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Programme, FAO, Rome. 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ขิง 

1.  ขอบข่าย  

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับขิง (ginger) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zingiber officinale Roscoe พันธุ์ที่

ผลิตเป็นการค้า เพื่อน ามาจ าหน่ายในรูปผลิตผลสด  

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ครอบคลุมขิงที่ใช้แปรรูปในอุตสาหกรรม 

2.  นิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ขิงที่ยังไม่แก่เต็มที่ หรือที่เรียกว่า ขิงดอกแดง (immature ginger) หมายถึง ขิงที่เก็บเกี่ยวเมื่อมีอายุ 

7 เดือน ถึง 9 เดือน (ภาพที่ ก.1) 

2.2 ขิงแก่ (mature ginger) หมายถึง ขิงที่เก็บเกี่ยวเม่ือมีอายุ 10 เดือน ถึง 12 เดือน (ภาพที่ ก.1) 

2.3 เหง้า หรือแง่ง (rhizome) หมายถึง ล าต้นที่อยู่ใต้ดินของขิง  

2.4 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตซึ่งเป็นอันตรายแก่พืชที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย ได้แก่ โรคพืช 

แมลง สัตว์ และวัชพืช 

2.5 ต าหนิ (defect) หมายถึง รอยแผลที่ไม่รวมถึงรอยตัดแต่ง อาจจะเกิดจากรอยแตกตามธรรมชาติ หรือ

รอยถลอก  

3.  กลุ่ม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ขิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามอายุของขิง ดังต่อไปนี้ 

3.1 ขิงดอกแดง  

3.2 ขิงแก่ 

 

(ร่าง) 
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4.  คุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.1 ข้อก าหนดขั้นต่ า 

ขิงทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละชั้นคุณภาพ 

และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทีย่อมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้ 

(1)   เป็นขิงทั้งเหง้า และ/หรือแง่ง 

(2)   สด  

(3)   สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้  

(4)   ไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย ที่ท าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค 

(5)   ผิวและรอยตัดต้องแห้ง  

(6)   รอยถลอกที่มีต้องแห้ง 

(7)   ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของขิง 

(8)   ไม่มรี่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของขิง 

(9)   ไมม่ีความชื้นที่ผิดปกตทิี่ผิวขิง โดยไม่รวมถึงหยดน้ าที่เกิดหลังจากน าขิงออกจากห้องเย็น 

(10) ไม่มีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ 

4.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ 

ขิงตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

4.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ขิงในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะตรงตามกลุ่ม (ข้อ 3) ลักษณะเหง้า และ/หรือแง่ง มีรูปร่างอวบอ้วน 

(ภาพที่ ก.2) อาจมีต าหนิเล็กน้อยที่ผิว (ภาพที่ ก.3) แต่ต าหนิต้องสมานและแห้งสนิท ทั้งนี้ขนาดของ

ต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผิวต่อเหง้า และ/หรือแง่ง 

ต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของขิง คุณภาพของเนื้อขิง คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา 

และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 
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4.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ขิงในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามกลุ่ม (ข้อ 3) อาจมีต าหนิเล็กน้อยที่ผิว(ภาพที่ ก.3) แต่

ต าหนิต้องสมานและแห้งสนิท ทั้งนี้ขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวต่อเหง้า 

และ/หรือแง่ง 

ต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของขิง คุณภาพของเนื้อขิง คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา 

และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

4.2.3 ชั้นสอง (class II) 

ขิงในชั้นนี้รวมขิงที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นคุณภาพที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ าที่ก าหนดใน   

ข้อ 4.1 ขิงในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้บ้าง ดังต่อไปนี้  

(1) ต าหนิที่ผิว (ภาพที่ ก.3) แต่ต าหนิต้องสมานและแห้งสนิท ทั้งนี้ขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้อง  

ไม่เกิน 25% ของพื้นที่ผิวต่อเหง้า และ/หรือแง่ง 

(2) ลักษณะบ่งชี้ว่าเริ่มจะงอกน้อยกว่า 10% โดยน้ าหนักต่อภาชนะบรรจุ 

(3) รอยแตกที่เกิดตามธรรมชาติหรือรอยตัด แต่รอยดังกล่าวต้องแห้งสนิท 

ต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของขิง คุณภาพของเนื้อขิง คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา 

และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

5.  ขนาด 

ขนาดของขิงพิจารณาจากน้ าหนักต่อเหง้า และ/หรือแง่ง ตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ขนาดของขิง 

รหัสขนาด น ้าหนักต่อเหง้า และ/หรือแง่ง  

(กรัม) 

1 ≥ 250 

2 150 ถึง < 250 

3 50 ถึง < 150 

หมายเหต ุ 

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่งชั้น

คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อชั้นทาง

การค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 
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6.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ ส าหรับขิงที่ไม่เป็นไป

ตามที่ระบุไว้ ดังนี้  

6.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

6.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของขิงที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นพิเศษ (ข้อ 4.2.1) 

แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 4.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของ

คุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 6.1.2) 

6.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของขิงที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง (ข้อ 4.2.2) 

แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 4.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของ

คุณภาพชั้นสอง (ข้อ 6.1.3) 

6.1.3 ชั้นสอง (Class II) 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของขิงที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นสอง (ข้อ 4.2.3) 

หรือไม่ไดข้้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 4.1) แต่ต้องไม่เน่าเสีย หรือแสดงอาการเส่ือมสภาพ หรือมีลักษณะอื่นที่

ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค  

6.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ยอมให้มีขิงที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดท่ีระบุถัดไปหนึ่งรหัสขนาดปนมาได้ ไมเกิน 5% โดยจ านวนหรือ

น้ าหนักของขิง ส าหรับช้ันพิเศษ และไมเกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของขิง ส าหรับชั้นหนึ่งหรือชั้นสอง 

7.  การบรรจุ 

7.1 ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานต่อการ

ขนส่ง และรักษาคุณภาพของขิงได้เม่ือถึงปลายทาง วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาดและมีคุณภาพ 

สามารถป้องกันความเสียหายที่จะมีผลต่อคุณภาพของขิง หากมีการใช้วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตรา

ประทับที่มีข้อก าหนดทางการค้าสามารถท าได้ หากมีการพิมพ์หรือการแสดงฉลากต้องใช้หมึกพิมพ์หรือ

กาวที่ไม่เป็นพิษ 

7.2 ขิงที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีความสม่ าเสมอทั้งในเรื่องของแหล่งที่มา ชนิด คุณภาพ และ

ขนาด กรณีที่มองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ ขิงส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด  
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8.  ฉลากและเครื่องหมาย 

8.1 ผลิตผลที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ โดยต้องมองเห็นชัดเจน อ่านง่าย ไม่หลุดลอก และไม่เป็นเท็จ

หรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อผลิตผล  
ให้ระบุข้อความว่า “ขิงสด”  

(2) ชั้นคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด  

(4) น้ าหนักสุทธิ 

(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้จ าหน่าย  

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิตหรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศต้นทางของแหล่งผูผ้ลิต ยกเว้นกรณีขิงท่ีผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณี

ที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

8.2 ผลิตผลที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็น

ชัดเจน อ่านง่าย ไม่หลุดลอก และไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผลิตผล 

ให้ระบุข้อความว่า “ขิงสด”  

(2) ชั้นคุณภาพ   

(3) รหัสขนาด 

(4) น้ าหนักสุทธิ 

(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้จ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่อยูข่องสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย และหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้

อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงานใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของ 

ผู้น าเข้า  
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(6)  ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศต้นทางของแหล่งผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

8.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 และ

ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

9.  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในขิงให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

10.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในขิงให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9002 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดท่ีปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

11.  สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติต่อขิงในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง               

ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค  
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12.  วิธีวิเคราะห์ วิธีชักตัวอย่าง และเกณฑ์ตัดสิน 

12.1 วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใชว้ิธีท่ีก าหนดในตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์ 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า 

    (ข้อ 4.1) 

ตรวจพินิจ - 

2. ต าหนิที่ผิว 

    (ข้อ 4.2) 

ตรวจพินิจ - 

3. ขนาด 

    (ข้อ 5) 

ชั่งน้ าหนัก Gravimetry 

12.2 วิธีชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับวิธ ี  

ชักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างขิง 

 

 
(ก) ขิงดอกแดง 

 

 

(ข) ขิงแก่ 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างกลุ่มของขิง 

 

 

 
(ก) ขิงที่มีรูปร่างอวบอ้วน 

 
(ข) ขิงที่มีรูปร่างบาง 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างรูปร่างของขิง 
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(ก) ขิงที่มีรอยแตกตามธรรมชาติ 

 
 

(ข) ขิงที่มรีอยถลอก 

ภาพที่ ก.3 ต าหนิที่ผิว 

 

 
(ก) ขิงที่ถูกเพลี้ยแป้งเข้าท าลาย 

 

(ข) ขิงที่ถูกเพล้ียหอยเข้าท าลาย 

  

 
 

(ค) ขิงที่ถูกแบคทีเรียเข้าท าลาย (ขิงน้ านม) 

 
(ง) ขิงที่ถูกแบคทีเรียเข้าท าลาย (ขิงไส้ซึม) 

ภาพที่ ก.4 ตัวอย่างลักษณะขิงที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต่ า 
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(จ) ขิงที่ถูกแบคทีเรียเข้าท าลาย (ขิงไส้แดง) 

 
(ช) ขิงทีเ่หง้า และ/หรือแง่งโผล่พ้นดิน (ขิงหัวเขียว) 

 

 
(ฉ) ขิงที่ถูกแมลงเข้าท าลาย 

 
(ซ) ขิงทีเ่หง้า และ/หรือแง่งโผล่พ้นดิน (ขิงหัวโบ๋) 

 

 
(ฌ) ขิงที่ถูกไส้เดือนฝอยเข้าท าลาย (ขิงขี้ทูด) 

 
(ญ) ขิงเหี่ยว 

ภาพที่ ก.4 ตัวอย่างลักษณะขิงที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต่ า (ต่อ) 
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