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มาตรฐานสินคาเกษต

เง

1  นิยามของผลิตผล  

มาตรฐานนี้ใชกับ  เงาะ (Rambutan) พันธุที่ผลิตเปนก
และอยูในวงศ Sapindaceae สําหรับการบริโภคสด  

2  ขอกําหนดเรื่องคุณภาพ  

2.1   คุณภาพข้ันต่าํ  

2.1.1   เงาะทุกช้ันคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปน
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 

• เปนเงาะทั้งผล  

• ผลมีความสด  

• ไมมีรอยช้ํา และไมเนาเสียที่จะทําใหไมเหมา

• สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่สามา

• ไมมีศตัรูพืชที่มีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไป

• ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศตัรูพ

• ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมิต่ํา แ

• ไมมีความผิดปกติของความชื้นภายนอก 
หองเย็น 

• ไมมีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติผิดป

2.1.2  ผลเงาะตองไดการเก็บเกี่ยวดวยความระมดัร
การเก็บเกี่ยวอยางถูกตอง เพ่ือใหไดคุณภาพที่เหมาะ
ดังนี ้

 

รและอาหารแหงชาต ิ

าะ 

ารคาซึ่งมีช่ือวิทยาศาสตรวา Nephelium lappaceum L. 

ี ้เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน และเกณฑ

ะสมกับการบริโภค 

รถมองเห็นได 

ของผลิตผล 

ืช  

ละ/หรืออุณหภูมิสูง 

โดยไมรวมถึงหยดน้ําที่เกิดจากการนําผลิตผลออกจาก

กต ิ 

ะวัง ตามกระบวนการเก็บเกี่ยวและการดูแลภายหลงั
สมกับพันธุและแหลงผลิต ผลเงาะตองแก (สุก) ไดที่ 
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• เงาะพันธุโรงเรียนเก็บเมื่อสีผิวผลเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเขียวปนเหลืองแตมแดง ปลายขนมีสี

เขียว และโคนขนมีสีแดง 
• เงาะพันธุสีทองเก็บเกี่ยวเมื่อสีผิวผลเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลืองปนแดง  
• เงาะพันธุสีชมพูเก็บเกี่ยวเมื่อสีผิวผลเปลีย่นจากสีเขียวเปนสีเหลือง ขนมีสีชมพู 

2.2 การแบงช้ันคณุภาพ  

แบงเปน  3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ช้ันพิเศษ (Extra Class)    

เงาะช้ันนีต้องมีคุณภาพดีทีสุ่ด ตรงตามพันธุ ผลไมมตีําหน ิในกรณีที่มีตําหนติองเปนตาํหนิผวิเผินเล็กนอย
ที่ไมมีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจดัเรียงเสนอ
ในบรรจภุัณฑ 

2.2.2   ช้ันหนึ่ง (Class I) 

เงาะช้ันนี้ตองมีคุณภาพด ีตรงตามพันธุ ผลมีตําหนิไดเล็กนอยดานรปูทรง โดยไมมีผลกระทบตอรูปลักษณ
ทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในบรรจุภัณฑ โดยพื้นผิวมี
ตําหนิรวมตอผลไมเกิน 5% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด ทั้งนี้ไมรวมถึงตําหนิของขนเงาะ 

2.2.3    ช้ันสอง (Class II)    

เงาะช้ันนี้รวมเงาะที่ไมเขาข้ันชั้นที่สูงกวา แตมีคุณภาพข้ันต่ําดังขอ 2.1 ผลมีตําหนิไดเล็กนอยดานรูปทรง 
โดยไมมีผลกระทบตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียง
เสนอในบรรจุภัณฑ โดยพืน้ผิวมีตาํหนิรวมตอผลไมเกิน 10% ของพื้นที่ผิวทั้งหมด ทั้งนี้ไมรวมถึงตําหนิ
ของขนเงาะ 

