (นางสาวชุมญาณัช  คาํวงษ     
  นายสนาม  จนัทรมณี)      

8. ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ        อนุกรรมการ 
 (นางจําลอง  ยิ้มสรวล      
  นางสาวเจษฎาภรณ  สถาปตยานนท)    

9. ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา      อนุกรรมการ 
 (นางสาวดวงกมล  บญุพยุง)     

10. ผูแทนสํานักมาตรฐานสนิคาและระบบคุณภาพ      อนุกรรมการ 
 สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
 (นางสาวเมทนี  สุคนธรักษ     
  นายพศิาล  พงศาพิชณ)      

11. ผูแทนคณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    อนุกรรมการ 
 (รศ.สุคนธช่ืน  ศรีงาม)      

 

 



 (2)

12. ผูแทนสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย   อนุกรรมการ 
 (นางสุวรรณา  ศรีสวัสดิ ์      
  นางสาวปนดิา  บรรจงสินสิริ)     

13. ผูแทนองคการตลาดเพื่อเกษตรกร       อนุกรรมการ 
 (นายเดชา  เมฆวิชัย)      

14. ผูแทนสถาบันอาหาร        อนุกรรมการ 
 (นางสาวจุฬารัตน  กิรติเสวี     
  นางนิตยา  พิระภัทรรุงสุริยา)     

15. ผูแทนสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย      อนุกรรมการ 
 (นายสัญชัย  ปุรณะชัย      
  นางซิงชิง  ทองดี)       

16. ผูแทนสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย      อนุกรรมการ 
 (นายสุรพงษ  โกสิยะจินดา)     

17. ผูแทนสมาคมผูตรวจรับรองและวิเคราะหคุณภาพ     อนุกรรมการ 
 (นายวีระ  ศุภนิตย)      

18. ผูทรงคุณวุฒิ (เฉพาะคราวประชุม)       อนุกรรมการ 
 (นางชุติมา  ไวศรายุทธ 

 นางสาวรวิพิมพ  ฉวีสุข 
 นางจไุรรัตน  รุงโรจนารักษ) 

19. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ อนุกรรมการและเลขานุการ 
 (นางอรทัย  ศลิปนภาพร) 

20. ผูแทนสํานักงานมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 (นางสาวชุติวรรณ  โตฉาย)      
  

 



 (3)

เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป หรือที่เรียกกันวา เนื้อลําไยอบแหงสีน้ําตาลดํา เปนสินคาเกษตรแปรรูปที่
ประเทศไทยมีการผลิตจํานวนมากและไดรับความนิยมในการบริโภค โดยการนําไปตมเปนน้ําลําไย ดังนั้น 
เพ่ือใหเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปของไทย มีความปลอดภัยของผูบริโภค และสงเสริมการสงออก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปข้ึน 
 
มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากโครงการศึกษาดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑใน 
การบงช้ีคุณภาพ การแบงช้ันคุณภาพลําไยอบแหง และกําหนดรหัสขนาดลําไยอบแหงทั้งเปลือก  
ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือในการดําเนินงานจาก 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

เน้ือลาํไยอบแหงสําหรับแปรรูป 

1 ขอบขาย  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับ เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป (Dried Longan Flesh 
for Further Processing) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ตองนําไปผานกระบวนการใหความรอนเพื่อฆาเช้ือจุลินทรีย
กอนนําไปบริโภค ผลิตจากผลลําไยสด ซึ่งมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา “Dimocarpus longan Lour.”  
อยูในวงศ Sapindaceae หรือผลิตจากผลลําไยอบแหงทั้งเปลือก 

