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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

มะม่วง 

1. ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับผลมะม่วง (mango) ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mangifera 

indica L. วงศ์ Anacardiaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อจ าหน่ายในรูปผลิตผลสด ทั้งผลดิบและผลสุก  

โดยมกีารจัดเตรียมและการบรรจุ  

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่รวมถึงผลมะม่วงที่ใช้แปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร 

2. คุณภาพ 

2.1 ข้อก าหนดขั้นต่ า 

2.1.1 มะม่วงทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของ 

แต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้  

(1) เป็นมะม่วงทั้งผล มีข้ัวผลหรือไม่มีขั้วผลติดอยู่ ถ้ามีข้ัวผลต้องมีความยาวไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร 

(2) ตรงตามพันธุ์ 

(3) สด  

(4) สภาพดี ไม่มีรอยช้ าหรือไม่เน่าเสียที่ท าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค 

(5) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ 

(6) ไม่มีรอยแตก 

(7) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป   

(8) ไม่มีความเสียหายจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมะม่วง 

(9) ไม่มีความชื้นทีผ่ิดปกติจากภายนอก ทั้งนี้ไม่รวมถึงหยดน้ าที่เกิดหลังจากน ามะม่วงออกจากห้องเย็น 

(10) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และ/หรืออุณหภูมิสูง 

(11) ไม่มีกล่ิน และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ 
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2.1.2 มะม่วงต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับพันธุ์  ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก  และ/หรือ 

ความต้องการของตลาดหรือตามข้อก าหนดของคู่ค้า และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เม่ือถึงปลายทาง 

2.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ 

มะม่วงตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

มะม่วงในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่ สุด ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรง ไม่มีต าหนิที่ผิว ในกรณีที่มี 

ความผิดปกติหรือต าหนิต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของเนื้อ

มะม่วง คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

มะม่วงในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต าหนิได้เล็กน้อย ทั้งนี้ความผิดปกติหรือต าหนิ

ดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของเนื้อมะม่วง คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และ

การจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรง 

(2) ต าหนิเล็กน้อยที่ผิวที่เกิดจากการเสียดสี (rubbing) หรือแดดเผา (sunburn) คราบหรือรอยด่างที่เกิด

จากยางของมะม่วง (suberized stains due to resin exudation) โดยขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้อง 

ไม่เกินที่ก าหนดในตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขนาดต าหนิของมะม่วงคุณภาพชั้นหน่ึง 

รหัสขนาด 
ขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวม 

(ตารางเซนติเมตร) 

1 5 

2 4 

3 3 

4 2 

5 1 

(3) มีจุดกระสีน้ าตาลประปราย (suberized rusty lenticels) เนื่องจากความแก่ของมะม่วง และ/หรือ 

พันธุ์มะม่วงที่มีผิวสีเขียว (green variety) เปล่ียนเป็นสีเหลือง เนื่องจากได้รับแสงแดดจัด ไม่เกิน 30% ของ

พื้นที่ผิวของมะม่วง แต่ต้องไม่มีรอยแผลเป็น (necrosis)  
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2.2.3 ชั้นสอง (Class II) 

มะม่วงในชั้นนี้รวมมะม่วงที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ าที่ก าหนดใน  

ข้อ 2.1 มะม่วงในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้ ทั้งนี้ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อ

รูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของเนื้อมะม่วง คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะ

บรรจุ ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรง 

(2) ต าหนิที่ผิวที่เกิดจากการเสียดสีหรือแดดเผา คราบหรือรอยด่างที่เกิดจากยางของมะม่วง โดยขนาด

ของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกินที่ก าหนดในตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ขนาดต าหนิของมะม่วงคุณภาพชั้นสอง 

รหัสขนาด 
ขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวม 

(ตารางเซนติเมตร) 

1 7 

2 6 

3 5 

4 4 

5 3 

(3) มีจุดกระสีน้ าตาลประปราย เนื่องจากความแก่ของมะม่วง และ/หรือพันธุ์มะม่วงที่มีผิวสีเขียวเปลี่ยนเป็น

สีเหลือง เนื่องจากได้รับแสงแดดจัด ไม่เกิน 40% ของพื้นที่ผิวของมะม่วง แต่ต้องไม่มีรอยแผลเป็น  

3. การจัดขนาด 

การจัดขนาดของมะม่วงพิจารณาจากน้ าหนักต่อผล ตามตารางท่ี 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 ขนาดของมะม่วง 

รหัสขนาด 
น้ าหนักต่อผล 

(กรัม) 

ความแตกต่างของขนาดผลสูงสุด 

ในแต่ละภาชนะบรรจ ุ(กรัม) 

1 >450 100 

2 >350 - 450 50 

3 >250 - 350 50 

4 >150 - 250 50 

5 100 - 150 25 
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หมายเหต ุ

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่ง 

ชั้นคุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อ  

ชั้นทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

4. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ ส าหรับมะม่วงที่ไม่

เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดังนี้  

4.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของมะม่วงที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ

ชั้นพิเศษ (ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความ

คลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 4.1.2) 

4.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของมะม่วงที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนด

ของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความ

คลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (Class II) 

ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของมะม่วงที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ

ชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือไม่ได้ข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มีรอยช้ า ผลเน่าเสีย หรือมีลักษณะอื่น

ที่ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค  

4.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

มะม่วงทุกรหัสขนาดมีมะม่วงที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าในชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวน

หรือน้ าหนักของมะม่วง แต่ความแตกต่างของขนาดในแต่ละภาชนะบรรจุต้องไม่มากกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

ตามตารางท่ี 4 ดังนี้ 

 

 



