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เกษตรของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานกระเทียมขึ้น
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษา
ดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการบงชี้คุณภาพ การแบงชั้นคุณภาพ และการกําหนดรหัส
ขนาดกระเที ย ม ของสํ านั กงานมาตรฐานสิ นค าเกษตรและอาหารแห งชาติ ซึ่ งได รั บความร วมมื อการ
ดําเนินงานจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
UNECE. 1998. The UNECE Standard for Garlic (UNECE STANDARD FFV-18). The United
Nations Economic Commission for Europe.
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กระเทียม
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ครอบคลุมกระเทียม (garlic) พันธุที่ผลิตเปนการคาที่มีชื่อ
วิทยาศาสตรวา Allium sativum L. อยูในวงศ Alliaceae ซึ่งจําหนายในรูปกระเทียมแหง1/ มีการจัดเตรียม
พรอมจําหนายเพื่อการบริโภค ทั้งนี้ ไมรวมกระเทียมที่ใชสําหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรม
กระเทียมตามมาตรฐานนี้ แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก
(1) กระเทียมหัว
(2) กระเทียมกลีบ

2 คุณภาพ
2.1 คุณภาพขั้นต่ํา
2.1.1 กระเที ยมทุ กชั้ นคุณภาพ ตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เว นแต จะมีขอกําหนดเฉพาะของแต ละชั้ น
และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว
(1) กรณีกระเทียมหัว ตองคงสภาพเปนหัว มีเปลือกหุม ในกรณีที่เปนกระเทียมกลีบตองมีเปลือกหุมสมบูรณ
(2) มีสภาพสมบูรณ เนื้อแนน2/
(3) ไมงอก
(4) ไมเนาเสีย หรือเสื่อมสภาพ ซึ่งทําใหไมเหมาะสมตอการบริโภค
(5) ปลายกลีบไมมีติ่งที่ยาวผิดปกติ
(6) สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได
(7) ไมมีศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล
(8) ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช
1/
2/

สังเกตไดจากเปลือกนอก และเปลือกหุมกลีบทั้งหมดแหง
เนื้อกระเทียมมีความเตงตึง ไมเหี่ยว หรือยน
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(9) ไมมีความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก ยกเวนหยดน้ําที่เกิดหลังจากการนําออกจากหองเย็น
(10) ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิสูง และ/หรือ อุณหภูมิต่ํา
(11) ไมมีกลิ่นแปลกปลอม และ/หรือ รสชาติที่ผิดปกติ
2.1.2 กระเทียมตองมีความแกไดที่ เหมาะสมกับพันธุและพื้นที่ปลูก ตองไดรับการเก็บเกี่ยว การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและการขนสงอยางระมัดระวัง เพื่อใหอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง
2.2 การแบงชั้นคุณภาพ
กระเทียมตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
2.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
กระเทียมในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะตรงตามพันธุ โดย
(1) กระเทียมหัว
- ไมมีกลีบหลุด
- กลีบกระเทียมเกาะกันแนน
- เปลือกดานนอกสมบูรณ ไมฉีกขาด
- ตัดรากชิดฐาน แตตองไมทําใหเกิดความเสียหายหรือบาดแผลที่ฐาน
(2) กระเทียมกลีบ
- รูปทรงสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ กระเทียมในขอ (1) และขอ (2) ตองไมมีตําหนิ ในกรณีที่มีตําหนิตองเปนตําหนิผิวเผินเล็กนอยที่ไม
สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยไมมีผลตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา
และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
2.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
กระเทียมในชั้นนี้มีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามพันธุ โดย
(1) กระเทียมหัว
- ไมมีกลีบหลุด
- กลีบเกาะกันคอนขางแนน
- เปลือกดานนอกอาจฉีกขาดเล็กนอย
- ความยาวรากไมเกิน 0.5 cm

3

มกอช. 1508-2551

(2) กระเทียมกลีบ
- อาจมีรูปทรงไมสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ กระเทียมในขอ (1) และขอ (2) มีตําหนิไดเล็กนอย โดยตําหนิดังกลาวตองไมมีผลตอลักษณะทั่วไป
ของผลิต ผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัด เรียงเสนอในภาชนะบรรจุ และไมมี
ผลกระทบตอคุณภาพเนื้อกระเทียม
2.2.3 ชั้นสอง (class II)
กระเทียมในชั้นนี้ ใชสําหรับกระเทียมหัว ซึ่งรวมกระเทียมที่มีคุณภาพไมเขาชั้นที่สูงกวา แตมีคุณภาพขั้นต่ํา
ตามที่กําหนดในขอ 2.1 โดยอาจมีตําหนิได ดังนี้
- การฉีกขาดของผิวเปลือกดานนอก หรือบางสวนของเปลือกนอกหายไป
- รอยแผลที่สมานแลว หรือแผลถลอกเล็กนอย
- รูปทรงอาจตางจากปกติได
- กลีบกระเทียมอาจหายไปได ไมเกิน 2 กลีบตอหัว
โดยกระเทียมยังคงลักษณะที่สําคัญในดานคุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอใน
ภาชนะบรรจุ

3 ขนาด
3.1 ขนาดของกระเทียมหัว พิจารณาจากเสนผาศูนยกลางของหัว โดยวัดจากความยาวเสนผาศูนยกลาง
ณ สวนที่กวางที่สุดของกระเทียม ดังนี้
ตารางที่ 1 ขนาดของกระเทียมหัว
(ขอ 3.1)
รหัสขนาด

เสนผาศูนยกลาง (cm)

