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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ถั่วลิสงแห้ง 

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับถั่วลิสง (peanut หรือ groundnut) ที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Arachis hypogaea L. 

และอาจมีชื่อเรียกอื่น เช่น ถั่วดิน ถั่วย่ีสง ถั่วใต้ดิน หรือถั่วคุด โดยครอบคลุมถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกและ

เมล็ดถั่วลิสงทีใ่ชบ้ริโภคเป็นอาหาร หรือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง หรือสกัดน้ ามัน  

2 แบบ 

ถั่วลิสงแห้งที่มีการซื้อขาย มี 2 แบบ ดังนี้ 

2.1  ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก หมายถึง ฝักถั่วลิสงที่ปลิดออกจากล าต้น และน าไปตากหรืออบให้แห้งแล้ว 

ทั้งนี้ไม่รวมถั่วลิสงสดท้ังเปลือก  

2.2  เมล็ดถั่วลิสง หมายถึง เมล็ดที่ได้หลังจากการน าถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกไปกะเทาะเปลือกออก ไม่รวมถึง

เมล็ดที่ใช้ท าพันธุ ์

3 คุณภาพ 

3.1 คุณภาพทั่วไป 

(1) มีความปลอดภัยและคุณภาพเหมาะสมต่อการบริโภค 

(2) มีลักษณะปรากฏสม่ าเสมอ 

(3) ไม่มีกล่ินและสีผิดปกติ 

(4) ความชื้นเมล็ดต้องไม่เกิน 9% โดยน้ าหนัก  

3.2 ข้อบกพร่อง 

3.2.1  นิยามข้อบกพร่อง 

(1) ฝักกลวง หมายถึง ฝักที่มีเมล็ดท่ีไม่พัฒนา หรือไม่มีเมล็ดอยู่ภายใน  
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(2) ฝักอ่อน หมายถึง ฝักถั่วลิสงที่เมล็ดยังไม่สุกแก่ทางสรีรวิทยา ซึ่งผนังด้านในของฝักยังเป็นสีขาว  

เมล็ดไม่เต็มฝกัและเหี่ยวย่นเมื่อแห้ง 

(3) ฝักเสียหาย หมายถึง ฝักที่มีแผล รอยแตก หรือมีเมล็ดงอก (ภาพที่ ก.1ก) 

(4) ฝักที่มีสีผิดปกติ หมายถึง ฝักที่มีสีผิดไปจากปกติเนื่องจากการท าลายของศัตรูพืช เช่น เชื้อรา แมลง 

หรือไส้เดือนฝอย (ภาพที่ ก.1ข และ ก.1ง) 

(5) เมล็ดขึ้นรา หมายถึง เมล็ดถั่วลิสงที่มีลักษณะการถูกท าลายจากเชื้อรา (ภาพที ่ก.3ค)  

(6) เมล็ดเสียหาย หมายถึง เมล็ดงอก เมล็ดลีบ (ภาพที่ ก.3ข) เมล็ดที่มีร่องรอยถูกท าลายจากศัตรูพืช 

(ภาพที่ ก.3จ) มีสีหรือกลิ่นผิดปกติ หรือเสียหายจากความเย็นหรือเครื่องจักรกล 

(7) เมล็ดแตกหัก หมายถึง เมล็ดที่มีบางส่วนหลุดไปเกินหนึ่งในส่ีของเมล็ดเต็ม หรือแตกเป็น 2 ซีก 

(ภาพที่ ก.3ง) 

(8) ส่ิงแปลกปลอม หมายถึง วัตถุอื่นๆ ที่ไม่ใช่ฝักและเมล็ดถั่วลิสง  

3.2.2  เกณฑ์ข้อบกพร่อง 

3.2.2.1 ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกมีข้อบกพร่องได้ไม่เกินเกณฑ์ที่แสดงในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ข้อบกพร่องของถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก 

(ข้อ 3.2.2.1) 

