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ล้ินจี่เปนสินคาเกษตรที่ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกที่สําคัญ ดังนั้นเพื่อใหล้ินจี่ของไทยเปน
ที่ยอมรับในประเทศและในการคาระหวางประเทศเพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค และสงเสริมการ
สงออก กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานลิ้นจี่ข้ึน 
 

มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปน
เกณฑในการบงช้ีคุณภาพ การแบงช้ันคุณภาพ และการกําหนดรหัสขนาดพืชอาหาร ของสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือการดําเนินงานจากกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ และใชแนวทางตามเอกสารตอไปนี้ 

FAO/WHO 1995. CODEX STANDARD FOR LITCHI (CODEX STAN 196-1995). Joint 
FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome.6p 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

ลิ้นจี ่
1  นิยามของผลิตผล 

มาตรฐานนี้ใชกับ ล้ินจี่ (Litchi หรือ Lychee) พันธุที่ผลิตเปนการคา เชน พันธุจักรพรรดิ์ ฮงฮวย โอว
เฮียะ กิมเจ็ง และคอม ซึ่งมีช่ือวิทยาศาสตรวา Litchi chinensis Sonn.  อยูในวงศ Sapindaceae สําหรับ
การบริโภคสด 

2   ขอกําหนดเรื่องคุณภาพ  

2.1 คุณภาพข้ันต่าํ  

2.1.1 ล้ินจี่ทกุช้ันคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี ้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน และเกณฑ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 

• เปนลิ้นจี่ทั้งผล  

• ไมเนาเสีย 

• สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได 

• ไมมีศตัรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล 

• ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศตัรูพืช 
• ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมติ่ํา และ/หรืออุณหภูมิสูง  

1• ไมมีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติผิดปกต ิ

2.1.2 ผลลิ้นจีต่องไดรับการเก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวังตามกระบวนการเก็บเกี่ยว การดแูลภายหลังการ
เก็บเกี่ยว และการขนสงอยางถูกตองเพ่ือใหไดคุณภาพที่เหมาะสมกับพันธุและแหลงผลิต ผลลิ้นจี่ตอง
แกพอเหมาะ ในกรณีที่ไมมกีารรมควันดวยซัลเฟอรไดออกไซด ผิวผลมีสี เชน ชมพู แดง หรือแดงเขม ทั้งนี้
ข้ึนอยูกับพันธุ ในกรณีที่มีการรมควันดวยซลัเฟอรไดออกไซด ผิวผลอาจเปนสีเหลืองจางถึงชมพู  

 

1ยกเวนกลิ่นที่เกิดจากการใชวัตถุเจือปนอาหารตามขอ 7 
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2.2  การแบงช้ันคุณภาพ  

แบงเปน 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1  ช้ันพิเศษ (Extra Class) 

ล้ินจี่ช้ันนี้ตองมีคุณภาพดีทีสุ่ด ตรงตามพันธุ ผลไมมีตําหนิ ในกรณีที่มีตําหนิตองเปนตําหนผิิวเผินเล็กนอย 
โดยไมมีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียง
เสนอในบรรจุภัณฑ  

2.2.2  ช้ันหนึ่ง (Class I) 

ล้ินจี่ช้ันนีต้องมีคุณภาพด ีตรงตามพันธุ ผลมีตําหนไิดเล็กนอยดานรูปทรง สี และผิว โดยไมมผีลตอรูปลักษณ
ทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คณุภาพการเก็บรักษา และการจดัเรียงเสนอในบรรจุภัณฑ โดยพื้นผิวมี
ตําหนิรวมตอผลไมเกิน 0.25 cm2

2.2.3  ช้ันสอง (Class II) 

ล้ินจี่ช้ันนี้รวมผลลิ้นจี่ที่ไมเขาข้ันชั้นที่สูงกวา ตรงตามพันธุแตมีคุณภาพข้ันต่ําดังขอ 2.1 และยังคงคุณภาพ
ผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในบรรจุภัณฑ โดยพื้นผิวมีตําหนิรวมตอผลไมเกิน  
0.5 cm2

3  ขอกําหนดเรื่องขนาด  

พิจารณาขนาดของผลจากเสนผาศูนยกลางผล วัดจากสวนที่กวางที่สุดของผล ตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขอกําหนดขนาดของลิ้นจี่พันธุตาง ๆ  

จักรพรรดิ ์ ฮงฮวย โอวเฮี๊ยะ กิมเจ็ง คอม 
รหัส
ขนาด 

จํานวน
ผล/กก 

เสนผา
ศูนย 
กลาง 
(มม.) 

