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จัดทามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง มะนาว
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กาหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง
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เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งชั้นคุณภาพ การกาหนดรหัสขนาดของมะนาว. 125 หน้า.
Joint FAO/WHO Food Standard Programme. 1999. Codex Standard for Limes. CODEX STAN
213-1999.
Joint FAO/WHO Food Standard Programme. 1999. Codex Standard for Mexican Limes. CODEX
STAN 217-1999.
The United Nations Economic Commission for Europe. 2012. UNECE Standard FFV-14 concerning
the marking and commercial quality control of citrus fruit. UNECE STANDARD FFV-14.

มกษ. 27-2560

มาตรฐานสินค้าเกษตร

มะนาว
1.

ขอบข่าย

1.1

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กั บผลมะนาว (Lime) พัน ธุ์ที่ผลิตเป็ น การค้า ซึ่งได้มาจากพืชที่ มี
ชื่อวิทยาศาสตร์ ดังนี้
- Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle อยู่ในวงศ์ Rutaceae มีชื่อสามัญว่า Mexican lime
หรือ Key lime ซึ่งครอบคลุมมะนาวไทย เช่น มะนาวแป้น มะนาวไข่ มะนาวหนัง และลูกผสม
- Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka อยู่ในวงศ์ Rutaceae มีชื่อสามัญว่า Persian lime,
Bearss lime หรือ Tahiti lime เช่น มะนาวตาฮิติ และลูกผสม
ที่ผ่านการจัดเตรียมและบรรจุหีบห่อ เพื่อจาหน่ายในรูปผลิตผลสดแก่ผู้บริโภค

1.2

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่ครอบคลุมผลมะนาวทีใ่ ช้แปรรูปในอุตสาหกรรม

2.

คุณภาพ

2.1

ข้อกาหนดขั้นตา

2.1.1

มะนาวทุ ก ชั้ น คุ ณ ภาพต้ อ งมี ลั กษณะดั งต่ อไปนี้ เว้ น แต่ จะมี ข้ อก าหนดเฉพาะของแต่ ละชั้ น
และเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามที่ระบุไว้
ก) เป็นมะนาวทั้งผล อาจมีหรือไม่มีขั้วผลก็ได้ กรณีไม่มีขั้วผลบริเวณขั้วผลที่ถูกปลิดออก
ต้องไม่ฉีกขาด
ข) สด
ค) สภาพดี ไม่มีรอยช้า ไม่มีรอยแดดเผา หรือไม่เน่าเสียที่ทาให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค
ง) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้
จ) ไม่มีศัตรูพืช
ฉ) ไม่มีความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพภายในของมะนาว
ช) ไม่ มี ค วามชื้ น ที่ ผิ ด ปกติ จ ากภายนอก ทั้ ง นี้ ไ ม่ ร วมถึ ง หยดน้ าที่ เ กิ ด หลั ง จากน ามะนาว
ออกจากห้องเย็น
ซ) ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่า และ/หรืออุณหภูมิสูง
ญ) ไม่มีกลิ่น และ/หรือรสชาติที่ผิดปกติ
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2.1.2

มะนาวต้องมีอายุการเก็บ เกี่ยวที่เหมาะสม เพื่อให้อยู่ ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึงปลายทาง
ทั้งนี้ขน้ึ กับพันธุ์ ฤดูกาล แหล่งที่ปลูก หรือตามความต้องการของตลาด

2.1.3

มีปริมาณน้าคั้นไม่น้อยกว่า 40% โดยคานวณน้าหนักของน้าคั้นเทียบกับน้าหนักของผลมะนาว

2.1.4

ผิวผลมะนาวควรมีสีเขียว แต่อาจมีแต้มสีเหลือง (yellow patches) รวมกันได้ไม่เกิน 30%
ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของผล

2.2

การแบ่งชั้นคุณภาพ
มะนาวตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชัน้ คุณภาพ ดังนี้

