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คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับ เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป (Dried Longan Flesh
for Further Processing) ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ตองนําไปผานกระบวนการใหความรอนเพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย
กอนนําไปบริโภค ผลิตจากผลลําไยสด ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตรวา “Dimocarpus longan Lour.”
อยูในวงศ Sapindaceae หรือผลิตจากผลลําไยอบแหงทั้งเปลือก

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป
มีดังตอไปนี้
2.1 เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป หมายถึง ผลิตภัณฑที่ผลิตจากลําไยอบแหงทั้งเปลือกแลวนํามาแกะ
เปลือกและเมล็ด ออกหรือผลิตจากผลลําไยสดที่แกะเปลือกและเมล็ดออกแลวนํามาผานกรรมวิธีลด
ความชื้นที่ใชอุณหภูมิสูง อยูในบรรจุภัณฑที่ปองกันการปนเปอนและความชื้น และเปนผลิตภัณฑที่ตอง
นําไปผานกระบวนการใหความรอนเพื่อฆาเชื้อจุลินทรียและคืนรูปกอนนําไปบริโภค หรือนําไปใชเปน
วัตถุดิบในการผลิตอาหารที่ตองผานกระบวนการใหความรอนเพื่อฆาเชื้อจุลินทรีย
2.2 วอเตอรแอกติวิตี (water activity; aw) หมายถึง ตัวเลขที่แสดงคาน้ําอิสระที่มีผลตอการเจริญเติบโต
ของจุลินทรียและการเปลี่ยนแปลงของอาหาร คํานวณจากอัตราสวนของความดันไอของน้ําในอาหารตอ
ความดันไอของน้ําบริสุทธิ์ ที่อุณหภูมิเดียวกัน

3 คุณภาพ
3.1 คุณภาพทั่วไป
เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป มีลักษณะแหง มีกลิ่นรสและเนื้อสัมผัสตามลักษณะของผลิตภัณฑ
3.2 คุณลักษณะทางเคมี
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เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปใหเปนไปตามขอกําหนด ดังนี้
3.2.1 ความชื้น ไมเกิน 18%
3.2.2 วอเตอรแอกติวิตี ไมเกิน 0.6
3.2.3 ความเปนกรด-เบส (pH) ไมต่ํากวา 5.0
3.3 ตําหนิ
จํานวนชิ้นเนื้อลําไยที่พบวามีตําหนิที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอมตองไมเกินเกณฑกําหนด โดยวิธีคัดแยกชิ้น
เนื้อลําไยที่มีสิ่งแปลกปลอม นับจํานวน คิดเปนรอยละของจํานวนชิ้นทั้งหมด ดังนี้
3.3.1 ตําหนิจากสิ่งแปลกปลอมที่เปนชิ้นสวนของลําไย ไมเกิน 10% ของจํานวนชิ้นเนื้อลําไยทั้งหมด
3.3.2 ตําหนิจากสิ่งแปลกปลอมอื่นที่ไมใชชิ้นสวนของลําไย ไมเกิน 6% ของจํานวนชิ้นเนื้อลําไยทั้งหมด

4 การบรรจุ
บรรจุเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปในบรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และสามารถ
รักษาคุณภาพผลิตภัณฑได

5 สารปนเปอน
ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

6 สารพิษตกคาง
ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางในเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่
เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารพิษตกคาง

7 สุขลักษณะ
การผลิตและการปฏิบัติตอเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการ
ขนสง ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค

3
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8 การแสดงฉลาก
8.1 บรรจุภัณฑสําหรับผูบริโภค
อยางนอยมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
(1)

ชื่อผลิตภัณฑ “เนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป” หรือ “เนื้อลําไยอบแหงสีน้ําตาลดํา”

(2)

สวนประกอบที่สําคัญ แสดงเปนรอยละของน้ําหนักโดยประมาณ

(3)

วัตถุเจือปนอาหาร (ถาใช) เปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ

(4)

น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม

(5) ชื่อและที่ตั้งผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาที่ผลิตในประเทศ ชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา
สําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี
(6)

ประเทศผูผลิต

(7)

รุนของผลิตภัณฑ โดยอาจระบุเปนรหัสได

(8)

วันเดือนปที่ผลิต หรือวันเดือนปที่ควรบริโภคกอน

(9) คําแนะนําในการใชหรือเก็บรักษา เชน การเก็บไวที่อุณหภูมิ 2◦C ถึง 10◦C จะชวยรักษาสี
และยืดอายุการเก็บ
(10) มีขอ ความเปน ภาษาไทย กรณีฉ ลากผลิต ภัณฑที่ ผ ลิต เพื่อ สงออกจะแสดงขอ ความเป น
ภาษาตางประเทศก็ได
(11) มีขอความระบุวา ตองผานกระบวนการใหความรอนเพื่อฆาเชื้อจุลินทรียกอนนําไปบริโภค
8.2 บรรจุภัณฑสําหรับขายสง
แตละบรรจุภณ
ั ฑอยางนอยตองประกอบดวยขอความแสดง ชื่อผลิตภัณฑ “เนื้อลําไยอบแหงสําหรับ
แปรรูป” หรือ “เนื้อลําไยอบแหงสีน้ําตาลดํา” รุน ชื่อและที่ตั้งผูผ ลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาทีผ่ ลิต
ในประเทศ ชือ่ และที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลิตสําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี วันเดือนปที่ผลิต
หรือวันเดือนปที่ควรบริโภคกอน วัตถุเจือปนอาหาร (ถาใช) และคําแนะนําการเก็บรักษา ซึ่งจะระบุใน
เอกสารกํากับสินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวที่บรรจุภัณฑก็ได อยางไรก็ตามการระบุ รุน ชื่อและทีต่ ั้งผูผลิต
หรือผูแบงบรรจุ อาจแสดงดวยเครื่องหมายแทนไดหากมีการระบุอยางชัดเจนในเอกสารกํากับสินคานัน้