จํานวน
ผล/กก. 

เสนผา
ศูนย 
กลาง 
(มม.) 

จํานวน
ผล/กก. 

เสนผา
ศูนย 
กลาง 
(มม.) 

จํานวน
ผล/กก. 

เสนผา
ศูนย 
กลาง 
(มม.) 

จํานวน
ผล/กก. 

เสนผา
ศูนย 
กลาง 
(มม.) 

1 ≤ 18 > 45 ≤ 35 >35 ≤ 44 > 34 ≤ 44 >33 ≤ 55 > 32  
2 19-25 >41-45 36-40 >33-35 45-50 >33-34 45-50 >32-33 56-65 30- 32 
3 26-30 38-41 41- 50 30-33 51-55 32-33 51-55 31-32 66-77 27-29 
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การแบงช้ันคณุภาพและขอกําหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี ้สามารถนําไปใชพิจารณาในทางการคา โดยนํา 
ขอกําหนดการแบงช้ันคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพ่ือกําหนดเปนชั้นทางการคา ซึ่งคูคา
อาจมีการเรียกชื่อช้ันทางการคาที่แตกตางกัน ข้ึนกบัความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มีเนือ่งมาจาก
ฤดูกาล 

4  ขอกําหนดเรื่องเกณฑความคลาดเคลื่อน  

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดในแตละบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตผลที่ไมเขาช้ันที่ระบุไว   
มีดังนี้ 

4.1  เกณฑความคลาดเคลือ่นเรื่องคุณภาพ  

4.1.1  ช้ันพิเศษ  (Extra Class) 

ไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลลิ้นจี่ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ แตเปนไป
ตามคณุภาพช้ันหนึ่ง 

4.1.2  ช้ันหนึ่ง   (Class I) 

 ไมเกิน 10 %โดยจาํนวนหรือน้ําหนักของผลลิ้นจี่ที่คณุภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึง่แตเปนไป
ตามคณุภาพช้ันสอง 

4.1.3  ช้ันสอง  (Class II) 

ไมเกิน 10 % โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลลิ้นจี่ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสองหรือไมได
คุณภาพข้ันต่าํ โดยไมมีผลเนาเสียหรือมีสภาพไมเหมาะสมตอการบริโภค 

4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด  

ล้ินจี่ทุกรหัสขนาดมีล้ินจี่ขนาดทีใ่หญกวาหรือเล็กกวาช้ันถัดไปหนึ่งช้ันไดไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือ
น้ําหนัก ทั้งนี้ใหครอบคลุมทัง้ล้ินจี่ชอและล้ินจี่ผลเดี่ยว 

5 ขอกําหนดเรื่องการบรรจุและการจัดเรียงเสนอ  

5.1 ความสม่ําเสมอ  

ล้ินจี่ที่บรรจุในแตละบรรจุภัณฑตองมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี สวนของผล
ในบรรจุภัณฑที่มองเห็นไดตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 
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5.2  การบรรจุหีบหอ  

ตองบรรจุล้ินจี่ในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาลิ้นจี่ไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในบรรจุภัณฑตองใหม สะอาด 
และมีคุณภาพสามารถปองกันความเสียหายอันจะมีผลกระทบตอคุณภาพของลิ้นจี่ การใชวัสดุโดยเฉพาะ
กระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากการพิมพหรือการแสดงฉลากใชหมึกพิมพ
หรือกาวที่ไมเปนพิษ 

5.2.1 รายละเอียดบรรจุภัณฑ  

บรรจุภัณฑตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาผลลิ้นจี่ได       
บรรจุภัณฑตองไมมีกล่ินและสิ่งแปลกปลอม 

5.3 การจัดเรียงเสนอ 

ผลลิ้นจี่มีการจัดเรียงเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงัตอไปนี ้

5.3.1 ล้ินจี่ผลเดี่ยว   

ล้ินจี่ที่ตดัเปนผลเดี่ยวตองตดัใหเหลือข้ัวไว ซึ่งมีความยาวไมเกิน 2 mm 

5.3.2 ล้ินจี่ชอ   

ตองมีผลลิ้นจี่มากกวา 1 ผลตอชอ และความยาวของกานชอจากรอยตอของกานชอกับกานผลที่อยูบนสุด 
ตองไมเกิน 15 cm อนุญาตใหมีผลรวงระหวางการขนสงไดไมเกิน 5%  โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลใน 
แตละบรรจุภัณฑ 
 

