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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

สับปะรด 

1  นิยามของผลิตผล  

มาตรฐานนี้ใชกับ “สับปะรด” (Pineapples) พันธุที่ผลติเปนการคาซึ่งมีช่ือวิทยาศาสตรวา“Ananas 
comosus (L.) Merr.”  อยูในวงศ  Bromeliaceae  สําหรับการบริโภคสด  

2  บทนิยาม  

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานนี้ มดีงัตอไปนี ้

2.1  เสีย  หมายถึง   สับปะรดเนา สุกเกินไป เนื้อมีสีเหลืองใส มีกล่ินโอหรือมีกล่ินบดูเหมน็เปรี้ยว ข้ัวข้ึนรา 
แดดเผาจนเนือ้เปนสีดาํ มีรอยสัตวกัดแทะ หรือบาดแผลจากของมีคม 

2.2  แดดเผา หมายถึง    สับปะรดที่มีรอยไหมที่ผิวเปลือกชัดเจน เมื่อปาดดูจะเห็นเนือ้สีซีดเปนโพรง 

2.3  ชํ้า    หมายถึง    สับปะรดที่มีรอยช้ํา เมื่อใชมือกดเนื้อจะยบุลง 

2.4  ผลแกน หมายถึง    เนือ้สับปะรดแข็งกระดาง มีสีขาวหรือน้ําตาลถึงดํา 

3  ขอกําหนดเรื่องคุณภาพ 

3.1  คุณภาพข้ันต่าํ  

3.1.1  สับปะรดทุกช้ันมาตรฐานตองมีคุณภาพดงัตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน และ
เกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 

3.1.1.1  เปนสับปะรดทั้งผล มีหรือไมมีจุกและกาน  

3.1.1.2  ผลมีความสด กรณีที่มีจุกตองไมมีใบตายหรือใบแหง 

3.1.1.3 ไมมีรอยช้ํา ไมมีลักษณะของแดดเผา ผลแกน และไมเนาเสียที่จะทําใหไมเหมาะสมกับการ
บริโภค  
3.1.1.4  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได  
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3.1.1.5   ไมมีศตัรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล  

3.1.1.6   ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศตัรูพืช  

3.1.1.7  ไมมีตาํหนิที่เห็นเดนชดั 
3.1.1.8 ปลอดจากความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมติ่ํา และหรืออุณหภูมิสูง 

3.1.1.9  ปลอดจากความชื้นที่ผิดปกตจิากภายนอก ทั้งนี้ไมรวมถึงหยดน้ําที่เกิดหลังการนําออกจากหองเย็น 

3.1.1.10 ปลอดจากกลิน่และรสชาติแปลกปลอม หรืออยางใดอยางหนึ่ง 

3.1.2  ผลสับปะรดตองแกไดที่เหมาะสมกับพันธุและพ้ืนที่ปลูก เนื้อสับปะรดมีสีเหลืองยกเวนพันธุที่มี
เนื้อสีขาว และมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด  (total soluble solids) ไมนอยกวา 12 องศาบริกซ 
ผลอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง  

3.2   การแบงช้ันคุณภาพ  
สับปะรดตามมาตรฐานนี้ แบงเปน  3 ช้ันคุณภาพ ดังนี ้

3.2.1  ช้ันพิเศษ (“Extra” Class)    

สับปะรดในชัน้นี้มีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะรูปทรง สี และกล่ินรสปกติตรงตามพันธุ ผลปลอดจากตําหน ิ
ยกเวนตําหนิเล็กนอยมากที่ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน และไมมีผลตอรูปลักษณทั่วไปของผลรวมทั้ง
ตอคุณภาพภายใน คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  หากสับปะรดมีจุก
ติดอยู จุกตองเปนจุกเดี่ยว ตรง ไมมีแขนง และมีความยาวระหวาง 0.5-1.5 เทาของความยาวผล 

