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มะระเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหน่ึง มีการบริโภคอย่างแพร่หลาย และประเทศไทยมีศักยภาพ               

ในการผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศและส่งออก การกาํหนดมาตรฐานมะระ จึงมีความสาํคัญต่อการพัฒนา

คุณภาพของผลิตผล สร้างความปลอดภัยของผู้บริโภค และการใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการค้าในประเทศ

และระหว่างประเทศ ดังน้ัน คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเหน็สมควรให้จัดทาํมาตรฐานสินค้าเกษตร 

เร่ือง มะระ เพ่ือสร้างความเช่ือถอืให้สนิค้าน้ีเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง  

Association of Southeast Asian Nation. 2016. ASEAN Standard for Bitter Gourd. ASEAN STAN 

47:2010.  
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

มะระ 

1. ขอบข่าย  

1.1  มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ใช้กับมะระ (bitter gourd) ซึ่ งได้มาจากพืชที่ มี ช่ือวิทยาศาสตร์ 

Momordica charantia L. วงศ์ Cucurbitaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า
1/

 ซ่ึงผ่านการจัดเตรียม

และบรรจุหีบห่อ เพ่ือจาํหน่ายในรูปผลิตผลสดแก่ผู้บริโภค 

1.2  มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ไม่รวมมะระที่ใช้แปรรูปในอตุสาหกรรม  

2. คุณภาพ 

2.1 ขอ้กาํหนดขั้นตํา่ 

2.1.1 มะระทุกช้ันคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่จะมีข้อกาํหนดเฉพาะของ             

แต่ละช้ันคุณภาพและเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้  

ก) เป็นมะระทั้งผล มีขั้วผลหรือไม่มีกไ็ด้ ถ้ามีต้องมีความยาวไม่เกนิ 2.5 cm  

ข) ลักษณะตรงตามพันธุ ์

ค) สด 

ง) เน้ือแน่น 

จ) สภาพด ีไม่มีรอยชํา้หรือไม่เน่าเสยีที่ทาํให้ไม่เหมาะต่อการบริโภค  

ฉ) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเหน็ได้ 

ช) ไม่มีรอยปริหรือรอยแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเน้ือมะระ 

ซ) ไม่มีศตัรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณท์ั่วไป 

ฌ) ไม่มีความเสยีหายจากศตัรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ 

ญ) ไม่มีความช้ืนที่ผดิปกติจากภายนอก ทั้งน้ีไม่รวมถงึหยดนํา้ที่เกดิหลังจากนาํมะระออกจากห้องเยน็ 

ฎ) ไม่มคีวามเสยีหายเน่ืองจากอุณหภมิูตํ่า และ/หรืออณุหภมิูสงู 

ฏ) ไม่มีกล่ิน และ/หรือรสชาตแิปลกปลอม 

                                           

1/ 
มะระพันธุท์ี่ผลิตเป็นการค้า ได้แก่ มะระประเภทผลใหญ่ เช่น มะระจีน มะระขาว มะระหยก มะระประเภทผลเลก็ เช่น 

มะระขี้นก 
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2.1.2 มะระต้องมีอายุการเกบ็เกี่ยวที่เหมาะสม เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เม่ือถึงปลายทาง 

ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัพันธุ ์ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก หรือความต้องการของตลาด  

2.2 การแบง่ชั้นคุณภาพ 

มะระตามมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี แบ่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดงัน้ี 

2.2.1 ชั้นพเิศษ (Extra class) 

มะระในช้ันน้ีต้องมีคุณภาพดีที่สุด ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรง ไม่มีตําหนิที่ผิว ยกเว้น 

ความผิดปกติหรือตําหนิดังกล่าวมองเห็นไม่ชัดเจนและไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป 

คุณภาพของมะระ คุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.2 ชั้นหนึง่ (Class I) 

มะระในช้ันนี้ ต้องมีคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม อาจมีตําหนิได้เล็กน้อย หากตําหนิดังกล่าว 

ไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของมะระ คุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา และการจัดเรียง

เสนอในภาชนะบรรจุ  

ความผิดปกติหรือตาํหนิที่ยอมให้มีได้ มีดงัน้ี 

ก) ความผดิปกติเลก็น้อยด้านรูปทรง  
ข) ตาํหนิเลก็น้อยที่ผวิ เช่น รอยขีดข่วน รอยแผลตื้น และร่องรอยการทาํลายของแมลงศัตรูพืช 

ทั้งนี้ ขนาดของตาํหนิโดยรวมต้องไม่เกนิ 5% ของพ้ืนที่ผิว 

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) 
มะระในช้ันน้ีรวมมะระที่มีคุณภาพไม่เข้าช้ันที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อกาํหนดขั้นตํ่าที่กาํหนด

