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ชมพู เปนผลไมชนิดหนึ ่งที ่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ชมพูท่ีมีการปลูกโดยท่ัวไป                  

ในประเทศไทย ไดแก Syzygium samarangense, Syzygium jambos, Syzygium malaccense และ              

Syzygium aqueum เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพในการผลิตใหไดมาตรฐาน ทัง้ดานคุณภาพและ

ความปลอดภัย สรางความเชื ่อถือใหเปนที ่ยอมรับมากข้ึนทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนั้น 

คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร จึงเห็นควรจัดทํามาตรฐานชมพูข้ึน สําหรับมาตรฐานสินคาเกษตร

เรื่อง ชมพู ฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะชมพูชนิด Syzygium samarangense เนือ่งจากเปนชนิดท่ีมีการผลิตเพื่อ

การคาและการสงออกเปนสวนใหญ 
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มาตรฐานสินคาเกษตร 

ชมพู 

1  ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ใชกับผลชมพู (Java apple หรือ Wax apple)1/

2  คุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 พันธุที่ผลิตเปนการคา                          

ที่ไดมาจากตนพันธุทีมี่ชื ่อวิทยาศาสตรวา Syzygium samarangense (Blume) Merr. et L. M. Perry                
(ชื่อพอง: Eugenia javanica L.) อยูในวงศ Myrtaceae สําหรับการบริโภคสด  

2.1 คุณภาพข้ันต่ํา 

2.1.1 ผลชมพู ทุกชั ้นคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี ้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละชั ้น                 

และเกณฑความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมีไดตามท่ีระบุไว  
(1) เปนชมพูท้ังผล  

(2) สด  

(3) ไมมีรอยช้ําท่ีทําใหไมเหมาะสมกับการบริโภคและไมเส่ือมคุณภาพหรือไมเนาเสีย 
(4) ไมมรีอยแตก  
(5) สะอาด ปราศจากส่ิงแปลกปลอมท่ีมองเห็นได 
(6) ไมมีศัตรูพืชท่ีมีผลกระทบตอลักษณะท่ัวไปของผลชมพู 
(7) ไมมีความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพของผลชมพู 
(8) ไมมีความผิดปกติของความชื้นจากภายนอก โดยไมรวมถึงหยดน้ําท่ีเกิดหลังจากนําผลชมพูออกจากหองเย็น 
(9)   ไมมกีล่ินแปลกปลอม และ/หรือ รสชาติท่ีผิดปกติ 
(10) ไมมคีวามเสียหายเนือ่งจากอุณหภูมิต่ํา และ/หรอื อุณหภูมิสูง 

1/ Rose apple เปนชื ่อสามัญของชมพูน้ ําดอกไม ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตรวา Syzygium jambos (L.) Alston (ชื่อพอง:                   
Eugenia jambos L.) แตในการสงออกชมพูของประเทศไทย ผูสงออกใชคําวา Rose apple แทนชื่อสามัญของชมพูชนิด 

Syzygium samarangense (Blume) Merr. et L. M. Perry 
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2.1.2 ผลชมพู ตองผานการเก็บเกี ่ยวดวยความระมัดระวัง มีอายุการเก็บเกี ่ยวที่เหมาะสมกับพันธุ              

ฤดูกาล และแหลงท่ีปลูก เพื่อใหผลชมพูอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตอการเคล่ือนยายและขนสง 

2.2 การแบงชั้นคุณภาพ 

ผลชมพูตามมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 
ผลชมพูในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีท่ีสุด มีลักษณะตรงตามพันธุ ไมมีตําหนิ ในกรณีที่มีตําหนิตองเปนตําหนิที่

มองเห็นไดไมชัดเจน โดยตําหนินั้นตองไมมีผลกระทบตอลักษณะท่ัวไปของผลชมพู คุณภาพของเนื้อชมพู 

คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 
ผลชมพู ในชั ้นนี ้ตองมีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามพันธุ อาจมีความผิดปกติหรือตําหนิไดเล็กนอย 

ดังตอไปนี้  
(1) ความผิดปกติเล็กนอยดานรูปทรงและสีของผล 

(2) ตําหนิเล็กนอยท่ีผิวซ่ึงเกิดจากรอยขีดขวน รอยผิวถลอก รอยแผลเปนตื้นๆ โดยขนาดของตําหนิท่ีผิว

โดยรวมตองไมเกิน 5% ของพื้นท่ีผิวของผลชมพู 
ความผิดปกติหรือตําหนิจะตองไมมีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลชมพู  คุณภาพของเนื้อชมพู 

คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.3 ชั้นสอง (class II) 
ผลชมพูในชั้นนี้รวมผลชมพูทีมี่คุณภาพไมเขาชัน้คุณภาพที่สูงกวา แตมีคุณภาพขัน้ต่ําตามที่กําหนดในขอ 

2.1 ผลชมพูในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือตําหนิไดบาง ดังตอไปนี้  
(1) ความผิดปกติดานรูปทรงและสีของผล 

(2) ตําหนิท่ีผิวซึง่เกิดจากรอยขีดขวน รอยผิวถลอก รอยแผลเปนตืน้ๆ โดยขนาดของตําหนิทีผิ่วโดยรวม

ตองไมเกิน 10% ของพื้นท่ีผิวของผลชมพู 
ความผิดปกติหรือตําหนิจะตองไมมีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลชมพู  คุณภาพของเนื ้อชมพู  

คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

 

 

 



มกษ. 17-2554 3 

3  ขนาด 

ขนาดของผลชมพูพิจารณาจากน้ําหนักตอผลหรอืจํานวนผลตอกิโลกรัม อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

ตารางที่ 1 ขนาดของผลชมพู 

(ขอ 3) 

