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คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ชมพู
1. นายสุชาติ วิจิตรานนท

ประธานกรรมการ

2. นางสาวนิลวรรณ ลีอังกูรเสถียร
กรมวิชาการเกษตร

กรรมการ

3. นายกิสณะ ตันเจริญ
กรมสงเสริมการเกษตร

กรรมการ

4. นางสาวนลินทิพย เพณี
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กรรมการ

5. นางสุภัทรา เลิศวัฒนาเกียรติ
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

กรรมการ

6. นางวลัยภรณ ชัยฤทธิไชย
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรี กรมวิชาการเกษตร

กรรมการ

7. รองศาสตราจารยประเวทย ตุยเต็มวงศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

กรรมการ

8. รองศาสตราจารยฉลองชัย แบบประเสริฐ
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กรรมการ

9. นางอารยา เผาเหลืองทอง
สมาคมผูค า ปลีกไทย

กรรมการ

10. นายไพบูลย วงศโชติสถิต
สมาคมผูค า และสงออกผลไมไทย

กรรมการ

11. รองศาสตราจารยกวิศร วานิชกุล

กรรมการ

12. นายโอภาส เกษตรสวนเพชร

กรรมการ

13. นายมาโนช มวงไทย

กรรมการ

14. นางสาวตอพร สัตบุษ
สํานักมาตรฐานสินคาและระบบคุณภาพ
สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

กรรมการและเลขานุการ

(3)
ชมพู เ ป น ผลไม ช นิ ด หนึ ่ง ที ่มี ค วามสํ า คั ญ ทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ชมพู ที่ มี ก ารปลู ก โดยทั่ วไป
ในประเทศไทย ไดแ ก Syzygium samarangense, Syzygium jambos, Syzygium malaccense และ
Syzygium aqueum เพื่อชวยสงเสริมและพัฒนาคุณภาพในการผลิตใหไดมาตรฐาน ทัง้ ดานคุณภาพและ
ความปลอดภั ย สร า งความเชื ่อ ถื อ ให เ ป น ที ่ย อมรั บ มากขึ้ น ทั ้ง ในประเทศและต า งประเทศ ดั ง นั้ น
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร จึงเห็นควรจัดทํามาตรฐานชมพูขึ้น สําหรับมาตรฐานสินคาเกษตร
เรื่อง ชมพู ฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะชมพูชนิด Syzygium samarangense เนือ่ งจากเปนชนิดที่มีการผลิตเพื่อ
การคาและการสงออกเปนสวนใหญ
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มาตรฐานสินคาเกษตร

ชมพู
1 ขอบขาย
มาตรฐานสิ น ค า เกษตรนี้ ใ ช กั บ ผลชมพู (Java apple หรื อ Wax apple) 1/ พั น ธุ ที่ ผ ลิ ต เป น การค า
ที่ไดมาจากตนพันธุทีม่ ีชื่อวิทยาศาสตรวา Syzygium samarangense (Blume) Merr. et L. M. Perry
(ชื่อพอง: Eugenia javanica L.) อยูในวงศ Myrtaceae สําหรับการบริโภคสด

2 คุณภาพ
2.1 คุณภาพขั้นต่ํา
2.1.1 ผลชมพู ทุ ก ชั ้น คุ ณ ภาพต อ งมี คุ ณ ภาพดั ง ต อ ไปนี ้ เว น แต จ ะมี ข อ กํ า หนดเฉพาะของแต ล ะชั ้น
และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว
(1) เปนชมพูทั้งผล
(2) สด
(3) ไมมีรอยช้ําที่ทําใหไมเหมาะสมกับการบริโภคและไมเสื่อมคุณภาพหรือไมเนาเสีย
(4) ไมมรี อยแตก
(5) สะอาด ปราศจากสิง่ แปลกปลอมทีม่ องเห็นได
(6) ไมมีศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลชมพู
(7) ไมมีความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอคุณภาพของผลชมพู
(8) ไมมีความผิดปกติของความชื้นจากภายนอก โดยไมรวมถึงหยดน้ําที่เกิดหลังจากนําผลชมพูอ อกจากหองเย็น
(9) ไมมกี ลิน่ แปลกปลอม และ/หรือ รสชาติที่ผิดปกติ
(10) ไมมคี วามเสียหายเนือ่ งจากอุณหภูมิต่ํา และ/หรือ อุณหภูมิสูง
1/