ข้อบกพร่อง % โดยน้้าหนัก  

ฝักกลวงและเปลือก 2 

ฝักอ่อนและฝักเสียหาย 10 

ฝักที่มีสีผิดปกติ 2 

ส่ิงแปลกปลอม 0.5 

เมล็ดและส่วนของเมล็ด 0.5 
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3.2.2.2  เมล็ดถั่วลิสงแต่ละชั้นคุณภาพมีข้อบกพร่องได้ไม่เกินเกณฑท์ี่แสดงในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 เกณฑ์ข้อบกพร่องของเมล็ดถั่วลิสงแต่ละชั้นคุณภาพ 

(ข้อ 3.2.2.2) 

ข้อบกพร่อง 
% โดยน้้าหนัก  

ชั้น 1 ชั้น 2 

เมล็ดขึ้นรา 0 0.1 

เมล็ดเสียหาย 

- เสียหายจากความเย็น 

 

0.5 

 

1 

- เมล็ดลีบ 0 3 

- เมล็ดที่มีร่องรอยถูกท าลายจากศัตรูพืช 0 1 

- เสียหายจากเครื่องจักรกล 0.5 1.5 

- เมล็ดงอก 0 1 

เมล็ดแตกหัก 0.5 1.5 

ส่ิงแปลกปลอม 0 0.5 

ฝักถั่วลิสงและเปลือก 0.5 1 

หมายเหต ุเมล็ดถั่วลิสงชั้นคุณภาพ 1 และชั้นคุณภาพ 2 ใช้เพื่อบริโภคเมล็ด 

เมล็ดถั่วลิสงที่มีคุณภาพต่่ากว่าชั้นคุณภาพ 2 ห้ามน่าไปบริโภคหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงที่ใช้เป็น

อาหาร เว้นแต่น่าไปใช้เป็นอาหารสัตว์ หรือน่าไปบีบหรือสกัดน้่ามันโดยน้่ามันที่ได้จะต้องผ่านกระบวนการ

ท่าให้บริสุทธ์ิจึงจะน่าไปใช้บริโภคได้ 

4 ขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

4.1  ขนาดของเมล็ดถั่วลิสง 

หากมีการแยกขนาดของเมล็ดถั่วลิสง จะพิจารณาจากเมล็ดท่ีสมบูรณ์และค้างอยู่บนตะแกรงตามขนาดของ

ตะแกรงที่ระบุไว้ในตารางที ่3  
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ตารางที่ 3 เมล็ดถั่วลิสงและขนาดตะแกรง 

(ข้อ 4.1) 

รหัสขนาด* 

ขนาด (ความกว้าง) 

ของเมล็ดถั่วลิสง 

(mm) 

ขนาดตะแกรง  

(mm x mm) (inch x inch) 

1 >8.53 8.53 x 19.05 21.5/64 x 3/4  

2 7.14 - <8.53  7.14 x 19.05 18/64 x 3/4 

3 6.35 - <7.14 6.35 x 19.05 16/64 x 3/4  

4 5.95 - <6.35 5.95 x 19.05 15/64 x 3/4  

5  5.56 – <5.95 5.56 x 19.05 14/64 x 3/4  

* หมายเหตุ เมล็ดถั่วลิสงประเภทเมล็ดโต รหัสขนาด 1 2 และ 3 และเมล็ดถั่วลิสงประเภทเมล็ดเล็ก 

รหัสขนาด 3 4 และ 5 

4.2  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของเมล็ดถั่วลิสง 

เมล็ดถั่วลิสงแต่ละรหัสขนาดจะมีเมล็ดถั่วลิสงที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดรวมกันได้ไม่เกิน

10% โดยน้ าหนัก  

5 สารปนเปื้อน  

ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด (total aflatoxin) ในเมล็ดถั่วลิสงชั้นคุณภาพ 1 และชั้นคุณภาพ 2 ต้องไม่เกิน 

20 μg/kg (ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม หรือ พีพีบี)  

ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมดที่ปนเปื้อนได้ในถั่วลิสงแห้งอื่น ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสารปนเปื้อน  

6 สารพิษตกค้าง  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง  

สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
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7 สุขลักษณะ 

7.1 การเก็บรักษา 

ถั่วลิสงแห้งควรเก็บรักษาในสถานทีท่ีส่ะอาด ถูกสุขลักษณะ ป้องกันแดดและฝน สามารถป้องกันถั่วลิสงแห้ง

จากความชื้น ป้องกันการปนเปื้อนที่เกิดจากสัตว์ศัตรูในโรงเก็บ อากาศถ่ายเทได้ดีเพื่อไม่ให้เกิดความชื้น

และความร้อนสะสม กรณีเก็บถั่วลิสงแห้งในกระสอบไม่ควรวางกระสอบบนพื้นโดยตรง ควรมีวัสดุรอง 

และวางห่างจากผนังเพียงพอเพื่อให้เกิดการระบายอากาศ เอื้อต่อการท าความสะอาด และตรวจสอบความ

เรียบร้อย ควรมีการตรวจสอบถั่วลิสงแห้งที่เก็บรักษาเป็นระยะเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

รวมท้ังส ารวจการอยู่อาศัยของสัตว์พาหะน าโรค เพื่อตัดสินใจด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป  

7.2 การขนย้าย 

การขนย้ายถั่วลิสงแห้งควรใช้พาหนะที่สะอาด ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันความเปียกชื้น และการปนเปื้อนวัตถุ

อันตราย 

8 การบรรจุ 

8.1 ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก 

ในกรณีที่ใช้กระสอบบรรจุ กระสอบต้องสะอาด แข็งแรง และเย็บหรือปิดผนึกได้ 

8.2 เมล็ดถั่วลิสง 

ต้องบรรจุในภาชนะบรรจุที่เก็บรักษาเมล็ดถั่วลิสงได้เป็นอย่างดี ภาชนะบรรจุที่ใช้ต้องสะอาด สามารถ

ป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอก ทนทานต่อการขนส่ง และป้องกันความเสียหายที่จะส่งผลต่อคุณภาพ

ของเมล็ดถั่วลิสง  หมึกพิมพ์หรือกาวทีใ่ชป้ิดฉลากต้องไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

9 ฉลาก 

ให้แสดงฉลากตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอย่างน้อยต้องมีข้อความที่แสดงรายละเอียด 

ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

9.1 ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกในภาชนะบรรจุส าหรับขายส่ง ให้แสดงข้อความบนภาชนะบรรจุหรือเอกสาร

ประกอบอื่น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) น้ าหนักสุทธ ิ

(2) ข้อมูลผู้ผลิต ให้ระบุชื่อและที่ต้ังของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ 
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(3) วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือบรรจุ 

9.2 เมล็ดถั่วลิสงในภาชนะบรรจุที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค ให้แสดงข้อความไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยมี

รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) น้ าหนักสุทธ ิ

(2) ข้อมูลผูผ้ลิตหรือผู้จ าหน่าย  ให้ระบุชื่อและที่ต้ังของผู้ผลิต ผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย 

(3) ชั้นคุณภาพ  

(4) วัน เดือน ปี ท่ีผลิตหรือบรรจุ 

9.3 เมล็ดถั่วลิสงในภาชนะบรรจุส าหรับขายส่ง ให้แสดงข้อความบนภาชนะบรรจุหรือเอกสารประกอบอื่น 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) ขนาด 

(2) น้ าหนักสุทธ ิ

(3) ข้อมูลผู้ผลิต ให้ระบุชื่อและที่ต้ังของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ 

(4) ชั้นคุณภาพ   

(5) วัน เดือน ปี ท่ีผลิตหรือบรรจุ 

9.4 กรณีผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย และกรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออก 

ให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

10 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรก าหนด หรือให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยตรวจ หรือหน่วยรับรอง 

