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มะพราวน้าํ หอม
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับ “มะพราวน้ําหอม” (Aromatic / Fragrant Coconut หรือ
Maphrao Nam Hom) พันธุที่ผลิตเปนการคา ซึ่งเปนพันธุที่กลายพันธุจากพันธุหมูสีเขียว มีตนเตี้ยและมี
กลิ่นหอม (the dwarf aroma mutant) มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cocos nucifera L. อยูในวงศ Arecaceae ที่ผาน
การตัดแตงแลว อยูในรูปของมะพราวควั่น (เจียน) หรือมะพราวเจีย (กลึง) หรือรูปทรงอื่นๆ เพื่อการ
บริโภคสด

2 นิยาม
2.1 มะพราวควั่น (เจียน) (trimmed coconut) หมายถึง มะพราวที่นํามาปอกเปลือกเขียว (exocarp)
ออกทั้ ง หมดหรื อ บางส ว น ตกแต ง ให มี รู ป ทรงกระบอกสอบ ด า นบนเป น รู ป ฝาชี ดั ง ภาพที่ 1 และ 2
ตามลําดับ หรือตกแตงเฉพาะดานบนใหเปนรูปฝาชี ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 1 มะพราวควั่น (เจียน)
ปอกเปลือกเขียวทั้งหมด

ภาพที่ 2 มะพราวควั่น (เจียน)
ปอกเปลือกเขียวบางสวน
ตกแตงใหมีรูปทรงกระบอกสอบ
ดานบนเปนรูปฝาชี
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ภาพที่ 3 มะพราวควั่น (เจียน)
ปอกเปลือกเขียวบางสวน
ตกแตงเฉพาะดานบนใหเปนรูปฝาชี
2.2 มะพราวเจีย (กลึง) (polished/ground coconut) หมายถึง มะพราวที่นํามาปอกเปลือกขาว (mesocarp)
ออกทั้งหมด หรือเหลือบางสวนไวเปนฐานแลวเจีย และแตงผิวกะลาใหเรียบ ดังภาพที่ 4 และ 5

ภาพที่ 4 มะพราวเจีย (กลึง)
(ทรงหัวแหลม)

ภาพที่ 5 มะพราวเจีย (กลึง)
(ฐานทรงกระบอก)

3 คุณภาพ
3.1 คุณภาพขั้นต่าํ
3.1.1 มะพราวน้ําหอมทุกชั้นคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละชั้น
และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว
(1) น้ํามะพราวมีกลิ่นหอมตรงตามพันธุ
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(2) มีความสด มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม
- สําหรับมะพราวควั่น (เจียน) มีเนื้อประมาณหนึ่งชั้นครึ่ง1/ถึงสองชั้น2/
- สําหรับมะพราวเจีย (กลึง) มีเนื้อประมาณหนึ่งชั้นครึ่ง1/ถึงสองชั้นครึ่ง3/
(3) สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอม ที่สามารถมองเห็นได
(4) ไมมีศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณ และการยอมรับของผูบริโภค
(5) ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอคุณภาพผลิตผล
(6) รอยช้ําหรือตําหนิที่เห็นเดนชัดที่พื้นผิวดานนอก ตองไมมีผลกระทบตอคุณภาพภายใน
(7) ไมมีความผิดปกติของความชื้นภายนอก โดยไมรวมถึงหยดน้ําที่เกิดจากการนําผลิตผลออกจากหองเย็น
(8) ไมมีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ําและ/หรืออุณหภูมิสูง
(9) ไมมีกลิ่นหรือรสชาติที่ผิดปกติ
3.1.2 มะพราวน้ําหอม ตองมีความแก-ออนไดที่และไดรับการเก็บเกี่ยวตามกระบวนการเก็บเกี่ยวและ
ดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และขนสงอยางถูกตอง เพื่อใหผลิตผลอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อ
ถึงปลายทาง
3.1.3 ความแก ไ ด ที่ สํ า หรั บ ผลมะพร า วที่ ยั ง ไม ไ ด ตั ด แต ง พิ จ ารณาจากป จ จั ย ต า งๆ ตามที่ ร ะบุ ใ น
ภาคผนวก ข
3.2 การแบงชั้นคุณภาพ
มะพราวน้ําหอมตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
3.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
มะพราวน้ําหอมชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด ผลไมมีตําหนิ ในกรณีที่มีตําหนิตองเปนตําหนิผิวเผินเล็กนอยที่
ไมมีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอ
ในภาชนะบรรจุ