2 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป  
มีดังตอไปนี้ 

2.1 เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป หมายถึง ผลิตภัณฑที่ผลิตจากลําไยอบแหงทั้งเปลือกแลวนํามาแกะ
เปลือกและเมล็ดออกหรือผลิตจากผลลําไยสดท่ีแกะเปลือกและเมล็ดออกแลวนํามาผานกรรมวิธีลด
ความชื้นที่ใชอุณหภูมิสูง อยูในบรรจุภัณฑที่ปองกันการปนเปอนและความชื้น และเปนผลิตภัณฑที่ตอง
นําไปผานกระบวนการใหความรอนเพ่ือฆาเช้ือจุลินทรียและคืนรูปกอนนําไปบริโภค หรือนําไปใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตอาหารที่ตองผานกระบวนการใหความรอนเพื่อฆาเช้ือจุลินทรีย 

2.2 วอเตอรแอกติวิตี (water activity; aw) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงคาน้ําอิสระที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียและการเปลี่ยนแปลงของอาหาร คํานวณจากอัตราสวนของความดันไอของน้ําในอาหารตอ
ความดันไอของน้ําบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิเดียวกัน 

3 คุณภาพ  

3.1 คุณภาพทั่วไป 

เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป มีลักษณะแหง มีกล่ินรสและเนื้อสัมผัสตามลักษณะของผลิตภัณฑ  

3.2  คุณลักษณะทางเคมี 
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เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี ้

3.2.1 ความชื้น ไมเกิน 18% 

3.2.2 วอเตอรแอกตวิิตี ไมเกิน 0.6 

3.2.3  ความเปนกรด-เบส (pH) ไมต่ํากวา 5.0 

3.3 ตําหน ิ

จํานวนชิ้นเนื้อลําไยที่พบวามีตําหนิที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมตองไมเกินเกณฑกําหนด โดยวิธีคัดแยกชิ้น
เนื้อลําไยที่มีส่ิงแปลกปลอม นับจํานวน คิดเปนรอยละของจํานวนชิ้นทั้งหมด ดังนี้ 

3.3.1  ตําหนจิากสิ่งแปลกปลอมที่เปนชิ้นสวนของลําไย ไมเกิน 10% ของจํานวนชิ้นเนื้อลําไยทั้งหมด 

3.3.2  ตําหนจิากสิ่งแปลกปลอมอื่นที่ไมใชช้ินสวนของลําไย ไมเกิน 6% ของจํานวนชิ้นเนื้อลําไยทั้งหมด 

4 การบรรจุ 

บรรจุเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปในบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสามารถ
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑได  

5 สารปนเปอน  

ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน 

6 สารพิษตกคาง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางในเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง  
 
7 สุขลักษณะ 

การผลิตและการปฏิบัติตอเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการ
ขนสง ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 
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8  การแสดงฉลาก  

8.1 บรรจุภัณฑสําหรับผูบริโภค  

อยางนอยมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเทจ็หรือหลอกลวง ดังตอไปนี ้

 (1)  ช่ือผลิตภัณฑ “เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป” หรือ “เนื้อลําไยอบแหงสีน้ําตาลดํา” 

 (2) สวนประกอบที่สําคัญ แสดงเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ 

 (3) วัตถุเจือปนอาหาร (ถาใช) เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ 

 (4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

 (5) ช่ือและที่ตั้งผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ช่ือและที่ตั้งของผูนําเขา
สําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี 

 (6) ประเทศผูผลติ 

 (7) รุนของผลิตภณัฑ โดยอาจระบุเปนรหัสได 

 (8) วันเดือนปที่ผลิต หรือวันเดอืนปที่ควรบรโิภคกอน 

 (9) คําแนะนาํในการใชหรือเก็บรักษา เชน การเก็บไวที่อุณหภูมิ 2◦C ถึง 10◦C จะชวยรักษาสี
และยืดอายุการเก็บ 

 (10) มีขอความเปนภาษาไทย กรณีฉลากผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อสงออกจะแสดงขอความเปน
ภาษาตางประเทศก็ได 

