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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

มังคุด 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับผลมังคุด (mangosteen) ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Garcinia 

mangostana L. วงศ์ Guttiferae ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อน ามาบริโภคสด  

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ใช้กับผลมังคุดที่ใช้ส าหรับการแปรรูป 

2.  คุณภาพ                       

2.1 ข้อก าหนดขั้นต่ า 

2.1.1 ผลมังคุดทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของ 

แต่ละชั้นคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคล่ือนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้  

(1) เป็นมังคุดทั้งผล  

(2) มีข้ัวผล (pedicel) และมีหรือไม่มีกลีบเลี้ยง (calyx)  

(3) สด  

(4) ไม่มีรอยช้ า บุบ หรือแตกที่ท าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค และไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย  

(5) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ 

(6) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลมังคุด  

(7) ไม่มรี่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมังคุด 

(8) ไม่มีความผิดปกติจากความชื้นภายนอก โดยไมร่วมหยดน้ าที่เกิดหลังจากน าผลมังคุดออกจากห้องเย็น 

(9) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และ/หรืออุณหภูมิสูง 

(10) ไม่มีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ 

2.1.2 ผลมังคุดแก่ต้องเก็บเกี่ยวในระยะสายเลือดขึ้นไป โดยผลมีสีเขียวอ่อนและเริ่มมีจุดประสีม่วงแดง 

(ระยะที่ 2) เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นผลสุกต่อไปได้ และอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เม่ือถึงปลายทาง  
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2.2 การแบ่งช้ันคุณภาพ 

ผลมังคุดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ผลมังคุดในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด มีกลีบเลี้ยงและขั้วผลสมบูรณ์ ผลมีต าหนิได้เล็กน้อย โดยต าหนิ

ที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของผลมังคุด มีเนื้อแก้ว และ/หรือเนื้อมียางเหลืองในผลได้ 

ไม่เกิน 5% ของจ านวนผลหรือน้ าหนัก ทั้งนี้ ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะ

ภายนอก คุณภาพของเนื้อมังคุด คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ผลมังคุดในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต าหนิได้เล็กน้อย ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรงและสี
 
 

(2) ต าหนิเล็กน้อยที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลตื้นๆ และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช        

โดยขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 30% ของพื้นที่ผิวของผลมังคุด 

(3) มีเนื้อแก้ว และ/หรือเนื้อมยีางเหลืองในผลได้ไม่เกิน 10% ของจ านวนผลหรือน้ าหนัก 

ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อมังคุด คุณภาพ

ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.3 ชั้นสอง (Class II) 

ผลมังคุดในชั้นนี้รวมผลมังคุดที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า ที่ก าหนด

ในข้อ 2.1 ผลมังคุดในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรงและสี
   

(2) ต าหนิที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลตื้นๆ และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช โดยขนาดของ

ต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 50% ของพื้นที่ผิวของผลมงัคุด   

(3) เนื้อแก้ว และ/หรือเนื้อมยีางเหลืองในผลได้ไม่เกิน 20% ของจ านวนผลหรือน้ าหนัก 

ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเนื้อมังคุด คุณภาพ

ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  
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3.  ขนาด 

ขนาดของผลมังคุดพิจารณาจากน้ าหนักต่อผล ตามตารางท่ี 1 ดังนี้  

ตารางที่ 1 ขนาดของผลมังคุด  

 

รหัสขนาด 
น ้าหนักต่อผล  

(กรัม) 

1 100  

2   85 - 100 

3 70 - 85 

4 55 - 70 

5   30 - 55 

หมายเหต ุ

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่งชั้น

คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อ 

ช้ันทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

4.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ ส าหรับผลมังคุด                

ที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดังนี้  

4.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

ความคลาดเคล่ือนยอมให้มีได้ไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลมังคุดที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นพิเศษ (ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ใน

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 4.1.2) 

4.1.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

ความคลาดเคลื่อนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลมังคุดที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ใน

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 4.1.3) 
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4.1.3 ชั้นสอง (Class II) 

ความคลาดเคลื่อนยอมให้มีได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลมังคุดที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม

ข้อก าหนดของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือไม่ได้ตามข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มีรอยช้ า ผลเน่าเสีย 

หรือมีลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค  

4.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ผลมังคุดทุกรหัสขนาดมีผลมังคุดที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10% โดยจ านวน

หรือน้ าหนักของผลมังคุด 

5.  การบรรจุ 

5.1 ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม สามารถป้องกันความเสียหายที่มี

ผลกระทบต่อคุณภาพของผลมังคุดได้ วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด และมีคุณภาพ หากมีการ

ใช้วัสดโุดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้าต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ  

5.2 ความสม่ าเสมอ 

ผลมังคุดที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีการจัดเรียงเสนอสม่ าเสมอทั้งในเรื่องคุณภาพ ขนาด และ สี กรณี

ที่มองเห็นผลมังคุดจากภายนอกภาชนะบรรจุ ผลมังคุดส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด  

