


 

มกอช 0006-2548 กล้วย  
ใช้กับกล้วย พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า 
จากสกุลมิวซา (Musa)  

ในวงศม์ิวซาซีอี (Musaceae)  

ส าหรับบริโภคผลสด  
( รายชื่อพันธุ์กล้วยระบุตามตาราง ) 

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช 0006-2548 กล้วย  

กล้วยหอม 

ท่ีมาขอ้มูล มาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช 0006-2548 กลว้ย ส านกังานมาตรฐานสนิคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

http://www.acfs.go.th/standard/download/banana.pdf 



การก าหนดเรื่องคุณภาพ 
คุณภาพขั้นต่ า 
1. กล้วยทุกช้ันคุณภาพต้องมีคุณภาพดังตอ่ไปน้ี เว้นแต่จะมีขอ้ก าหนดเฉพาะของแต่ละชั้น และเกณฑ์ความคลาด
เคลือ่นที่ยอมให้มไีด้ตามที่ระบุไว ้
 •  เป็นกล้วยครบทั้งผล 
 •  เนื้อแน่น 
 •  ลักษณะและคุณสมบัติตรงตามพันธุ ์
 •  มีความสด ผลไม่เน่าเสียซึ่งไมเ่หมาะสมในการบริโภค 
 •  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ 
 •  ไม่มีรอยซ้ าท่ีเด่นชัด 
 •  ผลและขั้วผลมีรูปร่างปกติ ขั้วผลไมเ่สียหายจากเชื้อราหรือเหี่ยวแห้ง 
 •  ไม่มีศัตรูพชืที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล 
 



การก าหนดเรื่องคุณภาพ 
คุณภาพขั้นต่ า (ต่อ) 
•  ไม่มีศัตรพูืชที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไปของผลิตผล 
•  ไม่มีความเสียหายของผลิตผลเนือ่งจากศัตรูพืช ยกเว้นความเสียหายนั้นไม่กระทบต่อคณุภาพการบริโภค 
•  ไม่มีเกสรแห้งติดอยู่ 
•  ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และหรือสูง 
•  ไม่มีความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอกผล ทั้งนี้ไม่รวมหยดน้ าที่เกิดหลังจากน าออกจากห้องเย็น และจากการเก็บรักษา
โดยสภาวะ  ปรับบรรยากาศ 
•  ไม่มีกลิ่นและรสชาดแปลกปลอม หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง 
•  ส าหรับกล้วยท่ีเป็นหวี และหวีแบ่ง ต้องมขีอก าหนดเพิ่มเติม ดังนี้ 
 -  ขั้วหวีสมบูรณ์ รอยตัดด้านขวางเรียบ สะดาด ไมฉ่ีกขาด 
 -  ไม่มีบาดแผลจากการตัดแต่งที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ผลิตผล 
2. กล้วยมีความแก่ได้ที่ คือผลที่สามารถพัฒนาเป็นผลสุกได้ หลังจากเก็บเกี่ยวจากต้นโดยมีความแก่ในระดับที่เหมาะสม 
ทั้งน้ีเหมาะสมกับพันธุแ์ละแหล่งปลูก คุณภาพการรับประทานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และผลอยู่ในสภาพที่ยอมรับได้
เมื่อถึงปลายทาง 

 
 
 
 



กล้วยที่ไม่ได้คุณภาพ 



กล้วยที่ไม่ได้คุณภาพ 



ข้อก าหนดเรื่องคุณภาพ 
 



การแบ่งชั้นคุณภาพ 
ชั้นพิเศษ 

คือ คุณภาพดีท่ีสุด มีลักษณะ รูปทรง สี และรสชาดตรงตามพันธุ์ผลไม่มีต าหนิ ยกเว้นต าหนิ
เล็กน้อยท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ชัด และไม่มีผลต่อรูปลักษณ์ท่ัวไปของผล ต่อคุณภาพ คุณภาพ
ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

ชั้นหน่ึง  

คือ มีคุณภาพดี รูปทรง สี และรสชาติตรงตามพันธุ์ ผลมีต าหนิด้านสี หรือรูปร่างได้เล็กน้อย  
ต าหนิท่ีผิวโดยรวมไม่เกิน 2 cm 2  ของพื้นท่ีผิวทั้งหมด 

ชั้นสอง  

คือ มีคุณภาพขั้นต่ า มีต าหนิด้านรูปทรง และสี ผิดปกติได้บ้าง เล็กน้อย ต าหนิท่ีผิวโดยรวมไม่เกิน 
4 cm2  ของพื้นท่ีผิวทั้งหมด  และไม่มีผลต่อเนื้อกล้วย 

 



ข้อก าหนดขนาด (กล้วยหอมทอง) 
 



ข้อก าหนดการบรรจุ จัดเรียงเสนอ 
 

การบรรจุ จัดเรียงเสนอ 
 - กล้วยบรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุต้องมาจากแหล่งเดียวกัน มีความสม่ าเสมอในเรื่องพันธุ์  
คุณภาพ ขนาด และสีใกล้เคียงกัน 
 - บรรจุในลักษณะท่ีเก็บรักษาได้อย่างดี วัสดุท่ีใช้ภายในใหม่ สะอาด และมีคุณภาพ ป้องกัน
ความเสียหายท่ีมีผลต่อกล้วย 
 - บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ทนทานต่อการขนส่ง และรักษาผลกล้วยได้  
 - บรรจุภัณฑ์ต้องปราศจากลิ่นและสิ่งแปลอกปลอม 



การเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการเพ่ือส่งออกสินค้ากล้วย 

ท่ีมาขอ้มูล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

กรมวิชาการเกษตรมีระบบควบคุมตั้งแต่แปลงเกษตรกร ปัจจัยการผลิต 
การคัดบรรจุ การส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศผู้น าเข้า ได้แก ่

1. การรับรองแปลงเกษตรกร GAP ตาม มกษ.9001-2556 
2. การรับรองโรงงานผลิตสินค้าพืช GMP/HACCP ตาม มกษ.9023-2550  และ/   
    หรือ มกษ.9024-2550 
3. การขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก 
4. การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัยพืชให้สอดคล้องตาม ข้อก าหนดของ  
   ประเทศผูน้ าเข้า 

 



การเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการเพ่ือส่งออกสินค้ากล้วย 

ท่ีมาขอ้มูล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



การเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการเพ่ือส่งออกสินค้ากล้วย 

ท่ีมาขอ้มูล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

   ประกาศ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องการส่งออกสินค้ากล้วย 

1. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขอนามัยพืชส าหรับการส่งต่อ พ.ศ. 2551 

2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการ
ออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ส าหรับผลไม้ที่ส่งออกผ่านประเทศที่สาม เข้าสู่สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พ.ศ. 2552 

3. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจดทะเบียนผู้
ส่งออกผักและผลไม้ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 



การเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการเพ่ือส่งออกสินค้ากล้วย 

ท่ีมาขอ้มูล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกกล้วย 
 



การเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการเพ่ือส่งออกสินค้ากล้วย 

ท่ีมาขอ้มูล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

การส่งออกกล้วยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผู้ส่งออกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังน้ี 

      1. จดทะเบียน  แปลงเกษตรกรต้องได้รับการรับรอง GAP  โรงคัดบรรจุต้องได้รับการรับ GMP 

      2. ตัวสินค้า  การติดฉลากบรรจุภัณฑ์ (กรณีส่งออกผ่านประเทศที่สาม) 

           ต้องระบุหมายเลข ทะเบียนของบริษัท/ชื่อบริษัท หมายเลขทะเบียนสวน                  

           หมายเลขทะเบียนโรงคัดบรรจุ และระบุข้อความพิเศษ 

           “Export to the People's Republic of China” หรือ ภาษาจีนในความหมายเดียวกัน 

      3. ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 



การเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการเพ่ือส่งออกสินค้ากล้วย 

ท่ีมาขอ้มูล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

การส่งออกกล้วยไปมาเลเซีย 
ผูส้่งออกปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี ้
1. การคัดเกรด  
การคัดเกรดเป็นไปตามมาตรฐานของ Malaysian Standard หรือมาตรฐานของประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า 
2. การบรรจุสินค้า  
บรรจุภัณฑ์ต้องสะอาดปราศจากสิ่งเจือปน /แข็งแรงสามารถป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับสินค้าได้  
การบรรจุสินค้าต้องไม่เกิน 30 กิโลกรัม/บรรจุภัณฑ ์
3. การติดฉลาก 
ขนาด ฉลาก ตัวอักษรเป็นไปตามที่ก าหนด และระบุข้อความเป็นภาษามาเลเซีย หรอื ภาษาอังกฤษดังน้ี 
• ชื่อที่อยู่ผู้ส่งออก, ผู้น าเข้า, ตัวแทน, ผู้ผลติหรือผู้กระจายสินค้า    • ชื่อสามัญของสินค้า     • เกรดของสินค้า   
• ขนาดของสินค้า    • ประเทศแหล่งก าเนิดสนิค้า    • น้ าหนักสุทธ ิ
4. ขอใบรับรองสขุอนามัยพืช 
 



การเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการเพ่ือส่งออกสินค้ากล้วย 

การส่งออกกล้วยไปญีปุ่่น 
ผู้ส่งออกปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ส่งออกได้เฉพาะกล้วยดิบ 

2. จดทะเบียนเป็นผู้ส่งออก 

3. แปลงเกษตรกรต้องได้รับการรับรอง GAP 

4. โรงคัดบรรจุต้องได้รับการรับ GMP 

5. ขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 

6. มาตรการกักกัน ณ ด่านน าเข้า 

- Non-Control Measure สินค้าจะถูกกักเพื่อตรวจสารเคมีตกค้าง (Cypermetrin) ณ ด่านน าเข้า 

- Control Measure สินค้าไม่ถูกกักตรวจสารเคมีตกค้าง (Cypermetrin) ณ ด่านน าเข้า 

*การจัดสรรโควตากล้วยสดภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) เพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี สามารถติดต่อได้ท่ีกรมวิชาการเกษตร 

 

ท่ีมาขอ้มูล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



การเตรียมความพร้อมผูป้ระกอบการเพ่ือส่งออกสินค้ากล้วย 

ท่ีมาขอ้มูล กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

การส่งออกกล้วยไปเวียดนาม 

ข้อก าหนด คือ ในปี 2550 เวียดนามแจ้งเวียน WTO เรื่อง กฎระเบียบด้านสุขอนามัยพืชในการ
ควบคุมผลไม้น าเข้า ก าหนดให้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชก่อนอนุญาตน าเข้า ซึ่งมีผลบังคับใช้
ปี 2554 ผู้ส่งออกต้องแสดง Import permit ณ ด่านตรวจพืชเพื่อขอใบรับรองสุขอนามัยพืช 

 


