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สํานั กงานมาตรฐานสิน ค้ าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ. 2558. รายงานโครงการศึ ก ษาการปนเปื้ อน
สารโอคราทอกซิน เอ ในเมล็ดกาแฟและแนวทางการควบคุม. กรุงเทพฯ.
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เมล็ดกาแฟอะราบิกา
1

ขอบข่าย
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ ใช้ กบั เมล็ดกาแฟอะราบิกา (arabica green coffee) ที่ได้ มาจากต้ นกาแฟ
ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Coffea arabica L. อยู่ ในวงศ์ Rubiaceae โดยนําผลกาแฟสุก (coffee
cherries) ผ่านกรรมวิธเี พื่อให้ ได้ เมล็ดกาแฟและบรรจุในหีบห่อพร้ อมจําหน่าย

2

นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดงั ต่อไปนี้

2.1

เมล็ดกาแฟ (green coffee) หรือที่เรียกทั่วไปว่ากาแฟสาร หรือเมล็ดกาแฟดิบ หมายถึง ผลกาแฟสุก
(coffee cherry) ที่เอาส่วนของเปลือก (pericarp) ได้ แก่ ผนังผลชั้นนอก (exocarp) ผนังผล
ชั้นกลาง (mesocarp) หรือที่เรียกว่ าเนื้อ และผนังผลชั้นใน (endocarp) หรือที่เรียกว่ ากะลา
(parchment) ออกแล้ ว (ภาพที่ ก.1)

2.2

กาแฟกะลา (parchment coffee) หมายถึง ผลกาแฟสุกที่เอาส่วนของผนังผลชั้นนอกและผนังผล
ชั้นกลางออก แต่ยังคงมีผนังผลชั้นในหรือที่เรียกว่ากะลาติดอยู่ (ภาพที่ ก.2)

3

คุณภาพ

3.1

ข้ อกําหนดทัว่ ไป

3.1.1

ไม่มีกลิ่นผิดปกติ (off-odour bean) เช่น กลิ่นเหม็นเปรี้ยว กลิ่นหมักบูด กลิ่นรา หรือกลิ่นแปลกปลอม
เช่น กลิ่นปุ๋ ย กลิ่นสารเคมี กลิ่นดิน

3.1.2

มีสตี รงตามกระบวนการผลิต1ของเมล็ดกาแฟอะราบิกา

3.1.3

มีความชื้นไม่เกิน 12.5% โดยมวล

3.1.4

ไม่พบร่องรอยการทําลายเมล็ดกาแฟจากด้ วงเมล็ดกาแฟ (coffee bean weevil) ที่มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า
Araecerus fasciculatus

1/ กระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟโดยทั่วไปมี 2 แบบคือ
(1) กระบวนการแบบเปี ยก (wet process) โดยการนําผลกาแฟสุกปอกเปลื อกด้ ว ยเครื่ องปอกเปลื อก และกําจัดเมื อกโดยวิ ธีการหมั กหรื อ
โดยการใช้ ด่าง จากนั้นทําให้ เมล็ดกาแฟแห้ งแล้ วกะเทาะผนังผลชั้นในออกด้ วยเครื่องสีกาแฟ
(2) กระบวนการแบบแห้ ง (dry process) โดยนําผลกาแฟสุกอบหรือตากให้ แห้ งแล้ วกะเทาะเปลือกออกด้ วยเครื่องสีกาแฟ
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3.2

ข้อบกพร่องและเกณฑ์การยอมรับ

3.2.1

นิยามข้อบกพร่อง

(1)

เมล็ดดํา (black bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มสี ดี าํ ภายในและภายนอกเมล็ดมากกว่าครึ่งหนึ่ง
ของเมล็ด (ภาพที่ ก.3)

(2)

เมล็ดขึ้นรา (moldy bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มเี ชื้อราเข้ าทําลาย (ภาพที่ ก.4)

(3)

ชิ้นเมล็ดแตก (bean fragment) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่แตกออกเป็ นชิ้นเล็กกว่ าครึ่งหนึ่งของ
กาแฟเต็มเมล็ด (ภาพที่ ก.5)

(4)

