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มาตรฐานสินคาเกษตร 

ละมุด 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ครอบคลุมผลละมุด (sapodilla/ chico) พันธุท่ีผลิตเปนการคา ซ่ึงไดมาจากพืชท่ีมี

ชื่อวิทยาศาสตรวา Manilkara zapota (L.) P. van Royen อยูในวงศ Sapotaceae สําหรบับรโิภคสด  

2 คุณภาพ 

2.1 คุณภาพข้ันต่ํา 

2.1.1 ผลละมุดทุกชัน้คุณภาพตองมีลักษณะดังตอไปนี ้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละชั้น  

และเกณฑความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหมีไดตามท่ีระบุไว  
(1) เปนละมุดท้ังผล 

(2) มีลักษณะตรงตามพันธุ 

(3) สด  
(4) ไมมีรอยช้ําท่ีทําใหไมเหมาะสมกับการบริโภค ไมเส่ือมคุณภาพหรือไมเนาเสีย 
(5) ไมมีรอยปร ิ
(6) สะอาด ปราศจากส่ิงแปลกปลอมท่ีมองเห็นได 
(7) ไมมีศัตรูพืชท่ีมีผลกระทบตอลักษณะท่ัวไปของผลละมุด 
(8) ไมมีความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชท่ีมีผลกระทบตอคุณภาพของผลละมุด 
(9) ไมมีความผิดปกติของความเปยกชื้นจากภายนอก แตไมรวมถึงหยดน้ําที่เกิดหลังจากนําผลละมุด

ออกจากหองเย็น  
(10) ไมมกีล่ินแปลกปลอม และ/หรือ รสชาติท่ีผิดปกติ 
(11) ไมมีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ํา และ/หรือ อุณหภูมิสูง 
(12) ไมใชสียอม 
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2.1.2 ผลละมุดตองผานการเก็บเกี ่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี ่ยวดวยความระมัดระวัง มีความแก 

ท่ีเหมาะสมกับพันธุ ฤดูกาล และแหลงท่ีปลูก เพื่อใหผลละมุดอยูในสภาพท่ีเหมาะสมตอการเคลื่อนยาย

และขนสง 

2.2 การแบงชั้นคุณภาพ 

ผลละมุดตามมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 
ผลละมุดในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีท่ีสุด ดังตอไปนี้ 

(1) 3

(2) ไมมีตําหนิ ในกรณีท่ีมีตําหนิตองเปนตําหนิท่ีมองเห็นไดไมชัดเจน  

ไมมีความผิดปกติดานรูปทรงและสีของผล 

ความผิดปกติหรือตําหนิ จะตองไมมีผลกระทบตอลักษณะทัว่ไปของผลละมุด คุณภาพของเนื้อละมุด 

คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 
ผลละมุดในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือตําหนิไดเล็กนอย ดังตอไปนี้  
(1) ความผิดปกติไดเล็กนอยดานรูปทรงและสีของผล 

(2) ตําหนิเล็กนอยที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดขวน รอยแผลเปนตื้นๆ โดยขนาดของตําหนิที่ผิวโดยรวมตอง 

ไมเกิน 5% ของพื้นท่ีผิวของผลละมุด 
ความผิดปกติหรือตําหนิ จะตองไมมีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลละมุด คุณภาพของเนื้อละมุด 

คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.3 ชั้นสอง (class II) 
ผลละมุดในชั้นนี้รวมผลละมุดท่ีมีคุณภาพไมเขาชั้นคุณภาพท่ีสูงกวา แตมีคุณภาพข้ันต่ําตามทีก่ําหนด 

ในขอ 2.1 ผลละมุดในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือตําหนิไดบาง ดังตอไปนี้  

(1) ความผิดปกติดานรูปทรงและสีของผล 

(2) ตําหนิที่ผิวซึง่เกิดจากรอยขีดขวน รอยแผลเปนตืน้ๆ โดยขนาดของตําหนิที่ผิวโดยรวมตองไมเกิน 

10% ของพื้นท่ีผิวของผลละมุด 
ความผิดปกติหรือตําหนิ จะตองไมมีผลกระทบตอลักษณะท่ัวไปของผลละมุด คุณภาพของเนื้อละมุด 

คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  
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3 ขนาด 

ขนาดของผลละมุดพิจารณาจากน้ําหนักตอผลหรอืจํานวนผลตอกิโลกรัม อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขนาดของผลละมุด  
(ขอ 3) 

รหัสขนาด นํ้าหนักตอผล  

(กรัม)  

จํานวนผลตอกิโลกรัม  

(โดยประมาณ) 

1 > 105 ≤ 9 

2  > 90 ถงึ 105 9 ถงึ 11 

3 > 75 ถงึ 90 11 ถึง 13 

4 > 60 ถงึ 75 13 ถึง 16 

5 > 45 ถงึ 60 16 ถึง 22 

6    30 ถึง 45 22 ถึง 33 

หมายเหตุ 
การแบงชั ้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใชในการพิจารณาทางการคาโดยนําขอกําหนดการแบง 

