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มันฝร่ังเป็นสินค้าเกษตรที่ประเทศไทยมีการผลิตเพ่ือจาํหน่ายเป็นผลิตผลสดและเป็นวัตถุดิบเพ่ือการแปรรูป

ในอุตสาหกรรมอาหาร การกําหนดมาตรฐานมันฝร่ังสําหรับการแปรรูปจึงมีความสําคัญเพ่ือส่งเสริม       

การพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัย สร้างความเช่ือถือให้สนิค้าน้ีเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในประเทศและ

การค้าระหว่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นควรให้จัดทาํมาตรฐานสินค้าเกษตร 

เร่ือง มันฝร่ังสาํหรับการแปรรปู  

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี กาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

The United Nations Economic Commission for Europe. 2011. UNECE Standard FFV-52 

concerning the marketing and commercial quality control of EARLY AND WARE POTATOES. 

UNECE STANDARD FFV-61. 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

มนัฝรัง่สาํหรบัการแปรรูป 

1. ขอบข่าย  

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ใช้กบัหัวมันฝร่ังซ่ึงได้จากพืชที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Solanum tuberosum L.  

วงศ์ Solanaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า ที่ผ่านการเตรียมและบรรจุหีบห่อ เพ่ือจาํหน่ายในรูป

ผลิตผลสดสาํหรับการแปรรูปเป็นมันฝร่ังทอดกรอบ 

2. คุณภาพ                                                                                                          

2.1 ขอ้กาํหนดขั้นตํา่ 

2.1.1 มันฝร่ังทุกช้ันคุณภาพต้องมีลักษณะดังต่อไปน้ี เว้นแต่จะมีข้อกาํหนดเฉพาะของแต่ละช้ัน

คุณภาพ และเกณฑค์วามคลาดเคล่ือนที่ยอมให้มไีด้ตามที่ระบุไว้ 

ก)   เป็นมันฝร่ังทั้งหัว 

ข)   ตรงตามพันธุ ์

ค)   สด  

ง)   เน้ือแน่น  

จ)   ไม่มีการงอกของตา  

ฉ)   ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงที่มีผลต่อการนาํไปแปรรูป 

ช)   ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเหน็ได้  

ซ)   ไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสียที่ทาํให้ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค  

ฌ)   ไม่มีศตัรูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณข์องมันฝร่ัง 

ญ)   ไม่มีความเสยีหายเน่ืองมาจากศตัรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของมันฝร่ัง 

ฎ)   ไม่มีความช้ืนที่ผิดปกติที่ผิวมันฝร่ัง โดยไม่รวมถึงหยดนํา้ที่เกิดหลังจากนาํมันฝร่ังออกจาก

ห้องเยน็ 

ฏ)   ไม่มีความเสยีหายเน่ืองจากอณุหภมิูตํ่า และ/หรืออณุหภมิูสงู 

ฐ)   ไม่มีกล่ินแปลกปลอม 

ฑ) มีค่าความถ่วงจาํเพาะ (specific gravity) ไม่ตํ่ากว่า 1.070 

2.1.2 มันฝร่ังต้องมีอายุการเกบ็เกี่ยวที่เหมาะสม ผิวเปลือกพัฒนาสมบูรณ์ ซ่ึงขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล 

แหล่งที่ปลูก และ/หรือความต้องการของตลาด  

 



มกษ. 1524-2561 

 

 

2 

2.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ 

มันฝร่ังตามมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี แบ่งเป็น 2 ช้ันคุณภาพ ดังน้ี 

2.2.1  ชั้นหนึง่ (Class I) 

มันฝร่ังในช้ันน้ีต้องมีคุณภาพดีที่สุด ไม่มีรอยแตกตามธรรมชาติ ไม่มีความเสียหายจาก

เคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร ผิวด้านนอกไม่มีสีเขียว ในกรณีที่มีตําหนิต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน  

และไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณท์ัว่ไป คุณภาพของเน้ือมันฝร่ัง และคุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา  

มันฝร่ังในช้ันน้ี ต้องมค่ีาความถ่วงจาํเพาะไม่ตํ่ากว่า 1.081  

2.2.2 ชั้นสอง (Class II) 

มันฝร่ังในช้ันน้ีรวมมันฝร่ังที่มีคุณภาพไม่เข้าช้ันที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อกาํหนดขั้นตํ่า     