1
2
3
4
5

> 3.5
> 3.0 ถึง 3.5
> 2.5 ถึง 3.0
1.5 ถึง 2.5
< 1.5
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3.2 ขนาดของกระเทียมกลีบ พิจารณาจากน้ําหนักตอกลีบ หรือจํานวนกลีบตอ 100 g อยางใดอยางหนึง่
ดังนี้
ตารางที่ 2 ขนาดของกระเทียมกลีบ
(ขอ 3.2)
รหัสขนาด
1
2
3
4

น้ําหนักตอกลีบ (g)
> 3.0
2.0 ถึง 3.0
< 2.0 ถึง 1.0
< 1.0

จํานวนกลีบตอ 100 g
≤

30
> 30 ถึง 50
> 50 ถึง 100
> 100

การแบงชั้นคุณภาพและขอกําหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชพิจารณาในทางการคา โดยนํา
ขอกําหนดการแบงชั้นคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพื่อกําหนดเปนชั้นทางการคา ซึ่งคูคา
อาจมีการเรียกชื่อชั้นทางการคาที่แตกตางกันขึ้นกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มีเนื่องมาจาก
ฤดูกาล

4 เกณฑความคลาดเคลื่อน
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลิตผลทีไ่ มเขา
ชั้นที่ระบุไวมีดังนี้
4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
4.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของกระเทียมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ
แตเปนไปตามคุณภาพชั้นหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง
4.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของกระเทียมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง
แตเปนไปตามคุณภาพชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง
4.1.3 ชั้นสอง (class II)
มีกระเทียมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือไมไดคุณภาพขั้นต่ํา ไมเกิน 15% โดย
จํานวนหรือน้ําหนักของกระเทียม แตตองไมมีกระเทียมที่ไมเหมาะสมตอการบริโภค
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4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
กระเทียมทุกรหัสขนาด มีกระเทียมขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาไดไมเกิน 10% โดย
จํานวนหรือน้ําหนักของกระเทียม

5 การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ
5.1 ความสม่ําเสมอ
กระเทียมที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่ําเสมอ ทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี
กรณีที่มองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ กระเทียมในสวนที่มองเห็นตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด
5.2 การบรรจุ
ตองบรรจุกระเทียมในลักษณะที่สามารถเก็บรักษากระเทียมไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุ
ตองสะอาด และมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพของกระเทียม หากมี
การใชวัสดุ โดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากการพิมพหรือ
การแสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ
5.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีการถายเทอากาศที่ดี ไมมีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม และมี
คุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาคุณภาพกระเทียมได
5.4 การจัดเรียงเสนอ
กระเทียมมีการจัดเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้
5.4.1 กระเทียมหัว มี 2 แบบ ดังนี้
(1) แบบหั ว เดี่ ย ว โดยกระเที ย มที่ ตั ด แต ง ราก และใบแล ว มี ค วามยาวใบไม เ กิ น 1 cm ทั้ ง นี้ อ าจ
เปลี่ยนแปลงไดตามขอกําหนดของคูคา
(2) แบบมัด โดยนํากระเทียมมามัดรวมกัน และมีการตัดแตงราก
5.4.2 กระเทียมกลีบ

มกอช. 1508-2551

6

6 เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผูบริโภค
อยางนอย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุกระเทียมใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือ
หลอกลวง ดังตอไปนี้
(1) ประเภทของผลิตผล
ใหระบุขอความวา “กระเทียม” และ/หรือ “ชื่อพันธุกระเทียม”
(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
(3) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงาน
ใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีกระเทียมนําเขาใหระบุชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา
(4) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีกระเทียมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(5) ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได
6.2 ภาชนะบรรจุสําหรับขายสง
แต ล ะภาชนะบรรจุ ต อ งมี ข อ ความที่ ร ะบุ ใ นเอกสารกํ า กั บ สิ น ค า ฉลาก หรื อ แสดงไว ที่ ภ าชนะบรรจุ
โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ประเภทของผลิตผล
ใหระบุขอความวา “กระเทียม” และ/หรือ “ชื่อพันธุกระเทียม”
(2) ชั้นคุณภาพ
(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด
(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม

7

มกอช. 1508-2551

(5) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย หรือหมายเลขรหัสขนาดสินคา (ถามี)
ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีกระเทียมนําเขาใหระบุชื่อ
และที่ตั้งของผูนําเขา
(6) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต หรือพื้นที่ผลิต ยกเวนกรณีกระเทียมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(7) ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได
6.3 การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพ
การแสดงเครื่ อ งหมายรั บ รองคุ ณ ภาพตามมาตรฐานนี้ ให เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด

7 สารปนเปอน
ใหเป นไปตามข อกํ าหนดในกฎหมายที่เกี่ ยวข อง และขอกําหนดของมาตรฐานสิ นค าเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เรื่อง สารปนเปอน

8 สารพิษตกคาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของ มกอช. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกอช. 9003 มาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุทไี่ มอาจ
หลีกเลี่ยงได

9 สุขลักษณะ
การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอกระเทียมในขั้นตอนตางๆรวมถึงการเก็ บรักษา การบรรจุ และการขนส ง
ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค

มกอช. 1508-2551

8

10 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
ใหเป นไปตามข อกํ าหนดในกฎหมายที่เกี่ ยวข อง และขอกําหนดของมาตรฐานสิ นค าเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เรื่อง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
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ภาคผนวก ก
ภาพแสดงกระเทียม

ภาพ ก.1 กระเทียมหัว (แบบหัวเดี่ยว) และกระเทียมกลีบ

ภาพ ก.2 กระเทียมหัว (แบบมัด)
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le
Système International d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได มีดังนี้

รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

น้ําหนัก

กรัม (gram)

g

ความยาว

เซนติเมตร (centimeter)

cm