ในข้อ 2.1 มะระในช้ันน้ีมีตาํหนิได้ หากยังคงลักษณะที่สาํคัญในเร่ืองคุณภาพ คุณภาพระหว่าง

การเกบ็รักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ทั้งน้ีตาํหนิที่ยอมให้มีได้ มีดังน้ี  

ก) ความผดิปกติด้านรูปทรง 

ข) ตําหนิที่ ผิว เช่น รอยขีดข่วน รอยแผลตื้ น และร่องรอยการทําลายของแมลงศัตรูพืช                  

ทั้งนี้ ขนาดของตาํหนิโดยรวมต้องไม่เกนิ 10% ของพ้ืนที่ผวิ 
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3. การจดัขนาด 

การจัดขนาดของมะระพิจารณาจากนํา้หนักต่อผล หรือความยาวของผล อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 

3.1  มะระประเภทผลใหญ่ 

ตารางท่ี 1 ขนาดของมะระประเภทผลใหญ่พิจารณาจากนํา้หนักต่อผล 

รหสัขนาด นํ้าหนกัต่อผล (g)
  

1 600 

2 500-600 

3 400-500 

4 300-400 

5  200-300 

6 100-200 

ตารางที่ 2 ขนาดของมะระประเภทผลใหญ่พิจารณาจากความยาวของผลโดยไม่รวมขั้วผล 

รหสัขนาด ความยาวของผล (cm)
  

1 30 

2 25-30 

3 20-25 

4 15-20 

5 10-15   

3.2  มะระประเภทผลเล็ก 

ตารางที่ 3 ขนาดของมะระประเภทผลเลก็พิจารณาจากนํา้หนักต่อผล 

รหสัขนาด นํ้าหนกัต่อผล (g)
  

1 30 

2 25-30 

3 20-25 

4 15-20 

5 10-15 

6 5-10 
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ตารางท่ี 4 ขนาดของมะระประเภทผลเลก็พิจารณาจากความยาวของผลโดยไม่รวมขั้วผล 

รหสัขนาด ความยาวของผล (cm)
  

1 9 

2 8-9 

3 7-8 

4 6-7 

5 5-6 

6  4-5 

หมายเหต ุ

การแบ่งชัน้คณุภาพ (ขอ้ 2.2) และการจดัขนาด (ขอ้ 3) ในมาตรฐานน้ี ใชใ้นการพิจารณาทาง

การคา้โดยนําขอ้กําหนดการแบ่งชัน้คุณภาพไปใชร่้วมกบัขอ้กําหนดการจดัขนาด เพื่อกําหนด

เป็นชัน้ทางการคา้ ซึง่คู่คา้อาจมีการเรียกชือ่ชัน้ทางการคา้ทีแ่ตกต่างกนั ข้ึนกบัความตอ้งการของ

คู่คา้หรือตามขอ้จาํกดัทีมี่เนือ่งมาจากฤดกูาล 

4. เกณฑค์วามคลาดเคลือ่น 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเร่ืองคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละหีบห่อหรือรุ่นที่ส่งมอบ 

สาํหรับมะระที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดงัน้ี  

4.1 เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเร่ืองคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพเิศษ (Extra class) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยจํานวนหรือนํ้าหนักของมะระที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนดของช้ันพิเศษ (ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของช้ันหน่ึง (ข้อ 2.2.2)               

หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนของคุณภาพช้ันหน่ึง (ข้อ 4.1.2) 

4.1.2 ชั้นหนึง่ (Class I) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจาํนวนหรือนํ้าหนักของมะระที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อกําหนดของช้ันหน่ึง (ข้อ  2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของช้ันสอง (ข้อ  2.2.3)            

หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนของคุณภาพช้ันสอง (ข้อ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II)  

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจํานวนหรือนํ้าหนักของมะระที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อกาํหนดของช้ันสอง (ข้อ 2.2.3) หรือไม่ได้ข้อกาํหนดขั้นตํ่า (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มีผลที่ชํ้า 

เน่าเสยี หรือเสื่อมสภาพจากสาเหตุอื่นที่ทาํให้ไม่เหมาะสาํหรับการบริโภค   
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4.2 เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเร่ืองขนาด 

ทุกรหัสขนาดมีมะระที่ขนาดใหญ่กว่าหรือเลก็กว่ารหัสขนาดถัดไปหน่ึงรหัสปนมาได้ไม่เกิน 10% 

โดยจาํนวนหรือนํา้หนักของมะระ 

5. การบรรจุหีบห่อ 

5.1 ความสมํา่เสมอ 

มะระที่บรรจุในแต่ละหีบห่อต้องมีความสมํ่าเสมอทั้งในเร่ืองพันธุ์ คุณภาพ สี ขนาด และมี

