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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ข้าวโพดหวาน 

1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ครอบคลุมข้าวโพดหวาน (sweet corn) พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า ซึ่งได้มาจากพืชที่มี

ชื่อวิทยาศาสตร์ ว่า  Zea mays L. วงศ์ Poaceae ส าหรับบริโภคสด หรือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตใน

อุตสาหกรรม 

2 นิยาม 

ข้าวโพดหวาน หมายถึง ข้าวโพดที่มีความหวาน โดยมีปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ (total soluble 

solids) ไม่น้อยกว่า 9 องศาบริกซ์ (Brix) ในลักษณะทั้งฝักที่มีหรือไม่มีเปลือกหุ้ม เมล็ดติดกับซัง  

3 คุณภาพ 

3.1 คุณภาพขั้นต่ า 

3.1.1 ข้าวโพดหวานทุกชั้นคุณภาพอย่างน้อยต้องมีคุณภาพดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของ

แต่ละชั้นคุณภาพ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้ 

(1) เป็นข้าวโพดหวานทั้งฝักที่มีหรือไม่มีเปลือกหุ้ม ถ้ามีเปลือกหุ้ม เปลือกต้องสด  

(2) เมล็ดข้าวโพดหวานมีความสด   

(3) ไม่เน่าเสียหรือเสื่อมคุณภาพ ท่ีไม่เหมาะกับการบริโภค 

(4) สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ 

(5) ไม่มีศัตรูพืช และไม่มีความเสียหายเนื่องจากศัตรูพืชที่อาจมีผลกระทบต่อรูปลักษณ์หรือคุณภาพของ

เมล็ดข้าวโพดหวาน  

(6) ไม่มีความเสียหายทางกายภาพ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  

(7) ไม่มกีารเพิ่มความชื้นจากภายนอก เพื่อเพิ่มความสดของฝักข้าวโพดหวาน  

(8) ไม่มีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือ รสชาติที่ผิดปกติ 
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3.1.2 ต้องเก็บเกี่ยวข้าวโพดหวานเมื่อแก่ได้ที่
1/
 และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ  และ 

การขนส่งต้องปฎิบัติอย่างระมัดระวัง เพื่อให้อยู่ในสภาพทีย่อมรับได้เม่ือถึงปลายทาง 

3.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ  

ข้าวโพดหวานตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

3.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ข้าวโพดหวานในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีท่ีสุด มีลักษณะตรงตามพันธุ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงของฝัก และสีของเมล็ด 

(2) การติดและการเรียงของเมล็ดสม่ าเสมอ  

(3) ไม่มตี าหนิ ยกเว้นต าหนิเล็กน้อยที่ไม่ชัดเจน  

ต าหนิต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะทั่วไปของข้าวโพดหวาน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอ

ในภาชนะบรรจุ 

3.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ข้าวโพดหวานในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามพันธุ์ มีต าหนิได้เล็กน้อย ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรงของฝัก และสขีองเมล็ด  

(2) การติดและการเรียงของเมล็ดไม่สม่ าเสมอ 

(3) ต าหนิเล็กน้อยที่ผิวเมล็ด ซึ่งเกิดจากการเสียดสี ขีดข่วน หรือเสียหายจากเครื่องมืออื่น โดยขนาดของ

ต าหนิโดยรวมต้องไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผิวข้าวโพดหวานต่อฝัก 

ต าหนิต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะทั่วไปของข้าวโพดหวาน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอ

ในภาชนะบรรจุ 

3.2.3 ชั้นสอง (class II) 

ข้าวโพดหวานในชั้นนี้รวมข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นคุณภาพที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพขั้นต่ าตามที่

ก าหนดในข้อ 3.1 ข้าวโพดหวานในชั้นนี้มีต าหนิ ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรงของฝัก และสขีองเมล็ด  

(2) การติดและการเรียงของเมล็ดไม่สม่ าเสมอ 

                                                           
1/
  ข้าวโพดหวานแก่ได้ท่ี จะมีฝักข้าวโพดท่ีพัฒนาสมบูรณ์ ปลายไหมเริ่มแห้ง เม่ือบีบเมล็ดจะมีน้ านมสีขาวขุ่นหรือ 

