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มาตรฐานสินคาเกษตร 

เห็ดหูหนูแหง 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับ เห็ดหูหนูแหง (dried jelly mushroom หรือ dried black jelly fungus หรือ 

dried wood ear mushroom) ท่ีมาจากเห็ดหูหนูสด มีช่ือวิทยาศาสตรวา Auriculari spp. อยูในวงศ Auriculariaceae 

ตองเปนพันธุท่ีบริโภคได และนําไปคืนรูปเพ่ือปรุงเปนอาหาร 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 เห็ดหูหนูแหง หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากเห็ดหูหนูสดท่ีมีคุณภาพท่ีดี ตัดแตงใหมีรูปรางตาม

ตองการ ผานกรรมวิธีทําแหง เพ่ือใหไดผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะตามท่ีกําหนด บรรจุในภาชนะบรรจุท่ีปองกัน

การปนเปอน และความชื้น คืนรูปไดเม่ือแชน้ํา 

2.2 วอเตอรแอกติวิตี (water activity; a
w
) หมายถึง ตัวเลขท่ีแสดงคาน้ําอิสระท่ีมีผลตอการเจริญเติบโต

ของจุลินทรียและการเปล่ียนแปลงของอาหาร คํานวณจากอัตราสวนของความดันไอของน้ําในอาหารตอ

ความดันไอของน้ําบริสุทธ์ิ ท่ีอุณหภูมิเดียวกัน  

3 แบบ 

เห็ดหูหนูแหง มี 5 แบบดังตอไปนี้ 

3.1 แบบกลุมดอก หมายถึง เห็ดหูหนูแหงท่ีประกอบดวยดอกเห็ดมากกวา 1 ดอก  

3.2 แบบดอกเดี่ยว หมายถึง เห็ดหูหนูแหงท่ีเปนดอกเดี่ยวและมีสวนท่ีกวางท่ีสุดไมนอยกวา 2 cm 

(เซนติเมตร) 

3.3 แบบเสน หมายถึง เห็ดหูหนูแหงท่ีเปนเสนยาว 

3.4 แบบส่ีเหล่ียม หมายถึง เห็ดหูหนูแหงท่ีเปนส่ีเหล่ียมจตุรัสโดยประมาณ   

3.5 แบบอ่ืน หมายถึง  เห็ดหูหนูแหงท่ีมีแบบแตกตางจากท่ีระบุในขอ 3.1 ถึงขอ 3.4 อยางชัดเจน 

โดยเปนไปตามขอกําหนดอื่นท้ังหมดของมาตรฐาน และระบุช่ือแบบไวในฉลาก 
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4 คุณภาพ 

4.1 คุณภาพท่ัวไป 

4.1.1 มีลักษณะแหง สะอาด  
4.1.2 มีสี กล่ิน และลักษณะเนื้อตรงตามลักษณะของผลิตภัณฑ และไมมีกล่ินอับ 

4.1.3 เม่ือแชน้ํา คืนรูปไดใกลเคียงเห็ดหูหนูสด 
4.1.4 มีวอเตอรแอกติวิตีนอยกวา 0.6 

4.2  ขอบกพรอง 
ขอบกพรองของเห็ดหูหนูแหงพบไดไมเกินเกณฑการยอมรับขอบกพรองในตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 เกณฑการยอมรับขอบกพรองของเห็ดหูหนแูหง 
(ขอ 4.2) 

ขอบกพรอง 

เกณฑท่ียอมใหมีได 

เห็ดหูหนูแหงแบบกลุมดอก

และแบบดอกเดี่ยว 

เห็ดหูหนูแหงแบบเสน  

แบบสี่เหลี่ยม และแบบอ่ืน 

ส่ิงแปลกปลอม เชน แมลง ช้ินสวน

ของแมลง ขนสัตว และเสนผม 

ไมพบ ไมพบ 

ช้ินสวนแตกหักของเห็ดหูหนูแหง 

จนไมเปนรูปทรงของเห็ด (เห็ดหูหนู

แหงท่ีมีสวนท่ีกวางท่ีสุด ระหวาง 0.5 

cm ถึง นอยกวา 2 cm)  

ไมเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 1%  ไมกําหนด 

ช้ิ นส วนของ เ ห็ด หูหนู แห งป น  

(เห็ดหูหนูแหงท่ีผานตะแกรงท่ีมี 

ชองเปดขนาด 0.5 cm ได) และ 

เศษวัสดุท่ีใชในการเพาะเห็ดหูหนู 

ไมเกินสัดสวนโดยน้ําหนัก 1%  ไมกําหนด 

5 วัตถุเจือปนอาหาร 

หากมีการใช ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตร 

ท่ีเก่ียวกับ วัตถุเจือปนอาหาร 
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6 สารปนเปอน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรท่ีเก่ียวกับ  

สารปนเปอน 

7 สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดใน มกษ. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร 

เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง สารพิษ

ตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได  

8 สุขลักษณะ 

8.1 การผลิตและการปฏิบัติตอเห็ดหูหนูแหง ใหเปนไปตาม มกษ. 9023 มาตรฐานสินคาเกษตร เร่ือง 

หลักเกณฑการปฏิบัติ: หลักเกณฑท่ัวไปเก่ียวกับสุขลักษณะอาหาร 

8.2 เห็ดหูหนูแหงตองไมมีจุลินทรียเกินเกณฑกําหนดในตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 เกณฑกําหนดจุลินทรียในเห็ดหูหนูแหง 

(ขอ 8.2) 

ชนิดจุลินทรีย n c m M 

รา 5 0 1x10
3
 cfu/g - 

แซลโมเนลลา (Salmonella spp.) 5 0 ไมพบใน 25 g - 

สตาฟโลคอคคัส ออเรียส 

(Staphylococcus aureus) 

5 2 1x10
2
 cfu/g 1x10

3
 cfu/g  

หมายเหตุ 
n หมายถึง จํานวนตัวอยางท่ีนํามาตรวจสอบจากสินคาแตละรุน (lot) 

c หมายถึง จํานวนตัวอยางสูงสุดท่ียอมใหพบจุลินทรียในระดับสูงกวาคากําหนด m 

m หมายถึง จํานวนจุลินทรียท่ียอมรับไดในตัวอยางท่ีตรวจสอบ  
M หมายถึง จํานวนจุลินทรียท่ีพบในตัวอยางท่ีตรวจสอบและมีผลใหไมยอมรับสินคารุนท่ีตรวจสอบ 

cfu/g  หมายถึง    colony forming unit per gram 
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กรณีท่ีไมไดกําหนดคา M ไว ใหใชคา m คูกับคา c เปนเกณฑตัดสิน 

กรณีท่ีกําหนดคา M ไว หากตรวจพบจุลินทรียในตัวอยางสูงกวาคา m จํานวนตัวอยางท่ีตรวจพบจุลินทรีย

เกินคา m ตองไมเกินคา c แตท้ังนี้ จํานวนจุลินทรียท่ีพบตองไมเกินคา M 

กรณีผูประกอบการมีระบบการประกันคุณภาพในการผลิต (เชน Good Manufacturing Practice; GMP / 

Hazard Analysis and Critical Control Point; HACCP) และประวัติการผลิตท่ีดี อาจลดจํานวนคร้ังในการ

ชักตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบขอกําหนดเร่ืองจุลินทรีย 

9 การบรรจุ 

9.1 ความสมํ่าเสมอ 

เห็ดหูหนูแหงท่ีบรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสมํ่าเสมอท้ังในเร่ืองคุณภาพ ขนาด และสี 

9.2  ภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุตองสะอาด ไมมีส่ิงแปลกปลอม และไมมีกล่ินผิดปกติท่ีจะมีผลตอคุณภาพของเห็ดหูหนูแหง 

มีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง ปองกันการปนเปอนท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค และรักษา

คุณภาพเห็ดหูหนูแหงได  

10 ฉลาก  

ใหแสดงฉลากตามขอกําหนดของกฎหมายที่เก่ียวของ และอยางนอยตองมีขอความระบุในเอกสารกํากับ

สินคา หรือฉลาก หรือแสดงไวท่ีภาชนะบรรจุก็ได โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จ

หรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้  

10.1 ภาชนะบรรจุท่ีจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความที่ภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียด 

ดังตอไปนี้ 

10.1.1 ช่ือผลิตภัณฑ “เห็ดหูหนูแหง” รวมถึงระบุแบบของเห็ดหูหนูแหงใหชัดเจน 

10.1.2 น้ําหนักสุทธิเปนหนวยในระบบเมตริก (metric system) 

