
 

มาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 21-2556 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 21-2013 

 

 

น้อยหน่า 

SUGAR APPLE 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

             ICS 67.080.10                 ISBN XXX-XXX-X 



มาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 21-2556 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 21-2013 

 

 

น้อยหน่า 

SUGAR APPLE 

ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2561 3384  โทรสาร 0 2561 3357   

www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 131 ตอนพิเศษ 32 ง           

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2557 

 
 
 

 
 



 

 

(2) 

 

คณะกรรมการวิชาการพจิารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้อยหน่า 

1.   นายทรงพล สมศรี                ประธานกรรมการ 

 กรมวิชาการเกษตร 

2.  นายกิตติ สระแก้ว                กรรมการ 

   กรมส่งเสริมการเกษตร  

3.   นางสาวนลินทิพย์ เพณี            กรรมการ

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

4.   นางภาวนาฏ บุนนาค            กรรมการ 

  ส านักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร  

  กรมวิชาการเกษตร 

5.   นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ                     กรรมการ 

  สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

6.  นายเรืองศักดิ์ กมขุนทด            กรรมการ 

 สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ 

7. นายชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์            กรรมการ 

 คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

8.  นางพวงเพ็ชร ศีลกานต์             กรรมการ 

 สมาคมผู้ค้าปลีกไทย 

9.  นายไพบูลย์ วงศ์โชติสถิต            กรรมการ 

 สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ไทย 

10.  ศาสตราจารย์สายชล เกตุษา            กรรมการ 

 ผู้ทรงวุฒิด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 

11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา สนามชัยสกุล          กรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต 

12.  นายนคร มหาชน             กรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต 

13. นายสุรพล พลแก้ว             กรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต 

14. นางสาวจิราภรณ์ บาลชื่น             กรรมการและเลขานุการ 

 ส านักก าหนดมาตรฐาน       

 ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ             



 
(3) 

 

ผลน้อยหน่า เป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตได้ดี และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค            

การก าหนดมาตรฐานน้อยหน่า จึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย สร้างความเชื่อถือ

ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควร

ใหจ้ัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง น้อยหน่า  

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง  
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

 น้อยหน่า   

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับผลน้อยหน่า (sugar apple) ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

Annona squamosa L. และพันธุ์ลูกผสมระหว่าง A. cherimola Mill. กับ A. squamosa L. วงศ์ Annonaceae 

พันธุ์ท่ีผลิตเป็นการคา้ เพื่อน ามาบริโภคสด 

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ใช้กับผลน้อยหน่าที่ใช้ส าหรับการแปรรูป 

2.  คุณภาพ 

2.1 ข้อก าหนดข้ันต่ า 

2.1.1 ผลน้อยหน่าทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของ 

แต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้ 

(1) เป็นน้อยหน่าทั้งผล มีข้ัวผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ก็ได้ หากมขีั้วผลต้องมคีวามยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร 

(2) ตรงตามพันธุ์ 

(3) สด 

(4) ไม่มีรอยถลอก รอยช้ า ที่ท าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค และไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย  

(5) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ 

(6) ไม่มีรอยแตก 

(7) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลน้อยหน่า 

(8) ไม่มรี่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อน้อยหน่า 

(9) ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไม่รวมหยดน้ าที่เกิดหลังจากน าผลน้อยหน่าออกจากห้องเย็น 

(10) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และ/หรืออุณหภูมิสูง 

(11) ไม่มีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ 
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2.1.2 ผลน้อยหน่าต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล และแหล่งที่ปลูก มีการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและการขนส่งอย่างระมัดระวัง เพื่อใหอ้ยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง  

2.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ 

ผลน้อยหน่าตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ผลน้อยหน่าในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด มีขั้วผลติดอยู่ ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรง ไม่มีต าหนิที่ผิว           

ในกรณีที่มีความผิดปกติหรือต าหนิ ต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก 

คุณภาพของเนื้อน้อยหน่า คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ผลน้อยหน่าในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต าหนิได้เล็กน้อย ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรง  

(2) ต าหนิเล็กน้อยที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลตื้นๆ และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช           

โดยขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผิวของผลน้อยหน่า 

ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อน้อยหน่า คุณภาพ

ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) 

ผลน้อยหน่าในชั้นนี้รวมผลน้อยหน่าที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า       

ที่ก าหนดในข้อ 2.1 ผลน้อยหน่าในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้ ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรง 

(2) ต าหนิที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลตื้นๆ และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช โดยขนาดของ

ต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของผลน้อยหน่า 

ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อน้อยหน่า คุณภาพ

ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  
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3.  ขนาด 

ขนาดของผลน้อยหน่าพิจารณาจากน้ าหนักต่อผล ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขนาดของผลน้อยหน่า
1/
  

รหัสขนาด 
น ้าหนักต่อผล  

(กรัม)  

