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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

สมโอ
1

นิยามของผลิตผล

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

2 คุณภาพ
2.1 คุณภาพขัน้ ต่าํ
2.1.1 สมโอทุกชั้นคุณภาพ (ขอ 2.2) ตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละ
ชั้น และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว
(1) เปนสมโอทั้งผล
(2) มีเนื้อแนน
(3) ผลมีสภาพสด
(4) ไมเนาเสียหรือเสื่อมคุณภาพ และไมมีรอยช้ํา ที่ทําใหไมเหมาะสมกับการบริโภค
(5) สะอาด และไมมีสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได
(6) ไมมีความผิดปกติของความชื้นภายนอก โดยไมรวมถึงหยดน้ําที่เกิดหลังการนําผลิตผลออกจาก
หองเย็น
(7) ไมมีศตั รูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล
(8) ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผลและ
การยอมรับของผูบริโภค
(9) ไมมีความเสียหายเนื่องมาจากอุณหภูมติ ่ํา และ/หรืออุณหภูมิสูง ที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไป
ของผลิตผลและการยอมรับของผูบริโภค
(10) ไมมีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือรสชาติผิดปกติ
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2.1.2 ผลสมโอตองผานการเก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวัง ตองแกไดที่เหมาะสมกับพันธุแ ละพืน้ ทีป่ ลูก
เพื่อใหผลสมโออยูในสภาพที่สามารถเคลือ่ นยายและขนสง โดยยังคงอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง
2.1.3

สมโอมีความแกไดทจี่ ะพิจารณาจากลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้

(1) ผลสมโอตองมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้าํ ไดทั้งหมด (Total Soluble Solid, TSS) หรือที่อนุโลมให
เรียกวาความหวาน ไมนอยกวา 8 °Brix
(2) สีข องผิ ว ผลสม โอจางลงอย า งนอ ยสองส วนในสามสวนของผิ ว ผล ตอ งเปน ปกติต ามพัน ธุ หรื อ
มองเห็นพื้นที่ระหวางตอมน้ํามันที่ปลายผลขยายออกชัดเจน
2.2 การแบงชั้นคุณภาพ
สมโอตามมาตรฐานนี้ มี 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
2.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
สมโอในชั้นนีม้ ีคุณภาพดีทสี่ ุด ผลตองมีลักษณะตรงตามพันธุ มีระดับความแกที่เหมาะสม และ ถุงน้าํ หวาน
ในกลีบสมโอ หรือที่เรียกตามภาษาทองถิ่นวา “กุง” ไมมีลักษณะอาการผิดปกติทางสรีรวิทยา ที่มีสภาพ
เปนสีขาวขุน แข็ง มีน้ํานอยหรือแหง หรือ ที่เรียกวา“ขาวสาร” และไมมีตําหนิ1/ ยกเวนตําหนิเล็กนอยทีไ่ ม
สามารถมองเห็นไดชดั เจน โดยไมมีผลตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพภายใน คุณภาพระหวางการเก็บ
รักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
2.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
สมโอในชั้นนี้มีคุณภาพดี ผลสมโอตองมีลักษณะตรงตามพันธุ ผลมีตําหนิไดเล็กนอย ซึ่งไมมีผลตอ
รูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพภายใน คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะ
บรรจุ ดังตอไปนี้
(1) ตําหนิเล็กนอยเกี่ยวกับรูปราง
(2) ตําหนิเล็กนอยเกี่ยวกับสี1/
(3) ตําหนิเล็กนอยที่ผิวในชวงการเกิดผล
(4) ตําหนิเล็กนอยจากบาดแผลที่หายแลว
ขนาดของตําหนิโดยรวมจะตองไมเกิน 10% ของพื้นที่ผิวสมโอทั้งหมด และตําหนิจะตองไมมีผลกระทบ
ตอเนื้อสมโอ ไมวาในกรณีใดก็ตาม

1/

สีผิวที่จางลงระหวางผลคูไมถือวาเปนตําหนิ
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ชั้นสอง (class II)

