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มะเขือเทศเปนสินคาเกษตรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและการสงออก การกําหนดมาตรฐาน
มะเขือเทศ จึงมีความสําคัญที่จะชวยสงเสริมพัฒนาคุณภาพในการผลิตใหไดมาตรฐาน เพ่ือใหผลิตผล
มะเขือเทศมีมาตรฐานทั้งดานคุณภาพและความปลอดภัย สรางความเชื่อถือใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และการคาระหวางประเทศ เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค รวมทั้งสงเสริมการสงออก กระทรวง
เกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานมะเขือเทศขึ้น  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลและภาพจากผลการศึกษาโครงการ
ศึกษาดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนในการบงช้ีคุณภาพ การแบงช้ันคุณภาพ และการกําหนดรหัส
ขนาดของมะเขือเทศ ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือการ
ดําเนินงานจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับภาพมะเขือเทศผลยาวหรือผลรี และ 
มะเขือเทศผลเล็ก ไดรับความอนุเคราะหภาพจากนางพิศวาท  บัวรา สถาบันวิจัยพืชสวน และใชแนวทาง
ตามเอกสารตอไปนี้ 

FAO/WHO. 2005. Draft Codex Standard for Tomatoes (Appendix II) and Draft Section 3-
Provisions Concerning Sizing and 4.2 Size Tolerances (Appendix III), pp. 30- 34. In Report of the 
Twelfth Session of the Codex Committee on Fresh Fruits and Vegetables (ALINORM 05/28/35). 
Joint FAO/WHO Food Standards Programme, FAO, Rome.  
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
มะเขือเทศ 

1  นิยามของผลิตผล  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับ มะเขือเทศ (tomato) พันธุที่ผลิตเปนการคาซึ่งมีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Lycopersicon Esculentum MILL. และอยูในวงศ Solanaceae สําหรับการบริโภคสด และ
ไมรวมมะเขือเทศที่จะนําไปแปรรูป 

2  ประเภท  

มะเขือเทศทางการคาแบงตามรูปทรงและขนาดเปน 4 ประเภท ดังนี ้
(1) ผลกลม (round) 
(2) ผลเปนพ ู(ribbed) 

(3) ผลยาว หรือ ผลรี (oblong หรือ  elongated) 

(4) ผลเล็ก (cherry และ cocktail)  

ทั้งนี้มะเขือเทศกลุมสีดาสามารถจัดอยูในประเภทผลเลก็หรือผลรีได 

3  คุณภาพ  

3.1   คุณภาพข้ันต่าํ  

3.1.1  มะเขือเทศทุกช้ันคุณภาพ (ขอ 3.2) ตองมีคุณภาพดังตอไปนี ้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของ
แตละช้ัน และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 

(1) เปนมะเขือเทศทั้งผล  

(2) ผลมีความสด  

(3) ไมเนาเสีย และไมมีรอยช้ําที่จะทําใหไมเหมาะสมกับการบริโภค 

(4) ไมมีรอยปริแตก  (unhealed crack) 

(5) สะอาด และไมมีส่ิงแปลกปลอมที่มองเห็นได 
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(6) ไมมีความผิดปกติของความชื้นภายนอก โดยไมรวมถงึหยดน้ําที่เกิดหลังจากการนาํผลิตผลออกจาก
หองเย็น 
(7) ไมมีศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล  

(8) ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผลและการ
ยอมรับของผูบริโภค 

(9) ไมมีความเสียหายเนื่องมาจากอุณหภูมติ่ํา และ/หรืออุณหภูมิสูง ที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไป
ของผลิตผลและการยอมรับของผูบริโภค 

(10) ไมมีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติผิดปกต ิ

(11) ในกรณีมะเขือเทศที่เปนชอ กานชอตองสด สมบูรณ สะอาด ไมมีใบและสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได 

3.1.2 ผลมะเขือเทศตองผานการเก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวัง และมีความแกไดที่ เหมาะสมกับพันธุ
และพ้ืนที่ปลูก และยังสุกไดอยางตอเนื่องจนถึงระดับที่เหมาะสม ซึ่งพิจารณาไดจากสีผิวของมะเขือเทศ
เปนเกณฑประกอบ เพ่ือใหผลมะเขือเทศอยูในสภาพที่สามารถเคลื่อนยายและขนสง โดยยังคงอยูในสภาพ
ที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง  