 (11) มีขอความระบุวา ตองผานกระบวนการใหความรอนเพื่อฆาเช้ือจุลินทรียกอนนําไปบริโภค 

8.2  บรรจุภัณฑสําหรับขายสง  

แตละบรรจุภณัฑอยางนอยตองประกอบดวยขอความแสดง ช่ือผลิตภัณฑ “เนื้อลําไยอบแหงสําหรับ 
แปรรูป” หรือ “เนื้อลําไยอบแหงสีน้ําตาลดํา” รุน ช่ือและที่ตั้งผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาทีผ่ลิต 
ในประเทศ ช่ือและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสาํหรับสินคานาํเขา แลวแตกรณี วันเดือนปที่ผลิต 
หรือวันเดอืนปที่ควรบริโภคกอน วตัถุเจือปนอาหาร (ถาใช) และคําแนะนาํการเก็บรักษา ซึ่งจะระบุใน
เอกสารกํากับสินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวที่บรรจุภัณฑก็ได อยางไรก็ตามการระบ ุรุน ช่ือและทีต่ั้งผูผลติ 
หรือผูแบงบรรจุ อาจแสดงดวยเครื่องหมายแทนไดหากมีการระบุอยางชัดเจนในเอกสารกํากับสนิคานัน้

9  วิธีชักตัวอยาง 

วิธีชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เร่ือง วิธีชักตัวอยาง  
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10 วิธีวิเคราะห 

วิธีวิเคราะห ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที ่1 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้ 

ตารางที่ 1 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. pH (ขอ 3.2.4) AOAC 970.21 หรือใชวิธวีิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Electrometry 

5. ตําหน ิ(ขอ 3.3) ตรวจพินิจ โดยคัดแยกชิ้นเนื้อลําไยที่มีส่ิง
แปลกปลอม นับจาํนวน คดิเปนรอยละของ
จํานวนชิน้ทั้งหมด  

Subjective Measurement  

6. น้ําหนักสุทธิ  
(ขอ 8.1) 

ช่ังน้ําหนัก  Gravimetry 
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ภาคผนวก ก 

วิธีชักตัวอยาง 

ภาคผนวก ก นี้ แสดงวิธีชักตัวอยางเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป เพ่ือการใชประโยชนไดสะดวก  

ก.1 นิยาม 
ความหมายของคําที่ใช มีดังตอไปนี้ 

ก.1.1  รุน (lot) ในที่นี้หมายถึง สินคาที่มาจากแหลงผลิตเดียวกัน ผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในบรรจุ
ภัณฑชนิดเดียวกัน 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  

ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่  
ก.1 หรือ ตารางที่ ก.2 นําตัวอยางไปตรวจสอบบรรจุภัณฑ เครื่องหมายและฉลาก และน้ําหนักสุทธิกอน 
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ตารางที่ ก.1 แผนการชักตวัอยางข้ันตน สําหรับเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป ขนาดบรรจุภัณฑ 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 
 

ตารางที่ ก.2 แผนการชักตวัอยางข้ันตน สําหรับเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 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  
และตําหนิ  

ทําการสุมชักตวัอยางตามตารางที่ ก.3 จากตัวอยางข้ันตน แลวบรรจุในภาชนะปดสนิท ตัวอยางละ 500 g 
ตรวจสอบคุณภาพตามขอ 3.1 และ ขอ 3.3 หากมีตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ตองมีตัวอยางไม
เกินเลขจํานวนที่ยอมรับตามที่กําหนดในตารางที่ ก.3 จึงจะถือวาเนือ้ลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 3.1 และขอ 3.3 
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ตารางที่ ก.3 แผนการชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบทางกายภาพของเนื้อลําไยอบแหง
สําหรับแปรรูป 

(ขอ 3.1 และ ขอ 3.3) 

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 
และคา pH  

ชักตัวอยางเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปจากตัวอยางข้ันตนจํานวนเทาๆ กัน จนไดน้ําหนักเนื้อลําไย
อบแหง 200 g เพ่ือนําไปใชในการตรวจวิเคราะหทางเคมี หากผลการวิเคราะหของตัวอยางเปนไปตาม
ขอกําหนด ขอ 3.2 ใหถือวาเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 3.2 
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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 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส 
(degree Celsius) 

◦C 

 

 
 

 


