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มันฝรั่งเป็ นสินค้ าเกษตรที่ประเทศไทยมีการผลิตเพื่อจําหน่ายเป็ นผลิตผลสดและเป็ นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป
ในอุต สาหกรรมอาหาร การกําหนดมาตรฐานมั น ฝรั่ งสําหรั บ การแปรรู ป จึ งมี ค วามสําคั ญ เพื่ อ ส่ งเสริ ม
การพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัย สร้ างความเชื่อถือให้ สนิ ค้ านี้เป็ นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งในประเทศและ
การค้ าระหว่างประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานสินค้ าเกษตรจึงเห็นควรให้ จัดทํามาตรฐานสินค้ าเกษตร
เรื่อง มันฝรั่งสําหรับการแปรรูป
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ กําหนดขึ้นโดยใช้ เอกสารต่อไปนี้เป็ นแนวทาง
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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มาตรฐานสินค้าเกษตร

มันฝรัง่ สําหรับการแปรรูป
1.

ขอบข่าย
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ ใช้ กบั หัวมันฝรั่งซึ่งได้ จากพืชที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Solanum tuberosum L.
วงศ์ Solanaceae พันธุ์ท่ผี ลิตเป็ นการค้ า ที่ผ่านการเตรียมและบรรจุหีบห่ อ เพื่อจําหน่ายในรูป
ผลิตผลสดสําหรับการแปรรูปเป็ นมันฝรั่งทอดกรอบ

2.

คุณภาพ

2.1

ข้อกําหนดขั้นตํา่

2.1.1

มันฝรั่งทุ กชั้ นคุ ณ ภาพต้ องมีลั ก ษณะดังต่ อ ไปนี้ เว้ นแต่ จะมีข้อกําหนดเฉพาะของแต่ ละชั้ น
คุณภาพ และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ มไี ด้ ตามที่ระบุไว้
ก) เป็ นมันฝรั่งทั้งหัว
ข) ตรงตามพันธุ์
ค) สด
ง) เนื้อแน่น
จ) ไม่มกี ารงอกของตา
ฉ) ไม่มคี วามผิดปกติด้านรูปทรงที่มผี ลต่อการนําไปแปรรูป
ช) ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
ซ) ไม่เสื่อมคุณภาพหรือไม่เน่าเสียที่ทาํ ให้ ไม่เหมาะสมต่อการบริโภค
ฌ) ไม่มศี ตั รูพืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ของมันฝรั่ง
ญ) ไม่มคี วามเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของมันฝรั่ง
ฎ) ไม่มีความชื้นที่ผิดปกติท่ผี ิวมันฝรั่ง โดยไม่รวมถึงหยดนํา้ ที่เกิดหลังจากนํามันฝรั่งออกจาก
ห้ องเย็น
ฏ) ไม่มคี วามเสียหายเนื่องจากอุณหภูมติ ่าํ และ/หรืออุณหภูมสิ งู
ฐ) ไม่มกี ลิ่นแปลกปลอม
ฑ) มีค่าความถ่วงจําเพาะ (specific gravity) ไม่ต่าํ กว่า 1.070

2.1.2

มันฝรั่งต้ องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ผิวเปลือกพัฒนาสมบูรณ์ ซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ ฤดูกาล
แหล่งที่ปลูก และ/หรือความต้ องการของตลาด
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2.2

2

การแบ่งชั้นคุณภาพ
มันฝรั่งตามมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ แบ่งเป็ น 2 ชั้นคุณภาพ ดังนี้

2.2.1

ชั้นหนึง่ (Class I)
มั น ฝรั่ งในชั้ น นี้ ต้ องมี คุ ณ ภาพดี ท่ี สุ ด ไม่ มี รอยแตกตามธรรมชาติ ไม่ มี ค วามเสี ย หายจาก
เครื่ อ งมื อ /เครื่ อ งจักร ผิว ด้ านนอกไม่ มี สีเขีย ว ในกรณี ท่ีมีตําหนิ ต้อ งมองเห็น ได้ ไม่ ชัด เจน
และไม่มผี ลกระทบต่อรูปลักษณ์ทว่ั ไป คุณภาพของเนื้อมันฝรั่ง และคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา
มันฝรั่งในชั้นนี้ ต้ องมีค่าความถ่วงจําเพาะไม่ต่าํ กว่า 1.081