Rose apple เปนชื่อสามัญของชมพูน้ําดอกไม ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตรวา Syzygium jambos (L.) Alston (ชื่อพอง:
Eugenia jambos L.) แตในการสงออกชมพูของประเทศไทย ผูสงออกใชคําวา Rose apple แทนชื่อสามัญของชมพูชนิด
Syzygium samarangense (Blume) Merr. et L. M. Perry
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2.1.2 ผลชมพู ต อ งผ า นการเก็ บ เกี ่ย วด ว ยความระมั ด ระวั ง มี อ ายุ ก ารเก็ บ เกี ่ย วที ่เ หมาะสมกั บ พั น ธุ 
ฤดูกาล และแหลงที่ปลูก เพื่อใหผลชมพูอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการเคลื่อนยายและขนสง
2.2 การแบงชั้นคุณภาพ
ผลชมพูตามมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
2.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ผลชมพูในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะตรงตามพันธุ ไมมีตําหนิ ในกรณีที่มีตําหนิตองเปนตําหนิที่
มองเห็นไดไมชัดเจน โดยตําหนินั้นตองไมมีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลชมพู คุณภาพของเนื้อชมพู
คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
2.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ผลชมพู ใ นชั ้น นี ้ต อ งมี คุ ณ ภาพดี มี ลั ก ษณะตรงตามพั น ธุ  อาจมี ค วามผิ ด ปกติ ห รื อ ตํ า หนิ ไ ด เ ล็ ก น อ ย
ดังตอไปนี้
(1) ความผิดปกติเล็กนอยดานรูปทรงและสีของผล
(2) ตําหนิเล็กนอยที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดขวน รอยผิวถลอก รอยแผลเปนตื้นๆ โดยขนาดของตําหนิที่ผิว
โดยรวมตองไมเกิน 5% ของพื้นที่ผิวของผลชมพู
ความผิ ด ปกติ ห รื อ ตํ า หนิ จ ะต อ งไม มี ผ ลกระทบต อลั ก ษณะทั ่ว ไปของผลชมพู  คุ ณ ภาพของเนื้ อ ชมพู
คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
2.2.3 ชั้นสอง (class II)
ผลชมพูในชั้นนี้รวมผลชมพูท ีม่ ีคุณภาพไมเขาชัน้ คุณภาพที่สูงกวา แตมีคุณภาพขัน้ ต่ําตามที่กําหนดในขอ
2.1 ผลชมพูในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือตําหนิไดบาง ดังตอไปนี้
(1) ความผิดปกติดานรูปทรงและสีของผล
(2) ตําหนิทีผ่ ิวซึง่ เกิดจากรอยขีดขวน รอยผิวถลอก รอยแผลเปนตืน้ ๆ โดยขนาดของตําหนิทีผ่ ิวโดยรวม
ตองไมเกิน 10% ของพื้นที่ผิวของผลชมพู
ความผิ ด ปกติ ห รื อ ตํ า หนิ จ ะต อ งไม มี ผ ลกระทบต อ ลั ก ษณะทั ่ว ไปของผลชมพู  คุ ณ ภาพของเนื ้อ ชมพู 
คุณภาพระหวางการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
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3 ขนาด
ขนาดของผลชมพูพิจารณาจากน้ําหนักตอผลหรือจํานวนผลตอกิโลกรัม อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
ตารางที่ 1 ขนาดของผลชมพู 2/
(ขอ 3)
รหัสขนาด
1
2
3
4
5
6
7

น้ําหนักตอผล (กรัม)
> 150
> 135 ถึง 150
> 120 ถึง 135
> 105 ถึง 120
> 90 ถึง 105
> 75 ถึง 90
60 ถึง 75

จํานวนผลตอกิโลกรัม
5 ถึง 6
6 ถึง 7
7 ถึง 8
8 ถึง 9
9 ถึง 10
10 ถึง 11
11 ถึง 12

หมายเหตุ
การแบงชัน้ คุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใชในการพิจารณาทางการคาโดยนําขอกําหนดการแบงชัน้
คุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพื่อกําหนดเปนชัน้ ทางการคา ซึ่งคูคาอาจมีการเรียกชื่อชั้น
ทางการคาที่แตกตางกัน ขึ้นกับความตองการของคูค าหรือตามขอจํากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล

4 เกณฑความคลาดเคลือ่ น
เกณฑ ความคลาดเคลื ่อ นเรื ่อ งคุ ณ ภาพและขนาดที่ยอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สํา หรับ ผลชมพู
ที่ไมเขาชั้นที่ระบุไว ดังนี้
4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
4.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ไม เ กิ น 5% โดยจํ า นวนหรื อ น้ํ า หนัก ของผลชมพูท่ี มี คุ ณ ภาพไม เป น ไปตามข อ กํา หนดของชั้ น พิ เ ศษ
(ขอ 2.2.1) แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ขอ 2.2.2) หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อน
ของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ขอ 4.1.2)
2/