11 วิธีวิเคราะห์ และชักตัวอย่าง 

11.1 วิธีวิเคราะห์ 

ให้เป็นไปตามวิธีท่ีก าหนดในตารางท่ี 4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 วิธีวิเคราะห์และทดสอบถั่วลิสงแห้ง 

(ข้อ 11.1) 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห*์ หลักการ 

1. คุณภาพทั่วไป (ข้อ 3.1) ตรวจพินิจและตรวจโดยวิธีทางประสาท

สัมผัส 

การตรวจพินิจและประเมินทาง

ประสาทสัมผัส 

2. ความชื้น (ข้อ 3.1) ISO 665 หรือใช้วิธีวิเคราะห์ที่มีความ

ถูกต้องเทียบเท่า (equivalent method) 

Gravimetry 

3. ข ้อบกพร่องของถั ่วล ิสง

แห้งทั้งเปลือก (ข้อ 3.2.2.1) 

ใช้ตัวอย่างถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกอย่าง

น้อย 1 kg (กิโลกรัม) ตรวจพินิจ คัด

แยกข้อบกพร่องตามตารางที่  1 ชั่ ง

น้ าหนัก และค านวณเป็น % โดยน้ าหนัก 

การตรวจพินิจและประเมินทาง

ประสาทสัมผัส 

4. ข้อบกพร่องของเมล็ดถั่วลิสง 

(ข้อ 3.2.2.2) 

ใชต้ัวอย่างเมล็ดถั่วลิสงอย่างน้อย 500 g 

(กรัม) ตรวจพินิจ คัดแยกข้อบกพร่อง

ตามตารางที่ 2 ชั่งน้ าหนัก และค านวณ

เป็น % โดยน้ าหนัก 

การตรวจพินิจและประเมินทาง

ประสาทสัมผัส 

5. ขนาดและเกณฑ์ 

ความคลาดเคลื่อน (ข้อ 4) 

ภาคผนวก ข Sieving 

6. ปริมาณอะฟลาทอกซิน

ทั้งหมด (ข้อ 5) 

AOAC 991.31 Immunoaffinity column 

(Aflatest) 

 AOAC 993.17 Thin layer chromatography 

 AOAC 975.36 Romer minicolumn 

 EN 12955 : 1999-07 

ISO 16050:2003 

HPLC with post column 

derivatization and 

immunoaffinity column 

clean up 

 AOAC 979.18 Holaday-Velasco minicolumn 

 หรือใช้วิธีวิ เคราะห์ที่มีความถูกต้อง

เทียบเท่า (equivalent method) 

 

* หมายเหต ุวิธีวิเคราะห์ให้อ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุด 
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11.2 วิธีชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ก 

ภาพประกอบฝักและเมล็ดถั่วลิสง 
 
   

 

 

  

ภาพที่ ก.1 ลักษณะถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก
1/ 

ก. ฝักที่มีเมล็ดงอก ข. ฝักขึ้นรา ค. ฝักแตก ง. ฝักที่มีสีผิดปกติ (ซ้าย) เทียบกับฝักดี (ขวา) 

 
 
 
 
 
 
_______________________________ 
1/
 ท่ีมา: ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์/ทบทวนข้อมูล ปัจจัย คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อก าหนดมาตรฐาน

ส าหรับถ่ัวลิสง ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ข 
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ภาพที่ ก.2 ลักษณะถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกที่ถูกศัตรูพืชท าลาย
1/ 

ก. ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกที่ถูกเส้ียนดินท าลาย ข. ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกที่ถูกไส้เดือนฝอยท าลาย 

 

 
 
_______________________________ 
1/
 ท่ีมา: ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์/ทบทวนข้อมูล ปัจจัย คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อก าหนดมาตรฐาน

ส าหรับถ่ัวลิสง ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
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ภาพที่ ก.3 ลักษณะเมล็ดถั่วลิสง
1/ 

