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สงออกสูงข้ึน การกําหนดมาตรฐานฯ มะพราวน้ําหอมจึงมีความสําคัญที่จะชวยพัฒนาคุณภาพในการผลิต 
เพ่ือสงเสริมใหมะพราวน้ําหอมมีคุณภาพ และไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและในการคา
ระหวางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานมะพราวน้ําหอมขึ้น 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
มะพราวน้าํหอม 

1 ขอบขาย  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับ “มะพราวน้ําหอม” (Aromatic / Fragrant Coconut หรือ 
Maphrao Nam Hom) พันธุที่ผลิตเปนการคา ซึ่งเปนพันธุที่กลายพันธุจากพันธุหมูสีเขียว มีตนเตี้ยและมี
กล่ินหอม (the dwarf aroma mutant) มีช่ือวิทยาศาสตรวา Cocos nucifera L. อยูในวงศ Arecaceae ที่ผาน
การตัดแตงแลว อยูในรูปของมะพราวควั่น (เจียน) หรือมะพราวเจีย (กลึง) หรือรูปทรงอื่นๆ เพ่ือการ
บริโภคสด   

2 นิยาม 

2.1 มะพราวควั่น (เจียน) (trimmed coconut) หมายถึง มะพราวที่นํามาปอกเปลือกเขียว (exocarp) 
ออกทั้งหมดหรือบางสวน ตกแตงใหมีรูปทรงกระบอกสอบ ดานบนเปนรูปฝาชี ดังภาพที่ 1 และ 2 
ตามลําดับ หรือตกแตงเฉพาะดานบนใหเปนรูปฝาชี ดังภาพที่ 3 

 

 

 

ภาพที่ 1  มะพราวควั่น (เจยีน)  ภาพที ่2  มะพราวควั่น (เจยีน) 
 ปอกเปลือกเขียวทั้งหมด ปอกเปลือกเขียวบางสวน 
 ตกแตงใหมีรูปทรงกระบอกสอบ 

  ดานบนเปนรปูฝาชี 
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ภาพที่ 3  มะพราวควั่น (เจยีน) 
       ปอกเปลือกเขียวบางสวน 
       ตกแตงเฉพาะดานบนใหเปนรูปฝาชี 

2.2 มะพราวเจีย (กลึง) (polished/ground coconut) หมายถึง มะพราวที่นํามาปอกเปลือกขาว (mesocarp) 
ออกทั้งหมด หรือเหลือบางสวนไวเปนฐานแลวเจีย และแตงผิวกะลาใหเรียบ ดังภาพที่ 4 และ 5 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 มะพราวเจีย (กลึง)  ภาพที ่5  มะพราวเจีย (กลึง) 
                         (ทรงหัวแหลม)                                             (ฐานทรงกระบอก) 

3 คุณภาพ 

3.1 คุณภาพข้ันต่าํ 

3.1.1 มะพราวน้ําหอมทุกช้ันคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน 
และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 

(1) น้ํามะพราวมีกล่ินหอมตรงตามพันธุ  
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(2) มีความสด มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม 
-  สําหรับมะพราวควั่น (เจียน) มีเนื้อประมาณหนึ่งช้ันครึ่ง1/ถึงสองช้ัน2/ 

-  สําหรับมะพราวเจีย (กลึง)  มีเนื้อประมาณหนึ่งช้ันครึ่ง1/ถึงสองช้ันครึ่ง3/
 

(3) สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอม ที่สามารถมองเห็นได 
(4) ไมมีศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณ และการยอมรับของผูบริโภค  

(5) ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอคุณภาพผลิตผล 

(6) รอยช้ําหรือตําหนิที่เห็นเดนชัดที่พ้ืนผิวดานนอก ตองไมมีผลกระทบตอคุณภาพภายใน  

(7) ไมมีความผิดปกติของความชื้นภายนอก โดยไมรวมถึงหยดน้ําที่เกิดจากการนําผลิตผลออกจากหองเย็น 

(8) ไมมีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ําและ/หรืออุณหภูมิสูง 
(9) ไมมีกล่ินหรือรสชาติที่ผิดปกติ 

3.1.2 มะพราวน้ําหอม ตองมีความแก-ออนไดที่และไดรับการเก็บเกี่ยวตามกระบวนการเก็บเกี่ยวและ
ดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และขนสงอยางถูกตอง เพ่ือใหผลิตผลอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อ
ถึงปลายทาง 

3.1.3 ความแกไดที่ สําหรับผลมะพราวที่ ยังไมไดตัดแตง พิจารณาจากปจจัยตางๆ ตามที่ระบุใน 
ภาคผนวก ข 

3.2 การแบงช้ันคณุภาพ  

มะพราวน้ําหอมตามมาตรฐานนี ้แบงเปน 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี ้

3.2.1 ช้ันพิเศษ (extra class)  

มะพราวน้ําหอมชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด ผลไมมีตําหนิ  ในกรณีที่มีตําหนิตองเปนตําหนิผิวเผินเล็กนอยที่
ไมมีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล  คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอ
ในภาชนะบรรจุ 
 

