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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ

หอมแดง 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ครอบคลุม หอมแดง (shallot) พันธุที่ผลิตเปนการคา มีช่ือ
วิทยาศาสตรวา Allium ascalonicum L. อยูในวงศ Alliaceae มีการจัดเตรียมเรียบรอยแลว พรอมจําหนาย
เพ่ือการบริโภค ทั้งนี้ ไมรวมหอมแดงที่ใชสําหรับการแปรรูปในอุตสาหกรรม  

2 คุณภาพ 

2.1 คุณภาพข้ันต่าํ 
2.1.1 หอมแดงทุกช้ันคุณภาพ ตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตจะมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน  
และเกณฑความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว 

(1) เปนหอมแดงทั้งหัว 

(2) มีสภาพสมบูรณ เนื้อแนน1/ 
(3) สะอาด และปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได 

(4) ไมเนาเสีย หรือเสียหาย ซึ่งทําใหไมเหมาะสมตอการบรโิภค 

(5) ไมมีศตัรูพืชที่มีผลกระทบตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล 

(6) ไมมีความเสียหายของผลิตผลเนื่องจากศตัรูพืช 

(7) ไมมีความเสียหายอันเนื่องมาจากอุณหภูมสูิง และ/หรือ อุณหภูมิต่าํ 

(8) ไมมีความชื้นที่ผิดปกติจากภายนอก ยกเวนหยดน้ําที่เกิดหลังจากการนําออกจากหองเย็น 

(9) ไมมีกล่ินแปลกปลอม และ/หรือ รสชาติที่ผิดปกต ิ
(10) ไมแตกยอด และ/หรือ ไมแตกรากใหม 

2.1.2 หอมแดงตองมีความแกไดที่ เหมาะสมกับพันธุและพื้นที่ปลูก ตองไดรับการเก็บเกี่ยว การจัดการ
หลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุและการขนสงอยางระมัดระวัง เพ่ือใหอยูในสภาพที่ยอมรับไดเมื่อถึงปลายทาง 

                                                 
1/ เมื่อจับหอมแดงแลว เนื้อหอมแดงไมยุบ 



มกอช. 1509-2551 

 

2

2.2 การแบงช้ันคณุภาพ 

หอมแดงตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี ้

2.2.1 ช้ันพิเศษ (extra class) 

หอมแดงในชั้นนี้ตองมีคุณภาพดีที่สุด มีลักษณะรูปทรง และสีตรงตามพันธุ ไมมีตําหนิ ในกรณีที่มีตําหนิ
ตองเปนตําหนิผิวเผินเล็กนอยที่ไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยไมมีผลตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล 
คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ   

2.2.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 

หอมแดงในชั้นนี้มีคุณภาพดี มีลักษณะรูปทรง และสีตรงตามพันธุ มีตําหนิดานสี และรูปทรงไดเล็กนอย 
โดยตําหนิดังกลาวตองไมมีผลตอลักษณะทั่วไปของผลิตผล คุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษาและ
การจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

2.2.3 ช้ันที่สอง (class II) 

หอมแดงในชั้นนี้รวมหอมแดงที่มีคุณภาพไมเขาช้ันคุณภาพที่สูงกวา แตมีคุณภาพข้ันต่ําตามที่กําหนดใน
ขอ 2.1 โดยอาจมีตําหนิไดเล็กนอยดานสี รูปทรง รอยแผลเปน รอยขูดขีด หรือรอยช้ํา โดยหอมแดงยังคง
ลักษณะที่สําคัญในดานคุณภาพผลิตผล คุณภาพการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจ ุ

3 ขนาด 

3.1 ขนาดของหอมแดงแบบหัวเดี่ยว พิจารณาจากเสนผาศูนยกลางของหัว โดยวัดจากความยาว
เสนผาศูนยกลาง ณ สวนที่กวางที่สุดของหอมแดง ดังนี้  

ตารางที่ 1 ขนาดของหอมแดงแบบหัวเดี่ยว 

(ขอ 3.1) 

รหัสขนาด เสนผาศูนยกลาง (cm) 