ก. เมล็ดดี ข. เมล็ดลีบ ค. เมล็ดข้ึนรา ง. เมล็ดแตกหัก จ. เมล็ดท่ีทีม่ีร่องรอยถูกท าลายจากศัตรูพืช 

 

ภาพที่ ก.4 เมล็ดถั่วลิสงตามรหัสขนาด
1/ 

ก. รหัสขนาด 1    ข. รหัสขนาด 2    ค. รหัสขนาด 3    ง. รหัสขนาด 4    จ. รหัสขนาด 5 

 
_______________________________ 
1/
 ท่ีมา: ข้อมูลจากผลการศึกษาโครงการวิเคราะห์/ทบทวนข้อมูล ปัจจัย คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อก าหนดมาตรฐาน

ส าหรับถ่ัวลิสง ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ก ข ค

 
ก 

 

ง

 
ก 

 

จ

 
ก 
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ภาคผนวก ข 

การวัดขนาดเมล็ดถั่วลิสงและการค้านวณ 

ความคลาดเคลื่อน 

ข.1 เครื่องมือ 

ข.1.1 ตะแกรงร่อนรูรีที่มีขนาดต่างๆ ตามตารางที่ 3 

ข.1.2 เครื่องชั่งที่ชั่งได้ละเอียดถึง 0.01 g 

ข.2 วิธีวิเคราะห์ 

ข.2.1 น าตัวอย่างที่ได้จากการชักตัวอย่างตามภาคผนวก ค ปริมาณอย่างน้อย 500 g ร่อนผ่านตะแกรง 

ที่มีขนาดต่างๆ กัน ตามข้อ ข.1.1 

ข.2.2 ชั่งน้ าหนักของเมล็ดถั่วลิสงที่แยกได้แต่ละขนาด ด้วยเครื่องชั่งตาม ข.1.2 

ข.2.3 ค านวณหา % โดยน้ าหนักเพื่อพิจารณาการยอมรับและความคลาดเคลื่อนของขนาดในแต่ละรุ่น 
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ภาคผนวก ค 

วิธีชักตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสงและถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก 

ค.1 นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในวิธีชักตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสง มีดังนี้ 

ค.1.1 รุ่น (lot) หมายถึง ปริมาณสินค้าที่ส่งมาพร้อมกันในแต่ละครั้ง และเจ้าหน้าที่ชักตัวอย่างทราบ 

หรือตั้งสมมติฐานว่า มีแหล่งก าเนิด ผู้ผลิต ชนิด ผู้บรรจุ ชนิดของบรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องหมายเดียวกัน 

ค.1.2 ตัวอย่างขั้นต้น (increment/incremental sample/primary sample) หมายถึง เมล็ดถั่วลิสงหรือ 

ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก ที่ได้จากการชักตัวอย่างจากแต่ละกระสอบ หรือถุง หรือจุดของแต่ละรุ่น ตามจ านวน

ตัวอย่างขั้นต้นที่ระบุในตารางท่ี ค.1 และตารางท่ี ค.2 

ค.1.3 ตัวอย่างรวม (bulk sample) หมายถึง ปริมาณเมล็ดถั่วลิสงหรือถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก ที่ได้จาก 

การรวมตัวอย่างขั้นต้นในแต่ละรุ่น 

ค.1.4 ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ (laboratory sample) หมายถึง ปริมาณเมล็ดถั่วลิสง หรือถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก 

ที่ได้จากการลดปริมาณตัวอย่างจากตัวอย่างรวมท่ีผสมกันเป็นอย่างดีในแต่ละรุ่นลงอย่างเหมาะสม 

ค.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ 

ค.2.1 ข้อควรปฏิบัติ 

การชักตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสงหรือถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก ควรด าเนินการเพื่อให้ได้ตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของรุ่น

ให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ โดยชักตัวอย่างข้ันต้นในรุ่นแบบสุ่มให้กระจายทั่วถึงทั้งรุ่น น าตัวอย่างขั้นต้น