เมล็ดไม่ สมบู รณ์ (incompletely formed bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่มีลักษณะเหี่ ยวย่ น ลี บ เบา
รวมทั้งเมล็ดอ่อน (immature bean) ที่ได้ จากผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวในช่ วงที่สุกไม่ เต็มที่ ซึ่งมี
ลักษณะของเมล็ดไม่สมบูรณ์ด้วย (ภาพที่ ก.6)

(5)

เมล็ดถูกแมลงทําลาย (insect-damaged bean) หมายถึง เมล็ดกาแฟที่ถูกมอดเจาะผลกาแฟที่มี
ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Hypothenemus hampei กัด แทะ หรือเจาะจนเกิดเป็ นรูมากกว่า 1 รู (ภาพที่ ก.7)

(6)

ผลกาแฟแห้ ง (dried cherry) หมายถึง ผลกาแฟที่ผ่านกรรมวิธีการทําให้ แห้ งจนได้ ผลกาแฟแห้ ง
ที่ยังไม่ได้ สเี ปลือกออก รวมทั้งเมล็ดกาแฟที่มเี ปลือกติดบางส่วน (ภาพที่ ก.8)

(7)

สิ่งแปลกปลอม (foreign matter) หมายถึง สิ่งแปลกปลอมทางกายภาพอื่นๆ ที่ไม่ใช่เมล็ดกาแฟ
เช่น เศษหิน ดิน เศษไม้ ส่วนของเปลือกและกะลา (ภาพที่ ก.9)

(8)

ข้ อบกพร่องรวม หมายถึง ข้ อบกพร่องตั้งแต่ข้อ (1)-(7) ข้ างต้ น
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3.2.2

ข้อบกพร่องและเกณฑ์การยอมรับ
เมล็ดกาแฟอะราบิกา มีข้อบกพร่องได้ ไม่เกินเกณฑ์การยอมรับที่กาํ หนดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อบกพร่องและเกณฑ์การยอมรับของเมล็ดกาแฟอะราบิกา
(ข้ อ 3.2.2)
เกณฑ์การยอมรับ
ข้อบกพร่อง
(% โดยมวล)
เมล็ดดํา

0.5

เมล็ดขึ้นรา

0.5

ชิ้นเมล็ดแตก

2.0

เมล็ดถูกแมลงทําลาย

0.5

ผลกาแฟแห้ ง

0.5

สิ่งแปลกปลอม

0.5

เมล็ดอ่อนและ/หรือเมล็ดไม่สมบูรณ์

ไม่กาํ หนดเกณฑ์สงู สุด

ข้ อบกพร่องรวม

4

หมายเหตุ: ข้ อ บกพร่ องแต่ ละรายการต้ องตรวจพบได้ สูงสุด ไม่ เ กินเกณฑ์ท่ีกาํ หนดเฉพาะ
และข้ อบกพร่องรวม (ข้ อ 3.2.1(8)) ต้ องไม่เกินร้ อยละ 4 โดยมวล

4

การจัดขนาดและเกณฑ์ความคลาดเคลือ่ น

4.1

การจัดขนาด
หากมีการจัดขนาดของเมล็ดกาแฟอะราบิกา จะพิจารณาจากเมล็ดกาแฟอะราบิกาที่ค้างอยู่บนตะแกรง
ตามขนาดตะแกรงรายละเอียดดังที่กาํ หนดในตารางที่ 2
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รหัสขนาด

4.2

ตารางที่ 2 การจัดขนาดของเมล็ดกาแฟอะราบิกา
(ข้ อ 4.1)
ขนาดของเมล็ดกาแฟอะราบิกา ขนาดของตะแกรงร่อน (sieve No.)
(mm)

1

≥7.14

18

2

6.75 - <7.14

17

3

6.35 - <6.75

16

4

5.95 - < 6.35

15

5

5.56 - < 5.95

14

6

4.76 – < 5.56

12

7

<4.76

-

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
เมล็ดกาแฟแต่ละหีบห่อ พบเมล็ดกาแฟที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดถัดไปหนึ่งรหัสปนมาได้
ไม่เกิน 10 % โดยมวล

5.

