
 

 

แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 2507(G)-2560 

GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 2507(G)-2017 

หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด                   

CODE OF PRACTICE FOR MUSHROOM CULTURE  

  

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

            ICS 65.020.20               ISBN XXX-XXX-XXX-X 



 

 

แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

มกษ. 2507(G)-2560 

GUIDANCE ON THE APPLICATION OF THAI AGRICULTURAL STANDARD 

TAS 2507(G)-2017 

หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด 

CODE OF PRACTICE FOR MUSHROOM CULTURE 

ส านักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ                                      

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2561 2277  โทรสาร 0 2561 3357 

www.acfs.go.th 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศและงานทั่วไป  เล่ม 134  ตอนพิเศษ 293 ง          

วันที่   28  พฤศจิกายน  พุทธศักราช 2560 



 

 

(2) 

คณะกรรมการวิชาการพจิารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ด 

1.  คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน          ประธานกรรมการ 

2.  ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร               กรรมการ 

     นางสุวลักษณ์ ชัยชูโชติ 

     นายอนุสรณ์ วัฒนกุล 

3.  ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร            กรรมการ 

     นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ 

     นายศตนัน พรรณอภัยพงศ์ 

4.  ผู้แทนส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ         กรรมการ 

     นางสาวทรรศณีย์ ปรัชญาบ ารุง 

     นางสาวอิงอร ปัญญากิจ 

5.  ผู้แทนคณะเกษตร ก าแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน     กรรมการ 

     รองศาสตราจารย์ประภาพร ตั้งกิจโชติ 

6.  ผู้แทนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         กรรมการ 

     ศาสตราจารย์นิวัฒ เสนาะเมือง 

7.  ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ            กรรมการ 

     นายเติมศักดิ์ บุญชื่น       

     นายมนตรี ถาวร 

8.  ผู้แทนสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย         กรรมการ 

     นายชาญยุทธ์ ภาณุทัต 

     นายอภิรัชต์ สมฤทธ์ิ………………………………………………………………………………………………….      

9.  นายปราโมทย์ ไทยทัตกุล กรรมการ 

     ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตก้อนเชื้อเห็ด 

10. นายอภิศักดิ์ แซ่หลี     กรรมการ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเพาะเห็ด 

11. นางอัจฉรา พยัพพานนท์     กรรมการ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตเชื้อเห็ด 

12. นายพฤทธิพงศ ไชยเวช     กรรมการ 
      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตเห็ด 

   



 

 

(3) 

13. นายเสถียร จันทร์เจ้าฉาย กรรมการ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตเห็ด 

14. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการผลิตเห็ดฟาง           กรรมการ 

15. ผู้แทนส านักก าหนดมาตรฐาน            กรรมการและเลขานุการ 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

      นางกุลศิริ เวียงวิเศษ                

      นายประทีป อารยะกิตติพงศ์ 

 

       

       

 



 (4) 

 

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติส าหรับการผลิต  

เชื้อเห็ด (มกษ.2507-2559) เพื่อยกระดับคุณภาพการผลิตเชื้อเห็ดให้ได้มาตรฐาน ดังนั้นเพื่อให้

มาตรฐานดังกล่าวสามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องชัดเจน คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงก าหนด         

แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด เพื่อเป็นแนวทางส าหรับ

การใช้มาตรฐาน มกษ.2507-2559 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. 2559. หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด.        
มกษ. 2507-2559. 
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แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร 

หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด 

1.  ขอบข่าย 

1.1 แนวปฏิบัตินี้ เป็นการอธิบายการน ามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด 

(มกษ.2507) ไปใช้ส าหรับผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้น าเข้าเชื้อเห็ด  

1.2 เกณฑ์การตัดสินเพื่อการตรวจสอบ การออกใบรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

ให้เป็นไปตาม มกษ.2507 

2. ค าอธิบายมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด (มกษ.2507) 

แนวปฏิบัตินี้ จัดท าขึ้นเพื่ออธิบายสาระส าคัญของข้อก าหนดใน มกษ.2507 และเป็นเอกสารส าหรับ 

ผู้ที่น ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้ท าความเข้าใจ ทั้งนี้ เนื้อหาในกรอบเป็นข้อก าหนดตาม มกษ.2507  
โดยมีค าอธิบายอยู่ใต้กรอบ ดังนี้ 

มกษ.2507: 1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ดทุกชนิดเพื่อการค้า ตั้งแต่ขั้นตอน 

การเตรียมวัตถุดิบ การผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ การถ่ายเชื้อลงในวัสดุเล้ียงเชื้อเพื่อผลิตเชื้อเห็ดขยาย 

จนถึงการเก็บรักษาเพื่อรอการจ าหน่าย เพื่อให้ได้เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ ตรงตามชนิด ไม่มีศัตรูเห็ดปนเปื้อน 

ค าอธิบาย 

มกษ.2507 ใช้บังคับในการผลิตเชื้อเห็ดเพื่อการค้า โดยครอบคลุมเชื้อเห็ดของเห็ดทุกชนิดทั้งที่ผลิต 

ในประเทศ น าเข้า หรือส่งออก ดังนั้นผู้ที่เข้าข่ายการบังคับตามมาตรฐานนี้ ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ส่งออก  

และผู้น าเข้าเชื้อเห็ด ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจ าหน่ายเป็นการค้า ต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1) ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้าเชื้อเห็ด แล้วแต่กรณี จากส านักงานมาตรฐาน

สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบอ านาจ 

2) สถานประกอบการที่ด าเนินการผลิตเชื้อเห็ดเพื่อจ าหน่าย ต้องได้รับการรับรองตาม มกษ.2507 

ส าหรับผู้ผลิตเชื้อเห็ดหรือผู้น าเข้าเชื้อเห็ดเพื่อใช้ เอง การวิจัย พัฒนาสายพันธุ์ โดยไม่มีการจ าหน่าย 

ออกนอกสถานประกอบการ ไม่เข้าข่ายการบังคับตาม มกษ.2507  
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มกษ.2507: 2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 เชื้อเห็ด (mushroom culture) หมายถึง เชือ้เห็ดบริสุทธ์ิ และเชื้อเห็ดขยาย 

2.2 เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ (pure mushroom culture) หมายถึง กลุ่มใยรา (mycelium) ของเห็ดที่เพาะเล้ียง

บนอาหารเลี้ยงเชื้อ (culture media) เพื่อใช้ส าหรับการผลิตเชื้อเห็ดขยาย (mushroom spawn) 

2.3 เชื้อเห็ดขยาย (mushroom spawn) หมายถึง กลุ่มใยรา (mycelium) ของเห็ดที่เพาะเล้ียง 

ด้วยวัสดุเล้ียงเชื้อ เช่น เมล็ดธัญพืช หรือวัสดุอื่น เพื่อใช้ส าหรับการขยายพันธุ์ (propagation)  

หรือการผลิตเห็ด 

2.4 การถ่ายเชื้อ (subculture) หมายถึง การย้ายเชื้อเห็ดมาเล้ียงในอาหารเล้ียงเชื้อหรือวัสดุ 

เลี้ยงเชื้อใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณส าหรับขยายพันธุ์ หรือเก็บรักษาพันธุ์ หรือท าให้เชื้อเห็ดแข็งแรงขึ้น 

(rejuvenate) 

2.5 ศัตรูเห็ด (pest) หมายถึง ไวรัส จุลินทรีย์ ไร แมลง และสัตว์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เห็ด 

2.6 สัตว์พาหะ (carrier or vector) หมายถึง สัตว์ที่น าศัตรูเห็ดมาก่อให้เกิดความเสียหายแก่เชื้อเห็ด 

เช่น ไร แมลงวัน หนู แมลงสาบ และแมลงหวี่ 

ค าอธิบาย  นิยามที่มีค าอธิบายเพิ่มเติม มีดังนี้ 

นิยามข้อ 2.1 เชื้อเห็ด 

สินค้า “เชื้อเห็ด” ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ มกษ.2507 ก าหนดไว้ 2 ชนิด คือ เชื้อเห็ดบริสุทธ์ิ (ภาพที่ 1 
และ 2)  และเชื้อเห็ดขยาย (ภาพที่ 3-5) เนื่องจากมีการผลิตเป็นการค้า ผู้ผลิต ผู้ส่งออก หรือผู้น าเข้า

เชื้อเห็ดที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเห็ดทั้ง 2 ชนิดนี้จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อ 

เชื้อเห็ดไปใช้ให้ได้รับเชื้อเห็ดท่ีมีคุณภาพ ตรงตามชนิด และไม่มีศัตรูเห็ดปนเปื้อน  

นิยามข้อ 2.3 เชื้อเห็ดขยาย 

การผลิตเชื้อเห็ดขยาย เป็นการเพิ่มปริมาณเส้นใยเห็ดให้มากขึ้น เพื่อใช้ส าหรับการขยายพันธุ์หรือ 

การผลิตเห็ด ท าได้โดยการถ่ายเชื้อจากเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ลงในวัสดุเล้ียงเชื้อที่หาง่าย ราคาถูกและสะดวก  

ในการหาซื้อ เช่น ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ข้าวเปลือก หรือวัสดุอื่น ทั้งนี้ไม่รวมขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด 

(ก้อนขี้เล่ือย) ที่จะน าไปเปิดดอก 

นิยามข้อ 2.4 การถ่ายเชื้อ 

การถ่ายเชื้อหรือที่เรียกว่าการต่อเชื้อ ส่วนใหญ่ใช้กับเชื้อเห็ดบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มปริมาณส าหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ 

เช่น ขยายพันธุ์ เก็บรักษาพันธุ์ หรือเพื่อท าให้เชื้อเห็ดที่เก็บไว้นานมีการเจริญเติบโตใหม่ ซึ่งท าให้เชื้อเห็ด

แข็งแรงขึ้น ทั้งนี้ไม่ควรถ่ายเชื้อด้วยเชื้อเห็ดขยายเพื่อเพิ่มปริมาณ 
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(ก) เห็ดนางรมภูฏาน (ข) เห็ดนางรมฮังการี (ค) เห็ดฟาง 

   

(ง) เห็ดกระด้าง (จ) เห็ดขอนขาว (ฉ) เห็ดหลินจือ 

ภาพที่ 1 ตัวอย่างแสดงการเจริญของเส้นใยเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ชนิดต่างๆ เมื่ออายุ 5 วัน  

 

ภาพที่ 2  ตัวอย่างเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิทีเ่ส้นใยเจริญเต็มหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ 

