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ลําไยอบแหงทั้งเปลือก เปนสินคาเกษตรแปรรูปที่ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกที่สําคัญ 
ดังนั้น เพ่ือใหลําไยอบแหงทั้งเปลือกของไทยเปนที่ยอมรับในประเทศและในการคาระหวางประเทศ 
เพ่ือความปลอดภัยของผูบริโภค และสงเสริมการสงออก กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นสมควรจัดทํา
มาตรฐานลําไยอบแหงทั้งเปลือกข้ึน 
 
มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากโครงการศึกษาดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑใน 
การบงช้ีคุณภาพ การแบงช้ันคุณภาพลําไยอบแหง และกําหนดรหัสขนาดลําไยอบแหงทั้งเปลือก  
ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือในการดําเนินงานจาก 
คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
ลําไยอบแหงทั้งเปลอืก 

1 ขอบขาย  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับ ลําไยอบแหงทั้งเปลือก (Dried Whole Longan Fruit)  
ที่ผลิตจากผลลําไยสด ซึ่งมีช่ือทางวิทยาศาสตรวา “Dimocarpus longan Lour.” อยูในวงศ Sapindaceae 
เปนผลิตภัณฑที่เมื่อแกะเปลือกออกสามารถบริโภคไดโดยตรงหรือสําหรับนําไปแบงบรรจุ  

2 นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ลําไยอบแหงทั้งเปลือก มีดังตอไปนี ้

2.1 ลําไยอบแหงทั้งเปลือก หมายถึง ผลิตภัณฑที่ผลิตจากผลลําไยสดท่ีแกไดที่ ยังไมแกะเปลือก  
ผานกรรมวิธีลดความชื้น ไดผลิตภัณฑที่มีคุณลักษณะตามที่กําหนด เหมาะสมตอการบริโภค อยูในบรรจุภัณฑ
ที่ปองกันการปนเปอนและความชื้น 

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

2.3 รอยคราบน้ําตาลที่เปลือกลําไย หรือที่เรียกวา รอยเปอนน้ําหมาก หมายถึง คราบที่เกิดจากน้ําลําไย
ที่ไหลออกมาจากผลที่มีรอยแตกหรือผลที่มีรูที่ข้ัว ในขณะอบแหง 

3 คุณภาพ  

3.1 คุณภาพทั่วไป 

ลําไยอบแหงทั้งเปลือกทุกช้ันคุณภาพ เปลือกมีสีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลดําอมแดง ไมมีสีดํา ไมมีรอยไหมของ
เปลือกลําไย ไมปรากฏเสนใยเชื้อรา (mycelium) เนื้อลําไยมีลักษณะแหงไมเหนียวติดมือและไมติดเมลด็ 
มีกล่ินหอมลําไย มีรสหวาน ไมมีรสเปรี้ยวและรสขม 
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3.2 คุณลักษณะทางเคมี 

ลําไยอบแหงทั้งเปลือกทุกช้ันคุณภาพใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี ้

3.2.1 ความชื้น ทั้งผล (เนื้อ เมล็ด และเปลือก) ไมเกิน 13.5% หรือเฉพาะเนื้อลําไย ไมเกิน 17% 

3.2.2 วอเตอรแอกตวิิตี ของเนื้อลําไย ไมเกิน 0.6 

3.2.3 ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (total soluble solids) ของเนื้อลําไย ไมต่าํกวา 76 °Brix  

3.2.4 ความเปนกรด-เบส (pH) ของเนื้อลําไย ไมต่ํากวา 5.0 

3.3  ช้ันคุณภาพ 

ลําไยอบแหงทั้งเปลือกตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 4 ช้ันคณุภาพ ดังนี ้

3.3.1 ช้ันพิเศษ (Extra Class)  

3.3.2 ช้ันหนึ่ง (Class I)  

3.3.3 ช้ันสอง (Class II) 

3.3.4  ช้ันสาม (Class III) 