9

วิธีชักตัวอยาง

วิธีชักตัวอยางใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เรื่อง วิธีชักตัวอยาง
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วิธีวิเคราะห

วิธีวิเคราะห ใหใชวิธีที่กําหนดในตารางที่ 1 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้
ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะห
ขอกําหนด

วิธีวิเคราะห

หลักการ

1. คุณภาพทั่วไป
(ขอ 3.1)

ตรวจพินิจและตรวจโดยวิธที างประสาทสัมผัส Subjective Measurement

2. ความชื้น (ขอ 3.2.1)

AOAC 934.06 หรือใชวิธีวิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทียบเทากัน

Gravimetry

3. วอเตอรแอกติวิตี
(ขอ 3.2.2)

ใชเครื่องวัดวอเตอรแอกติวติ ี

aw-Value Analyzer

4. pH (ขอ 3.2.4)

AOAC 970.21 หรือใชวิธวี ิเคราะหที่มี
คุณลักษณะเทียบเทากัน

Electrometry

5. ตําหนิ (ขอ 3.3)

ตรวจพินิจ โดยคัดแยกชิ้นเนื้อลําไยที่มีสิ่ง
แปลกปลอม นับจํานวน คิดเปนรอยละของ
จํานวนชิน้ ทั้งหมด

Subjective Measurement

6. น้ําหนักสุทธิ
(ขอ 8.1)

ชั่งน้ําหนัก

Gravimetry

5
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ภาคผนวก ก
วิธีชักตัวอยาง
ภาคผนวก ก นี้ แสดงวิธีชักตัวอยางเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป เพื่อการใชประโยชนไดสะดวก
ก.1 นิยาม
ความหมายของคําที่ใช มีดังตอไปนี้
ก.1.1 รุน (lot) ในที่นี้หมายถึง สินคาที่มาจากแหลงผลิตเดียวกัน ผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุในบรรจุ
ภัณฑชนิด เดียวกัน สงมอบหรือซื้ อขายในคราวเดียวกัน เพื่อ ใหไ ดสิน คา ที่มีคุณ ภาพและคุณลัก ษณะ
สม่ําเสมอ
ก.1.2 แผนการชักตัวอยาง (sampling plan) หมายถึง การกําหนดวิธีการเก็บและจํานวนหนวยตัวอยาง
จากรุนสินคาเพื่อตรวจสอบใหไดขอมูลที่นํามาใชตดั สินการยอมรับรุนสินคา แบงเปน 2 ระดับ คือ
(1) แผนการชักตัวอยางขั้นตน หมายถึง การเก็บตัวอยางจากรุนสินคาโดยตรงในสัดสวนตาม
ปริมาณรุนสินคา หรืออาจใชแผนการชักตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
(2) แผนการชักตัวอยางขั้นที่สอง หมายถึง การเก็บตัวอยางจากตัวอยางขั้นตนเพื่อการตรวจ
วิเคราะห และตัดสินการยอมรับสินคา
ก.2 การชักตัวอยางขั้นตน
ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่
ก.1 หรือ ตารางที่ ก.2 นําตัวอยางไปตรวจสอบบรรจุภัณฑ เครื่องหมายและฉลาก และน้ําหนักสุทธิกอน
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ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางขั้นตน สําหรับเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป ขนาดบรรจุภัณฑ 10 kg ขึ้นไป
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 แผนการชักตัวอยางขั้นตน สําหรับเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูป ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 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 การชักตัวอยางขั้นที่สอง
ชักตัวอยางสําหรับสงหนวยปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคณ
ุ ภาพดานตางๆ จากตัวอยางขั้นตน ดังนี้
ก.3.1 การชั ก ตั ว อย า งและการยอมรั บ สํ า หรั บ การวิ เ คราะห ท างกายภาพ ได แ ก คุ ณ ภาพทั่ ว ไป
และตําหนิ
ทําการสุมชักตัวอยางตามตารางที่ ก.3 จากตัวอยางขั้นตน แลวบรรจุในภาชนะปดสนิท ตัวอยางละ 500 g
ตรวจสอบคุณภาพตามขอ 3.1 และ ขอ 3.3 หากมีตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอกําหนด ตองมีตัวอยางไม
เกินเลขจํานวนที่ยอมรับตามที่กําหนดในตารางที่ ก.3 จึงจะถือวาเนือ้ ลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 3.1 และขอ 3.3

7
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ตารางที่ ก.3 แผนการชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบทางกายภาพของเนื้อลําไยอบแหง
สําหรับแปรรูป
(ขอ 3.1 และ ขอ 3.3)
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
และคา pH
ชักตัวอยางเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปจากตัวอยางขั้นตนจํานวนเทาๆ กัน จนไดน้ําหนักเนื้อลําไย
อบแหง 200 g เพื่อนําไปใชในการตรวจวิเคราะหทางเคมี หากผลการวิเคราะหของตัวอยางเปนไปตาม
ขอกําหนด ขอ 3.2 ใหถือวาเนื้อลําไยอบแหงสําหรับแปรรูปรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด ขอ 3.2

8
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ นี้ และหนวยที่ SI (International System of Units
หรือ Le Système International d’ Unités; SI) ยอมรับใหใชได มีดงั นี้

ปริมาณ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย SI

มวล

กรัม (gram)

g

มวล

กิโลกรัม (kilogram)

kg

อุณหภูมิ

องศาเซลเซียส
(degree Celsius)

◦C