เห็ดนางรมภูฏาน 

เห็ดหูหนู เห็ดขอนขาว 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างเชื้อเห็ดขยายบนข้าวฟ่างของเห็ดหลินจือที่อายุแตกต่างกัน  

  

ภาพที่ 4 ตัวอย่างเชื้อเห็ดขยายในวัสดุหมักของเห็ดฟาง 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างเชื้อเห็ดขยายในอาหารเหลว 
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มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด ให้เป็นไปตามตารางท่ี 1  

ค าอธิบาย 

ข้อก าหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ าที่จ าเป็นส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด โดยก าหนดเฉพาะจุดควบคุมที่ส าคัญ  

ในกระบวนการผลิตเท่านั้น เพื่อควบคุมให้ผลิตผลเชื้อเห็ดที่ได้มีคุณภาพ ตรงตามชนิด และไม่มีศัตรูเห็ด

ปนเปื้อน 

มกษ.2507: 3. ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด: 

รายการที่ 1 สถานประกอบการ: การออกแบบและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ข้อก าหนด 1. อาคารสถานที่ผลิต เครื่องมือ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ควรมีที่ตั้ง/จัดวาง 

ออกแบบและสร้างให้: 

(1) มีการป้องกันการสะสมของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ 

(2) บ ารุงรักษา ท าความสะอาด และฆ่าเชื้อได้สะดวก 

ค าอธิบาย  

การเอาใจใส่ต่อการออกแบบสถานประกอบการผลิตเชื้อเห็ดและก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ มีท าเล

ที่ตั้งเหมาะสม และมีการจัดหาส่ิงอ านวยความสะดวกไว้เพียงพอ เป็นส่ิงจ าเป็นต่อการป้องกันการสะสม

ของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ นอกจากนี้ยังท าให้บ ารุงรักษา ท าความสะอาด และฆ่าเชื้อได้สะดวกด้วย 

มกษ.2507: 3. ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด: 

สถานประกอบการ: การออกแบบและสิ่งอ านวยความสะดวก (1.1) ที่ต้ังสถานประกอบการ 

ข้อก าหนด 1.1 อยู่ในบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมไม่เส่ียงต่อการเป็นแหล่งสะสมของศัตรูเห็ดและ

สัตว์พาหะ หากมีความเส่ียงต้องมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม 

ค าอธิบาย  

สภาพแวดล้อมโดยรอบที่ตั้งของสถานประกอบการผลิตเชื้อเห็ด อาจส่งผลต่อการปนเปื้อนของเชื้อเห็ด 

สถานประกอบการจึงต้องมีสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่ไม่เส่ียงต่อการเป็นแหล่งสะสมของ

ศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะที่อาจเข้ามาปนเปื้อนท าความเสียหายแก่เชื้อเห็ด เช่น อยู่ห่างจากที่ทิ้งส่ิงปฏิกูล    
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มีกล่ินเหม็นหรือแหล่งเล้ียงสัตว์ที่มีมูลสัตว์ทับถม กองซังข้าวโพดที่เป็นแหล่งสะสมของราสีส้ม หรือต้อง 

ไม่มีแหล่งสะสมของเหลือทิง้จากการผลิตเชื้อเห็ดหรือก้อนเห็ด  

หากสถานประกอบการตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับสภาพแวดล้อมท่ีเสี่ยง จะต้องมีมาตรการป้องกันที่เหมาะสม 

เช่น ปลูกต้นไม้เป็นแนวป้องกันลมและลดการปนเปื้อน มีมุ้งลวด หรือมีผนังปิดมิดชิด ทั้งนี้มาตรการ 

ที่มีต้องเหมาะสมกับชนิดเชื้อเห็ดท่ีผลิตและลดโอกาสการปนเปื้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ควรแยกบริเวณผลิตออกจากที่อยู่อาศัยอย่างชัดเจน 

มกษ.2507: 3. ข้อก าหนด 

ตารางท่ี 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด:  

สถานประกอบการ: การออกแบบและส่ิงอ านวยความสะดวก (1.2) การออกแบบอาคารสถานประกอบการ  

ข้อก าหนด 1.2 ควรออกแบบภายในและวางผังของสถานประกอบการผลิตเชื้อเห็ดให้เอื้อต่อ

การปฏิบัติงานและสามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่างช่วงปฏิบัติงานและในขณะปฏิบัติงาน 

ข้อก าหนด 1.2.1 แยกพื้นที่ปฏิบัติงานทั่วไปและพื้นที่ที่ต้องการความสะอาดออกจากกัน 

อย่างชัดเจน และให้เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานโดยไม่ย้อนกลับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน 

ค าอธิบาย 

พื้นที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของการผลิตเชื้อเห็ดประกอบด้วยส่วนที่ต้องการความสะอาด โดยเฉพาะ

ห้องถ่ายเชื้อและเก็บรักษาเชื้อเห็ด และส่วนที่ปฏิบัติงานทั่วไป เช่น การเตรียมวัสดุเล้ียงเชื้อหรือวัสดุหมัก 

ดังนั ้นเพื ่อป้องกันการปนเปื ้อนในระหว่างการท างานจึงต้องแยกพื ้นที ่ทั ้งสองส่วนนี ้ออกจากกัน 

อย่างชัดเจน นอกจากนี้ควรออกแบบภายในและวางผังของสถานประกอบการให้การปฏิบัติงานไปใน

ทิศทางเดียวไม่ย้อนกลับ หรือจัดให้พื้นที่ทีต่้องการความสะอาดอยู่ในสภาพปิดที่มีการควบคุมการเข้าออก  

ของผู้ปฏิบัติงาน 
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มกษ.2507: 3. ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด: 

สถานประกอบการ: การออกแบบและส่ิงอ านวยความสะดวก (1.3) โครงสร้างภายในอาคาร 

สถานประกอบการและส่วนประกอบ 

ข้อก าหนด 1.3 มีการออกแบบอย่างเหมาะสมให้บ ารุงรักษาท าความสะอาดได้ง่าย เพื่อป้องกัน 

การสะสมของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ 

ข้อก าหนด 1.3.1 พื้นสามารถระบายน้ าได้ดีและสามารถท าความสะอาดได้ 

ข้อก าหนด 1.3.2 พื้น ผนัง และเพดานหรือหลังคา ของสถานที่ปฏิบัติงานถ่ายเชื้อหรือห้องถ่ายเชื้อ  

มีพื้นผิวเรียบ ไม่เป็นแหล่งสะสมส่ิงสกปรก มีการถ่ายเทอากาศได้ดี บ ารุงรักษาและท าความสะอาดง่าย 

ข้อก าหนด 1.3.3 ทางระบายน้ ามีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ค าอธิบาย 

พื้นของสถานที่ปฏิบัติงานมักจะเป็นแหล่งสะสมของเศษวัสดุเล้ียงเชื้อหรือส่ิงสกปรกที่จะเป็นที่อาศัยของ

ศัตรูเห็ด โดยเฉพาะพื้นที่ไม่เรียบอาจมีน้ าตกค้างจากการท าความสะอาดได้ ดังนั้นพื้นของสถานที่

ปฏิบัติงานจึงควรมีผิวเรียบเพื่อให้ท าความสะอาดได้ง่าย ไม่ดูดซับน้ าและระบายน้ าได้ดี ไม่ท าให้เกิดน้ าขัง  

สถานที่ปฏิบัติงานถ่ายเชื้อหรือห้องถ่ายเชื้อเป็นพื้นที่ที่ต้องให้ความส าคัญมากในเรื่องความสะอาด  

การออกแบบ ก่อสร้าง หรือปรับปรุงต้องค านึงถึงวัสดุที่ใช้ให้แข็งแรงทนทาน พื้น ผนัง และเพดานที่มีผิวเรียบ   

จะช่วยลดโอกาสสะสมของส่ิงสกปรก อีกทั้งยังบ ารุงรักษาและท าความสะอาดได้ง่าย นอกจากนี้ภายในห้อง    

ยังต้องมีการระบายอากาศที่เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน การวางพัดลมระบายอากาศหรือเครื่องปรับอากาศ

ไม่ควรให้ทิศทางลมพัดไปยังบริเวณที่ปฏิบัติงานถ่ายเชื้อ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน ตัวอย่างการออกแบบ

สถานที่ปฏิบัติงานถ่ายเชื้อหรือห้องถ่ายเชื้อที่ดี เช่น 

(1) พื้น ผนังหรือฝากั้นมีผิวหน้าเรียบ ท าจากวัสดุกันน้ า และผนังหรือฝากั้นมีความสูงพอเหมาะต่อ

การปฏิบัติงาน 
(2) เพดานและอุปกรณ์ที่ยึดติดอยู่กับเพดาน เช่น หลอดไฟ ควรออกแบบให้อยู่ในสภาพที่ช่วย  

ลดการสะสมส่ิงสกปรก และอันตรายจากการแตกช ารุดของหลอดไฟ 
(3) ประตูมีผิวเรียบ ไม่ดูดซับน้ า ท าความสะอาดได้ง่าย และฆ่าเชื้อได้ถ้าจ าเป็น 
(4) หน้าต่างท าความสะอาดได้ง่าย ควรออกแบบให้ลดการสะสมส่ิงสกปรก และถ้าจ าเป็นควรติดมุ้งลวด 

ทีส่ามารถถอดออกและล้างท าความสะอาดได้ง่าย  

ทางระบายน้ ามักเป็นแหล่งรวมของเสียหรือเศษวัสดุเพาะเล้ียงที่ตกค้างจากการผลิต หากมีการจัดการท่ีไม่ดี

จะท าให้เป็นแหล่งสะสมของศัตรูเห็ดหรือสัตว์พาหะได้ง่าย ผู้ประกอบการจึงต้องดูแลความสะอาดของ 

ทางระบายน้ าในสถานประกอบการอย่างสม่ าเสมอ และสร้างทางระบายน้ าให้มีความลาดเอียงเพื่อให้ใช้

งานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการขัดขวางการไหลของน้ าจากเศษวัสดุจนท าให้เกิดน้ าขังสะสม 
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มกษ.2507: 3. ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด: 

สถานประกอบการ: การออกแบบและสิ่งอ านวยความสะดวก (1.4) เครื่องมือและอุปกรณ์ 

ข้อก าหนด 1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์มีการออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถลด

ความเส่ียงจากการเป็นแหล่งสะสมศัตรูเห็ดและขจัดการปนเปื้อนในอาหารเล้ียงเชื้อและวัสดุเล้ียงเชื้อได้ 

