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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

พริกป่น 
 

1.  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับพริกป่น ส าหรับการบริโภคโดยตรง รวมทั้งเพื่อการบริการ

อาหาร (catering) หรือแบ่งบรรจุ แต่ไม่รวมถึงพริกป่นที่มีวัตถุประสงค์ส าหรับน าไปแปรรูปต่อ  

2.  ค าอธิบายผลิตภัณฑ์  

พริกป่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลของพริกที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum frutescens  L. และ  

C. annuum L. ที่ผ่านกระบวนการท าให้แห้งก่อนน าไปบด และบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกัน

การปนเปื้อนและความชื้น                                     

3.  ส่วนประกอบส าคัญและเกณฑ์คุณภาพ  

3.1  ส่วนประกอบส าคัญ  

  ผลพริกตามที่ระบุในข้อ 2 และไม่อนุญาตให้เติมส่วนประกอบอื่น 

3.2   เกณฑ์คุณภาพ (Quality Criteria) 

3.2.1  ข้อก าหนดท่ัวไป (General Quality) 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางกายภาพของพริกป่น 

(ข้อ 3.2.1) 

ข้อก าหนด เกณฑ์การยอมรับ 

(1) สี    มีสีตามลักษณะปกติของผลิตภัณฑ์  

(2) กลิ่น - มีกล่ินตามลักษณะปกติของผลิตภัณฑ์ 

- ไม่มีกล่ินอับ หรือกลิ่นแปลกปลอม  

(3) ลักษณะทั่วไป    แห้ง ร่วน ไม่เกาะกันเป็นก้อน  
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3.2.2  คุณลักษณะทางเคม ี

  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 คุณลักษณะทางเคมีของพริกป่น 

(ข้อ 3.2.2) 

ข้อก าหนด เกณฑ์การยอมรับ % (m/m) 

(1) ปริมาณความชื้น (moisture content) ไม่เกิน 11 

(2) เถ้าทั้งหมด โดยน้ าหนักแห้ง  

      (total ash, on dry basis) 

ไม่เกิน 8 

(3) เถ้าที่ไม่ละลายในกรด โดยน้ าหนักแห้ง              

      (acid insoluble ash, on dry basis)     

ไม่เกิน 1.25 

3.2.3  ข้อบกพร่อง  

  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในตารางท่ี 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ข้อบกพร่องและเกณฑ์การยอมรับของพริกป่น 

(ข้อ 3.2.3) 

ข้อก าหนด เกณฑ์การยอมรับ % (m/m) 

(1) ส่ิงแปลกปลอม (foreign materials) เช่น เศษดิน 

 หิน ทราย กรวด พลาสติก และ เศษแก้ว 

ไม่พบ 

(2) ชิ้นส่วนจากพืชที่ไม่พึงประสงค์ (extraneous  

       plant material) ได้แก่ ใบพริก และชิ้นส่วน 

      ของพืชอื่น ยกเว้น ก้านพริก 

ไม่พบ 

(3) แมลงและชิ้นส่วนแมลง ขนสัตว์ และส่ิงปฏิกูล       ไม่พบเมื่อสังเกตด้วยตาเปล่า 

3.3  การจ าแนกผลิตภัณฑ์บกพร่อง  

พริกป่นในบรรจุภัณฑ์ใดๆ ท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพตามข้อก าหนดรายการใดรายการ

หนึ่งในข้อ 3.2 ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์บกพร่อง  

3.4  การยอมรับรุ่น  

รุ่นของพริกป่นที่ยอมรับได้ด้านคุณภาพต้องมีจ านวนผลิตภัณฑ์บกพร่องตามที่ระบุในข้อ 

3.3 ไม่เกินจ านวนการยอมรับ(acceptance number) เมื่อใช้แผนการชักตัวอย่างที่

ขีดจ ากัดคุณภาพที่ยอมรับ  (acceptance quality limit; AQL) 6.5 ตามตารางที่ ก.1 แผนการ

ชักตัวอย่างเชิงคุณภาพของพริกป่นในภาคผนวก ก 
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4.  วัตถุเจือปนอาหาร 

4.1  ห้ามใช้สีและวัตถุกันเสีย 
4.2   ชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหารในพริกป่นนอกเหนือจากข้อ 4.1 ให้เป็นไปตามข้อก าหนด

ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร 
4.3  กรณีส่งออกให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า 

5.  สารปนเปื้อน 

ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้อนในพริกป่นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ

ข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับสารปนเปื้อน 

6.  สารพิษตกค้าง 

ปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างในพริกป่นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

และข้อก าหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษ

ตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษ

ตกค้างสูงสุดท่ีปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

7.  สุขลักษณะ 

7.1  กระบวนการผลิตและการปฏิบัติต่อพริกป่นให้เป็นไปตาม มกษ. 9048 มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิตพริกป่น หรือ มกษ. 9023 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับสุขลักษณะอาหาร และข้อก าหนดของกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

7.2  เกณฑ์ก าหนดจุลินทรีย์ 

 ให้เป็นไปตามตารางที่ 4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 เกณฑ์ก าหนดจุลินทรีย์ในพริกป่น 

