
 

มาตรฐานสินคา้เกษตร 

มกษ. 1520-2561 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 1520-2018 

กะหลํา่ดอก 

CAULIFLOWER 

สาํนกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ICS 67.080.20                        ISBN 978-974-403-658-2  



มาตรฐานสินคา้เกษตร 

มกษ. 1520-2561 

THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 1520-2018 

กะหลํา่ดอก 

CAULIFLOWER 

สํานกังานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์0 2561 2277  โทรสาร 0 2561 3357 

www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบบัประกาศและงานทัว่ไป เล่ม   ตอน 186 ง           
วนัที่               พุทธศกัราช 2561 



 

 

(2)

 

คณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินคา้เกษตร เรื่อง ผกัตระกูลกะหลํา่ 

1. อธบิดกีรมวิชาการเกษตร หรือผู้ที่อธบิดีมอบหมาย          ประธานกรรมการ 

 นายกฤษณ ์ลินวัฒนา นักวิชาการเกษตรชาํนาญการพิเศษ 

2. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร       กรรมการ 

  นางสาวจิราภา จอมไธสง 

  นางปดารณ ีธรรมธร 

3.  ผู้แทนสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ    กรรมการ 

  นางสาวนลินทพิย์ เพณ ี

4.  ผู้แทนกองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรรปูผลิตผลเกษตร  กรรมการ 
กรมวิชาการเกษตร 
นางสาวคมจันทร์ สรงจันทร์ 

  นางศิรกานต์ ศรีธญัรัตน์ 

5. ผู้แทนสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร      กรรมการ 

นายกฤษณ ์ลินวัฒนา 

นายวิศรุต สนัม่าแอ 

6. ผู้แทนคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     กรรมการ 

 นางสาวปริยานุช จุลกะ 

 นางสาวพิจติรา แก้วสอน 

7. ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาต ิ       กรรมการ 

 นายประทปี กลีบแก้ว 
 นายมนตรี ถาวร 

8. ผู้แทนสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย      กรรมการ 

9. ผู้แทนสมาคมผู้ค้าปลีกไทย        กรรมการ 

 นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร 

10. ผู้แทนสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย      กรรมการ 
 นายวิจิตร วังใน 

11. รองศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์       กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีหลังการเกบ็เกี่ยว 

12. นางอรสา ดสิถาพร         กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาระบบการผลิตสนิค้าเกษตร 



 

 

(3)

 

13. นายสมบัติ จงทนั         กรรมการ 
 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิต 

14. ผู้แทนสาํนักกาํหนดมาตรฐาน         กรรมการและเลขานุการ

 สาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ              

 นางชุตวิรรณ จัตตุพรพงษ์ 

  



 (4)

กะหลํ่ าดอกเป็นพืชในตระกูลกะหลํ่ าที่ มีการผลิตและนิยมบริโภค การกําหนดมาตรฐานกะหลํ่ าดอก 

จึงมีความสาํคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผลิตผล สร้างความปลอดภัยของผู้บริโภค และการใช้เป็นเกณฑ์

อ้างอิงในการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ ดังน้ัน คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควร

ให้จัดทาํมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง กะหลํ่าดอก เพ่ือสร้างความเช่ือถอืให้สนิค้าน้ีเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

กะหลํา่ดอก  

1. ขอบข่าย  

1.1  มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ใช้กบักะหลํ่าดอก (cauliflower) ซึ่งได้มาจากพืชที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 

Brassica oleracea L. var. botrytis L. วงศ์  Brassicaceae พัน ธุ์ที่ ผ ลิตเป็นการค้า ซ่ึ งผ่าน 

การจัดเตรียมและบรรจุหีบห่อ เพ่ือจาํหน่ายในรูปผลิตผลสดแก่ผู้บริโภค 

1.2  มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ไม่รวมกะหลํ่าดอกที่ใช้แปรรูปในอตุสาหกรรม  

2. คุณภาพ 

2.1 ขอ้กาํหนดขั้นตํา่ 

2.1.1 กะหลํ่าดอกทุกช้ันคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดดังต่อไปน้ี เว้นแต่จะมีข้อกาํหนดเฉพาะ