ข้อก าหนด 1.4.1 พื้นผิวของโต๊ะหรือภายในตู้ถ่ายเชื้อที่ใช้ปฏิบัติงานถ่ายเชื้อต้องไม่ดูดซับน้ าหรือ

อมความชื้น พื้นผิวเรียบ ไม่มีร่องท่ีอาจเป็นแหล่งสะสมเศษวัสดุเล้ียงเชื้อหรือสิ่งสกปรก 

ข้อก าหนด 1.4.2 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อต้องเป็นหม้อนึ่งความดันไอน้ าที่ท าจากโลหะที่ทนแรงดันได้ดี 

และ มีวาล์วนิรภัย (safety valve) ควบคุมแรงดัน สามารถใช้งานด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 121
o
C 

(องศาเซลเซียส) และระดับความดันไม่ต่ ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) โดยต้องมีบันทึกอุณหภูมิ

และความดันของการใช้งานทุกครั้ง 

ค าอธิบาย 

ควรออกแบบและเลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถท าความสะอาด ฆ่าเชื้อ และบ ารุงรักษาได้ ง่าย 

เพื่อหลีกเลี่ยงความเส่ียงจากการเป็นแหล่งสะสมศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ เครื่องมือและอุปกรณ์ควรท าจาก

วัสดุที่ไม่เป็นพิษในการน าไปใช้งาน เครื่องมือควรทนทานสามารถเคล่ือนย้ายหรือถอด-ประกอบได้ง่าย 

เอื้ออ านวยต่อการซ่อมบ ารุง การท าความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการตรวจสอบ เช่น สะดวกในการตรวจสอบ

สัตว์พาหะน าเชื้อ มีการบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดี ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การถ่ายเชื้ออาจด าเนินการบนโต๊ะภายในห้องถ่ายเชื้อหรือใช้ตู้ถ่ายเชื้อก็ได้ พื้นผิวของโต๊ะหรือภายในตู้ถ่ายเชื้อ

ที่ใช้ปฏิบัติงานท าจากวัสดุผิวเรียบ ไม่มีร่องที่อาจเป็นแหล่งสะสมเศษวัสดุเลี้ยงเชื ้อ ที่ตกหล่นหรือ 

ส่ิงสกปรก พื้นไม่ดูดซับน้ าหรืออมความชื้นจนกลายเป็นแหล่งสะสมของศัตรูเห็ดได้ 

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อเป็นอุปกรณ์จ าเป็นส าหรับการฆ่าเชื้อในอาหารเล้ียงเชื้อและวัสดุเล้ียงเชื้อด้วยวิธีการ 

สเตอริไลซเ์ซชั่น (sterilization) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าอาหารเลี้ยงเชื้อและวัสดุเล้ียงเชื้อปลอดจากเชื้อจุลินทรีย์
ที่มีชีวิตก่อนน ามาเป็นอาหารเล้ียงเชื้อหรือวัสดุเล้ียงเชื้อ หม้อนึ่งฆ่าเชื้อมีมาตรวัด (gauge) อุณหภูมิ 

และความดัน คุณสมบัติของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อต้องเป็นไปตามข้อก าหนดท่ีสามารถทนแรงดันและมีวาล์วนิรภัย 

เพื่อป้องกันอันตราย แก่ผู้ปฏิบัติงาน และการท างานของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อต้องสามารถใช้งานด้วยอุณหภูมิ   

ไม่ต่ ากว่า 121
o
C และระดับความดันไม่ต่ ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาท ี

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก)  จึงจะสามารถท าให้ปลอดเชื้อได้ ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการท างาน

ของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อยังคงสามารถปฏิบัติงานได้ตามอุณหภูมิและความดันที่ก าหนด ผู้ประกอบการต้องมี

บันทึกการตรวจสอบสภาพก่อนใช้งาน และอุณหภูมิและความดันของการใช้งานทุกครั้ง (ตัวอย่างแบบบันทึก

ข้อมูลตามภาคผนวก ค.1 และ ค.3) เพื่อเป็นการทวนสอบประสิทธิภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อ 
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หากเป็นไปได้ผู้ประกอบการควรตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานและความปลอดภัยในการใช้งานของ 

หม้อนึ่งฆ่าเชื้ออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเก็บบันทึกผลการตรวจสอบไว้เป็นหลักฐาน 

มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด: 

สถานประกอบการ: การออกแบบและสิ่งอ านวยความสะดวก (1.5) ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ข้อก าหนด 1.5 ควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอและออกแบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้

มั่นใจในความสะอาดขณะปฏิบัติงานและลดความเส่ียงต่อการปนเปื้อน 

ข้อก าหนด 1.5.1 มีน้ าสะอาดส าหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

ข้อก าหนด 1.5.2 อุปกรณ์ให้แสงสว่างในขณะถ่ายเชื้อเห็ดอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ให้แสงสว่าง

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ข้อก าหนด 1.5.3 มีห้องน้ าและอ่างล้างมือเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้อยู่ในบริเวณที่ไม่เส่ียง

ต่อการปนเปื้อน 

 

ค าอธิบาย 

ส่ิงอ านวยความสะดวกเป็นปัจจัยที่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดเพื่อลดความเส่ียงต่อการปนเปื้อน ควรออกแบบ

อย่างเหมาะสมและมีไวอ้ย่างเพียงพอ 

ผู้ประกอบการต้องทราบว่าน้ าที่น ามาใช้ในการผลิตมาจากแหล่งใด มีปริมาณเพียงพอและมีความสะอาด

หรือไม่ น้ าใช้ต้องมาจากแหล่งน้ าที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ไม่เส่ียงต่อการปนเปื้อนจากศัตรูเห็ด เช่น 
น้ าประปา ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่าแหล่งน้ าที่น ามาใช้มีความเส่ียงการปนเปื้อนจากศัตรูเห็ด ต้องมีมาตรการ

ลดความเส่ียงจากการปนเปื้อน เช่น กรองหรือฆ่าเชื้อให้น้ าสะอาดก่อนน ามาใช้  

ในขณะปฏิบัติงานถ่ายเชื้อ ควรมีแสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ช่วยท าให้การมองเห็นไม่ผิดเพี้ยน 

โดยเฉพาะจุดที่ต้องตรวจสอบ ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องมองเห็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อย่างชัดเจนเพื่อการท างาน

ที่มีประสิทธิภาพ และลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้อ  

สถานประกอบการต้องมีห้องน้ าและอ่างล้างมือที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอส าหรับผู้ปฏิบัติงาน โดยอยู่ใน

ต าแหน่งที่เหมาะสมสอดคล้องกับขั้นตอนปฏิบัติงานที่จ าเป็น เช่น อ่างล้างมือควรอยู่ใกล้กับสถานที่ 

เตรียมอาหารเล้ียงเชื้อหรือวัสดุเล้ียงเชื้อ ห้องน้ าควรแยกออกจากบริเวณผลิต และไม่เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง  
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มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด:  

รายการที่ 2 การควบคุมการปฏิบัติงาน 

ข้อก าหนด 2 มีการก าหนดวิธีควบคุมคุณภาพและการลดความเส่ียงของการปนเปื้อนใน 

การปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเตรียมดอกเห็ด หรือเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ อาหารเล้ียงเชื้อ วัสดุเล้ียงเชื้อ  

การแยกเชื้อและถ่ายเชื้อ จนถึงการเก็บรักษา รวมถึงระบบเอกสารและบันทึกข้อมูลที่ใช้ทบทวน

ประสิทธิผลของการควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อเห็ดที่ผลิตมีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์และไม่มีศัตรู

เห็ดปนเปื้อน 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด:  

การควบคุมการปฏิบัติงาน (2.1) การเตรียมวัตถุดิบ: ดอกเห็ดหรือเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิ 

ข้อก าหนด 2.1 คัดเลือกดอกเห็ดที่จะน ามาแยกเชื้อตามเกณฑ์คุณภาพหรือคุณลักษณะที่ก าหนดไว้ 

หากใชเ้ชื้อเห็ดบริสุทธ์ิต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 

ค าอธิบาย 

ผู้ประกอบการที่ผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ต้องก าหนดเกณฑ์คุณภาพหรือคุณลักษณะของดอกเห็ดแต่ละชนิด   

ที่น ามาแยกเนื้อเย่ือ โดยจัดท าเป็นเอกสาร รวมทั้งบันทึกการคัดเลือกดอกเห็ดที่น ามาใช้ทุกครั้งเพื่อให้ได้

เชื้อเห็ดตรงตามความต้องการและสามารถทวนสอบได้หากพบปัญหา (ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลตาม

ภาคผนวก ค.2)  

หากผู้ประกอบการน าเชื้อเห็ดบริสุทธิ์จากแหล่งอื่นมาใช้ ต้องมีหลักฐานแสดงแหล่งที่มาของเชื้อเห็ดว่า 

น ามาจากหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือแหล่งผลิตที่ได้การรับรอง มกษ.2507  

คุณภาพหรือคุณลักษณะของดอกเห็ดอาจก าหนดโดยพิจารณาจาก 

(1) มีสภาพสมบูรณ์ตรงตามชนิดของเห็ด 

(2) ดอกเห็ดไม่เปียกน้ า 

(3) เป็นดอกที่เจริญเต็มที่แต่ยังไม่ทิ้งสปอร์ 

(4) ไม่มีการปนเปื้อนจากศตัรูเห็ดและสัตว์พาหะ 

(5) โคนดอกหนา 

(6) ก้านดอกแข็งแรง เนื้อดอกแน่น 
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มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด:  

การควบคุมการปฏิบัติงาน (2.2) การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ข้อก าหนด 2.2 เตรียมและเก็บอาหารเลี้ยงเชื้อตามวิธีท่ีก าหนดไว ้เพื่อควบคุมคุณภาพและป้องกัน

การปนเปื้อนศัตรูเห็ด 

ข้อก าหนด 2.2.1 ฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 121
o
C (องศาเซลเซียส) และระดับ

ความดันไม่ต่ ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาท ี

ข้อก าหนด 2.2.2 ต้องเก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมแล้ว ไม่ให้เส่ือมคุณภาพหรือเกิดการปนเปื้อน 

ค าอธิบาย 

การเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อของผู้ประกอบการแต่ละแห่งอาจมีสูตรอาหารที่แตกต่างกันได้ โดยทั่วไปปัจจัย 

ที่จ าเป็นต้องพิจารณาในการปรับสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ ได้แก่ 

