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ขาวโพดฝกออน เปนสินคาเกษตรที่สําคัญของประเทศไทย มีศักยภาพในการผลิตและสงออก การกําหนด
มาตรฐานขาวโพดฝกออน จึงมีความสําคัญที่จะชวยสงเสริมพัฒนาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานทั้งดาน
คุณภาพและความปลอดภัย สรางความเชื่อถือใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและการคาระหวางประเทศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานขาวโพดฝกออน 

มาตรฐานนี้กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

FAO/WHO. 1993. Codex Alimentarius Volume 5B. Fresh Fruits and Vegetables, CODEX 
STANDARD FOR BABY CORN (CODEX STAN 188-1993). Joint FAO/WHO Food Standard 
Programme, FAO, Rome. 7p.  
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

ขาวโพดฝกออน 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ใชกับ ขาวโพดฝกออน (baby corn หรือ young corn) พันธุที่
ผลิตเปนการคา ซึ่งมีช่ือวิทยาศาสตรวา Zea mays L. อยูในวงศ Gramineae เปนขาวโพดฝกออนที่มีการ
แยกเอาเสนไหม เปลือก กาน และอับละอองเกสรที่ติดมาออก มีการจัดเตรียมและบรรจุ เพ่ือจําหนายใน
ลักษณะฝกออนสดใหผูบริโภค หรือเพ่ือนําไปแปรรูป 

2 นิยาม 

2.1 ขาวโพดฝกออน หมายถึง ฝกออนของขาวโพดที่ไข (ovules) ไมไดรับการผสมเกสร 
2.2 อับละอองเกสร (anthers) หมายถึง สวนประกอบของดอกที่เปนแหลงผลิตและเก็บละอองเกสร 

3 คุณภาพ  

3.1  คุณภาพข้ันต่ํา 
3.1.1 ขาวโพดฝกออนทุกช้ันคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน 
และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว  
(1)  เปนขาวโพดฝกออนทั้งฝก 
(2)  มีความสด 

(3)  ไมเนาเสีย หรือเสียหาย ทําใหไมเหมาะสมกับการบริโภค 

(4)  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได 

(5)  ผลิตผลตองปราศจากความชื้นที่ผิดปกตจิากภายนอกภายหลังการบรรจุ ยกเวนหยดน้ําที่เกิดหลังการ
นําออกจากหองเย็น 

(6)  ไมมีกล่ินและ/หรือรสชาติแปลกปลอม  
(7)  ปราศจากศัตรูพืช และ/หรือความเสียหายเนื่องจากศตัรูพืช ที่มีผลกระทบตอรูปลกัษณทั่วไปของ
ผลิตผลที่เห็นไดชัด 
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3.1.2 รอยตัดที่โคนฝกตองสะอาด รอยตัดเปลี่ยนสีไดเล็กนอยเนื่องจากการเก็บรักษา 

3.1.3 ขาวโพดฝกออนตองผานการเก็บเกี่ยว การดูแลภายหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการขนสง
อยางถูกตอง เพ่ือใหไดคุณภาพและอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง 

3.2 การแบงช้ันคุณภาพ  

ขาวโพดฝกออนตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้  

3.2.1 ช้ันพิเศษ (extra class) 

ขาวโพดฝกออนในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด ตัดแตงใหอยูในสภาพเรียบรอย ไมมีเปลือก กาน และ 
เสนไหมติดอยู มีลักษณะฝกออนสมบูรณ ฝกตองปราศจากตําหนิ ยกเวนตําหนิผิวเผินที่ไมสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน โดยไมมีผลตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผลในดานคุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และ
การจัดเรียงผลิตผลในภาชนะบรรจุ  

3.2.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 

ขาวโพดฝกออนในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี ตัดแตงใหอยูในสภาพเรียบรอย ไมมีเปลือกและกานติดอยู  
ฝกมีตําหนิไดเล็กนอยดังตอไปนี้ได โดยตําหนิดังกลาว ตองไมมีผลตอรูปลักษณทั่วไปของผลิตผลในดาน 
คุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงผลิตผลในภาชนะบรรจุ 

(1)  รูปราง สี 
(2)  การเรียงของรังไข1/ที่ไมสม่ําเสมอ  

(3)  ผิวของฝกมีตําหนิไดเล็กนอยจากการเสียดสี ขีดขวน หรือเสียหายจากเครื่องมืออ่ืนๆ แตพ้ืนที่ที่มี
ตําหนิทั้งหมดตองไมเกิน 5% ของพื้นที่ผิวทั้งหมดตอฝก  

