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คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ฝรั่ง
1. นายสมชาย วัฒนโยธิน
กรมวิชาการเกษตร

ประธานกรรมการ

2. นายกิสณะ ตันเจริญ
กรมสงเสริมการเกษตร

กรรมการ

3. นายกรกฎ ชยุตรารัตน
กรมสงเสริมสหกรณ

กรรมการ

4. นางสาวนลินทิพย เพณี
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กรรมการ

5. นายทวีศักดิ์ แสงอุดม
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

กรรมการ

6. นางสาวเบญจมาส รัตนชินกร
สํานักวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร
กรมวิชาการเกษตร

กรรมการ

7. รองศาสตราจารยอุณารุจ บุญประกอบ
คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

กรรมการ

8. นายเทอดพงษ คณารักษ
สภาหอการคาแหงประเทศไทย

กรรมการ

9. นางอารยา เผาเหลืองทอง
สมาคมผูค า ปลีกไทย

กรรมการ

10. นายไพบูลย วงศโชติสถิต
สมาคมผูค า และสงออกผลไมไทย

กรรมการ

11. รองศาสตราจารยวิจิตร วังใน
สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย

กรรมการ

12. รองศาสตราจารยฉลองชัย แบบประเสริฐ

กรรมการ

13. นายประยูร วิสุทธิไพศาล

กรรมการ

14. นายสมศักดิ์ บุญยืน

กรรมการ

15. นางชุติวรรณ จัตตุพรพงษ
สํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กรรมการและเลขานุการ

(3)
ผลฝรั่งเปนสินคาเกษตรทีป่ ระเทศไทยมีศั กยภาพในการผลิตและสงออก การกําหนดมาตรฐานผลฝรั่ง
จึงมี ความสํา คั ญ ที่ ส งเสริ มและพั ฒนาคุ ณภาพและความปลอดภั ย สร า งความเชื ่อ ถือ ให เป น ที ่ยอมรั บ
ทัง้ ในประเทศและการคาระหวางประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร จึงเห็นควรจัดทํามาตรฐาน
ฝรั่งขึ้น
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
CODEX STAN 215-1999. Codex Standard for Guavas. Joint FAO/WHO Food Standard Programme,
FAO, Rome.
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มาตรฐานสินคาเกษตร

ฝรั่ง
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับฝรั่ง (guava) พันธุท ีผ่ ลิตเปนการคา มีชือ่ วิทยาศาสตรวา Psidium guajava L.
วงศ Myrtaceae สําหรับบริโภคสด

2 คุณภาพ
2.1 คุณภาพขั้นต่ํา
2.1.1 ผลฝรั่งทุกชั้นคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละชัน้ คุณภาพ
และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว
(1) เปนฝรั่งทั้งผล
(2) มีเนื้อแนน
(3) ไมเนาเสียหรือเสื่อมคุณภาพ และไมมีรอยช้ําที่ทําใหไมเหมาะกับการบริโภค
(4) สะอาด และปราศจากสิง่ แปลกปลอมทีม่ องเห็นได
(5) ไมมศี ตั รูพืชที่มีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลฝรั่ง
(6) ไมมคี วามเสียหายของผลฝรั่งเนื่องจากศัตรูพืช
(7) ไมมีความผิดปกติของความชื้นจากภายนอก โดยไมรวมถึงหยดน้าํ ทีเ่ กิดหลังจากการนําผลิตผลออก
จากหองเย็น
(8) ไมมกี ลิน่ แปลกปลอม และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ
2.1.2 ผลฝรั่งตองแกไดที่ 1/ และไดรับการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและการ
ขนสงอยางระมัดระวัง เพื่อใหอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง
1/