3.2.2  ช้ันหนึ่ง (Class I)  
สับปะรดในชัน้นี้มีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามพันธุ ผลมีตําหนิไดเล็กนอยในดานรูปทรง สี และผิว เชน 
รอยแผล แตตําหนิทีผ่ิวโดยรวมตอผลมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละ 4 ของพื้นผิวทั้งหมดของผล โดยไมมีผลตอ
รูปลักษณทั่วไปของผล รวมทั้งตอคุณภาพภายใน คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรยีงเสนอใน
ภาชนะบรรจ ุหากสับปะรดมีจุกติดอยู จุกตองเปนจุกเดี่ยว ตรงหรือโคงไดเล็กนอย ไมมีแขนง และมีความ
ยาวระหวาง 0.5-1.5 เทาของความยาวผล 

3.2.3 ช้ันสอง (Class II)  

ช้ันนี้รวมสับปะรดที่ไมเขาข้ันชั้นที่สูงกวา แตมีคุณภาพข้ันต่ําตามขอ 3.1 มีตําหนไิดเล็กนอยในดานรูปทรง 
สี และผิวผลติผล เชน รอยแผล หรือรอยช้ํา แตตําหนิที่ผิวโดยรวมตอผลตองมีพ้ืนที่ไมเกินรอยละ 8 ของ
พ้ืนผิวทั้งหมด โดยไมมีผลตอรูปลักษณทั่วไปของผล รวมทั้งตอคุณภาพภายใน คุณภาพระหวางการเก็บ
รักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ หากสบัปะรดมีจุกตดิอยู เปนจุกเดี่ยวหรือสองจุกได จุกตรง
หรือโคงไดเล็กนอย และไมมีแขนง  
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4   ขอกําหนดเรื่องขนาด  

ขนาดของผลจะพิจารณาจากน้ําหนักเฉล่ียของผล ซึ่งอนุญาตใหมีน้ําหนักมากกวาหรือนอยกวาน้ําหนักผลของ
แตละขนาดไมเกินรอยละ  12 ทั้งนีต้องมีน้ําหนักเฉล่ียต่ําสุดไมนอยกวา 330 กรัม ตามตารางที่ 1 ยกเวน
สับปะรดพนัธุที่มีผลขนาดเล็กในกลุมควนี เชน ตราดสีทอง ภูเก็ต และ สวี ซึ่งยอมใหมีน้ําหนกัเฉล่ียต่ําสุด
ไมนอยกวา 250 กรัม 

ตารางที่ 1 ขอกําหนดเรื่องขนาดของผลสับปะรด 

มีจุก ไมมีจุก รหัส
ขนาด น้ําหนักผลเฉลี่ย (กรัม) คา ( ± รอยละ 12) 

ของน้ําหนักผลเฉลี่ย 

น้ําหนักผลเฉลี่ย (กรัม) คา (± รอยละ 12) 

ของน้ําหนักผลเฉลี่ย 

1 2,750 2,420 – 3,080 2,280 2,006– 2,554 

2 2,300 2,024 -2,576 1,910 1,681 -2,139 

3 1,900 1,672-2,128 1,580 1,390-1,770 

4 1,600 1,408-1,792 1,330 1,170-1,490 

5 1,400 1,232-1,568 1,160 1,021-1,299 

6 1,200 1,056-1,344 1,000 880-1,120 

7 1,000 880-1,120 830 730-930 

8 800 704-896 660 581-739 

9 600 528-672 500 440-560 

10 400 352-448 330 290-370 
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5  ขอกําหนดเรื่องเกณฑความคลาดเคลื่อน  

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมใหมีไดในแตละรุนที่ตรวจสอบ สําหรับผลิตผลที่ไม
เขาช้ันที่ระบุไว มีดังนี้ 

5.1  เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ  

5.1.1  ช้ันพิเศษ  (“Extra” Class)  

ไมเกินรอยละ 5 ของจํานวนผลทั้งหมดหรือน้ําหนักรวมของผลสบัปะรด ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนด
ของชั้นพิเศษ แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของชั้นหนึ่ง  

5.1.2  ช้ันหนึ่ง (Class I)  

ไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนผลทั้งหมดหรือน้ําหนักรวมของผลสับปะรดที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนด
ของชั้นหนึ่ง แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของชั้นสอง  

5.1.3  ช้ันสอง (Class II)  

ไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนผลทั้งหมดหรือน้ําหนักรวมของผลสับปะรดที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนด
ของชั้นสอง หรือไมไดคุณภาพข้ันต่ํา แตตองไมมีผลเนาเสียหรือมีสภาพไมเหมาะสมตอการบริโภค 