1 > 3.0 
2 >2.5 ถึง 3.0 
3 >2.0 ถึง 2.5 
4  1.0 ถึง 2.0 
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3.2 ขนาดของหอมแดงแบบมัด พิจารณาจากจํานวนหัวตอกิโลกรัม หรือเสนผาศูนยกลางของหัว ณ สวน
ที่กวางที่สุดของหอมแดง หรือน้ําหนักหัวโดยเฉลี่ย อยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ขนาดของหอมแดงแบบมัด 
(ขอ 3.2) 

รหัสขนาด จํานวนหัวตอ 1 kg เสนผาศูนยกลาง (cm) นํ้าหนักหัวโดยเฉลี่ย (g) 

1 < 65 > 3.0 > 15 
2 65  ถึง 100 > 2.5 ถึง 3.0 > 10 ถึง 15 
3 101 ถึง 200 > 2.0 ถึง 2.5 > 5  ถึง 10 
4 > 200   1.0 ถึง 2.0 < 5 

การแบงช้ันคุณภาพและขอกําหนดเรื่องขนาดในมาตรฐานนี้ สามารถนําไปพิจารณาในทางการคา  
โดยนําขอกําหนดการแบงช้ันคุณภาพไปใชรวมกับขอกําหนดเรื่องขนาด เพ่ือกําหนดเปนชั้นทางการคา  
ซึ่งคูคาอาจมีการเรียกชื่อช้ันทางการคาที่แตกตางกัน ข้ึนกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัดที่มี
เนื่องจากฤดูกาล 

4 เกณฑความคลาดเคลื่อน 

เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมใหมีไดในแตละภาชนะบรรจุ สําหรับผลติผลทีไ่มเขา
ช้ันที่ระบุไว มีดังนี้ 

4.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

4.1.1 ช้ันพิเศษ  (extra class) 

ไมเกิน 5% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของหอมแดงที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ  
แตเปนไปตามคุณภาพช้ันหนึ่ง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง 

4.1.2 ช้ันหนึ่ง  (class I) 

ไมเกิน 10% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของหอมแดงที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง  
แตเปนไปตามคุณภาพช้ันสอง หรือคุณภาพยังอยูในเกณฑความคลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง 

4.1.3 ช้ันสอง  (class II) 

มีหอมแดงที่มีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นสอง หรือไมไดคุณภาพข้ันต่ํา ไมเกิน 10% โดย
จํานวนหรือน้ําหนักของหอมแดง แตตองไมมีหอมแดงที่ไมเหมาะสมตอการบริโภค  
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4.2 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 
หอมแดงทุกรหัสขนาด  มีหอมแดงขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาช้ันถัดไปหนึ่งช้ันปนมาไดไมเกิน 10% โดย
จํานวนหรือนํ้าหนักของหอมแดง  

กรณีหอมแดงแบบมัด ใหมีความคลาดเคลื่อนโดยมีขนาดที่ใหญหรือเล็กกวาช้ันถัดไปหนึ่งช้ันปนไดไมเกิน 
20% โดยจํานวนหรือน้ําหนักของหอมแดง 

5 การบรรจุและการจัดเรียงเสนอ 

5.1 ความสม่ําเสมอ 

หอมแดงที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่ําเสมอ ทั้งในเรื่องของพันธุ คุณภาพ ขนาด และสี 
กรณีที่มองเห็นจากภายนอกภาชนะบรรจุ หอมแดงในสวนที่มองเห็นตองเปนตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 

5.2 การบรรจุ 
ตองบรรจุหอมแดงในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาหอมแดงไดเปนอยางดี วัสดุที่ใชภายในภาชนะบรรจุตอง
สะอาด และมีคุณภาพ สามารถปองกันความเสียหายที่จะมีผลกระทบตอคุณภาพของหอมแดง หากมีการ
ใชวัสดุ โดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีขอกําหนดทางการคาสามารถทําได หากการพิมพหรือการ
แสดงฉลากใชหมึกพิมพหรือกาวที่ไมเปนพิษ 

5.3 รายละเอียดของภาชนะบรรจุ 

ภาชนะบรรจุตองมีคุณภาพดี ถูกสุขลักษณะ มีการถายเทอากาศที่ดี ไมมีกล่ินและสิ่งแปลกปลอม และมี
คุณสมบัติทนทานตอการขนสง และรักษาคุณภาพหอมแดงได   