3  ขอกําหนดเรื่องขนาด  

พิจารณาขนาดของผลจากจาํนวนผลตอกิโลกรัม ผลเงาะที่จําหนายมี 2 รูปแบบ คือ เงาะผลเดี่ยว และ 
เงาะชอ ขอกําหนดเรื่องขนาดมีรายละเอียดตามตารางที ่1 และ 2  
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ตารางที่ 1  ขอกําหนดเรื่องขนาดของเงาะผลเดี่ยว 

รหัสขนาด จํานวนผลตอกิโลกรัม  
1 < 26    
2 26-29    
3 30-33 
4 34-38 

 

ตารางที่ 2  ขอกําหนดเรื่องขนาดของเงาะชอ 

รหัสขนาด จํานวนผลตอกิโลกรัม  
1 < 29 
2 29 - 34 
3 35 - 40 
4 41 - 45 

การแบงช้ันคุณภาพและขอกําหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชพิจารณาในทางการคา โดยนํา
ขอกําหนดการแบงช้ันคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพ่ือกําหนดเปนชั้นทางการคา ซึ่งคูคา
อาจมีการเรียกชื่อช้ันทางการคาที่แตกตางกันข้ึนกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มีเนื่องมาจาก
ฤดูกาล 

4 ขอกําหนดเรื่องเกณฑความคลาดเคลื่อน  

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดในแตละบรรจุภัณฑ สําหรับผลิตผลที่ไมเขาช้ันที่ระบุไวมี
ดังนี้ 

4.1  เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ  

4.1.1  ช้ันพิเศษ   (Extra Class)  

ไมเกิน 5% โดยจาํนวนหรือน้ําหนักของผลเงาะที่มีคณุภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ แตเปนไป
ตามคณุภาพชัน้หนึง่ หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพช้ันหนึ่ง  

เงาะชอมีผลรวงไดไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของแตละบรรจุภัณฑ 
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4.1.2 ช้ันหนึง่ (Class I)  

ไมเกิน 10% โดยจาํนวนหรอืน้ําหนักของผลเงาะที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง แตเปนไป
ตามคณุภาพของชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพช้ันสอง 

เงาะชอมีผลรวงไดไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของแตละบรรจุภัณฑ 

4.1.3  ช้ันสอง   (Class II)   

ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของผลเงาะที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือ
ไมไดคณุภาพข้ันต่ํา แตตองไมมีผลเนาเสีย 

เงาะชอมีผลรวงไดไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของแตละบรรจุภัณฑ 

4.2   เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด  

เงาะทุกรหัสขนาดมีเงาะขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาในชั้นถัดไปหนึ่งช้ันไดไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือ
น้ําหนัก ทั้งนี้ใหครอบคลุมทั้งเงาะผลเดี่ยวและเงาะชอ 

5  ขอกําหนดเรื่องการบรรจุและการจัดเรียงเสนอ 

5.1   ความสม่ําเสมอ   

เงาะที่บรรจุในแตละบรรจุภณัฑ ตองมาจากแหลงเดียวกัน เปนพันธุเดียวกัน มีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่อง
ของ คุณภาพ ขนาด และสี  สวนของผลในบรรจุภัณฑที่มองเห็นไดตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด  

5.2  การบรรจุหีบหอ  

ตองบรรจุเงาะในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาเงาะไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในบรรจุภัณฑตองใหม  
สะอาด และมีคุณภาพสามารถปองกันความเสียหายอันจะมีผลกระทบตอคุณภาพของเงาะ   
การใชวัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากการพิมพหรือ
การแสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ 

5.3   รายละเอียดของบรรจุภัณฑ  

บรรจุภัณฑตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ มีการระบายอากาศที่ดี และมีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง และ
รักษาผลเงาะได  บรรจุภัณฑตองไมมีกล่ินและสิ่งแปลกปลอม 

5.4   การจัดเรียงเสนอ  

เงาะตองมีการจัดเรียงเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
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5.4.1   เงาะผลเดี่ยว  

