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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

ผกักาดเขียวกวางตุง้ 
 

1.   ขอบข่าย  

1.1  มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ .ใช้กับผักกาดเขียวกวางตุ้ ง (Flowering white cabbage, Choisum) ซ่ึงได้                   

มาจากพืชที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Brassica chinensis L. var. parachinensis (Bailey) Tsen & Lee 

วงศ์ Brassicaceae (alt. Cruciferae) or Brassica campestris L., var. parachinensis (Bailey) 

Sinsk. พันธุท์ี่ผลิตเป็นการค้า ซ่ึงครอบคลุมผกักาดเขียวกวางตุ้งต้นและผกักาดเขียวกวางตุ้งดอก 

ที่ผ่านการจัดเตรียมและบรรจุหีบห่อ เพ่ือจ าหน่ายในรูปผลิตผลสดแก่ผู้บริโภค  

1.2  มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้  ไม่รวมผักกาดเขียวกวางตุ้ งที่ใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมและไม่รวม

ผกักาดเขยีวกวางตุ้งกาบใหญ่ เช่น Bok Choy   

2.  คุณภาพ 

2.1  ขอ้ก าหนดขั้นต า่ 

2.1.1   ผกักาดเขียวกวางตุ้งทุกช้ันคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้  เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะ

ของแต่ละช้ันคุณภาพและเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้  

ก) เป็นผกักาดเขียวกวางตุ้งทั้งต้น  

      - ผกักาดเขียวกวางตุ้งต้น ต้องมีล าต้น ก้านใบ ใบ ไม่มีช่อดอก 

 -  ผกักาดเขียวกวางตุ้งดอก ต้องมีล าต้น ก้านใบ ใบ และมีช่อดอกอย่างน้อย 1 ช่อ   

ข) สด 

ค) สภาพดี ไม่มีรอยช า้หรือไม่เน่าเสยีที่ท  าให้ไม่เหมาะต่อการบริโภค  

ง) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเหน็ได้  

จ) ไม่มีศัตรพืูชที่มีผลกระทบต่อรปูลักษณท์ั่วไป   

ช) ไม่มีความช้ืนที่ผดิปกติจากภายนอก ทั้งน้ีไม่รวมถงึหยดน า้ที่เกดิหลังจากน าผกัออกจากห้องเยน็ 

ซ) ไม่มีความเสยีหายเนื่องจากอณุหภมูิต ่า หรืออณุหภมูิสงู 

ญ) ไม่มีกล่ิน และ/หรือรสชาติแปลกปลอม 

ฎ) รอยตัดเรียบและสะอาด 
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2.1.2  ผักกาดเขียวกวางตุ้ งต้องมีอายุการเกบ็เกี่ยวที่เหมาะสม เพ่ือให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เม่ือถึง

ปลายทาง ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กบัพันธุ ์ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก หรือความต้องการของตลาด  

2.2  การแบ่งชั้นคุณภาพ 

ผกักาดเขยีวกวางตุ้งตามมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี แบ่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้  

2.2.1   ชั้นพิเศษ (Extra Class) 

ผักกาดเขียวกวางตุ้งในช้ันนี้ ต้องมีคุณภาพดีที่สดุ ตรงตามพันธุ์ ตัดชิดโคนต้น ไม่มีความเสียหาย

จากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงและสี ไม่มีต าหนิ ยกเว้น

ต าหนิดังกล่าวที่มองเหน็ไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณท์ั่วไป คุณภาพของผกักาดเขียว

กวางตุ้ ง คุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา และการจัดบรรจุในหีบห่อ ทั้งนี้  ผักกาดเขียวกวางตุ้ ง

ดอกต้องไม่มีดอกบาน 

2.2.2   ชั้นหนึง่ (Class I) 

ผักกาดเขียวกวางตุ้งในช้ันนี้ ต้องมีคุณภาพดี ตรงตามพันธุ์ ตัดชิดโคนต้น อย่างไรกต็าม อาจมี

ความผิดปกติหรือต าหนิได้เล็กน้อย หากต าหนิดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป 

