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มาตรฐานสินคาเกษตร 

ฝร่ัง 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับฝรั่ง (guava) พันธุทีผ่ลิตเปนการคา มีชือ่วิทยาศาสตรวา Psidium guajava L. 

วงศ Myrtaceae สําหรบับริโภคสด  

2 คุณภาพ 

2.1 คุณภาพข้ันตํ่า  

2.1.1 ผลฝรั่งทุกชั้นคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละชัน้คุณภาพ 

และเกณฑความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมีไดตามท่ีระบุไว 

(1) เปนฝรั่งท้ังผล  

(2) มีเนื้อแนน 

(3) ไมเนาเสียหรือเส่ือมคุณภาพ และไมมีรอยช้ําท่ีทําใหไมเหมาะกับการบริโภค 

(4) สะอาด และปราศจากส่ิงแปลกปลอมท่ีมองเห็นได 

(5) ไมมศีัตรูพืชท่ีมีผลกระทบตอลักษณะท่ัวไปของผลฝรั่ง 

(6) ไมมคีวามเสียหายของผลฝรั่งเนื่องจากศัตรูพืช 

(7) ไมมีความผิดปกติของความชื้นจากภายนอก โดยไมรวมถึงหยดน้าํทีเ่กิดหลังจากการนําผลิตผลออก

จากหองเย็น  

(8) ไมมกีล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติท่ีผิดปกติ 

2.1.2 ผลฝรั่งตองแกไดท่ี 1

                                                           
1/ แกไดท่ี หมายถงึ อายุการเก็บเกี่ยวของผลฝรั่งท่ีเหมาะสมตามความตองการของตลาด โดยคํานึงถึงพันธุ

และแหลงปลูก เชน ตลาดตางประเทศ ผลฝรั่งควรมีความแกระหวาง 70% ถึง 80% และตลาดในประเทศ  

ผลฝรั่งควรมีความแกระหวาง 80% ถึง 90%    

/ และไดรับการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและการ

ขนสงอยางระมัดระวัง เพื่อใหอยูในสภาพท่ียอมรับไดเม่ือถึงปลายทาง 
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2.2 การแบงชั้นคุณภาพ  

ผลฝรั่งตามมาตรฐานนี้ มี 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ผลฝรั่งในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีท่ีสุด มีลักษณะตรงตามพันธุ มีขั้วผล ผลไมมีตําหนิ ยกเวนตําหนิเล็กนอยที่

ไมชัดเจน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลฝรั่ง คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอใน

ภาชนะบรรจุ  

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ผลฝรั่งในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามพันธุ มีขั้วผล ผลมีตําหนิไดเล็กนอย ซึง่ไมมีผลกระทบ

ตอลักษณะท่ัวไปของผลฝรั่ง คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ดังตอไปนี้ 
(1) ตําหนิเล็กนอยดานรปูทรง และสี  
(2) ตําหนิเล็กนอยที่ผิว ซึ่งเกิดจากการเสียดสี หรือรอยไหมจากแสงแดด (แดดเผา) และรอยดาง  

โดยขนาดของตําหนิโดยรวมตองไมเกิน 5% ของพื้นท่ีผิวผลฝรั่งท้ังหมด 

ตําหนิตองไมมีผลกระทบตอเนื้อฝรั่ง ไมวาในกรณีใดก็ตาม 

2.2.3 ชั้นสอง (class II) 
ผลฝรั่งในชั้นนี้รวมผลฝรั่งที่มีคุณภาพไมเขาชั้นคุณภาพที่สูงกวา แตมีคุณภาพขั้นต่ําตามที่กําหนดในขอ 

2.1 ผลฝรั่งในชั้นนี้มีตําหนิ ดังตอไปนี้  
(1) ตําหนิดานรูปทรง และสี  
(2) ตําหนิท่ีผิว ซ่ึงเกิดจากการเสียดสี หรือรอยไหมจากแสงแดด (แดดเผา) และรอยดาง โดยขนาดของ

ตําหนิโดยรวมตองไมเกิน 10% ของพื้นท่ีผิวผลฝรั่งท้ังหมด 
โดยตําหนิไมมีผลตอลักษณะท่ัวไปของผลฝรั่ง คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

รวมถึงตองไมมีผลกระทบตอเนื้อฝรั่ง ไมวาในกรณีใดก็ตาม 

3 ขนาด 

ขนาดของผลฝรั่งพิจารณาจากน้ําหนักผล ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 ขนาดของผลฝรั่ง2

(ขอ 3) 

/ 

รหัสขนาด 
นํ้าหนักตอผล 

(g) 

1 > 450 

2 > 350 - 450 

3 > 250 – 350 

4 > 200 – 250 

5 > 150 - 200 

6 100 – 150 

หมายเหตุ 
การแบงชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี ้ใชในการพิจารณาในทางการคาโดยนําขอกําหนดการแบงชัน้

คุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพื่อกําหนดเปนชั้นทางการคา ซ่ึงคูคาอาจมีการเรียกชื่อทาง

การคาท่ีแตกตางกัน ข้ึนกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดท่ีมีเนื่องมาจากฤดูกาล 

4 เกณฑความคลาดเคลือ่น 

เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพและขนาดท่ียอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลฝรั่งทีไ่มเขา

ชั้นท่ีระบุไวดังนี้ 

4.1 เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลฝรั่งที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ แตเปนไป

ตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคล่ือนของคุณภาพชั้นหนึ่ง  

4.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลฝรั่งที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง แตเปนไป

ตามคุณภาพของชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคล่ือนของคุณภาพชั้นสอง 