2/ 

รหัสขนาด นํ้าหนักตอผล (กรัม)  จํานวนผลตอกิโลกรัม  
1                          > 150 5 ถงึ 6 

2   > 135 ถงึ 150 6 ถงึ 7 

3   > 120 ถึง 135 7 ถงึ 8 

4   > 105 ถงึ 120 8 ถงึ 9 

5 > 90 ถึง 105 9 ถงึ 10 

6                       > 75 ถึง 90 10 ถึง 11 

7   60 ถงึ 75 11 ถึง 12 

หมายเหตุ 
การแบงชัน้คุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี ้ใชในการพิจารณาทางการคาโดยนําขอกําหนดการแบงชัน้

คุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพื่อกําหนดเปนชัน้ทางการคา ซ่ึงคูคาอาจมีการเรียกชื่อชั้น         

ทางการคาท่ีแตกตางกัน ข้ึนกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดท่ีมีเนื่องมาจากฤดูกาล 

4  เกณฑความคลาดเคลือ่น 

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื ่องคุณภาพและขนาดที่ยอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลชมพู                

ท่ีไมเขาชั้นท่ีระบุไว ดังนี้  

4.1 เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 
ไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลชมพูท่ีมีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ                

(ขอ 2.2.1) แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ขอ 2.2.2) หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคล่ือน

ของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ขอ 4.1.2) 

2/

 

 ขอมูลจากผูผลิต ผูคา ผูสงออก และจากโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการบงชี้คุณภาพ             

การแบงชั้นคุณภาพ และการกําหนดรหัสขนาดของผักผลไม (มะละกอ ชมพู ฝร่ัง) ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร             

และอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรบัความรวมมือในการดําเนนิโครงการจากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  
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4.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ ําหนักของผลชมพูที ่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั ้นหนึ่ง               

(ขอ 2.2.2) แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ขอ 2.2.3) หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคล่ือน

ของคุณภาพชั้นสอง (ขอ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (class II) 
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ ําหนักของผลชมพูที ่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั ้นสอง             

(ขอ 2.2.3) หรือไมไดคุณภาพข้ันต่ํา (ขอ 2.1) แตตองไมมีรอยช้าํ ผลเนาเสีย หรือลักษณะอื ่น              

ท่ีไมเหมาะสําหรับการบริโภค  

4.2 เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องขนาด 

ผลชมพูทุกรหัสขนาด มีผลชมพูที ่ขนาดใหญหรือเล็กกวาชัน้ถัดไปหนึ่งชั ้นปนมาไดไมเกิน 10% โดย

จํานวนหรือน้ําหนักของผลชมพู 

5  การบรรจ ุ

5.1 ความสมํ่าเสมอ 

ผลชมพูที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี 

กรณีท่ีมองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ ผลชมพูสวนท่ีมองเห็นตองเปนตัวแทนของผลิตผลท้ังหมด  

5.2 การบรรจุ 

ตองบรรจุผลชมพูในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาผลชมพูไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุ           

ตองสะอาด และมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายที่จะมีผลตอคุณภาพของผลชมพู หากมีการใช

วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากมีการพิมพหรือ           

การแสดงฉลากตองใชหมึกพิมพหรือกาวท่ีไมเปนพิษ  

5.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไมมีกลิน่และสิ่งแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง 

และรักษาคุณภาพของผลชมพูไดเม่ือถงึปลายทาง  

 

 



มกษ. 17-2554 5 

6  เครื่องหมายและฉลาก 

6.1 ภาชนะบรรจุท่ีจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค 

ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุผลชมพูใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง 

ดังตอไปนี้  
(1) ประเภทของผลิตผล  
ใหระบุขอความวา “ชมพู” และ/หรอื “ชื่อพันธุชมพู”   
(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม 

(3) ขอมูลผูผลิต และ/หรอื ผูจําหนาย  

ใหระบุชื่อและท่ีตั้งของสถานทีผ่ลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทัง้นีอ้าจแสดงชือ่และที่ตัง้สํานักงานใหญ

ของผูผลิตหรือแบงบรรจุก็ได กรณีท่ีเปนผลชมพูนําเขา ใหระบุชื่อและท่ีตั้งของผูนําเขา  

(4) ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีผลชมพูท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(5) ภาษา 
กรณีท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได กรณีท่ี

ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได 

6.2 ภาชนะบรรจุท่ีไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค 

แตละภาชนะบรรจุ ตองมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที ่ภาชนะบรรจุ        

โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้ 

(1) ประเภทของผลิตผล  
ใหระบุขอความวา “ชมพู” และ/หรอื “ชื่อพันธุชมพู”   

(2) ชั้นคุณภาพ 

(3) รหัสขนาดในกรณีท่ีมีการคัดขนาด 
(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม 
(5) ขอมูลผูผลิต และ/หรอื ผูจําหนาย 
ใหระบุชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสสินคา (ถามี) ท้ังนี้

อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือแบงบรรจุก็ได กรณีที่เปนผลชมพูนําเขา ใหระบุชื่อ

และท่ีตั้งของผูนําเขา  
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(6)  ขอมูลแหลงผลิต 
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีผลชมพูท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 
กรณีท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได กรณีท่ี

ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได 

7 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑเง่ือนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง  

8 สารปนเปอน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในผลชมพูใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

9 สารพิษตกคาง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางในผลชมพูใหเปนไปตามขอกําหนดในกฏหมายที่เกี ่ยวของ และ มกษ. 

9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ. 9003 

มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดทีป่นเปอนจากสาเหตุทีไ่มอาจ

หลีกเล่ียงได  

10  สุขลักษณะ 

การเก็บเกี ่ยว การปฏิบัติตอผลชมพูในข้ันตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนสง               

ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค  

11  วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี ่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี ่ยวกับ             

วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 
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