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ผักกาดเขียวกวางตุ้งเป็ นพืชในตระกูลกะหลํ่าที่นิยมบริโภคและมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
เพาะปลู ก ได้ ทุ ก ภู มิ ภ าค มี ก ารจํา หน่ า ยอย่ า งแพร่ ห ลายในประเทศและมี ศั ก ยภาพในการส่ ง ออก
การกําหนดมาตรฐานผักกวางตุ้งจึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตผล สร้ างความปลอดภัย
ของผู้ บริโภค และใช้ เป็ นเกณฑ์อ้างอิงในการค้ าในประเทศและระหว่ างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการ
มาตรฐานสินค้ าเกษตร จึงเห็นสมควรให้ จัดทํามาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง ผักกาดเขียวกวางตุ้ง เพื่อสร้ าง
ความเชื่อถือให้ สนิ ค้ านี้เป็ นที่ยอมรับ มากขึ้น
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ กําหนดขึ้นโดยใช้ เอกสารต่อไปนี้เป็ นแนวทาง
สํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2555. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาดัชนีช้ ีวัด
คุณลักษณะสําคัญที่ใช้ เป็ นเกณฑ์ในการบ่ งชี้คุณภาพ การแบ่ งชั้นคุณภาพและการกําหนดรหัสขนาดของ
ผักตระกูลกะหลํ่า 8 ชนิด และถั่วฝักยาว. 463 หน้ า.
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มาตรฐานสินค้าเกษตร

ผักกาดเขียวกวางตุง้
1.

ขอบข่าย

1.1

มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ .ใช้ กับผั กกาดเขียวกวางตุ้ ง (Flowering white cabbage, Choisum) ซึ่ งได้
มาจากพื ชที่มี ช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า Brassica chinensis L. var. parachinensis (Bailey) Tsen & Lee
วงศ์ Brassicaceae (alt. Cruciferae) or Brassica campestris L., var. parachinensis (Bailey)
Sinsk. พันธุท์ ่ผี ลิตเป็ นการค้ า ซึ่งครอบคลุมผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ นและผักกาดเขียวกวางตุ้งดอก
ที่ผ่านการจัดเตรียมและบรรจุหีบห่อ เพื่อจาหน่ายในรูปผลิตผลสดแก่ผ้ ูบริโภค

1.2

มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ ไม่ รวมผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ใช้ แปรรูปในอุตสาหกรรมและไม่ รวม
ผักกาดเขียวกวางตุ้งกาบใหญ่ เช่น Bok Choy

2.

คุณภาพ

2.1

ข้อกาหนดขั้นตา่

2.1.1

ผักกาดเขียวกวางตุ้งทุกชั้นคุณภาพต้ องเป็ นไปตามข้ อกาหนดดังต่อไปนี้ เว้ นแต่จะมีข้อกาหนดเฉพาะ
ของแต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ มีได้ ตามที่ระบุไว้
ก) เป็ นผักกาดเขียวกวางตุ้งทั้งต้ น
- ผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ น ต้ องมีลาต้ น ก้ านใบ ใบ ไม่มีช่อดอก
- ผักกาดเขียวกวางตุ้งดอก ต้ องมีลาต้ น ก้ านใบ ใบ และมีช่อดอกอย่างน้ อย 1 ช่อ
ข) สด
ค) สภาพดี ไม่มีรอยชา้ หรือไม่เน่าเสียที่ทาให้ ไม่เหมาะต่อการบริโภค
ง) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
จ) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ท่วั ไป
ช) ไม่มีความชื้นที่ผดิ ปกติจากภายนอก ทั้งนี้ไม่รวมถึงหยดนา้ ที่เกิดหลังจากนาผักออกจากห้ องเย็น
ซ) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่า หรืออุณหภูมิสงู
ญ) ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติแปลกปลอม
ฎ) รอยตัดเรียบและสะอาด
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2.1.2

ผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้ อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ เมื่อถึง
ปลายทาง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั พันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก หรือความต้ องการของตลาด

2.2

การแบ่งชั้นคุณภาพ
ผักกาดเขียวกวางตุ้งตามมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ แบ่งเป็ น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้