การบรรจุหีบห่อ
ต้ องบรรจุ ในภาชนะบรรจุ ท่ีเก็บรั กษาเมล็ดกาแฟอะราบิกาได้ อย่ างเหมาะสม วัสดุท่ีใช้ ต้อง
ไม่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมและกลิ่นไม่ พึงประสงค์
สามารถป้ องกันการปนเปื้ อนและความชื้นจากภายนอกได้ มีคุณสมบัตทิ นทานต่อการขนส่ง
หากมีการใช้ กระดาษหรือตราประทับที่มขี ้ อมูลทางการค้ าต้ องใช้ หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็ นพิษ

6.

การแสดงฉลากและเครื่องหมาย
ต้ องแสดงฉลากและเครื่องหมายตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกําหนดเพิ่มเติม ดังนี้

6.1

บรรจุภณ
ั ฑ์ทีไ่ ม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริโภค

(1)
(2)
(3)

ให้ แสดงในเอกสารกํากับสินค้ า ฉลาก หรือแสดงไว้ ท่บี รรจุ ภัณฑ์ท่สี ามารถบ่ งชี้ท่มี าและชนิด
ของสินค้ าได้ ชัดเจน โดยข้ อความต้ องมองเห็นได้ ง่ าย ชั ดเจน ไม่ หลุ ดลอก ไม่ เป็ นเท็จหรื อ
หลอกลวง อย่างน้ อย ดังนี้
ชื่อสินค้ า เช่น “เมล็ดกาแฟอะราบิกา”
ขนาด (ถ้ ามี)
นํา้ หนักสุทธิ เป็ นระบบเมตริก
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(5)
(6)
(7)

ข้ อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จาํ หน่าย ผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก ให้ ระบุช่ือและที่ต้ังและถ้ ามีหมายเลข
รหัสสินค้ าให้ แสดงด้ วย
ปี การผลิต (crop year) โดยจะระบุวันเดือนปี ที่บรรจุหรือไม่กไ็ ด้
ระบุประเทศที่เป็ นแหล่งปลูก ยกเว้ นกรณีท่ปี ลูกเพื่อจําหน่ายในประเทศ
ภาษา
กรณีท่ผี ลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้ วยก็ได้
กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออกให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

6.2

บรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับผูบ้ ริโภค

(4)

ให้ แสดงข้ อมูลตามข้ อ 6.1 ไว้ ท่ฉี ลากหรือบรรจุภัณฑ์

7

เครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การใช้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดลักษณะ
ของเครื่องหมาย การใช้ เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร
พ.ศ. 2553 และประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติท่เี กี่ยวข้ อง

8

สารปนเปื้ อน

8.1

ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อกําหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตร
ที่เกี่ยวกับสารปนเปื้ อน

8.2

ปริมาณสูงสุดของโอคราทอกซิน เอ (Ochratoxin A; OTA)ในเมล็ดกาแฟอะราบิกาพบได้ ไม่เกิน
10 µg/kg

9

สารพิษตกค้าง
ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อกําหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐาน
สินค้ าเกษตรเรื่อง สารพิษตกค้ าง: ปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน
สินค้ าเกษตรเรื่อง สารพิษตกค้ าง: ปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุดที่ปนเปื้ อนจากสาเหตุท่ไี ม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้

10

สุขลักษณะ
การผลิตและการปฏิบัติต่อเมล็ดกาแฟหรือกาแฟกะลาในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา
และการขนส่ง ต้ องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนที่จะก่อให้ เกิดอันตราย
ต่อผู้บริโภค หรือได้ รับการรับรองตาม มกษ. 5903 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสาํ หรับกาแฟ หรือมาตรฐานที่เทียบเท่าเป็ นอย่างน้ อย
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11

วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง

11.1

วิธีวิเคราะห์

6

ให้ เป็ นไปตามวิธที ่กี าํ หนดในตารางที่ 3 (โดยให้ อ้างอิงเอกสารฉบับล่าสุด) ดังนี้
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ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะห์และทดสอบเมล็ดกาแฟ
(ข้ อ 11.1)
ข้อกําหนด
วิธีวิเคราะห์
หลักการ
1. กลิ่น สี และร่องรอยการทําลาย ตรวจพิ นิ จ และตรวจโดยวิ ธี ท าง Visual inspection แ ล ะ Sensory
เมล็ดกาแฟจากด้ วงเมล็ดกาแฟ ประสาทสัมผัส โดยผู้ตรวจประเมิน analysis
(ข้ อ 3.1.1, 3.1.2 และ3.1.4) ที่ผ่านการอบรบ
2. ปริมาณความชื้น (ข้ อ 3.1.3) ภาคผนวก ข.1

