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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

แตงโม 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ครอบคลุมผลแตงโม (watermelon) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrullus lanatus 

(Thunb.) Matsum. & Nakai (ชื่อพ้อง: Citrullus vulgaris Schard) อยู่ในวงศ์ Cucurbitaceae พันธุ์ที่ผลิต

เป็นการค้า เพื่อน ามาบริโภคสด  

1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ไม่ครอบคลุมผลแตงโมที่ใช้แปรรูปในอุตสาหกรรม 

2.  คุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.1 ข้อก าหนดขั้นต้น 

2.1.1 ผลแตงโมทุกชั้นคุณภาพต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละชั้นคุณภาพ 

และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้  

(1) เป็นแตงโมทั้งผล  

(2) มีลักษณะตรงตามพันธุ์
 1/

 

(3) เป็นผลแตงโมสด  

(4) ไม่มีรอยช้ าที่ท าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค และไม่เส่ือมคุณภาพหรือไม่เน่าเสีย 

(5) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ 

(6) ไม่มีรอยแตก 

(7) ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลแตงโม 

(8) ไม่มรี่องรอยความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อแตงโม 

(9) ไม่มีความชื้นที่ผิดปกติท่ีผิวผลแตงโม โดยไมร่วมหยดน้ าที่เกิดหลังจากน าผลแตงโมออกจากห้องเย็น 

(10) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และ/หรือ อุณหภูมิสูง 

(11) ไม่มีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือ รสชาติที่ผิดปกติ 

1/
 อาจมีการดัดแปลงรูปทรง และ/หรือ ผิวเปลือกของผลแตงโมให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด  
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2.1.2 ผลแตงโมต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ขึ้นกับพันธุ์ ฤดูกาล และแหล่งที่ปลูก โดยต้องมี

ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ (total soluble solids, TSS)
 
ไม่ต่ ากว่า 9 

๐
Brix เพื่อให้อยู่ในสภาพที่

ยอมรับได้เม่ือถึงปลายทาง 

2.2 ช้ันคุณภาพ 

ผลแตงโมตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ม ี3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ผลแตงโมในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด มีขั้วผลติดอยู่โดยมีความยาวไม่เกิน 5 เซนติเมตร มีปริมาณ
ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ าได้ไม่ต่ ากว่า 11 

๐
Brix ไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรงและสี

2/
 และ           

ต าหนิที่ผิว ในกรณีที่มีความผิดปกติหรือต าหนิต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อลักษณะ

ภายนอกของผลแตงโม คุณภาพของเนื้อแตงโม คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอใน

ภาชนะบรรจุ  

2.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ผลแตงโมในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี อาจมีความผิดปกติหรือต าหนิได้เล็กน้อย ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรงและสี
 2/
  

(2) ต าหนิเล็กน้อยที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลเป็นตื้นๆ และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช 

โดยขนาดของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้อง ไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวของผลแตงโม 

ความผิดปกติหรือต าหนิจะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลแตงโม คุณภาพของเนื้อแตงโม 

คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.3 ชั้นสอง (class II) 

ผลแตงโมในชั้นนี้รวมผลแตงโมที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต้นที่ก าหนด

ในข้อ 2.1 ผลแตงโมในชั้นนี้มีความผิดปกติหรือต าหนิได้ ดังต่อไปนี้  

(1) ความผิดปกติด้านรูปทรงและสี
 2/ 

(2) ต าหนิที่ผิวซึ่งเกิดจากรอยขีดข่วน รอยแผลเป็นตื้นๆ และร่องรอยการท าลายของศัตรูพืช โดยขนาด

ของต าหนิที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 15% ของพื้นที่ผิวของผลแตงโม 

(3) มีรอยช้ าที่ผิวเปลือกได้เล็กน้อย 

ความผิดปกติ ต าหนิ หรือรอยช้ า จะต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลแตงโม คุณภาพของ

เนื้อแตงโม คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

 

2/
 สีของผิวเปลือกแตงโมบริเวณท่ีเป็นสีเหลืองเนื่องจากเป็นส่วนท่ีสัมผัสกับผิวดิน และการดัดแปลงรูปทรง และ/หรือ  

ผิวเปลือกของผลแตงโมไม่ถือเป็นความผิดปกติ 
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3.  ขนาด 

ขนาดของผลแตงโมพิจารณาจากน้ าหนักต่อผล ดังนี้  

ตารางที่ 1 ขนาดของผลแตงโม 
3/ 

 

รหัสขนาด 
น ้าหนักต่อผล  

(กิโลกรัม) 