ของแต่ละช้ันคุณภาพและเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้  

ก) เป็นกะหลํ่าดอกทั้งหัว  

ข) ถ้ามีใบห่อหรือก้านใบต้องมีไม่เกนิ 2 ช้ัน มีการตดัแต่งที่ดี และใบต้องไม่หุ้มดอก  

ค) สด 

ง) รอยตดัแต่งที่ลาํต้นเรียบและสะอาด 

จ) ลาํต้นไม่กลวง 

ฉ) สภาพดี ไม่มีรอยชํา้หรือไม่เน่าเสยีที่ทาํให้ไม่เหมาะต่อการบริโภค 

ช) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเหน็ได้ 

ซ) ไม่มีศตัรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณท์ั่วไป 

ฌ) ไม่มีความเสยีหายจากศตัรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ 

ญ) ไม่มีความช้ืนที่ผดิปกติจากภายนอก ทั้งน้ีไม่รวมถงึหยดนํา้ที่เกดิหลังจากนาํกะหลํ่าดอก 

 ออกจากห้องเยน็ 

ฎ) ไม่มีความเสยีหายเน่ืองจากอณุหภมิูตํ่า และ/หรืออณุหภมิูสงู 

ฏ) ไม่มกีล่ิน และ/หรือรสชาติแปลกปลอม 

2.1.2 กะหลํ่าดอกต้องมีอายุการเกบ็เกี่ยวที่เหมาะสม เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เม่ือถึงปลายทาง 

ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัพันธุ ์ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก หรือความต้องการของตลาด  
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2.2 การแบง่ชั้นคุณภาพ 

กะหลํ่าดอกตามมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี แบ่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดงัน้ี 

2.2.1 ชั้นพเิศษ (Extra class) 

กะหลํ่าดอกในช้ันน้ีต้องมีคุณภาพดีที่สุด ลักษณะตรงตามพันธุ์ ดอกแน่น ไม่มีความผิดปกติ

ด้านรูปทรงและสี ไม่มีตาํหนิที่ผิว ยกเว้นความผิดปกติหรือตาํหนิดังกล่าวมองเห็นไม่ชัดเจน 

และไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของกะหลํ่าดอก คุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา 

และการจัดบรรจุในหีบห่อ  

2.2.2 ชั้นหนึง่ (Class I) 

กะหลํ่าดอกในช้ันน้ีต้องมีคุณภาพดี ลักษณะตรงตามพันธุ ์ดอกแน่น อย่างไรกต็าม อาจมีตาํหนิ

ได้เล็กน้อย หากตําหนิดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของกะหลํ่าดอก 

คุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา และการจดับรรจุในหีบห่อ ตาํหนิที่ยอมให้มีได้ มีดงัน้ี 

ก) ความผดิปกติเลก็น้อยด้านรูปทรงและส ี 

ข) ตําหนิเล็กน้อยที่ผิวของดอก เช่น รอยชํ้า รอยตัดแต่ง ทั้งน้ีขนาดของตําหนิโดยรวม 

ต้องไม่เกนิ 5% ของพ้ืนที่ผิวของดอก 

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) 

กะหลํ่าดอกในช้ันน้ีรวมกะหลํ่าดอกที่มีคุณภาพไม่เข้าช้ันที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อกาํหนด

ขั้นตํ่าที่กาํหนดในข้อ 2.1 กะหลํ่าดอกในช้ันน้ีมีตําหนิได้ หากยังคงลักษณะที่สาํคัญในเร่ือง

คุณภาพ คุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา และการจัดบรรจุในหีบห่อ ทั้งน้ีตาํหนิที่ยอมให้มีได้  

มีดังน้ี 

ก) ความผดิปกติด้านรูปทรงและส ี

ข) ตาํหนิที่ผิวของดอก เช่น รอยชํา้ รอยตัดแต่ง ทั้งน้ีขนาดของตาํหนิโดยรวมต้องไม่เกนิ 10% 

ของพ้ืนที่ผิวของดอก 

3. การจดัขนาด 

การจัดขนาดของกะหลํ่าดอกพิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกโดยวัดจากส่วนที่กว้างที่สุด 

หรือจากนํา้หนักของกะหลํ่าดอก อย่างใดอย่างหน่ึง ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ขนาดของกะหลํ่าดอกพิจารณาจากเส้นผ่านศนูยก์ลาง 

รหสัขนาด เสน้ผ่านศูนยก์ลางดอก (cm) 