ชัน้คุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพือ่กําหนดเปนชัน้ทางการคา ซึ่งคูคาอาจมีการเรียกชื่อ 

ชั้นทางการคาท่ีแตกตางกัน ข้ึนกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดท่ีมีเนื่องมาจากฤดูกาล 

4 เกณฑความคลาดเคลือ่น 

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรือ่งคุณภาพและขนาดที่ยอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลละมุด                

ท่ีไมเขาชั้นท่ีระบุไว ดังนี้  

4.1 เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 
ไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลละมุดที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ                

(ขอ 2.2.1) แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ขอ 2.2.2) หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อน

ของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ขอ 4.1.2) 

4.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ ําหนักของผลละมุดที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง               

(ขอ 2.2.2) แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ขอ 2.2.3) หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของ

คุณภาพชั้นสอง (ขอ 4.1.3) 



มกษ. 19-2554 4 

4.1.3 ชั้นสอง (class II) 
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ ําหนักของผลละมุดที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั ้นสอง             

(ขอ 2.2.3) หรือไมไดคุณภาพข้ันต่ํา (ขอ 2.1) แตตองไมมีรอยช้ ํา ผลเนาเสีย หรือลักษณะอื ่น              

ท่ีไมเหมาะสําหรับการบริโภค  

4.2 เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องขนาด 

ผลละมุดทุกรหัสขนาด มีผลละมุดที่ขนาดใหญหรือเล็กกวาชัน้ถัดไปหนึง่ชัน้ปนมาไดไมเกิน 10% โดย

จํานวนหรือน้ําหนักของผลละมุด 

5 การบรรจ ุ

5.1 ความสมํ่าเสมอ 

ผลละมุดที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่าํเสมอทัง้ในเรือ่งของพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี 

กรณีท่ีมองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ ผลละมุดสวนท่ีมองเห็นตองเปนตัวแทนของผลิตผลท้ังหมด  

5.2 การบรรจุ 

ตองบรรจุผลละมุดในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาผลละมุดไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุ           

ตองสะอาด และมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายที่จะมีผลตอคุณภาพของผลละมุด หากมีการใช

วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากมีการพิมพหรือ           

การแสดงฉลากตองใชหมึกพิมพหรือกาวท่ีไมเปนพิษ  

5.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไมมีกลิ่นและสิง่แปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง 

และรกัษาคุณภาพของผลละมุดไดเม่ือถงึปลายทาง  

6 เครื่องหมายและฉลาก 

6.1 ภาชนะบรรจุท่ีจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค 

ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุผลละมุดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง 

ดังตอไปนี้  
(1) ประเภทของผลิตผล  
ใหระบุขอความวา “ละมุด” และ/หรือ “ชื่อพันธุละมุด”   
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(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม 

(3) ขอมูลผูผลิต และ/หรอื ผูจําหนาย  

ใหระบุชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ท้ังนี้อาจแสดงชื่อและท่ีตั้งสํานักงานใหญ

ของผูผลิตหรือแบงบรรจุก็ได กรณีท่ีเปนผลละมุดนําเขา ใหระบุชื่อและท่ีตั้งของผูนําเขา  

(4) ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีผลละมุดท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(5) ภาษา 
กรณีท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได กรณีท่ี

ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได 

6.2 ภาชนะบรรจุท่ีไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค 

แตละภาชนะบรรจุ ตองมีขอความทีร่ะบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที ่ภาชนะบรรจุ        

โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้ 

(1) ประเภทของผลิตผล  
ใหระบุขอความวา “ละมุด” และ/หรอื “ชื่อพันธุละมุด”   

(2) ชั้นคุณภาพ 

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

อาจแสดงชือ่และที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือแบงบรรจุก็ได กรณีที่เปนผลละมุดนําเขา ใหระบุชื่อ

และท่ีตั้งของผูนําเขา  
(6) ขอมูลแหลงผลิต 
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีผลละมุดท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 
กรณีท่ีผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได กรณีท่ี

ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได 
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7 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑเง่ือนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง  

8 สารปนเปอน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในผลละมุดใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

9 สารพิษตกคาง 

ชนดิและปรมิาณสารพิษตกคางในผลละมุดใหเปนไปตามขอกําหนดในกฏหมายท่ีเกี่ยวของ และ มกษ. 9002 

มาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได  

10 สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอผลละมุดในข้ันตอนตางๆ หลังการเก็บเกี่ยวรวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ 

และการขนสง ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค  

11  วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี ่ยวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรที่เกี ่ยวกับ             

วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอยางตําหนิของละมุด 

(ขอ 2.1) 

ภาพที่ ก.1 ละมุดท่ีมีรอยช้ํา (ตําหนิท่ียอมรับผลิตผลไมได) 

 

 
 

ภาพที่ ก.2 ละมุดท่ีมีรอยปริ (ตําหนิท่ียอมรับผลิตผลไมได) 

รอยช้ํา 

รอยปริ 
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ภาพที่ ก.3 ละมุดท่ีไดรับความเสียหายจากศัตรูพืช (ตําหนิท่ียอมรับผลิตผลไมได) 
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