ทั้งนี้ ขอบกพรองในลําไยอบแหงทั้งเปลือกแตละช้ันคุณภาพพบไดไมเกินเกณฑการยอมรับขอบกพรองที่กําหนด
ในตารางที่ 1 ดังนี ้

ตารางที่ 1 เกณฑการยอมรับขอบกพรองของลําไยอบแหงทั้งเปลือกแตละช้ันคุณภาพ 

เกณฑที่ยอมใหมีไดไมเกิน  

(รอยละของน้ําหนักหรือจํานวนผล) ขอบกพรอง 

ช้ันพิเศษ ช้ันหน่ึง ช้ันสอง ช้ันสาม 

มีรูที่ข้ัว 1 2 5 7 

รอยแตก 1 2 3 4 
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เกณฑที่ยอมใหมีไดไมเกิน  

(รอยละของน้ําหนักหรือจํานวนผล) ขอบกพรอง 

ช้ันพิเศษ ช้ันหน่ึง ช้ันสอง ช้ันสาม 

รอยบุบ1/  3 5 7 10 

รอยคราบน้าํตาลที่เปลือกลําไย2/ 1 5 10 15 

4 ขนาด 

4.1 รหัสขนาด 

ลําไยอบแหงทั้งเปลือกตามมาตรฐานนี ้แบงเปน 4 ขนาด ตามเสนผาศนูยกลางของผล ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ขอกําหนดเรื่องขนาดของลําไยอบแหงทั้งเปลือก 

รหัสขนาด เสนผาศูนยกลาง (cm) 

1 >2.5 

2 >2.2 ถึง 2.5 

3 >1.9 ถึง 2.2 

4 1.5 ถึง 1.9 

------------------- 
1/ รอยบุบ 
รอยบุบโดยรวมของลําไยอบแหงทั้งเปลือกช้ันพิเศษ มพ้ืีนที่ไมเกิน 15% ของพื้นที่เปลือกทั้งผลรอยบุบ
โดยรวมของลําไยอบแหงทั้งเปลือกช้ันหนึง่ ช้ันสอง และช้ันสาม มีพ้ืนที่เกิน 15% แตไมเกิน 50% ของ
พ้ืนที่เปลือกทั้งผล 
2/ รอยคราบน้าํตาลที่เปลือกลําไย  

รอยคราบน้าํตาลที่เปลือกลําไยโดยรวมของลําไยอบแหงทั้งเปลือกทุกช้ันคุณภาพ มีพ้ืนที่เกิน 10% ของ
พ้ืนที่เปลือกทั้งผล 
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4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ลําไยอบแหงทั้งเปลือกทุกช้ันคุณภาพ มลํีาไยอบแหงทั้งเปลือกขนาดใหญหรือเล็กกวาช้ันถัดไปหนึ่งช้ันได
ไมเกิน 5% ของจํานวนผลในแตละรุนที่สงมอบ 

5  การบรรจุ 

บรรจุลําไยอบแหงทั้งเปลือกในบรรจุภณัฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสามารถรักษาคุณภาพ
ผลิตภณัฑได 

6 สารปนเปอน  

ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในลําไยอบแหงทั้งเปลือกใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ 
และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน 

7  สารพิษตกคาง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางในลําไยอบแหงทั้งเปลือกใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ 
และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง  

8 สุขลักษณะ 

8.1 การผลิต การปฏิบัติตอลําไยอบแหงทั้งเปลือกในข้ันตอนตาง ๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสง
ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

8.2  จุลินทรียในลําไยอบแหงทั้งเปลือกทุกช้ันคณุภาพตองไมเกินเกณฑกําหนดในตารางที่ 3 ดังนี ้ 
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ตารางที่ 3  เกณฑกําหนดจลิุนทรียในเนื้อลําไยอบแหง (ไมรวมเมล็ดและเปลือก) 
 