10.1.3 ใหระบุช่ือประเภทของวัตถุเจือปนอาหาร (ถามีการใช) พรอมดวยช่ือเฉพาะหรือหมายเลขของ

วัตถุเจือปนอาหารตามขอกําหนดของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหว างประเทศของโครงการ
มาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food 

Standards Programme; Codex) ท่ีระบุในเอกสาร CAC/GL 36-1989 Codex Alimentarius: Class 

Names and the International Numbering System for Food Additives  
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10.1.4  ช่ือและท่ีตั้งของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาท่ีผลิตในประเทศ ช่ือและท่ีตั้งของผูนําเขา

สําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี 

10.1.5  ประเทศผูผลิต 

10.1.6  รุนของผลิตภัณฑ โดยอาจระบุเปนรหัสได 

10.1.7  วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือ วัน เดือน ป ท่ีหมดอายุ หรือท่ีควรบริโภคกอน 

10.1.8  คําแนะนําในการใชหรือเก็บรักษา  

10.1.9  กรณีท่ีผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ ตองใชขอความเปนภาษาไทย และกรณีท่ีผลิตเพ่ือการ

สงออก ใหแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได  

10.2 ภาชนะบรรจุท่ีไมไดจําหนายโดยตรงตอผูบริโภค ใหแสดงขอความท่ีเอกสารกํากับสินคา หรือ

ฉลาก หรือแสดงไวท่ีภาชนะบรรจุ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

10.2.1 ช่ือผลิตภัณฑ “เห็ดหูหนูแหง” รวมถึงระบุแบบของเห็ดหูหนูแหงใหชัดเจน 

10.2.2 น้ําหนักสุทธิเปนหนวยในระบบเมตริก  

10.2.3  ใหระบุช่ือประเภทของวัตถุเจือปนอาหาร (ถามีการใช) พรอมดวยช่ือเฉพาะหรือหมายเลขของ

วัตถุเจือปนอาหารตามขอกําหนดของคณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการ

มาตรฐานอาหาร เอฟเอโอ/ดับเบิลยูเอชโอ ท่ีระบุในเอกสาร CAC/GL 36-1989 Codex Alimentarius: 

Class Names and the International Numbering System for Food Additives  

10.2.4  ช่ือและท่ีตั้งของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุ สําหรับสินคาท่ีผลิตในประเทศ ช่ือและท่ีตั้งของผูนําเขา

สําหรับสินคานําเขา แลวแตกรณี 

10.2.5  ประเทศผูผลิต 

10.2.6  รุนของผลิตภัณฑ โดยอาจระบุเปนรหัสได 

10.2.7  วัน เดือน ป ท่ีผลิต หรือ วัน เดือน ป ท่ีหมดอายุ หรือท่ีควรบริโภคกอน 

10.2.8  คําแนะนําในการใชหรือเก็บรักษา  

10.2.9  กรณีท่ีผลิตเพ่ือจําหนายในประเทศ ตองใชขอความเปนภาษาไทย และกรณีท่ีผลิตเพ่ือการ

สงออก ใหแสดงขอความเปนภาษาตางประเทศได  

11 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง  

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง 
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12 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง  

12.1 วิธีวิเคราะห  

ใหใชวิธีท่ีกําหนดในตารางที่ 3 (โดยใหอางอิงเอกสารฉบับลาสุด) ดังนี้ 

ตารางที่ 3 วิธีวิเคราะหและทดสอบเห็ดหูหนูแหง 

(ขอ 12.1) 

ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

1. คุณภาพท่ัวไป  

(ขอ 4.1.1 และขอ 4.1.2) 

ตรวจพินิจ  - 

 

2. การคืนรูป  

(ขอ 4.1.3) 

นําเห็ดหูหนูแหงมาแชในน้ําท่ีอุณหภูมิหอง 

ตามระยะเวลาที่ระบุไวท่ีฉลาก ตรวจสอบ

ลักษณะเ ห็ด หูหนู แห ง ท่ี คื น รูปแล ว

เปรียบเทียบกับเห็ดหูหนูสด  

- 
 

3. วอเตอรแอกติวิต ี

(ขอ 4.1.4) 

ใชเคร่ืองวัดวอเตอรแอกติวิตี - 

 