 
1/ เนื้อชั้นครึ่ง หมายถึง เน้ือสวนที่ใกลตาผลจะคอนขางบางและมีลักษณะคอนขางใส สวนเนื้อที่โคนคอนไปทาง
ปลายผลจะคอนขางหนาและมีลักษณะสีขาวนวล 
2/ เนื้อสองชั้น หมายถึง เนื้อทั้งผลที่มีลักษณะคอนขางหนาและมีสีขาวนวล ตรงบริเวณใกลตาผลยังมีสวนเนื้อที่มี
ลักษณะใสอยูบางเล็กนอย แตนุมพอจะใชชอนตักได 
3/ เนื้อสองชั้นครึ่ง หมายถึง เน้ือมะพราวที่มีลักษณะคลายเนื้อสองชั้น แตไมมีสวนเนื้อที่มีลักษณะใสอยูเลย 
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3.2.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 
มะพราวน้ําหอมชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี ผลมีตําหนิไดเล็กนอยโดยไมมีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล 
คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ซึ่งตําหนิโดยรวม 
ตอผลตองไมเกิน 5% ของพื้นที่ผิวทั้งหมดและไมมีผลตอคุณภาพของเนื้อมะพราว 

3.2.3 ช้ันสอง (class II) 
มะพราวน้ําหอมชั้นนี้รวมผลมะพราวน้ําหอมที่ไมเขาช้ันที่สูงกวา แตมีคุณภาพข้ันต่ําดังขอ 3.1 และยังคง
คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ซึ่งตําหนิโดยรวมตอผล 
ตองไมเกิน 10% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด และไมมีผลตอคุณภาพของเนื้อมะพราว  

4 ขนาด 

ขนาดของมะพราวพิจารณาจากเสนรอบวง หรือ น้ําหนกัผล อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี ้

4.1 มะพราวควั่น (เจียน) มีน้ําหนักผล 700 ถึง 1400 g  4/ 

4.2 มะพราวเจีย (กลึง) 

ตารางที่ 1  รหัสขนาดของผลมะพราวน้าํหอมแบบมะพราวเจีย (กลึง) 5/ 

รหัสขนาด เสนรอบวง (cm) นํ้าหนักผลโดยประมาณ  (g) 
1 > 35 ถึง 40 > 600 ถึง 850  
2 > 30 ถึง 35 > 450 ถึง 600 
3   27 ถึง 30   350 ถึง 450 

การแบงช้ันคุณภาพและขอกําหนดเร่ืองขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชพิจารณาในทางการคา โดยนํา   
ขอกําหนดการแบงช้ันคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเร่ืองขนาด เพ่ือกําหนดเปนชั้นทางการคา ซึ่งคูคาอาจมี
การเรียกชื่อช้ันทางการคาที่แตกตางกันขึ้นกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 
 
4/ มะพราวควั่น (เจียน) ในทางการคามีการบรรจุ 9 ผล ตอภาชนะบรรจุ  โดยขนาดผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา 
5/ มะพราวเจีย (กลึง) ทรงหัวแหลม รหัสขนาดตางๆ ในทางการคามีการบรรจุจํานวนผลตอภาชนะบรรจุ ดังนี้ 

- รหัสขนาดที่ 1 บรรจุ 24 ผลตอภาชนะบรรจุ 
- รหัสขนาดที่ 2 บรรจุ 32 ผลตอภาชนะบรรจุ 
- รหัสขนาดที่ 3 บรรจุ 40 ผลตอภาชนะบรรจุ 

   สําหรับมะพราวเจีย (กลึง) ฐานทรงกระบอกมีการแบงบรรจุ ดังนี้ 
- ขนาดกลองโฟม 25 kg บรรจุ 36 ลูก 
- ขนาดกลองโฟม 19 kg บรรจุ 22 ลูก 
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5 เกณฑความคลาดเคลื่อน 

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดในภาชนะบรรจ ุ สําหรับผลิตผลทีไ่มเขาช้ันที่ระบุไว 

5.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ  

5.1.1 ช้ันพิเศษ (extra class)  

ไมเกิน 5% โดยจํานวนผล หรือน้ําหนักผลของมะพราวน้ําหอมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้น
พิเศษ แตเปนไปตามคุณภาพช้ันหนึ่งหรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง 

5.1.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 
 ไมเกิน 10% โดยจํานวนผล หรือน้ําหนักผลของมะพราวน้ําหอมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของ
ช้ันหนึ่ง แตเปนไปตามคุณภาพชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง 

5.1.3 ช้ันสอง (class II) 
 ไมเกิน 10% โดยจํานวนผลหรือน้ําหนักผลของมะพราวน้ําหอมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของ 
ช้ันสอง หรือขาดคุณสมบัติตามขอ 3.1.1(1) และ/หรือ (2) ของเกณฑคุณภาพข้ันต่ํา โดยไมมีผลเนาเสีย
หรือมีสภาพไมเหมาะสมตอการบริโภค  

