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กระเทียมเปนสินคาเกษตรที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและการสงออก การกําหนดมาตรฐาน
กระเทียม จึงมีความสําคัญที่จะชวยสงเสริมพัฒนาคุณภาพในการผลิตใหไดมาตรฐาน เพ่ือใหผลิตผล
กระเทียมมีมาตรฐานทั้งดานคุณภาพและความปลอดภัย สรางความนาเช่ือถือใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศ
และการคาระหวางประเทศ เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค รวมทั้งสงเสริมการสงออกสินคา
เกษตรของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานกระเทียมขึ้น 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษา
ดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการบงช้ีคุณภาพ การแบงช้ันคุณภาพ และการกําหนดรหัส
ขนาดกระเทียม ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือการ
ดําเนินงานจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

UNECE. 1998. The UNECE Standard for Garlic (UNECE STANDARD FFV-18). The United 
Nations Economic Commission for Europe.  
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

กระเทียม 
1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ครอบคลุมกระเทียม (garlic) พันธุที่ผลิตเปนการคาที่มีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Allium sativum L. อยูในวงศ Alliaceae ซึ่งจําหนายในรูปกระเทียมแหง1/ มีการจัดเตรียม 
พรอมจําหนายเพื่อการบริโภค ทั้งนี้ ไมรวมกระเทียมที่ใชสําหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรม 

กระเทียมตามมาตรฐานนี้ แบงออกเปน 2 รูปแบบ ไดแก 
(1) กระเทียมหัว 
(2) กระเทียมกลีบ 

2 คุณภาพ 

2.1 คุณภาพข้ันต่ํา 

2.1.1 กระเทียมทุกช้ันคุณภาพ ตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน 
และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 

(1) กรณีกระเทียมหัว ตองคงสภาพเปนหัว มีเปลือกหุม  ในกรณีที่เปนกระเทียมกลีบตองมีเปลือกหุมสมบูรณ  
(2) มีสภาพสมบูรณ เนื้อแนน2/ 

(3) ไมงอก 
(4) ไมเนาเสีย หรือเส่ือมสภาพ ซึ่งทําใหไมเหมาะสมตอการบริโภค 

(5) ปลายกลีบไมมีติ่งที่ยาวผิดปกติ  

(6) สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามารถมองเห็นได 

(7) ไมมีศัตรูพืชที่มีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล 

(8) ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช 

                                          
1/ สังเกตไดจากเปลือกนอก และเปลือกหุมกลีบทั้งหมดแหง 
2/  เนื้อกระเทียมมีความเตงตึง ไมเหี่ยว หรือยน 
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(9) ไมมีความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก ยกเวนหยดน้ําที่เกิดหลังจากการนําออกจากหองเย็น 

(10) ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิสูง และ/หรือ อุณหภูมิต่ํา 

(11) ไมมีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือ รสชาติที่ผิดปกติ 

2.1.2 กระเทียมตองมีความแกไดที่ เหมาะสมกับพันธุและพ้ืนที่ปลูก ตองไดรับการเก็บเกี่ยว การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและการขนสงอยางระมัดระวัง เพ่ือใหอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง 

2.2 การแบงช้ันคุณภาพ 

กระเทียมตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ช้ันพิเศษ (extra class) 

กระเทียมในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะตรงตามพันธุ โดย 

(1) กระเทียมหัว  
- ไมมีกลีบหลุด 
- กลีบกระเทียมเกาะกันแนน  
- เปลือกดานนอกสมบูรณ ไมฉีกขาด  
- ตัดรากชิดฐาน แตตองไมทําใหเกิดความเสียหายหรือบาดแผลที่ฐาน 

(2) กระเทียมกลีบ 
- รูปทรงสม่ําเสมอ 

ทั้งนี้ กระเทียมในขอ (1) และขอ (2) ตองไมมีตําหนิ ในกรณีที่มีตําหนิตองเปนตําหนิผิวเผินเล็กนอยที่ไม
สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยไมมีผลตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา 
และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ  

2.2.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 

กระเทียมในชั้นนี้มีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามพันธุ โดย 

(1) กระเทียมหัว 
- ไมมีกลีบหลุด 
- กลีบเกาะกันคอนขางแนน 
- เปลือกดานนอกอาจฉีกขาดเล็กนอย  
- ความยาวรากไมเกิน 0.5 cm  
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(2) กระเทียมกลีบ 
- อาจมีรูปทรงไมสม่ําเสมอ 

ทั้งนี้ กระเทียมในขอ (1) และขอ (2) มีตําหนิไดเล็กนอย โดยตําหนิดังกลาวตองไมมีผลตอลักษณะทั่วไป
ของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ และไมมี
ผลกระทบตอคุณภาพเนื้อกระเทียม 

2.2.3 ช้ันสอง (class II) 
กระเทียมในชั้นนี้ ใชสําหรับกระเทียมหัว ซึ่งรวมกระเทียมที่มีคุณภาพไมเขาช้ันที่สูงกวา แตมีคุณภาพข้ันต่ํา
ตามที่กําหนดในขอ 2.1 โดยอาจมีตําหนิได ดังนี้ 

- การฉีกขาดของผิวเปลือกดานนอก หรือบางสวนของเปลือกนอกหายไป 
- รอยแผลที่สมานแลว หรือแผลถลอกเล็กนอย  
- รูปทรงอาจตางจากปกติได 
- กลีบกระเทียมอาจหายไปได ไมเกิน 2 กลีบตอหัว 

โดยกระเทียมยังคงลักษณะที่สําคัญในดานคุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอใน
ภาชนะบรรจุ 

