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สมโอเปนผลไมที่ประเทศไทยมีการผลิตในปริมาณมากและมีศักยภาพในการสงออก การกําหนดมาตรฐาน
สมโอ จึงมีความสําคัญที่จะชวยสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการผลิต เพ่ือสงเสริมใหสมโอมีคุณภาพ
และไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและการคาระหวางประเทศ อีกทั้งเพ่ือคุมครองความ
ปลอดภัยของผูบริโภค และสงเสริมการสงออก กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรจัดทํา
มาตรฐานสมโอขึ้น  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยอาศัยภาพจากผลการศึกษาโครงการศึกษาและ
จัดทําภาพแสดงลักษณะบงช้ีคุณภาพประกอบมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติเร่ืองสมโอ ของ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือการดําเนินงานจากคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใชแนวทางตามเอกสารตอไปนี้ 

FAO/WHO. 2005. Codex Standard for Pummelos (CODEX STAN 214-1999, Amd. 2-2005). 
Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome. 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

สมโอ 

1  นิยามของผลิตผล 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ ใชกับ  สมโอ (pummelo) พันธุที่ผลิตเพื่อการคา มีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Citrus maxima Merr. [syn. C. grandis (L.) Osbeck ] อยูในวงศ Rutaceae สําหรับ 
การบริโภคสด 

2  คุณภาพ  

2.1 คุณภาพข้ันต่าํ  

2.1.1  สมโอทุกช้ันคุณภาพ (ขอ 2.2) ตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละ
ช้ัน และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 

(1) เปนสมโอทั้งผล  

(2) มีเนื้อแนน  

(3) ผลมีสภาพสด  

(4) ไมเนาเสียหรอืเส่ือมคุณภาพ และไมมีรอยช้ํา ที่ทําใหไมเหมาะสมกับการบริโภค 

(5) สะอาด และไมมีส่ิงแปลกปลอมที่มองเห็นได 

(6) ไมมีความผิดปกติของความชื้นภายนอก โดยไมรวมถึงหยดน้ําที่เกิดหลังการนําผลิตผลออกจาก 
หองเย็น 

(7) ไมมีศตัรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล 

(8) ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผลและ
การยอมรับของผูบริโภค 

(9) ไมมีความเสียหายเนื่องมาจากอุณหภูมติ่ํา และ/หรืออุณหภูมิสูง ที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไป
ของผลิตผลและการยอมรับของผูบริโภค 
(10) ไมมีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติผิดปกต ิ
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2.1.2  ผลสมโอตองผานการเกบ็เกี่ยวดวยความระมัดระวัง ตองแกไดที่เหมาะสมกบัพนัธุและพ้ืนทีป่ลูก 
เพ่ือใหผลสมโออยูในสภาพที่สามารถเคลือ่นยายและขนสง โดยยังคงอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง 

2.1.3  สมโอมีความแกไดทีจ่ะพิจารณาจากลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้

(1) ผลสมโอตองมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้าํไดทั้งหมด (Total Soluble Solid, TSS) หรือที่อนุโลมให
เรียกวาความหวาน ไมนอยกวา 8 °Brix 

(2) สีของผิวผลสมโอจางลงอยางนอยสองสวนในสามสวนของผิวผล ตองเปนปกติตามพันธุ หรือ
มองเห็นพื้นที่ระหวางตอมน้ํามันที่ปลายผลขยายออกชัดเจน 

2.2 การแบงช้ันคณุภาพ 

สมโอตามมาตรฐานนี ้มี 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ช้ันพิเศษ (extra class)    

สมโอในชั้นนีม้ีคุณภาพดีทีสุ่ด ผลตองมลัีกษณะตรงตามพันธุ มีระดบัความแกที่เหมาะสม และ ถุงน้าํหวาน
ในกลีบสมโอ หรือที่เรียกตามภาษาทองถ่ินวา “กุง” ไมมีลักษณะอาการผดิปกตทิางสรีรวิทยา ที่มีสภาพ
เปนสีขาวขุน แข็ง มีน้ํานอยหรือแหง หรือ ที่เรียกวา“ขาวสาร” และไมมีตําหนิ1/ ยกเวนตาํหนเิล็กนอยทีไ่ม
สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยไมมีผลตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพภายใน คุณภาพระหวางการเก็บ
รักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 

สมโอในชั้นนี้มีคุณภาพด ี ผลสมโอตองมีลักษณะตรงตามพันธุ ผลมีตําหนไิดเล็กนอย ซึ่งไมมีผลตอ
รูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพภายใน คุณภาพระหวางการเกบ็รักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะ
บรรจุ ดังตอไปนี้  