2.2.2

ชั้นสอง (Class II)
มันฝรั่งในชั้นนี้รวมมันฝรั่งที่มีคุณภาพไม่เข้ าชั้นที่สูงกว่ า แต่ มีคุณภาพตามข้ อกําหนดขั้นตํ่า
ข้ อ 2.1 มันฝรั่งในชั้นนี้มีความผิดปกติด้านสีหรือตําหนิได้ ทั้งนี้ความผิดปกติหรือตําหนิต้อง
ไม่มผี ลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อมันฝรั่ง และคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา ดังต่อไปนี้
ก) รอยแตกตามธรรมชาติ กว้ างไม่เกิน 1 cm ลึกไม่เกิน 1 cm
ข) ความเสียหายจากเครื่องมือ/เครื่องจักร ยาวไม่เกิน 1 cm ลึกไม่เกิน 1 cm
ค) ผิวด้ านนอกมีสเี ขียว โดยรวมไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผวิ ของมันฝรั่ง
ง) ตําหนิท่ผี วิ เช่น รอยถลอกหรือรอยชํา้ เนื่องจากการเก็บเกี่ยว หรือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผวิ ของมันฝรั่ง

3.

การจัดขนาด
การจัดขนาดของมันฝรั่งวัดจากส่วนที่กว้ างที่สดุ ต้ องไม่น้อยกว่า 4.5 cm และไม่มากกว่า 9.0 cm

4.

เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ น
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้ มีได้ ในแต่ละรุ่นที่ส่งมอบ สําหรับมันฝรั่ง
ที่ไม่เป็ นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ มีดงั นี้

4.1

เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นเรื่องคุณภาพ

4.1.1

ชั้นหนึง่ (Class I)
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยนํา้ หนักของมันฝรั่งที่มีคุณภาพไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดของ
ชั้นหนึ่ง (ข้ อ 2.2.1) แต่เป็ นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้ อ 2.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ ใน
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้ อ 4.1.2)
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ชั้นสอง (Class II)
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% โดยนํ้าหนักของมันฝรั่งที่มีคุณภาพไม่ เป็ นไปตามข้ อกําหนด
ของชั้ น สอง (ข้ อ 2.2.2) หรื อ ไม่ ไ ด้ ข้ อ กํา หนดขั้ น ตํ่ า (ข้ อ 2.1.1) แต่ ต้ องไม่ เ น่ า เสี ย
หรือมีลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะสําหรับการนําไปใช้ เป็ นวัตถุดบิ สําหรับการแปรรูป

4.2

เกณฑ์ความคลาดเคลือ่ นเรื่องขนาด
มีมันฝรั่งที่ไม่เป็ นไปตามข้ อกําหนดขั้นตํ่าเรื่องขนาด (ข้ อ 3) ปนมาได้ ไม่เกิน 5% โดยนํา้ หนัก
ของมันฝรั่งในแต่ละภาชนะบรรจุ

5.

การบรรจุหีบห่อ

5.1

ความสมํา่ เสมอ
มันฝรั่งที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้ องมีความสมํ่าเสมอทั้งในเรื่องคุณภาพและขนาด
กรณีท่มี องเห็นมันฝรั่งจากภายนอกภาชนะบรรจุ มันฝรั่งส่วนที่มองเห็นต้ องเป็ นตัวแทนของ
ผลิตผลทั้งหมด

5.2

ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ ต้ อ งมี คุ ณ ภาพ ถู ก สุขลั ก ษณะ ไม่ มี ก ลิ่ น และสิ่งแปลกปลอม สามารถป้ องกั น
ความเสียหายที่มผี ลกระทบต่อคุณภาพของมันฝรั่งได้

6.

การแสดงฉลากและเครือ่ งหมาย

6.1

เอกสารกํากับสินค้า
ต้ องมีข้อมูลที่ระบุถึงสินค้ าในแต่ละภาชนะบรรจุหรือรุ่นที่ส่งมอบ ที่อ่านได้ ชัดเจน ไม่หลุดลอก
ไม่เป็ นเท็จหรือหลอกลวง อย่างน้ อยดังต่อไปนี้
ก) ชื่อพันธุ์
ข) นํา้ หนักสุทธิ
ค) ชั้นคุณภาพ
ง) ชื่อและที่ต้งั ของผู้ผลิต หรือผู้รวบรวม หรือประเทศผู้ผลิต
จ) วันที่เก็บเกี่ยว และวันที่บรรจุ
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6.2

เครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การใช้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนดลักษณะ
ของเครื่องหมาย การใช้ เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้ าเกษตร
พ.ศ.2553 และประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติท่เี กี่ยวข้ อง

7.