(ข้อ 7.2) 

 

หมายเหตุ 

n หมายถึง จ านวนตัวอย่างขั้นต่ าทีต่้องน ามาตรวจสอบจากสินค้าแต่ละรุ่น (lot) 

c หมายถึง จ านวนตัวอย่างสูงสุดท่ียอมให้พบจุลินทรีย์ในระดับสูงกว่าค่า m แต่ไม่เกิน M 

m หมายถึง  จ านวนจุลินทรียที่ยอมรับไดใ้นตัวอยางท่ีตรวจสอบ 

M หมายถึง   จ านวนจุลินทรีย์ที่พบในตัวอย่างที่ตรวจสอบและมีผลให้ไม่ยอมรับสินค้ารุ่นที่ตรวจสอบ 

cfu/g  หมายถึง colony forming unit per gram 

MPN/g หมายถึง most probable number per gram  

กรณีผู้ประกอบการมีระบบประกันคุณภาพในการผลิต เช่น หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไปเกี่ยวกับ

สุขลักษณะอาหาร (Code of Practice: General Principles of Food Hygiene)/ระบบการวิเคราะห์

อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Hazard Analysis and Critical Control Point หรือ HACCP 

System) และประวัติการผลิตท่ีดี อาจลดจ านวนตัวอย่างในการตรวจสอบ 

 

 

 

 

ชนิดจุลินทรีย์ แผนการ          

ชักตัวอย่าง 

เกณฑ์ก าหนด 

 
n c m M 

(1) จ านวนเชื้อแบคทีเรียกลุ่มแอโรบิก 

 (Aerobic plate count)  

5 

 

2 

 

5x10
5
 cfu/g 5x10

6
 cfu/g 

(2) คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ 

 (Clostridium perfringens) 

5 2 

 

1x10
2 
 cfu/g 

 

1x10
3
cfu/g 

(3) เอสเชอริเชีย โคไล  

      (Escherichia coli) 

5 0 3 MPN/g หรือ 3 ใน 1g 

โดยวิธี MPN 

- 

(4) แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) 5 0 ไม่พบในตัวอย่าง 25 g ไม่พบในตัวอย่าง 25 g 

(5) ยีสต์และรา (Yeasts and Mold) 5 0 1x10
2 
cfu/g 1x10

3
cfu/g 
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7.3  การยอมรับรุ่นด้านจุลินทรีย์ 

รุ่นของพริกป่นที่ยอมรับได้ด้านจุลินทรีย์ต้องมีผลการตรวจวิเคราะห์ด้านจุลินทรีย์ทุกตัวอย่าง

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 7.2 

7.4  กรณีที่มีการฉายรังสี ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

 

8.  น  าหนัก) 

8.1  น้ าหนักบรรจุต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุบนฉลาก และให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายที่

 เกี่ยวข้อง 

8.2  การยอมรับรุ่นด้านน้ าหนัก 

รุ่นของพริกป่นที่ยอมรับได้ด้านน้ าหนักบรรจุต้องมีค่าเฉล่ียของน้ าหนักบรรจุของตัวอย่าง

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 8.1 และไม่พบตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่งมีน้ าหนักบรรจุต่ ากว่า

เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 8.1 

9.  การแสดงฉลาก  

9.1  ให้แสดงฉลากตามข้อก าหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

9.2  กรณีส่งออกให้เป็นไปตามข้อก าหนดของประเทศผู้น าเข้า 

10.  การแสดงเครื่องหมายรับรอง 

การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนด

ลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้า

เกษตร พ.ศ.2553 และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่

เกี่ยวข้อง 

11.  วิธีวิเคราะห์ และวิธีชักตัวอย่าง 

11.1  วิธีวิเคราะห์  

ให้เป็นไปตามวิธีที่ก าหนดในตารางท่ี 5 
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ตารางที่ 5 วิธีวิเคราะห์พริกป่น 
(ข้อ 11.1) 

ข้อก าหนด วิธีวิเคราะห์ 
1/ หลักการ 

1. ข้อก าหนดท่ัวไป               
 สี กล่ิน และลักษณะทั่วไป  
 (ข้อ 3.2.1 ตารางที ่1)  

ตรวจพินิจ บนจานกระเบื้องสีขาวขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 

50 g  

 

การประเมินทาง

ประสาทสัมผัส 

2. ปริมาณความชื้น 
 (ข้อ 3.2.2 (1)) 

ISO 939  หรือ AOAC 934.06  
 

Gravimetry 

3. เถ้าทั้งหมด  

 (ข้อ 3.2.2 (2)) 

AOAC 941.12 หรือ ISO 928 Gravimetry 

4. เถ้าที่ไม่ละลายในกรด 

  (ข้อ 3.2.2 (3)) 

AOAC 941.12 หรือ ISO 930 Gravimetry 

5. ส่ิงแปลกปลอม                       

 (ข้อ 3.2.3 (1)) 

ISO 927 

 