ข้อ 2.1 มันฝร่ังในช้ันน้ีมีความผดิปกตด้ิานสหีรือตาํหนิได้ ทั้งน้ีความผดิปกติหรือตาํหนิต้อง 

ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมันฝร่ัง และคุณภาพระหว่างการเกบ็รักษา ดงัต่อไปน้ี 

ก)   รอยแตกตามธรรมชาต ิกว้างไม่เกนิ 1 cm ลึกไม่เกนิ 1 cm 

ข)   ความเสยีหายจากเคร่ืองมือ/เคร่ืองจักร ยาวไม่เกนิ 1 cm ลึกไม่เกนิ 1 cm 

ค)   ผวิด้านนอกมีสเีขียว โดยรวมไม่เกนิ 5% ของพ้ืนที่ผิวของมันฝร่ัง 

ง)   ตาํหนิที่ผวิ เช่น รอยถลอกหรือรอยชํา้ เน่ืองจากการเกบ็เกี่ยว หรือการจัดการหลังการเกบ็เกี่ยว 

ไม่เกนิ 5% ของพ้ืนที่ผิวของมันฝร่ัง 

3. การจดัขนาด 

การจัดขนาดของมันฝร่ังวัดจากส่วนที่กว้างที่สดุ ต้องไม่น้อยกว่า 4.5 cm และไม่มากกว่า 9.0 cm 

4. เกณฑค์วามคลาดเคลือ่น 

เกณฑค์วามคลาดเคล่ือนเร่ืองคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละรุ่นที่ส่งมอบ สาํหรับมันฝร่ัง

ที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดงัน้ี 

4.1 เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเร่ืองคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นหนึง่ (Class I) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกนิ 5% โดยนํา้หนักของมันฝร่ังที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดของ

ช้ันหน่ึง (ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของช้ันสอง (ข้อ 2.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ใน

เกณฑค์วามคลาดเคล่ือนของคุณภาพช้ันสอง (ข้อ 4.1.2) 
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4.1.2 ชั้นสอง (Class II) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยนํ้าหนักของมันฝร่ังที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อกาํหนด

ของช้ันสอง (ข้อ 2 .2 .2) หรือไม่ได้ข้อกําหนดขั้นตํ่ า (ข้อ 2.1 .1) แต่ต้องไม่เน่าเสีย  

หรือมีลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะสาํหรับการนาํไปใช้เป็นวัตถุดบิสาํหรับการแปรรปู 

4.2 เกณฑค์วามคลาดเคลือ่นเร่ืองขนาด 

มีมันฝร่ังที่ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดขั้นตํ่าเร่ืองขนาด (ข้อ 3) ปนมาได้ไม่เกนิ 5% โดยนํา้หนัก

ของมนัฝร่ังในแต่ละภาชนะบรรจุ 

5. การบรรจุหีบห่อ 

5.1 ความสมํา่เสมอ 

มันฝร่ังที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีความสมํ่าเสมอทั้งในเร่ืองคุณภาพและขนาด  

กรณีที่มองเห็นมันฝร่ังจากภายนอกภาชนะบรรจุ มันฝร่ังส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของ

ผลิตผลทั้งหมด  

5.2 ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกลิ่นและสิ่งแปลกปลอม สามารถป้องกัน   

ความเสยีหายที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของมันฝร่ังได้  

6. การแสดงฉลากและเครือ่งหมาย 

6.1 เอกสารกาํกบัสินคา้ 

ต้องมีข้อมูลที่ระบุถึงสินค้าในแต่ละภาชนะบรรจุหรือรุ่นที่ส่งมอบ ที่อ่านได้ชัดเจน ไม่หลุดลอก 

ไม่เป็นเทจ็หรือหลอกลวง อย่างน้อยดงัต่อไปน้ี 
ก)   ช่ือพันธุ ์

ข)   นํา้หนักสทุธ ิ
ค)   ช้ันคุณภาพ 
ง)   ช่ือและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้รวบรวม หรือประเทศผู้ผลิต 
จ)   วันที่เกบ็เกี่ยว และวันที่บรรจุ 
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6.2 เคร่ืองหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 

การใช้เคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดลักษณะ

ของเคร่ืองหมาย การใช้เคร่ืองหมาย และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร 

