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ดําเนินงานจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และใชแนวทางตามเอกสารตอไปนี้
FAO/WHO. 2005. Codex Standard for Oranges (CODEX STAN 245-2004, AMD.1-2005). 6p.
ASEAN. 2006. DRAFT ASEAN HARMONIZED STANDARD FOR MANDARIN (Annex 18).
In Report of the Second Meeting of the Task Force on the ASEAN Standards for Horticultural
Produce, Cebu City, the Philippines, 20-22 March 2007.
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

สมเปลือกลอน
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับ “สมเปลือกลอน”1/ ที่มีชื่อสามัญวา แมนดาริน (Mandarins)
หรือ แทนเจอรีน (Tangerines) พันธุที่ผลิตเปนการคาซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตรวา Citrus reticulata Blanco รวมทั้ง
สมที่มีชื่อวิทยาศาสตรอื่นที่อยูในกลุมสมเปลือกลอน และอยูในวงศ Rutaceae สําหรับการบริโภคสด และ
ไมรวมสมที่จะนําไปแปรรูป

2 คุณภาพ
2.1 คุณภาพขั้นต่าํ
2.1.1 สม2/ทุกชั้นคุณภาพตองมีคณ
ุ ภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละชั้นและเกณฑ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว
(1) เปนสมทั้งผล
(2) เนื้อแนน สด และคงรูป
(3) มีรูปทรง สี รสชาติ ตรงตามพันธุ สภาพภูมิประเทศ และฤดูกาล
(4) ไมเนาเสีย ไมมีรอยช้ําหรือตําหนิที่เห็นเดนชัดทีผ่ ิวผล และ/หรือเสื่อมคุณภาพทีท่ ําใหไมเหมาะสม
กับการบริโภค
(5) สะอาด และไมมีสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได
(6) ไมมีศตั รูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล และตอการยอมรับของผูบริโภค
(7) ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากศัตรูพืช ที่มีผลกระทบตอคุณภาพผลิตผล
(8) ไมมีความชื้นภายนอกทีผ่ ิดปกติ โดยไมรวมถึงหยดน้าํ ที่เกิดจากการนําผลิตผลออกจากหองเย็น
(9) ไมมีความเสียหายตอคุณภาพผลิตผล เนือ่ งจากอุณหภูมิต่ําและ/หรืออุณหภูมิสูง
(10) ไมมีกลิ่นแปลกปลอม และ/ หรือรสชาติผดิ ปกติ
1/

สมเปลือกลอน หมายถึง สมทีส่ ามารถปอกเปลือกไดงายดวยมือ เชน สมที่รจู ักกันในชื่อ สมเขียวหวาน สมสายน้าํ ผึ้ง
หรือสมโชกุน สมฟรีมองต
2/
คําวา “สม” ในขอกําหนดของมาตรฐานนี้ใหหมายความถึง “สมเปลือกลอน”
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2.1.2 สมตองมีความแกไดที่ เหมาะสมกับพันธุแ ละสภาพภูมปิ ระเทศ โดยไดรับการเก็บเกี่ยว การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว และขนสงอยางถูกตอง เพื่อใหผลิตผลอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง
2.1.3 การพิจารณาความแกไดที่ของสม อาจพิจารณาจากลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ปริมาณน้าํ คั้น ไมนอยกวา 35% โดยคํานวณจากน้าํ หนักน้ําคัน้ ตอน้ําหนักผล (W/W)
(2) ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (total soluble solids)3/ ตั้งแต 9.0 องศาบริกซ (Obrix) ขึ้น
ไป สําหรับสมสายน้ําผึ้ง/สมโชกุน และ 8.0 องศาบริกซ ขึ้นไป สําหรับสมเปลือกลอนอื่นๆ
(3) อัตราสวนขององศาบริกซและเปอรเซ็นตกรด (brix:acid ratio) ไมนอยกวา 13:1
2.1.4 การบมผิว เพือ่ ขจัดสีเขียว (degreening) สามารถทําได แตตองไมมีผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผล
2.1.5 การเคลือบผิวสมเพื่อใหผิวสมเปนเงา (waxing) สามารถทําได แตตองไมมีผลกระทบตอคุณภาพ
ของผลิตผล
2.2 การแบงชั้นคุณภาพ
สมตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้
2.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
สมชั้นนีต้ องมีคุณภาพดีที่สุดตรงตามพันธุ มีขั้ว (fruit stem) ติดชิดผล ผลไมมีตาํ หนิ ในกรณีที่มีตําหนิตอง
เปนตําหนิผิวเผินเล็กนอย (very slight superficial defects) ที่ไมมีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล
คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ
2.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
สมชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีตรงตามพันธุ ผลมีตําหนิไดเล็กนอย (slight defects) ในดานรูปทรง สีผวิ ความ
สม่ําเสมอของผิวเปลือก และรอยตําหนิที่เกิดจากแรงกระทําภายนอก โดยไมมีผลกระทบตอรูปลักษณ
ทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ซึ่งตําหนิ
โดยรวมตอผลมีพื้นที่ไมเกิน 10% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด และไมมผี ลกระทบตอคุณภาพผลิตผล
2.2.3 ชั้นสอง (class II)
สมชั้นนี้รวมผลสมที่ไมเขาขัน้ ชั้นที่สูงกวา แตมีคณ
ุ ภาพขั้นต่าํ ดังขอ 2.1 ผลสมในชั้นนี้มตี าํ หนิไดเล็กนอย
ในดานรูปทรง สีผิว ความสม่ําเสมอของผิวเปลือก และรอยตําหนิที่เกิดจากแรงกระทําภายนอก โดยยังคง
คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ซึ่งตําหนิโดยรวมตอผลมีพ้นื ที่
ไมเกิน 20% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด และไมมีผลกระทบตอคุณภาพผลิตผล

3/

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด (total soluble solids) มักเรียกกันทั่วไปวา ความหวาน
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3 ขนาด
ขนาดของสมพิจารณาจากเสนผาศูนยกลาง บริเวณกึ่งกลางผลที่กวางที่สุด หรือจํานวนผลตอภาชนะบรรจุ
อยางใดอยางหนึ่ง ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 ขนาดของสมเปลือกลอน4/
รหัสขนาด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เสนผาศูนยกลาง (mm)
>90
>85 ถึง 90
>80 ถึง 85
>75 ถึง 80
>70 ถึง 75
>65 ถึง 70
>60 ถึง 65
>57 ถึง 60
>52 ถึง 57
47 ถึง 52
<47

การแบงชัน้ คุณภาพและขอกําหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชพิจารณาในทางการคา โดยนําขอ
กําหนดการแบงชั้นคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพื่อกําหนดเปนชัน้ ทางการคา ซึ่งคูคา อาจมี
การเรียกชื่อชั้นทางการคาทีแ่ ตกตางกันขึ้นกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดทีม่ ี เนื่องมาจากฤดูกาล5/

4/

สมเปลือกลอนรหัสขนาดตางๆ ในทางการคามีการบรรจุจํานวนผลตอภาชนะบรรจุ (ประมาณ 10 kg) ดังนี้
- รหัสขนาดที่ 1 บรรจุ 30 ผลตอภาชนะบรรจุ
- รหัสขนาดที่ 2 บรรจุ 36 ผลตอภาชนะบรรจุ
- รหัสขนาดที่ 3 บรรจุ 45 ผลตอภาชนะบรรจุ
- รหัสขนาดที่ 4 บรรจุ 54 ผลตอภาชนะบรรจุ
- รหัสขนาดที่ 5 บรรจุ 60 ผลตอภาชนะบรรจุ
- รหัสขนาดที่ 6 บรรจุ 72 ผลตอภาชนะบรรจุ
- รหัสขนาดที่ 7 บรรจุ 84 ผลตอภาชนะบรรจุ
- รหัสขนาดที่ 8 บรรจุ 105 ผลตอภาชนะบรรจุ
5/
ขอมูลการเทียบรหัสขนาดของสมตามที่กาํ หนดในมาตรฐานกับสมเขียวหวาน และสมเปลือกลอนอื่นทีใ่ ชทางการคา
ในปจจุบัน มีดงั ภาคผนวก ก
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4 เกณฑความคลาดเคลื่อน
เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลิตผลที่ไมเขาชั้น
ที่ระบุไวมีดังนี้
4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
4.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของสมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ แตเปนไป
ตามคุณภาพชั้นหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชัน้ หนึ่ง
4.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของสมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง แตเปนไป
ตามคุณภาพชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชัน้ สอง
4.1.3 ชั้นสอง (class II)
ไมเกิน 15% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของสมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสองหรือไมได
คุณภาพขั้นต่าํ โดยไมมีผลเนาเสียหรือมีสภาพไมเหมาะสมตอการบริโภค
4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด
สมทุกรหัสขนาดมีสมขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาไดไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนัก
ของสม

5 การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ
5.1 ความสม่ําเสมอ
สมที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุตองเปนพันธุเดียวกัน มีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของคุณภาพ และขนาด
สวนของผลที่มองเห็นไดตองเปนตัวแทนของผลิตผลทัง้ หมด
5.2 การบรรจุ
ตองบรรจุสมในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาสมไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุตองใหม สะอาด
และมีคุณภาพ เพื่อปองกันความเสียหายอันจะมีผลตอคุณภาพของสม และการปนเปอนที่จะมีผลตอความ
ปลอดภัยของผูบริโภค
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5.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดี ไมมีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม และมี
คุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาผลสมได

6 เครื่องหมายและฉลาก
6.1 ภาชนะบรรจุสาํ หรับผูบ ริโภค
อยางนอย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุสมใหเห็นไดงา ย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง
ดังตอไปนี้
(1) ประเภทของผลิตผล
กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “สม” และ/หรือ “ชื่อพันธุสม”
(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
(3) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงาน
ใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีสมนําเขาใหระบุชื่อและทีต่ ั้งของผูนําเขา
(4) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีสมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(5) ภาษา
กรณีที่ผลิตเพือ่ จําหนายในประเทศตองใชขอ ความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได
6.2 ภาชนะบรรจุสาํ หรับขายสง
แตละภาชนะบรรจุตองมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวทภี่ าชนะบรรจุ โดยขอความ
ตองอานไดชดั เจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ประเภทของผลิตผล
กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “สม” และ/หรือ “ชื่อพันธุสม”
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(2) ชั้นคุณภาพ
(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด หรือจํานวนผลตอภาชนะบรรจุ โดยนับจํานวนผล
(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม
(5) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย
ใหระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสขนาดสินคา (ถามี)
ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีสมนําเขาใหระบุชื่อและที่ตั้ง
ของผูนําเขา
(6) ขอมูลแหลงผลิต
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีสมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ
(7) ภาษา
กรณีที่ผลิตเพือ่ จําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได
6.3 การแสดงเครือ่ งหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ
การแสดงเครือ่ งหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงือ่ นไขของหนวยตรวจหรือหนวยรับรอง
และเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรบั การยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ

7 วัตถุเจือปนอาหาร
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร

8 สารปนเปอน
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่อง สารปนเปอน

9 สารพิษตกคาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่อง สารพิษตกคาง
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10 สุขลักษณะ
การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอผลสมในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนสงสม ตองปฏิบัติ
อยางถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค

11 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
เรื่อง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
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ภาคผนวก ก
ขอมูลการเทียบรหัสขนาด
(ขอ 3)
ตารางแสดงข อมู ลการเที ยบรหั สขนาดของส มตามที่ กํ าหนดในมาตรฐานกั บส มเขี ยวหวาน และ
สมเปลือกลอนอื่นที่ใชทางการคาในปจจุบัน

รหัสขนาด
ที่กําหนดในมาตรฐาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

รหัสขนาดของ
สมเขียวหวาน
000
00
0
1
2
3
-

รหัสขนาดของ
สมเปลือกลอนอื่น
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

เสนผาศูนยกลาง
(mm)
>90
>85 ถึง 90
>80 ถึง 85
>75 ถึง 80
>70 ถึง 75
>65 ถึง 70
>60 ถึง 65
>57 ถึง 60
>52 ถึง 57
47 ถึง 52
<47
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ภาคผนวก ข
หนวย
หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ กําหนดใหใชตามการยอมรับใหใชไดของ International
System of Units หรือ Le Systéme International d’ Unités ; SI

รายการ

ชื่อหนวย

สัญลักษณหนวย

ความยาว

มิลลิเมตร

mm

น้ําหนัก

กิโลกรัม

kg