(1) ธาตุอาหารและความเข้มข้นที่เหมาะสมกับชนิดของเห็ด 

(2) ความเป็นกรด-เบส (pH) เหมาะสมกับชนิดของเห็ด 
(3) ปราศจากสารพิษที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดแต่ละชนิด 

(4) ไม่มีการปนเปื้อนจากศตัรูเห็ด สัตว์พาหะ และเชื้ออื่นๆ 

ส่วนประกอบของอาหารเล้ียงเชื้อพีดีเอ (potato dextrose agar; PDA) หรือสูตรอาหารเล้ียงเชื้อหลัก  

และตัวอย่างการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก  

ควรจัดท าเอกสารระบุวิธีการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ การฆ่าเชื้อด้วยวิธกีารสเตอริไลซเ์ซชั่น และอุปกรณ์ที่ใช้ 

รวมทั้งบันทึกการปฏิบัติงานในการเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อทุกครั้งเพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพ 

และทวนสอบได ้ 

การเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อต้องใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อตามข้อ 1.4.2 เพื่อฆ่าเชื้อในอาหารเล้ียงเชื้อด้วยวิธีการ  

สเตอริไลซ์เซชั่น โดยต้องควบคุมระดับความดัน อุณหภูมิ และระยะเวลาให้ได้อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 121
o
C 

และระดับความดันไม่ต่ ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที ผู้ประกอบการต้อง

บันทึกอุณหภูมิความดัน และเวลาของการฆ่าเชื้อด้วยวิธกีารสเตอริไลซเ์ซชั่นทุกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อ(ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลตามภาคผนวก ค.3)  

อาหารเล้ียงเชื้อที่ผ่านการเตรียมและฆ่าเชื้อแล้ว หากต้องเก็บรักษาให้เก็บไว้ในที่ที่สะอาด เย็น ห่างจาก

ความร้อน มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม เช่น ตู้เย็นหรือห้องเย็น เพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเล้ียงเชื้อ   

เกิดการปนเปื้อนหรือเสื่อมคุณภาพก่อนน ามาใช้งาน 
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มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด:  

การควบคุมการปฏิบัติงาน (2.3) การเตรียมวัสดุเลี้ยงเชื้อ 

ข้อก าหนด 2.3 เตรียมและเก็บรักษาวัสดุเล้ียงเชื้อตามวิธีที่ก าหนดไว้ เพื่อควบคุมคุณภาพและ

ป้องกันการปนเปื้อนศัตรูเห็ด 

ข้อก าหนด 2.3.1 ฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 121
o
C (องศาเซลเซียส) และระดับ

ความดันไม่ต่ ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (psi) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาท ี

ข้อก าหนด 2.3.2 วัสดุเล้ียงเชื้อส าหรับการผลิตเชื้อเห็ดขยายของเห็ดฟางอาจใช้วิธีนึ่งฆ่าเชื้อ 

โดยใช้อุณหภูมิต่ ากว่า 100
o
C (องศาเซลเซียส) ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

ข้อก าหนด 2.3.3 ต้องเก็บรักษาวัสดุเล้ียงเชื้อที่เตรียมแล้ว ไม่ให้เส่ือมคุณภาพหรือเกิดการปนเปื้อน 

ค าอธิบาย 

การเตรียมวัสดุเล้ียงเชื้อ ผู้ประกอบการอาจใช้วัตถุดิบ ได้แก่ เมล็ดธัญพืช และวัสดุที่จะน ามาท าวัสดุหมัก 

แตกต่างกันไปตามชนิดของเห็ด ผู้ประกอบการควรคัดเลือกและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการรับซื้อ 

เพื่อให้ได้เมล็ดธัญพืชและวัสดุที่จะน ามาท าวัสดุหมักที่มีคุณภาพดี และจัดท าเป็นเอกสารไว้อย่างชัดเจน 

การพิจารณาชนิดและคุณลักษณะของธัญพืชและวัสดุที่จะน ามาท าวัสดุหมัก ผู้ประกอบการอาจพิจารณา 

ดังนี้ 

(1) เมล็ดธัญพืชที่ใช้ (เช่น เมล็ดข้าวฟ่าง เมล็ดข้าวเปลือก เมล็ดข้าวโพด) ควรมคีุณลักษณะที่ดี เช่น 

- เป็นเมล็ดท่ีสมบูรณ์ 

- มีความชื้นไม่เกิน 15% 

- ไม่มีการปนเปื้อนจากศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ 

(2) วัสดุท่ีจะน ามาท าวัสดุหมัก (เช่น ขี้ฝ้าย ไส้นุ่น เปลือกเมล็ดบัว เปลือกถั่วเหลือง เปลือกถั่วเขียว มูลสัตว์ 

เช่น ม้า วัว และควาย) ควรมีคุณลักษณะที่ดี เช่น  

- เตรียมจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ 

- วัสดุแห้งมีความชื้นไม่เกิน 15% 
- ไม่มีการปนเปื้อนจากศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ 

ลักษณะของวัตถุดิบแต่ละชนิดทีส่ามารถน ามาท าวัสดุหมัก มีดังนี้ 

- เปลือกเมล็ดบัวหรือข้ีฝ้าย ใช้ได้ผลใกล้เคียงกัน แต่ข้ีฝ้ายจะหาได้ง่ายและราคาถูก เมื่อน าข้ีฝ้าย

มาหมักกับมูลสัตวจ์ะใช้เวลาหมักเร็วกว่า ท าให้ในปัจจุบันนิยมใช้ข้ีฝ้ายมากกว่า 

- ไส้นุ่น เป็นที่นิยมใช้เนื่องจากมีราคาถูก หาได้ง่าย ใช้ระยะเวลาในการหมักเร็วกว่าวัสดุอื่น  

และได้ปุ๋ยหมักท่ีมีคุณภาพดี  
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- เปลือกถั่วเขียวและเปลือกถั่วเหลือง เป็นวัสดุส าหรับท าปุ๋ยหมักได้ดี ซึ่งใช้วิธีการหมัก
เช่นเดียวกับไส้นุ่น แต่ใช้ระยะเวลาหมักนานกว่า (ประมาณ 1 เดือน) จึงจะสามารถน ามาใช้ได้ และต้อง

คอยควบคุมความชื้นให้เหมาะสมด้วยจึงจะได้ผลดี 

- มูลสัตว์ที่นิยมใช้และให้ปุ๋ยหมักคุณภาพดีที่สุด คือ มูลม้า เนื่องจากในมูลม้ามีจุลินทรีย์ที่สามารถ

เจริญเติบโตในที่ที่มีอุณหภูมิสูง (ประมาณ 60-70
o
C) จึงท าให้เกิดการหมักได้ดีและรวดเร็วในกองปุ๋ย 

ที่มีอุณหภูมิสูงเช่นกัน ในกรณีที่ไม่สามารถหามูลม้าได้ อาจใช้มูลสัตว์ชนิดอื่นแทน เช่น มูลลา มูลล่อ  

หรือมูลช้าง ซึ่งได้ผลดีใกล้เคียงกับมูลม้า ส าหรับมูลโค มูลกระบือ มูลแพะ ได้ผลดีพอสมควร ส าหรับมูลเป็ด 

มูลไก่ ไม่ควรน ามาใช้  

ผู้ผลิตเชื้อเห็ดต้องก าหนดเกณฑ์หรือคุณลักษณะเฉพาะในการคัดเลือกวัสดุเล้ียงเชื้อไว้เป็นเอกสาร 

อย่างชัดเจน รวมทั้งวิธีตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนการรับซื้อ เพื่อให้ได้เมล็ดธัญพืชและวัสดุ 

ที่จะน ามาท าวัสดุหมักที่มีคุณภาพดี  

ต้องมีเอกสารระบุวิธีการเตรียมวัสดุเล้ียงเชื้อ การฆ่าเชื้อด้วยวิธีการสเตอริไลซ์เซชั่น (ยกเว้นวัสดุเล้ียงเชื้อ

ส าหรับการผลิตเชื้อขยายของเห็ดฟางอาจใช้วิธีการพาสเจอไรซ์เซชั่น (pasteurization) ได้ และอุปกรณ์ที่ใช้

รวมทั้งการเตรียมวัสดุเล้ียงเชื้อทุกครั้งควรมีบันทึกการปฏิบัติงานที่สามารถทวนสอบได้ รวมถึงการตรวจสอบ
คุณภาพของวัสดุเล้ียงเชื้อ เพื่อให้ได้วัสดุเล้ียงเชื้อตรงตามความต้องการ ตัวอย่างการเตรียมวัสดุเล้ียงเชื้อ 

มีรายละเอียดตามภาคผนวก ข  

การเตรียมวัสดุเล้ียงเชื้อต้องใช้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อตามข้อ 1.4.2 เพื่อฆ่าเชื้อในวัสดุเล้ียงเชื้อด้วยวิธีการ 

สเตอริไลซ์เซชั่น โดยต้องควบคุมระดับความดัน อุณหภูมิ และระยะเวลาให้ได้ อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 121
o
C 

และระดับความดันไม่ต่ ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที ผู้ประกอบการต้องมี

บันทึกอุณหภูมิความดัน และเวลาของการฆ่าเชื้อด้วยวิธกีารสเตอริไลซเ์ซชั่นทุกครั้ง เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของการนึ่งฆ่าเชื้อ (ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลตามภาคผนวก ค.3) 

กรณีเตรียมวัสดุเล้ียงเชื้อเฉพาะส าหรับการผลิตเชื้อเห็ดขยายของเห็ดฟาง อาจใช้วิธีการพาสเจอไรซ์เซชั่น

เช่น นึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 90-100
 o
C เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยอุณหภูมิและระยะเวลาในการนึ่ง

ฆ่าเชื้ออาจแตกต่างกันตามส่วนประกอบของวัสดุหมัก หม้อนึ่งฆ่าเชื้อที่ใช้ต้องสามารถปฏิบัติงานได้ 

ตามอุณหภูมิและระยะเวลาที่ก าหนด ผู้ประกอบการต้องมีบันทึกอุณหภูมิและระยะเวลาของการนึ่งฆ่าเชื้อ

ทุกครั้ง (ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลตามภาคผนวก ค.3) 

วัสดุเล้ียงเชื้อที่ผ่านการเตรียมและฆ่าเชื้อแล้ว หากต้องเก็บรักษาให้เก็บไว้ในที่ที่สะอาด และมีอุณหภูมิ 

ในสภาพแวดล้อมปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุเล้ียงเชื้อเกิดการปนเปื้อนหรือเสื่อมคุณภาพก่อนน ามาใช้งาน 
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มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด:  

