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มะระเป็ นพื ชเศรษฐกิจ ที่ส ําคั ญ ชนิ ด หนึ่ ง มี ก ารบริ โภคอย่ างแพร่ ห ลาย และประเทศไทยมี ศั ก ยภาพ
ในการผลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศและส่งออก การกําหนดมาตรฐานมะระ จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพของผลิตผล สร้ างความปลอดภัยของผู้บริโภค และการใช้ เป็ นเกณฑ์อ้างอิงในการค้ าในประเทศ
และระหว่างประเทศ ดังนั้น คณะกรรมการมาตรฐานสินค้ าเกษตร จึงเห็นสมควรให้ จัดทํามาตรฐานสินค้ าเกษตร
เรื่อง มะระ เพื่อสร้ างความเชื่อถือให้ สนิ ค้ านี้เป็ นที่ยอมรับมากขึ้น
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ กําหนดขึ้นโดยใช้ เอกสารต่อไปนี้เป็ นแนวทาง
Association of Southeast Asian Nation. 2016. ASEAN Standard for Bitter Gourd. ASEAN STAN
47:2010.

มกษ. 1523-2561

มาตรฐานสินค้าเกษตร

มะระ
1.

ขอบข่าย

1.1

มาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรนี้ ใช้ กั บ มะระ (bitter gourd) ซึ่ ง ได้ ม าจากพื ช ที่ มี ช่ื อ วิ ท ยาศาสตร์
Momordica charantia L. วงศ์ Cucurbitaceae พั นธุ์ท่ีผลิตเป็ นการค้ า1/ ซึ่งผ่ านการจัดเตรียม
และบรรจุหีบห่อ เพื่อจําหน่ายในรูปผลิตผลสดแก่ผ้ ูบริโภค

1.2

มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ ไม่รวมมะระที่ใช้ แปรรูปในอุตสาหกรรม

2.

คุณภาพ

2.1

ข้อกําหนดขั้นตํา่

2.1.1

มะระทุ กชั้นคุ ณ ภาพต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังต่ อไปนี้ เว้ นแต่ จะมีข้อกําหนดเฉพาะของ
แต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ มีได้ ตามที่ระบุไว้
ก) เป็ นมะระทั้งผล มีข้วั ผลหรือไม่มกี ไ็ ด้ ถ้ ามีต้องมีความยาวไม่เกิน 2.5 cm
ข) ลักษณะตรงตามพันธุ์
ค) สด
ง) เนื้อแน่น
จ) สภาพดี ไม่มรี อยชํา้ หรือไม่เน่าเสียที่ทาํ ให้ ไม่เหมาะต่อการบริโภค
ฉ) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
ช) ไม่มีรอยปริหรือรอยแตกที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะระ
ซ) ไม่มศี ตั รูพืชที่มผี ลกระทบต่อรูปลักษณ์ท่วั ไป
ฌ) ไม่มคี วามเสียหายจากศัตรูพืชที่มผี ลกระทบต่อคุณภาพ
ญ) ไม่มีความชื้นที่ผดิ ปกติจากภายนอก ทั้งนี้ไม่รวมถึงหยดนํา้ ที่เกิดหลังจากนํามะระออกจากห้ องเย็น
ฎ) ไม่มคี วามเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่าํ และ/หรืออุณหภูมสิ งู
ฏ) ไม่มกี ลิ่น และ/หรือรสชาติแปลกปลอม

1/

มะระพันธุท์ ่ผี ลิตเป็ นการค้ า ได้ แก่ มะระประเภทผลใหญ่ เช่น มะระจีน มะระขาว มะระหยก มะระประเภทผลเล็ก เช่ น
มะระขี้นก
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2.1.2

มะระต้ อ งมี อ ายุ ก ารเก็บ เกี่ย วที่เหมาะสม เพื่ อ ให้ อ ยู่ ในสภาพที่ย อมรั บ ได้ เมื่ อ ถึ งปลายทาง
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กบั พันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก หรือความต้ องการของตลาด

2.2

การแบ่งชั้นคุณภาพ
มะระตามมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ แบ่งเป็ น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้

2.2.1

ชั้นพิเศษ (Extra class)
มะระในชั้ น นี้ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพดี ท่ีสุด ไม่ มี ค วามผิด ปกติ ด้ านรู ป ทรง ไม่ มี ตําหนิ ท่ีผิ ว ยกเว้ น
ความผิ ด ปกติ ห รื อ ตําหนิ ดั งกล่ าวมองเห็น ไม่ ชัด เจนและไม่ มี ผลกระทบต่ อ รูป ลั ก ษณ์ ท่ัวไป
คุณภาพของมะระ คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ

2.2.2

ชั้นหนึง่ (Class I)
มะระในชั้ น นี้ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพดี อย่ างไรก็ต าม อาจมี ตํา หนิ ได้ เล็ก น้ อ ย หากตํา หนิ ดั งกล่ า ว
ไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ท่วั ไป คุณภาพของมะระ คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียง
เสนอในภาชนะบรรจุ
ความผิดปกติหรือตําหนิท่ยี อมให้ มีได้ มีดงั นี้
ก) ความผิดปกติเล็กน้ อยด้ านรูปทรง
ข) ตําหนิเล็กน้ อยที่ผวิ เช่น รอยขีดข่วน รอยแผลตื้น และร่องรอยการทําลายของแมลงศัตรูพืช
ทั้งนี้ขนาดของตําหนิโดยรวมต้ องไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผวิ

2.2.3

ชั้นสอง (Class II)
มะระในชั้นนี้รวมมะระที่มีคุณภาพไม่เข้ าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้ อกําหนดขั้นตํ่าที่กาํ หนด
ในข้ อ 2.1 มะระในชั้นนี้มีตาํ หนิได้ หากยังคงลักษณะที่สาํ คัญในเรื่องคุณภาพ คุณภาพระหว่าง
การเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ทั้งนี้ตาํ หนิท่ยี อมให้ มีได้ มีดังนี้
ก) ความผิดปกติด้านรูปทรง
ข) ตําหนิ ท่ีผิ ว เช่ น รอยขี ด ข่ ว น รอยแผลตื้ น และร่ อ งรอยการทํา ลายของแมลงศั ต รู พื ช
ทั้งนี้ขนาดของตําหนิโดยรวมต้ องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผวิ
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การจัดขนาด
การจัดขนาดของมะระพิจารณาจากนํา้ หนักต่อผล หรือความยาวของผล อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

3.1

มะระประเภทผลใหญ่
ตารางที่ 1 ขนาดของมะระประเภทผลใหญ่พิจารณาจากนํา้ หนักต่อผล
รหัสขนาด
1
2
3
4
5
6

นํ้าหนักต่อผล (g)
600
500-600
400-500
300-400
200-300
100-200

ตารางที่ 2 ขนาดของมะระประเภทผลใหญ่พิจารณาจากความยาวของผลโดยไม่รวมขั้วผล
รหัสขนาด
1
2
3
4
5
3.2

ความยาวของผล (cm)
30
25-30
20-25
15-20
10-15

มะระประเภทผลเล็ก
ตารางที่ 3 ขนาดของมะระประเภทผลเล็กพิจารณาจากนํา้ หนักต่อผล
รหัสขนาด
1
2
3
4
5
6

นํ้าหนักต่อผล (g)
30
25-30
20-25
15-20
10-15
5-10
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ตารางที่ 4 ขนาดของมะระประเภทผลเล็กพิจารณาจากความยาวของผลโดยไม่รวมขั้วผล
รหัสขนาด
1
2
3
4
5
6

ความยาวของผล (cm)
9
8-9
7-8
6-7
5-6
4-5

หมายเหตุ
การแบ่งชัน้ คุณภาพ (ข้อ 2.2) และการจัดขนาด (ข้อ 3) ในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทาง
การค้าโดยนําข้อกําหนดการแบ่ งชัน้ คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อกําหนดการจัดขนาด เพื ่อกําหนด
เป็ นชัน้ ทางการค้า ซึง่ คู่คา้ อาจมีการเรียกชือ่ ชัน้ ทางการค้าทีแ่ ตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของ
คู่คา้ หรือตามข้อจํากัดทีม่ ีเนือ่ งมาจากฤดูกาล

4.

เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ น
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้ มีได้ ในแต่ละหีบห่ อหรือรุ่นที่ส่งมอบ
สําหรับมะระที่ไม่เป็ นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดงั นี้

4.1

เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นเรื่องคุณภาพ

4.1.1

ชั้นพิเศษ (Extra class)
ความคลาดเคลื่ อ นไม่ เกิน 5% โดยจํานวนหรื อ นํ้าหนั กของมะระที่มี คุณ ภาพไม่ เป็ นไปตาม
ข้ อ กํา หนดของชั้ น พิ เ ศษ (ข้ อ 2.2.1) แต่ เ ป็ นไปตามคุ ณ ภาพของชั้ น หนึ่ ง (ข้ อ 2.2.2)
หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้ อ 4.1.2)

4.1.2

ชั้นหนึง่ (Class I)
ความคลาดเคลื่อนไม่ เกิน 10% โดยจํานวนหรือนํ้าหนักของมะระที่มีคุณ ภาพไม่เป็ นไปตาม
ข้ อกํ า หนดของชั้ น หนึ่ ง (ข้ อ 2.2.2) แต่ เ ป็ นไปตามคุ ณ ภาพของชั้ น สอง (ข้ อ 2.2.3)
หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้ อ 4.1.3)

4.1.3

ชั้นสอง (Class II)
ความคลาดเคลื่อนไม่ เกิน 10% โดยจํานวนหรื อนํ้าหนั กของมะระที่มีคุ ณภาพไม่ เป็ นไปตาม
ข้ อกําหนดของชั้นสอง (ข้ อ 2.2.3) หรือไม่ได้ ข้อกําหนดขั้นตํ่า (ข้ อ 2.1) แต่ ต้องไม่มีผลที่ชํ้า
เน่าเสีย หรือเสื่อมสภาพจากสาเหตุอ่นื ที่ทาํ ให้ ไม่เหมาะสําหรับการบริโภค
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เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นเรื่องขนาด
ทุกรหัสขนาดมีมะระที่ขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ารหัสขนาดถัดไปหนึ่งรหัสปนมาได้ ไม่เกิน 10%
โดยจํานวนหรือนํา้ หนักของมะระ

5.

การบรรจุหีบห่ อ

5.1

ความสมํา่ เสมอ
มะระที่บรรจุ ในแต่ ล ะหี บห่ อต้ องมีความสมํ่าเสมอทั้งในเรื่ องพั นธุ์ คุ ณ ภาพ สี ขนาด และมี
แหล่งกําเนิดเดียวกัน กรณีท่มี องเห็นมะระจากภายนอกหีบห่ อ ส่วนที่มองเห็นต้ องเป็ นตัวแทน
ของผลิตผลทั้งหมด

5.2

ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ ต้องสะอาด มีคุณสมบัติท่สี ามารถป้ องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายต่ อคุณภาพของ
มะระ ทนทานต่ อ การขนส่ ง และไม่ ท ําให้ เกิ ด การปนเปื้ อน วั ส ดุ ท่ี ใช้ ภ ายในภาชนะบรรจุ
ต้ องสะอาดและไม่มีส่ิงแปลกปลอม หากมีการใช้ กระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้ า
ต้ องใช้ หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็ นพิษ

6.

การแสดงฉลากและเครือ่ งหมาย

6.1

บรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับผูบ้ ริโภค
การแสดงฉลากให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกําหนด
เพิ่มเติม ดังนี้
ก) ชื่อผลิตผล
ให้ ระบุช่อื ผลิตผล หากไม่สามารถมองเห็นจากภายนอก
ข) นํา้ หนักสุทธิเป็ นระบบเมตริก
ค) วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือบรรจุ
ง) ข้ อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จดั จําหน่าย ผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก
ให้ ระบุช่อื และที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จดั จําหน่าย ผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก
จ) ประเทศที่เป็ นแหล่งกําเนิด
ให้ ระบุประเทศที่เป็ นแหล่ งกําเนิด อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่น
ของสถานที่
ฉ) ภาษา
กรณีท่ผี ลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ
ด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออกให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้
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บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่ได้จําหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ ริโภค
การแสดงฉลากให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้ อง และข้ อกําหนด
เพิ่มเติม ดังนี้
ก) ชื่อผลิตผล
ข) นํา้ หนักสุทธิเป็ นระบบเมตริก
ค) ชั้นคุณภาพ
ง) รหัสขนาด และ/หรือขนาด (ถ้ ามี)
จ) วัน เดือน ปี ที่ผลิตหรือบรรจุ
ฉ) ข้ อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจําหน่าย ผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก
ให้ ระบุช่อื และที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จดั จําหน่าย ผู้นาํ เข้ า หรือผู้ส่งออก
ช) ประเทศที่เป็ นแหล่งกําเนิด
ให้ ระบุประเทศที่เป็ นแหล่ งกําเนิด อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือชื่อท้ องถิ่น
ของสถานที่
ซ) ภาษา
กรณีท่ผี ลิตเพื่อจําหน่ายในประเทศต้ องใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ
ด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออกให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

6.3

เครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนด
ลักษณะของเครื่องหมาย การใช้ เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร
พ.ศ. 2553 และประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติท่เี กี่ยวข้ อง

7.

สารปนเปื้ อน
ปริมาณสูงสุดของสารปนเปื้ อนให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ/หรือข้ อกําหนดของ
มาตรฐานสินค้ าเกษตรที่เกี่ยวกับสารปนเปื้ อน

8.

สารพิษตกค้าง
ปริมาณสารพิ ษตกค้ างสูงสุดให้ เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ 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

การผลิตและการปฏิบัติต่อมะระในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง
ต้ องปฏิบั ติอย่ างถู กสุขลั กษณะ เพื่ อป้ องกันการปนเปื้ อนที่จะก่ อให้ เกิดอันตรายต่ อผู้ บริ โภค
หรือได้ รับการรับรองตาม มกษ. 9001 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง การปฏิบัตทิ างการเกษตรที่ดี
สําหรับพืชอาหาร (Good Agricultural Practices for Food Crop) หรือมาตรฐานที่เทียบเท่า

9.2

กรณีมะระที่มีการบรรจุในโรงคัดบรรจุต้องได้ รับการรับรองตาม มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้ าเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติท่ดี ีสาํ หรับโรงคัดบรรจุ ผักและผลไม้ สด หรือมาตรฐานการปฏิบัติท่ดี ีสาํ หรับ
การผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) ที่เทียบเท่า

10.

วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายหรือข้ อกําหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่เกี่ยวข้ อง
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ภาคผนวก ก
ภาพแสดงตัวอย่างมะระ

ก.1.1.1 มะระจีน

ก.1.1.2 มะระหยก
ก.1.1 มะระประเภทผลใหญ่

ก.1.2.1 มะระขี้นก
ก.1.2 มะระประเภทผลเล็ก
ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างมะระพันธุท์ ่ผี ลิตเป็ นการค้ า (ข้ อ 1.1)

ก.1.1.3 มะระขาว
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รอยแตก
รอยปริ

ก.2.1 รอยชํา้

ก.2.2 รอยปริและรอยแตก

ก.2.3 ความเสียหายจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อ
ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างมะระที่ไม่ผ่านข้ อกําหนดขั้นตํ่า (ข้ อ 2.1)
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ก.3.1 มีความผิดปกติด้านรูปทรงเล็กน้ อย (ยอมรับได้ )

ก.3.2 มีความผิดปกติด้านรูปทรงมาก (ไม่ยอมรับ)
ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างมะระที่มีความผิดปกติด้านรูปทรง (ข้ อ 2.2.2 และ 2.2.3)