5.2  เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด  

สับปะรดทุกช้ันมีผลสับปะรดขนาดใหญหรือเล็กกวาช้ันถัดไปหนึ่งช้ันปนมาไดไมเกินรอยละ 10 โดย
จํานวนผลหรือน้ําหนัก  

6 ขอกําหนดเรื่องการการบรรจุและการจัดเรียงเสนอ  

6.1  ความสม่ําเสมอ  

สับปะรดทีบ่รรจุในแตละภาชนะบรรจุตองมาจากแหลงเดียวกัน มีความสม่ําเสมอ ทั้งในเรื่องของพันธุ  
คุณภาพ ขนาด และสี สวนของผลในภาชนะบรรจุ ที่มองเห็นไดตองเปนตัวแทนของทั้งหมด 

6.2  การบรรจุหีบหอ  

บรรจุสับปะรดในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาสับปะรดไดเปนอยางดี วสัดุทีใ่ชภายในภาชนะบรรจตุอง สะอาด 
และมคีุณภาพเพ่ือปองกันความเสียหายอันจะมผีลตอสับปะรด การใชวัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตรา
ประทบัที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทาํได หากมีการพิมพหรือการแสดงฉลากใหใชหมึกพิมพหรือกาวที่
ไมเปนพษิ 
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6.2.1  รายละเอียดของบรรจุภัณฑ  

บรรจุภัณฑตองมีคุณภาพ   ถูกสุขลักษณะ ถายเทอากาศได และมีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษา
ผลสับปะรดได บรรจุภัณฑตองปราศจากสิ่งแปลกปลอมและกลิ่น 

7  การแสดงเครื่องหมายหรือฉลาก  

7.1 บรรจุภัณฑสําหรับผูบริโภค  

มีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี ้

7.1.1  ประเภทของผลิตผล   

ขอความวา “สับปะรด” และหรือ “ช่ือพันธุสับปะรด” ถาไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกของ
ภาชนะบรรจุได 

7.1.2  น้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก 

7.1.3  ขอมูลผูจําหนาย 

ช่ือ และท่ีตั้งของผูจําหนาย หรือผูแบงบรรจุ หรือแสดงเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน  

7.1.4  ประเทศผูผลติ หากการไมระบุประเทศจะทําใหเกิดความเขาใจผิด หรือเปนการหลอกลวง
ผูบริโภค 

7.2   บรรจุภัณฑสําหรับขายสง  

แตละหีบหอประกอบดวยขอความ ซึ่งจะระบุในเอกสารกํากับสนิคา หรือฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะ
บรรจุก็ได ขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

7.2.1  ขอมูลผูขายสง  

ระบุช่ือและทีต่ั้งของผูขายสง ผูบรรจุ และหมายเลขรหัสสินคา (ถามี) 

7.2.2   ประเภทของผลิตผล  

ขอความวา “สับปะรด” และหรือ “ช่ือพันธุสับปะรด” 

7.2.3   ขอมูลแหลงผลิต  

ประเทศที่ผลติ และหรือแหลงผลิตในประเทศ 
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7.2.4   ขอมูลเชิงพาณิชย  

7.2.4.1  ช้ันคุณภาพ  

7.2.4.2  ขนาด  

7.2.4.3  จํานวนตอหนวยบรรจุภัณฑ หรือน้ําหนักสุทธิเปนระบบเมตริก 

7.3  ภาษา  
ฉลากของสับปะรดตองมีขอความเปนภาษาไทย กรณีฉลากสับปะรดที่ผลิตเพื่อสงออกจะแสดงขอความ
เปนภาษาใดกไ็ด 

7.4 รายงานผลการตรวจ ใบรบัรองผลการตรวจ หรือเคร่ืองหมายรับรอง  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

8  สารปนเปอน  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ืองสารปนเปอน  

9  สารพิษตกคาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ืองสารพิษตกคาง  

10 สุขลักษณะ  

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัตติอผลสับปะรดในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสงสับปะรดตอง
ปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอนัตรายตอผูบริโภค 

11 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ืองวิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง  

 