1/

เนื้อชั้นครึ่ง หมายถึง เนื้อสวนที่ใกลตาผลจะคอนขางบางและมีลักษณะคอนขางใส สวนเนื้อที่โคนคอนไปทาง
ปลายผลจะคอนขางหนาและมีลักษณะสีขาวนวล
2/
เนื้อสองชั้น หมายถึง เนื้อทั้งผลที่มีลักษณะคอนขางหนาและมีสีขาวนวล ตรงบริเวณใกลตาผลยังมีสวนเนื้อที่มี
ลักษณะใสอยูบางเล็กนอย แตนุมพอจะใชชอนตักได
3/
เนื้อสองชั้นครึ่ง หมายถึง เนื้อมะพราวที่มีลักษณะคลายเนื้อสองชั้น แตไมมีสวนเนื้อที่มีลักษณะใสอยูเลย
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3.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
มะพราวน้ําหอมชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี ผลมีตําหนิไดเล็กนอยโดยไมมีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล
คุ ณ ภาพผลิ ต ผล คุ ณ ภาพการเก็ บ รั ก ษา และการจั ด เรี ย งเสนอในภาชนะบรรจุ ซึ่ ง ตํ า หนิ โ ดยรวม
ตอผลตองไมเกิน 5% ของพื้นที่ผิวทั้งหมดและไมมีผลตอคุณภาพของเนื้อมะพราว
3.2.3 ชั้นสอง (class II)
มะพราวน้ําหอมชั้นนี้รวมผลมะพราวน้ําหอมที่ไมเขาชั้นที่สูงกวา แตมีคุณภาพขั้นต่ําดังขอ 3.1 และยังคง
คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ซึ่งตําหนิโดยรวมตอผล
ตองไมเกิน 10% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด และไมมีผลตอคุณภาพของเนื้อมะพราว

4 ขนาด
ขนาดของมะพราวพิจารณาจากเสนรอบวง หรือ น้ําหนักผล อยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
4.1 มะพราวควั่น (เจียน) มีน้ําหนักผล 700 ถึง 1400 g 4/
4.2 มะพราวเจีย (กลึง)
ตารางที่ 1 รหัสขนาดของผลมะพราวน้าํ หอมแบบมะพราวเจีย (กลึง) 5/
รหัสขนาด
1
2
3

เสนรอบวง (cm)
> 35 ถึง 40
> 30 ถึง 35
27 ถึง 30

น้ําหนักผลโดยประมาณ (g)
> 600 ถึง 850
> 450 ถึง 600
350 ถึง 450

การแบงชั้นคุณภาพและขอกําหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชพิจารณาในทางการคา โดยนํา
ขอกําหนดการแบงชั้นคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพื่อกําหนดเปนชั้นทางการคา ซึ่งคูคาอาจมี
การเรียกชื่อชั้นทางการคาที่แตกตางกันขึ้นกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล
4/

มะพราวควั่น (เจียน) ในทางการคามีการบรรจุ 9 ผล ตอภาชนะบรรจุ โดยขนาดผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคา
5/
มะพราวเจีย (กลึง) ทรงหัวแหลม รหัสขนาดตางๆ ในทางการคามีการบรรจุจํานวนผลตอภาชนะบรรจุ ดังนี้
- รหัสขนาดที่ 1 บรรจุ 24 ผลตอภาชนะบรรจุ
- รหัสขนาดที่ 2 บรรจุ 32 ผลตอภาชนะบรรจุ
- รหัสขนาดที่ 3 บรรจุ 40 ผลตอภาชนะบรรจุ
สําหรับมะพราวเจีย (กลึง) ฐานทรงกระบอกมีการแบงบรรจุ ดังนี้
- ขนาดกลองโฟม 25 kg บรรจุ 36 ลูก
- ขนาดกลองโฟม 19 kg บรรจุ 22 ลูก
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5 เกณฑความคลาดเคลื่อน
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดในภาชนะบรรจุ สําหรับผลิตผลทีไ่ มเขาชั้นที่ระบุไว
5.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
5.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ไมเกิน 5% โดยจํานวนผล หรือน้ําหนักผลของมะพราวน้ําหอมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้น
พิเศษ แตเปนไปตามคุณภาพชั้นหนึ่งหรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง
5.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ไมเกิน 10% โดยจํานวนผล หรือน้ําหนักผลของมะพราวน้ําหอมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของ
ชั้นหนึ่ง แตเปนไปตามคุณภาพชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง
5.1.3 ชั้นสอง (class II)
ไมเกิน 10% โดยจํานวนผลหรือน้ําหนักผลของมะพราวน้ําหอมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของ
ชั้นสอง หรือขาดคุณสมบัติตามขอ 3.1.1(1) และ/หรือ (2) ของเกณฑคุณภาพขั้นต่ํา โดยไมมีผลเนาเสีย
หรือมีสภาพไมเหมาะสมตอการบริโภค
5.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
5.2.1 มะพราวควั่น (เจียน) ในภาชนะบรรจุเดียวกันมีขนาดตางกันไดไมเกิน 10% โดยน้ําหนัก
5.2.2 มะพราวเจีย (กลึง) ทุกรหัสขนาดมีมะพราวน้ําหอมขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมา
ไดไมเกิน 10% ของจํานวนผลหรือน้ําหนักผล