2.2.1

ชั้นพิเศษ (Extra Class)
ผักกาดเขียวกวางตุ้งในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีท่สี ดุ ตรงตามพันธุ์ ตัดชิดโคนต้ น ไม่มีความเสียหาย
จากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ไม่ มีความผิดปกติด้ านรูปทรงและสี ไม่ มีตาหนิ ยกเว้ น
ตาหนิดังกล่าวที่มองเห็นไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ท่วั ไป คุณภาพของผักกาดเขียว
กวางตุ้ง คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดบรรจุ ในหีบห่ อ ทั้งนี้ ผักกาดเขียวกวางตุ้ง
ดอกต้ องไม่มีดอกบาน

2.2.2

ชั้นหนึง่ (Class I)
ผักกาดเขียวกวางตุ้งในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ ตัดชิดโคนต้ น อย่างไรก็ตาม อาจมี
ความผิ ด ปกติ ห รื อ ต าหนิ ได้ เล็ก น้ อ ย หากต าหนิ ดั งกล่ าวไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ รูปลั กษณ์ ท่ัวไป
คุณภาพของผักกาดเขียวกวางตุ้ง คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดบรรจุในหีบห่อ
ตาหนิท่ยี อมให้ มีได้ มีดังนี้
ก) ความผิดปกติเล็กน้ อยด้ านสีและรูปทรง
ข) กรณี ผักกาดเขียวกวางตุ้งดอก มีจานวนดอกบานได้ ไม่เกิน 10% ต่อต้ น
ค) ตาหนิเล็กน้ อย เช่น ร่องรอยความเสียหายจากศัตรูพืช ใบเป็ นรู รอยชา้ ใบฉีกขาด ตาหนิ
โดยรวมต้ องไม่เกิน 10% ต่อต้ น

2.2.3

ชั้นสอง (Class II)
ผักกาดเขียวกวางตุ้งในชั้นนี้รวมผักกาดเขียวกวางตุ้งที่มีคุณภาพไม่ เข้ าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพ
ตามข้ อกาหนดขั้นต่ าที่กาหนดในข้ อ 2.1 ผักกาดเขียวกวางตุ้ง ในชั้นนี้มีต าหนิได้ หากยังคง
ลักษณะที่สาคัญในเรื่องคุณภาพ คุ ณภาพระหว่างการเก็บรักษาและการจัดบรรจุ ในหีบห่ อ ทั้งนี้
ความผิดปกติหรือตาหนิท่ยี อมให้ มีได้ มีดังนี้
ก) ความผิดปกติด้านสีและรูปทรง
ข) กรณีผกั กาดเขียวกวางตุ้งดอกมีดอกบานได้ โดยยังไม่มีการแผ่ของช่อดอก
ค) ตาหนิอ่นื ๆ เช่น ร่ องรอยความเสียหายจากศัตรูพืช ใบเป็ นรู รอยชา้ ใบฉีกขาด รอยแตก
ตาหนิโดยรวมต้ องไม่เกิน 15% ต่อต้ น
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การจัดขนาด
ผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ องมีขนาดขั้นต่า โดยพิจารณาจากนา้ หนักหรือความยาว อย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังนี้
ก) กรณีพิจารณาโดยนา้ หนัก
- ผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ น ต้ องมีนา้ หนักต่อต้ นไม่น้อยกว่า 30 g
- ผักกาดเขียวกวางตุ้งดอก ต้ องมีนา้ หนักต่อต้ นไม่น้อยกว่า 15 g
หรือ
ข) การพิจารณาโดยความยาว
ผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ นและผักกาดเขียวกวางตุ้งดอกต้ องมีความยาว (วัดจากโคนต้ นถึง
ปลายใบ) ไม่น้อยกว่า 20 cm

4.

เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ น
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้ มีได้ ในแต่ ละหีบห่ อหรือรุ่นที่ส่งมอบ
สาหรับผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ไม่เป็ นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดังนี้

4.1

เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นเรือ่ งคุณภาพ

4.1.1

ชั้นพิเศษ (Extra Class )
ความคลาดเคลื่อนไม่ เกิน 5% โดยจานวนหรือน้าหนักของผักกาดเขียวกวางตุ้งที่มีคุณ ภาพ
ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของชั้นพิเศษ (ข้ อ 2.2.1) แต่เป็ นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้ อ 2.2.2)
หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้ อ 4.1.2)

4.1.2

ชั้นหนึง่ (Class I)
ความคลาดเคลื่อนไม่ เกิน 10% โดยจานวนหรือนา้ หนักของผักกาดเขียวกวางตุ้งที่มีคุณภาพ
ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของชั้นหนึ่ง (ข้ อ 2.2.2) แต่เป็ นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้ อ 2.2.3)
หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้ อ 4.1.3)