4. ส่ิงแปลกปลอม  

(ขอ 4.2) 

ตรวจพินิจ  - 

 

5. ช้ินสวนแตกหักของ 

เห็ดหูหนูแหงจนไมเปน

รูปทรงของเห็ด  

(ขอ 4.2) 

ตรวจพินิจ คัดแยกชิ้นสวนแตกหักของ

เห็ดหูหนูแหงจนไมเปนรูปทรงของเห็ด  

ช่ังน้ําหนัก คิดเปนสัดสวนโดยน้ําหนัก 

Gravimetry 

6. ช้ินสวนของเห็ดหูหนูแหง

ปน และเศษวัสดุท่ีใชใน 

การเพาะเห็ดหูหนู  

(ขอ 4.2) 

รอนผ านตะแกรง ท่ี มีชองเปดขนาด  

0.5 cm ช่ังน้ําหนักเศษท่ีผานรูตะแกรง 

คิดเปนสัดสวนโดยน้ําหนัก 

Gravimetry 

7. รา  
 (ขอ 8.2) 

BAM (Bacteriological Analytical 

Manual) Chapter 18 หรือใชวิธีท่ีมีความ

ถูกตองเทียบเทา (equivalent method) 

Enumeration Method 
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ขอกําหนด วิธีวิเคราะห หลักการ 

8. แซลโมเนลลา  
 (ขอ 8.2) 

BAM Chapter 5 หรือใชวิธีท่ีมีความ

ถูกตองเทียบเทา  

Detection Method 

9. สตาฟโลคอคคัส ออเรียส

(ขอ 8.2) 

BAM Chapter 12 หรือใชวิธีท่ีมีความ

ถูกตองเทียบเทา  

Enumeration Method  

10. น้ําหนักสุทธิ  

(ขอ 10.1.2 และ 

 ขอ 10.2.2) 

ช่ังน้ําหนัก Gravimetry 

12.2 วิธีชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามภาคผนวก ข  
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงเห็ดหหูนูแหง 

(ขอ 3) 

 

 
ภาพที่ ก.1   

เห็ดหูหนูแหงแบบกลุมดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ก.2   
เห็ดหูหนูแหงแบบดอกเด่ียว 

2 cm  
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ภาคผนวก ข 

วิธีชักตัวอยาง 

(ขอ 12.2) 

ข.1  นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชมีดังตอไปนี้ 

ข.1.1  รุน (lot) ในท่ีนี้ หมายถึง สินคาท่ีมาจากแหลงผลิตเดียวกัน ผลิตโดยกรรมวิธีเดียวกัน บรรจุใน

ภาชนะบรรจุชนิดเดียวกัน เพ่ือใหไดสินคาท่ีมีคุณภาพและคุณลักษณะสมํ่าเสมอ 

ข.1.2 วิธีการชักตัวอยาง (sampling procedure) หมายถึง การกําหนดวิธีการเก็บและจํานวนหนวย

ตัวอยางจากรุนสินคาเพ่ือตรวจสอบใหไดขอมูลท่ีนํามาใชตัดสินการยอมรับรุนสินคา แบงเปน 2 ระดับ คือ 

(1) วิธีการชักตัวอยางขั้นตน หมายถึง การเก็บตัวอยางจากรุนสินคาโดยตรงเพื่อเปนตัวแทนท่ีดีของรุน

สินคาในปริมาณท่ีเพียงพอตอการวิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา 

(2) วิธีการชักตัวอยางขั้นท่ีสอง หมายถึง การรวมตัวอยางขั้นตนใหเปนเนื้อเดียวกันและลดจํานวนตัวอยาง

ลงในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือการตรวจวิเคราะหและตัดสินการยอมรับรุนสินคา 

ข.2 การชักตัวอยางขั้นตน 

ข.2.1 ใหชักตัวอยางเห็ดหูหนูแหงรุนเดียวกันตามขนาดรุนท่ีกําหนดในตารางที่ ข.1 หรือตารางท่ี ข.2  

จะไดตัวอยางขั้นตน นําไปตรวจสอบภาชนะบรรจุ เคร่ืองหมายและฉลาก และน้ําหนักสุทธิ  

ข.2.2 หากผลการตรวจสอบของตัวอยางเปนไปตามขอ 9 และ ขอ 10 จึงจะถือวาเห็ดหูหนูแหงรุนนั้น

เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  

ตารางที่ ข.1 การชักตัวอยางขั้นตน สําหรับเห็ดหูหนูแหงขนาดภาชนะบรรจุ 10 kg (กิโลกรัม) ขึ้นไป 

(ขอ ข.2.1) 

ขนาดรุน  
(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ) 

ขนาดตัวอยางขั้นตน  

(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ) 

ไมเกิน 100 8

ตั้งแต 101 ถึง 500 13 

ตั้งแต 501 ถึง 2,500 18 

มากกวา 2,500 อยางนอย 23 
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ตารางที่ ข.2 การชักตัวอยางขั้นตน สําหรับเห็ดหูหนูแหงขนาดภาชนะบรรจุไมเกิน 10 kg  

(ขอ ข.2.1) 

ขนาดรุน 

(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ) 

ขนาดตัวอยางขั้นตน 

(จํานวนหนวยภาชนะบรรจุ) 

ไมเกิน 500 13 

ตั้งแต 501 ถึง 3,200 18 

ตั้งแต 3,201 ถึง 35,000 23 

มากกวา 35,000 อยางนอย 30 

ข.3 การชักตัวอยางขั้นท่ีสอง 

ชักตัวอยางเพ่ือสงหนวยปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพดานตางๆ จากตัวอยางขั้นตน (ขอ ข.2.1)  

โดยใหชักตัวอยางเพ่ือวิเคราะหจุลินทรียกอน สําหรับการวิเคราะหวัตถุเจือปนอาหาร โลหะหนัก และ

สารพิษตกคาง ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางของขอกําหนดในกฎหมายและขอกําหนดของมาตรฐาน

สินคาเกษตรท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
ข.3.1 ใหนําตัวอยางขั้นตนขอ ข.2.1 มารวมกัน จากนั้นสุมชักตัวอยางแบบกระจาย เพ่ือวิเคราะห

คุณภาพ ดังนี้ 

ข.3.1.1 จุลินทรีย (ขอ 8.2) 

ข.3.1.1.1  ใหชักตัวอยางเห็ดหูหนูแหงจากตัวอยางขอ ข.3.1 จํานวน 5 หนวยภาชนะบรรจุ โดยตัวอยาง 

มีน้ําหนักไมนอยกวา 300 g (กรัม) ตอภาชนะบรรจุ ตรวจวิเคราะหคุณภาพทางจุลินทรีย  

ข.3.1.1.2  หากผลวิเคราะหของตัวอยางเปนไปตามขอ 8.2 จึงจะถือวาเห็ดหูหนูแหงรุนนั้นเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนด 
ข.3.1.2 คุณภาพท่ัวไป (ขอ 4.1.1 ถึงขอ 4.1.3) และขอบกพรอง (ขอ 4.2) 

ข.3.1.2.1 ใหชักตัวอยางเห็ดหูหนูแหงจากตัวอยางขอ ข.3.1 จนไดน้ําหนัก 300 g บรรจุในภาชนะปดสนิท 

ตรวจสอบคุณภาพท่ัวไปและขอบกพรองของเห็ดหูหนูแหง  

ข.3.1.2.2 หากผลการตรวจสอบของตัวอยางเปนไปตามขอ 4.1.1, ขอ 4.1.2, ขอ 4.1.3 และขอ 4.2  

จึงจะถือวาเห็ดหูหนูแหงรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ข.3.1.3  วอเตอรแอกติวิตี (ขอ 4.1.4)  

ข.3.1.3.1 ใหชักตัวอยางเห็ดหูหนูแหงจากตัวอยางขอ ข.3.1 จนไดน้ําหนัก 500 g บรรจุในภาชนะปดสนิท 

ตรวจวิเคราะหวอเตอรแอกติวิตี 
ข.3.1.3.2 หากผลการวิเคราะหของตัวอยางเปนไปตามขอ 4.1.4 จึงจะถือวาเห็ดหูหนูแหงรุนนั้นเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนด 
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ภาคผนวก ค 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณท่ีใชในมาตรฐานนี้ และหนวยท่ี SI (International System of Units หรือ Le Systéme 

International d’ Unités) ยอมรับใหใชได มีดังนี้  

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

มวล 

กรัม (gram) g 

กิโลกรัม (kilogram) kg 

ความยาว เซนตเิมตร (centimeter) cm 

 

 

 

 


