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หอมหัวใหญ จึงมีความสําคัญที่จะชวยสงเสริมพัฒนาคุณภาพในการผลิตใหไดมาตรฐาน เพ่ือใหผลิตผล
หอมหัวใหญมีมาตรฐานทั้งดานคุณภาพและความปลอดภัย สรางความนาเช่ือถือใหเปนที่ยอมรับทั้งใน
ประเทศและการคาระหวางประเทศ เพ่ือคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค รวมทั้งสงเสริมการสงออก
สินคาเกษตรของไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานหอมหัวใหญข้ึน 
 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากผลการศึกษาโครงการศึกษา
ดัชนีช้ีวัดคุณลักษณะสําคัญที่ใชเปนเกณฑในการบงช้ีคุณภาพ การแบงช้ันคุณภาพ และการกําหนดรหัส
ขนาดหอมหัวใหญ ของสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ซึ่งไดรับความรวมมือการ
ดําเนินงานจากคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

UNECE. 2003. The UNECE Standard for Onions (UNECE STANDARD FFV-25). The United 
Nations Economic Commission for Europe. 
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

หอมหัวใหญ 
1 ขอบขาย  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ครอบคลุม หอมหัวใหญ (onion) พันธุที่ผลิตเปนการคา 
มีช่ือวิทยาศาสตรวา Allium cepa L. อยูในวงศ Alliaceae มีการจัดเตรียมเรียบรอยแลว พรอมจําหนาย
เพ่ือการบริโภค ทั้งนี้ไมรวมหอมหัวใหญที่ใชสําหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรม 

2 คุณภาพ 

2.1 คุณภาพข้ันต่าํ 

2.1.1 หอมหัวใหญทุกช้ันคุณภาพตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน 
และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบไุว 

(1) เปนหอมหัวใหญทั้งหัว    
(2)  ข้ัว หรือ โคนใบ หรือคอ (neck) แหงเพียงพอตามวัตถปุระสงคการนาํไปใชประโยชน 
(3)  ไมแตกยอด และ/หรือไมแตกรากใหม  

(4)  สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได 
(5)  ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมสูิง อุณหภูมิต่าํ และ/หรือน้าํคางแข็ง 
(6)  ไมมีหัวแฝด และ/หรือลักษณะผิดปกติที่ชัดเจน 

(7)  ไมนิ่ม ไมเนาเสีย หรือมีรอยชํ้าที่จะทําใหไมเหมาะสมตอการบริโภค 

(8)  ไมมีศตัรูพืชที่มีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล 
(9)  ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศัตรูพืช 

(10)  ไมมีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือรสชาติที่ผิดปกต ิ

(11)  ใบจะตองถูกตัดออกใหมีความยาวไมเกิน 6 cm และตัดแตงราก  

2.1.2 หอมหัวใหญตองมีความแกไดที่ เหมาะสมกับพันธุและพ้ืนที่ปลูก ตองไดรับการเก็บเกี่ยว  
การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและการขนสงอยางระมัดระวัง เพ่ือใหอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อ
ถึงปลายทาง 
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2.2 การแบงช้ันคุณภาพ 

หอมหัวใหญตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 2 ช้ันคุณภาพ  ดังนี้ 

2.2.1 ช้ันหนึ่ง (class I) 

หอมหัวใหญในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดี มีลักษณะรูปทรงและสีตรงตามพันธุ หัวแนน มีเปลือกหุมชั้นนอก 
ที่แหงและมีสภาพสมบูรณ  ในกรณีที่มีตําหนิตองเปนตําหนิเล็กนอยดานรูปทรง สี โดยไมมีผลกระทบตอ
ลักษณะทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.2  ช้ันสอง (class II) 
หอมหัวใหญในชั้นนี้รวมหอมหัวใหญที่มีคุณภาพไมเขาช้ันคุณภาพที่สูงกวา แตมีคุณภาพข้ันต่ําตามที่
กําหนดในขอ 2.1 หอมหัวใหญในชั้นนี้มีตําหนิดานรูปทรง สี รอยแผลเปนเล็กนอยหรือรอยช้ําผิวเผิน 
และรอยแตกที่เปลือกเล็กนอย โดยตําหนิดังกลาวตองไมมีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล  
คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

3 ขนาด 

ขนาดของหอมหัวใหญพิจารณาจากเสนผาศูนยกลาง โดยวัดจากความยาวเสนผาศูนยกลาง ณ สวนที่กวาง
ที่สุดของหอมหัวใหญ ดังนี้  

ตารางที่ 1 ขนาดของหอมหัวใหญ 
(ขอ 3) 

รหัสขนาด เสนผาศูนยกลาง (cm) 
1 > 9.0 
2 >8.0  ถึง  9.0 
3 >7.0  ถึง  8.0 
4 >6.0  ถึง  7.0 
5 >5.0  ถึง  6.0 
6 >4.0  ถึง  5.0 
7  3.0  ถึง  4.0 

การแบงช้ันคุณภาพและขอกําหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชในการพิจารณาในทางการคา 
โดยนําขอกําหนดการแบงช้ันคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพ่ือกําหนดเปนชั้นทางการคา  
ซึ่งคูคาอาจมีการเรียกชื่อทางการคาที่แตกตางกัน ข้ึนกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มี
เนื่องมาจากฤดูกาล 
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4 เกณฑความคลาดเคลื่อน 

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลิตผลที่ไม
เขาช้ันที่ระบุไวดังนี้ 

4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ช้ันหนึ่ง (class I) 
ไมเกิน 5% โดยจํานวนของหอมหัวใหญที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง แตเปนไปตาม
คุณภาพของชั้นสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง 

4.1.2 ช้ันสอง (class II) 

มีหอมหัวใหญที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือไมไดคุณภาพข้ันต่ํา ไมเกิน 5%  
โดยจํานวนของหอมหัวใหญ แตตองไมมีหอมหัวใหญที่รองรอยเนาเสีย หรือมีสภาพไมเหมาะตอการบริโภค 

4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

หอมหัวใหญทุกรหัสขนาด มีหอมหัวใหญที่ขนาดใหญหรือเล็กกวาชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาไดไมเกิน 5% 
โดยจํานวนของหอมหัวใหญ 

5 การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ 

5.1 ความสม่ําเสมอ 
หอมหัวใหญที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี  
กรณีที่มองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ หอมหัวใหญสวนที่มองเห็นตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด  

5.2 การบรรจุ 

ตองบรรจุหอมหัวใหญในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาหอมหัวใหญไดอยางเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายใน
ภาชนะบรรจุตองสะอาด  และมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายที่จะมีผลตอคุณภาพของ
หอมหัวใหญ หากมีการใชวัสดุ โดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได 
หากการพิมหรือการแสดงฉลาก ใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ ฉลากที่ใชติดบนหอมหัวใหญแตละหัว
นั้น จะตองไมทิ้งรอยกาวหรือทําใหผิวเสียหาย เมื่อถูกลอกออก 

5.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ 
ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพดี ถูกสุขลักษณะ มีการถายเทอากาศที่ดี ไมมีกล่ินและสิ่งแปลกปลอม  
มีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาคุณภาพหอมหัวใหญได 
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6 เครื่องหมายและฉลาก 

6.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผูบริโภค 
อยางนอยตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุหอมหัวใหญใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จ
หรือหลอกลวง ดังตอไปนี้  

(1) ประเภทของผลิตผล 
ใหระบุขอความวา “หอมหัวใหญ” 

(2) วัน/เดือน/ป ที่บรรจุ 

(3) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

(4) ขอมลูผูผลิตและผูจําหนาย 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงาน
ใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีหอมหัวใหญนําเขาใหระบุช่ือและที่ตั้งของผูนําเขา 

(5) ขอมูลแหลงผลิต 
ใหระบุประเทศผูผลิต ยกเวนกรณีหอมหัวใหญที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(6) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได 

(7) กรณีที่มีการฉายรังสี ตองมีการระบุไวที่ฉลาก 

6.2 ภาชนะบรรจุสําหรับขายสง 

แตละภาชนะบรรจุ ตองมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ โดย
ขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ประเภทของผลิตผล 

ใหระบุขอความวา “หอมหัวใหญ”  

(2) ช้ันคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด 

(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 
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(5) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสขนาดสินคา (ถามี) 
ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีหอมหัวใหญนําเขาใหระบุ
ช่ือและที่ตั้งของผูนําเขา 

(6) ขอมูลแหลงผลิต 
ใหระบุประเทศผูผลิต หรือพ้ืนที่ที่ผลิต ยกเวนกรณีหอมหัวใหญที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได 
(8) กรณีที่มีการฉายรังสี ตองมีการระบุไวที่ฉลาก 

6.3 การแสดงเครือ่งหมายรับรองคุณภาพ 

การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพตามมาตรฐานนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่
คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด 

7 สารปนเปอน 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง สารปนเปอน 

8 สารพิษตกคาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของ มกอช. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตร
และอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกอช. 9003 มาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุ 
ที่ไมอาจหลีกเล่ียงได 

9 สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอหอมหัวใหญในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนสง
ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 
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10 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงหอมหัวใหญ 

 
ภาพ ก.1 หอมหัวใหญมีเปลือกสมบูรณ 

และขั้วแหง 
 

 

 
 

ภาพ ก.2 รอยแตกที่เปลือกเล็กนอย 

 
 

ภาพ ก.3 แทงยอดใหม 
 

 
 

ภาพ ก.4 รากงอกใหม 
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ภาพ ก.5 ความเสียหายภายนอกจากเชื้อรา 

 
ภาพ ก.6 ความเสียหายภายในจากศัตรูพืช ภาพ ก.7 อาการเนาเสียภายนอก 
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ภาคผนวก ข 

หนวย 

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

 
รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 

 