Gravimetry

3. ข้ อบกพร่อง (ข้ อ 3.2.2)

ตรวจพิ นิ จ คั ด แยกข้ อ บกพร่ อ ง Visual inspection และ Gravimetry
จากตัวอย่างเมล็ดกาแฟอย่างน้ อย
350 g แล้ วนําไปชั่ง คิดเป็ นร้ อยละ
โดยมวล

4. การจัดขนาดและเกณฑ์
ความคลาดเคลื่อน (ข้ อ 4)

ภาคผนวก ข.2

5. ปริมาณโอคราทอกซิน เอ
(ข้ อ 8)

AOAC 2004.10 หรือใช้ วิธวี ิเคราะห์ HPLC
ที่มคี วามถูกต้ องเทียบเท่า2/

Gravimetry

หมายเหตุ กรณีตรวจวิเคราะห์กาแฟกะลาตามข้อกําหนดต่างๆให้นําตัวอย่างกาแฟกะลาสีเอาผนังผลชัน้ ใน
ออกให้เป็ นเมล็ดกาแฟ ก่อนจะนําไปตรวจ

2

กรณีท่ไี ม่สามารถใช้ วิธวี ิเคราะห์ปริมาณโอคราทอกซิน เอ ดังที่กาํ หนดในตารางที่ 3 วิธวี ิเคราะห์เมล็ดกาแฟให้ เลือกใช้
วิธอี ่ืนที่พิจารณาแล้ วว่ าเป็ นวิธีท่มี ีคุณสมบัติการใช้ งาน (performance characteristics) เหมาะสม และเป็ นไปตามเกณฑ์
ข้ อใดข้ อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็ นวิธวี ิเคราะห์ท่ปี ระกาศโดยองค์กรแห่ งชาติ หรือองค์การระหว่ างประเทศด้ านมาตรฐาน หรือตีพิมพ์ในเอกสาร คู่มือ
หรือสิ่งตีพิมพ์ท่เี ป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
(2) เป็ นวิธที ่มี ีการประเมินผลความใช้ ได้ (validation) ของผลการทดสอบพบว่ามีความถูกต้ องและเหมาะสม โดยห้ องปฏิบัติการ
ที่มสี ่วนร่วมศึกษากับเครือข่าย (collaborative study) ตามหลักเกณฑ์และสอดคล้ องกับองค์การนานาชาติซ่งึ เป็ นที่ยอมรับทั่วไป
(3) กรณีไม่มีวิธีวิเคราะห์ตามข้ อ (1) หรือ (2) ให้ ใช้ วิธวี ิเคราะห์ท่ไี ด้ ประเมินความใช้ ได้ ของผลการทดสอบว่ามีความถูกต้ อง
และเหมาะสม โดยห้ องปฏิบัติการแห่ งเดียวที่มีระบบคุณภาพ (single laboratory validation) ตามหลักเกณฑ์เป็ นที่ยอมรับ
ในระดับระหว่างประเทศ
สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

มกษ. 5701-2561

11.2

8

วิธีชกั ตัวอย่าง
การชักตัวอย่างเมล็ดกาแฟให้ เป็ นไปตามภาคผนวก ค
แผนการชักตัวอย่างแสดงในตารางที่ ค.1 ตารางที่ ค.2 และตารางที่ ค.3 และขั้นตอนการดําเนินงาน
แสดงในข้ อ ค.3

12

เกณฑ์การยอมรับรุ่น
รุ่นของเมล็ดกาแฟอะราบิกาที่ยอมรับได้ ผลการตรวจตัวอย่างเมล็ดกาแฟอะราบิกาต้ องเป็ นไป
ตามเกณฑ์ข้อกําหนดข้ อ 3 ถึงข้ อ 10 ทุกข้ อ
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ภาคผนวก ก
รูปภาพตัวอย่างเมล็ดกาแฟ
(ข้อ 3)
ภาพ

ภาพที่ ก.1 เมล็ดกาแฟ
(ข้อ 2.1)

ภาพที่ ก.2 กาแฟกะลา
(ข้อ 2.2)

ภาพที่ ก.3 เมล็ดดํา
(ข้อ 3.2.1(1))