(1) ตําหนิเล็กนอยเก่ียวกับรูปราง 

(2) ตําหนิเล็กนอยเก่ียวกับสี1/ 

(3) ตําหนิเล็กนอยที่ผิวในชวงการเกิดผล 

(4) ตําหนิเล็กนอยจากบาดแผลที่หายแลว 

ขนาดของตําหนิโดยรวมจะตองไมเกิน 10% ของพื้นที่ผิวสมโอทั้งหมด และตําหนิจะตองไมมีผลกระทบ
ตอเนื้อสมโอ ไมวาในกรณีใดก็ตาม 

                                                  
1/ สีผิวที่จางลงระหวางผลคูไมถือวาเปนตําหนิ  
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2.2.3 ช้ันสอง (class II)    

สมโอในชั้นนี้รวมสมโอที่มีคุณภาพไมเขาข้ันชั้นพิเศษหรอืช้ันหนึ่ง แตมีคุณภาพข้ันต่าํตามที่กําหนดในขอ 
2.1 โดยมตีําหนิไดเล็กนอยดังตอไปนี ้ หากยังคงลักษณะที่สําคัญ ในดานคุณภาพ ระหวางการเก็บรักษา 
และ การจดัเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 
(1) ตําหนิเก่ียวกบัรูปราง 

(2) ตําหนิเก่ียวกบัสี 1/ 

(3) ตําหนิทีผ่ิวในชวงการเกิดผล 

(4) ตําหนจิากรอยบาดแผลที่หายแลว 

ขนาดของตาํหนิโดยรวมตองไมเกิน 15% ของพื้นที่ผิวสมโอทั้งหมด และตาํหนิจะตองไมมผีลกระทบตอ
เนื้อสมโอ ไมวาในกรณใีดกต็าม 

3 ขนาด  

ขนาดของสมโอ 2/ ใหพิจารณาจากน้ําหนกัตอผลตามตารางที่ 1 หรือเสนผาศูนยกลาง ณ สวนทีก่วางที่สุด
ของผลหรือเสนรอบวงผลตามตารางที่ 2 อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี ้ 

ตารางที่ 1  ขนาดของสมโอตามน้าํหนัก 

รหัสขนาด นํ้าหนักตอผล (g) 
1 > 1900 
2 > 1700 ถึง 1900 
3 > 1500 ถึง 1700 
4 > 1300 ถึง 1500 
5 > 1100 ถึง 1300 
6 > 900 ถึง 1100 
7 > 700 ถึง 900 
8 400 ถึง 700 

                                                  
2/ ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานนี้ ขนาดของสมโอไมมีความสัมพันธกับการจัดชั้นคุณภาพ ทั้งนี้รหัส
ขนาดแสดงตามตารางที่ 1 และ 2 สามารถจัดอยูช้ันพิเศษ ช้ันหนึ่ง หรือช้ันสองได หากเปนไปตามเกณฑ
การแบงช้ันคุณภาพในขอ 2 
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ตารางที่ 2  ขนาดของสมโอตามเสนผาศนูยกลางตามขวางของผล หรือเสนรอบวง 

รหัสขนาด เสนผาศูนยกลาง 
(น้ิว)  

เสนผาศูนยกลาง 
(mm) 

เสนรอบวง 
(น้ิว) 

เสนรอบวง 
(mm) 

1 > 7 > 170 > 21.10 > 536 
2 > 6.20 ถึง 7.00 > 159 ถึง 170 > 19.4 ถึง 21.10 > 493 ถึง 536 
3 > 5.90 ถึง 6.20 > 151 ถึง 159 > 18.5 ถึง 19.4 > 470 ถึง 493 
4 > 5.60 ถึง 5.90 > 143 ถึง 151 > 17.5 ถึง 18.5 > 445 ถึง 470 
5 > 5.30 ถึง 5.60 > 135 ถึง 143 > 16.6 ถึง 17.5 > 422 ถึง 445 
6 > 4.90 ถึง 5.30 > 126 ถึง 135 > 15.0 ถึง 16.6 > 396 ถึง 422 
7 > 4.60 ถึง 4.90 > 117 ถึง 126 > 14.5 ถึง 15.0 > 368 ถึง 396 
8 3.90 ถึง 4.60 100 ถึง 117 12.3 ถึง 14.5 313 ถึง 368 

4  เกณฑความคลาดเคลื่อน  

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาด ที่มีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลิตผลที่ไมเขาช้ันที่
ระบุไว มีดังนี้ 

4.1  เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ  

4.1.1  ช้ันพิเศษ   (extra class)  

ไมเกิน 5 % โดยจาํนวนหรือน้าํหนักของผลสมโอทีม่ีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชัน้พิเศษ แต
เปนไปตามคณุภาพของชัน้หนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพช้ันหนึ่ง  

4.1.2  ช้ันหนึ่ง (class I)  