6 การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ
6.1 ความสม่ําเสมอ
มะพราวน้ําหอมที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุตองมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด สี
และสวนของผลที่มองเห็นไดตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด
6.2 การบรรจุ
ตองบรรจุมะพราวน้ําหอมในลักษณะที่สามารถเก็บรักษามะพราวน้ําหอมไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายใน
ภาชนะบรรจุตองใหม สะอาดและมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายอันจะมีผลตอคุณภาพภายนอก
หรือภายในของมะพราวน้ําหอม การใชวัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคา
สามารถทําได หากการพิมพหรือการแสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ สําหรับมะพราวควั่น
(เจียน) อาจหุมดวยพลาสติกใส
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6.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดีไมมีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอมและมี
คุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาผลมะพราวน้ําหอมได

7 เครื่องหมายและฉลาก
7.1 ภาชนะบรรจุสาํ หรับผูบ ริโภค
อยางนอย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุมะพราวน้ําหอมใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ
หรือหลอกลวง ดังตอไปนี้
(1) ประเภทของผลิตผล
กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “มะพราวน้ําหอม” และ/
หรือประเภทของมะพราวน้ําหอม
(2) จํานวนผลตอภาชนะบรรจุ หรือน้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
(3) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญ
ของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีมะพราวน้ําหอมนําเขาใหระบุชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา
(4) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีมะพราวน้ําหอมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(5) ภาษา
กรณี ที่ ผ ลิ ต เพื่ อจํา หนา ยในประเทศตอ งใชขอความเปน ภาษาไทย กรณีที่ผ ลิ ต เพื่ อการสงออกใหแ สดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได
7.2 ภาชนะบรรจุสาํ หรับขายสง
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
กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุไดใหระบุขอความวา “มะพราวน้ําหอม” และ/
หรือประเภทของมะพราวน้ําหอม

7

มกอช.15-2550

(2) ชั้นคุณภาพ
(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด
(4) จํานวนผลตอภาชนะบรรจุ หรือน้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
(5) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของผูผลิต หรือผูรวบรวม หรือผูแบงบรรจุ หรือผูจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสสินคา
(ถามี) ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีมะพราวน้ําหอมนําเขา
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของผูนําเขา
(6) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีมะพราวน้ําหอมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(7) ภาษา
กรณี ที่ผ ลิต เพื่อจํ า หน า ยในประเทศตอ งใชขอความเปน ภาษาไทย กรณี ที่ผ ลิ ต เพื่อการสงออกให แ สดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได
7.3 การแสดงเครือ่ งหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ
การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจหรือหนวย
รับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ

8 วัตถุเจือปนอาหาร
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

9 สารปนเปอน
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่อง สารปนเปอน

10 สารพิษตกคาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่อง สารพิษตกคาง
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11 สุขลักษณะ
การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอผลมะพราวน้ําหอมในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสงมะพราว
น้ําหอมตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค

12 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่อง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
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ภาคผนวก ก
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ กําหนดใหใชตามการยอมรับใหใชไดของ International
System of Units หรือ Le Systéme International d’ Unités ; SI
รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

มวล

กรัม (gram)

g

ความยาว

เซนติเมตร (centimeter)

cm
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ภาคผนวก ข
การพิจารณาความแกไดที่ของผลทีย่ งั ไมไดตัดแตง
(ขอ 3.1.3)
การพิจารณาความแกไดทขี่ องผลที่ยังไมไดตัดแตง มีปจจัยดังตอไปนี้
(1) ความแหงของปลายหางหนู (spikelet) ประมาณครึ่งหนึง่ ในสภาพแวดลอมที่เปนปกติ
(2) สีผล บริเวณรอยตอกลีบเลี้ยงที่ติดอยูกับตัวผลจะเห็นเปนวงสีขาว วงสีขาวรอบขั้วผลนี้อาจเริ่มจาง
หรือเลือนหายไปหรือเหลือเพียงเล็กนอย เมื่อปอกเปลือกจะเห็นเปลือกขาว (mesocarp) และเสนใยเปน
สีขาวนวล
(3) การนับทะลาย นับทะลายที่จะเก็บเกี่ยวเปนทะลายที่หนึ่ง แลวนับทะลายที่ออกตามมาเปนทะลาย
ที่สอง โดยผลจะมีขนาดเทากําปน และทะลายที่สามจะเปนระยะที่จั่นบานและดอกตัวเมียเพิ่งไดรับการผสม
พันธุบางสวน เปนระยะที่มะพราวทะลายแรกอยูในชวงที่ออนกําลังดี
- ทะลายที่จะเก็บเกี่ยวได ควรมีทะลายที่อยูเหนือขึ้นไป (ตามแนวเอียงเล็กนอย) มีขนาดเทากําปน
และทะลายเหนือขึ้นไปอีก มีจั่นบานแลว
(4) การฟงเสียงดีด ตองใชผูชํานาญการ