1 >17 

2 >14 - 17 

3 >11 - 14 

4 8 - 11 

ตารางที่ 2 ขนาดของกะหลํ่าดอกพิจารณาจากนํา้หนัก 

รหสัขนาด นํ้าหนกัต่อหวั (g) 

1 >700 

2 >500 – 700 

3 >300 – 500 

4 100 - 300 

หมายเหต ุ

การแบ่งชัน้คณุภาพ (ขอ้ 2.2) และการจดัขนาด (ขอ้ 3) ในมาตรฐานน้ี ใชใ้นการพิจารณาทาง

การคา้โดยนําขอ้กําหนดการแบ่งชัน้คุณภาพไปใชร่้วมกบัขอ้กําหนดการจดัขนาด เพื่อกําหนด

เป็นชัน้ทางการคา้ ซึง่คู่คา้อาจมีการเรียกชือ่ชัน้ทางการคา้ทีแ่ตกต่างกนั ข้ึนกบัความตอ้งการของ

คู่คา้หรือตามขอ้จาํกดัทีมี่เนือ่งมาจากฤดกูาล 

4. เกณฑค์วามคลาดเคลือ่น 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเร่ืองคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละหีบห่อหรือรุ่นที่ส่งมอบ 

สาํหรับกะหลํ่าดอกที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดงัน้ี  

4.1 เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเร่ืองคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพเิศษ (Extra class) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยจํานวนหรือนํ้าหนักของกะหลํ่าดอกที่มีคุณภาพไม่เป็นไป 

ตามข้อกําหนดของช้ันพิเศษ (ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของช้ันหน่ึง (ข้อ 2.2.2)  

หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนของคุณภาพช้ันหน่ึง (ข้อ 4.1.2) 
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4.1.2 ชั้นหนึง่ (Class I) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจาํนวนหรือนํา้หนักของกะหลํ่าดอกที่มีคุณภาพไม่เป็นไป

ตามข้อกําหนดของช้ันหน่ึง (ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของช้ันสอง (ข้อ 2.2.3)  

หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนของคุณภาพช้ันสอง (ข้อ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II)  

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจาํนวนหรือนํ้าหนักของกะหลํ่าดอกที่มีคุณภาพไม่เป็นไป

ตามข้อกําหนดของช้ันสอง (ข้อ 2.2.3) หรือไม่ได้ข้อกําหนดขั้นตํ่า (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มี

กะหลํ่าดอกที่มีรอยชํา้ เน่าเสยี หรือเสื่อมสภาพจากสาเหตุอื่น ที่ทาํให้ไม่เหมาะสาํหรับการบริโภค  

4.2 เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเร่ืองขนาด 

ทุกรหัสขนาดมีกะหลํ่าดอกที่ขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่ารหัสขนาดถัดไปหน่ึงรหัสปนมาได้ 

ไม่เกนิ 10% โดยจาํนวนหรือนํา้หนักของกะหลํ่าดอก  

5. การบรรจุหีบห่อ 

5.1 ความสมํา่เสมอ 

กะหลํ่าดอกที่บรรจุในแต่ละหีบห่อต้องมีความสมํ่าเสมอทั้งในเร่ืองพันธุ์ คุณภาพ ส ีและขนาด 

กรณีที่มองเห็นกะหลํ่าดอกจากภายนอกหีบห่อ ส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของผลิตผล

ทั้งหมด  

5.2 ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องสะอาด มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของ

กะหลํ่าดอก ทนทานต่อการขนส่ง และไม่ทาํให้เกิดการปนเป้ือน วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุ

ต้องสะอาดและไม่มีสิ่งแปลกปลอม หากมีการใช้กระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้า

ต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 

6. การแสดงฉลากและเครือ่งหมาย 

6.1 บรรจุภณัฑส์าํหรบัผูบ้ริโภค  

การแสดงฉลากให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อกาํหนด

เพ่ิมเติม ดังน้ี 
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ก) ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุช่ือผลิตผล หากไม่สามารถมองเหน็จากภายนอก 

ข) นํา้หนักสทุธเิป็นระบบเมตริก 

ค) วัน เดอืน ปีที่บรรจุ  

ง) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาํหน่าย ผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก  

ให้ระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาํหน่าย ผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก  