พ.ศ.2553 และประกาศสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7. สารปนเป้ือน 
ปริมาณสารปนเป้ือนในมันฝร่ังให้เป็นไปตามข้อกําหนดในกฎหมายหรือข้อกําหนดของ

มาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง 

8. สารพษิตกคา้ง 

ปริมาณสารพิษตกค้างในมันฝร่ัง ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9002 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเป้ือนจาก

สาเหตุที่ไม่อาจหลีกเล่ียงได้ 

9. สุขลกัษณะ 
การผลิตและการปฏบัิติต่อมันฝร่ังในขั้นตอนต่างๆ รวมถงึการเกบ็รักษา การบรรจุ และการขนส่ง 

ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

หรือได้รับการรับรองตาม มกษ.9001 มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

สาํหรับพืชอาหาร หรือมาตรฐาน GAP ที่เทยีบเทา่ 

10. วิธีวิเคราะหแ์ละชกัตวัอย่าง  

10.1 วิธีวิเคราะห ์

ให้ใช้ตามตารางที่ 1 ดังน้ี 

ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะห ์

ขอ้กําหนด วิธีวิเคราะห ์ หลกัการ 

1. คุณภาพตาม   
    ข้อกาํหนดขั้นตํ่า  
    (ข้อ 2.1) 

ตรวจพินิจและการใช้ประสาทสมัผสั - 

2. ขนาด  

    (ข้อ 3) 
วัดความยาวเส้นผ่าศนูย์กลาง ณ ส่วนที่กว้างที่สดุ

ของมันฝร่ัง 

length 

measurement 
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ขอ้กําหนด วิธีวิเคราะห ์ หลกัการ 

3. ค่าความ     

    ถ่วงจาํเพาะ  

    (ข้อ 2.1.1(ฑ)) 

ช่ังมันฝร่ังในอากาศให้ได้ 5 kg จากน้ันนาํไปช่ังใน

นํ้าด้วยเคร่ืองช่ังแขวนเพ่ือหานํ้าหนักมันฝร่ังในนํ้า 

นาํมาคาํนวณค่าความถ่วงจาํเพาะ โดยใช้สตูร 

ค่าความถ่วงจาํเพาะ  

=              นํา้หนักมันฝร่ังในอากาศ 

  นํา้หนักมันฝร่ังในอากาศ–นํา้หนักมันฝร่ังในนํา้ 

หรือใช้วิธีอื่นที่สามารถเทียบเคียงได้ เช่น วิธีหา 

ค่า gross solid หรือ total solid 

specific   

gravity 

10.2 วิธีชกัตวัอย่าง 

ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกาํหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตร     

ที่เกี่ยวกบัวิธชัีกตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตวัอย่างมนัฝรัง่สําหรบัการแปรรูป 

(ก) มีความผดิปกติด้านรูปทรง (ข้อ 2.1.1(ฉ)) 
 

 

 (ข) มีความเสยีหายเน่ืองมาจากศัตรพืูชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของมันฝร่ัง (ข้อ 2.1.1(ญ)) 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างมันฝร่ังที่ไม่ผ่านข้อกาํหนดขั้นตํ่า (ข้อ 2.1) 

 
(ก) รอยแตกตามธรรมชาติ กว้างไม่เกนิ 1 cm ลึกไม่เกนิ 1 cm (ข้อ 2.2.2(ก)) 

 
ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างตาํหนิของมันฝร่ังที่ผ่านข้อกาํหนด (ข้อ 2.2.2) 
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(ข) ความเสยีหายจากเคร่ืองมือ/ เคร่ืองจักร ยาวไม่เกนิ 1 cm ลึกไม่เกนิ 1 cm (ข้อ 2.2.2(ข))

   
(ค) ผวิด้านนอกมีสเีขยีว โดยรวมไม่เกนิ 5% ของพ้ืนที่ผวิของมันฝร่ัง (ข้อ 2.2.2(ค)) 

     
(ง) ตาํหนิที่ผวิ เช่น รอยถลอก หรือรอยชํา้ เน่ืองจากการเกบ็เกี่ยว หรือการจัดการหลังการเกบ็เกี่ยว     

ไม่เกนิ 5% ของพ้ืนที่ผิวของมนัฝร่ัง (ข้อ 2.2.2(ง)) 

ภาพท่ี ก.2 ตัวอย่างตาํหนิของมันฝร่ังที่ผ่านข้อกาํหนด (ข้อ 2.2.2) (ต่อ) 
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