(4)  เสนไหมที่ติดและที่ขาดจากฝก หรืออยางใดอยางหนึ่ง ตองมีนอยที่สุดและไมมีผลตอรูปลักษณ
ผลิตผล สําหรับกรณีจําหนายในลักษณะขาวโพดฝกออนสดใหผูบริโภค 

3.2.3 ช้ันสอง (class II) 

ขาวโพดฝกออนในชั้นนี้ รวมขาวโพดฝกออนที่ไมเขาช้ันคุณภาพที่สูงกวา แตมีคุณภาพข้ันต่ําเปนไปตามขอ 3.1 
ฝกอาจมีตําหนิดังตอไปนี้ได หากฝกของขาวโพดฝกออนดังกลาว ตองยังคงคุณลักษณะที่สําคัญของ
ผลิตผลในดานคุณภาพ คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงผลิตผลในภาชนะบรรจุ  
(1)  รูปราง สี  
(2)  การเรียงของรังไขที่ไมสม่ําเสมอ  

        
1/ รังไข (ovary) โดยทั่วไปเรียกตามภาษาทองถ่ินวา ไขปลา 



มกอช. 1504-2550 

 

3

 
(3)  มีตําหนิที่ผิวของฝก เนื่องจากการเสียดสี ขีดขวน หรือเสียหายจากเครื่องมืออ่ืนๆ ไดเล็กนอย แต
พ้ืนที่ที่มีตําหนิทั้งหมดตองไมเกิน 10% ของพื้นที่ผิวทั้งหมดตอฝก  
(4)  เสนไหมที่ติดและที่ขาดจากฝก หรืออยางใดอยางหนึ่ง ตองมีนอยที่สุดและไมมีผลตอรูปลักษณ
ผลิตผล สําหรับกรณีจําหนายในลักษณะขาวโพดฝกออนสดใหผูบริโภค 

4  ขนาด  

ขนาดของขาวโพดฝกออนพิจารณาจากความยาวของฝกจากรอยตัดที่โคนถึงปลายฝก ดังระบุในตารางที่ 1 
ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ขนาดของขาวโพดฝกออน 
 

รหัสขนาด ความยาว (cm) 
1 > 9.0 ถึง 13.0 
2 > 7.0 ถึง 9.0 
3 4.0 ถึง 7.0 

ทุกขนาดตองมีความกวาง 1.0 ถึง 2.5 cm (วัดจากสวนที่กวางที่สุด) 

5  เกณฑความคลาดเคลื่อน  

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดทีใ่หมีไดในแตละภาชนะบรรจุสําหรับผลิตผลที่ไมเขาช้ันที่
ระบุไว มีดังนี ้

5.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

5.1.1 ช้ันพิเศษ (extra class) 

ไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของขาวโพดฝกออน ที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ 
แตยังเปนไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพช้ันหนึ่ง 
 
5.1.2 ช้ันหนึง่ (class I) 

ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของขาวโพดฝกออน ที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง 
แตเปนไปตามคุณภาพช้ันสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพช้ันสอง และถามกีรณี
ของฝกที่เอาเปลือกหรือกานออกไมสมบูรณ ใหมีฝกที่มีเปลือกติดที่โคนฝก และกานมีความยาวไมเกิน 0.5 cm 
ไดไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนัก ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนดานคุณภาพรวมไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือ
น้ําหนัก 
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5.1.3 ช้ันสอง (class II) 

ไมเกิน 10% โดยจาํนวนหรือน้ําหนักของขาวโพดฝกออน ที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง 
หรือไมไดคุณภาพข้ันต่ํา แตตองไมมีฝกที่เนาเสีย หรือเสียหายจนไมเหมาะสมตอการบริโภค และถามีกรณีของ
ฝกที่เอาเปลือกหรือกานออกไมหมด ใหมฝีกที่มีเปลือกติดทีโ่คนฝก และกานที่มคีวามยาวไมเกิน 0.5 cm ได
ไมเกิน 5% โดยจาํนวนหรอืน้ําหนัก ทั้งนี้ความคลาดเคลื่อนดานคุณภาพรวมไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือ
น้ําหนัก 

5.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด  

ไมเกิน 5% สําหรับชั้นพิเศษ และไมเกิน 10% สําหรับชั้นหนึ่งหรือช้ันสอง โดยจํานวนหรือน้ําหนักของ
ขาวโพดฝกออนที่ไมเปนไปตามขอกําหนดขนาด แตยังอยูในชั้นถัดไปหนึ่งช้ันปนมาได  