ที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน ผสมให้เข้ากันดีให้ได้เป็นตัวอย่างรวม และน าตัวอย่างรวมมาลดปริมาณลงอย่าง

เหมาะสมเพื่อให้ได้ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 kg ส าหรับเมล็ดถั่วลิสง และ 2 kg ส าหรับ

ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกเพื่อน าไปตรวจสอบต่อไป ควรเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการไว้เพื่อใช้ใน 

การทวนสอบหากเกิดปัญหา 

รายละเอียดข้อแนะน าการใช้เครื่องมือชักตัวอย่าง วิธีชักตัวอย่าง และวิธีการลดปริมาณตัวอย่างรวมเพื่อ  

ให้ได้ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ ให้ใช้แนวทางตาม ISO 13690 Cereal, Pulses and Milled Products 

Sampling of Static Batches 
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ค.2.2 จ านวนตัวอย่างขั้นต้นที่เก็บจากหลายๆ ต าแหน่งในรุ่นส าหรับเมล็ดถั่วลิสงหรือถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก 

บรรจุกระสอบหรือถุง ให้มีจ านวนอย่างน้อยตามตารางท่ี ค.1 

ตารางที่ ค.1 จ้านวนตัวอย่างขั้นต้นส้าหรับเมล็ดถัว่ลิสงหรือถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกบรรจุกระสอบหรือถุง 

(ข้อ ค.2.2) 

จ้านวนกระสอบหรือถุงในรุ่น* 
จ้านวนกระสอบหรือถุงที่ชักตัวอย่างขั้นต้น 

(กระสอบหรือถุง) 

1 ถึง 10 ทุกกระสอบหรือถุง 

11 ถึง 100 10 

101 ถึง 121 11 

122 ถึง 144 12 

145 ถึง 169 13 

170 ถึง 196 14 

* หมายเหตุ หากจ่านวนกระสอบหรือถุงในรุ่นมากกว่า 196 กระสอบหรือถุง ให้ค่านวณจ่านวนกระสอบ

หรือถุงท่ีชักตัวอย่างข้ันต้นจากรากที่สองของจ่านวนกระสอบหรือถุง   

ค.2.3 จ านวนตัวอย่างขั้นต้นที่เก็บจากหลายๆ ต าแหน่งในรุ่นส าหรับเมล็ดถั่วลิสงหรือถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก 

ทีข่นส่งมาในพาหนะ (เช่น รถหรือเรือ) ให้มีจ านวนอย่างน้อยตามตารางท่ี ค.2  

ตารางที่ ค.2 จ้านวนตัวอย่างขั้นต้นส้าหรับเมล็ดถัว่ลิสงหรือถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกที่ขนส่งมาในพาหนะ 

(ข้อ ค.2.3) 

ปริมาณ (ตัน) จ้านวนจุดที่ชักตัวอย่างขั้นต้น (จุด)  

< 15  5 

15 ถึง 30 8 

30 ถึง 500 11 
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ค.2.4 การชักตัวอย่างเพื่อตัดสินความสอดคล้องกับข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 

ในกรณีข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีส่ิงบ่งชี้ว่าเมล็ดถั่วลิสงหรือถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกมีความเส่ียงที่จะปนเปื้อน 

อะฟลาทอกซินในปริมาณสูง ให้ใช้วิธีชักตัวอย่างที่ก าหนดในภาคผนวกของเอกสาร CODEX STAN 193 

Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Foods 
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ภาคผนวก ง 

หน่วย 

หน่วยและสัญลักษณ์ที่ใช้ในมาตรฐานนี้ และหน่วย SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’ Unités) ทีย่อมรับให้ใช้ได้ มีดังนี้  

รายการ ชื่อหน่วย สัญลักษณ์หน่วย 

มวล 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

กรัม (gram) g 

ปริมาณ 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม  

(microgram/kilogram) 
µg/kg 
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