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ขมิ้นชัน เป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตได้ดี การก าหนดมาตรฐานขมิ้นชันมี

ความส าคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสร้างความเชื่อถือให้สินค้านี้เป็นที่

ยอมรับมากขึ้นทั้งในประเทศและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเพื่อรองรับการค้าในกลุ่มประเทศ

อาเซียนคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นควรให้จัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ขม้ินชัน ข้ึน  

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ขมิ้นชัน 

1.  ขอบข่าย  

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับขมิ้นชัน (turmeric) ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Curcuma 

longa L. (ชื่อพ้อง C. domestica Val.) วงศ์ Zingiberaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อน ามาจ าหน่ายในรูป

ผลิตผลสด  

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ใช้กับขมิ้นชันที่ใช้แปรรูปในอุตสาหกรรม 

2.  นิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 เหง้า (whole rhizome) หมายถึง ล าต้นทั้งหมดที่อยู่ใต้ดินของขมิ้นชัน ประกอบด้วย หัว และแง่ง  

2.2 หัว (primary rhizome) หมายถึง ล าต้นหลักหรือล าต้นแรกที่อยู่ใต้ดินของขมิ้นชัน  

2.3 แง่ง (secondary rhizome) หมายถึง ล าต้นที่แตกแขนงออกมาจากหัวที่อยู่ใต้ดินของขม้ินชัน  

2.4 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตซึ่งเป็นอันตรายแก่พืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ โรคพืช 

แมลง สัตว์ และวัชพืช 

3.  คุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.1  ข้อก าหนดขั้นต่ า 

ขมิ้นชันทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละชั้น

คุณภาพ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทีย่อมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้ 

(1)   เป็นขม้ินชันทั้งเหง้า หรือหัว หรือแง่ง 

(2)   ตรงตามพันธุ์ 

(3)   สด  

(ร่าง) 
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(4)   เนื้อแน่น 

(5)  ไมมี่การงอกของตา 

(6)   สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้  

(7)   ไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย  

(8)   ไม่มีศัตรูพืชทีม่ีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของขม้ินชัน 

(9)   ไม่มรี่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของขม้ินชัน 

(10) ไม่มีความชื้นที่ผิดปกติที่ผิวขม้ินชัน โดยไมร่วมถึงหยดน้ าที่เกิดหลังจากน าขมิ้นชันออกจากห้องเย็น 

(11) ไม่มีกล่ินแปลกปลอม  

3.2  การแบ่งชั้นคุณภาพ 

ขม้ินชันตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

3.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ขมิ้นชันในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด ไม่มีรอยแตก ไม่มีต าหนิที่ผิว ในกรณีที่มีต าหนิต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน 

และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของขม้ินชัน คุณภาพของเนื้อขม้ินชัน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา 

และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

3.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ขมิ้นชันในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีรอยแตก หรือมีต าหนิเล็กน้อยที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลตื้นๆ 

และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช ทั้งนี้ขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของ

ขม้ินชัน  

ต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของขมิ้นชัน คุณภาพของเนื้อขมิ้นชัน คุณภาพระหว่าง 

การเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

3.2.3 ชั้นสอง (class II) 

ขมิ้นชันในชั้นนี้รวมขมิ้นชันที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นคุณภาพที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า       

ที่ก าหนดในข้อ 3.1 ขม้ินชันในชั้นนี้มีรอยแตก หรือต าหนิที่ผิวได้บ้างซึง่เกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลตื้นๆ 

และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช ทั้งนี้ขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 25% ของพื้นที่ผิวของ

ขม้ินชัน 

ต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของขมิ้นชัน คุณภาพของเนื้อขมิ้นชัน คุณภาพระหว่าง 

การเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 
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4.  ขนาด 

ขนาดของขม้ินชันพิจารณาจากน้ าหนักต่อเหง้า หรือหัว หรือแง่ง ตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ขนาดของขมิ้นชัน 

รหัสขนาด น้้าหนักต่อเหง้า หรือหัว หรือแง่ง 

(กรัม) 

1  200 

2  125-200 

3  75-125 

4  50-75 

5  25-50 

6  15-25 

7  15 

หมายเหต ุ 

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่งชั้น

คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อชั้นทาง

การค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

5.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุส าหรับขมิ้นชันที่    

ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดังนี้  

5.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

5.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของขมิ้นชันที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นพิเศษ (ข้อ 3.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 3.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่

ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 5.1.2) 
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5.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของขมิ้นชันที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง (ข้อ 3.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 3.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ใน

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 5.1.3) 

5.1.3 ชั้นสอง (class II) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของขมิ้นชันที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นสอง (ข้อ 3.2.3) หรือไม่ได้ตามข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 3.1) แต่ต้องไม่เส่ือมคุณภาพ

หรือไมเ่น่าเสีย หรือมีลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค  

5.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ขมิ้นชันทุกรหัสขนาด มีขมิ้นชันที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ ไม่เกิน 10% โดยจ านวน

หรือน้ าหนักของขมิ้นชัน 

6.  การบรรจุ 

6.1 ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม สามารถป้องกันความเสียหายที่มี

ผลกระทบต่อคุณภาพของขมิ้นชันได้ วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาดและมีคุณภาพ หากมีการใช้

วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้าต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 

6.2 ความสม่ าเสมอ 

ขม้ินชันที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีการจัดเรียงเสนอสม่ าเสมอทั้งในเรื่องคุณภาพและขนาด กรณีที่

มองเห็นขม้ินชันจากภายนอกภาชนะบรรจุ ขม้ินชันส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด  

7.  ฉลากและเครื่องหมาย 

7.1 ผลิตผลที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ โดยต้องมองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จ

หรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “ขมิ้นชันสด”  
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(2) น้ าหนักสุทธ ิ

(3) ชั้นคุณภาพ  

(4) รหัสขนาด 

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

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิตหรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผูผ้ลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

7.2 ผลิตผลที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็น  

ได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผลิตผล 

ให้ระบุข้อความว่า “ขม้ินชันสด”  

(2) น้ าหนักสุทธ ิ 

(3) ชั้นคุณภาพ   

(4) รหัสขนาด 

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

ให้ระบุชื่อและทีอ่ยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยูข่อง ผู้น าเข้า  

(6)  ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผูผ้ลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ ต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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7.3  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 และ

ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

8.  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในขม้ินชัน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
1/ 

9.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในขมิ้นชัน ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2/ 
และ  มกษ. 9002 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

10.  สุขลักษณะ 

ขมิ้นชันต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(Good Agricultural Practices : GAP) ที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปื้อน 

 

2/ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารท่ีมีสารพิษตกค้าง  
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11.  วธิีวิเคราะห์ และชักตัวอย่าง  

11.1   วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใชต้ามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์ 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า 

    (ข้อ 3.1) 

ตรวจพินิจ - 

2. ต าหนิที่ผิว 

    (ข้อ 3.2  ) 

ตรวจพินิจ - 

3. ขนาด 

    (ข้อ 4) 

ชั่งน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก 

(Gravimetry) 

11.2   วิธชีักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่เกี่ยวกับ       

วิธชีักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างขมิ้นชัน 

 
 

 
ภาพที่ ก.1 ส่วนประกอบของขม้ินชัน (ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 และข้อ 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัว 

แง่ง 

เหง้า 
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ก.2.1 เหง้าขมิ้นชันพันธุ์สีทอง 

 

 

 

 

 

ก.2.2 เหง้าขมิ้นชันพันธุ์ด้วง 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างขมิ้นชันพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1) 
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ก.3.1 ขมิ้นชันที่มีการงอกของตา (ข้อ 3.1(5)) 

 

ก.3.2 ขมิ้นชันที่มีเส้นใยราปกคลุม ซึ่งมีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก (ข้อ 3.1(8)) 

ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างขมิ้นชันที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต่ า 
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ภาพที่ ก.4 ตัวอย่างขมิ้นชันที่มีต าหนิท่ีผิวซึ่งเกิดจากรอยแผลตื้นๆ หรือรอยถลอก ซึ่งมีได้จ ากัด         

ตามข้อ 3.2.1 ข้อ 3.2.2 และข้อ 3.2.3 

 

 

ภาพที่ ก.5 ตัวอย่างขมิ้นชันที่มีรอยแตก ซ่ึงมีได้จ ากัดตามข้อ 3.2.2 และข้อ 3.2.3 
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