การควบคุมการปฏิบัติงาน (2.4) การแยกเชื้อและถ่ายเชื้อ 

ข้อก าหนด 2.4 แยกเชื้อจากดอกเห็ดและถ่ายเชื้อด้วยวิธีที่เหมาะสม เพื่อควบคุมคุณภาพเชื้อเห็ด

และลดความเส่ียงจากการปนเปื้อน 

ข้อก าหนด 2.4.1 แยกเชื้อจากดอกเห็ดและถ่ายเชื้อต้องปฏิบัติตามวิธีที่ก าหนดไว้ และมีบันทึก

การปฏิบัติงาน 

ข้อก าหนด 2.4.2 การแยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์จากดอกเห็ด และการถ่ายเชื้อต้องท าโดยใช้เทคนิค

ปลอดเชื้อ (Aseptic technique) 

ค าอธิบาย 

ผู้ประกอบการต้องก าหนดวิธีที่เหมาะสมในการแยกเชื้อจากดอกเห็ดและถ่ายเชื้อ เพื่อควบคุมคุณภาพ  

เชื้อเห็ดและลดความเส่ียงจากการปนเปื้อน โดยต้องปฏิบัติตามวิธีที่ก าหนด และมีบันทึกการปฏิบัติงาน 

(ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลตามภาคผนวก ค.4) 

การแยกเชื้อจากดอกเห็ดที่คัดเลือกมาแล้วควรท าทันที ในกรณีที่ไม่สามารถท าได้ทันที ให้เก็บใส่ภาชนะ 

ที่ป้องกันศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะได้ และเก็บรักษาในบริเวณที่สะอาด หลีกเล่ียงความชื้นและแสงแดด  

หรือเก็บในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ 8-15
o
C กรณีของดอกเห็ดฟางหากด าเนินการไม่ทันภายในวันที่เก็บ

ดอกเห็ด ควรห่อกระดาษและเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องที่มีการระบายอากาศที่ดี การเก็บเห็ดฟางในตู้เย็น 3-5
o
C 

นานกว่า 24 ชั่วโมง ความเย็นจะท าลายเนื้อเยื่อจนไม่สามารถเจริญเป็นเส้นใยได้ 

เทคนิคปลอดเชื้อ (aseptic technique) เป็นพื้นฐานส าคัญที่ช่วยลดความเส่ียงของการปนเปื้อนจากเชื้อ

ที่อาจติดมากับเครื่องมือ เครื่องใช้ หรือส่ิงแวดล้อม และเป็นการป้องกันไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น 

ที่ไม่ต้องการปนเปื้อนลงไปในเชื้อเห็ด 

หลักปฏิบัติของเทคนิคปลอดเชื้อ ได้แก่ สวมเส้ือผ้าที่สะอาดและไม่ใส่เครื่องประดับ ล้างมือให้สะอาด 

ก่อนและหลังปฏิบัติงาน การเช็ดอุปกรณ์ต่างๆ และพื้นโต๊ะด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงาน 

การเผาไฟเข็มเขี่ยก่อนใช้งาน ไม่พูดคุยระหว่างปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว เปิดหลอดไฟ 

อัลตราไวโอเล็ต (ultraviolet; UV) ในตู้ประมาณ 30 นาทีก่อนเริ่มปฏิบัติงานเพื่อฆ่าเชื้อภายในตู้และอุปกรณ์ 

ขั้นตอนการแยกเชื้อและถ่ายเชื้อในตู้เข่ียเช้ือที่ปฏิบัติตามเทคนิคปลอดเชื้อ มีดังนี้  

(1) น าอุปกรณ์ที่ใช้ในการแยกเชื้อจากดอกเห็ดและถ่ายเชื้อ ได้แก่ ตะเกียงแอลกอฮอล์ เข็มเขี่ยเชื้อ ใบมีด 

อาหารวุ้น และดอกเห็ด ใส่ในตู้เขี่ยเชื้อที่ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว 



 มกษ. 2507(G)-2560 
 

 

15 

(2) ล้างมือให้สะอาดและฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนสอดมือเข้าไปในตู้ทางช่องที่อยู่ด้านล่างของตู้เขี่ยเชื้อ

และจุดไฟที่ตะเกียงแอลกอฮอล์ 

(3) เช็ดด้ามเข็มเขี่ยเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ แล้วจับด้ามเข็มเขี่ยเชื้อคล้ายการจับปากกา ลนไฟฆ่าเชื้อส่วนปลาย

ของเข็มเขี่ยแล้วปล่อยให้เย็นลง 

(4) ฉีกหรือกรีดแยกเห็ดเป็นสองส่วนตามความยาวของดอกเห็ด พร้อมกับใช้เข็มเขี่ยเชื้อจิกเนื้อเย่ือ

ภายในดอกเห็ด ให้เนื้อเย่ือเห็ดติดปลายเข็มเป็นชิ้นเล็กๆ 

(5) ใช้อุ้งมือและนิ้วก้อยดึงจุกจากขวดอาหารวุ้นและหนีบไว้ น าขวดบรรจุอาหารวุ้นลนไฟฆ่าเชื้อบริเวณ 

ปากขวด พร้อมกับสอดเนื้อเย่ือเห็ดที่อยู่ปลายเข็มเขี่ยเข้าไปวางบนอาหารวุ้นตรงกลาง ลนไฟฆ่าเชื้อ  

ที่ปากขวดอีกครั้งก่อนอุดจุก  

ข้อควรระวังเกี่ยวกับการผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิและการถ่ายเชื้อ เช่น  

(1) หลีกเล่ียงการเขี่ยเนื้อเย่ือบริเวณที่ผ่านการตัดด้วยมีดหรืออุปกรณ์ต่างๆ เนื่องด้วยส่วนดังกล่าวมีโอกาส

ปนเปื้อนจุลินทรีย์อื่นได้  

(2) หากเข็มเขี่ยเชื้อที่ผ่านการลนไฟฆ่าเชื้อแล้ว สัมผัสกับวัสดุอื่นที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อให้ลนเข็มเขี่ ย 

เชื้อใหม่เพราะมีโอกาสปนเปื้อน 

(3) เนื้อเย่ือดอกเห็ดหรือเส้นใยเห็ดบนอาหารวุ้น หากสัมผัสกับวัสดุอื่นที่ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ ให้ทิ้งไป

และตัดเนื้อเย่ือชิ้นใหม่แทน เพราะมีโอกาสปนเปื้อน  

 

มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด:  

การควบคุมการปฏิบัติงาน (2.5) การเก็บรักษา 

ข้อก าหนด 2.5 เก็บรักษาเชื้อเห็ดอย่างเหมาะสมเพื่อให้เชื้อเห็ดมีการเจริญเติบโตดี มีมาตรการ  

ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและลดความเส่ียงจากการปนเปื้อน และการปะปนของเชื้อเห็ดแต่ละชนิด

ระหว่างการเก็บรักษา 

ข้อก าหนด 2.5.1 สถานที่เก็บเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิหรือเชื้อเห็ดขยายต้องเป็นบริเวณที่สะอาด มีอุณหภูมิ

เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดแต่ละชนิด และไม่มีแสงแดดส่องกระทบเชื้อเห็ดโดยตรง 

ข้อก าหนด 2.5.2 จัดเก็บเชื้อเห็ดของเห็ดแต่ละชนิดแยกกันเพื่อป้องกันการปะปน โดยบ่งชี้ชนิด

และวันเดือนปีที่ผลิตอย่างชัดเจน 

ข้อก าหนด 2.5.3 มีมาตรการป้องกันการเข้าท าลายของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะในขณะที่เก็บรักษา 
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ค าอธิบาย 

เชื้อเห็ดขยายหรือเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ที่ถ่ายเชื้อด้วยเทคนิคปลอดเชื้อแล้ว ต้องน ามาเก็บรักษาในบริเวณ  

ที่สะอาดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน และให้อยู่ในสภาพที่มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมกับการเจริญ 

ของเส้นใยเห็ดแต่ละชนิด สถานที่เก็บควรมีการถ่ายเทอากาศดี มีแสงสว่างเพียงพอให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ

มองเห็นการเจริญเติบโตของเส้นใยหรือการปนเปื้อนได้ แต่ต้องไม่ให้เชื้อเห็ดได้รับแสงแดดโดยตรง

เนื่องจากจะท าให้เชื้อเห็ดเสียหาย  

สถานประกอบการที่ผลิตเชื้อเห็ดหลายชนิดและมีการเก็บในบริเวณเดียวกัน ต้องมีวิธีการเก็บและการบ่งชี้

ที่สามารถแยกแยะเชื้อเห็ดแต่ละชนิดไว้ให้ชัดเจน เนื่องจากเชื้อเห็ดจะมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกัน 

อาจเกิดปัญหาการปะปนได้ง่าย เช่น การแยกพื้นที่เก็บบนชั้นวางที่ระบุป้ายชื่อเห็ดไว้บนชั้นวางหรือภาชนะ

บรรจุ นอกจากชนิดของเชื้อเห็ดแล้ว ต้องระบุวันเดือนปีที่ถ่ายเชื้อไว้ด้วยเพื่อให้สามารถทวนสอบอายุของ

เชื้อเห็ดได ้ 

การเก็บรักษาเชื้อเห็ดเพื่อบ่มให้เส้นใยเจริญหรือเก็บรักษาเพื่อรอจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรบันทึกวันที่

บ่มไว้ในแบบบันทึกข้อมูลการแยกเชื้อและการถ่ายเชื้อ (ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลตามภาคผนวก ค.4)

และมีมาตรการที่มั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันการเข้าท าลายของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ เช่น ดูแลความสะอาด

สถานที่เก็บ และเก็บรักษาในสถานที่ปิด  

มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด:  

การควบคุมการปฏิบัติงาน (2.6) การควบคุมคุณภาพ 

ข้อก าหนด 2.6 มีวิธีควบคุมคุณภาพของเชื้อเห็ดระหว่างการเก็บรักษาเพื่อรอจ าหน่าย และการเก็บ

ตัวอย่างสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานของรุ่นการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อเห็ดที่จ าหน่ายมีคุณภาพและไม่มี

การปนเปื้อน 

ข้อก าหนด 2.6.1 ต้องคัดแยกเชื้อเห็ดท่ีมีการปนเปื้อนหรือเจริญเติบโตไม่ดีออกและบันทึกไว้ 

ข้อก าหนด 2.6.2 ต้องสุ่มตัวอย่างเชื้อเห็ดท่ีผลิตแต่ละรุ่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ค าอธิบาย 