ขอมูลจากผูผลิต ผูคา ผูสงออก และจากโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการบงชี้คุณภาพ
การแบงชั้นคุณภาพ และการกําหนดรหัสขนาดของผักผลไม (มะละกอ ชมพู ฝรั่ ง) ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรบั ความรวมมือในการดําเนินโครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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4.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ไม เกิ น 10% โดยจํ า นวนหรื อ น้ ํา หนัก ของผลชมพูที่มีคุณ ภาพไมเปน ไปตามขอ กํา หนดของชั้น หนึ่ ง
(ขอ 2.2.2) แตเปนไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ขอ 2.2.3) หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อน
ของคุณภาพชั้นสอง (ขอ 4.1.3)
4.1.3 ชั้นสอง (class II)
ไม เกิ น 10% โดยจํ า นวนหรื อ น้ ํา หนัก ของผลชมพูที่มี คุณ ภาพไม เปน ไปตามขอ กํ า หนดของชั้น สอง
(ข อ 2.2.3) หรื อ ไม ไ ด คุ ณ ภาพขั้ น ต่ํ า (ข อ 2.1) แต ต อ งไม มี ร อยช้ าํ ผลเน า เสี ย หรื อ ลั ก ษณะอื ่น
ที่ไมเหมาะสําหรับการบริโภค
4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
ผลชมพู ทุก รหัสขนาด มี ผลชมพู ที่ขนาดใหญหรือ เล็ก กวา ชัน้ ถัดไปหนึ่งชั้น ปนมาไดไมเกิน 10% โดย
จํานวนหรือน้ําหนักของผลชมพู

5 การบรรจุ
5.1 ความสม่าํ เสมอ
ผลชมพูท ี่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี
กรณีที่มองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ ผลชมพูสวนที่มองเห็นตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด
5.2 การบรรจุ
ตอ งบรรจุ ผลชมพู ในลัก ษณะที ่สามารถเก็บรัก ษาผลชมพูไดเปนอยา งดี วัสดุที่ใชภ ายในภาชนะบรรจุ
ตองสะอาด และมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายที่จะมีผลตอคุณภาพของผลชมพู หากมีการใช
วั สดุ โดยเฉพาะกระดาษหรื อ ตราประทับ ที่มี ขอ กํา หนดทางการคา สามารถทํา ได หากมี ก ารพิ มพหรื อ
การแสดงฉลากตองใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ
5.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไมมีกลิน่ และสิ่งแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง
และรักษาคุณภาพของผลชมพูไดเมือ่ ถึงปลายทาง
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6 เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ภาชนะบรรจุที่จําหนายโดยตรงตอผูบริโภค
ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุผลชมพูใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง
ดังตอไปนี้
(1) ประเภทของผลิตผล
ใหระบุขอความวา “ชมพู” และ/หรือ “ชื่อพันธุชมพู”
(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม
(3) ขอมูลผูผลิต และ/หรือ ผูจําหนาย
ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานทีผ่ ลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทัง้ นีอ้ าจแสดงชือ่ และที่ตัง้ สํานักงานใหญ
ของผูผลิตหรือแบงบรรจุก็ได กรณีที่เปนผลชมพูนําเขา ใหระบุชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา
(4) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีผลชมพูที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(5) ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได กรณีท่ี
ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได
6.2 ภาชนะบรรจุที่ไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค
แต ล ะภาชนะบรรจุ ต อ งมี ข อ ความที ร่ ะบุ ใ นเอกสารกํ า กั บ สิ น ค า ฉลาก หรื อ แสดงไว ที ่ภ าชนะบรรจุ
โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
(1) ประเภทของผลิตผล
ใหระบุขอความวา “ชมพู” และ/หรือ “ชื่อพันธุชมพู”
(2) ชั้นคุณภาพ
(3) รหัสขนาดในกรณีที่มีการคัดขนาด
(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม
(5) ขอมูลผูผลิต และ/หรือ ผูจําหนาย
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสสินคา (ถามี) ทั้งนี้
อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือแบงบรรจุก็ได กรณีที่เปนผลชมพูนําเขา ใหระบุชื่อ
และที่ตั้งของผูนําเขา

มกษ. 17-2554

6

(6) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีผลชมพูที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(7) ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทยแตจะมีภาษาตางประเทศดวยก็ได กรณีท่ี
ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได

7 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง

8 สารปนเปอน
ชนิดและปริมาณสารปนเปอนในผลชมพูใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ

9 สารพิษตกคาง
ชนิดและปริมาณสารพิษตกคางในผลชมพูใหเปนไปตามขอกําหนดในกฏหมายที่เกี่ยวของ และ มกษ.
9002 มาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ ง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ. 9003
มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดทีป่ นเปอ นจากสาเหตุทีไ่ มอาจ
หลีกเลี่ยงได

10 สุขลักษณะ
การเก็ บ เกี ่ยว การปฏิ บั ติตอ ผลชมพูในขั้น ตอนตา งๆ รวมถึงการเก็บ รัก ษา การบรรจุ และการขนสง
ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค

11 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
ให เป น ไปตามข อ กํา หนดในกฎหมายที่เกี่ยวขอ งและขอกํา หนดของมาตรฐานสิน คา เกษตรที่เกี่ยวกับ
วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง

