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เห็ดหอมสดเปนสินคาเกษตรชนิดหนึ่งที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต จากการที่เห็ดหอมมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง มีกล่ินหอม และรสชาติดี เปนที่นิยมของผูบริโภคจํานวนมากอยางตอเนื่อง จึงมีการขยายตัว
ในการผลิตสูง โดยเปนการผลิตเพื่อจําหนายในประเทศทดแทนการนําเขา แตเนื่องจากยังคงมีปริมาณไม
เพียงพอ จึงมีการนําเขาในบางฤดูกาล ดังนั้นจึงจําเปนตองจัดทํามาตรฐาน เพ่ือใหมีเกณฑในการคุมครอง
ผูบริโภค การกํากับดูแลผลผลิตที่จําหนายในประเทศ รวมถึงสินคานําเขา กระทรวงเกษตรและสหกรณ    
จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานเห็ดหอมสดขึ้น 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษา
ดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการบงช้ีคุณภาพ การแบงช้ันคุณภาพ และการกําหนดรหัส
ขนาดของเห็ด ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งได รับความรวมมือ             
การดําเนินงานจากมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง  

UNECE. 2004. The UNECE Standard for Cultivated Mushrooms (Agaricus) (UNECE STANDARD 
FFV-24). The United Nations Economic Commission for Europe.  
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

เห็ดหอมสด 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ครอบคลุมเห็ดหอม (Shiitake mushroom หรือ black 
mushroom) พันธุที่ผลิตเปนการคา มีช่ือวิทยาศาสตรวา Lentinus  edodes  (Berk.)  Sing.หรือ Lentinula  
edodes  (Berk.) Pegler อยูในวงศ Tricholomataceae สําหรับจําหนายสด  

2 คุณภาพ 

2.1 คุณภาพข้ันต่ํา 

2.1.1 เห็ดหอมทุกช้ันคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน และ
เกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 

(1) เปนเห็ดหอมทั้งดอก (หมวกดอกรวมกานดอก) 

(2) มีความสด และมีกล่ินของเห็ดตามธรรมชาต ิ

(3) ไมเนาเสีย หรือเส่ือมคุณภาพที่จะทําใหไมเหมาะสมกับการบริโภค 

(4) สะอาดและปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได 
(5) ไมมีศัตรูเห็ด ที่มีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของเห็ดที่มองเห็นได 
(6) ไมมีรองรอยการทําลายของศัตรูเห็ดที่มีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของเห็ดและการยอมรับของ
ผูบริโภค  
(7) ไมมีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือ กล่ินรสผิดปกติ  
(8) ไมมีความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก ยกเวนละอองน้ําที่เกิดจากการหายใจของดอกเห็ด หรือ หยดน้ําที่
เกิดหลังจากนําออกจากหองเย็น  

2.1.2 รอยตัดแตงกานดอกตองสะอาด และเปล่ียนสีไดเล็กนอยเนื่องจากการเก็บรักษา 
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2.1.3 เห็ดหอมตองไดรับการเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและการขนสงอยาง
ระมัดระวัง เพ่ือใหอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง  

2.2 การแบงช้ันคุณภาพ  

เห็ดหอมสดตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

2.2.1 ช้ันพิเศษ (extra class) 
เห็ดหอมในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะ1/ ตรงตามพันธุ และหมวกดอกเห็ดงองุม เย่ือใตหมวกยัง
ไมขาด ปราศจากตําหนิ ที่มองเห็นไดชัดเจน ในกรณีที่มีตําหนิตองไมมีผลตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล 
คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 
เห็ดหอมในชั้นนี้มีคุณภาพดี มีลักษณะ ตรงตามพันธุ หมวกดอกเห็ดงองุมและเยื่อใตหมวกขาดได
เล็กนอย เห็ดหอมในชั้นนี้อาจมีตําหนิเล็กนอย ไดไมเกิน 5% ในดานรูปทรง สี ผิวของดอก และรอยช้ําบน
ผิวเล็กนอย โดยไมมีผลตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการ
จัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.3 ช้ันสอง (class II) 
เห็ดหอมในชั้นนี้รวมเห็ดหอมที่มีคุณภาพไมเขาช้ันที่สูงกวา แตมีคุณภาพข้ันต่ําตามที่กําหนดในขอ 2.1 
เห็ดหอมในชั้นนี้มีตําหนิไดไมเกิน 10% ในดานรูปทรง สี ผิวของดอก และรอยช้ําเล็กนอย กานข้ัวอาจมี
รอยฉีกขาดได โดยตําหนิดังกลาวตองไมมีผลตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการ
เก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1/ ลักษณะของเห็ดหอม: ดอกเห็ดมีหมวกดอกคลายรมสีน้ําตาล ผิวหมวกเรียบหรือปริแตกเปนลายโดยธรรมชาติ เนื้อ
ภายในหมวกแนนสีขาวหรือสีครีม กานดอกสีขาวนวลหรือสีน้ําตาลออน ใตหมวกดอกมีครีบสีขาวหรือสีครีม 
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3 ขนาด 

ขนาดของดอกเห็ดหอม วัดจากความยาวเสนผาศูนยกลาง ณ สวนที่กวางที่สุดของหมวกดอกความยาวของ
กานดอกใหยาวไมเกินเสนผาศูนยกลางหมวกดอกตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 ขนาดของเห็ดหอมสด 
 (ขอ 3)  