ภาพที่ ก.4 เมล็ดขึ้นรา
(ข้อ 3.2.1(2))

ภาพที่ ก.5 ชิ้ นเมล็ดแตก
(ข้อ 3.2.1(3))

ภาพที่ ก.6 เมล็ดไม่สมบูรณ์
(ข้อ 3.2.1(4))
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ภาพที่ ก.7 เมล็ดถูกแมลงทําลาย
(ข้อ 3.2.1(7))

10

ภาพที่ ก.8 ผลกาแฟแห้ง
(ข้อ 3.2.1(8))

ภาพที่ ก.9 สิง่ แปลกปลอม
(ข้อ 3.2.1(9))
ที่มา : ได้ รับความอนุเคราะห์ภาพจากมูลนิธโิ ครงการหลวง และศูนย์วิจยั เกษตรหลวงเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร
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ภาคผนวก ข
วิธีวิเคราะห์
(ข้ อ 11.1)

ข.1

การวิเคราะห์ปริมาณความชื้ น

ข.1.1 เครือ่ งมือ
ข.1.1.1
ข.1.1.2
ข.1.1.3
ข.1.1.4

ตู้อบ (oven)
เครื่องชั่ง ที่ช่งั ได้ ละเอียดถึง 0.01 g
เดซิกเคเตอร์ (desiccator)
กล่องอะลูมเิ นียมมีฝาปิ ด

ข.1.2 วิธีวิเคราะห์
ข.1.2.1 เปิ ดฝากล่องอะลูมิเนียมตามข้ อ ข.1.1.4 โดยเอาฝาซ้ อนไว้ ใต้ กล่องหรือวางข้ างๆ แล้ วนําไปอบ
ในตู้อบตามข้ อ ข.1.1.1 ที่อุณหภูมิ 105C เป็ นเวลา 1 ชั่วโมง ทิ้งไว้ ให้ เย็นในเดซิกเคเตอร์
แล้ วนําไปชั่ง
ข.1.2.2

ตั ก ตั ว อย่ า งเมล็ ด กาแฟมาประมาณ 10 g ใส่ ใ นกล่ อ งอะลู มิ เ นี ย มที่ ไ ด้ จากข้ อ ข.1.2.1
แล้ วชั่ งด้ วยเครื่ องชั่ งตาม ข.1.1.2 อบกล่ องเมล็ดกาแฟตั วอย่ างในตู้ อบที่อุ ณหภู มิ 105 C
โดยเปิ ดฝาและเอาฝาซ้ อนไว้ ใต้ กล่องหรือวางข้ างๆ เป็ นเวลา 16 ชั่วโมง ± 0.5 ชั่วโมง แล้ วปิ ดฝา
ทิ้งไว้ ให้ เย็นในเดซิกเคเตอร์ แล้ วนําไปชั่ง

ข.1.2.3 ทําตามข้ อ ข.1.2.1 และข้ อ ข.1.2.2 อย่างน้ อย 2 ซํา้
ข.1.2.4 คํานวณหาปริมาณความชื้นของการวิเคราะห์แต่ละครั้ง จากสูตร
เปอร์เซ็นต์ของความชื้น = (B – C) X 100
(B – A)
เมื่อ A = มวลของกล่องอะลูมเิ นียมพร้ อมฝา
B = มวลของกล่องอลูมเิ นียมพร้ อมฝาและเมล็ดกาแฟก่อนอบ
C = มวลของกล่องอลูมเิ นียมพร้ อมฝาและเมล็ดกาแฟหลังอบ
และนําผลที่ได้ มาหาค่าเฉลี่ยปริมาณความชื้น
หมายเหตุ กรณีทีม่ ีการวิเคราะห์ปริมาณความชื้นโดยใช้วธิ ีอืน่ เช่น การใช้เครือ่ งวัดความชื้น ต้องมีการทวนสอบ
ความถูกต้องของเครือ่ งมือเปรียบเทียบกับวิธีการอบในตูอ้ บลมร้อน ความถีใ่ นการทวนสอบขึ้นกับปั จจัย
หลายอย่าง เช่น ความถีใ่ นการวัด ปริมาณตัวอย่างทีว่ ดั ความคลาดเคลือ่ นของเครือ่ งมือวัด
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ข.2
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การจัดขนาดของเมล็ดกาแฟและการคํานวณความคลาดเคลือ่ น