แกไดที่ หมายถึง อายุการเก็บเกี่ยวของผลฝรั่งที่เหมาะสมตามความตองการของตลาด โดยคํานึงถึงพันธุ
และแหลงปลูก เชน ตลาดตางประเทศ ผลฝรั่งควรมีความแกระหวาง 70% ถึง 80% และตลาดในประเทศ
ผลฝรั่งควรมีความแกระหวาง 80% ถึง 90%
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2.2 การแบงชั้นคุณภาพ
ผลฝรั่งตามมาตรฐานนี้ มี 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
2.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ผลฝรั่งในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะตรงตามพันธุ มีขั้วผล ผลไมมีตําหนิ ยกเวนตําหนิเล็กนอยที่
ไมชัดเจน ซึ่งไมมีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลฝรั่ง คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอใน
ภาชนะบรรจุ
2.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ผลฝรั่งในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามพันธุ มีขั้วผล ผลมีตําหนิไดเล็กนอย ซึง่ ไมมีผลกระทบ
ตอลักษณะทั่วไปของผลฝรั่ง คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ดังตอไปนี้
(1) ตําหนิเล็กนอยดานรูปทรง และสี
(2) ตํ า หนิ เ ล็ ก น อ ยที ่ผิว ซึ ่งเกิ ด จากการเสียดสี หรือ รอยไหม จ ากแสงแดด (แดดเผา) และรอยดา ง
โดยขนาดของตําหนิโดยรวมตองไมเกิน 5% ของพื้นที่ผิวผลฝรั่งทั้งหมด
ตําหนิตองไมมีผลกระทบตอเนื้อฝรั่ง ไมวาในกรณีใดก็ตาม
2.2.3 ชั้นสอง (class II)
ผลฝรั่งในชั้นนี้รวมผลฝรั่งที่มีคุณภาพไมเขาชั้นคุณภาพที่สูงกวา แตมีคุณภาพขั้นต่ําตามที่กําหนดในขอ
2.1 ผลฝรั่งในชั้นนี้มีตําหนิ ดังตอไปนี้
(1) ตําหนิดานรูปทรง และสี
(2) ตําหนิที่ผิว ซึ่งเกิดจากการเสียดสี หรือรอยไหมจากแสงแดด (แดดเผา) และรอยดาง โดยขนาดของ
ตําหนิโดยรวมตองไมเกิน 10% ของพื้นที่ผิวผลฝรั่งทั้งหมด
โดยตําหนิไมมีผลตอลักษณะทั่วไปของผลฝรั่ง คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
รวมถึงตองไมมีผลกระทบตอเนื้อฝรั่ง ไมวาในกรณีใดก็ตาม

3 ขนาด
ขนาดของผลฝรั่งพิจารณาจากน้ําหนักผล ดังนี้
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ตารางที่ 1 ขนาดของผลฝรั่ง 2/
(ขอ 3)
รหัสขนาด

น้ําหนักตอผล
(g)

1

> 450

2

> 350 - 450

3

> 250 – 350

4

> 200 – 250

5

> 150 - 200
100 – 150

6
หมายเหตุ

การแบงชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใชในการพิจารณาในทางการคาโดยนําขอกําหนดการแบงชัน้
คุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพื่อกําหนดเปนชั้นทางการคา ซึ่งคูคาอาจมีการเรียกชื่อทาง
การคาที่แตกตางกัน ขึ้นกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล

4 เกณฑความคลาดเคลือ่ น
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลฝรั่งทีไ่ มเขา
ชั้นที่ระบุไวดังนี้
4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
4.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลฝรั่งที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ แตเปนไป
ตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง
4.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลฝรั่งที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง แตเปนไป
ตามคุณภาพของชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง
2/

ขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการบงชี้คุณภาพ
การแบงชั้นคุณภาพ และการกําหนดรหัสขนาดของผักผลไม (มะละกอ ชมพู ฝรั่ง) ของสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือการดําเนินงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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4.1.3 ชั้นสอง (class II)
ไมเกิน 15% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลฝรั่งที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือไมได
คุณภาพขั้นต่ําตามขอ 2.1 แตตองไมมีผลฝรั่งที่เนาเสีย ไมมีรอยช้ํา หรือมีสภาพไมเหมาะตอการบริโภค
4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
ผลฝรั่งทุกรหัสขนาด มีผลฝรั่งทีข่ นาดใหญหรือเล็กกวาชั้นถัดไปหนึง่ ชัน้ ปนมาไดไมเกิน 10% โดยจํานวน
หรือน้ําหนักของผลฝรั่ง