รหัสขนาด เสนผานศูนยกลาง (cm)  

1 > 4         
2 > 3 ถึง 4 

3 > 2 ถึง 3 

4 ≤ 2  

การแบงช้ันคุณภาพและขอกําหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชพิจารณาในทางการคา โดยนาํขอ
กําหนดการแบงช้ันคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเร่ืองขนาด เพ่ือกําหนดเปนชั้นทางการคา ซึ่งคูคาอาจมี
การเรียกชื่อทางการคาที่แตกตางกัน ข้ึนกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

4 เกณฑความคลาดเคลื่อน  

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาด ที่ยอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลิตผลที่ไม
เขาช้ันที่ระบุไว มีดังนี้ 

4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ช้ันพิเศษ (extra class) 

ไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของเห็ดหอมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ แต
เปนไปตามคุณภาพช้ันหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง 

4.1.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 
ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของเห็ดหอมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่งแต
เปนไปตามคุณภาพช้ันสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง 
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4.1.3 ช้ันสอง (class II) 

มีเห็ดหอมที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือไมไดคุณภาพข้ันต่ําไมเกิน 10% โดย
จํานวนหรือน้ําหนักของเห็ดหอม แตตองไมมีดอกเห็ดที่ไมเหมาะสมตอการบริโภค 

4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาด 

เห็ดหอมทุกรหัสขนาด มีเห็ดขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาช้ันถัดไปหนึ่งช้ันปนมาไดไมเกิน 10% โดยจํานวน
หรือน้ําหนัก 

5 การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ 

5.1 ความสม่ําเสมอ   

เห็ดหอมที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่ําเสมอท้ังในเรื่องคุณภาพ ขนาด และสี กรณีที่
มองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ เห็ดหอมสวนที่มองเห็นตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 

5.2 การบรรจุ  

ตองบรรจุเห็ดหอมในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาเห็ดหอมไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุตอง
ใหม  สะอาด และมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพของเห็ดหอม หาก
มีการใชวัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากการพิมพหรือ
การแสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ 

5.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ  

ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพดี ถูกสุขลักษณะ มีการถายเทอากาศที่ดี ยกเวนกรณีบรรจุในภาชนะปดที่มีการ
ควบคุมอุณหภูมิ ไมมีกล่ินและสิ่งแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาคุณภาพ
เห็ดหอมได 

6 เครื่องหมายและฉลาก 

6.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผูบริโภค 

อยางนอย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุเห็ดหอมใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือ
หลอกลวง ดังตอไปนี้ 
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(1) ประเภทของผลิตผล  

ใหระบุขอความวา “เห็ดหอมสด” 

(2 ) ช้ันคุณภาพ 

(3 ) รหัสขนาด และขนาดเสนผาศูนยกลาง ในกรณีที่มีการคัดขนาด 

(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม และวัน/เดือน/ป ที่บรรจุ 

(5) ขอมูลผูผลิต และผูจําหนาย 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสสินคา (ถามี) ทั้งนี้
อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีเห็ดหอมนําเขาใหระบุช่ือ และ
ที่ตั้งของผูนําเขา  

(6) ขอมูลแหลงผลิต 
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีเห็ดหอมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได  

6.2 ภาชนะบรรจุสําหรับขายสง 

แตละภาชนะบรรจุ ตองมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ โดย
ขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกหลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ประเภทของผลิตผล 

ใหระบุขอความวา “เห็ดหอมสด”  

(2) ช้ันคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด และขนาดเสนผาศูนยกลาง ในกรณีที่มีการคัดขนาด 

(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม และวัน/เดือน/ป ที่บรรจุ 

 

 



มกอช. 1506-2551 

 

6

(5) ขอมูลผูผลิต และผูจําหนาย   
ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสสินคา (ถามี) ทั้งนี้
อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีเห็ดหอมนําเขาใหระบุช่ือและ
ที่ตั้งของผูนําเขา 

(6)  ขอมูลแหลงผลิต  

ใหระบุช่ือประเทศผูผลิต หรือพ้ืนที่ที่ผลิต ยกเวนกรณีเห็ดหอมที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได  

6.3 การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 

การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพตามมาตรฐานนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่คณะกรรมการ
มาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด 

7 สารปนเปอน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของและขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน 

8 สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของและขอกําหนดของ มกอช. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกอช. 9003 มาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจ
หลีกเล่ียงได 

9 สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอเห็ดหอมในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนสง         
ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 

 



มกอช. 1506-2551 

 

7

10 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงเห็ดหอม 

 
ภาพ ก.1 เห็ดหอมมีเย่ือใตหมวกสมบูรณ 

 
ภาพ ก.2 เย่ือใตหมวกฉีกขาดบางสวน 
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ภาพ ก.3 เย่ือใตหมวกฉีกขาดทั้งหมด 

 
ภาพ ก.4 เห็ดหอมรูปทรงผิดปกต ิ
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ภาคผนวก ข 

หนวย 
 หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ          
Le Système International d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได ดังนี ้ 

 
ปริมาณ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย  

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 

 
 