ข.2.1 เครือ่ งมือ
ข.2.1.1 ตะแกรงร่อนรูกลมที่มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 4150:2011 เรียงจาก
บนลงล่าง โดยรูตะแกรงขนาดใหญ่ท่สี ดุ อยู่ด้านบน
ข.2.1.2 เครื่องชั่ง ที่ช่งั ได้ ละเอียดถึง 0.01 g

ข.2.2 วิธีวิเคราะห์
ข.2.2.1 นําตัวอย่างที่ได้ จากการชักตัวอย่างตามภาคผนวก ค ปริมาณอย่างน้ อย 200 g ร่อนผ่านตะแกรง
รูกลมที่มีขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลางต่างๆ กัน ตามข้ อ ข.2.1.1
ข.2.2.2 ชั่งเมล็ดกาแฟที่แยกได้ แต่ละขนาดด้ วยเครื่องชั่งตามข้ อ ข.2.1.2
ข.2.2.3 คํานวณหาร้ อยละโดยมวล ของแต่ละขนาดที่แยกได้ เพื่อพิจารณาการยอมรับและความคลาดเคลื่อน
ของขนาดในแต่ละรุ่น
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ภาคผนวก ค
วิธีชกั ตัวอย่าง
(ข้ อ 11.2)
ค.1

คําศัพท์ท่ใี ช้ ในวิธีการชักตัวอย่างเมล็ดกาแฟมีรายละเอียดในมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่เกี่ยวกับ
แนวทางทัว่ ไปในการชักตัวอย่าง (คําศัพท์และหลักการ) และเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

ค.1.1

สินค้ าที่ส่งมอบ(consignment) ในที่น้ ี หมายถึง ปริมาณเมล็ดกาแฟที่ได้ รับการส่งมอบในครั้งเดียว
สินค้ าที่ส่งมอบอาจประกอบด้ วยหนึ่งรุ่นหรือหลายรุ่นก็ได้

ค.1.2

รุ่น ในที่น้ ีหมายถึง ส่วนของสินค้ าที่ส่งมอบหรือสินค้ าที่ส่งมอบในครั้งเดียวกัน แต่ว่าจํานวน
สินค้ าจะต้ องไม่เกิน 1,000 กระสอบหรือถุง ต่อรุ่น โดยเจ้ าหน้ าที่ชักตัวอย่างต้ องทราบหรือ
สัน นิ ษ ฐานได้ ว่ า มี ลั ก ษณะเฉพาะเป็ นรู ป แบบเดี ย วกั น เช่ น แหล่ ง กํา เนิ ด ผู้ ผ ลิ ต ผู้ บ รรจุ
แบบการบรรจุ เครื่องหมาย ผู้ส่งมอบ

ค.1.3

กระสอบหรือถุงที่เสียหาย (damaged bag) ในที่น้ ี หมายถึง กระสอบหรือถุงที่ฉีกขาด ปนเปื้ อน
จากดิน หรือมีโอกาสปนเปื้ อนจากสิ่งแปลกปลอม และมีผลที่จะทําให้ เมล็ดกาแฟเสียหายได้

ค.2

แผนการชักตัวอย่าง

ค.2.1

แผนการชักตัวอย่างสําหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยของเมล็ดกาแฟ
ข้อ 3 ถึง 9 (ยกเว้นการวิเคราะห์ปริมาณ OTA)
แผนการชักตัวอย่าง ให้ เป็ นไปตามตารางที่ ค.1
ตารางที่ ค.1 แผนการชักตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์คุณภาพและและความปลอดภัย
(ยกเว้นการวิเคราะห์ปริมาณ OTA)
(ข้ อ ค.2.1)
จํ านวนกระสอบหรือถุงในรุ่น

จํ านวนกระสอบหรือถุงที่ชกั ตัวอย่างขั้นต้น

1 ถึง 10

ทุกกระสอบหรือถุง

11 ถึง 100

10

> 100

ไม่น้อยกว่า10 % ของจํานวนกระสอบหรือถุงทั้งหมด
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ค.2.2 แผนการชักตัวอย่างเพือ่ วิเคราะห์ปริมาณโอคราทอกซิน เอ
ค.2.2.1 แผนการชักตัวอย่าง ให้ เป็ นไปตามตารางที่ ค.2 และ ค.3
ตารางที่ ค.2 แผนการชักตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์ปริมาณ OTA สําหรับรุ่นที่มีน้ าํ หนักรุ่นมากกว่า 15 ตัน
นํ้าหนักรุ่น
(ตัน)

