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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เห็ดเข็ม 
1.  ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับเห็ดเข็ม (needle mushroom หรือ enoki mushroom) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า 

Flammulina velutipes (Curtis ex Fries) Singer วงศ์ Tricholomataceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อจ าหน่าย

ในรูปผลิตผลสดโดยมีการจัดเตรียมและการบรรจุ 

2.  นิยาม  

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ศัตรูเห็ด (pest) หมายถึง ไวรัส จุลินทรีย์ ไร แมลง และสัตว์อื่นๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่เห็ด 

2.2 ดอกตูม (closed cap) หมายถึง เห็ดเข็มทีข่อบหมวกดอกเห็ดยังคงงองุ้ม (ภาพที่ ก.3) 

2.3 ดอกบาน (opened cap) หมายถึง เห็ดเข็มทีข่อบหมวกดอกเห็ดคล่ีบาน (ภาพที่ ก.3) 

2.4 ต าหนิ (defect) หมายถึง ร่องรอยความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเห็ด ซึ่งมีสาเหตุจากศัตรูเห็ดหรือสภาพแวดล้อม
ที่ไม่เหมาะสม (ภาพที่ ก.4) 

3.  คุณภาพ 

3.1 ข้อก าหนดข้ันต่ า 

3.1.1 เห็ดเข็มทุกชั้นคุณภาพต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละ

ช้ันคุณภาพและเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้ 

(1)  เป็นเห็ดเข็มทั้งกอ 

(2)  สด 

(3)  สภาพดี ไม่มีรอยช้ าหรือไม่เน่าเสียที่ท าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค 
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(4)  สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้ ยกเว้นเศษวัสดุเพาะที่ติดมากับเห็ด 

(5)  ไม่มีศัตรูเห็ดที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป 

(6) ไม่มีความเสียหายจากศัตรูเห็ดที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ 

(7)  ไม่มีความชื้นทีผ่ิดปกติจากภายนอก ทั้งนี้ไม่รวมถึงหยดน้ าท่ีเกิดหลังจากน าเห็ดออกจากห้องเย็น 

(8)  ไม่มีความเสียหายเนื่องจากอุณหภูมิต่ า และ/หรืออุณหภูมิสูง 

(9)  ไม่มีกล่ิน และ/หรือสีผิดปกติ 

3.1.2 เห็ดเข็มต้องมีอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ขึ้นกับพันธุ์ และความต้องการของตลาด มีการจัดการ

หลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุ และการขนส่งอย่างระมัดระวัง เพื่อให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้เมื่อถึง

ปลายทาง 

3.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ 

เห็ดเข็มตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ช้ันคุณภาพ ดังนี้ 

3.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

เห็ดในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด เป็นดอกตูม มีความสม่ าเสมอของขนาดหมวกดอกและความยาวก้านดอก 

ไม่มีต าหนิด้านสีของดอก ในกรณีที่มีต าหนิต้องมองเห็นได้ไม่ชัดเจน และไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป 

คุณภาพของเห็ด คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

3.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

เห็ดในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี เป็นดอกตูมและให้มีดอกบานได้ไม่เกิน 5% ของจ านวนดอกเห็ดทั้งหมดใน

ภาชนะบรรจุ เห็ดอาจมีต าหนิที่สามารถมองเห็นได้ด้านสีไม่เกิน 5% ของจ านวนเห็ดทั้งหมดในภาชนะบรรจุ 

ทั้งนี้ความผิดปกติหรือต าหนิดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของเห็ด คุณภาพ

ระหว่างการเก็บรักษา และการจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 

3.2.3 ชั้นสอง (Class II) 

เห็ดในชั้นนี้รวมเห็ดเข็มที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ าที่ก าหนดในข้อ 3.1 

เป็นดอกตูมและให้มีดอกบานได้ไม่เกิน 10% ของจ านวนเห็ดทั้งหมดในภาชนะบรรจุ เห็ดอาจมีต าหนิที่

สามารถมองเห็นได้ด้านสีไม่เกิน 10% ของจ านวนเห็ดทั้งหมดในภาชนะบรรจุ ทั้งนี้ความผิดปกติหรือ

ต าหนิดังกล่าวจะต้องไม่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ทั่วไป คุณภาพของเห็ด คุณภาพระหว่างการเก็บรักษา และ

การจัดเรียงเสนอในภาชนะบรรจุ 
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4.  การจัดขนาด 

การจัดขนาดของเห็ดเข็มพิจารณาจากขนาดของกอเห็ด โดยวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง ณ ส่วนที่กว้างที่สุดของ

หมวกดอก ซึ่งมีขนาดไม่เกิน 1.5 เซนติเมตร และมีความยาวของกอระหว่าง 10-17 เซนติเมตร 

5.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุส าหรับเห็ดที่ไม่เป็นไปตามคุณภาพ

ที่ระบุไว้ มีดังนี้ 

5.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

5.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเห็ดที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นพิเศษ 

(ข้อ 3.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง (ข้อ 3.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความคลาดเคล่ือน

ของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 5.1.2) 

5.1.2  ชั้นหนึ่ง (class I) 
ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเห็ดที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ

ชั้นหนึ่ง (ข้อ 3.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 3.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความ

คลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 5.1.3) 

5.1.3 ชั้นสอง (class II) 

ความคลาดเคล่ือนไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเห็ดที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของ

ชั้นสอง (ข้อ 3.2.3) หรือไมไ่ด้ตามข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 3.1) แต่ต้องไม่มีรอยช้ า เน่าเสีย หรือมีลักษณะอื่น

ที่ไม่เหมาะส าหรับการบริโภค 

6.  การบรรจุหีบห่อ 

6.1 ความสม่ าเสมอ 

เห็ดที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุต้องมคีวามสม่ าเสมอทั้งในเรื่องพันธุ์ คุณภาพ และขนาด กรณีที่มองเห็น

เห็ดจากภายนอกภาชนะบรรจุ เห็ดส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 
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6.2 ภาชนะบรรจุ 

ต้องบรรจุเห็ดในลักษณะที่สามารถเก็บรักษาเห็ดได้เป็นอย่างดี วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด 

และมีคุณภาพ สามารถป้องกันความเสียหายที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเห็ด หากมีการใช้วัสดุ

โดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้าต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 

ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีคุณสมบัติทนทานต่อการขนส่ง และรักษาเห็ดได้ ต้องไม่มี

กลิ่นและสิ่งแปลกปลอม 

7.  การแสดงฉลากและเครื่องหมาย 

7.1 ผลิตผลที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดท่ีภาชนะบรรจุ หรือส่ิงห่อหุ้ม หรือส่ิงผูกมัด หรือป้ายสินค้า หรือผลิตผล 

โดยต้องมองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง หรือที่อาจจะท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับ

ลักษณะของสินค้า อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) ช่ือผลิตผล 

ให้ระบุข้อความว่า “เห็ดเข็ม” หรือ “เห็ดเข็มเงิน” หรือ “เห็ดเข็มทอง” 

(2) น้ าหนักสุทธเิป็นระบบเมตริก 

(3) ชั้นคุณภาพ (ถ้าม)ี 

(4) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผูจ้ัดจ าหน่าย หรือผูน้ าเข้า หรือผู้ส่งออก  

(5) แหล่งก าเนิด 

ให้ระบุช่ือประเทศทีป่ลูก ยกเว้นกรณีทีป่ลูกเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(6) วันที่ผลิต และ/หรือบรรจุ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกใหแ้สดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 
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7.2 ผลิตผลที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค 

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องมองเห็นได้ง่าย 

ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง หรือที่อาจจะท าให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของสินค้า 

อย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) ช่ือผลิตผล 

ให้ระบุข้อความว่า “เห็ดเข็ม” หรือ “เห็ดเข็มเงิน” หรือ “เห็ดเข็มทอง” 

(2) น้ าหนักสุทธิเป็นระบบเมตริก 

(3) ชั้นคุณภาพ (ถ้าม)ี 

(4) ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต หรือผู้บรรจุ หรือผูจ้ัดจ าหน่าย หรือผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก  

(5) แหล่งก าเนิด 

ให้ระบุช่ือประเทศทีป่ลูก ยกเว้นกรณีที่ปลูกเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(6) วันที่ผลิต และ/หรือบรรจุ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

7.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553 

และประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 

8.  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในเห็ดให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

9.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในเห็ดให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9002 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 มาตรฐาน

สินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดท่ีปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
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10.  สุขลักษณะ 

เหด็ต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 

Agricultural Practices: GAP) ที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติที่ดีส าหรับ

โรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า 

11.  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

11.1  วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใช้ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 

ตารางที่ 1 วิธีวิเคราะห์ 

ข้อก าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า

(ข้อ 3.1.1) 
ตรวจพินิจ และใช้ประสาทสัมผัส  - 

2. ความผิดปกติด้านสี 

(ข้อ 3.2) 
ตรวจพินิจ  - 

3. ความสม่ าเสมอของดอก 

(ข้อ 3.2) 

ตรวจพินิจ และนับจ านวนดอกเพื่อ

ค านวณเป็นร้อยละ 
- 

4. ขนาด 

(ข้อ 4) 

1. วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง ณ ส่วนที่

กว้างที่สุดของหมวกดอก 

2. วัดความยาวของกอ 

Length measurement 

11.2  วิธีชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับวิธี

ชักตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอยา่งเห็ดเข็ม 

(ข้อ 2.2, ข้อ 2.3, ข้อ 2.4 และข้อ 3.1) 

 

ภาพที่ ก.1 เห็ดเข็มเงิน 

 

 

ภาพที่ ก.2 เห็ดเข็มทอง 
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ภาพที่ ก.3 ดอกตูมและดอกบาน (ข้อ 2.2 และข้อ 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดอกบาน 

ดอกตูม 
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ก. ศัตรูเห็ดที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก (ข้อ 3.1 (6)) 

 

 

 

ข. ดอกเห็ดช้ า (ข้อ 3.1 (3)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค. จุดสีด าบนดอกเห็ด (ข้อ 3.1 (7)) 

ภาพที่ ก.4 ตัวอย่างเห็ดเข็มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อก าหนดขั้นต่ า (ข้อ 2.4 และข้อ 3.1) 
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