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คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

ลองกอง 
1 นิยามของผลิตผล 

มาตรฐานนี้ใชกับ ลองกอง (longkong) พันธุที่ผลิตเปนการคาซึ่งมีช่ือวิทยาศาสตรวา Aglaia dookkoo 
Griff.cv. Longkong อยูในวงศ Meliaceae สําหรับการบริโภคสด ทั้งนี้ไมรวมลองกองพันธุ (cultivar) อ่ืน 
เชนที่เรียกวา ลองกองน้ํา เปนตน  

2. ขอกําหนดเรื่องคุณภาพ 

2.1 คุณภาพข้ันต่าํ 

2.1.1 ลองกองทุกช้ันคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน และ
เกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 

• เปนลองกองทั้งผล  

• ผลมีข้ัว (pedicel) ติดอยู 

• ลักษณะตรงตามพันธุ เชน มีจุดสีน้าํตาลที่ผิว (cork cell) 

• คุณภาพด ีไมเนาเสีย หรือผลเสื่อมซึ่งไมเหมาะตอการบริโภค 

• สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได 

• ไมมีศตัรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล 

• ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องมาจากศัตรูพืช 

• ไมมีรอยช้ํา หรือตําหนิที่เห็นเดนชดัที่ผิวผล 

• ไมมีความผิดปกติของความชื้นภายนอก โดยไมรวมถึงหยดน้ําที่เกิดจากการนาํผลติผล
ออกจากหองเย็น 

• ไมมีความเสยีหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมติ่ําและ/หรืออุณหภูมิสูง 

• ไมมีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติผิดปกต ิ
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2.1.2 ลองกองตองแกไดที่ (สุก) ไดรับการเก็บเกี่ยว ดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยว และขนสงอยางถูกตอง 
เพ่ือใหผลิตผลอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง 

2.1.3 ปจจัยการพิจารณาความแกไดที่ (สุก) ของผล  

• ผิวผลมีสีเหลืองสม่ําเสมอไมมีสีเขียวปน  

• ผลที่ปลายชอมีลักษณะนิ่มเล็กนอย  

• มีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมดไมนอยกวา 15 oBrix (องศา บริกซ) 

2.2 การแบงช้ันคณุภาพ 

แบงเปน 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ช้ันพิเศษ (Extra Class) 

ลองกองชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด ตรงตามพันธุ ผลไมมีตําหนิ ในกรณีที่มีตําหนิตองเปนตําหนิผิวเผิน
เล็กนอยที่ไมมีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการ
จัดเรียงเสนอในบรรจุภัณฑ  

กรณีที่เปนลองกองชอตองเปนชอที่ผลแนน (ดังภาพที่ 1) หรือแนนพอดี (ดังภาพที่ 2) ทุกผลมีความแก 
(สุก) สม่ําเสมอ 
 

 

 
ภาพที่ 1  ชอที่ผลแนน 
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ภาพที่ 2  ชอที่ผลแนนพอด ี

2.2.2 ช้ันหนึ่ง (Class I)  

ลองกองช้ันนี้ตองมีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ ผลมีตําหนิไดเล็กนอย โดยไมมีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไป
ของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในบรรจุภัณฑ ตําหนิที่ผิวมีได
เล็กนอย โดยพื้นผิวมีตําหนิรวมตอผลไมเกิน 0.5 cm2

กรณีที่เปนลองกองชอตองเปนชอที่แนนพอดี ทุกผลมีความแกสม่ําเสมอ 

2.2.3 ช้ันสอง (Class II) 

ลองกองช้ันนี้รวมผลลองกองที่ไมเขาข้ันชั้นที่สูงกวา แตมีคุณภาพข้ันต่ําดังขอ 2.1 และยังคงคุณภาพผลิตผล 
คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในบรรจุภัณฑ โดยพื้นผิวมีตําหนิรวมตอผลไมเกิน 1 cm2

