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ชาเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นพอเหมาะ พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในทวีปเอเชีย 

ส าหรับประเทศไทย ชาเป็นพืชที่ภาครัฐส่งเสริมให้ปลูกเพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ าและส่ิงแวดล้อม ผลิตผล

สามารถจ าหน่ายในรูปใบชาสดเพื่อน ามาปรุงอาหาร หรือน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชา ซึ่งเป็นเครื่องดื่ม

ที่นิยมท่ัวโลก การก าหนดมาตรฐานใบชาสด จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย

ของผลิตผลขั้นต้น เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ชาให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในประเทศและ

การค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรให้จัดท ามาตรฐานสินค้า

เกษตร เรื่อง ใบชาสด 

 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

มกษ. 5905-2556. มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับใบชาสด . 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. กรุงเทพฯ  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ใบชาสด 

1. ขอบข่าย  

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับใบชาสด ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Camellia 

sinensis (L.) Kuntze วงศ์ Theaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้าของประเทศไทยเพื่อจ าหน่าย

ในรูปใบชาสดส าหรับน าไปปรุงอาหารหรือเป็นวัตถุดิบส าหรับการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชา 

2.  คุณภาพ 

2.1  ข้อก าหนดทั่วไป 

ใบชาสดทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะ

ของแต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้  

(1) สด 

(2) สภาพดี ไม่เน่าเสีย ไม่เปียกน้ า 

(3) ตรงตามพันธุ์ และไม่มีใบของพืชอื่นปลอมปน 

(4) สะอาด ปราศจากส่ิงแปลกปลอมที่มองเห็นได้และไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของใบชาสด

ตามวัตถุประสงค์ของการปรุงอาหารหรือการแปรรูป 

(5) ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของใบชาสดตามวัตถุประสงค์

ของการปรุงอาหารหรือการแปรรูป 

2.2  การแบ่งชั้นคุณภาพ 

ใบชาสดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ยกเว้นใบชาที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ 

ดังนี้ 

2.2.1  ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ใบชาสดในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุดเป็นยอดอ่อนของใบชาที่ใบยังไม่คล่ี  ไม่มีความผิดปกติ

ด้านรูปร่าง และไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์และคุณภาพของยอดใบชาสดตามข้อ 2.1 
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2.2.2  ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ใบชาสดชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี เป็นยอดอ่อนของใบชาที่ใบยังไม่คล่ีและใบชาสดไม่เกินใบที่ 3  

ถัดจากยอด ใบชาสดอาจมีความผิดปกติหรือต าหนิเล็กน้อยได ้เช่น รอยช้ า รอยไหม้ รอยขีดข่วน 

รอยแผลเป็นตื้นๆ และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช โดยขนาดของต าหนิโดยรวมต้อง 

ไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผิวของใบชาสด 

ทั้งนี้ความผิดปกติหรือต าหนิต้องไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์และคุณภาพของใบชาสดตามข้อ 2.1 

2.2.3  ชั้นสอง (Class II) 

ใบชาสดในชั้นนี้รวมใบชาสดที่มีคุณภาพไม่เข้าขั้นที่สูงกว่า แต่ไม่เกินใบที่ 7 จากยอด และมี

คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ าที่ก าหนดในข้อ 2.1 ใบชาสดในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิ

เล็กน้อยได้ เช่น รอยช้ า รอยไหม้ รอยขีดข่วน รอยแผลเป็นตื้นๆ และร่องรอยการท าลาย

ของศัตรูพืช โดยขนาดของต าหนิโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของใบชาสด 

ทั้งนี้ความผิดปกติหรือต าหนิต้องไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์และคุณภาพของใบชาสดตามข้อ 2.1 

3.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพที่ยอมให้มีได้ในแต่ละหีบห่อส าหรับใบชาสดที่ไม่เป็นไป

ตามคุณภาพและที่ระบุไว้ มีดังนี้ 

3.1  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

3.1.1  ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ไม่ให้มีความคลาดเคลื่อน 

3.1.2  ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยจ านวนของใบชาสดที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

ของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่

ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 3.1.3) 

3.1.3  ชั้นสอง (Class II) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจ านวนของใบชาสดที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

ของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) แต่เป็นไปตามคุณภาพของข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 2.1) 
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4.  การบรรจุหีบห่อ 

4.1  ความสม่ าเสมอ 

ใบชาสดท่ีบรรจุในแต่ละบรรจุภัณฑ์ต้องมีความสม่ าเสมอท้ังในเรื่องพันธุ์และคุณภาพ กรณีที่

มองเห็นใบชาสดที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ ใบชาสดส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของใบชาสด

ทั้งหมด 

4.2  ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุใบชาสดต้องสะอาด มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ

คุณภาพใบชาสด ถ่ายเทอากาศได้ ทนทานต่อการขนส่ง และไม่ท าให้เกิดการปนเปื้อน วัสดุที่

สัมผัสกับใบชาสดต้องสะอาดและไม่มีส่ิงแปลกปลอม 

5.  การแสดงฉลากและเครื่องหมาย 

5.1  ผลิตผลที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่บรรจุภัณฑ์ ส่ิงห่อหุ้ม หรือป้ายสินค้า โดยต้องมองเห็นได้ง่าย 

ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง หรือที่อาจจะท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะ

ของสินค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผลิตผล 

ให้ระบุข้อความว่า “ใบชาสด”หากไม่สามารถมองเห็นจากภายนอก 

(2) น้ าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก 

(3) ชั้นคุณภาพ (ถ้าม)ี 

(4) วัน เดือน ปี ที่บรรจุ (ถ้าม)ี 

(5) ข้อมูลผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก 

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก 

(6) แหล่งก าเนิด 

ให้ระบุประเทศผู้ปลูก กรณีที่ปลูกเพื่อจ าหน่ายในประเทศให้ระบุชื่อแหล่งที่ปลูก 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศ

ด้วยก็ได้ กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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5.2  ผลิตผลที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่บรรจุภัณฑ์ โดยข้อความ

ต้องมองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงหรือที่อาจจะท าให้เข้าใจผิด

เกี่ยวกับลักษณะของสินค้า อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผลิตผล 

ให้ระบุข้อความว่า “ใบชาสด” 

(2) น้ าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก 

(3) ชั้นคุณภาพ (ถ้าม)ี 

(4) วัน เดือน ปี ท่ีบรรจุ (ถ้าม)ี  

(5) ข้อมูลผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก 

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก 

(6) แหล่งก าเนิด 

ให้ระบุประเทศผู้ปลูก กรณีที่ปลูกเพื่อจ าหน่ายในประเทศให้ระบุชื่อแหล่งที่ปลูก 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศ

ด้วยก็ได้ กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

5.3  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนด

ลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

ที่เกี่ยวข้อง 

6.  สารปนเปื้อน 

ปริมาณสารปนเปื้อนในใบชาสด ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร

ที่เกี่ยวข้อง 

7.  สารพิษตกค้าง 

ปริมาณสารพิษตกค้างในใบชาสดให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9002 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ 

ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
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8.  สุขลักษณะ 

การผลิตและการปฏิบัติต่อใบชาสดในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการบรรจุ 

ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

หรือได้รับการรับรองตาม มกษ. 5905 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices: GAP) ส าหรับใบชาสด หรือมาตรฐาน GAP 

อื่นที่เทียบเท่า  

9.  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างใบชาสด 

 

(1) ตัวอย่างใบชาสดช้ันพิเศษ 

 

 

 

(2) ตัวอย่างใบชาสดชั้นหนึ่ง 

 

ยอดของใบชาที่ใบยังไม่คล่ี 

1 ยอดของใบชาที่

ใบยังไม่คล่ีและ 

ใบชาสดใบที่สาม

ถัดจากยอด 
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(3) ตัวอย่างใบชาสดชั้นสอง 

ภาพ ก.1 ตัวอย่างใบชาสดที่ผลิตเป็นการค้า 

ที่มา: สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบันพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

  



มกษ. 5703-2561 8 

 

 

 

(1) ความเสียหายจากศัตรูพืช 

 

 

 

(2) ใบไหม้ 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างใบชาสดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดขั้นต่ า 

ที่มา: สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 
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