ชนิดจุลินทรีย n c m 

รา  5 0 500 cfu/g 3/

หมายเหต ุ 
n หมายถึง จํานวนตัวอยางทีต่องนํามาตรวจสอบจากสินคาแตละรุน (lot) 

c หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดที่พบจุลินทรียในตัวอยางที่ตรวจสอบไดในระดบัสูงกวา m  

m หมายถึง จํานวนจุลินทรียที่ยอมรับไดในตัวอยางที่ตรวจสอบ 

 กรณีที่ผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิตและประวัติการผลิตที่ดี การนํา
ขอกําหนดเรื่องจุลินทรียไปใช อาจลดจํานวนครั้งในการชักตัวอยางหรือลดจํานวนตัวอยางที่ตรวจสอบได 

9  การแสดงฉลาก  

9.1 บรรจุภัณฑสําหรับผูบริโภค  

อยางนอยมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเทจ็หรือหลอกลวง ดังตอไปนี ้

 (1) ช่ือผลิตภัณฑ “ลําไยอบแหงทั้งเปลือก” 

 (2) สวนประกอบที่สําคัญ แสดงเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ 

 (3) ช้ันคุณภาพและรหัสขนาด 

 (4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

 (5) ช่ือและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ช่ือและที่ตั้งของผู
นําเขาสําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี 

 (6) ประเทศผูผลติ 

 (7) รุนของผลิตภณัฑ โดยอาจระบุเปนรหัสได 

 (8) วันเดือนปที่ผลิต หรือวันเดอืนปที่หมดอายุหรือที่ควรบริโภคกอน  

 (9) มีขอความเปนภาษาไทย กรณีฉลากผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อสงออกจะแสดงขอความเปน
ภาษาตางประเทศก็ได 

------------------- 
3/ cfu/g : colony forming unit per gram 
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9.2  บรรจุภัณฑสําหรับขายสง  

แตละบรรจุภัณฑอยางนอยตองประกอบดวยขอความแสดง ช่ือผลิตภัณฑ “ลําไยอบแหงทั้งเปลือก”  
รุน ช่ือและที่ตั้งผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ช่ือและที่ตั้งของผูนําเขาสําหรับ
สินคานําเขา แลวแตกรณี และวันเดือนปที่ผลิต หรือวันเดือนปที่หมดอายุหรือที่ควรบริโภคกอน ซึ่งจะระบุ
ในเอกสารกํากับสินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวที่บรรจุภัณฑก็ได อยางไรก็ตามการระบุ รุน ช่ือและที่ตั้ง
ผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ อาจแสดงดวยเครื่องหมายแทนไดหากมีการระบุอยางชัดเจนในเอกสารกํากับ
สินคานั้น  

10 วิธีชักตัวอยาง 

วิธีชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เร่ือง วิธีชักตัวอยาง  

11  วิธีวิเคราะห 

วิธีวิเคราะห ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที ่4 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้ 

ตารางที่ 4 วิธีวิเคราะห  

ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

1. คณุภาพทั่วไป (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. ปริมาณของแข็งที่
ละลายน้ําไดทัง้หมด  
(ขอ 3.2.3)  

AOAC 932.12 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Refractometry 

5. pH (ขอ 3.2.4) AOAC 970.21 หรือใชวิธวีิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทยีบเทากัน 

Electrometry 

6. ผลมีรูที่ข้ัว (ขอ 3.3) ตรวจพินิจ คดัแยกผลที่มีรูที่ข้ัว ช่ังน้ําหนกั 
หรือนับจํานวนผล คดิเปนรอยละของน้ําหนัก
หรือจํานวนผล  

Subjective Measurement 
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ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

7. รอยแตก (ขอ 3.3) ตรวจพินิจ คดัแยกผลที่มีรอยแตก ช่ังน้าํหนัก 
หรือนับจํานวนผล คดิเปนรอยละของน้ําหนัก
หรือจํานวนผล  