ในระหว่างการเก็บรักษาหรือรอจ าหน่าย สินค้าเชื้อเห็ดที่ผลิตมานั้นอาจยังพบการปนเปื้อนได้ 

ผู้ประกอบการจึงต้องตรวจสอบคุณภาพหลังการผลิต ให้มั่นใจได้ว่าเชื้อเห็ดปราศจากการปนเปื้อนหรือ

การเจริญของศัตรูเห็ดหรือพบสัตว์พาหะ และเป็นการตรวจสอบคุณภาพการเจริญของเชื้อเห็ดที่ผลิต  

ว่ามีพัฒนาการของเส้นใยเป็นปกติหรือไม่ หากพบว่ามีการปนเปื้อนศัตรูเห็ดหรือสัตว์พาหะ  หรือเส้นใย

เห็ดเจริญเติบโตช้า ต้องคัดแยกเชื้อเห็ดที่มีปัญหาออกเพื่อน าไปก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม และบันทึกจ านวน
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เชื้อเห็ดและวันที่ตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน หากพบเชื้อเห็ ดที่มีปัญหาจ านวนมาก 

ควรทวนสอบประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลตามภาคผนวก ค.4) 

การผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์หรือเชื้อเห็ดขยายแต่ละรุ่นอาจจะมีปัจจัยที่ส่งผลให้เชื้อเห็ดมีคุณภาพต่างกัน 

เช่น คุณภาพวัตถุดิบที่น ามาเป็นวัสดุเล้ียงเชื้อ ความแข็งแรงของเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ ดังนั้นเมื่อผู้ประกอบการ

ผลิตเชื้อเห็ดแต่ละรุ่นแล้วก่อนที่จะจ าหน่าย ต้องสุ่มเก็บตัวอย่างเชื้อเห็ดไว้เพื่อเป็นตัวอย่างของรุ่นสินค้า 

ส าหรับตรวจสอบคุณภาพการปนเปื้อนหรือการเจริญของเส้นใย ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลอ้างอิง

กรณีที่ผู้ซื้อสินค้าเชื้อเห็ดแล้วเกิดปัญหา สามารถใช้ตัวอย่างสินค้าที่สุ่มไว้ น ามาวินิจฉัยสาเหตุของปัญหา  

ที่เกิดขึ้นได ้

ตัวอย่างจ านวนที่ต้องสุ่ม ถ้าไม่มีแผนการสุ่มท่ีเป็นอื่นให้ใช้การสุ่มแบบง่าย ก าหนดจ านวนตัวอย่างที่สุ่มเก็บ 

ไม่น้อยกว่า 1% ของจ านวนที่ผลิตในแต่ละรุ่น โดยเก็บไว้ให้เชื้อเจริญไม่น้อยกว่า 50%  

 

มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด:  

การควบคุมการปฏิบัติงาน (2.7) เอกสารและบันทึกข้อมูล 

ข้อก าหนด 2.7 เอกสารขั้นตอนปฏิบัติงานที่จ าเป็นมีไว้เพื่อควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน รวมถึง

บันทึกต่างๆ เพื่อใช้ทบทวนประสิทธิภาพของการท างาน โดยต้องเก็บเอกสารและบันทึกอย่างเป็น

ระเบียบ ค้นหาได้ง่าย และบันทึกต่างๆ ต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 1 ป ี

ข้อก าหนด 2.7.1 มีเอกสารและบันทึกข้อมูล ได้แก่ 

ข้อก าหนด 2.7.1.1 เอกสารเกณฑ์คุณภาพหรือคุณลักษณะของดอกเห็ดที่จะน ามาแยกเชื้อ  

หรือหลักฐานแหล่งที่มาของเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิ (ข้อ 2.1) 

ข้อก าหนด 2.7.1.2 เอกสารวิธีเตรียมอาหารเล้ียงเชื้อ วิธีเตรียมวัสดุเล้ียงเชื้อ และวิธีแยกเชื้อ 

และถ่ายเชื้อ (ข้อ 2.2, ข้อ 2.3 และข้อ 2.4.1) 

ข้อก าหนด 2.7.1.3 บันทึกวันเดือนปีที่ด าเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส าคัญของการผลิต

เชื้อเห็ดแต่ละรุ่น เพื่อการทวนสอบ ดังนี้ 

(1) วันที่แยกเชื้อเห็ดโดยการตัดเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
(2) วันที่ถ่ายเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิลงวัสดุเลี้ยงเชื้อ 
(3) วันที่จ าหน่ายเชื้อเห็ด 

ข้อก าหนด 2.7.1.4 บันทึกการคัดแยกเชื้อเห็ดที่ปนเปื้อนหรือที่มีศัตรูเห็ดเข้าท าลายหรือ

ที่เจริญเติบโตไม่ดี และวิธีก าจัดท่ีด าเนินการ (ข้อ 2.6.1 และข้อ 3.2) 

ข้อก าหนด 2.7.1.5 บันทึกการปฏิบัติงานตามแผนท าความสะอาด (ข้อ 3.1) 
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ค าอธิบาย 

ผู้ประกอบการต้องจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่ก าหนดให้ต้องมีไว้ในสถานประกอบการ    

อย่างเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย เพื่อเป็นหลักฐานในการปฏิบัติเมื่อผู้ตรวจประเมินร้องขอ ทั้งนี้อาจ

จัดเก็บในรูปแบบสมุดบันทึก แฟ้มเอกสาร หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีสถานที่จัดเก็บเฉพาะ 

และมีการบ่งชี้ที่เอกสารอย่างชัดเจน และต้องจัดเก็บเอกสารและบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างน้อย 1 ปี  

โดยเก็บแยกตามรอบหรือรุ่นผลิต เพื่อใช้ประโยชน์ในการทวนสอบระบบการผลิต และสามารถตามสอบ

หรือเรียกคืนสินค้าเมื่อมีปัญหาได ้

วันเดือนปีที่ด าเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ได้แก่ วันที่แยกเชื้อเห็ดโดยการตัดเนื้อเย่ือ  

จากดอกเห็ดลงในอาหารเล้ียงเชื้อ วันที่ถ่ายเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ลงวัสดุเล้ียงเชื้อ และวันที่จ าหน่ายเชื้อเห็ด  

เป็นข้อมูลอย่างน้อยที่สุดที่ต้องบันทึกเพื่อให้ทราบอายุของเชื้อเห็ดหลังจากขั้นตอนการถ่ายเชื้อหรือจ าหน่าย 

นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถบันทึกข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้เพื่อทวนสอบประสิทธิภาพในการท างาน 

เพื่อให้มีหลักฐานของการด าเนินการตามข้อก าหนด 2.7.1.4 ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบการต้องมี

การตรวจสอบเพื่อคัดแยกเชื้อเห็ดขยายหรือเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ที่มีการปนเปื้อนหรือเจริญเติบโตไม่ดีออก 

และบันทึกไว้โดยต้องระบุจ านวนที่ตรวจพบ วิธีการก าจัดเชื้อเห็ดที่คัดแยกออกมา ทั้งนี้ผู้ประกอบการ  

ควรมีการวินิจฉัยหาสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดขึ้นพร้อมท้ังหาวิธีการป้องกันเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาที่เกิดขึ้น 

มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด: 

รายการที่ 3 สถานประกอบการ: การบ ารุงรักษาและท าความสะอาด 

ข้อก าหนด 3. มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ที่เอื้อต่อการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สะอาด มีสภาพ

พร้อมใช้งาน และควบคุมความเส่ียงจากการสะสมของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะที่จะก่อให้เกิด  

การปนเปื้อน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ข้อก าหนด 3.1 ต้องจัดท าแผนท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อต่างๆ ในจุดที่จ าเป็นในลักษณะ 

ที่จะท าให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนของสถานประกอบการมีการท าความสะอาดอย่างเหมาะสม รวมถึง

การบ ารุงรักษาและท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยเฝ้าระวังการปฏิบัติตามแผนท า  

ความสะอาดและการฆ่าเชื้อ และจัดท าเป็นเอกสารไว้ 

ข้อก าหนด 3.2 มีวิธีที่เหมาะสมในการก าจัดเชื้อเห็ดที่ปนเปื้อน หรือที่ศัตรูเห็ดเข้าท าลาย หรือที่ 

ไม่ต้องการ ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของศัตรูเห็ด และบันทึกวิธีก าจัดที่ด าเนินการ 
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ค าอธิบาย 

ผู้ประกอบการต้องจัดท าระบบที่มีประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการบ ารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สะอาด   

มีสภาพพร้อมใช้งาน และควบคุมความเส่ียงจากการสะสมของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะที่จะก่อให้เกิด 

การปนเปื้อนและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนของเครื่องมือและอุปกรณ์ได้มี  

การดูแลอย่างเหมาะสม 

แผนท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อต่างๆ ต้องจัดท าในลักษณะที่จะท าให้แน่ใจว่าทุกส่วนของสถานที่

ประกอบการได้มีการท าความสะอาดอย่างเหมาะสม และรวมถึงการท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์

ท าความสะอาดด้วย โดยมีการเฝ้าระวังตามแผนท าความสะอาดและการฆ่าเชื้อตามความเหมาะสม 

และจัดท าเป็นเอกสารไว้ (ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลตามภาคผนวก ค.5) 

แผนท าความสะอาดที่ท าเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ อาจก าหนดให้ครอบคลุมส่ิงต่างๆ เหล่านี้ 

(1) บริเวณที่จะต้องท าความสะอาด โดยเฉพาะสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการความสะอาด และบริเวณ  

ที่มีความเส่ียงต่อการเป็นแหล่งสะสมของศัตรูเห็ดหรือสัตว์พาหะ 

(2) รายการเครื่องมือและเครื่องใช้ที่จะท าความสะอาด โดยมีการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด

และฆ่าเชื้อที่เหมาะสมไว้ใช้ ไม่ใช้อุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดท่ีเก่าและช ารุด 

(3) ผู้รับผิดชอบส าหรับแต่ละงานโดยเฉพาะ 

(4) วิธีและความถี่ของการท าความสะอาด 

(5) การเฝ้าระวังการปฏิบัติตามแผน ควรก าหนดให้มีการตรวจสอบอยู่เสมอ หากพบปัญหาศัตรูเห็ดหรือ

สัตว์พาหะต้องมีมาตรการแก้ไข เช่น วางกับดัก คัดและท าลายเชื้อเห็ดที่พบร่องรอยศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ

ไปก าจัดอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการต้องมีวิธีการก าจัดเชื้อเห็ดท่ีปนเปื้อน หรือที่ศัตรูเห็ดเข้าท าลาย หรือที่ไม่ต้องการ 

ไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของศัตรูเห็ด เช่น เผา ฝัง นึ่งฆ่าเชื้อ หรือท าปุ๋ยหมักในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน

ไม่ให้กลายเป็นแหล่งสะสมศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ และบันทึกวิธีก าจัดที่ด าเนินการ (ตัวอย่างแบบบันทึก

ข้อมูลตามภาคผนวก ค.3 และ ค.4) 

มกษ.2507: 3 ข้อก าหนด 

ตารางที่ 1 รายการและข้อก าหนดของหลักปฏิบัติส าหรับการผลิตเชื้อเห็ด: 

รายการที่ 4 การฝึกอบรม 

ข้อก าหนด 4. ผู้เกี ่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเห็ดต้องได้รับฝึกอบรมหรือสอนงานให้มีความรู้ 

และทักษะที่เหมาะสมเกี่ยวกับขั้นตอนและสุขลักษณะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทบทวนความรู้  

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดผลเสียจากการปนเปื้อนของเชื้อเห็ด 
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ค าอธิบาย 

ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และสุขลักษณะในการปฏิบัติงาน 

เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและลดข้อผิดพลาดที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อน แนวทางปฏิบัติ 

เช่น การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ควบคุมงานสามารถจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน 

เพื่อเป็นการทบทวนความรู้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมควรมีประกาศนียบัตรหรือเอกสาร

การจัดอบรม/บันทึกการอบรม เพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ในการประเมิน ผู้ตรวจประเมินอาจใช้การสอบถาม 

หรือสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานก็ได้  
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ภาคผนวก ก 

ตัวอย่างการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 
(ข้อก าหนดในตารางที่ 1 ข้อ 2.2) 

การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อพีดีเอ (potato dextrose agar; PDA) หรือตามสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อหลัก 

ส่วนผสม 

(1) มันฝรั่ง (ไม่มีการปนเปื้อนจากศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ) 200 กรัม 

(2) กลูโคสหรือเดกซ์โทรส  20 กรัม 

(3) วุ้นผง  20 กรัม 

(4) น้ า  1,000 มิลลิลิตร (ml) 

วิธีท า 

1. น ามันฝรั่งมาปอกเปลือกแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆ ขนาดเท่ากับลูกเต๋า หรือมีขนาดประมาณ 1 cm
3
 

2. น ามันฝรั่งมาต้มกับน้ าที่สะอาดประมาณ 1,000 ml โดยใช้ไฟอ่อนๆ ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที      

นับจากน้ าเดือด (ไม่ควรใช้ไฟแรง มันฝรั่งอาจจะเปื่อยยุ่ยท าให้อาหารวุ้นมีลักษณะขุ่น ซึ่งยากต่อการสังเกต

การเดินของเส้นใยเห็ด)  

3. กรองกากมันฝรั่งออกด้วยผ้าขาวบาง ต้มน้ าที่กรองต่อไป จากนั้นจึงเติมน้ าตาลกลูโคสหรือเดกซ์โทรส

ในอัตราส่วนตามสูตรลงไป คนจนน้ าตาลละลายหมด   

4. สังเกตปริมาณน้ าสกัดมันฝรั่ง ถ้าไม่ถึง 1,000 ml ให้เตรียมน้ าเย็นส่วนที่ขาดผสมกับวุ้นผงคนให้เข้ากัน

ก่อน เพราะถ้าใส่ลงไปในส่วนผสมที่ร้อน ในลักษณะเป็นผงแล้ว จะท าให้อาหารวุ้นจับกันเป็นก้อนได้ 

หลังจากทีน่ าวุ้นผสมกับน้ าเย็นแล้ว จึงเทใส่ลงไปในส่วนผสมพร้อมกับคนตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้อาหาร

วุ้นไหมบ้ริเวณก้นหม้อ  

5. เมื่ออาหารวุ้นละลายหมดจึงน าไปกรอกใส่ขวดแก้วแบนประมาณขวดละ 20-30 ml ต้องระวังไม่ให้

อาหารวุ้นเปื้อนปากขวด พร้อมกับอุดปากขวดด้วยส าลี แล้วหุ้มด้วยกระดาษ ใช้ยางรัดให้เรียบร้อย (ต้องบรรจุ

ก่อนที่วุ้นจะเย็นจนแข็งตัวไม่เกิน 55
o
C)  

6. น าขวดอาหารวุ้นไปฆ่าเชื้อด้วยวิธีการสเตอริไลซ์เซชั่น โดยใช้อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 121o
C และระดับความดัน

ไม่ต่ ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาท ี 
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7. ขวดอาหารวุ้นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว ก่อนที่อาหารวุ้นจะแข็งตัว (อุณหภูมิอาหารในขวดประมาณ 55
o
C  

หรือสามารถจับขวดด้วยมือเปล่าได้) ให้น าขวดอาหารวุ้นวางในลักษณะนอนเอียงให้ก้นขวดท ามุมกับพื้น

ประมาณประมาณ 15 องศา หรืออาหารในขวดจะมีความลาดเอียงประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของขวด  

เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวของอาหารวุ้นโดย (ไม่ควรเอียงให้อาหารวุ้นไปถึงคอขวดหรือเข้าใกล้จุกส าลีเพราะเส่ียง

ต่อการปนเปื้อนจุลินทรีย์อื่นได้) และเมื่ออาหารวุ้นเย็นลงและแข็งตัวดีแล้ว สามารถน าไปใช้ถ่ายเชื้อได้ 

ข้อควรระวังในการน่ึงฆ่าเชื้อ 

1. การนึ่งฆ่าเชื้อต้องไล่อากาศออกให้หมดสังเกตจากไอน้ าพุ่งเป็นล าต่อเนื่องไม่ขาดห้วง ถ้าปิดวาล์วขณะที่

ยังมีอากาศ ถึงแม้ว่าจะรักษาความดันที่ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิภายในหม้อนึ่งก็จะไม่ถึง 121
o
C 

ส่งผลให้การนึ่งฆ่าเชื้อไม่สมบูรณ์  

2. รักษาระดับความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วไว้โดยการหรี่ไฟหรือแก๊ส หากความดันลดต่ ากว่า 15 ปอนด์

ต่อตารางนิ้ว ต้องเร่งไฟเพื่อเพิ่มความดันให้ถึง 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว แล้วจับเวลาใหม่จนครบ 20 นาท ี

3. มาตรวัดความดันกรณีใช้หน่วยเป็นปอนด์ต่อตารางนิ้วให้ใช้ระดับความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  

กรณีใช้หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรให้ใช้ระดับความดัน 1.1 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร  

4. ระวังไม่ให้จุกส าลีชื้นขณะนึ่งฆ่าเชื้อ เนื่องจากท าให้เกิดการปนเปื้อนลงสู่อาหารวุ้นได้ง่าย อาจป้องกันได้

โดยใช้กระดาษที่สะอาดหุ้มจุกส าลีก่อนน าไปนึ่งฆ่าเชื้อ ระวังไม่ให้จุกส าลีสัมผัสส่วนใดของหม้อนึ่ง 

เพื่อป้องกันหยดน้ าซึมลงสู่ส าลีได้ 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างการเตรียมวัสดุเลี้ยงเชื้อ 
(ข้อก าหนดในตารางที่ 1 ข้อ 2.3) 

 

ข.1  การเตรียมวัสดุเลี้ยงเชื้อจากเมล็ดข้าวฟ่าง 

วิธีการ 

1. น าเมล็ดข้าวฟ่างที่ผ่านการคัดเลือกและตรวจคุณภาพแล้วมาล้างท าความสะอาด โดยแช่ในน้ าสะอาด

เพื่อคัดเมล็ดข้าวฟ่างที่ลอยน้ าออก ซึ่งจะเป็นเมล็ดทีลี่บและเมล็ดเสีย  

2. แช่เมล็ดข้าวฟ่างไว ้1 คืน  

3. เทน้ าเดิมออก แล้วล้างด้วยน้ าใหมอ่ีก 2-3 ครั้ง จนสะอาด  

4. น าเมล็ดข้าวฟ่างไปนึ่งให้สุกด้วยหม้อลังถึงหรือใช้วิธีต้ม จนเมล็ดข้าวฟ่างสุก สังเกตได้จากเมล็ดเริ่มบาน

หรือปริออกเล็กน้อยประมาณ 10-20%   

5. น าเมล็ดข้าวฟ่างสุกไปผึ่งในกระด้งหรือตระแกรง เพื่อลดความชื้นส่วนเกินในเมล็ดข้าวฟ่าง 

6. กรอกเมล็ดข้าวฟ่างลงในขวดแก้วที่สะอาด โดยใช้กรวยกรอกประมาณ 2 ใน 3 ขวด ท าความสะอาด

ปากขวดด้วยผ้าสะอาด อุดจุกส าลีที่ปากขวด หุ้มด้วยกระดาษ แล้วน าไปฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วย

วิธีการสเตอริไลซเ์ซชั่น โดยใช้อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 121
o
C และระดับความดันไม่ต่ ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที    

7. หลังจากฆ่าเชื้อครบตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้น าไปพักในบริเวณที่สะอาด และมีอุณหภูมิเหมาะสม 

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือเสื่อมคุณภาพ 

8. ในช่วงเวลาที่เก็บอาหารเล้ียงเชื้อเพื่อรอน าไปใช้ ให้ สังเกตการปนเปื้อนจากศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ 

ด้วยตา กล้อง หรือแว่นขยาย คัดขวดที่ปนเปื้อน ขวดที่บริเวณก้นขวดมีเมล็ดข้าวฟ่างแฉะ และขวดที่ส าลี

เปียกน้ าออก และตรวจหาสาเหตุวางแนวทางแก้ไข  
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ข.2  การเตรียมวัสดุเลี้ยงเชื้อที่เป็นวัสดุหมัก 

ตัวอย่างสูตรที่ 1           

ส่วนผสม   มูลม้า  1 ส่วน  500  kg 
 เปลือกเม็ดบัว 1 ส่วน  500  kg 

วิธีท า 

1. น าเปลือกเมล็ดบัวล้างน้ าเพื่อเอาส่ิงปนเปื้อนออกแล้วแช่ในน้ าสะอาดจนอิ่มตัว น าขึ้นสะเด็ดน้ า ผสมกับ