กรณีที่เปนลองกองชออนุญาตใหมีชอที่ผลไมแนน (ดังภาพที่ 3) และชอที่มีผลรวงไมเกิน 30% (ดังภาพที่ 4)  
 

 

 
                      

ภาพที่ 3  ชอที่ผลไมแนน 
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ภาพที่ 4  ชอที่ผลรวง 30% 

3. ขอกําหนดเรื่องขนาด 

พิจารณาขนาดของผลจากจาํนวนผลตอกิโลกรัม ผลลองกองที่จําหนายมี 2 รูปแบบ คือ ลองกองผลเดี่ยว 
และลองกองชอ ขอกําหนดเรื่องขนาดมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 และ 2  

ตารางที่ 1 ขอกําหนดขนาดลองกองผลเดี่ยว 

รหัสขนาด น้ําหนักตอผล ( กรัม ) 
1  > 25 
2  > 20 – 25 
3  > 15 - 20 
4 10 - 15 

ตารางที่ 2 ขอกําหนดขนาดของลองกองชอ 

รหัสขนาด น้ําหนักตอชอ ( กรัม ) 
1  > 700 
2  > 500 – 700 
3  > 300 - 500 
4  > 200 - 300 
5  100 - 200 

การแบงช้ันคุณภาพและขอกําหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชพิจารณาในทางการคา โดยนํา
ขอกําหนดการแบงช้ันคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพ่ือกําหนดเปนชั้นทางการคา ซึ่งคูคา
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อาจมีการเรียกชื่อช้ันทางการคาที่แตกตางกันข้ึนกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มีเนื่องมาจาก
ฤดูกาล 

4. ขอกําหนดเกณฑเรื่องความคลาดเคลื่อน 

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดในแตละบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตผลที่ไมเขาช้ันที่ระบุไวมี
ดังนี้ 

4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ช้ันพิเศษ (Extra Class) 

ไมเกิน 10 % โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลลองกองที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ แต
เปนไปตามคุณภาพช้ันที่หนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง  

4.1.2 ช้ันหนึ่ง (Class I) 

ไมเกิน 20 % โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลลองกองที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง แต
เปนไปตามคุณภาพช้ันที่สอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพช้ันสอง 

4.1.3 ช้ันสอง (Class II) 

ไมเกิน 20 % โดยจาํนวนหรอืน้ําหนักของผลลองกองที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชัน้สอง หรือ
ไมไดคุณภาพข้ันต่ํา โดยไมมีผลเนาเสียหรือมีสภาพไมเหมาะสมตอการบริโภค 

4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ลองกองทุกรหัสขนาดมีลองกองขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาช้ันถัดไปหนึ่งช้ันไดไมเกิน 20% โดยจํานวนหรือ
น้ําหนัก ทั้งนี้ใหครอบคลุมทั้งลองกองชอและผลเดี่ยว 

5 ขอกําหนดเรื่องการบรรจุและการจัดเรียงเสนอ 

5.1 ความสม่ําเสมอ 

ลองกองที่บรรจุในแตละบรรจุภัณฑตองมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด และสวนของ
ผลในบรรจุภัณฑที่มองเห็นไดตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 
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5.2 การบรรจุหีบหอ 

ตองบรรจุลองกองในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาลองกองไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในบรรจุภัณฑตอง
ใหม สะอาด และมีคุณภาพสามารถปองกันความเสียหายอันจะมีผลกระทบตอคุณภาพของลองกอง การใช
วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากการพิมพหรือการ
แสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ 

5.2.1 รายละเอียดของบรรจุภัณฑ 

บรรจุภัณฑตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาผลลองกองได 
บรรจุภัณฑตองไมมีกล่ินและสิ่งแปลกปลอม  

5.3 การจัดเรียงเสนอ 

ลองกองมีการจัดเรียงเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดงัตอไปนี ้