5.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด  

5.2.1 มะพราวควั่น (เจียน) ในภาชนะบรรจุเดียวกันมีขนาดตางกันไดไมเกิน 10% โดยน้ําหนัก 

5.2.2 มะพราวเจีย (กลึง) ทุกรหัสขนาดมีมะพราวน้ําหอมขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาช้ันถัดไปหนึ่งช้ันปนมา
ไดไมเกิน 10% ของจํานวนผลหรือน้ําหนักผล 

6 การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ 

6.1 ความสม่ําเสมอ 
มะพราวน้ําหอมที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุตองมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด สี  
และสวนของผลที่มองเห็นไดตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด  

6.2 การบรรจุ  
ตองบรรจุมะพราวน้ําหอมในลักษณะที่สามารถเก็บรักษามะพราวน้ําหอมไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายใน
ภาชนะบรรจุตองใหม สะอาดและมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายอันจะมีผลตอคุณภาพภายนอก
หรือภายในของมะพราวน้ําหอม การใชวัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคา
สามารถทําได หากการพิมพหรือการแสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ สําหรับมะพราวควั่น
(เจียน) อาจหุมดวยพลาสติกใส 
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6.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ 
ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดีไมมีกล่ินและสิ่งแปลกปลอมและมี
คุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาผลมะพราวน้ําหอมได  

7 เครื่องหมายและฉลาก 

7.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผูบริโภค 

อยางนอย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุมะพราวน้ําหอมใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ
หรือหลอกลวง ดังตอไปนี้ 

(1) ประเภทของผลิตผล 

กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “มะพราวน้ําหอม” และ/
หรือประเภทของมะพราวน้ําหอม  

(2) จํานวนผลตอภาชนะบรรจุ หรือน้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม  

(3) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญ
ของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีมะพราวน้ําหอมนําเขาใหระบุช่ือและที่ตั้งของผูนําเขา 

(4) ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีมะพราวน้ําหอมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(5) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได 

7.2 ภาชนะบรรจุสําหรับขายสง 

แตละภาชนะบรรจุ ตองมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ  
โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
(1) ประเภทของผลิตผล 

กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุไดใหระบุขอความวา “มะพราวน้ําหอม” และ/
หรือประเภทของมะพราวน้ําหอม 
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(2) ช้ันคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด 

(4) จํานวนผลตอภาชนะบรรจุ หรือน้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

(5) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูรวบรวม หรือผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสสินคา 
(ถามี) ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีมะพราวน้ําหอมนําเขา
ใหระบุช่ือและที่ตั้งของผูนําเขา 

(6) ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีมะพราวน้ําหอมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได 

7.3 การแสดงเครือ่งหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ 

การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรือหนวย
รับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ 

8 วัตถุเจือปนอาหาร 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
เร่ือง วัตถุเจือปนอาหาร  

9 สารปนเปอน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
เร่ือง สารปนเปอน 

10 สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
เร่ือง สารพิษตกคาง  
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11 สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอผลมะพราวน้ําหอมในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสงมะพราว
น้ําหอมตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

12 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
เร่ือง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 
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ภาคผนวก ก 

หนวย 
 หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ กําหนดใหใชตามการยอมรับใหใชไดของ International 
System of Units หรือ Le Systéme International d’ Unités ; SI 

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล กรัม (gram) g 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 
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ภาคผนวก ข 
การพิจารณาความแกไดที่ของผลทีย่งัไมไดตัดแตง 

(ขอ 3.1.3) 
การพิจารณาความแกไดทีข่องผลที่ยังไมไดตัดแตง มีปจจัยดังตอไปนี้ 

(1) ความแหงของปลายหางหน ู(spikelet) ประมาณครึ่งหนึง่  ในสภาพแวดลอมที่เปนปกต ิ

(2) สีผล บริเวณรอยตอกลีบเลี้ยงที่ติดอยูกับตัวผลจะเห็นเปนวงสีขาว วงสีขาวรอบขั้วผลนี้อาจเริ่มจาง
หรือเลือนหายไปหรือเหลือเพียงเล็กนอย เมื่อปอกเปลือกจะเห็นเปลือกขาว (mesocarp) และเสนใยเปน   
สีขาวนวล 

(3) การนับทะลาย นับทะลายที่จะเก็บเกี่ยวเปนทะลายที่หนึ่ง แลวนับทะลายที่ออกตามมาเปนทะลาย 
ที่สอง โดยผลจะมีขนาดเทากําปน  และทะลายที่สามจะเปนระยะที่จั่นบานและดอกตัวเมียเพิ่งไดรับการผสม
พันธุบางสวน เปนระยะที่มะพราวทะลายแรกอยูในชวงที่ออนกําลังดี 

- ทะลายที่จะเก็บเกี่ยวได ควรมีทะลายที่อยูเหนือข้ึนไป (ตามแนวเอียงเล็กนอย) มีขนาดเทากําปน           
และทะลายเหนือข้ึนไปอีก มีจั่นบานแลว   

(4) การฟงเสียงดีด   ตองใชผูชํานาญการ   
 

 
 




