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กะหลํ่าปลีเป็นผกัที่เป็นที่นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย มีการปลูกปริมาณมาก สร้างรายได้ให้กบัเกษตรกร 

จัดเป็นสินค้าที่มีความสาํคัญทางเศรษฐกิจ และปัจจุบันมีมาตรฐานกะหลํ่าปลีของอาเซียน เพ่ืออาํนวย

ความสะดวกทางการค้าในภูมิภาค คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นควรจัดทาํมาตรฐาน

สนิค้าเกษตร เร่ือง กะหลํ่าปลี เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการผลิตกะหลํ่าปลีให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งด้านคุณภาพ

และความปลอดภัย รวมถงึสามารถใช้เป็นเกณฑใ์นการควบคุมคุณภาพสนิค้าที่ผลิตในประเทศและนาํเข้า 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง  

ASEAN Stan 30:2013, ASEAN Standard for Cabbage. 

UNECE STANDARD FFV-09 Head cabbages, 2012 EDITION.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 





มกษ. 1521-2561 1 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 

กะหลํา่ปลี  

1. ขอบข่าย  

1.1  มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ใช้กับกะหลํ่าปลี (cabbage) ซ่ึงได้มาจากพืชที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 

Brassica oleracea L.  var. capitata  และ var. sabaudar วงศ์ Cruciferae (หรือ Brassicaceae) 

พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า ซ่ึงผ่านการจัดเตรียมและบรรจุหีบห่อ เพ่ือจาํหน่ายในรูปผลิตผลสดแก่

ผู้บริโภค 

1.2  มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ไม่รวมกะหลํ่าปลีที่ใช้แปรรูปในอตุสาหกรรม  

2. คุณภาพ 

2.1 ขอ้กาํหนดขั้นตํา่ 

2.1.1 กะหลํ่าปลีทุกช้ันคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่จะมีข้อกาํหนดเฉพาะของ

แต่ละช้ันคุณภาพและเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้  

ก) เป็นกะหลํ่าปลีทั้งหัว  

ข) สด 

ค) หัวแน่น 

ง) ตรงตามพันธุ ์

จ) สภาพด ีไม่มีรอยชํา้ หรือรอยปริแยก หรือไม่เน่าเสยีที่ทาํให้ไม่เหมาะต่อการบริโภค 

ฉ) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเหน็ได้ 

ช) ไม่มีศตัรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป 

ซ) ไม่มีความเสยีหายจากศตัรพืูชที่มผีลกระทบต่อคุณภาพ 

ฌ) ไม่มีความช้ืนที่ผดิปกตจิากภายนอก ทั้งน้ีไม่รวมถงึหยดนํา้ที่เกดิหลังจากนาํกะหลํ่าปลี 

     ออกจากห้องเยน็ 

ญ) ไม่มีความเสยีหายเน่ืองจากอุณหภมิูตํ่า และ/หรืออณุหภมิูสงู 

ฎ) ไม่มีกล่ิน และ/หรือรสชาติแปลกปลอม 

ฏ) รอยตดัเรียบและสะอาด 

2.1.2 กะหลํ่าปลีต้องมีอายุการเกบ็เกี่ยวที่เหมาะสม เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เม่ือถึงปลายทาง 

ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัพันธุ ์ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก หรือความต้องการของตลาด  
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2.2 การแบง่ชั้นคุณภาพ 

กะหลํ่าปลีตามมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี แบ่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดงัน้ี 

2.2.1 ชั้นพเิศษ (Extra class) 

กะหลํ่าปลีในช้ันน้ีต้องมีคุณภาพดีที่สุด ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงและสี ไม่มีตาํหนิ ยกเว้น

ความผิดปกติหรือตําหนิดังกล่าวมองเห็นไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป 

คุณภาพของกะหลํ่าปลี คุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา และการจัดบรรจุในหีบห่อ  

2.2.2 ชั้นหนึง่ (Class I) 

กะหลํ่าปลีในช้ันน้ีต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติด้านรูปทรงและสี หรือมีตําหนิได้