ไมเกิน 10 % โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลสมโอที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชัน้หนึ่ง แต
เปนไปตามคณุภาพของชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพช้ันสอง 
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4.1.3  ช้ันสอง   (class II)   
ไมเกิน 10 % โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลสมโอที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือ
ไมไดคุณภาพข้ันต่ํา แตตองไมมีผลเนาเสีย รอยช้ํา หรือลักษณะอื่นที่ไมเหมาะสําหรับการบริโภค 

4.2  เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด  

สมโอทุกช้ันคุณภาพ ทุกรหัสขนาด มีผลสมโอขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาในชั้นถัดไปหนึ่งช้ันปนมาไดไมเกิน 
10 % โดยจํานวนหรือน้ําหนัก  

5  การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ 

5.1   ความสม่ําเสมอ   

สมโอที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองจดัเรียงใหสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของคุณภาพ ขนาด และสี  สวนของ
ผลในภาชนะบรรจุที่มองเห็นไดตองเปนตวัแทนของผลิตผลทั้งหมด 

5.2 การบรรจุ  

ตองบรรจุสมโอในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาสมโอไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุตอง  
สะอาด และมีคุณภาพ เพื่อปองกันความเสียหายอันจะมีผลตอคุณภาพภายนอกหรือภายในของสมโอ 
การใชวัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากการพิมพหรือ
การแสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ 

5.3  รายละเอียดของภาชนะบรรจุ  

ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ระบายอากาศไดดี ไมมีกล่ินและสิ่งแปลกปลอม และมี
คุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาผลสมโอได   

6  เครื่องหมายและฉลาก  

6.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผูบริโภค  

ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุสมโอใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง 
ดังตอไปนี ้
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(1) ประเภทของผลิตผล   
กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “สมโอ” และ “ช่ือพันธุ
สมโอ”   

(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

(3)  ขอมูลผูผลิต 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจาํหนาย ทัง้นี้อาจแสดงชือ่และที่ตัง้สํานกังานใหญ
ของผูผลิต หรือผูแบงบรรจก็ุได  กรณีสมโอนําเขาใหระบุช่ือและที่ตั้งของผูนําเขา  

(4)  ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลติ และ / หรือ จังหวัดที่ผลิต ยกเวนกรณีสมโอทีผ่ลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(5) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได 

6.2 ภาชนะบรรจุสําหรับขายสง   

แตละภาชนะบรรจุ ตองมขีอความที่ระบใุนเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ โดย
ขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

(1)   ประเภทของผลิตผล  

กรณีไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “สมโอ” และ “ช่ือพันธุ
สมโอ”   

(2) ช้ันคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด 

(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม 

(5)  ขอมูลผูผลิต 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสสินคา (ถามี) ทั้งนี้
อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได  กรณีสมโอนําเขาใหระบุช่ือและที่ตั้ง
ของผูนําเขา  
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(6)  ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลติ และ / หรือ จังหวัดที่ผลิต ยกเวนกรณีสมโอทีผ่ลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได 

6.3 การแสดงเครือ่งหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ 

การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรือหนวย
รับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ 

7 สารปนเปอน  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และ ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน 

8 สารพิษตกคาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และ ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง  

9  สุขลักษณะ  

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัตติอผลสมโอในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสงสมโอ ตองปฏิบตัิ
อยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

10 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงผลสมโอ 
 
 

 

ภาพที่ 1  พ้ืนที่ระหวางตอมน้ํามันขยายออกชัดเจน 
  

 

 

ภาพที่ 2  ถุงน้ําหวานในกลบีสมโอ หรือทีเ่รียกตามภาษาทองถ่ิน 
วา “กุง” 
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ภาพที่ 3  ลักษณะของถุงน้าํหวานที่เปนสขีาวขุน แข็ง มีน้ํานอยหรือแหง  
หรือที่เรียกวา “ขาวสาร”  

 

 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะของถุงน้าํหวานที่เปนขาวสาร และท่ีไมเปนขาวสาร  
 

ถุงน้ําหวานที่
เปนขาวสาร 

ถุงน้ําหวาน 
ที่เปน 
ขาวสาร 

ถุงน้ําหวาน 
ที่ไมเปน
ขาวสาร 
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ภาพที่ 5  ตําหนิเร่ืองสี 
 

 

 

ภาพที่ 6  ลักษณะตาํหนติางๆ (ยอมรับไมได) 
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ภาพที่ 7  ความเสียหายของผลสมโอ อันเนื่องมาจากศตัรูพืช  
(ราดํา)  
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ภาคผนวก ข 

หนวย  
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ นี้ และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ  
Le Systéme International d’ Unités) ยอมใหใชได มีดังนี้  

ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล กรัม (gram) g 

ความยาว มิลลิเมตร (millimeter) mm 

 
 
 