คุณภาพของผกักาดเขียวกวางตุ้ง คุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา และการจัดบรรจุในหีบห่อ  

ต าหนิที่ยอมให้มีได้ มีดังนี้ 

ก) ความผดิปกติเลก็น้อยด้านสแีละรูปทรง  

ข) กรณี ผกักาดเขยีวกวางตุ้งดอก มีจ านวนดอกบานได้ ไม่เกนิ 10% ต่อต้น  

ค) ต าหนิเลก็น้อย เช่น  ร่องรอยความเสยีหายจากศัตรูพืช ใบเป็นรู รอยช า้ ใบฉีกขาด ต าหนิ

โดยรวมต้องไม่เกนิ 10% ต่อต้น 

2.2.3  ชั้นสอง (Class II) 

ผักกาดเขียวกวางตุ้ งในช้ันน้ีรวมผักกาดเขียวกวางตุ้ งที่มีคุณภาพไม่เข้าช้ันที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพ

ตามข้อก าหนดขั้นต ่าที่ก  าหนดในข้อ 2.1 ผักกาดเขียวกวางตุ้ งในช้ันนี้ มีต าหนิได้ หากยังคง

ลักษณะที่ส าคัญในเร่ืองคุณภาพ คุณภาพระหว่างการเกบ็รักษาและการจัดบรรจุในหีบห่อ ทั้งนี้

ความผดิปกติหรือต าหนิที่ยอมให้มีได้ มีดังนี้   

ก) ความผดิปกติด้านสแีละรูปทรง  

ข) กรณผีกักาดเขยีวกวางตุ้งดอกมีดอกบานได้ โดยยังไม่มีการแผ่ของช่อดอก  

 ค) ต าหนิอื่นๆ เช่น ร่องรอยความเสียหายจากศัตรูพืช ใบเป็นรู รอยช า้ ใบฉีกขาด รอยแตก 

ต าหนิโดยรวมต้องไม่เกนิ 15% ต่อต้น 
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3.  การจดัขนาด 

ผักกาดเขียวกวางตุ้งต้องมีขนาดขั้นต ่า โดยพิจารณาจากน า้หนักหรือความยาว อย่างใดอย่างหนึ่ง 

ดังนี้    

ก) กรณีพิจารณาโดยน า้หนัก  

- ผกักาดเขยีวกวางตุ้งต้น ต้องมีน า้หนักต่อต้นไม่น้อยกว่า 30 g  

- ผกักาดเขยีวกวางตุ้งดอก ต้องมีน า้หนักต่อต้นไม่น้อยกว่า 15 g  

หรือ 

ข) การพิจารณาโดยความยาว  

 ผักกาดเขียวกวางตุ้ งต้นและผักกาดเขียวกวางตุ้ งดอกต้องมีความยาว (วัดจากโคนต้นถึง

ปลายใบ) ไม่น้อยกว่า 20 cm 

4.  เกณฑค์วามคลาดเคลือ่น 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเร่ืองคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละหีบห่อหรือรุ่นที่ส่งมอบ 

ส าหรับผกักาดเขยีวกวางตุ้งที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดังน้ี  

4.1  เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเรือ่งคุณภาพ 

4.1.1  ชั้นพิเศษ (Extra Class ) 

 ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน ้าหนักของผักกาดเขียวกวางตุ้ งที่มีคุณภาพ               

ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของช้ันพิเศษ (ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของช้ันหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) 

หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนของคุณภาพช้ันหนึ่ง (ข้อ 4.1.2)  

4.1.2  ชั้นหนึง่ (Class I) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน า้หนักของผักกาดเขียวกวางตุ้ งที่มีคุณภาพ            

ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของช้ันหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของช้ันสอง (ข้อ 2.2.3) 

หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนของคุณภาพช้ันสอง (ข้อ 4.1.3) 

4.1.3  ชั้นสอง (Class II) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน ้าหนักของผักกาดเขียวกวางตุ้ งที่มีคุณภาพ              

ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของช้ันสอง (ข้อ 2.2.3) หรือไม่ได้ข้อก าหนดขั้นต ่า (ข้อ 2.1) แต่ต้อง