นํ้าหนัก
ต่อ Sublot
(ตัน)

จํ านวนจุด
ที่ชกั ตัวอย่าง
ต่อ Sublot

> 15.0

15 - 30

100

นํ้าหนักรวม
จํ านวนตัวอย่าง
ตัวอย่างต่อ Sublot ที่ส่งทดสอบ
(kg)
ต่อ Sublot
10

1

ตารางที่ ค.3 แผนการชักตัวอย่างสําหรับวิเคราะห์ปริมาณ OTA สําหรับรุ่นที่มีน้ าํ หนักรุ่นไม่เกิน15 ตัน
นํ้าหนักรุ่น

จํ านวนจุดที่สุ่มเก็บ

นํ้าหนักรวมตัวอย่าง
(kg)

จํ านวนตัวอย่าง
ที่ส่งทดสอบ

10

1

1

> 0.1 – 0.2

15

1.5

1

> 0.2 – 0.5

20

2

1

> 0.5 – 1.0

30

3

1

> 1.0 – 2.0

40

4

1

> 2.0– 5.0

60

6

1

> 5.0 – 10.0

80

8

1

> 10.0 – 15.0

100

10

1

(ตัน)
≤

0.1

ค.2.2.2 กรณีท่ตี ัวอย่างเมล็ดกาแฟอยู่ในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ กําหนดให้ จาํ นวนจุดที่ต้องชักตัวอย่าง
ไม่น้อยกว่า 25 % ของจํานวนจุดที่กาํ หนดไว้ ในตารางที่ ค.2 และ ค.3 มีมวลรวมของตัวอย่าง
ตามที่ระบุไว้ ในตาราง
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ค.3

ขั้นตอนการดําเนินงานในการชักตัวอย่าง

ค.3.1

ข้อปฏิบตั ิ

มกษ. 5701-2561

ค.3.1.1 เจ้ าหน้ าที่ชักตัวอย่างต้ องเป็ นผู้มปี ระสบการณ์หรือผ่านการฝึ กอบรม
ค.3.1.2 ชักตัวอย่าง ในสถานที่ท่เี หมาะสมซึ่งสามารถป้ องกันการเปี ยกชื้นของเมล็ดกาแฟ และการปนเปื้ อน
จากสิ่งแปลกปลอมและสารเคมีต่างๆ ได้
ค.3.1.3 ใช้ อปุ กรณ์การชักตัวอย่าง เช่น หลาว (coffee trier) ที่เป็ นอุปกรณ์เฉพาะที่สามารถชักตัวอย่าง
เมล็ดกาแฟได้ โดยไม่ต้องเปิ ดกระสอบ นอกจากนี้อุปกรณ์การชักตัวอย่าง และภาชนะใส่ตัวอย่าง
ต้ อ งแห้ ง สะอาด และปราศจากกลิ่ น แปลกปลอม โดยภาชนะที่เ ก็บ ตั ว อย่ า งเมล็ด กาแฟ
ที่จะวิเคราะห์ปริมาณความชื้นต้ องมีฝาปิ ดมิดชิด เพื่อป้ องกันความชื้นจากภายนอก
ค.3.1.4 บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างเมล็ดกาแฟ ได้ แก่
- รายละเอียดของรุ่น เช่น ผู้ผลิต แหล่งปลูก พาหนะที่ใช้ ขนส่ง
- จํานวนกระสอบทั้งหมดในแต่ละรุ่น และนํา้ หนักรวม
- วันที่รับและชักตัวอย่างเมล็ดกาแฟ
- เจ้ าหน้ าที่ชักตัวอย่าง
และให้ กาํ หนดหมายเลขรหัส (code) และแสดงหมายเลขรหัสหรือทําสัญลักษณ์บนถุงที่ใส่ตัวอย่าง
ส่งห้ องปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงกับข้ อมูลที่บันทึกไว้
ค.3.1.5 วิธกี ารชักตัวอย่างเมล็ดกาแฟต้ องดําเนินการเพื่อให้ ได้ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของรุ่นได้