สารปนเปื้ อน
ปริ ม าณสารปนเปื้ อนในมั น ฝรั่ งให้ เป็ นไปตามข้ อ กําหนดในกฎหมายหรื อ ข้ อ กําหนดของ
มาตรฐานสินค้ าเกษตรที่เกี่ยวข้ อง

8.

สารพิษตกค้าง
ปริมาณสารพิษตกค้ างในมันฝรั่ง ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และ มกษ. 9002
มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้ าง: ปริมาณสารพิษตกค้ างสูงสุด และ มกษ. 9003
มาตรฐานสิน ค้ าเกษตร เรื่ อ ง สารพิ ษ ตกค้ าง: ปริ ม าณสารพิ ษ ตกค้ างสูงสุด ที่ป นเปื้ อนจาก
สาเหตุท่ไี ม่อาจหลีกเลี่ยงได้

9.

สุขลักษณะ
การผลิตและการปฏิบัติต่อมันฝรั่งในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง
ต้ องปฏิบัติอย่ างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนที่จะก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
หรือได้ รับการรับรองตาม มกษ.9001 มาตรฐานสินค้ าเกษตร เรื่อง การปฏิบั ติทางการเกษตรที่ดี
สําหรับพืชอาหาร หรือมาตรฐาน GAP ที่เทียบเท่า

10.

วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง

10.1

วิธีวิเคราะห์
ให้ ใช้ ตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะห์
ข้อกําหนด
วิธีวิเคราะห์
ตรวจพินิจและการใช้ ประสาทสัมผัส
1. คุณภาพตาม
ข้ อกําหนดขั้นตํ่า
(ข้ อ 2.1)
2. ขนาด
วัดความยาวเส้ นผ่าศูนย์กลาง ณ ส่วนที่กว้ างที่สดุ
(ข้ อ 3)
ของมันฝรั่ง

หลักการ
-

length
measurement

5
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ข้อกําหนด
วิธีวิเคราะห์
ชั่งมันฝรั่งในอากาศให้ ได้ 5 kg จากนั้นนําไปชั่งใน
3. ค่าความ
ถ่วงจําเพาะ
นํ้าด้ วยเครื่ องชั่งแขวนเพื่ อหานํ้าหนั กมันฝรั่งในนํ้า
(ข้ อ 2.1.1(ฑ)) นํามาคํานวณค่าความถ่วงจําเพาะ โดยใช้ สตู ร
ค่าความถ่วงจําเพาะ
=
นํา้ หนักมันฝรั่งในอากาศ
นํา้ หนักมันฝรั่งในอากาศ–นํา้ หนักมันฝรั่งในนํา้

หลักการ
specific
gravity

หรื อ ใช้ วิ ธีอ่ืน ที่ส ามารถเทียบเคี ย งได้ เช่ น วิธีห า
ค่า gross solid หรือ total solid

10.2

วิธีชกั ตัวอย่าง
ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและข้ อกําหนดของมาตรฐานสินค้ าเกษตร
ที่เกี่ยวกับวิธชี ักตัวอย่าง
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6

ภาคผนวก ก
ภาพแสดงตัวอย่างมันฝรัง่ สําหรับการแปรรูป

(ก) มีความผิดปกติด้านรูปทรง (ข้ อ 2.1.1(ฉ))

(ข) มีความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของมันฝรั่ง (ข้ อ 2.1.1(ญ))
ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างมันฝรั่งที่ไม่ผ่านข้ อกําหนดขั้นตํ่า (ข้ อ 2.1)

(ก) รอยแตกตามธรรมชาติ กว้ างไม่เกิน 1 cm ลึกไม่เกิน 1 cm (ข้ อ 2.2.2(ก))
ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างตําหนิของมันฝรั่งที่ผ่านข้ อกําหนด (ข้ อ 2.2.2)
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(ข) ความเสียหายจากเครื่องมือ/ เครื่องจักร ยาวไม่เกิน 1 cm ลึกไม่เกิน 1 cm (ข้ อ 2.2.2(ข))

(ค) ผิวด้ านนอกมีสเี ขียว โดยรวมไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผวิ ของมันฝรั่ง (ข้ อ 2.2.2(ค))

(ง) ตําหนิท่ผี วิ เช่น รอยถลอก หรือรอยชํา้ เนื่องจากการเก็บเกี่ยว หรือการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
ไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผิวของมันฝรั่ง (ข้ อ 2.2.2(ง))
ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างตําหนิของมันฝรั่งที่ผ่านข้ อกําหนด (ข้ อ 2.2.2) (ต่อ)