Subjective Measurement 

8. รอยบุบ (ขอ 3.3) ตรวจพินิจ คดัแยกผลที่มีรอยบุบโดยรวมที่มี
พ้ืนที่ตามที่กําหนดในชั้นคณุภาพ ช่ังน้ําหนัก 
หรือนับจํานวนผล คดิเปนรอยละของน้ําหนัก
หรือจํานวนผล  

Subjective Measurement 

9. รอยคราบน้ําตาลที่
เปลือกลําไย (ขอ 3.3) 

ตรวจพินิจ คดัแยกผลที่มีรอยคราบน้าํตาลที่
เปลือกลําไยทีม่ีพ้ืนที่เกิน 10% ของพื้นที่
เปลือกทั้งผล ช่ังน้ําหนัก หรือนับจาํนวนผล 
คิดเปนรอยละของน้ําหนักหรือจํานวนผล  

Subjective Measurement 

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

Direct Plating 

11. น้ําหนักสุทธิ  
(ขอ 9.1) 

ช่ังน้ําหนัก  Gravimetry 
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 ภาคผนวก ก 

วิธีชักตัวอยาง 

ภาคผนวก ก นี้ แสดงวิธีชักตัวอยางลําไยอบแหงทั้งเปลือก 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  

สุมชักตัวอยางแบบกระจายจากลาํไยอบแหงทั้งเปลือกรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1 หรือ
ตารางที่ ก.2 นําตัวอยางไปตรวจสอบบรรจุภัณฑ เครื่องหมายและฉลาก และน้าํหนักสุทธิกอน 
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ตารางที่ ก.1 แผนการชักตวัอยางข้ันตน สําหรับลําไยอบแหงทั้งเปลือกขนาดบรรจุภัณฑ 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 สําหรับเนื้อลําไยอบแหงทั้งเปลือกขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 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  
และขอบกพรอง เชน ผลมีรูที่ข้ัว รอยแตก รอยบุบ รอยคราบน้ําตาลที่เปลือกลําไย  

ทําการสุมชักตวัอยางตามตารางที่ ก.3 จากตัวอยางข้ันตน แลวบรรจุในภาชนะปดสนิท ตัวอยางละ 500 g 
ตรวจสอบคุณภาพตามขอ 3.1 และ ขอ 3.3 (ตารางที่ 1) หากมีตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ตองมี
ตัวอยางไมเกินเลขจํานวนทีย่อมรับตามทีกํ่าหนดในตารางที่ ก.3 จึงจะถือวาลําไยอบแหงทั้งเปลือกรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 3.1 และขอ 3.3 
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ตารางที่ ก.3 แผนการชักตวัอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบทางกายภาพของลําไยอบแหงทั้งเปลือก 

[ขอ 3.1 และ ขอ 3.3 (ตารางที่ 1)] 

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  

ชักตัวอยางลําไยอบแหงทั้งเปลือกจากตัวอยางข้ันตนจาํนวนเทาๆ กัน จนไดน้ําหนกัลําไยอบแหงทั้งเปลือก 
500 g เพ่ือนําไปใชในการตรวจวิเคราะหทางเคมี หากผลการวิเคราะหของตัวอยางเปนไปตามขอกําหนด 
ขอ 3.2 ใหถือวาลําไยอบแหงทั้งเปลือกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 3.2 

ก.3.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการวิเคราะหทางจลุชีววิทยา  

ชักตัวอยาง ตวัอยางละ 300 g จากตัวอยางข้ันตน แบบกระจาย เตรียมใหไดจํานวน 5 บรรจุภัณฑ แลว
บรรจุในภาชนะปดสนิท เพ่ือสงตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลชีววิทยา หากผลการวิเคราะหของตัวอยาง
เปนไปตามขอกําหนด ขอ 8.2 จึงจะถือวาลําไยอบแหงทั้งเปลือกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนดขอ 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 เซนติเมตร (centimeter) cm 

 

 
 

 