                                                           
2/ ขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการบงชี้คุณภาพ  

การแบงชั้นคุณภาพ และการกําหนดรหัสขนาดของผักผลไม (มะละกอ ชมพู ฝรั่ง) ของสํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซ่ึงไดรับความรวมมือการดําเนินงานจากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร 
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4.1.3 ชั้นสอง (class II) 

ไมเกิน 15% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลฝรั่งท่ีมีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือไมได

คุณภาพข้ันตํ่าตามขอ 2.1 แตตองไมมีผลฝรั่งท่ีเนาเสีย ไมมีรอยช้ํา หรือมีสภาพไมเหมาะตอการบริโภค 

4.2  เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องขนาด 

ผลฝรั่งทุกรหัสขนาด มีผลฝรั่งทีข่นาดใหญหรือเล็กกวาชั้นถัดไปหนึง่ชัน้ปนมาไดไมเกิน 10% โดยจํานวน

หรือน้ําหนักของผลฝรั่ง  

5 การบรรจ ุ

5.1 ความสมํ่าเสมอ 

ผลฝรั่งที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ใหมีความสม่าํเสมอทั้งในเรือ่งพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี กรณีที่

มองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ ผลฝรั่งสวนท่ีมองเห็นตองเปนตัวแทนของผลิตผลท้ังหมด  

5.2 การบรรจุ 

ใหบรรจุผลฝรั่งในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาผลฝรั่งไดเปนอยางดี วัสดุท่ีใชภายในภาชนะบรรจุตอง 

สะอาด และมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายทีจ่ะมีผลตอคุณภาพของผลฝรั่ง หากมีการใชวัสดุ 

โดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับทีมี่ขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากมีการพิมพหรือการแสดง

ฉลากตองใชหมึกพิมพหรือกาวท่ีไมเปนพิษ  

5.3 รายละเอียดภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีการถายเทอากาศที่ดี ไมมีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม มีคุณสมบัติ

ทนทานตอการขนสง และรักษาคุณภาพผลฝรั่งได 

6 เครื่องหมายและฉลาก 

6.1 ภาชนะบรรจุท่ีจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค  

มีขอความแสดงรายละเอียดท่ีภาชนะบรรจุผลฝรั่งใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ ดังตอไปนี้  

(1) ประเภทของผลิตผล 

ใหระบุขอความวา “ฝรั่ง” และ/หรอื “ชื่อพันธุฝรั่ง” 
(2) ชั้นคุณภาพ (ถามี) 
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(3) รหัสขนาด ในกรณีท่ีมีการคัดขนาด 
(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม  

(5) ขอมูลผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย 

ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานทีผ่ลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทัง้นี้อาจแสดงชื่อและที่ตัง้สํานักงาน

ใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีผลฝรั่งนําเขาใหระบุชื่อและท่ีต้ังของผูนําเขา 

(6) ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีผลฝรั่งท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีทีผ่ลิตเพื ่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพือ่การสงออกใหแสดง

ขอความเปนภาษาตางประเทศได  

6.2  ภาชนะบรรจุท่ีไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค  

แตละภาชนะบรรจุมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวทีภ่าชนะบรรจุ โดยขอความ

ตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จ ดังตอไปนี้  

(1) ประเภทของผลิตผล 

ใหระบุขอความวา “ฝรั่ง” และ/หรอื “ชื่อพันธุฝรั่ง” 

(2) ชั้นคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด ในกรณีท่ีมีการคัดขนาด 

(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรมั 

(5) ขอมูลผูผลิต ผูนําเขา และผูจําหนาย 

ใหระบุช่ือและที่ต้ังของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสขนาดสินคา (ถามี) 

ทั้งนี้อาจแสดงชือ่และทีตั่้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีผลฝรั่งนําเขาใหระบุชือ่และ

ท่ีตั้งของผูนําเขา 
(6) ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีผลฝรั่งท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีทีผ่ลิตเพื ่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพือ่การสงออกใหแสดง

ขอความเปนภาษาตางประเทศได  
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7 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง 

8 สารปนเปอน 

ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 และฉบับที่ 273 ขอกําหนดของกฎหมายที่

เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีเกี่ยวกับสารปนเปอน 

9 สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 288 ขอกําหนดของกฎหมายที่เกี ่ยวของ และ

ขอกําหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ 

มกษ. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจาก

สาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได  

10 สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอผลฝรัง่ในขัน้ตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนสง ตอง

ปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

11 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี ่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี ่ยวกับ  

วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงผลฝรั่ง 
 

 

 

 

ก.) พันธุกลมสาล่ี 

      
ข.) พนัธุสาล่ีทอง 

 

     

ค.) พันธุกิมจู 

ภาพที่ ก.1 ตัวอยางลักษณะผลฝรั่งพันธุตางๆ  
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ก.) ตําหนิท่ียอมรับได 

 

 
ข.) ตําหนิท่ีไมยอมรบั 

ภาพที่ ก.2 ผลฝรั่งท่ีมีตําหนิซ่ึงเกิดจากรอยไหมจากแสงแดด (แดดเผา)  
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ก.) ผลฝรั่งเปนโรคแอนแทรกโนส  

 

 

ข.) ผลฝรั่งมีแมลงศัตรูพืชเขาทําลาย  

 

ค.) ผลฝรั่งเปนโรคบริเวณข้ัวผล  

ภาพที่ ก.3 ผลฝรั่งท่ีมีความเสียหายจากศัตรูพืช ซ่ึงไมยอมรับ
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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 กรมั (gram) g 
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