5 มกษ. 5-2558 

ตารางที่ 4 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

รหัสขนาด 
เกณฑ์ปกติ 

(กรัม) 

ขนาดที่เล็กหรือใหญ่กว่า

เกณฑ์ปกติ 

(กรัม) 

เกณฑ์ความแตกต่างของ 

ขนาดผลในแต่ละภาชนะบรรจุ 

(กรัม) 

1 >450 350 ->550 150 

2 >350 - 450 300-500 75 

3 >250 -350 200-400 75 

4 >150-250 125-300 50 

5 100-150 75-200 25 

5. การบรรจุหีบห่อ 

5.1 ความสม่ าเสมอ 

มะม่วงที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีความสม่ าเสมอทั้งในเรื่องพันธุ์ คุณภาพ ขนาด และสี กรณีที่

มองเห็นมะม่วงจากภายนอกภาชนะบรรจุ มะม่วงส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 

5.2 ภาชนะบรรจุ 

ต้องบรรจุมะม่วงในลักษณะที่สามารถเก็บรักษามะม่วงได้เป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด 

และมีคุณภาพ สามารถป้องกันความเสียหายที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของมะม่วง หากมีการใช้วัสดุโดยเฉพาะ

กระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้าต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 

ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่ง และรักษามะม่วงได้ ต้องไม่มี

กล่ินและส่ิงแปลกปลอม  

6. การแสดงฉลากและเครื่องหมาย 

6.1 ผลิตผลที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ หรือส่ิงห่อหุ้ม หรือส่ิงผูกมัด หรือป้ายสินค้าหรือผลิตผล 

โดยต้องมองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงหรือที่อาจจะท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับ

ลักษณะของสินค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “มะม่วง” และ/หรือ “ชื่อพันธุม์ะม่วง” หากไม่สามารถมองเห็นจากภายนอก 
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(2) น้ าหนักสุทธเิป็นระบบเมตริก 

(3) ชั้นคุณภาพ (ถ้าม)ี 

(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด (ถ้าม)ี 

(5) ข้อมูลผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก  

ให้ระบุชื่อและทีอ่ยู่ของผูผ้ลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก  

(6) แหล่งก าเนิด 

ให้ระบุช่ือประเทศทีป่ลูก ยกเว้นกรณีที่ปลูกเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.2 ผลิตผลที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความท่ีระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็นได้

ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงหรือที่อาจจะท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า 

อย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “มะม่วง” และ/หรือ “ชื่อพันธุม์ะม่วง” 

(2) น้ าหนักสุทธเิป็นระบบเมตริก 

(3) ชั้นคุณภาพ 

(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด  

(5) ข้อมูลผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก  

ให้ระบุชื่อและทีอ่ยู่ของผูผ้ลิต หรือผู้บรรจุ หรือผู้จัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก  

(6) แหล่งก าเนิด 

ให้ระบุช่ือประเทศทีป่ลูก ยกเว้นกรณีที่ปลูกเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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6.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของเครื่องหมาย 

การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 และประกาศ

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7. วัตถุเจือปนอาหาร 

ชนิดและปริมาณการใช้วัตถุเจือปนอาหารในมะม่วงให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

8. สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในมะม่วงให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

9. สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในมะม่วงให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมกษ. 9002 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดท่ีปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้  

10. สุขลักษณะ 

มะม่วงต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

(Good Agricultural Practices: GAP) ที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ

ที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า  

11. วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

11.1 วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใช้ตามตารางท่ี 5 ดังนี้ 
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ตารางที่ 5 วิธีวิเคราะห์ 

ข้อก าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า

(ข้อ 2.1.1) 

ตรวจพินิจ และ 

ใช้ประสาทสัมผัส 

- 

2. ความผิดปกติด้านรูปทรง  

(ข้อ 2.2) 

ตรวจพินิจ  - 

3. ต าหนิที่ผิว 

(ข้อ 2.2) 

ตรวจพินิจ และ 

วัดขนาดเพื่อค านวณพื้นที่ 

- 

4. ขนาด 

(ข้อ 3) 
ชั่งน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก 

(Gravimetry) 

11.2 วิธีชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับวิธี  

ชักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างมะม่วง 

  

พันธุ์เขียวเสวย พันธุ์ฟ้าลั่น 

  

พันธุ์แรด พันธุ์มันขุนศรี 

 
 

พันธุ์มันเดือนเก้า พันธุ์เขียวมรกต 

(ก) มะม่วงผลดิบ 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างมะม่วงพันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1)  

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร 



มกษ. 5-2558 10 

 
 

พันธุ์น้ าดอกไม้สีทอง พันธุ์อกร่อง 

  

พันธุ์มหาชนก พันธุน์วลค า 

  

พันธุโ์ชคอนันต์ พันธุท์องด า 

(ข) มะม่วงผลสุก 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างมะม่วงพันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1) (ต่อ) 

ที่มา: กรมส่งเสริมการเกษตร 
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(ก) รอยเสียดสี  (ขยาย) 

 

 

 

(ข) จุดกระสีน้ าตาล เนื่องจากความแก่ของมะม่วง 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างลักษณะต าหนิที่ผิวซึ่งไม่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปและคุณภาพเนื้อของมะม่วง 

ซึ่งยอมให้มีได้จ ากัดตามข้อ 2.2.2 และ 2.2.3 
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(ค) คราบหรือรอยด่างที่เกิดจากยางของมะม่วง 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างลักษณะต าหนิที่ผิวซึ่งไม่มีผลต่อรูปลักษณ์ทั่วไปและคุณภาพเนื้อของมะม่วง 

ซึ่งยอมให้มีได้จ ากัดตามข้อ 2.2.2 และ 2.2.3 (ต่อ) 
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