สีครีมไหลออกมา ซึ่งอาจพิจารณาร่วมกับอายุการเก็บเก่ียวของฝักข้าวโพดหวาน ท้ังนี้ ขึ้นกับพันธ์ุ แหล่งปลูก ฤดูปลูก 

และ/หรือ สภาพภูมิอากาศ 
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(3) ต าหนิทีผ่ิวเมล็ด ซึ่งเกิดจากการเสียดสี ขีดข่วน หรือเสียหายจากเครื่องมืออื่นๆ โดยขนาดของต าหนิ

โดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวข้าวโพดหวานต่อฝัก  

ต าหนิต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะทั่วไปของข้าวโพดหวาน คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอ

ในภาชนะบรรจุ 

4 ขนาด 

ขนาดของข้าวโพดหวานพิจารณาจากความยาวของฝักทัง้เปลือกและปอกเปลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขนาดของข้าวโพดหวานทั้งเปลือก 

(ข้อ 4) 

รหัสขนาด 
ความยาวของฝักทั้งเปลือก

2/
  

(เซนติเมตร) 

1  25 

2  20 ถึง 25 

3 ≥ 15 ถึง 20 

ตารางที่ 2 ขนาดของข้าวโพดหวานปอกเปลือก 

(ข้อ 4)
 

รหัสขนาด 
ความยาวของฝักปอกเปลือก

3/ 

(เซนติเมตร) 

1  20 

2 > 15 ถึง 20 

3 ≥ 10 ถึง 15 

หมายเหตุ 

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาในทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่ง 

ชั้นคุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้ า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อ 

ทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

 

                                                           
2/

  ความยาวของฝักท้ังเปลือก วัดจากรอยตัดท่ีโคนจนถึงปลายฝัก 
3/ 
  ความยาวของฝักปอกเปลือก วัดจากโคนฝักท่ีติดเมล็ดถึงปลายฝักท่ีติดเมล็ด 
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5 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ ส าหรับข้าวโพดหวาน 

ที่ไม่เข้าชั้นที่ระบุไว้ดังนี้ 

5.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

5.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นพิเศษ  

(ข้อ 3.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 3.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือน

ของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 5.1.2) 

5.1.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง  

(ข้อ 3.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 3.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของ

คุณภาพชั้นสอง (ข้อ 5.1.3) 

5.1.3 ชั้นสอง (class II) 

ไม่เกิน 15% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของข้าวโพดหวานที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นสอง 

(ข้อ 3.2.3) หรือไม่ได้คุณภาพขั้นต่ า (ข้อ 3.1) แต่ต้องไม่มีข้าวโพดหวานที่เน่าเสีย มีรอยช้ า หรือลักษณะ

อื่นทีไ่ม่เหมาะส าหรับการบริโภคหรือใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตในอุตสาหกรรม  

5.2  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ข้าวโพดหวานทุกรหัสขนาด มีข้าวโพดหวานที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10% 

โดยจ านวนหรือน้ าหนักของข้าวโพดหวาน  

6  การบรรจุ 

กรณีข้าวโพดหวานส าหรับบริโภคสด ให้ปฏิบัติตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.3 กรณีข้าวโพดหวานส าหรับใช้เป็น

วัตถุดิบส าหรับการผลิตในอุตสาหกรรม ให้ปฏิบัติตามข้อ 6.1  

6.1 ความสม่ าเสมอ 

ข้าวโพดหวานที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุหรือรุ่นสินค้า ให้มีความสม่ าเสมอทั้งในเรื่องพันธุ์ คุณภาพ 

ขนาด สี และแหล่งผลิต กรณีที่มองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ ข้าวโพดหวานส่วนที่มองเห็นต้องเป็น

ตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 
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6.2 การบรรจุ 

ให้บรรจุข้าวโพดหวานในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาข้าวโพดหวานได้เป็นอย่างดี ภาชนะบรรจุต้องสะอาด 

และมีคุณภาพ สามารถป้องกันความเสียหายที่จะมีผลต่อคุณภาพของข้าวโพดหวาน หากมีการใช้วัสดุ 

โดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีข้อก าหนดทางการค้าสามารถท าได้ หากมีการพิมพ์หรือการแสดง

ฉลากต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ  

6.3 รายละเอียดภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีการถ่ายเทอากาศที่ดี ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม มีคุณสมบัติ

ทนทานต่อการขนส่ง และรักษาคุณภาพข้าวโพดหวานได้ 

7 เครื่องหมายและฉลาก 

7.1 ข้าวโพดหวานส าหรับบริโภคสด  

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดท่ีภาชนะบรรจุข้าวโพดหวานให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่เป็นเท็จ ดังต่อไปนี้  

(1) ประเภทของผลิตผล 

ให้ระบุข้อความว่า “ข้าวโพดหวาน” หรือ “ข้าวโพดหวาน และชื่อพันธุ”์ 

(2) ชั้นคุณภาพ  

(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด 

(4) น้ าหนักสุทธิเป็นกรัมหรือกิโลกรัม  

(5) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้น าเข้า และผู้จ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย กรณีข้าวโพดหวานที่ไม่ได้จ าหน่าย

โดยตรงต่อผู้บริโภคอาจระบุหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่ของ

ผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุก็ได้ กรณีข้าวโพดหวานน าเข้าให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้น าเข้า 

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีข้าวโพดหวานที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดง

ข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้  
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7.2 ข้าวโพดหวานส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับการผลิตในอุตสาหกรรม 

ในสินค้าแต่ละรุ่นให้มีข้อความที่ระบุในเอกสารน าส่งสินค้า ที่อ่านได้ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็ นเท็จ 

ดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้รวบรวม หรือประเทศผู้ผลิต 

(2) ชั้นคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด 

(4) แบบบันทึกการปลูก/ใบรับรองแหล่งผลิตพืชตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (ถ้าม)ี 

8 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง  

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรก าหนด หรือให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยตรวจ หรือหน่วยรับรอง 

9 สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในข้าวโพดหวานให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

10 สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในข้าวโพดหวานให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มกษ. 9002 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน 

สินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดท่ีปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

11 สุขลักษณะ 

11.1 การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติต่อข้าวโพดหวานในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และ 

การขนส่ง ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

11.2 การรับวัตถุดิบ การคัดเลือกตัดแต่ง การเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง ให้เป็นไปตามข้อก าหนด

ใน มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด  
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12 วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง  

12.1 ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับ

วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

12.2 วิธีวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ โดยน าน้ าคั้นข้าวโพดหวาน ไปแยกตะกอนออก

โดยใช้เครื่องเหวี่ยง และน าไปวัดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ โดยใช้เครื่อง refractometer  

มีหน่วยเป็นองศาบริกซ์ (Brix) 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างข้าวโพดหวาน 

(ข้อ 3.2) 

 

 

 

 
 

(ก) เรียงสม่ าเสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) เรียงไม่สม่ าเสมอ 

ภาพที่ ก.1 ลักษณะการเรียงเมล็ดข้าวโพดหวาน 
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(ก) ฝักและการติดเมล็ดสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ข) ฝักและการติดเมล็ดบางส่วนไม่สมบูรณ์ 

ภาพที่ ก.2 ลักษณะฝักข้าวโพดหวาน 
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(ค) ฝักผิดปกติ 

ภาพที่ ก.2 ลักษณะฝักข้าวโพดหวาน (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) ฝักที่หนูเข้าท าลาย 

ภาพที่ ก.3 ต าหนิของฝักข้าวโพดหวาน  
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(ข) ฝักที่ศัตรูพืชเข้าท าลาย 

ภาพที่ ก.3 ต าหนิของฝักข้าวโพดหวาน (ต่อ) 
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(ค) ปลายฝักเน่าที่โรคเข้าท าลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(ง) เปลือกหุ้มปลายฝักไม่มิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(จ) เปลือกหุ้มฝักแห้ง 

ภาพที่ ก.3 ต าหนิของฝักข้าวโพดหวาน (ต่อ) 
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