ไม่มีรอยช า้ เน่าเสยี หรือเสื่อมสภาพจากสาเหตุอื่นที่ท  าให้ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค   
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4.2  เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเรือ่งขนาด 

ผักกาดเขียวกวางตุ้ งมีขนาดน้อยกว่าที่ก าหนดในข้อ 3 ปนมาได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือ

น า้หนักของผกักาดเขียวกวางตุ้ง  

5.  การบรรจุหีบห่อ 

5.1  ความสม า่เสมอ 

ผักกาดเขียวกวางตุ้ งที่บรรจุในแต่ละหีบห่อต้องมีความสม ่าเสมอทั้งในเร่ืองพันธุ์ คุณภาพ ส ี

 และขนาด รวมทั้งมีแหล่งก าเนิดเดียวกนั 

กรณีที่มองเห็นผักกาดเขียวกวางตุ้ งจากภายนอกหีบห่อ ส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของ

ผลิตผลทั้งหมด 

5.2  ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องสะอาด มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของ                  

 ผักกาดเขียวกวางตุ้งต่อการขนส่ง และไม่ท าให้เกิดการปนเป้ือน.วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้อง

 สะอาดและไม่มีสิ่งแปลกปลอม หากมีการใช้กระดาษหรือตราประทับที่ มี ข้อมูลทางการค้า 

 ต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 

6.  การแสดงฉลากและเครือ่งหมาย 

6.1  บรรจุภณัฑส์ าหรบัผูบ้ริโภค 

การแสดงฉลากให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนด

 เพ่ิมเติม ดังนี้  

ก) ช่ือผลิตผล  เช่น ผกักาดเขียวกวางตุ้งต้น ผกักาดเขียวกวางตุ้งดอก และ/หรือพันธุ ์หากไม่สามารถ

มองเหน็จากภายนอก 

ข) น า้หนักสทุธเิป็นระบบเมตริก 

ค) วัน เดือน ปีที่ผลิต หรือบรรจุ 

ง) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก  

 ให้ระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก 

จ) ประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด 

ให้ระบุประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่น

 ของสถานที่ 

ซ) ภาษา 
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กรณีที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยกไ็ด้ 

กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.2  บรรจุภณัฑที์ไ่ม่ไดจ้ าหน่ายโดยตรงต่อผูบ้ริโภค 

การแสดงฉลากให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนด

 เพ่ิมเติมดังนี้  

ก) ช่ือของผลิตผล เช่น ผกักาดเขียวกวางตุ้งต้น ผกักาดเขียวกวางตุ้งดอก และ/หรือพันธุ ์

ข) น า้หนักสทุธเิป็นระบบเมตริก 

ค) ช้ันคุณภาพ  

ง) รหัสขนาด และ/หรือขนาด(ถ้ามี) 

จ) วัน เดือน ปีที่ผลิต หรือบรรจุ  

ฉ) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก  

 ให้ระบุช่ือและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจ าหน่าย ผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก  

ช) ประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด  

 ให้ระบุประเทศที่เป็นแหล่งก าเนิด อาจแสดงเขตที่ปลูกหรือประเทศ ภมิูภาคหรือช่ือท้องถิ่น

 ของสถานที่  

ซ) ภาษา 

 กรณทีี่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ 

 ด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.3  เครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 

การแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนด

ลักษณะของเคร่ืองหมาย การใช้เคร่ืองหมาย และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตร 

พ.ศ. 2553 และประกาศส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7.  สารปนเป้ือน 

 ปริมาณสงูสดุของสารปนเป้ือนให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อก าหนดของมาตรฐาน

สนิค้าเกษตรที่เกี่ยวกบัสารปนเป้ือน 

 

8.  สารพษิตกคา้ง 

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดให้เป็นไปตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9002 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สนิค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสดุที่ปนเป้ือนจากสาเหตุที่ไม่อาจ

หลีกเล่ียงได้  
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9.   สุขลกัษณะ 

