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มกษ. 25-2558 

มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 แก้วมังกร   

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับผลแก้วมังกร (pitayas, pitahayas, dragon fruit) ซึ่งได้มาจากพืชที่มี

ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Selenicereus sp. และ Hylocereus spp. วงศ์ Cactaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า                 

เพื่อจ าหน่ายในรูปผลิตผลสด หลังการจัดเตรียมและการบรรจุแล้ว 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่รวมถึงผลแก้วมังกรที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร 

2.  คุณภาพ 

2.1 ข้อก าหนดข้ันต่ า 

2.1.1 แก้วมังกรทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของ    

แต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้ 

(1) เป็นแก้วมังกรทั้งผล มีขั้วและ/หรือส่วนของกิ่งติดอยู่ โดยมีความยาวไม่เกิน 2 เซนติเมตร  

(2) ตรงตามพันธุ์ 

(3) สด 

(4) เนื้อแน่น  

(5) ไม่มีหนาม  

(6) สภาพดี ไม่มีรอยช้ าหรือไม่เน่าเสียที่ท าให้ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค 

(7) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ 

(8) ไม่มีรอยปริหรือรอยแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อแก้วมังกร 

(9) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผล 

(10) ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อแก้วมังกร 

(11) ไม่มีความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก ทั้งนี้ไม่รวมถึงหยดน้ าที่เกิดหลังจากน าแก้วมังกรออกจากห้องเย็น 
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(12) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และ/หรืออุณหภูมิสูง 

(13) ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ 

2.1.2 แก้วมังกรต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และ/หรือ             

ความต้องการของตลาด และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เม่ือถึงปลายทาง  

2.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ 

แก้วมังกรตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

แก้วมังกรในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรง ไม่มีต าหนิที่ผิวและเปลือก ในกรณี  

ที่มีความผิดปกติหรือมีต าหนิ ต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพ            

ของเนื้อแก้วมังกร คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

แก้วมังกรในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต าหนิเล็กน้อย ทั้งนี้ ความผิดปกติหรือต าหนิ

ต้องไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของเนื้อแก้วมังกร คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และ            

การจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรง 

(2) ต าหนิเล็กน้อยที่ผิวและเปลือก เช่น รอยขีดข่วน รอยแผลเป็นตื้นๆ และร่องรอยการท าลาย            

ของศัตรูพืช โดยขนาดของต าหนิที่ผิวและเปลือกโดยรวมต้องไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผิวของแก้วมังกร 

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) 

แก้วมังกรในชั้นนี้รวมแก้วมังกรที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ าที่ก าหนด

ในข้อ 2.1 แก้วมังกรในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้ ทั้งนี้  ความผิดปกติหรือต าหนิต้องไม่มี

ผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของเนื้อแก้วมังกร คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียง

เสนอในภาชนะบรรจุ ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรง 

(2) ต าหนิที่ผิวและเปลือก เช่น รอยขีดข่วน รอยแผลเป็นตื้นๆ และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช              

โดยขนาดของต าหนิที่ผิวและเปลือกโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของแก้วมังกร 
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3.  การจัดขนาด 

การจัดขนาดของแก้วมังกรพิจารณาจากน้ าหนักต่อผล ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขนาดของแก้วมังกร 

รหัสขนาด 

น ้าหนักต่อผล 

(กรัม)  

ผิวสีแดง เนื อสีขาว 

(Hylocereus undatus)  

 

ผิวสีแดง เนื อสีแดง 

หรือ  

ผิวสีแดง เนื อสีชมพู 

(Hylocereus spp.) 

ผิวสีเหลืองหรือทอง 

เนื อสีขาว 

(Hylocereus sp. และ 

Selenicereus sp.) 

1 600 500 350 

2 500-600 400-500 250-350 

3 400-500 300-400 200-250 

4 300-400 250-300 150-200 

5 250-300 200-250 100-150 

6 200-250 - - 

หมายเหต ุ

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่งชั้น

คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อชั้น          

ทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

4.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุส าหรับแก้วมังกร              

ที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดังนี้  

4.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของแก้วมังกรที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

ของชั้นพิเศษ (ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์

ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 4.1.2) 
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4.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของแก้วมังกรที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

ของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ 

ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II) 

ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของแก้วมังกรที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

ของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือไม่ได้ข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มีรอยช้ า ผลเน่าเสีย หรือ           

มีลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค  

4.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

แก้วมังกรทุกรหัสขนาดมีแก้วมังกรที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10%                 

โดยจ านวนหรือน้ าหนักของแก้วมังกร 

5.  การบรรจุหีบห่อ 

5.1 ความสม่ าเสมอ  

แก้วมังกรที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุต้องมีความสม่ าเสมอทั้งในเรื่องพันธุ์ คุณภาพ ขนาด และสี กรณี          