สมโอในชั้นนี้รวมสมโอที่มีคุณภาพไมเขาขั้นชั้นพิเศษหรือชั้นหนึ่ง แตมีคุณภาพขัน้ ต่าํ ตามที่กําหนดในขอ
2.1 โดยมีตําหนิไดเล็กนอยดังตอไปนี้ หากยังคงลักษณะที่สําคัญ ในดานคุณภาพ ระหวางการเก็บรักษา
และ การจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
(1) ตําหนิเกี่ยวกับรูปราง
(2) ตําหนิเกี่ยวกับสี 1/
(3) ตําหนิทผี่ ิวในชวงการเกิดผล
(4) ตําหนิจากรอยบาดแผลที่หายแลว
ขนาดของตําหนิโดยรวมตองไมเกิน 15% ของพื้นที่ผิวสมโอทั้งหมด และตําหนิจะตองไมมผี ลกระทบตอ
เนื้อสมโอ ไมวาในกรณีใดก็ตาม

3 ขนาด
ขนาดของสมโอ 2/ ใหพิจารณาจากน้ําหนักตอผลตามตารางที่ 1 หรือเสนผาศูนยกลาง ณ สวนทีก่ วางที่สุด
ของผลหรือเสนรอบวงผลตามตารางที่ 2 อยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
ตารางที่ 1

ขนาดของสมโอตามน้าํ หนัก
รหัสขนาด
1
2
3
4
5
6
7
8

2/

น้ําหนักตอผล (g)
> 1900
> 1700 ถึง 1900
> 1500 ถึง 1700
> 1300 ถึง 1500
> 1100 ถึง 1300
> 900 ถึง 1100
> 700 ถึง 900
400 ถึง 700

ตามวัตถุประสงคของมาตรฐานนี้ ขนาดของสมโอไมมีความสัมพันธกับการจัดชั้นคุณภาพ ทั้งนี้รหัส
ขนาดแสดงตามตารางที่ 1 และ 2 สามารถจัดอยูชั้นพิเศษ ชั้นหนึ่ง หรือชั้นสองได หากเปนไปตามเกณฑ
การแบงชั้นคุณภาพในขอ 2
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ตารางที่ 2
รหัสขนาด
1
2
3
4
5
6
7
8

ขนาดของสมโอตามเสนผาศูนยกลางตามขวางของผล หรือเสนรอบวง
เสนผาศูนยกลาง
(นิ้ว)
>7
> 6.20 ถึง 7.00
> 5.90 ถึง 6.20
> 5.60 ถึง 5.90
> 5.30 ถึง 5.60
> 4.90 ถึง 5.30
> 4.60 ถึง 4.90
3.90 ถึง 4.60

เสนผาศูนยกลาง
เสนรอบวง
(mm)
(นิ้ว)
> 170
> 21.10
> 159 ถึง 170 > 19.4 ถึง 21.10
> 151 ถึง 159 > 18.5 ถึง 19.4
> 143 ถึง 151 > 17.5 ถึง 18.5
> 135 ถึง 143 > 16.6 ถึง 17.5
> 126 ถึง 135 > 15.0 ถึง 16.6
> 117 ถึง 126 > 14.5 ถึง 15.0
100 ถึง 117
12.3 ถึง 14.5

เสนรอบวง
(mm)
> 536
> 493 ถึง 536
> 470 ถึง 493
> 445 ถึง 470
> 422 ถึง 445
> 396 ถึง 422
> 368 ถึง 396
313 ถึง 368

4 เกณฑความคลาดเคลื่อน
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาด ที่มีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลิตผลที่ไมเขาชั้นที่
ระบุไว มีดังนี้
4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
4.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ไมเกิน 5 % โดยจํานวนหรือน้าํ หนักของผลสมโอทีม่ ีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชัน้ พิเศษ แต
เปนไปตามคุณภาพของชัน้ หนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง
4.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ไมเกิน 10 % โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลสมโอที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชัน้ หนึ่ง แต
เปนไปตามคุณภาพของชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง
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4.1.3 ชั้นสอง (class II)
ไมเกิน 10 % โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลสมโอที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือ
ไมไดคุณภาพขั้นต่ํา แตตองไมมีผลเนาเสีย รอยช้ํา หรือลักษณะอื่นที่ไมเหมาะสําหรับการบริโภค
4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
สมโอทุกชั้นคุณภาพ ทุกรหัสขนาด มีผลสมโอขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาในชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาไดไมเกิน
10 % โดยจํานวนหรือน้ําหนัก