4.1.3

ชั้นสอง (Class II)
ความคลาดเคลื่อนไม่ เกิน 10% โดยจานวนหรือน้าหนักของผักกาดเขียวกวางตุ้งที่มีคุณภาพ
ไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดของชั้นสอง (ข้ อ 2.2.3) หรือไม่ได้ ข้อกาหนดขั้นต่า (ข้ อ 2.1) แต่ต้อง
ไม่มีรอยชา้ เน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพจากสาเหตุอ่นื ที่ทาให้ ไม่เหมาะสาหรับการบริโภค
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เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นเรือ่ งขนาด
ผักกาดเขียวกวางตุ้งมีขนาดน้ อยกว่าที่กาหนดในข้ อ 3 ปนมาได้ ไม่ เกิน 10% โดยจานวนหรือ
นา้ หนักของผักกาดเขียวกวางตุ้ง

5.

การบรรจุหีบห่อ

5.1

ความสมา่ เสมอ
ผักกาดเขียวกวางตุ้งที่บรรจุ ในแต่ ละหี บห่ อต้ องมีความสม่ าเสมอทั้งในเรื่องพั นธุ์ คุ ณภาพ สี
และขนาด รวมทั้งมีแหล่งกาเนิดเดียวกัน
กรณีท่ีมองเห็นผักกาดเขียวกวางตุ้ งจากภายนอกหี บห่ อ ส่วนที่มองเห็นต้ องเป็ นตัวแทนของ
ผลิตผลทั้งหมด

5.2

ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ ต้ องสะอาด มี คุ ณสมบั ติ ท่ีสามารถป้ องกันไม่ ให้ เกิดความเสียหายต่ อคุ ณภาพของ
ผักกาดเขียวกวางตุ้งต่อการขนส่ง และไม่ทาให้ เกิดการปนเปื้ อน.วัสดุท่ใี ช้ ภายในภาชนะบรรจุต้อง
สะอาดและไม่ มี ส่ิ งแปลกปลอม หากมี การใช้ กระดาษหรื อตราประทั บ ที่ มี ข้ อมู ลทางการค้ า
ต้ องใช้ หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็ นพิษ

6.

การแสดงฉลากและเครือ่ งหมาย

6.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สาหรับผูบ้ ริโภค
การแสดงฉลากให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนด
เพิ่มเติม ดังนี้
ก) ชื่อผลิตผล เช่น ผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ น ผักกาดเขียวกวางตุ้งดอก และ/หรือพันธุ์ หากไม่สามารถ
มองเห็นจากภายนอก
ข) นา้ หนักสุทธิเป็ นระบบเมตริก
ค) วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือบรรจุ
ง) ข้ อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้ า หรือผู้ส่งออก
ให้ ระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้ า หรือผู้ส่งออก
จ) ประเทศที่เป็ นแหล่งกาเนิด
ให้ ระบุประเทศที่เป็ นแหล่งกาเนิด อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่น
ของสถานที่
ซ) ภาษา
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กรณีท่ผี ลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้ วยก็ได้
กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออกให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

6.2

บรรจุภณ
ั ฑ์ทีไ่ ม่ได้จาหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริโภค
การแสดงฉลากให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนด
เพิ่มเติมดังนี้
ก) ชื่อของผลิตผล เช่น ผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ น ผักกาดเขียวกวางตุ้งดอก และ/หรือพันธุ์
ข) นา้ หนักสุทธิเป็ นระบบเมตริก
ค) ชั้นคุณภาพ
ง) รหัสขนาด และ/หรือขนาด(ถ้ ามี)
จ) วัน เดือน ปี ที่ผลิต หรือบรรจุ
ฉ) ข้ อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้ า หรือผู้ส่งออก
ให้ ระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้ า หรือผู้ส่งออก
ช) ประเทศที่เป็ นแหล่งกาเนิด
ให้ ระบุประเทศที่เป็ นแหล่งกาเนิด อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่น
ของสถานที่
ซ) ภาษา
กรณีท่ผี ลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ
ด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออกให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

6.3

เครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ า เกษตร ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนด
ลักษณะของเครื่องหมาย การใช้ เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร
พ.ศ. 2553 และประกาศสานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติท่เี กี่ยวข้ อง

7.

สารปนเปื้ อน
ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้ อนให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกาหนดของมาตรฐาน
สินค้ าเกษตรที่เกี่ยวกับสารปนเปื้ อน

8.

สารพิษตกค้าง
ปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุดให้ เป็ นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้ อง และ มกษ. 9002 มาตรฐาน
สินค้ าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้ าง: ปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน
สินค้ าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้ าง: ปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุดที่ปนเปื้ อนจากสาเหตุท่ไี ม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้
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9.

สุขลักษณะ

9.1

การผลิตและการปฏิบัติต่อผักกาดเขียวกวางตุ้งในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ
และการขนส่ง ต้ องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนที่จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อ
ผู้บริโภค หรือได้ รับการรับรองตาม มกษ. 9001 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีสาหรับพื ชอาหาร (Good Agricultural Practices for Food Crop) หรือมาตรฐาน
ที่เทียบเท่า

9.2

กรณีผักกาดเขียวกวางตุ้ง ที่มีการบรรจุ ในโรงคัดบรรจุ ต้องได้ รับการรับรองตาม มกษ. 9035
มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติท่ดี ีสาหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้ สด หรือมาตรฐาน
การปฏิบัติท่ดี ีสาหรับการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) ที่เทียบเท่า

10.

วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง
ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดในกฎหมายหรือข้ อกาหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่เกี่ยวข้ อง

7
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ภาคผนวก ก
ภาพแสดงตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุง้ ต้น

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ นพันธุท์ ่ผี ลิตเป็ นการค้ า (ข้ อ 1.1)

ใบเหลือง เนื่องจากเก็บไว้ นาน

ภาพที่ ก.2 ภาพตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ นที่ไม่ผ่านข้ อกาหนดขั้นต่า (ข้ อ 2.1.1ข)

มกษ. 1522-2561
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รอยชา้ จากการขนส่ง

ภาพที่ ก.3 ภาพตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ นที่ไม่ผ่านข้ อกาหนดขั้นต่า (ข้ อ 2.1.1 ค)

ไข่แมลง
หนอนกระทู้หอม

ภาพที่ ก.4 ภาพตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ นที่ไม่ผ่านข้ อกาหนดขั้นต่า (ข้ อ 2.1.1 จ)

9
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มีความเสียหาย
จากศัตรูพืชที่มี
ผลกระทบ
ต่อคุณภาพ

ความเสียหาย
จากด้ วงหมัด

ภาพที่ ก.5 ภาพตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ นที่มคี วามเสียหายจากศัตรูพืชที่มผี ลกระทบต่อคุณภาพ (ข้ อ 2.2)

สิ่งแปลกปลอม

ภาพที่ ก.6 ภาพตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุ้งต้ นที่ไม่ผ่านข้ อกาหนดขั้นต่า (ข้ อ 2.1.1ง)
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ภาคผนวก ข
ภาพแสดงตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุง้ ดอก

ภาพที่ ข.1 ตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุ้งดอกพันธุท์ ่ผี ลิตเป็ นการค้ า (ข้ อ 2.1)

ใบเหลือง เนื่องจากเก็บไว้ นาน

ภาพที่ ข.2 ภาพตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุ้งดอกที่ไม่ผ่านข้ อกาหนดขั้นต่า (ข้ อ 2.1.1 ค)

11
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มีหนอนเจาะยอดกะหล่า

ภาพที่ ข.3 ภาพตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ไม่ผ่านข้ อกาหนดขั้นต่า (ข้ อ 2.1.1 จ)

ร่องรอยความเสียหายจาก
การทาลายของหนอนเจาะ
ยอดกะหล่า

ภาพที่ ข.4 ภาพตัวอย่างผักกาดเขียวกวางตุ้งที่ไม่ผ่านข้ อกาหนดขั้นต่า (ข้ อ 2.1.1 ฉ)
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รอยแตก

ภาพที่ ข.5 ตัวอย่างลักษณะตาหนิท่ผี วิ ซึ่งยอมให้ มีได้ จากัดตามข้ อ 2.2.2 และ 2.2.3

มีการแผ่ของช่อดอก

ภาพที่ ข.6 ตัวอย่างลักษณะตาหนิท่ผี วิ ซึ่งยอมให้ มีได้ จากัดตามข้ อ 2.2.2 และ 2.2.3