เลก็น้อย หากตาํหนิดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของกะหลํ่าปลี คุณภาพ

ระหว่างการเกบ็รักษา และการจดับรรจุในหีบห่อ ตาํหนิที่ยอมให้มีได้ มีดังน้ี 

ก) ใบนอกฉีกขาดหรือเห่ียวได้เลก็น้อย  

ข) ตาํหนิเลก็น้อยที่ผิว เช่น รอยชํา้ที่ไม่ได้เกดิจากโรคหรือแมลง และตาํหนิที่เกดิจากการตัดแต่ง 

โดยรวมต้องไม่เกนิ 5% ของพ้ืนที่ผิวของหัว 

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) 
กะหลํ่าปลีในช้ันน้ีรวมกะหลํ่าปลีที่มีคุณภาพไม่เข้าช้ันที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อกาํหนด 

ขั้นตํ่าที่กาํหนดในข้อ 2.1 กะหลํ่าปลีในช้ันน้ีมีความผิดปกติหรือตาํหนิได้ หากยังคงลักษณะ 

ที่สาํคัญในเร่ืองคุณภาพ คุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา และการจัดบรรจุในหีบห่อ ทั้งน้ีตาํหนิ 

ที่ยอมให้มีได้ มีดงัน้ี 

ก) ใบนอกฉีกขาดหรือเห่ียวได้เลก็น้อย 

ข) ตาํหนิเลก็น้อยที่ผิว เช่น รอยชํา้ที่ไม่ได้เกิดจากโรคหรือแมลง และตาํหนิที่เกดิจากการตัดแต่ง 

โดยรวมต้องไม่เกนิ 10% ของพ้ืนที่ผิวของหัว 

3. การจดัขนาด 

การจัดขนาดของกะหลํ่าปลีพิจารณาจากนํา้หนักต่อหัว ดังน้ี 
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ตารางท่ี 1 ขนาดของกะหลํ่าปลี 

รหสัขนาด 
นํ้าหนกั  

(g) 

1 >1,000 

2 >800-1,000 

3 >600-800 

4 >400-600  

5 200-400 

หมายเหต ุ

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

การคา้โดยนําขอ้กําหนดการแบ่งชัน้คุณภาพไปใชร่้วมกบัขอ้กําหนดการจดัขนาด เพื่อกําหนด

เป็นชัน้ทางการคา้ ซึง่คู่คา้อาจมีการเรียกชือ่ชัน้ทางการคา้ทีแ่ตกต่างกนั ข้ึนกบัความตอ้งการของ

คู่คา้หรือตามขอ้จาํกดัทีมี่เนือ่งมาจากฤดกูาล 

4. เกณฑค์วามคลาดเคลือ่น 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเร่ืองคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละหีบห่อหรือรุ่นที่ส่งมอบ 

สาํหรับกะหลํ่าปลีที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดงัน้ี  

4.1 เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเร่ืองคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพเิศษ (Extra class) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยจํานวนหรือนํ้าหนักของกะหลํ่าปลีที่มีคุณภาพไม่เป็นไป 

ตามข้อกําหนดของช้ันพิเศษ (ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของช้ันหน่ึง (ข้อ 2.2.2)  

หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนของคุณภาพช้ันหน่ึง (ข้อ 4.1.2) 

4.1.2 ชั้นหนึง่ (Class I) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจาํนวนหรือนํ้าหนักของกะหลํ่าปลีที่มีคุณภาพไม่เป็นไป

ตามข้อกําหนดของช้ันหน่ึง (ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของช้ันสอง (ข้อ 2.2.3)  

หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนของคุณภาพช้ันสอง (ข้อ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II)  

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจาํนวนหรือนํ้าหนักของกะหลํ่าปลีที่มีคุณภาพไม่เป็นไป 

ตามข้อกําหนดของช้ันสอง (ข้อ 2.2.3) หรือไม่ได้ข้อกําหนดขั้นตํ่า (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มี