2.2.1

ชั้นพิเศษ (Extra class)
มะนาวในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะตรงตามพันธุ์ เป็นสีเขียวทั้งผล ไม่มีความผิดปกติ
ด้านรูปทรงและสี ไม่มีตาหนิที่ผิว ยกเว้นเป็น ความผิดปกติหรือตาหนิที่มองเห็นได้ไม่ชัดเจน
และไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ รู ป ลั ก ษณ์ ทั่ ว ไป และคุ ณ ภาพของผลิ ต ผล รวมถึ ง คุ ณ ภาพระหว่ า ง
การเก็บรักษา และการจัดบรรจุในหีบห่อ

2.2.2

ชั้นหนึง (Class I)
มะนาวในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี มีลักษณะตรงตามพันธุ์ อาจมีความผิ ดปกติด้านรูปทรงและสี
หรือตาหนิที่ผิวได้เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ความผิดปกติหรือตาหนิดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบ
ต่อรูปลักษณ์ ทั่วไป และคุณภาพของผลิตผล รวมถึงคุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัด
บรรจุในหีบห่อ ความผิดปกติหรือตาหนิดังกล่าวที่ยอมให้มีได้ มีดังนี้
ก) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านรูปทรง
ข) ความผิดปกติเล็กน้อยด้านสี เช่น สีผิวผลซีดเนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงแดด
ค) ตาหนิเล็ก น้อ ยที่ผิว ในกรณีที่เป็ นแผลต้องเป็ นรอยแผลที่สมานแล้ว เช่น รอยขีดข่วน
รอยแผลตื้น และร่องรอยการทาลายของแมลง โดยขนาดของตาหนิ ที่ผิวโดยรวมต้อง
ไม่เกิน 5% ของพื้นที่ผิวของผล

2.2.3

ชั้นสอง (Class II)
มะนาวในชั้ นนี้ รวมมะนาวที่ มี คุณภาพไม่ เข้ าชั้ นที่ สู งกว่ า แต่มี คุ ณภาพตามข้ อก าหนดขั้ นต่ า
ที่ก าหนดในข้ อ 2.1 อย่า งไรก็ ตาม มะนาวในชั้น นี้ มี ค วามผิ ด ปกติ ห รื อ ตาหนิ ไ ด้ หากยั ง คง
ลักษณะที่สาคัญในเรื่องคุณ ภาพ คุณภาพระหว่างการเก็บ รักษา และการจัดบรรจุในหีบห่อ
ทั้งนี้ ความผิดปกติหรือตาหนิดังกล่าวที่ยอมให้มีได้ มีดังนี้
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ก) ความผิดปกติด้านรูปทรง
ข) ความผิดปกติด้านสี เช่น สีผิวผลซีดเนื่องจากเป็นส่วนที่ไม่ได้รับแสงแดด
ค) ตาหนิที่ผิว ในกรณีที่เป็นแผลต้องเป็นรอยแผลที่สมานแล้ว เช่น รอยขีดข่วน รอยแผลตื้น
และร่อ งรอยการทาลายของแมลง โดยขนาดของตาหนิ ที่ผิวโดยรวมต้องไม่เกิน 10%
ของพื้นที่ผิวของผล

3.

การจัดขนาด
การจัดขนาดของมะนาวพิจารณาจากเส้นผ่าศูนย์กลาง ดังนี้
รหัส
ขนาด
1
2
3
4
5
6

เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร)
Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka
49
55
46 - 49
50 - 55
43 - 46
45 - 50
40 - 45
40 - 43
37 - 40
35 - 37
-

หมายเหตุ
การแบ่งชั้นคุณภาพ (ข้อ 2.2) และการจัดขนาด (ข้อ 3) ในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทาง
การค้า โดยนาข้อกาหนดการแบ่งชั้น คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อกาหนดการจัด ขนาด เพื่อกาหนด
เป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อ ชั้นทางการค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการ
ของคูค่ ้าหรือตามข้อจากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล

4.