3.2 การแบงช้ันคณุภาพ  

มะเขือเทศตามมาตรฐานนี ้แบงเปน 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

3.2.1 ช้ันพิเศษ (extra class)    

3.2.1.1  มะเขือเทศในชั้นนี้มีคุณภาพดีที่สุด ผลมะเขือเทศตองมีคุณลักษณะตรงตามพันธุในดานรูปราง 
ลักษณะปรากฏ การพัฒนาของผล และความแนนของเนื้อ (firm)  

3.2.1.2  ผลมีขนาดสม่ําเสมอ แตละผลมีสีสม่ําเสมอตามระดับความสุกที่เหมาะสมตามที่ระบุในขอ 
3.1.2 โดยไมมีสีเขียวเปนปนหรือมีพ้ืนที่สีเขียวที่ผิดปกติ (greenback)1/ ปนเมื่อผลสุก ยกเวนสีเขียวที่
เปนลักษณะประจําพันธุ และตําหนิอ่ืนๆ ยกเวนตําหนิเล็กนอยที่ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน ซึ่งไมมีผล
ตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพภายใน คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอใน
ภาชนะบรรจุ 

3.2.2   ชั้นหนึ่ง (class I) 
3.2.2.1 มะเขือเทศในชั้นนี้มีคุณภาพดี และมีเนื้อแนนตามคุณลักษณะของพันธุ  

                                                  
1/ greenback หมายถึง มีสีเขียวเปนปนหรือมีพ้ืนที่สีเขียวที่ไมใชลักษณะประจําพันธุเมื่อผลสุกซึ่งสามารถ
เกิดบริเวณใดของผลก็ได 
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3.2.2.2 ผลมีขนาดสม่ําเสมอ และไมมีสีเขียวเปนปนหรือมีพ้ืนที่สีเขียวที่ผิดปกติ (greenback) ปนเมื่อผล
สุก ที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ผลมีตําหนิไดเล็กนอย ซึ่งไมมีผลตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพ
ภายใน คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ดังตอไปนี้  

(1) ตําหนิเล็กนอยเก่ียวกับรูปรางและการพฒันาของผล 

(2) ตําหนิเล็กนอยเก่ียวกับสี 

(3) ตําหนิเล็กนอยที่ผิว 

(4) รอยช้ําเล็กนอย 

3.2.2.3 สําหรับมะเขือเทศผลเปนพ ูมีตําหนิเล็กนอยได ดังตอไปนี ้

(1) รอยแผลเปนตื้นๆหรือรอยปริที่สมานแลว โดยมีความยาวไมเกิน 1 cm 

(2) ไมมีติ่ง (protuberance) มากเกินไป 

(3) รอยที่ปลายผลตามธรรมชาตหิรือที่เรียกวาสะดือ (umbilicus) มีขนาดเล็ก แตไมเกิดรอยที่เกิดจาก 
ซูเบอไรเซชนั (suberization)2/  

(4) รอยที่เกิดจากซูเบอไรเซชัน ที่ปลายผล มีขนาดไมเกิน 1 cm2  

(5) รอยแผลเปนที่เปนทางยาว (linear scar) ยาวไมเกินสองสวนในสามสวนของเสนผาศูนยกลางของ
สวนที่กวางที่สุดของผล 

3.2.3    ช้ันสอง (class II)    

3.2.3.1 มะเขือเทศในชั้นนี้รวมมะเขือเทศที่มีคุณภาพไมเขาข้ันชัน้พิเศษหรือช้ันหนึ่ง แตมีคุณภาพข้ันต่าํ
ตามที่กําหนดในขอ 3.1  

3.2.3.2 ผลมีตําหนิดังตอไปนีไ้ด หากยังคงคุณลักษณะที่สําคญัในดานคุณภาพ คุณภาพระหวางการเก็บ
รักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

(1) ตําหนิเล็กนอยเก่ียวกับรูปราง และการพัฒนาของผล  

(2) ตําหนิเล็กนอยเก่ียวกับสี 

(3) ตําหนิทีผ่ิว หรือรอยช้ําที่ไมมีผลกระทบตอคุณภาพมะเขือเทศที่รุนแรง 

(4) รอยแผลเปนตืน้ๆ หรือรอยปริที่สมานแลว ที่ยาวไมเกิน 3 cm สําหรับมะเขือเทศผลกลม ผลเปนพู 
และผลยาวหรอืผลรี  

                                                  
2/ ซูเบอไรเซชัน (suberization) หมายถึง กระบวนการสรางเนื้อเย่ือทําใหเกิดรอยแผลเปนที่ปลายผลที่เกิด
จากโคนของเสาเกสรตัวเมียที่หลุดออกไป เปนรอยแหงสีน้ําตาล 
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3.2.3.4 สําหรับมะเขือเทศผลเปนพ ูอาจมีตาํหนิ ดงัตอไปนี ้

(1) มีติ่งที่ชัดเจนมากกวาที่อนุญาตใหมีในชัน้หนึ่ง แตไมทําใหรูปรางผิดปกติ 

(2) มีรอยที่ปลายผลตามธรรมชาติหรือที่เรียกวาสะดือ ได 1 รอย 

(3) มีรอยที่เกิดจากซูเบอไรเซชันที่ปลายผล ไดไมเกิน 2 cm2  

(4) มีรอยบางๆ จากกานเกสรตวัเมีย (blossom scar) เปนทางยาวเหมือนตะเข็บ (seam)  

4  ขนาด 

4.1 ขนาดของมะเขือเทศวดัไดจากความยาวเสนผาศนูยกลาง ณ สวนที่กวางที่สุดของผล ดังในตารางที ่1, 
2 และ 3 

4.2 มะเขือเทศแตละประเภทมีขนาดผลที่เล็กที่สุดได ดังนี ้

(1) มะเขือเทศผลเล็ก 10 mm ยกเวนมะเขือเทศกลุมสีดา 

(2) มะเขือเทศสีดา 20 mm 

(3) มะเขือเทศผลยาว หรือผลรี 30 mm 
(3) มะเขือเทศผลกลม  และผลเปนพู 35 mm 

ตารางที่ 1  ขนาดของมะเขือเทศผลกลม ผลเปนพู และผลยาว หรือผลรี ไมรวมมะเขือเทศชอ  

รหัสขนาด ความยาวเสนผาศูนยกลาง (mm) 
1 > 102 
2 >82 ถึง 102 
3 >67 ถึง 82 
4 >57 ถึง 67 
5 >47 ถึง 57 
6 >40 ถึง 47 
7 >35 ถึง 40 
8 >30 ถึง 35 
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ตารางที่ 2  ขนาดของมะเขือเทศผลเล็ก ยกเวนมะเขือเทศกลุมสีดา 

รหัสขนาด ความยาวเสนผาศูนยกลาง (mm) 
1 >25 ถึง 30 
2 >20 ถึง 25 
3 >15 ถึง 20 
4 10 ถึง 15 

ตารางที่ 3  ขนาดของมะเขือเทศกลุมสีดา 

รหัสขนาด ความยาวเสนผาศูนยกลาง (mm) 
1 >40 ถึง 45 
2 >35 ถึง 40 
3 >30 ถึง 35 
4 >25 ถึง 30 
5 20 ถึง 25 

5 เกณฑความคลาดเคลื่อน  

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาด ที่มีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลิตผลที่ไมเขาช้ันที่
ระบุไว มีดังนี้ 

5.1  เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ  

5.1.1  ช้ันพิเศษ   (extra class)  

ไมเกิน 5% โดยจาํนวนหรือน้ําหนักของผลมะเขือเทศทีม่ีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชัน้พิเศษ แต
เปนไปตามคณุภาพของชัน้หนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพช้ันหนึ่ง  

5.1.2 ช้ันหนึ่ง (class I)  

ไมเกิน 10% โดยจาํนวนหรอืน้ําหนักของผลมะเขือเทศที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชัน้หนึ่ง 
แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชัน้สอง 

สําหรับมะเขือเทศที่เปนชอมีผลรวงไดไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้าํหนักของแตละภาชนะบรรจ ุ
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5.1.3  ช้ันสอง   (class II)   

ไมเกิน 10% โดยจาํนวนหรอืน้าํหนกัของผลมะเขือเทศที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชัน้สอง หรือ
ไมไดคุณภาพข้ันต่ํา แตตองไมมีผลเนาเสีย รอยช้ํา หรือลักษณะอื่นทีไ่มเหมาะสําหรับการบริโภค 

สําหรับมะเขือเทศที่เปนชอมีผลรวงไดไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของแตละภาชนะบรรจุ 

5.2   เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด  

มะเขือเทศทุกช้ันคุณภาพ ทุกรหัสขนาด หรือทุกรูปแบบการเรียงเสนอ มีผลมะเขือเทศขนาดที่ใหญหรือ
เล็กกวาในชั้นถัดไปหนึ่งช้ันปนมาไดไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนัก  

6  การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ 

6.1 ความสม่ําเสมอ   

มะเขือเทศที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจ ุ ตองมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี  
สวนของผลในภาชนะบรรจุทีม่องเห็นไดตองเปนตัวแทนของผลิตผลทัง้หมด 

ความแกและสีของมะเขือเทศในชั้นพิเศษและชั้นหนึ่งตองมีความสม่ําเสมอ สําหรับมะเขือเทศผลยาวหรือ
ผลรีตองมีความยาวสม่ําเสมอ  

6.2  การบรรจุ  

ตองบรรจุมะเขือเทศในลักษณะที่สามารถเก็บรักษามะเขือเทศไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุ
ตองใหม  สะอาด และมีคุณภาพ เพื่อปองกันความเสียหายอันจะมีผลตอคุณภาพภายนอกหรือภายใน
ของมะเขือเทศ   การใชวัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได 
หากการพิมพหรือการแสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ 

6.3  รายละเอียดของภาชนะบรรจุ  

ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดี ไมมีกล่ินและสิ่งแปลกปลอม และมี
คุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาผลมะเขือเทศได   

6.4  การเรียงเสนอ  

ผลมะเขือเทศตองมีการจัดเรียงเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

6.4.1 มะเขือเทศผลเดี่ยว  

มะเขือเทศผลเดี่ยวอาจมีหรือไมมีกลีบเลี้ยง (calyx) และข้ัวก็ได แตถามีข้ัวตองตดัใหส้ัน  
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6.4.2 มะเขือเทศชอ  

มะเขือเทศทั้งชอหรือสวนของชอ ควรมีจาํนวนผลมะเขือเทศอยางนอยที่สุด ดังนี ้

6.4.2.1 มะเขือเทศผลกลม ผลยาวหรือรี และผลเปนพู ใหมีผลมะเขือเทศอยางนอยที่สุด 3 ผล หรือ 
อยางนอย 2 ผล ถาอยูในภาชนะบรรจุสําหรับคาปลีก  

6.4.2.2 มะเขือเทศผลเล็ก และมะเขือเทศกลุมสีดา ใหมีผลมะเขือเทศอยางนอยที่สุด 6 ผล หรืออยางนอย 
4 ผล ถาอยูในภาชนะบรรจุสําหรับคาปลีก  

7  เครื่องหมายและฉลาก 

7.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผูบริโภค  

ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุมะเขือเทศใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง 
ดังตอไปนี ้

(1) ประเภทของผลิตผล   
กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “มะเขือเทศ” และ/หรือ 
“ช่ือพันธุมะเขอืเทศ”  สําหรับมะเขือเทศชอใหระบุขอความวา “มะเขือเทศชอ”  

(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

(3)  ขอมูลผูผลิต 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจาํหนาย ทัง้นี้อาจแสดงชือ่และที่ตัง้สํานกังานใหญ
ของผูผลิต หรือผูแบงบรรจก็ุได  กรณีมะเขือเทศนําเขาใหระบุช่ือและที่ตั้งของผูนําเขา  

(4)  ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลติ ยกเวนกรณีมะเขือเทศที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(5) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได 

7.2 ภาชนะบรรจุสําหรับขายสง   

แตละภาชนะบรรจุ ตองมขีอความที่ระบใุนเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ โดย
ขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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(1)   ประเภทของผลิตผล  

กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “มะเขือเทศ” และ/หรือ 
“ช่ือพันธุมะเขือเทศ”  สําหรับมะเขือเทศชอใหระบุขอความวา “มะเขือเทศชอ”  

(2) ช้ันคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด 

(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม 

(5)  ขอมูลผูผลิต 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสสินคา (ถามี) ทั้งนี้
อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได  กรณีมะเขือเทศนําเขาใหระบุช่ือและ
ที่ตั้งของผูนําเขา  

(6)  ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลติ ยกเวนกรณีมะเขือเทศที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได 

7.3 การแสดงเครือ่งหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ 

การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรือหนวย
รับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ 

8 สารปนเปอน  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ืองสารปนเปอน  

9 สารพิษตกคาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ืองสารพิษตกคาง  
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10 สุขลักษณะ  

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัตติอผลมะเขือเทศในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสงมะเขือเทศ
ตองปฏิบตัิอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

11 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาต ิเร่ืองวิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงผลมะเขือเทศ 

 

ภาพที่ 1  มะเขือเทศผลกลม (round) 

 

ภาพที่ 2  มะเขือเทศผลเปนพู (ribbed) 
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ภาพที่ 3  มะเขือเทศผลยาว (oblong) หรือผลรี (elongated) 

     

     

ภาพที่ 4  มะเขือเทศผลเล็ก  (cherry และ cocktail) 



มกอช. 1503–2550 

 

12

    

ภาพที่ 5  ตัวอยางมะเขือเทศสีดา 

    

 

ภาพที่ 6  มะเขือเทศชอ 
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ภาพที่ 7  กานผล กลีบเลี้ยง และข้ัวผล และรอยตอของผลและขั้วผล 

 

 

ภาพที่ 8   ปลายผล

กานผล 
กลีบเลี้ยง 

ข้ัวผล 
รอยตอ
ระหวาง
ข้ัวผล 

ปลายผล 
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ภาพที่ 9  ลักษณะผลเนา 

 

ภาพที่ 10  ตาํหนิตางๆ ที่เกิดจากศัตรูพืช
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ภาพที่ 11  ปนหรือพ้ืนที่สีเขียวที่ผิดปกต ิ(greenback)  
และรอยแผลเปนตืน้ๆ ที่สมานแลว 

 

ภาพที่ 12  ตําหนิที่เปนติ่งย่ืนออกมา (protuberance) 

รอยแผลเปนตื้นๆ 
ที่สมานแลว 

ปนหรือพ้ืนทีสี่เขียว
ที่ผิดปกต ิ
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ภาพที่ 13  รอยที่เกิดจากซเูบอไรเซชัน (suberization) ที่ปลายผล 

 

 

ภาพที่ 14  เปรียบเทียบรอยที่เกิดจากซเูบอไรเซชันทีป่ลายผล 

 
 

ซูเบอไรเซชัน  
(ที่ยอมรับไมได) ซูเบอไรเซชัน 

(ที่ยอมรับได) 
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ภาพที่ 15  รอยแผลเปนที่เปนทางยาว (linear scar) ที่ยาวเกิน  
สองสวนในสามสวนของเสนผาศนูยกลางของสวนที่กวางที่สุดของผล  
(ยอมรับไมได) 
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ภาคผนวก ข 

ระดับสีผิวของมะเขือเทศ 
สีผิวของมะเขือเทศจําแนกตามความแกจากนอยไปมากไดดังนี ้

ระดับส ี สีผิวของมะเขือเทศที่ปรากฏ 
green  มีสีเขียว 100% ของพื้นที่ผวิ ระดับความเขมของสีมีตั้งแต 

สีเขียวออน (light green) จนถึงสีเขียวเขม (dark green) 
mature green  เร่ิมเปลี่ยนเปนสีเหลือง (yellow) 
breaker  เร่ิมเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลืองเทา (tannish-yellow) หรือ 

สีชมพู (pink) หรือสีแดง (red) ≤10% ของพื้นที่ผิว  
mottled  มีสีเหลือง สีแดงกุหลาบ (rose) หรือสีแดง >10% ถึง 30% ของ

พ้ืนที่ผิว  
rose  มีสีแดงกุหลาบ หรือสีแดง >30% ถึง 60% ของพื้นที่ผิว 
red  มีสีแดงกุหลาบ หรือสีแดง >60% ถึง 90% ของพื้นที่ผิว 
mature red มีสีแดง >90% ของพื้นที่ผิว 
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ภาคผนวก ค 

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

ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มิลลิเมตร (millimeter) mm 
ความยาว 

เซนติเมตร (centimeter) cm 

พ้ืนที่ ตารางเซนติเมตร  
(square centimeter) 

cm2 

 