5.3.1 ลองกองผลเดี่ยว 

ลองกองผลเดี่ยวตองเปนผลที่ตัดแตงใหมข้ัีวติดอยู ไมใชผลรวง 

5.3.2 ลองกองชอ 

ลองกองแตละชอควรมีผลติดอยูไมต่ํากวา 5 ผล และความยาวชอรวมไมนอยกวา 6 cm อนุญาตใหมีผล
รวงระหวางการขนสงไดไมเกิน 10% โดยน้ําหนักของแตละบรรจุภัณฑ 

6 การแสดงเครื่องหมายหรือฉลาก 

6.1 บรรจุภัณฑสําหรับผูบริโภค 

ตองมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรอืหลอกลวง ดังตอไปนี ้

6.1.1 ประเภทของผลิตผล 

ขอความวา "ลองกอง" รวมถึงการระบุใหชัดเจนวาเปน “ลองกองผลเดี่ยว” หรือ “ลองกองชอ” ถาไม
สามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกของบรรจุภัณฑได 

6.1.2 วันและเดือนที่บรรจุ  

6.1.3 น้ําหนกัสุทธิเปนกรมั หรือกิโลกรัม  
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6.1.4 ขอมูลผูผลิต 

ช่ือ และท่ีตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับลองกองที่ผลิตในประเทศ ช่ือและทีต่ั้งของผูนําเขาและ
ประเทศผูผลติสําหรับลองกองนําเขา แลวแตกรณ ี

สําหรับลองกองที่ผลิตในประเทศ อาจแสดงชื่อและทีต่ั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุก็ได 

6.1.5 ประเทศผูผลติ   

ประเทศผูผลติ ยกเวนกรณทีี่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

6.2 บรรจุภัณฑสําหรับขายสง 

แตละหีบหอตองประกอบดวยขอความ ซึ่งจะระบุในเอกสารกํากับสินคา หรือบนฉลาก หรือแสดงไวที่
บรรจุภัณฑก็ได ขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

6.2.1 ขอมูลผูขายสง 

ช่ือ และท่ีตั้งของผูผลิตสาํหรับลองกองที่ผลิตในประเทศ ช่ือและทีต่ั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิต
สําหรับลองกองนําเขา แลวแตกรณ ี

สําหรับลองกองที่ผลิตในประเทศ อาจแสดงชื่อและทีต่ั้งสํานักงานใหญของผูผลิตได และหมายเลข
รหัสสินคา (ถามี) 

6.2.2 ประเภทของผลิตผล 

ขอความวา "ลองกอง" รวมถึงการระบุใหชัดเจนวาเปน “ลองกองผลเดี่ยว” หรือ “ลองกองชอ” ถาไม
สามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกของบรรจุภัณฑได 

6.2.3 วัน และเดือนที่บรรจุ  

6.2.4 ขอมูลแหลงผลิต 

ประเทศที่ผลิต และ/หรือจังหวัดที่ผลิต ถาการไมระบุประเทศ และ/หรือจังหวัดจะทําใหเกิดการเขาใจผิด
หรือเปนการหลอกลวงผูบริโภค 

6.2.5 ขอมูลเชิงพาณิชย 

(1) ช้ันคุณภาพ 

(2) รหัสขนาด (ถามี)  

(3) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม 
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6.3 ภาษา 

ฉลากของลองกองตองมีขอความเปนภาษาไทย กรณีฉลากลองกองท่ีผลิตเพื่อสงออกจะแสดงขอความเปน
ภาษาใดกไ็ด 

6.4 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการหรือเคร่ืองหมายรับรอง 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรือหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

7 วัตถุเจือปนอาหาร 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร 

8 สารปนเปอน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน 

9 สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาต ิเร่ือง สารพิษตกคาง 

10 สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอผลลองกองในขั้นตอนตางๆรวมถึงการเก็บรักษา และการขนสงลองกองตอง
ปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

11 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
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  

(square centimeter) 
cm2

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 

 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
(milligram/kilogram) 

mg/kg 
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