เงาะที่ตดัเปนผลเดี่ยวตองตดัใหเหลือข้ัวไว แตยาวไมเกิน 5 mm  

5.4.2   เงาะชอ  

เงาะแตละชอตองปราศจากใบ และมีผลติดอยูตั้งแต 2 ผลข้ึนไป ความยาวชอตองไมเกิน 20 cm วัดจาก
ปลายชอจนถึงผลแรกที่ติดอยูกับชอ  

6  การแสดงเครื่องหมายหรือฉลาก  

6.1 บรรจุภัณฑสําหรับผูบริโภค  

ตองมีขอความแสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรอืหลอกลวง ดังตอไปนี ้

6.1.1   ประเภทของผลิตผล   

ขอความวา “เงาะ” และหรือ “ช่ือพันธุเงาะ” รวมถึงการระบุใหชัดเจนวาเปน “เงาะผลเดี่ยว” หรือ  
“เงาะชอ” ถาไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกของบรรจุภัณฑได 

6.1.2   วัน และเดือนทีบ่รรจุ  

6.1.3  น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

6.1.4  ขอมูลผูผลิต 

ช่ือ และท่ีตั้งของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุสําหรับเงาะที่ผลติในประเทศ ช่ือและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศ
ผูผลิตสาํหรับเงาะนาํเขา แลวแตกรณ ี

สําหรับเงาะทีผ่ลิตในประเทศ อาจแสดงชือ่และที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตหรือผูแบงบรรจุก็ได 

6.1.5  ประเทศผูผลติ  

ประเทศผูผลติ ยกเวนกรณทีี่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

6.2   บรรจุภณัฑสําหรับขายสง   

แตละหีบหอตองประกอบดวยขอความ ซึ่งจะระบุในเอกสารกํากับสนิคา หรือบนฉลาก หรือแสดงไวที ่
บรรจุภัณฑก็ได ขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี ้
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6.2.1   ขอมูลผูขายสง  

ช่ือ และท่ีตั้งของผูผลิตสาํหรับเงาะที่ผลติในประเทศ ช่ือและที่ตั้งของผูนําเขาและประเทศผูผลติสําหรับ
เงาะนําเขา แลวแตกรณ ี

สําหรับเงาะทีผ่ลิตในประเทศ อาจแสดงชือ่และที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิตได และหมายเลขรหัสสินคา 
(ถามี) 

6.2.2   ประเภทของผลิตผล  

ขอความวา “เงาะ” และ/หรือ “ช่ือพันธุเงาะ” รวมถึงการระบุใหชัดเจนวาเปน “เงาะผลเดี่ยว” หรือ “เงาะ
ชอ” ถาไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกของบรรจุภัณฑได 

6.2.3   ขอมูลแหลงผลิต   

ประเทศที่ผลติ และ/หรือจังหวัดที่ผลิต ถาการไมระบปุระเทศ และ/หรือจังหวัดจะทําใหเกิดความเขาใจ
ผิด หรือเปนการหลอกลวงผูบริโภค 

6.2.4  ขอมูลเชิงพาณิชย  

 (1) ช้ันคุณภาพ  

 (2) รหัสขนาด (ถามี) 

(3) น้ําหนักสุทธิเปนกรัมหรือกิโลกรัม  

6.3  ภาษา  

ฉลากของเงาะตองมีขอความภาษาไทย กรณีฉลากเงาะที่ผลิตเพื่อสงออกจะแสดงขอความเปนภาษาใดกไ็ด 

6.4  เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการหรือเคร่ืองหมายรับรอง   

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรือหนวยรับรองที่ไดรับการยอมรับจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

7 สารปนเปอน  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน  
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8 สารพิษตกคาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง  

9 สุขลักษณะ  

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัตติอผลเงาะในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา และการขนสงเงาะตองปฏิบัติ
อยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

10 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสนิคาเกษตรและอาหาร
แหงชาต ิเร่ือง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง
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ภาคผนวก ก 
หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ น้ี และหนวยที่ SI (International System of Units หรือ Le 
Système International d’ Unités; SI) ยอมรับใหใชได มีดังน้ี  

ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย SI 

ความยาว มิลลิเมตร (millimeter) mm 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 
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