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การก าหนดมาตรฐานสละ จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อถือให้

เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษ ตร                      
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มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

ASEAN. 2010. ASEAN Standard for Salacca. ASEAN Stan 19:2010. Public Affairs Office 

ASEAN Secretariat. Jakarta, Indonesia. 6 p. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

สละ 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี ้  ใช้กับผลสละ (salacca)
1/

 ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื ่อวิทยาศาสตร์ว่า                  

Salacca zalacca (Gaertn.) Voss (ชื่อพ้อง Salacca edulis Reinw.) วงศ์ Arecaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า 

เพื่อน ามาบริโภคสด  

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ใชก้ับผลสละที่ใชส้ าหรับการแปรรูป 

2.  คุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.1 ข้อก าหนดขั้นต่ า 

2.1.1 ผลสละทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละ

ช้ันคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้  

(1) เป็นสละทั้งผล  

(2) ตรงตามพันธุ์
 
 

(3) สด  

(4) ไม่มีรอยช้ าที่ท าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค และไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย 

(5) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ 

(6) ไม่มรีอยปริ และ/หรือรอยฉีกที่เปลือกและขั้วผล  

(7) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลสละ 

(8) ไม่มรี่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อสละ 

(9) ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ าที่เกิดหลังจากน าผลสละออกจากห้องเย็น 

และที่เกิดจากการรักษาคุณภาพ  

(10) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และ/หรืออุณหภูมิสูง 

(11) ไม่มีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ 

1/
 ผลสละในมาตรฐานนี้ หมายถึง สละผลเดี่ยว และผลสละท่ีอยู่ในช่อ ท้ังนี้มีการเรียกชื่อสามัญของผลสละและ                 

ชื่อทางการค้าอ่ืนๆ เช่น salak และ snake fruit 
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2.1.2 ผลสละต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ขึ้นกับพันธุ์ ฤดูกาล และแหล่งที่ปลูก มีการจัดการ           

หลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการขนส่งอย่างระมัดระวัง เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง 

2.2 การแบ่งช้ันคุณภาพ 

ผลสละตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ผลสละในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงและสี ไม่มีต าหนิที่ผิว ในกรณีที่                

มีความผิดปกติหรือต าหนิต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพ        

ของเนื้อสละ คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ผลสละในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต าหนิได้เล็กน้อย ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรงและสี
 
 

(2) ต าหนิเล็กน้อยที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลตื้นๆ และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช            

โดยขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผิวของผลสละ 

ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อสละ คุณภาพระหว่าง

การเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) 

ผลสละในชั้นนี้รวมผลสละที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ าที่ก าหนด         

ในข้อ 2.1 ผลสละในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้ ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรงและสี 

(2) ต าหนิที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลตื้นๆ และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช โดยขนาดของ

ต าหนิที่ผิวโดยรวมตอ้งไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของผลสละ 

ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อสละ คุณภาพระหว่าง

การเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

3.  ขนาด 

ผลสละที่จ าหน่ายมี 2 รูปแบบ คือ สละผลเดี่ยว และสละช่อ โดยขนาดของผลสละพิจารณาจากน้ าหนักต่อผล

หรือน้ าหนักต่อช่อ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามตารางท่ี 1 และ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ขนาดของสละผลเดี่ยว 
2/

 

รหัสขนาด 
น ้าหนักต่อผล  

(กรัม) 

1 35  

2 25-35 

3 15-25 

ตารางที่ 2 ขนาดของสละช่อ 
2/ 

รหัสขนาด 
น ้าหนักต่อช่อ  

(กรัม) 

1 800 

2 600-800 

3 400-600 

4 200-400 

หมายเหต ุ

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่งชั้น

คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อชั้น         

ทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

4.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ ส าหรับผลสละ             

ที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ ดังนี้  

4.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลสละที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นพิเศษ (ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) หรือคุณภาพ                

ยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 4.1.2) 

 

2/
 ข้อมูลจากผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออก และจากโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะส าคัญท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ         

การแบ่งชั้นคุณภาพ และการก าหนดรหัสขนาดของพืช 7 ชนิด (ฟักทอง ข้าวโพดหวาน พริกหวาน สละ มะม่วงหิมพานต์ 

มะเขือยาว แคนตาลูปและเมลอน) (พ.ศ. 2554) ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  ซึ่งได้รับ              

ความร่วมมือในการด าเนินโครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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4.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลสละที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ใน

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลสละที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือตามข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มีรอยช้ า ผลเน่าเสีย 

หรือมีลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค  

4.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

สละผลเดี่ยวและสละช่อทุกรหัสขนาด มีขนาดที่ใหญ่หรือเล็กกว่าถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10%                

โดยจ านวนหรือน้ าหนัก 

5.  การบรรจุ 

5.1 ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องมคีุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม สามารถป้องกันความเสียหายที่มี

ผลกระทบต่อคุณภาพของผลสละได้ วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด และมีคุณภาพ หากมีการใช้

วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้าต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 

5.2 ความสม่ าเสมอ 

ผลสละที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีการจัดเรียงเสนอสม่ าเสมอทั้งในเรื่องพันธุ์ คุณภาพ ขนาด และสี