ค.3.2 ขั้นตอนการชักตัวอย่าง
ค.3.2.1 ชักตัวอย่างขั้นต้ นจากแต่ละรุ่น โดยให้ เป็ นไปตามตารางที่ ค.1 ชักตัวอย่างขั้นต้ น (primary sample)
จากแต่ละกระสอบหรือถุง โดยให้ ขนาดตัวอย่างขั้นต้ นรวมกันได้ อย่างน้ อย 2 kg หากต้ องการ
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณโอคราทอกซิน เอ ด้ วย ชักตัวอย่างขั้นต้ นจากแต่ละรุ่น โดยให้ เป็ นไป
ตามตารางที่ ค.2 และขนาดตัวอย่างขั้นต้ นรวมกันได้ อย่างน้ อย 3 kg
แต่ละตัวอย่ างควรชักมาจาก 3 ตําแหน่ งแบบสุ่มเท่าที่สามารถปฏิบัติได้ (เช่ น หั วกระสอบ
กลางกระสอบ และท้ายกระสอบ) และให้ ลึกเพียงพอที่จะให้ ได้ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของรุ่นได้
ค.3.2.2 ตรวจสอบตัวอย่างขั้นต้ น หากมีคุณภาพสมํ่าเสมอ ให้ นาํ ตัวอย่างขั้นต้ นมารวมและผสมให้ เข้ ากัน
เป็ นอย่างดีเพื่อให้ ได้ ตัวอย่างรวมทั้งนี้ต้องไม่นาํ ตัวอย่างขั้นต้ นที่มีคุณภาพแตกต่างจากตัวอย่าง
ขั้นต้ นอื่นๆ มารวมเป็ นตัวอย่างรวม ให้ บันทึกสภาพที่ตรวจพบและดําเนินการวิเคราะห์แยก
นอกจากนี้ต้องไม่นาํ ตัวอย่างขั้นต้ นที่ชักจากกระสอบหรือถุงที่เสียหายมารวมเป็ นตัวอย่างรวม

สัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

มกษ. 5701-2561

16

ค.3.2.3 เตรียมตัวอย่างส่งห้ องปฏิบัติการ (laboratory sample) โดยแบ่งตัวอย่างจากตัวอย่างรวมอย่างน้ อย
ให้ เพียงพอต่อการวิเคราะห์แต่ละรายการ ดังนี้
- การวัดปริมาณความชื้นโดยวิธอี บลมร้ อน ใช้ ตวั อย่างเมล็ดกาแฟ 10 g
- การวั ด ความชื้ นโดยวิ ธี อ่ื น (เช่ น เครื่ อ งวั ด ความชื้ นแบบเคลื่ อ นย้ า ยได้ ) ใช้ ตั ว อย่ า ง
เมล็ดกาแฟ 180 g
- การพิจารณาข้ อบกพร่อง ใช้ ตัวอย่างเมล็ดกาแฟ 350 g
- การวัดขนาด ใช้ ตวั อย่างเมล็ดกาแฟ 200 g
- การวิเคราะห์ปริมาณสาร OTA ใช้ ตัวอย่างเมล็ดกาแฟ 1 kg ถึง 10 kg ขึ้นกับขนาดรุ่นตามข้ อ ค.2.2
- การวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้ าง ใช้ ตวั อย่างเมล็ดกาแฟ 500 g
ค. 3.2.4 บรรจุลงในภาชนะและติดฉลาก และส่งวิเคราะห์ต่อไป
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ภาคผนวก ง
หน่วย
หน่วยและสัญลักษณ์ท่ใี ช้ ในมาตรฐานนี้ และหน่วย SI (International System of Units หรือ Le Systyme
International d’ Units) ที่ยอมรับให้ ใช้ ได้ มีดงั นี้
รายการ
มวล
ความยาว
อุณหภูมิ
ปริมาณ

ชื่อหน่วย
กิโลกรัม (kilogram)
กรัม(gram)
มิลลิเมตร (millimeter)
องศาเซลเซียส (degree Celsius)
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
(microgram/ kilogram)
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สัญลักษณ์หน่วย
kg
g
mm
C
µg/kg