ที่มองเห็นแก้วมังกรจากภายนอกภาชนะบรรจุ แก้วมังกรส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของผลิตผล

ทั้งหมด 

5.2 ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่ง และรักษาคุณภาพ                  

แก้วมังกรได้ ต้องไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม และต้องบรรจุแก้วมังกรให้อยู่ในสภาพที่สามารถป้องกัน

ความเสียหายต่อคุณภาพของแก้วมังกรได้อย่างเหมาะสม วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด และ         

มีคุณภาพ หากมีการใช้กระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้า ต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 
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6.  การแสดงฉลากและเครื่องหมาย 

6.1 ผลิตผลที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ ส่ิงห่อหุ้ม ส่ิงผูกมัด ป้ายสินค้าหรือผลิตผล โดยต้อง

มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง หรือที่อาจจะท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะ

ของสินค้าอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผลิตผล  

 ให้ระบุข้อความว่า “แก้วมังกร” และ/หรือ “ชื่อพันธุ์แก้วมังกร”  

(2) น้ าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก  

(3) ชั้นคุณภาพ (ถ้าม)ี 

(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด (ถ้าม)ี 

(5) ข้อมูลผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก 

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก 

(6) แหล่งก าเนิด 

ให้ระบุประเทศผู้ปลูก ยกเว้นกรณีที่ปลูกเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณี  

ที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.2 ผลิตผลที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็น 

ได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง หรือที่อาจจะท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของ

สินค้า อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “แก้วมังกร” และ/หรือ “ชื่อพันธุ์แก้วมังกร”  

(2) น้ าหนักสุทธเิป็นระบบเมตริก 

(3) ชั้นคุณภาพ  

(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด  
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(5) ข้อมูลผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก 

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก 

(6) แหล่งก าเนิด 

ให้ระบุประเทศผู้ปลูก ยกเว้นกรณีที่ปลูกเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

 (7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณี   

ที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 และ

ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7.  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในแก้วมังกร ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

8.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในแก้วมังกรให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9002 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดท่ีปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

9.  สุขลักษณะ 

แก้วมังกรต้องผ่านกระบวนการผลิตท่ีถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(Good Agricultural Practices: GAP) ที่เกี่ยวข้อง หรือ มกษ. 9001 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร และ/หรือ มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดี

ส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีส าหรับการผลิต (Good Manufacturing 

Practices: GMP) ที่เทียบเท่า  
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10.  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

10.1 วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใช้ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์ 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า  

(ข้อ 2.1.1) 
ตรวจพินิจและการใช้ประสาทสัมผัส - 

2. ความผิดปกติด้านรูปทรง  

(ข้อ 2.2) 
ตรวจพินิจ - 

3. ต าหนิที่ผิวและเปลือก  

(ข้อ 2.2) 
ตรวจพินิจและวัดขนาดเพื่อค านวณพื้นที่ผิว - 

4. ขนาด  

(ข้อ 3) 
ชั่งน้ าหนัก 

การวิเคราะห์โดย

น้ าหนัก (Gravimetry) 

10.2 วิธีชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับ          

วิธชีักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างแก้วมังกร 

 

 

 

 

 

 

(ก) ผิวสีแดง เนื้อสีขาว (Hylocereus undatus)  

 

 

    

 

 

(ข) ผิวสีแดง เนื้อสีแดง (Hylocereus polyrhizus) 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างแก้วมังกรพันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1)  
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(ค) ผิวสีแดง เนื้อสีชมพู (ลูกผสมของ Hylocereus undatus) 

 

 

 

 

 

 

(ง) ผิวสีเหลืองหรือทอง เนื้อสีขาว (Hylocereus sp.) 

 

  

 

                                    

                            

        

(จ) ผิวสีเหลืองหรือทอง เนื้อสีขาว (Selenicereus  megalanthus) 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างแก้วมังกรพันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1) (ต่อ) 
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(ก) รูปทรงผิดปกติเล็กน้อย (ยอมรับได้) 

                                     

(ข) รูปทรงผิดปกติ (ยอมรับไม่ได้) 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างความผิดปกติด้านรูปทรงของแก้วมังกร (ข้อ 2.2.2 และ 2.2.3)
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ภาพ ก.3 ตัวอย่างต าหนิที่ผิวและเปลือกของแก้วมังกร ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อ  

ซึ่งยอมให้มีได้จ ากัด (ข้อ 2.2.2 และ 2.2.3)  

 

 

รอยแผลเป็นที่ผิว รอยแผลเป็นที่ผิว 

รอยแผลเป็นตื้นๆ 

รอยแผลเป็นตื้นๆ 
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