5 การบรรจุ
5.1 ความสม่าํ เสมอ
ผลฝรั่งที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ใหมีความสม่าํ เสมอทั้งในเรือ่ งพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี กรณีที่
มองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ ผลฝรั่งสวนที่มองเห็นตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด
5.2 การบรรจุ
ให บรรจุ ผลฝรั่งในลักษณะที่สามารถเก็บ รัก ษาผลฝรั่งไดเป นอยา งดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุตอ ง
สะอาด และมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายทีจ่ ะมีผลตอคุณภาพของผลฝรั่ง หากมีการใชวัสดุ
โดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับทีม่ ีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากมีการพิมพหรือการแสดง
ฉลากตองใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ
5.3 รายละเอียดภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีการถายเทอากาศที่ดี ไมมีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม มีคุณสมบัติ
ทนทานตอการขนสง และรักษาคุณภาพผลฝรั่งได

6 เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ภาชนะบรรจุที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค
มีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุผลฝรั่งใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ ดังตอไปนี้
(1) ประเภทของผลิตผล
ใหระบุขอความวา “ฝรั่ง” และ/หรือ “ชื่อพันธุฝรั่ง”
(2) ชั้นคุณภาพ (ถามี)
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(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด
(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม
(5) ขอมูลผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานทีผ่ ลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทัง้ นี้อาจแสดงชื่อและที่ตัง้ สํานักงาน
ใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีผลฝรั่งนําเขาใหระบุชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา
(6) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีผลฝรั่งที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(7) ภาษา
กรณี ทีผ่ ลิต เพื ่อจํ าหนายในประเทศตอ งใชขอ ความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพือ่ การสงออกใหแ สดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได
6.2 ภาชนะบรรจุที่ไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค
แตละภาชนะบรรจุมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวทีภ่ าชนะบรรจุ โดยขอความ
ตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จ ดังตอไปนี้
(1) ประเภทของผลิตผล
ใหระบุขอความวา “ฝรั่ง” และ/หรือ “ชื่อพันธุฝรั่ง”
(2) ชั้นคุณภาพ
(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด
(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม
(5) ขอมูลผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสขนาดสินคา (ถามี)
ทั้งนี้อาจแสดงชือ่ และทีต่ ั้งสํานักงานใหญของผูผ ลิต หรือผูแ บงบรรจุก็ได กรณีผลฝรั่งนําเขาใหระบุชือ่ และ
ที่ตั้งของผูนําเขา
(6) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีผลฝรั่งที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(7) ภาษา
กรณี ทีผ่ ลิต เพื ่อจํ าหนายในประเทศตอ งใชขอ ความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพือ่ การสงออกใหแ สดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได
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7 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง

8 สารปนเปอน
ให เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที ่ 98 และฉบั บ ที ่ 273 ขอ กํ า หนดของกฎหมายที ่
เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี่ยวกับสารปนเปอน

9 สารพิษตกคาง
ให เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที ่ 288 ข อ กํ า หนดของกฎหมายที ่เ กี ่ย วข อ ง และ
ขอกําหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ
มกษ. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจาก
สาเหตุที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได

10 สุขลักษณะ
การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอผลฝรัง่ ในขัน้ ตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนสง ตอง
ปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค

11 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
ให เ ป น ไปตามขอ กํา หนดในกฎหมายที่เ กี่ยวข อ งและข อ กํา หนดของมาตรฐานสิน คา เกษตรที่เกี่ยวกั บ
วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
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ภาคผนวก ก
ภาพแสดงผลฝรั่ง

ก.) พันธุกลมสาลี่

ข.) พันธุสาลี่ทอง

ค.) พันธุกิมจู
ภาพที่ ก.1 ตัวอยางลักษณะผลฝรั่งพันธุตางๆ
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ก.) ตําหนิที่ยอมรับได

ข.) ตําหนิที่ไมยอมรับ
ภาพที่ ก.2 ผลฝรั่งที่มีตําหนิซึ่งเกิดจากรอยไหมจากแสงแดด (แดดเผา)

9

ก.) ผลฝรั่งเปนโรคแอนแทรกโนส

ข.) ผลฝรั่งมีแมลงศัตรูพืชเขาทําลาย

ค.) ผลฝรั่งเปนโรคบริเวณขั้วผล
ภาพที่ ก.3 ผลฝรั่งที่มีความเสียหายจากศัตรูพืช ซึ่งไมยอมรับ
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ Le Systéme
International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

มวล

กรัม (gram)

g