กรณีที่มองเห็นผลสละจากภายนอกภาชนะบรรจุ ผลสละส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด  

5.3 การจัดเรียงเสนอ 

ผลสละต้องมีการจัดเรียงเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 สละผลเดี่ยว 

5.3.2 สละช่อ  

สละแต่ละช่อต้องมีผลสละติดอยู่ไม่ต่ ากว่า 7 ผล  
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6.  ฉลากและเครื่องหมาย 

6.1 ผลิตผลทีจ่ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ ส่ิงห่อหุ้ม ส่ิงผูกมัด ป้ายสินค้าหรือผล ิตผล โดยต้อง

มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “สละ” และ “ชื่อพันธุส์ละ”  

ในกรณีทีไ่ม่สามารถมองเห็นผลสละจากภายนอกของภาชนะบรรจุได้ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็น “สละผลเดี่ยว” 

หรือ “สละช่อ” 

(2) น้ าหนักสุทธิ 

(3) ชั้นคุณภาพ 

(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด 

(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้น าเข้า และ/หรือผู้จ าหน่าย  

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีทีน่ าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) วันที่ผลิต และ/หรือบรรจุ  

(8) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.2 ผลิตผลทีไ่ม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็น 

ได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “สละ” และ “ชื่อพันธุส์ละ”  

ในกรณีทีไ่ม่สามารถมองเห็นผลสละจากภายนอกของภาชนะบรรจุได้ ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็น “สละผลเดี่ยว” 

หรือ “สละช่อ” 
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(2) น้ าหนักสุทธิ 

(3) ชั้นคุณภาพ 

(4) รหัสขนาด และ/หรือ ขนาด 

(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้น าเข้า และ/หรือผู้จ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีทีน่ าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า  

(6)  ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) วันที่ผลิต และ/หรือบรรจุ  

(8) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 

และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7.  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในผลสละให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3/ 

8.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลสละให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4/
 และ มกษ. 9002 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดท่ีปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 

 

3/
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปื้อน  

4/
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง  
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9.  สุขลักษณะ 

ผลสละต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(Good Agricultural Practices: GAP) ที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

10.  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

10.1 วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใช้ตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะห์ 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า 
(ข้อ 2.1.1) 

ตรวจพินิจ - 

2. ความผิดปกติด้านรูปทรงและสี  

(ข้อ 2.2) 

ตรวจพินิจ - 

3. ต าหนิที่ผิว  

(ข้อ 2.2) 

ตรวจพินิจ - 

4. ขนาด 
(ข้อ 3) 

ชั่งน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก

(Gravimetry) 

10.2 วิธีชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับ         

วิธชีักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างผลสละ 

 

   

 

(ก) พันธุ์สุมาลี
1/
 ผลมสีีแดงอมส้ม รูปทรงไข่กลับ (obovate) หัวท้ายเรียว เปลือกมีหนามส้ัน 

 

               

(ข) พันธุ์เนินวง
2/
 ผลมีสีแดงอมน้ าตาล รูปทรงไข่กลับ (obovate) หัวท้ายเรียว เปลือกมหีนามยาว  

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างสละผลเดี่ยวและสละช่อ พันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1) 

 

1/
 พันธ์ุสุมาล ีเนื้อมีสีเหลืองนวล เนื้อหนา 

2/
 พันธ์ุเนินวง เนื้อมีสีเหลืองอ่อน เนื้อหนา  
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(ค) พันธุ์หม้อ
3/
 ผลมสีีแดงเข้ม รูปทรงไข่กลับ (obovate) หัวท้ายเรียว เปลือกมีหนามส้ัน 

         

            

 (ง) พันธุ์อินโดนีเซีย
4/
 ผลสีน้ าตาลเข้มเป็นมัน รูปทรงกลม (round) เปลือกมีหนามส้ัน 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างสละผลเดี่ยวและสละช่อ พันธุท์ี่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

3/
 พันธ์ุหม้อ เนื้อมีสีเหลืองอมน้ าตาล มีลาย เนื้อหนา  

4/
 พันธ์ุอินโดนีเซีย เนื้อมีสีขาวนวล เนื้อหนา กรอบ 
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(ก) รอยฉีกทีข่ั้วผล (ข้อ 2.1.1 (6)) 

 

 

                            

(ข) มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก (ข้อ 2.1.1 (7)) 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างผลสละที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต่ า 

 

 

                    

 

 

ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างต าหนิที่ผิวของผลสละซึ่งยอมให้มีได้จ ากัดตามข้อ 2.2.2 และ 2.2.3  

เชื้อรา เชื้อรา 

รอยแผลตื้นๆ 

ร่องรอยการท าลาย

ของแมลงศัตรูพืช 

ร่องรอยการท าลาย

ของเชื้อรา 

รอยฉีก 

รอยฉีก 
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(ก) รูปทรงปกติ  

 

                                    

(ข) รูปทรงผิดปกติเล็กน้อย (ยอมรับได้) 

 

                             

(ค) รูปทรงผิดปกติ ทีม่ีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกและภายใน (ยอมรับไม่ได้) 

ภาพที่ ก.4 ตัวอย่างรูปทรงของผลสละ (ข้อ 2.2.1-2.2.3) 
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