1 7.0  

2 6.0 ถึง 7.0 

3 5.0 ถึง 6.0 

4 4.0 ถึง 5.0 

5 3.0 ถึง 4.0 

6 2.0 ถึง 3.0 

7 ≤2.0 

หมายเหต ุ

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่งชั้น

คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อชั้น         

ทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

4.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุ ส าหรับผลแตงโม                

ที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ ดังนี้  

4.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลแตงโมที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นพิเศษ                

(ข้อ 2.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือน

ของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 4.1.2) 

3/
 ข้อมูลจากผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ส่งออก และจากโครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะส าคัญท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ             

การแบ่งชั้นคุณภาพ การก าหนดรหัสขนาด และแนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีของแตงโม ของส านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการด าเนินโครงการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

ก าแพงแสน 
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4.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลแตงโมที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง               

(ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือน

ของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 4.1.3) 

4.1.3 ชั้นสอง (class II) 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของผลแตงโมที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นสอง             

(ข้อ 2.2.3) หรือตามข้อก าหนดขั้นต้น (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มีรอยช้ า ผลเน่าเสีย หรือมีลักษณะอื่น              

ที่ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค  

4.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ยอมให้มีผลแตงโมที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดที่ระบุถัดไปหนึ่งรหัสขนาดปนมาได้ ไม่เกิน 10% โดย

จ านวนหรือน้ าหนักของผลแตงโม 

5.  การบรรจุ 

5.1 ผลแตงโมที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องมีความสม่ าเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ์ คุณภาพ ขนาด และสี

ส่วนของผลแตงโมที่มองเห็นได้จากภายนอกภาชนะบรรจุ ต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด  

5.2 ต้องบรรจุผลแตงโมในลักษณะทีส่ามารถป้องกันความเสียหายที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลแตงโมได ้

วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด และมีคุณภาพ ถ้ามีการใช้วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับ

ทีเ่กี่ยวกับข้อมูลทางการค้าต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ  

5.3 ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานต่อการ

ขนส่ง และรักษาคุณภาพของผลแตงโมได้เมื่อถึงปลายทาง  

6.  เครือ่งหมายและฉลาก 

6.1 ผลิตผลทีจ่ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ ส่ิงห่อหุ้ม ส่ิงผูกมัด ป้ายสินค้า หรือผลแตงโม โดยต้อง

มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “แตงโม” หรือ “แตงโมไร้เมล็ด” และ/หรือ “ชื่อพันธุ์แตงโม”  
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(2) ให้ระบุสีของเนื้อแตงโม 

(3) ช้ันคุณภาพ 

(4) รหัสขนาด/ขนาด (ถ้าม)ี 

(5) น้ าหนักสุทธิ 

(6) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จ าหน่าย  

ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิตหรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีทีน่ าเข้า ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้น าเข้า  

(7) ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(8) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.2 ผลิตผลทีไ่ม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องอ่านได้

ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ช่ือผลิตผล  

ให้ระบุข้อความว่า “แตงโม” หรือ “แตงโมไร้เมล็ด” และ/หรือ “ชื่อพันธุ์แตงโม”  

(2) ให้ระบุสีของเนื้อแตงโม 

(3) ช้ันคุณภาพ 

(4) รหัสขนาด/ขนาด (ถ้าม)ี  

(5) น้ าหนักสุทธิ 

(6) จ านวนผลต่อภาชนะบรรจุ (ถ้าม)ี 

(7) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย และหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้

อาจแสดงชื่อและที่ต้ังส านักงานใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีทีน่ าเข้า ให้ระบุชื่อและที่ต้ังของ ผู้น าเข้า  

(8)  ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 
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(9) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

6.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

7.  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในผลแตงโมให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

8.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลแตงโมให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 

9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได้  

9.  สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติต่อผลแตงโมในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง               

ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอนัตรายต่อผู้บริโภค 
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10.  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

10.1 วิธีวิเคราะห์ให้ใช้ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์ 
 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต้น 

(ข้อ 2.1.1) 

ตรวจพินิจ - 

2. ปริมาณของแข็งทั้งหมดทีล่ะลายน้ าได้ 

(ข้อ 2.1.2 และ 2.2.1) 
Refractometer method 

(AOAC 932.12) หรือ                   

ใช้วิธีท่ีมีความถูกต้องเทียบเท่า  

(equivalent method) 

Refractometry 

 

3. ความผิดปกติด้านรูปทรงและสี        

(ข้อ 2.2) 

ตรวจพินิจ - 

4. ต าหนิที่ผิว  

(ข้อ 2.2) 