3 ขนาด 
3.1 ขนาดของกระเทียมหัว พิจารณาจากเสนผาศูนยกลางของหัว โดยวัดจากความยาวเสนผาศูนยกลาง 
ณ สวนที่กวางที่สุดของกระเทียม ดังนี้  

ตารางที่ 1 ขนาดของกระเทียมหัว 
(ขอ 3.1) 

รหัสขนาด เสนผาศูนยกลาง (cm) 

1 > 3.5   
2 > 3.0 ถึง 3.5 
3 > 2.5 ถึง 3.0 
4    1.5 ถึง 2.5 
5 < 1.5 
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3.2 ขนาดของกระเทียมกลีบ พิจารณาจากน้ําหนักตอกลีบ หรือจํานวนกลีบตอ 100 g อยางใดอยางหนึง่ 
ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ขนาดของกระเทียมกลีบ 
(ขอ 3.2) 

รหัสขนาด นํ้าหนักตอกลีบ (g) จํานวนกลีบตอ 100  g 

1 >  3.0 ≤ 30 
2   2.0 ถึง 3.0 > 30 ถึง 50 
3 < 2.0 ถึง 1.0   > 50 ถึง 100 
4 < 1.0 >  100 

การแบงช้ันคุณภาพและขอกําหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชพิจารณาในทางการคา โดยนาํ
ขอกําหนดการแบงช้ันคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพ่ือกําหนดเปนชั้นทางการคา ซึ่งคูคา
อาจมีการเรียกชื่อช้ันทางการคาที่แตกตางกันขึ้นกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มีเนื่องมาจาก
ฤดูกาล 

4 เกณฑความคลาดเคลื่อน 

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลติผลทีไ่มเขา
ช้ันที่ระบุไวมีดังนี้ 

4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ช้ันพิเศษ (extra class) 

ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของกระเทียมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ  
แตเปนไปตามคุณภาพช้ันหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง 

4.1.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 

ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของกระเทียมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง  
แตเปนไปตามคุณภาพช้ันสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง 

4.1.3 ช้ันสอง (class II) 
มีกระเทียมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือไมไดคุณภาพข้ันต่ํา ไมเกิน 15% โดย
จํานวนหรือน้ําหนักของกระเทียม แตตองไมมีกระเทียมที่ไมเหมาะสมตอการบริโภค  
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4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

กระเทียมทุกรหัสขนาด มีกระเทียมขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาช้ันถัดไปหนึ่งช้ันปนมาไดไมเกิน 10% โดย
จํานวนหรือน้ําหนักของกระเทียม 

5 การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ 

5.1 ความสม่ําเสมอ 

กระเทียมที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่ําเสมอ ทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี  
กรณีที่มองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ กระเทียมในสวนที่มองเห็นตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 

5.2 การบรรจุ 

ตองบรรจุกระเทียมในลักษณะที่สามารถเก็บรักษากระเทียมไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุ
ตองสะอาด และมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพของกระเทียม หากมี
การใชวัสดุ โดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากการพิมพหรือ
การแสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ 

5.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีการถายเทอากาศที่ดี ไมมีกล่ินและสิ่งแปลกปลอม และมี
คุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาคุณภาพกระเทียมได  

5.4 การจัดเรียงเสนอ 

กระเทียมมีการจัดเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

5.4.1 กระเทียมหัว มี 2 แบบ ดังนี้ 

(1) แบบหัวเดี่ยว โดยกระเทียมที่ตัดแตงราก และใบแลว มีความยาวใบไมเกิน 1 cm ทั้งนี้อาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามขอกําหนดของคูคา 

(2) แบบมัด โดยนาํกระเทียมมามัดรวมกัน และมีการตัดแตงราก 

5.4.2 กระเทียมกลีบ 



มกอช. 1508-2551 

 

6

6 เครื่องหมายและฉลาก 

6.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผูบริโภค 
อยางนอย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุกระเทียมใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือ
หลอกลวง ดังตอไปนี้  

(1) ประเภทของผลิตผล 

ใหระบุขอความวา “กระเทียม” และ/หรือ “ช่ือพันธุกระเทียม” 

(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

(3) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงาน
ใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีกระเทียมนําเขาใหระบุช่ือและที่ตั้งของผูนําเขา  

(4) ขอมูลแหลงผลิต 
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีกระเทียมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(5) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได 

6.2 ภาชนะบรรจุสําหรับขายสง 
แตละภาชนะบรรจุ ตองมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ        
โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ประเภทของผลิตผล 

ใหระบุขอความวา “กระเทียม” และ/หรือ “ช่ือพันธุกระเทียม”  

(2) ช้ันคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด 

(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 
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(5) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย 
ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย หรือหมายเลขรหัสขนาดสินคา (ถามี) 
ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีกระเทียมนําเขาใหระบุช่ือ
และที่ตั้งของผูนําเขา 

(6) ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลิต หรือพ้ืนที่ผลิต ยกเวนกรณีกระเทียมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได 

6.3 การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 
การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพตามมาตรฐานนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด 

7 สารปนเปอน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน 

8 สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของ มกอช. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกอช. 9003 มาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตทุีไ่มอาจ
หลีกเล่ียงได 

9 สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอกระเทียมในขั้นตอนตางๆรวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนสง    
ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 
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10 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงกระเทียม 
 
 

 
ภาพ ก.1 กระเทียมหัว (แบบหัวเดี่ยว) และกระเทียมกลีบ 

 
 
 

 
 
ภาพ ก.2 กระเทียมหัว (แบบมัด) 
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ภาคผนวก ข 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le 
Système International d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได มีดังนี้ 

 
รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

น้ําหนัก กรัม (gram) g 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 

 
 
 
 




