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ผลฟักทอง เป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต การก าหนดมาตรฐานฟักทอง จึงมี

ความส าคัญต่อการส่งเสริมการผลิตให้ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อถือให้เป็นที่

ยอมรับทั้งในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นควรจัดท า

มาตรฐานฟักทองข้ึน 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  

Proposed ASEAN Stan 27:2011. DRAFT ASEAN STANDARD FOR PUMPKIN. The 8
th
 Meeting 

of Task Force on the ASEAN Standard for Horticultural Produce and Other Food Crops (MASHP), 

Ha Noi, Viet Nam. 17-20 April 2012. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 ฟักทอง   

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมผลฟักทอง (pumpkin/squash) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cucurbita pepo, 

C. mixta, C. maxima, C. moschata และพันธุ์ลูกผสม อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า

เพื่อน ามาบริโภคสด  

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ไม่ครอบคลุมผลฟักทองที่ใช้แปรรูปในอุตสาหกรรม 

2.  คุณภาพ 

2.1 ข้อก าหนดขั้นต้น 

2.1.1 ผลฟักทองทุกชั้นคุณภาพต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละชั้น

คุณภาพ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้  

(1) เป็นฟักทองทัง้ผลที่มีขั้วติดอยู่  

(2) มีลักษณะตรงตามพันธุ์ 

(3) เป็นผลฟักทองสด 

(4) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ 

(5) ไม่มีรอยช้ าทีท่ าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค ไม่เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เน่าเสีย 

(6) ไม่มีรอยแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง  

(7) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลฟักทอง 

(8) ไม่มรี่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง 

(9) ไม่มีความชื้นที่ผิดปกติท่ีผิวผลฟักทอง โดยไม่รวมหยดน้ าที่เกิดหลังจากน าผลฟักทองออกจากห้องเย็น  

(10) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และ/หรือ อุณหภูมิสูง 

(11) ไม่มีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือ รสชาติที่ผิดปกติ 

(12) ไม่มีความเสียหายทางกายภาพและสรีระที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อฟักทอง 
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2.1.2 ผลฟักทองต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก และความต้องการ

ของตลาด
1/
เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง  

2.2 ชั้นคุณภาพ 

ผลฟักทองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มี 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ผลฟักทองในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด ต้องไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงและต าหนิที่ผิว ในกรณีที่มีความ

ผิดปกติหรือต าหนิต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลฟักทอง 

คุณภาพของเนื้อฟักทอง คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ผลฟักทองในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต าหนิได้เล็กน้อย ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรง 

(2) ต าหนิเล็กน้อยที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยแผลเป็นตื้นๆ 

ความผิดปกติหรือต าหนิ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลฟักทอง คุณภาพของเนื้อฟักทอง 

คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.3 ชั้นสอง (class II) 

ผลฟักทองในชั้นนี้รวมผลฟักทองที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่ สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต้นที่

ก าหนดในข้อ 2.1 ผลฟักทองในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้บ้าง ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรง 

(2) ต าหนิที่ผิวซ่ึงเกิดจากรอยแผลเป็นตื้นๆ รอยขูด ผิวเป็นสะเก็ด รอยกดทับ และรอยเสียดสี  

ความผิดปกติหรือต าหนิ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลฟักทอง คุณภาพของเนื้อฟักทอง 

คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

 

 

                                           
1/ 
การเก็บเก่ียวผลฟักทองขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความต้องการของตลาด เช่น ตลาดต่างประเทศ ผลฟักทองควรมี

ความแก่ระหว่าง 75% ถึง 80% และตลาดในประเทศ ผลฟักทองควรมีความแก่ระหว่าง 90% ถึง 100%     
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3.  ขนาด 

ขนาดของผลฟักทองพิจารณาจากน้ าหนักต่อผล ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ขนาดของผลฟักทอง

2/
  

รหัสขนาด 
น ้าหนักต่อผล 

(กิโลกรัม)  

1  5.0 

2 4.0 ถึง 5.0 

3 3.0 ถึง 4.0 

4 2.0 ถึง 3.0 

5 1.5 ถึง 2.0 

6 1.0 ถึง 1.5 

7 0.5 ถึง 1.0 

8 ≤0.5  

หมายเหต ุ

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่งชั้น

คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อชั้น         

ทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

 

 

 

 

                                           
2/≤ข้อมูลจากผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออก และจากโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะส าคัญท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ 
การแบ่งชั้นคุณภาพและการก าหนดรหัสขนาดของพืช 7 ชนิด (ฟักทอง ข้าวโพดหวาน พริกหวาน สละ มะม่วงหิมพานต์ 

มะเขือยาว แคนตาลูปและเมลอน) ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการ

ด าเนินโครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
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4.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ ส าหรับผลฟักทอง                