เกณฑ์ความคลาดเคลือน
เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละหีบห่อหรือรุ่นที่ส่งมอบ
สาหรับมะนาวที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพและขนาดที่ระบุไว้ ดังนี้

4.1

เกณฑ์ความคลาดเคลือนเรืองคุณภาพ

4.1.1

ชั้นพิเศษ (Extra class)
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% โดยจานวนหรือน้าหนักของมะนาวที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
ข้ อ ก าหนดของชั้ น พิ เ ศษ (ข้ อ 2.2.1) แต่ เป็ น ไปตามคุ ณ ภาพของชั้ น หนึ่ ง (ข้ อ 2.2.2)
หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 4.1.2)
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ชั้นหนึง (Class I)
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% โดยจานวนหรือน้าหนักของมะนาวที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของชั้นหนึ่ง (ข้อ 2.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือคุณภาพ
ยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 4.1.3)

4.1.3

ชั้นสอง (Class II)
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10% โดยจานวนหรือน้าหนักของมะนาวที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของชั้นสอง (ข้อ 2.2.3) หรือตามข้อกาหนดขั้น ต่า (ข้อ 2.1) แต่ต้องไม่มีรอยช้า
ผลเน่าเสีย หรือมีลักษณะอื่นที่ไม่เหมาะสาหรับการบริโภค

4.2

เกณฑ์ความคลาดเคลือนเรืองขนาด
มะนาวทุกรหัสขนาด มีผลมะนาวที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าถัดไปหนึ่งชั้นปนมาได้ไม่เกิน 10%
โดยจานวนหรือน้าหนักของมะนาว

5.

การบรรจุหีบห่อ

5.1

ความสมาเสมอ
มะนาวที่ บ รรจุ ในแต่ ละหี บ ห่ อ ต้ องมี ความสม่ าเสมอทั้ งในเรื่ องพั น ธุ์ คุ ณ ภาพ ขนาด และ
แหล่งกาเนิดเดียวกัน สาหรับมะนาวชั้นพิเศษ (Extra class) ต้องมีความสม่าเสมอของสี
กรณีที่มองเห็นมะนาวจากภายนอกหีบห่อ มะนาวส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของผลิตผล
ทั้งหมด

5.2

ภาชนะบรรจุ
ภาชนะบรรจุ ต้องสะอาด มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของ
มะนาว ทนทานต่ อ การขนส่ ง และไม่ ท าให้ เกิ ดการปนเปื้ อน วั ส ดุ ที่ ใ ช้ ภ ายในภาชนะบรรจุ
ต้องสะอาด และไม่มีสิ่งแปลกปลอม หากมีการใช้กระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้า
ต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ

6.

การแสดงฉลากและเครืองหมาย

6.1

ผลิตผลทีจาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค
ต้อ งมีข้อ ความแสดงรายละเอี ย ดที่หี บ ห่อ สิ่ งห่อ หุ้ม สิ่งผู กมั ด ป้ า ยสิ น ค้า หรือ บนผลิ ตผล
โดยต้องมองเห็นได้ง่า ย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็น เท็จหรือหลอกลวง หรือที่อาจจะทาให้
เข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้
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ก) ชือ่ ผลิตผล
ให้ระบุข้อความว่า “มะนาว” และ/หรือ “ชื่อพันธุ”์
ข) น้าหนักสุทธิ เป็นระบบเมตริก หรือจานวนสุทธิ
ค) ชัน้ คุณภาพ (ถ้ามี)
ง) รหัสขนาด และ/หรือขนาด (ถ้ามี)
จ) วัน เดือน ปีที่ผลิต หรือบรรจุ (ถ้ามี)
ฉ) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผูจ้ ัดจาหน่าย ผู้นาเข้า หรือผู้ส่งออก
ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้า หรือผู้ส่งออก
ช) ประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิด
ให้ระบุชื่อประเทศผู้ปลูก ยกเว้นกรณีที่ปลูกเพื่อจาหน่ายในประเทศ
ซ) ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ
ด้วยก็ได้ กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้