จ) ประเทศที่เป็นแหล่งกาํเนิด  

ให้ระบุประเทศที่เป็นแหล่งกาํเนิด อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภูมิภาคหรือช่ือท้องถิ่น

ของสถานที่ 

ฉ) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ

ด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.2 บรรจุภณัฑท่ี์ไม่ไดจํ้าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค  

การแสดงฉลากให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อกาํหนด

เพ่ิมเติม ดังน้ี 

ก) ช่ือผลิตผล  

ข) นํา้หนักสทุธเิป็นระบบเมตริก 

ค) ช้ันคุณภาพ  

ง) รหัสขนาด และ/หรือขนาด (ถ้ามี) 

จ) วัน เดอืน ปีที่บรรจุ  

ฉ) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาํหน่าย ผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก  

ให้ระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาํหน่าย ผู้นาํเข้า หรือผู้ส่งออก  

ช) ประเทศที่เป็นแหล่งกาํเนิด  

ให้ระบุประเทศที่เป็นแหล่งกาํเนิด อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่น

ของสถานที่ 

ซ) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพ่ือจาํหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ

ด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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6.3 เคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 

การแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนด

ลักษณะของเคร่ืองหมาย การใช้เคร่ืองหมาย และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐาน 

สินค้าเกษตร พ.ศ.2553 และประกาศสาํนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

ที่เกี่ยวข้อง 

7. สารปนเป้ือน 

ปริมาณสูงสุดของสารปนเป้ือนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ/หรือข้อกาํหนดของ

มาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวกบัสารปนเป้ือน 

8. สารพษิตกคา้ง 

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดให้ เป็นไปตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง และ มกษ . 9002  

มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 

มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสงูสดุที่ปนเป้ือนจากสาเหตุ

ที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้  

9. สุขลกัษณะ 

9.1 การผลิตและการปฏิบัติต่อกะหลํ่ าดอกในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ  

และการขนส่ง ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนที่จะก่อให้เกดิอนัตราย

ต่อผู้บริโภค หรือได้รับการรับรองตาม มกษ. 9001 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสาํหรับพืชอาหาร (Good Agricultural Practices for Food Crops) หรือมาตรฐาน

ที่เทยีบเทา่ 

9.2 กรณีกะหลํ่าดอกที่มีการบรรจุในโรงคัดบรรจุ ต้องได้รับการรับรองตาม มกษ. 9035 มาตรฐาน

สนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบัิติที่ดีสาํหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานการปฏบิัติที่ดี

สาํหรับการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) ที่เทยีบเทา่  

10. วิธีวิเคราะหแ์ละชกัตวัอย่าง 

ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกาํหนดของมาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตวัอย่างกะหลํา่ดอก 

   

ภาพที่ ก.1 โครงสร้างกะหลํ่าดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบห่อ  

(wrapper leaves) 

ดอก (curds) 

ลาํต้น (stem) 

ใบห่อ  

หัว (head) 
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ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างกะหลํ่าดอกทั้งหัวที่จาํหน่ายเป็นการค้า (ข้อ 2.1.1 ก) และ 2.1.1 ข)) 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.3 รอยตัดแต่งที่ลาํต้นเรียบและสะอาด (ข้อ 2.1.1 ง)) 
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ก.4.1 ลาํต้นกลวง (ข้อ 2.1.1 จ)) 

ก.4.2 เน่าเสยี (ข้อ 2.1.1 ฉ)) 

  

ก.4.3 มีความเสยีหายจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ (ข้อ 2.1.1 ฌ)) 

ภาพที่ ก.4 ตัวอย่างกะหลํ่าดอกที่ไม่ผ่านข้อกาํหนดขั้นตํ่า 
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ก.5.1 ความผดิปกติด้านรูปทรงและส ี 

 

ก.5.2 ความผดิปกติด้านส ี 

 

ก.5.3 ตาํหนิที่ผวิจากการตัดแต่ง 

ภาพที่ ก.5 ตัวอย่างลักษณะความผดิปกตแิละตาํหนิที่ผวิซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทัว่ไป  

คุณภาพของกะหลํ่าดอก ซ่ึงยอมให้มีได้จาํกดั (ข้อ 2.2.2 และ 2.2.3) 


	1-ปกนอก
	2-ปกใน
	3-กรรมการวิชาการ
	4-บทนำ
	5-ประกาศ-กะหล่ำดอก
	6-มกษ-กะหล่ำดอก