กะหลํ่าปลีที่มีรอยชํา้ เน่าเสยี หรือเสื่อมสภาพจากสาเหตอุื่น ที่ทาํให้ไม่เหมาะสาํหรับการบริโภค  
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4.2 เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเร่ืองขนาด 

ทุกรหัสขนาดมีกะหลํ่าปลีที่ขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ารหัสขนาดถัดไปหน่ึงรหัสปนมาได้ 

ไม่เกนิ 10% โดยจาํนวนหรือนํา้หนักของกะหลํ่าปลี  

5. การบรรจุหีบห่อ 

5.1 ความสมํา่เสมอ 

กะหลํ่าปลีที่บรรจุในแต่ละหีบห่อต้องมีความสมํ่าเสมอทั้งในเร่ืองพันธุ์ คุณภาพ ขนาด ส ี 

และแหล่งกาํเนิดเดียวกัน กรณีที่มองเห็นกะหลํ่าปลีจากภายนอกหีบห่อ ส่วนที่มองเห็นต้อง 

เป็นตวัแทนของผลิตผลทั้งหมด  

5.2 ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องสะอาด มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของ

กะหลํ่าปลี ทนทานต่อการขนส่ง และไม่ทาํให้เกิดการปนเป้ือน วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุ

ต้องสะอาดและไม่มีสิ่งแปลกปลอม หากมีการใช้กระดาษหรือตราประทบัที่มีข้อมูลทางการค้า

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 กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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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 ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่น

ของสถานที่ 

ซ) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ

ด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.3 เคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 

การแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนด

ลักษณะของเคร่ืองหมาย การใช้เคร่ืองหมาย และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 

สินค้าเกษตร พ.ศ.2553 และประกาศสาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ที่เกี่ยวข้อง 

7. สารปนเป้ือน 

ปริมาณสูงสุดของสารปนเป้ือนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อกาํหนดของ

มาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวกบัสารปนเป้ือน 

8. สารพษิตกคา้ง 

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดให้ เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และ มกษ . 9002  

มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 

มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุที่ปนเป้ือนจากสาเหตุ

ที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้  
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9. สุขลกัษณะ 

9.1 การผลิตและการปฏิบัติต่อกะหลํ่ าปลีในข้ันตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ  

และการขนส่ง ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนที่จะก่อให้เกดิอนัตราย

ต่อผู้บริโภค หรือได้รับการรับรองตาม มกษ. 9001 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสาํหรับพืชอาหาร (Good Agricultural Practices for Food Crops) หรือมาตรฐาน

ที่เทยีบเทา่ 

9.2 กรณีกะหลํ่าปลีที่มีการบรรจุในโรงคัดบรรจุ ต้องได้รับการรับรองตาม มกษ. 9035 มาตรฐาน

สนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบัิติที่ดีสาํหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานการปฏบิัติที่ดี

สาํหรับการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) ที่เทยีบเทา่  

10. วิธีวิเคราะหแ์ละชกัตวัอย่าง 

ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกาํหนดของมาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตวัอย่างกะหลํา่ปลี 

 

 

กะหลํ่าปลีขาว (Cabbage, white) กะหลํ่าปลีม่วง (Cabbage, red) 

 

กะหลํ่าปลีหัวใจ (Cabbage, Pointed) 

 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างชนิดกะหลํ่าปลีที่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1)  
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กะหลํ่าปลีใบย่น (Cabbage, Savoy) 

 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างชนิดกะหลํ่าปลีที่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1)  (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 มกษ. 1521-2561 

 

 

 

ไม่สด (ข้อ 2.1.1 ข)) รอยชํา้ เน่าเสยีไม่เหมาะสมกบัการบริโภค (ข้อ 2.1.1 จ)) 

  
ความเสยีหายจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณท์ัว่ไป (ข้อ 2.1.1 ช)) 

 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างกะหลํ่าปลีที่ไม่ผ่านข้อกาํหนดขั้นตํ่า (ข้อ 2.1)  
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ตาํหนิที่ผวิเลก็น้อยที่ยอมรับได้  

 

ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างตาํหนิของกะหลํ่าปลี (ข้อ 2.2.2 – 2.2.3) 
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