9.1 การผลิตและการปฏบิัติต่อผกักาดเขยีวกวางตุ้งในขั้นตอนต่างๆ รวมถงึการเกบ็รักษา การบรรจุ 

และการขนส่ง ต้องปฏบิัติอย่างถูกสขุลักษณะ เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนที่จะก่อให้เกดิอนัตรายต่อ

ผู้บริโภค หรือได้รับการรับรองตาม มกษ. 9001 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีส าหรับพืชอาหาร (Good Agricultural Practices for Food Crop) หรือมาตรฐาน               

ที่เทยีบเท่า 

9.2 กรณีผักกาดเขียวกวางตุ้ งที่มีการบรรจุในโรงคัดบรรจุต้องได้รับการรับรองตาม มกษ. 9035 

มาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง การปฏบิัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐาน

การปฏบิัติที่ดีส าหรับการผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) ที่เทยีบเท่า  

 10.  วิธีวิเคราะหแ์ละชกัตวัอย่าง 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายหรือข้อก าหนดของมาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
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                          ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตวัอย่างผกักาดเขียวกวางตุง้ตน้ 

 

 
 

ภาพที ่ก.1 ตัวอย่างผกักาดเขยีวกวางตุ้งต้นพันธุท์ี่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ก.2  ภาพตัวอย่างผกักาดเขยีวกวางตุ้งต้นที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต ่า (ข้อ 2.1.1ข)  

 

ใบเหลือง เน่ืองจากเกบ็ไว้นาน 
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ภาพที ่ก.3  ภาพตัวอย่างผกักาดเขยีวกวางตุ้งต้นที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต ่า (ข้อ 2.1.1 ค) 

  

 

 
 

                        

 

ภาพที ่ก.4  ภาพตัวอย่างผกักาดเขยีวกวางตุ้งต้นที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต ่า (ข้อ 2.1.1 จ) 

 

 

รอยช า้จากการขนส่ง 

หนอนกระทู้หอม 

ไข่แมลง 
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ภาพที ่ก.6  ภาพตัวอย่างผกักาดเขยีวกวางตุ้งต้นที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต ่า (ข้อ 2.1.1ง) 

 

สิ่งแปลกปลอม 

มีความเสยีหาย 

จากศตัรพืูชที่มี

ผลกระทบ 

ต่อคุณภาพ 

ภาพที ่ก.5  ภาพตัวอย่างผกักาดเขยีวกวางตุ้งต้นที่มีความเสยีหายจากศัตรพืูชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ (ข้อ 2.2) 

ความเสยีหาย 

จากด้วงหมดั 
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ภาคผนวก ข 

ภาพแสดงตวัอย่างผกักาดเขียวกวางตุง้ดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ข.1 ตัวอย่างผกักาดเขยีวกวางตุ้งดอกพันธุท์ี่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 2.1) 

 

ภาพที ่ข.2  ภาพตัวอย่างผกักาดเขยีวกวางตุ้งดอกที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต ่า (ข้อ 2.1.1 ค)  

ใบเหลือง เนื่องจากเกบ็ไว้นาน 
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ภาพที ่ข.3  ภาพตัวอย่างผกักาดเขยีวกวางตุ้งที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต ่า (ข้อ 2.1.1 จ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที ่ข.4  ภาพตัวอย่างผกักาดเขยีวกวางตุ้งที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต ่า (ข้อ 2.1.1 ฉ) 

 

 

                                                                   

มีหนอนเจาะยอดกะหล ่า 

ร่องรอยความเสยีหายจาก       

การท าลายของหนอนเจาะ 

ยอดกะหล ่า 
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            ภาพที ่ข.5 ตัวอย่างลักษณะต าหนิที่ผวิซ่ึงยอมให้มีได้จ ากดัตามข้อ 2.2.2 และ 2.2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ข.6 ตวัอย่างลักษณะต าหนิที่ผวิซ่ึงยอมให้มีได้จ ากดัตามข้อ 2.2.2 และ 2.2.3 

มีการแผ่ของช่อดอก 

รอยแตก 
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