Microscopy 

6. ชิ้นส่วนจากพืช          

  ทีไ่ม่พึงประสงค์ 

 (ข้อ 3.2.3 (2)) 

ISO 927 

 

Microscopy 

7. แมลงและชิ้นส่วน 

 แมลง ขนสัตว์ และ 

  ส่ิงปฏิกูล (ข้อ 3.2.3 (3)) 

ตรวจพินิจ บนจานกระเบื้องสีขาวขนาดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 

50 g  
การประเมินทาง

ประสาทสัมผัส 

8. จ านวนเชื้อแบคทีเรีย 

 กลุ่มแอโรบิก 

  (ข้อ 7.2 (1)) 

ISO 4833 หรือ Bacteriological Analytical Manual 

(BAM) Chapter 3 หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า 
2/
 
 

Enumeration 

 

   

                                        
1/ วธิีวิเคราะห์ให้อ้างองิเอกสารฉบับล่าสุด 
2/ กรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีวิเคราะห์จ านวนเชื้อแบคทีเรียตามตารางที่ 5 วิธีวิเคราะห์พริกป่นให้เลือกวิธีอื่นที่พิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีวิเคราะห์ที่มี
คุณสมบัติการใช้งาน (performance characteristics) เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(1) เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ประกาศโดยองค์การแห่งชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน หรือตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ หรือส่ิงตีพิมพ์ที่

เป็นที่ยอมรับระดับสากล 

(2) เป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) ของผลการทดสอบว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม โดยห้องปฏิบัติการที่มี

การร่วมศึกษากับเครือข่าย (collaborative study) ตามหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับองค์การนานาชาติซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

(3) กรณีไม่มีวิธีวิเคราะห์ตามข้อ (1) หรือ (2) ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ได้ประเมินความใช้ได้ของผลการทดสอบว่า มีความถูกต้องและเหมาะสม

โดยห้องปฏิบัติการแห่งเดียวที่มีระบบคุณภาพ (single laboratory validation) ตามหลักเกณฑ์ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
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ข้อก าหนด วิธีวิเคราะห์ 
1/ หลักการ 

 9.  คลอสตริเดียม            

 เพอร์ฟริงเจนส์ 

  (ข้อ 7.2 (2)) 

ISO 7937 หรือ  Bacteriological Analytical Manual 

(BAM) Chapter 16 หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า 
2/ 

 

Enumeration 

10. เอสเชอริเชีย โคไล    

 (ข้อ 7.2 (3)) 

Bacteriological Analytical Manual (BAM) Chapter 4 

หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า
2/

 

Most Probable 

Number 

11. แซลโมเนลลา  

 (ข้อ 7.2 (4)) 

ISO 6579 หรือ  Bacteriological Analytical Manual 

(BAM) Chapter 5 หรือวิธีที่มีความถูกต้องเทียบเท่า 
2/

 

Detection Method 

12. ยีสต์และรา  

 (ข้อ 7.2 (5)) 

ISO 21527 หรือ Bacteriological Analytical Manual 

(BAM) Chapter 18 หรือวิธีท่ีมีความถูกต้องเทียบเท่า 
2/ 

 

Enumeration 

13. น้ าหนักสุทธิ (ข้อ 8) ชั่งน้ าหนัก Gravimetry 

11.2   วิธีชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามแนวทางทั่วไปส าหรับการชักตัวอย่าง (General Guidelines on Sampling 

(CAC/GL50-2004) และภาคผนวก ก   

วิธีชักตัวอย่างที่จ าเป็นนอกเหนือจากที่ระบุให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ก 
แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพของพริกป่น 

แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพของพริกป่นให้เป็นไปตามตารางท่ี ก.1 

ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างเชิงคุณภาพของพริกป่น (ระดับการตรวจสอบแบบปกติ; AQL 6.5) 

(ข้อ 3.4) 

ขนาดรุ่น  

 (N) 

ขนาดตัวอย่าง  

(n) 

จ านวนการยอมรับ 

 (c ) 

2-8 2 0 

9-15 3 0 

16-25 5 1 

26-50 8 1 

51-90 13 2 

91-150 20 3 

151-280 32 5 

281-500 50 7 

501-1200 80 10 

1,201-1,320 125 14 

1,321-10,000 200 21 

10,001-35,000 315 21 

35,001-150,000 500 21 

150,001-500,000 800 21 

500,001 และ 

มากกว่า 500,001 ขึ้นไป 

1250 21 

หมายเหตุ 

ขนาดรุ่น  (lot size) หมายถึง จ านวนชิ้นของผลิตภัณฑ์ในรุ่นของสินค้า 

ขนาดตัวอย่าง  (sample size) หมายถึง  จ านวนตัวอย่างขั้นต่ าที่ต้องน ามาตรวจสอบสินค้าแต่ละรุ่น 

จ านวนการยอมรับ (acceptance number) หมายถึง จ านวนสูงสุดของหน่วยที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดหรือ

จ านวนสูงสุดของความไม่เป็นไปตามข้อก าหนดท่ียอมให้มีได้ในตัวอย่าง ถ้าจะยอมรับรุ่นนั้น 
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