ที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ดังนี้  

4.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลฟักทองที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นพิเศษ                

(ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความ

คลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 4.1.2) 

4.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลฟักทองที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง       

(ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความ

คลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (class II) 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลฟักทองที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นสอง             

(ข้อ 2.2.3) หรือไม่ได้ข้อก าหนดขั้นต้น (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มีรอยช้ า ผลเน่าเสีย หรือมีลักษณะอื่น              

ที่ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค  

4.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ยอมให้มีผลฟักทองที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดที่ระบุถัดไปหนึ่งรหัสขนาดปนมาได้ ไม่เกิน 10% โดย

จ านวนหรือน้ าหนักของผลฟักทอง 

5.  การบรรจุ 

5.1 ผลฟักทองที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีความสม่ าเสมอท้ังในเรื่องของพันธุ์ คุณภาพ ขนาด และ

ความแก่ ส่วนของผลฟักทองที่มองเห็นได้จากภายนอกภาชนะบรรจุ ต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 

5.2 ต้องบรรจุผลฟักทองในลักษณะที่สามารถป้องกันความเสียหายที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผล

ฟักทองได้ วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด และมีคุณภาพ ถ้ามีการใช้วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือ

ตราประทับที่เกี่ยวกับข้อมูลทางการค้าต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ  

5.3 ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานต่อการ

ขนสง่ และรักษาคุณภาพของผลฟักทองได้เมื่อถึงปลายทาง  
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6.  เครื่องหมายและฉลาก 

6.1 ผลิตผลที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดท่ีภาชนะบรรจุ ส่ิงห่อหุ้ม ส่ิงผูกมัด ป้ายสินค้าหรือผลฟักทอง โดยต้องมอง 

เห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ช่ือผลิตผล  

 ให้ระบุข้อความว่า “ฟักทอง” และ/หรือ “ชื่อพันธุ์ฟักทอง” 

(2) ช้ันคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด/ขนาด (ถ้าม)ี 

(4) น้ าหนักสุทธ ิ

(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จ าหน่าย  

ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงาน

ใหญ่ของผู้ผลิตหรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีทีน่ าเข้า ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.2 ผลิตผลที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ  โดยข้อความต้องอ่านได้

ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

(1) ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “ฟักทอง” และ/หรือ “ชื่อพันธุ์ฟักทอง”  

(2) ช้ันคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด/ขนาด (ถ้าม)ี 

(4) น้ าหนักสุทธ ิ

(5) จ านวนผลต่อภาชนะบรรจุ (ถ้าม)ี 
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(6) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผูจ้ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย และหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้

อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของ 

ผู้น าเข้า  

(7) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(8) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของเครื่องหมาย 

การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 และประกาศ

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7.  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในผลฟักทองให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

8.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลฟักทองให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 

9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้  

9.  สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติต่อผลฟักทองในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง ต้อง

ปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  
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10.  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

10.1 วิธีวิเคราะห์ให้ใช้ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์ 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต้น  

    (ข้อ 2.1.1) 
ตรวจพินิจ - 

2. ความผิดปกติด้านรูปทรงและต าหนิท่ีผิว     

    (ข้อ 2.2) 
ตรวจพินิจ - 

3. ขนาด  

    (ข้อ 3) 
ชั่งน้ าหนัก Gravimetry 

10.2 วิธีชักตัวอย่างให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้า

เกษตรที่เกี่ยวกับวิธชีักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างผลฟักทอง 

 
 

(ก) รูปทรงกลมแบน ผิวเปลือกขรุขระ เนื้อสีเหลือง 

 
 

(ข) รูปทรงกลมแบน ผิวเปลือกเรียบ เนื้อสีเหลือง 

 

                              
(ค) รูปทรงกลม ผิวเปลือกเรียบ เนื้อสีเหลืองเข้ม 

 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างลักษณะรูปทรงและสีเนื้อของผลฟักทองพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า 
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(ง) รูปทรงลูกแพร์ ผิวเปลือกเรียบ เนื้อสีเหลืองเข้ม 

 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างลักษณะรูปทรงและสีเนื้อของผลฟักทองพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า (ต่อ) 

   
                                 

 

           
      

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างลักษณะผลฟักทองทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดขั้นต้น 

รอยขูดท่ีผิวเปลือกที่มีผลต่อ

คุณภาพเนื้อฟักทอง 

ความเสียหายจากเชื้อราที่มีผลต่อ

คุณภาพของผลฟักทอง 
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ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างลักษณะต าหนิที่ผิวซึ่งไม่มีผลต่อลักษณะภายนอกและคุณภาพเนื้อของผลฟักทอง 

รอยแผลที่สมานแล้ว 

ผิวเป็นสะเก็ด 

รอยเสียดสี 
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