ตรวจพินิจ - 

5. ขนาด 
(ข้อ 3) 

ชั่งน้ าหนัก Gravimetry 

10.2 วิธีชักตัวอย่างให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้า

เกษตรที่เกี่ยวกับวิธีชักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างผลแตงโม  
 

                 

(ก) รูปทรงกลม (round) เนื้อสีแดง 

                

(ข) รูปทรงรีกว้าง (broad elliptical) เนื้อสีแดง 

                

(ค) รูปทรงรีกว้าง (broad elliptical) เนื้อสีเหลือง 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างผลแตงโมมีเมล็ด พันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้า 
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(ง) รูปทรงขอบขนาน (oblong) หรือยาวรี เนื้อสีแดง 

                

(จ) รูปทรงขอบขนาน (oblong) หรือยาวรี เนื้อสีแดง 

               

(ฉ) รูปทรงขอบขนาน (oblong) หรือยาวรี เนื้อสีเหลืองอมส้ม 

ภาพที่ ก.1 ตัวอย่างผลแตงโมมีเมล็ด พันธุ์ท่ีผลิตเป็นการค้า (ต่อ) 
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(ก) รูปทรงกลม (round) เนื้อสีแดง 

 

               

(ข) รูปทรงกลม (round) เนื้อสีเหลือง 

 

                

(ค) รูปทรงรีกว้าง (broad elliptical) เนื้อสีแดง 

ภาพที่ ก.2 ตัวอย่างผลแตงโมไร้เมล็ด พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า   
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(ก) ผลแตงโมที่ไม่สะอาด มีเศษดินติดที่ผิว                (ข) ผลแตงโมที่มีรอยช้ าที่ท าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค                                          

 

       
(ค) ผลแตงโมที่มีรอยแตก                                     (ง) ผลแตงโมที่มีความเสียหายจากโรคพืชท าให้ผลเน่าเสีย  

 

                
(จ) ผลแตงโมที่ถูกหนอนเส้ียนดินเข้าท าลาย                 (ฉ) ผลแตงโมที่ถูกหนอนเจาะผลเข้าท าลาย  

ภาพที่ ก.3 ตัวอย่างลักษณะผลแตงโมที่ไม่ผ่านข้อก าหนดขั้นต้น 
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                   (ก)                                           (ข)                                          (ค) 

ภาพที่ ก.4  (ก) ผลแตงโมท่ีไม่มีความผิดปกติด้านรูปทรง  

      (ข) ผลแตงโมที่มรีูปทรงผิดปกติเล็กน้อย (ยอมรับได้) 

      (ค) ผลแตงโมที่มีรูปทรงผิดปกติซึ่งมีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลแตงโม     

                (ยอมรับไม่ได้)  

 

                                  

ภาพที่ ก.5 ตัวอย่างรูปทรงของผลแตงโมที่มีการดัดแปลงรูปทรงเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมและหัวใจ         

             เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติด้านรูปทรง  

 

        

ภาพที่ ก.6 ผลแตงโมที่มีสีของผิวเปลือกบางส่วนเป็นสีเหลืองเนื่องจากเป็นส่วนที่สัมผัสกับผิวดิน          

             ซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติด้านสี 

บริเวณผิวเปลือก

บางส่วนเป็นทีสี่เหลือง 
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(ก) รอยขีดข่วนที่ยอมรับได้ (ภาพซ้าย) และยอมรับไม่ได้ (ภาพขวา) เนื่องจากมขีนาดต าหนิที่ผิว 

โดยรวมเกิน 15% ของพื้นที่ผิวของผลแตงโม 

 

       

(ข) รอยแผลเปน็ตื้นๆ ที่ยอมรับได้ (ภาพซ้าย) และยอมรับไม่ได้ (ภาพขวา) เนื่องจากมีขนาดต าหนิที่ผิว 

โดยรวมเกิน 15% ของพื้นที่ผิวของผลแตงโม 

 

                

(ค) ร่องรอยการท าลายของหนอนไถเปลือกที่ยอมรับได้ (ภาพซ้าย) และยอมรับไม่ได้ (ภาพขวา)   

เนื่องจากมีขนาดต าหนิที่ผิวโดยรวมเกิน 15% ของพื้นที่ผิวของผลแตงโม 

ภาพที่ ก.7 ตัวอย่างลักษณะต าหนิที่ผิวของผลแตงโม 


	ปกใน
	ปกนอก
	คณะกรรมการ
	คำนำ
	ประกาศ
	ร่างมาตรฐานแตงโม-เสนอกรรมการใหญ่