6.2

ผลิตผลทีไม่ได้จาหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค
ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารกากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้อง
มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้
ก) ชือ่ ผลิตผล
ให้ระบุข้อความว่า “มะนาว” และ/หรือ “ชื่อพันธุ”์
ข) น้าหนักสุทธิ เป็นระบบเมตริก หรือจานวนสุทธิ
ค) ชัน้ คุณภาพ (ถ้ามี)
ง) รหัสขนาด และ/หรือขนาด (ถ้ามี)
จ) ข้อมูลผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้า หรือผู้ส่งออก
ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต ผู้บรรจุ ผู้จัดจาหน่าย ผู้นาเข้า หรือผู้ส่งออก
ฉ) ประเทศที่เป็นแหล่งกาเนิด
ให้ระบุชื่อประเทศผู้ปลูก ยกเว้นกรณีที่ปลูกเพื่อจาหน่ายในประเทศ
ช) ภาษา
กรณีที่ผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศ
ด้วยก็ได้ กรณีที่ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้

6.3

เครืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กาหนด
ลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับ
สินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 และประกาศสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้อง
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7.

6

สารปนเปื้อน
ปริมาณสารปนเปื้ อ นในมะนาวให้เป็ น ไปตามกฎหมายหรือ ข้อกาหนดของมาตรฐานสิน ค้า
เกษตรที่เกี่ยวข้อง

8.

สารพิษตกค้าง
ปริ ม าณสารพิ ษ ตกค้ า งในมะนาวให้ เ ป็ น ไปตามกฏหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และ มกษ. 9002
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

9.

สุขลักษณะ

9.1

การผลิตและการปฏิบัติต่อมะนาวในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนส่ง
ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค หรือ
ได้รับการรับรองตาม มกษ. 9001 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
(Good Agricultural Practices: GAP) สาหรับพืชอาหาร หรือมาตรฐาน GAP ที่เทียบเท่า

9.2

กรณีมะนาวที่มีการบรรจุในโรงคัดบรรจุ ต้องได้รับการรับรองตาม มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง การปฏิ บัติที่ดีสาหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสาหรับ
การผลิต (Good Manufacturing Practices: GMP) ที่เทียบเท่า

10.

วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อกาหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง
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ภาคผนวก ก
ภาพแสดงตัวอย่างมะนาว

ก.1.1 มะนาวแป้น

ก.1.2 มะนาวไข่

ก.1.3 มะนาวหนัง

ก.1.4 ลูกผสมพิจิตร 1

ภาพที ก.1 ตัวอย่างผลมะนาว Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1)

มะนาวตาฮิติ
ภาพที ก.2 ตัวอย่างผลมะนาว Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า (ข้อ 1.1)

8
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ก.3.1 บริเวณขั้วผลที่ถูกปลิดออก
ฉีกขาด (ข้อ 2.1.1 (ก))

ก.3.2 มีรอยช้า หรือเน่าเสียที่ทาให้
ไม่เหมาะสมกับการบริโภค (ข้อ 2.1.1 (ค))

ราดา
โรคแคงเกอร์

ก.3.3 มีศัตรูพืช (ข้อ 2.1.1 (จ))

ก.3.4 มีความเสียหายเนื่องมาจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพภายในของมะนาว (ข้อ 2.1.1 (ฉ))
ภาพที ก.3 ตัวอย่างลักษณะผลมะนาวที่ไม่ผ่านข้อกาหนดขั้นต่า (ข้อ 2.1.1)

ภาพที ก.4 ตัวอย่างลักษณะสีผิวของมะนาวทีม่ แี ต้มสีเหลือง (yellow patches) รวมกันไม่เกิน 30%
ของพื้นที่ผิวทั้งหมดของผล (ข้อ 2.1.4)
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ก.5.1 รอยขีดข่วน
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ก.5.2 รอยแผลที่สมานแล้ว

ก.5.3 ร่องรอยการเข้าทาลายของแมลง (เพลี้ยไฟ)
ภาพที ก.5 ตัวอย่างลักษณะตาหนิที่ผิวของมะนาว (ข้อ 2.2.2 (ค) และ 2.2.3 (ค))

ก.6.1 ไม่เกิน 5%

ก.6.2 ไม่เกิน 10%

ก.6.3 มากกว่า 10%

ภาพที ก.6 ตัวอย่างขนาดของตาหนิที่ผิวโดยรวม (ข้อ 2.2.2 (ค) และ 2.2.3 (ค))