5 การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ
5.1 ความสม่ําเสมอ
สมโอที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองจัดเรียงใหสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของคุณภาพ ขนาด และสี สวนของ
ผลในภาชนะบรรจุที่มองเห็นไดตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด
5.2 การบรรจุ
ตองบรรจุสมโอในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาสมโอไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุตอง
สะอาด และมีคุณภาพ เพื่อปองกันความเสียหายอันจะมีผลตอคุณภาพภายนอกหรือภายในของสมโอ
การใชวัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากการพิมพหรือ
การแสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ
5.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ระบายอากาศไดดี ไมมีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม และมี
คุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาผลสมโอได

6 เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ภาชนะบรรจุสาํ หรับผูบ ริโภค
ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุสมโอใหเห็นไดงา ย
ดังตอไปนี้

ชัดเจน

ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง
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(1) ประเภทของผลิตผล
กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “สมโอ” และ “ชื่อพันธุ
สมโอ”
(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
(3) ขอมูลผูผลิต
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทัง้ นี้อาจแสดงชือ่ และที่ตงั้ สํานักงานใหญ
ของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีสมโอนําเขาใหระบุชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา
(4) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต และ / หรือ จังหวัดที่ผลิต ยกเวนกรณีสมโอทีผ่ ลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(5) ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได
6.2 ภาชนะบรรจุสาํ หรับขายสง
แตละภาชนะบรรจุ ตองมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ โดย
ขอความตองอานไดชดั เจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ประเภทของผลิตผล
กรณีไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “สมโอ” และ “ชื่อพันธุ
สมโอ”
(2) ชั้นคุณภาพ
(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด
(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม
(5) ขอมูลผูผลิต
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสสินคา (ถามี) ทั้งนี้
อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีสมโอนําเขาใหระบุชื่อและที่ตั้ง
ของผูนําเขา
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(6) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต และ / หรือ จังหวัดที่ผลิต ยกเวนกรณีสมโอทีผ่ ลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(7) ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได
6.3 การแสดงเครือ่ งหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ
การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจหรือหนวย
รับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

7 สารปนเปอน
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และ ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

8 สารพิษตกคาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และ ขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เรื่อง สารพิษตกคาง

9 สุขลักษณะ
การเก็บเกี่ยว การปฏิบัตติ อผลสมโอในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสงสมโอ ตองปฏิบตั ิ
อยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอ นที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค

10 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เรื่อง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
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ภาคผนวก ก
ภาพแสดงผลสมโอ

ภาพที่ 1 พื้นที่ระหวางตอมน้ํามันขยายออกชัดเจน

ภาพที่ 2 ถุงน้ําหวานในกลีบสมโอ หรือทีเ่ รียกตามภาษาทองถิ่น
วา “กุง”
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ถุงน้ําหวานที่
เปนขาวสาร
ภาพที่ 3 ลักษณะของถุงน้าํ หวานที่เปนสีขาวขุน แข็ง มีน้ํานอยหรือแหง
หรือที่เรียกวา “ขาวสาร”

ถุงน้ําหวาน
ที่ไมเปน
ขาวสาร

ถุงน้ําหวาน
ที่เปน
ขาวสาร

ภาพที่ 4 ลักษณะของถุงน้าํ หวานที่เปนขาวสาร และทีไ่ มเปนขาวสาร
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ภาพที่ 5 ตําหนิเรื่องสี

ภาพที่ 6 ลักษณะตําหนิตา งๆ (ยอมรับไมได)
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ภาพที่ 7 ความเสียหายของผลสมโอ อันเนื่องมาจากศัตรูพืช
(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

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

มวล

กรัม (gram)

g

ความยาว

มิลลิเมตร (millimeter)

mm