แหล่งกาํเนิดเดียวกนั กรณีที่มองเหน็มะระจากภายนอกหีบห่อ ส่วนที่มองเหน็ต้องเป็นตัวแทน

ของผลิตผลทั้งหมด  

5.2 ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องสะอาด มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของ

มะระ ทนทานต่อการขนส่ง และไม่ทําให้เกิดการปนเป้ือน วัสดุที่ ใช้ภายในภาชนะบรรจุ                  

ต้องสะอาดและไม่มีสิ่งแปลกปลอม หากมีการใช้กระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้า

ต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 

6. การแสดงฉลากและเครือ่งหมาย 

6.1 บรรจุภณัฑส์าํหรบัผูบ้ริโภค 

การแสดงฉลากให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อกาํหนด

เพ่ิมเติม ดังน้ี 

ก) ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุช่ือผลิตผล หากไม่สามารถมองเหน็จากภายนอก 

ข) นํา้หนักสทุธเิป็นระบบเมตริก 

ค) วัน เดอืน ปีที่ผลิตหรือบรรจุ  

ง) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาํหน่าย ผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก  

ให้ระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาํหน่าย ผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก  

จ) ประเทศที่เป็นแหล่งกาํเนิด  

ให้ระบุประเทศที่เป็นแหล่งกาํเนิด อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือช่ือท้องถิ่น

ของสถานที่ 

ฉ) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ

ด้วยกไ็ด้ กรณีที่ผลิตเพ่ือการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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6.2 บรรจุภณัฑท่ี์ไม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

การแสดงฉลากให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อกาํหนด

เพ่ิมเติม ดังน้ี 

ก) ช่ือผลิตผล 

ข) นํา้หนักสทุธเิป็นระบบเมตริก 

ค) ช้ันคุณภาพ  

ง) รหัสขนาด และ/หรือขนาด (ถ้ามี) 

จ) วัน เดอืน ปีที่ผลิตหรือบรรจุ  

ฉ) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาํหน่าย ผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก  

ให้ระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาํหน่าย ผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก  

ช) ประเทศที่เป็นแหล่งกาํเนิด  

ให้ระบุประเทศที่เป็นแหล่งกาํเนิด อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือช่ือท้องถิ่น

ของสถานที่ 

ซ) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ

ด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.3 เคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 

การแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนด

ลักษณะของเคร่ืองหมาย การใช้เคร่ืองหมาย และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

พ.ศ. 2553 และประกาศสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7. สารปนเป้ือน 

ปริมาณสูงสุดของสารปนเป้ือนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อกาํหนดของ

มาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวกบัสารปนเป้ือน 

8. สารพษิตกคา้ง 

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9002 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเป้ือนจากสาเหตุที่ไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้ 
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9. สุขลกัษณะ 

9.1 การผลิตและการปฏบัิติต่อมะระในขั้นตอนต่างๆ รวมถงึการเกบ็รักษา การบรรจุ และการขนส่ง 

ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

หรือได้รับการรับรองตาม มกษ. 9001 มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบัิตทิางการเกษตรที่ดี

สาํหรับพืชอาหาร (Good Agricultural Practices for Food Crop) หรือมาตรฐานที่เทยีบเท่า 

9.2 กรณีมะระที่มีการบรรจุในโรงคัดบรรจุต้องได้รับการรับรองตาม มกษ. 9035 มาตรฐานสนิค้าเกษตร 

เร่ือง การปฏิบัติที่ดีสาํหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาํหรับ

การผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) ที่เทยีบเทา่  

10. วิธีวิเคราะหแ์ละชกัตวัอย่าง 

ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกาํหนดของมาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตวัอย่างมะระ 

                       

                          

 

 

 

 

 

                      ก.1.1.1 มะระจีน                  ก.1.1.2 มะระหยก                 ก.1.1.3 มะระขาว 

ก.1.1 มะระประเภทผลใหญ่ 

          

 

 

                           

ก.1.2.1 มะระขี้นก 

ก.1.2 มะระประเภทผลเลก็ 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างมะระพันธุท์ี่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1) 
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                       ก.2.1 รอยชํา้                                     ก.2.2 รอยปริและรอยแตก 

 

 

 

ก.2.3 ความเสยีหายจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเน้ือ 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างมะระที่ไม่ผ่านข้อกาํหนดขั้นตํ่า (ข้อ 2.1) 

 

 

 

 

รอยแตก 

รอยปริ 
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ก.3.1 มีความผดิปกติด้านรูปทรงเลก็น้อย (ยอมรับได้) 

   

 

 

 

 

 

 

 

ก.3.2 มีความผดิปกติด้านรูปทรงมาก (ไม่ยอมรับ) 

ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างมะระที่มีความผดิปกติด้านรูปทรง (ข้อ 2.2.2 และ 2.2.3) 
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