มูลม้าให้เข้ากันตั้งกองสามเหล่ียมสูงประมาณ 50-70 cm บนพื้นปูนในโรงหมัก 

2. กลับกองวัสดุผสมหลังจากหมักได้ 3-5 วัน หรือเมื่ออุณหภูมิภายในกองสูงขึ้นถึง 65-75
o
C  ให้กลับกอง

และถ้าความชื้นลดลงให้รดน้ าเพิ่มความชื้นในวัสดุหมัก หมักตั้งกองสามเหล่ียมเช่นเดิม และท าการกลับ

กองอีก 4-5 ครั้งจนกว่าอุณหภูมิจะลดลงอยู่ท่ี 45-50
o
C ใช้เวลาประมาณ 21-28 วัน  

3. ปรับความชื้นในวัสดุหมักโดยใช้มือก าวัสดุหมักบีบให้แน่น ถ้าไม่มีน้ าไหลหรือหยดออกตามร่องนิ้ว  

และวัสดุหมักยังคงเป็นกลุ่มก้อนหลังคลายมือแสดงว่ามีความชื้นพอเหมาะ วัสดุหมักที่ดีหรือผ่านกระบวนการ

หมักสมบูรณ์แล้วจะมีกล่ินหอมไม่มีกล่ินแอมโมเนีย และกล่ินบูดเหม็น  

ตัวอย่างสูตรที่ 2 

ส่วนผสม    วัสดุหมัก สูตรที่ 1    1 ส่วน โดยปริมาตร 

ขี้ฝ้าย    8 ส่วน โดยปริมาตร 

ไส้นุ่น    1 ส่วน โดยปริมาตร 

วิธีการ 

1. น าขี้ฝ้ายล้างน้ าเพื่อเอาสิ่งปนเปื้อนออกแล้วแช่น้ าสะอาดจนอิ่มตัว น าขึ้นสะเด็ดน้ ากองไว้  

2. น าวัสดุหมักตามสูตรที่ 1 ที่หมักดีแล้วผสมกับขี้ฝ้ายให้เข้ากันตั้งกองสามเหล่ียมสูงประมาณ 3 ฟุต  

บนพื้นปูนในโรงหมัก  

3. กลับกองวัสดุหมักหลังจากหมักได้ 1-2 วัน หรือเมื่ออุณหภูมิภายในกองสูงขึ้นถึง 65
o
C ให้กลับกอง 

และถ้าความชื้นลดลงให้รดน้ าเพิ่มความชื้นในวัสดุหมัก  

4. ปรับความชื้นในวัสดุหมักโดยใช้มือก าวัสดุหมักบีบให้แน่น ถ้าไม่มีน้ าไหลหรือหยดออกตามร่องนิ้ว  

และวัสดุหมักยังคงเป็นกลุ่มก้อนหลังคลายมือแสดงว่ามีความชื้นพอเหมาะ  วัสดุหมักที่ดีหรือผ่าน

กระบวนการหมักสมบูรณ์แล้วจะมีกล่ินหอมไม่มีกล่ินแอมโมเนีย และกล่ินบูดเหม็น จากนั้นจึงเพิ่มไส้นุ่น

ส่วนที่เหลือผสมให้เข้ากันหมักต่อ 1-2 วัน 
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5. เมื่อครบระยะเวลาหรือหมักจนสมบูรณ์แล้ว ให้น ามาบรรจุใส่ขวดขนาดบรรจุ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

หรือถุงพลาสติกทนร้อนตรงกลางใช้ไม้แหลมเจาะรูไว้ ปิดขวดฝาหรือจุกส าลีโดยไม่ให้ส าลีสัมผัสกับ 

วัสดุหมัก น าขวด/ถุงวัสดุหมักไปนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้หม้อนึ่งความดันไอน้ า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนาน 1 ชั่วโมง 

6. เมื่อครบเวลาที่ก าหนด น าขวด/ถุงวัสดุหมักมาผึ่งให้เย็นในบริเวณที่สะอาด และมีอุณหภูมิเหมาะสม 

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือเสื่อมคุณภาพ  

7.ในช่วงเวลาที่เก็บวัสดุหมักที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้วเพื่อรอน าไปใช้ ให้ สังเกตการปนเปื้อนจากศัตรูเห็ดและ 

สัตว์พาหะด้วยตา และคัดแยกวัสดุหมักท่ีปนเปื้อนน าไปก าจัดด้วยวิธีที่เหมาะสม 

ข้อควรระวัง 

1. ด าเนินการทุกๆ ขั้นตอนตามวิธีการและบันทึกรายละเอียดการปฏิบัติงาน 

2. ความชื้นในวัสดุต้องมีความอิ่มน้ า (อิ่มตัว) จากการล้างแช่น้ า ก่อนท าการหมัก 

3. การนึ่งวัสดุหมักในหม้อนึ่งอัดความดัน ต้องด าเนินการด้วยวิธีเดียวกับการนึ่งอาหารพีดีเอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มกษ. 2507(G)-2560 
 

 

26 

ภาคผนวก ค 

ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูล 

 

ค.1 การตรวจสอบประสิทธิภาพหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (ข้อก าหนดในตารางที่ 1 ข้อ 1.4.2, 2.2.1, 2.3.1  

และ 2.3.2) 

ตัวอย่างบันทึกการใช้งานหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 

วันที่............เดือน...................ปี.................. 

การใช้งานหม้อนึ่งฆ่าเชื้อส าหรับ ........................................................................................... 

ชนิดอาหารเลี้ยงเชื้อหรือวัสดุเล้ียงเชื้อ .................................... จ านวน ..........................ขวด/ถุง 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ........................................ ชื่อผู้ควบคุมงาน .................................................. 

ล าดับ อุปกรณ์ของหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

1 สภาพทั่วไปของหม้อนึ่ง เช่น 

การผุกร่อน รอยต่อ  

ความสมบูรณ์ของหม้อนึ่ง 

   

2 วาล์วนิรภัย (safety valve)    

3 มาตรวัด (gauge) ความดัน    

4 มาตรวัด (gauge) อุณหภูมิ    

5 น็อตยึดฝาหม้อนึ่ง    

6 ปะเก็น    

7 ฝาหม้อนึ่ง    

บันทึกเพิ่มเติม 
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ค.2 การคัดเลือกดอกเห็ดที่น ามาแยกเนื้อเยื่อ (ข้อก าหนดในตารางท่ี 1 ข้อ 2.1) 

 

ตัวอย่างบันทึกการคัดเลือกดอกเห็ด 

วันที่............เดือน...................ป.ี................. 

ชนิดเห็ด (ระบุ).........................................สถานที่เก็บดอกเห็ด................................................... 

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน ......................................... ชื่อผู้ควบคุมงาน ...................................................... 

วัน/เดือน/ปีที่น าไปใช้ตัดเนื้อเยื่อ................................................................................................ 

ลักษณะเฉพาะของดอกเห็ด ผ่าน ไม่ผ่าน หมายเหตุ 

(1)  สมบูรณ์ตรงตามชนิดของเห็ด ไม่ผิดปกติ    

(2)  ดอกเห็ดไม่เปียกน้ า    

(3)  ดอกที่เจริญเต็มที่แต่ยังไม่ทิ้งสปอร์    

(4)  ไม่มีการปนเปื้อนจากศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ    

(5)  โคนดอกหนา    

(6)  ก้านดอกแข็งแรง    

(7)  เนื้อดอกแน่น    

(8)  ถ้าแยกเนื้อเย่ือดอกเห็ดไม่ทันภายใน 1 วัน  

ให้เก็บในถุงกระดาษที่สะอาด ซ้อนด้วยถุงพลาสติก 

ปิดผนึก ไว้ในตู้เย็นช่องผัก 

   

(9) สถานที่เก็บดอกเห็ดที่ยังไม่ได้แยกเนื้อเย่ือ    

บันทึกเพิ่มเติม 
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ค.3 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหรือวัสดุเล้ียงเชื้อ (ข้อก าหนดในตารางท่ี 1 ข้อ 2.2 และ 2.3)  

 

ตัวอย่างบันทึกการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหรือวัสดุเลี้ยงเชื้อ 

วัน/

เดือน/ปี

ที่ผลิต 

ชนิดของอาหาร

เลี้ยงเชื้อหรือ

วัสดุเลี้ยงเชื้อ 

จ านวนที่

ผลิตต่อรุ่น 

(ขวด/ถุง) 

อุณหภูมิในการ

นึ่งฆ่าเชื้อ 

(
 o
C ) 

ความดัน

(ปอนด/์

นิ้ว
2
) 

เวลาในการนึ่ง 

(นาท)ี 

จ านวนที่

ปนเปื้อน 

(ขวด/ถุง) 

การจัดการ

ส่วนที่

ปนเปื้อน 

ผูป้ฏิบัติงาน ผู้ควบคุม หมายเหตุ 
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ค.4 การถ่ายเชื้อ และการตรวจสอบคุณภาพหลังการถ่ายเชื้อ (ข้อก าหนดในตารางที่ 1 ข้อ 2.4.1 และ 2.4.2) 

 

 

 

 

ตัวอย่างบันทึกการถ่ายเชื้อ และการตรวจสอบคุณภาพ 

ชนิดเห็ด ที่มาของเชื้อ

เห็ดบริสุทธิ์ 

ชนิดวัสดุ

เลี้ยงเชื้อ 

จ านวนที่

ถ่ายเชื้อ 

(ขวด/ถุง) 

วันที่

ปฏิบัติงาน 

อุณหภูมิ

สถานที่เก็บ

(
 o
C ) 

จ านวนเชื้อเห็ดท่ีคัดแยกออก (ขวด/ถุง) การจัดการส่วน

ทีค่ัดแยกออก 

ผู้ปฏิบัติงาน 

ปนเปื้อน มีศัตรูเห็ด เจริญเติบโต

ไม่ดี 
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ค.5 การท าความสะอาด (ข้อก าหนดในตารางท่ี 1 ข้อ 3.1)              

ตัวอย่างบันทึกการท าความสะอาด 

วัน/เดือน/ป ี บริเวณ/

อุปกรณ์ 

เวลา รายละเอียด              

การท าความสะอาด 

ผู้ปฏิบัติ ผูค้วบคุม หมายเหตุ 

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

    

 

   

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

หมายเหตุ : อุปกรณ์การผลิตท่ีส าคัญ หลังท าความสะอาดต้องม่ันใจว่าแห้งสนิท ก่อนจัดเก็บในท่ีๆ แห้ง และสะอาด 
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