6.  ฉลากและเครื่องหมาย 

6.1 ผลิตผลทีจ่ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ ส่ิงห่อหุ้ม ส่ิงผูกมัด ป้ายสินค้าหรือผลิตผล โดยต้อง

มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “มังคุด”  

(2) น้ าหนักสุทธิ 

(3) ช้ันคุณภาพ 

(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด  
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(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้น าเข้า และ/หรือผู้จ าหน่าย  

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีทีน่ าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) วันที่ผลิต และ/หรือบรรจุ 

(8) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.2 ผลิตผลทีไ่ม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็นได้ง่าย 

ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “มังคุด”  

(2) น้ าหนักสุทธิ 

(3) ช้ันคุณภาพ 

(4) รหัสขนาด และ/หรือขนาด  

(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือผู้น าเข้า และ/หรือผู้จ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่อยู่ส านักงาน

ใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) วันที่ผลิต และ/หรือบรรจุ 

(8) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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6.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 

และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7.  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในผลมังคุดให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1/ 

8.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลมังคุดให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2/
 และ มกษ. 9002 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินค้า

เกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง : ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้  

9.  สุขลักษณะ 

ผลมังคุดต้องผ่านกระบวนการผลิตท่ีถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

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

การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

10.  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

10.1 วิธีวิเคราะห์ 

 ให้ใช้ตามตารางที่ 2 ดังนี้ 

 

 

 

 

                                           
1/
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปื้อน   

2/ 
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารท่ีมีสารพษิตกค้าง  
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ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์ 
 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า  

   (ข้อ 2.1.1) 

ตรวจพินิจ - 

2. ความผิดปกติด้านรูปทรงและสี  

   (ข้อ 2.2) 

ตรวจพินิจ - 

3. ต าหนิที่ผิว  

   (ข้อ 2.2) 

ตรวจพินิจ - 

4. ขนาด 

    (ข้อ 3) 

ชั่งน้ าหนัก การวิเคราะห์โดย

น้ าหนัก (Gravimetry) 

10.2 วิธีชักตัวอย่าง  

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับ 

วิธชีักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างผลมังคุด  
 

 
ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างผลมังคุด (ข้อ 2.1.1 (1)) 

 
                                         (ก) กลีบเล้ียงและขั้วผลไม่สมบูรณ์  (ข้อ 2.1.1 (2)) 

 
                                     (ข) ผลมังคุดทีมี่รอยแตกและเส่ือมคุณภาพ   (ข้อ 2.1.1 (4)) 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างผลมังคุดท่ีไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 2.1.1)  

กลีบเลี้ยง 

ขั้วผล 

รอยแตก 
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                       (ค) ผลมังคุดทีมี่รอยบุบ และเส่ือมคุณภาพ   (ข้อ 2.1.1 (4)) 
 

                

       
                                   
                    (ง) ผลมังคุดท่ีมีความเสียหายจากศัตรูพืชซึ่งท าให้ผลมังคุดเน่าเสีย (ข้อ 2.1.1 (7)) 

 

                                            
                                (จ) มีศัตรูพืชติดไปกับผลมังคุด(ข้อ 2.1.1 (6)) 

 
                   ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างผลมังคุดที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 2.1.1) (ต่อ) 

มีศัตรูพืชติดไปกับผลมังคุด 

ร่องรอยศัตรูพืช 

รอยแตก 

รอยบุบ 

ร่องรอยศัตรูพืช 
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(ก) เนื้อแก้ว  (ข้อ 2.2) 

 

 
(ข) เนื้อมียางเหลืองในผล  (ข้อ 2.2) 

                                  

  ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างต าหนิของผลมังคุด (ข้อ 2.2) 
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ภาคผนวก ข 
ตารางดัชนกีารเก็บเกี่ยวผลมังคุด 

(ข้อ 2.1.2) 

ผลมังคุด ระยะการพัฒนา ลักษณะของผลมังคุด 

 

 

ระยะที่ 1 

 

 

- ผลมีสีเขียว 

- มียางในเปลือกมาก 

- เนื้อและเปลือกไม่สามารถแยกออกจากกันได้ 

 

 

ระยะที่ 2 

 

 
- ผลมีสีเขียวอ่อน และเริ่มมีจุดประสีม่วงแดง 

- เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันได้ยากถึงปานกลาง 

 

 

 

ระยะที่ 3 

 

-   -      

- ผลมีสีชมพูกระจายทั่วผล  

         - มียางในเปลือกน้อย 

         - เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันได้ปานกลาง 

 

 

ระยะที่ 4 

 

 
- ผลมีสีแดงอมม่วง 

- มียางในเปลือกน้อย 

 

 

 

 

 
ระยะที่ 5 

        
- ผลมีสีม่วงอมแดง 

       - ไม่มียางในเปลือก 

       - เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันไม่ทนต่อแรงกด    

- เป็นระยะที่เริ่มรับประทานได้  

 

 

ระยะที่ 6 

 

 
- ผลมีสีม่วงเข้มหรือสีม่วงด า 

- ไม่มียางในเปลือก 

- เนื้อและเปลือกแยกออกจากกันไม่ทนต่อแรงกด 
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