1 650 

2 550 - 650 

3 450 - 550 

4 350 - 450 

5 250 - 350 

6 200 - 250 

7 150 - 200 

8   100 - 150 

หมายเหต ุ

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่งชั้น

คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อชั้น        

ทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

4.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุส าหรับผลน้อยหน่า          

ทีไ่ม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดังนี้  

4.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลน้อยหน่าที่มีคุณภาพไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดของชั้นพิเศษ (ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) หรือคุณภาพยัง

อยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 4.1.2) 

                                           
1/
ข้อมูลจากผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออก และจากโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะส าคัญท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ 

การแบ่งชั้นคุณภาพและการก าหนดรหัสขนาดของน้อยหน่า (พ.ศ. 2555) ของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ

อาหารแห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการด าเนินโครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน  
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4.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลน้อยหน่าที่มีคุณภาพไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือคุณภาพยัง

อยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลน้อยหน่าที่มีคุณภาพไม่เป็นไป

ตามข้อก าหนดของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือไม่ได้ข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มีรอยช้ า ผลเน่าเสีย 

หรือมีลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค  

4.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ผลน้อยหน่าทุกรหัสขนาดมีผลน้อยหน่าที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10% โดย

จ านวนหรือน้ าหนักของผลน้อยหน่า 

5.  การบรรจุ 

5.1 ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม สามารถป้องกันความเสียหายที่มี

ผลกระทบต่อคุณภาพของผลน้อยหน่าได้ วัสดุท่ีใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด และมีคุณภาพ หากมีการใช้

วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้า ต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 

5.2 ความสม่ าเสมอ  

ผลน้อยหน่าที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีการจัดเรียงเสนอสม่ าเสมอทั้งในเรื่องพันธุ์ คุณภาพ ขนาด 

และสี กรณีที่มองเห็นผลน้อยหน่าจากภายนอกภาชนะบรรจุ ผลน้อยหน่าส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทน

ของผลิตผลทั้งหมด 

6.  ฉลากและเครื่องหมาย 

6.1 ผลิตผลที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ  ส่ิงห่อหุ้ม ส่ิงผูกมัด ป้ายสินค้าหรือผลิตผล โดยต้อง

มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 
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 (1) ช่ือผลิตผล  

 ให้ระบุข้อความว่า “น้อยหน่า” และ/หรือ “ชื่อพันธุ์น้อยหน่า” 

(2) น้ าหนักสุทธ ิ

(3) ชั้นคุณภาพ 

(4) รหัสขนาด และ/หรือ ขนาด  

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

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.2 ผลิตผลที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็นได้ง่าย 

ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

(1) ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “น้อยหน่า” และ/หรือ “ชื่อพันธุ์น้อยหน่า”  

(2) น้ าหนักสุทธ ิ

(3) ชั้นคุณภาพ 

(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด  

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

ให้ระบุชื่อและทีอ่ยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีทีน่ าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยูข่องผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 
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(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 และ

ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7.  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในผลน้อยหน่าให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2/ 

8.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลน้อยหน่าให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3/
 และ 

มกษ. 9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้  

9.  สุขลักษณะ 

ผลน้อยหน่าต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(Good Agricultural Practices: GAP) ที่เกี่ยวข้องหรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

10.  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

10.1 วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใช้ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

 

                                           
2/
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปื้อน  

3/
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง  
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ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์ 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า  

(ข้อ 2.1.1) 
ตรวจพินิจ - 

2. ความผิดปกติด้านรูปทรง  

(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 าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับวิธ ี         

ชักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างผลน้อยหน่า  

 

  

 

 

 

 

(ก) พันธุ์ฝ้าย1/ ผลมีลักษณะทรงกลมหรือรูปหัวใจ  

 

 

 

 

 

(ข) พันธุ์หนัง2/ ผลมีลักษณะทรงกลมหรือรูปหัวใจ  

 

 

 

 

 

(ค) พันธุ์เพชรปากช่อง3/ ผลมีลักษณะทรงกลมหรือรูปหัวใจ 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างผลน้อยหน่าพันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1) 

1/
ผลมีร่องตาลึก ผลสุกเนื้อร่วน 

2/
ผลมีร่องตาตื้น ผลสุกเนื้อเหนียว เปลือกแยกออกจากเนื้อได้ง่าย 

3/
ผลมีร่องตาตื้น ผลสุกเนื้อเหนียว เปลือกแยกออกจากเนื้อได้ง่าย 
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(ก) รอยแตก (ข้อ 2.1.1 (6)) 

 

(ข) มีศัตรูพืชซึ่งมีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก (ข้อ 2.1.1(7)) 

 

(ค) ร่องรอยความเสียหายจากศัตรูพืช (ข้อ 2.1.1(8)) 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างผลน้อยหน่าที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต่ า  
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(ก) รูปทรงปกติ  

 

  

 

 

 

(ข) รูปทรงผิดปกติเล็กน้อย (ยอมรับได้) 

                  

  

 

 

 

(ค) รูปทรงผิดปกติท่ีมีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก (ยอมรับไม่ได้) 

ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างรูปทรงของผลน้อยหน่า (ข้อ 2.2.1-2.2.3) 
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