5.4 การจัดเรียงเสนอ 

หอมแดงมีการจัดเรียงเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี ้

5.4.1 แบบหัวเดี่ยว โดยมีการตัดแตงรากใหชิดฐาน แตตองไมทําใหเกิดความเสียหายหรือบาดแผล 
ที่ฐาน และคงใบไวไมเกิน 2 cm  

5.4.2 แบบมดั มีการมัด 2 แบบ ดังนี ้ 
(1) แบบมดัไมตดัราก (หอมปง) โดยนําหอมแดงมามดัรวมกัน และไมมกีารตัดแตงราก 

(2)  แบบมดัตัดราก (หอมจุก) โดยนําหอมแดงมามัดเปนจุก มีการตดัแตงรากใหชิดฐาน แตตองไมทาํ
ใหเกิดความเสียหายหรือบาดแผลที่ฐาน  

ทั้งนี้การตดัแตงรากหรือใบอาจเปลี่ยนแปลงไดตามขอกําหนดของคูคา 
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6 เครื่องหมายและฉลาก 

6.1 ภาชนะบรรจุสําหรับผูบริโภค  

อยางนอย ตองมีขอความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุหอมแดงใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือ
หลอกลวง ดังตอไปนี้  

(1) ประเภทของผลิตผล 

ใหระบุขอความวา “หอมแดง”  

(2) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 

(3) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย  

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงาน
ใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีหอมแดงนําเขาใหระบุช่ือและที่ตั้งของผูนําเขา 

(4) ขอมูลแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลติ ยกเวนกรณีหอมแดงที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(5) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อการสงออกใหแสดง
ขอความเปนภาษาตางประเทศได 

6.2 ภาชนะบรรจุสําหรับขายสง  

แตละภาชนะบรรจุ ตองมีขอความที่ระบุในเอกสารกํากับสินคา ฉลาก หรือแสดงไวที่ภาชนะบรรจุ  
โดยขอความตองอานไดชัดเจน ไมหลุดลอก ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ประเภทของผลิตผล 

ใหระบุขอความวา “หอมแดง”  

(2) ช้ันคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด ในกรณีที่มีการคัดขนาด  

(4) น้ําหนักสุทธิเปนกรัม หรือกิโลกรัม 
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(5) ขอมูลผูผลิตและผูจําหนาย 

ใหระบุช่ือและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบงบรรจุ หรือจัดจําหนาย และหมายเลขรหัสขนาดสินคา (ถามี) 
ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งสํานักงานใหญของผูผลิต หรือผูแบงบรรจุก็ได กรณีหอมแดงนําเขาใหระบุช่ือ
และที่ตั้งของผูนําเขา 

(6) ขอมูลแหลงผลิต 
ใหระบุประเทศผูผลิต หรือพ้ืนที่ผลิต ยกเวนกรณีหอมแดงที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจําหนายในประเทศตองใชขอความเปนภาษาไทย กรณีที่ผลิตเพื่อสงออกใหแสดงขอความ
เปนภาษาตางประเทศได 

6.3 การแสดงเครื่องหมายรับรองคุณภาพ 

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: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตทุี่
ไมอาจหลีกเล่ียงได 

9 สุขลักษณะ 

การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติตอหอมแดงในขั้นตอนตางๆ รวมถึงการเก็บรักษา การบรรจุ และการขนสง  
ตองปฏิบัติอยางถูกสุขลักษณะ เพ่ือปองกันการปนเปอนที่จะกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค 
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10 วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมายที่เก่ียวของ และขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ เร่ือง วิธีวิเคราะหและชักตัวอยาง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงหอมแดง 

 

 
ภาพ ก.1 หอมแดงแบบหัวเดี่ยว 

 

 
ภาพ ก.2 หอมแดงรูปทรงตางๆ 

 
 
 

รูปทรงกลม รูปทรงรี 
รูปทรงยาว 
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ภาพ ก.3 หอมแดงแบบมดัตัดราก 

 

 
 

 
 
ภาพ ก. 4 หอมแดงแบบมดัไมตดัราก 
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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 

กิโลกรัม (kilogram) kg 
น้ําหนัก 

กรัม (gram) g 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 

 
 