6  การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ  

6.1 ความสม่ําเสมอ  

ขาวโพดฝกออนที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมาจากแหลงผลิตเดียวกัน มีความสม่ําเสมอดานคุณภาพ 
และขนาด สวนของขาวโพดฝกออนที่มองเห็นไดในภาชนะบรรจุ ตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 
 
6.2 การบรรจุ 

ตองบรรจุขาวโพดฝกออนในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาขาวโพดฝกออนไดอยางเหมาะสม   วัสดุที่ใชภายใน
ภาชนะบรรจุตองสะอาด ใหม ซึ่งรวมถึงวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมที่มีคุณภาพระดับที่ใชกับอาหาร 
และมีคุณภาพที่สามารถหลีกเล่ียงการเกิดความเสียหายไมวาจะเปนภายนอกหรือภายในของผลิตผล  

6.2.1 รายละเอียดภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ระบายอากาศได และมีคุณสมบัติทนทานตอการปฏิบัติและ 
การขนสง และเก็บรักษาขาวโพดฝกออนได ภาชนะบรรจุตองปราศจากสิ่งแปลกปลอมและกลิ่น 

7 เครื่องหมายและฉลาก 

7.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผูบริโภค  

อยางนอย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุขาวโพดฝกออนใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ
หรือหลอกลวง ดังตอไปนี้  
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(1)  ประเภทของผลิตผล 
กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “ขาวโพดฝกออน”  

(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

(3) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย  

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทัง้นี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงาน
ใหญของผูผลติ หรือผูแบงบรรจุก็ได  

(4)  ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลติ ยกเวนขาวโพดฝกออนที่ผลิตเพือ่จําหนายในประเทศ 

(5)  วัน เดือน ป ที่บรรจุ 

(6)  ภาษา 
กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได 

7.2  ภาชนะบรรจสํุาหรับขายสง  

แตละภาชนะบรรจุตองมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ โดย
ขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1)  ประเภทของผลิตผล 
กรณีที่ไมสามารถมองเห็นผลิตผลจากภายนอกภาชนะบรรจุได ใหระบุขอความวา “ขาวโพดฝกออน”  

(2)  ช้ันคุณภาพ 

(3)  รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด (ไมบังคับ) 

(4)  น้ําหนักสุทธิเปนกรมั หรือกิโลกรัม 

(5)  วัน เดือน ปที่บรรจุ 

(6)  ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสขนาดสินคา (ถามี) 
ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได  
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(7)  ขอมูลแหลงผลิต 
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีขาวโพดฝกออนที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(8)  ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได 

7.3  การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองจากทางราชการ 

การแสดงเครื่องหมายการตรวจรับรองใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจหรือหนวย
รับรองและเปนไปตามมาตรฐานนี้ และไดรับการยอมรับจากคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ 

8 สารปนเปอน  

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
เร่ือง สารปนเปอน 

9 สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
เร่ือง สารพิษตกคาง 

10  สุขลักษณะ  

การปฏิบัติตอขาวโพดฝกออนในขั้นตอนตางๆ ไดแก การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา การคัดบรรจุ และการ
ขนสง ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนทางดานชีวภาพ เคมีและกายภาพ ที่จะ
กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

ขอกําหนดทางดานจุลินทรียใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายหรือมาตรฐานที่เก่ียวของ 

11 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง วิธีวิเคราะหและการชักตัวอยาง 
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ภาคผนวก ก 
ภาพแสดงขาวโพดฝกออน 

 
 
 
 
 

    

 

 

     

 

 
ภาพที่ ก.1 ขาวโพดฝกออนทั้งฝก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก.2 ขาวโพดฝกออนที่ฝกผิดปกต ิ(ลักษณะหนังคางคก) เนื่องจากไขไดรับการผสมเกสร 
 

รังไข (ไขปลา) 
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ภาพที่ ก.3 แสดงลักษณะการเรียงแถวหาง (ไมยอมรับ)         ภาพที่ ก.4 แสดงลักษณะฝกดอกหญา (ไมยอมรับ) 
       
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ก. 5 แสดงลักษณะฝกเหมือนขวด (ไมยอมรับ) 
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ภาพที่ ก.6 แสดงลักษณะขาวโพดฝกออนที่มีตําหนิตางๆ (ไมยอมรับ) 

 
 
 
 
 
ภาพที ่ก.3 และ ก.4 ไดรับความอนุเคราะหจากนางวไิลวรรณ พรหมคาํ ศนูยวิจัยพืชไรชัยนาท กรมวิชาการเกษตร 
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ภาคผนวก ข 
หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ กําหนดใหใชตามการยอมรับใหใชไดของ International 
System of Units หรือ Le Systeme International d’ Unités; SI 

 

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 

 