กานชอตองไมเกิน 15 cm 
รอยตอของกานชอและ 

 
ภาพที่ 1  แสดงความยาวของกานชอจากรอยตอของกานชอกับกานผลที่อยูบนสุด 

  กานผล 
กานผลที่อยูบนสุด 
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6  การแสดงเครื่องหมายหรือฉลาก  

6.1  บรรจุภณัฑสําหรับผูบริโภค 

ตองมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรอืหลอกลวง ดังตอไปนี ้

6.1.1 ประเภทของผลิตผล  

ขอความวา “ล้ินจี”่ และ “ช่ือพันธุล้ินจี”่ รวมถึงการระบุใหชัดเจนวาเปน “ล้ินจี่ผลเดี่ยว” หรือ “ล้ินจี่ชอ” 
ถาไมสามารถมองเหน็ผลติผลจากภายนอกของบรรจุภณัฑได 

6.1.2 น้ําหนกัสุทธเิปนกรมั หรือกิโลกรัม 

6.1.3 ขอมูลผูผลิต  

ช่ือ และท่ีตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับลิ้นจี่ที่ผลติในประเทศ ช่ือและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศ
ผูผลิตสาํหรับลิ้นจี่นําเขา แลวแตกรณี 

สําหรับลิ้นจี่ทีผ่ลิตในประเทศ อาจแสดงชือ่และที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุก็ได 

6.1.4 ประเทศผูผลติ  

ประเทศผูผลติ ยกเวนกรณท่ีีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

6.1.5 หากมีการรมดวยซัลเฟอรไดออกไซดใหระบุขอความวา “ผานการรมซัลเฟอรไดออกไซด”  

6.2 บรรจุภัณฑสําหรับขายสง 

แตละหีบหอตองประกอบดวยขอความ ซึ่งจะระบุในเอกสารกํากับสินคา หรือบนฉลาก หรือแสดงไวที่ 
บรรจุภัณฑก็ได ขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

6.2.1 ขอมูลผูขายสง 

ช่ือ และท่ีตั้งของผูผลิตสําหรับลิ้นจี่ที่ผลติในประเทศ ช่ือและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสาํหรับ
ล้ินจี่นําเขา แลวแตกรณี 

สําหรับลิ้นจี่ทีผ่ลิตในประเทศ อาจแสดงชือ่และที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตได และหมายเลขรหัสสินคา 
(ถามี) 

6.2.2 ประเภทของผลิตผล 

ขอความวา “ล้ินจี่” และ “ช่ือพันธุล้ินจี่” รวมถึงการระบุใหชัดเจนวาเปน “ล้ินจี่ผลเดี่ยว” หรือ “ล้ินจี่ชอ” 
ถาไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกของบรรจุภัณฑได 

 



มกอช. 7 - 2549 6

6.2.3 ขอมูลแหลงผลิต 

ประเทศที่ผลิต และ/หรือจังหวัดที่ผลิต ถาการไมระบุประเทศและ/หรือจังหวัดจะทําใหเกิดการเขาใจผิด
หรือเปนการหลอกลวงผูบริโภค 

6.2.4 ขอมูลเชิงพาณิชย 

(1)  ช้ันคุณภาพ   

(2)  รหัสขนาด(ถามี) 

(3)  น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม 

6.3 ภาษา 

ฉลากของลิ้นจี่ตองมีขอความเปนภาษาไทย กรณีฉลากล้ินจี่ที่ผลิตเพื่อสงออกจะแสดงขอความเปนภาษาใด
ก็ได 

6.4 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการหรือเคร่ืองหมายรับรอง  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรือหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

7  วัตถุเจือปนอาหาร  

ใหเปนไปตามกฎหมายที่ เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  
เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร 

8 สารปนเปอน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน 

9 สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง 

10  สุขลักษณะ  

การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการขนสงผลลิ้นจี่ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอน
ที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 
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11 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหาร
แหงชาต ิเร่ือง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
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ภาคผนวก ก 
หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ น้ี และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ Le 
Système International d’ Unités; SI) ยอมรับใหใชได มีดังน้ี 

ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย SI 

พ้ืนที่ ตารางเซนติเมตร (centimeter) cm2

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 

ความยาว มิลลิเมตร (millimeter) mm 

 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(milligram/kilogram) mg/kg 
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