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เห็ดฟางเป็นผลิตผลทางการเกษตร ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีรูปทรงและรสชาติเป็นเอกลักษณ์ ท าให้เป็นที่

นิยมบริโภคกันทั่วไป เห็ดฟางมีแหล่งผลิตอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย การก าหนดมาตรฐานคุณภาพ    

เห็ดฟาง เป็นการยกระดับสินค้าเห็ดฟางให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเห็นสมควรก าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง เห็ดฟาง เพื่อให้

เกิดการส่งเสริมเห็ดฟางให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน คุณภาพและปลอดภัย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ก าหนดขึ้นโดยใชเ้อกสารต่อไปนี้เป็นแนวทาง 

อัจฉรา พยัพพานนท์. 2553. เห็ดฟางและเทคโนโลยีการผลิตในโรงเรือน . กรมวิชาการเกษตร. 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 122 หน้า 
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มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เห็ดฟาง 

1.  ขอบข่าย  

มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ใช้กับเห็ดฟาง (straw mushroom) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Volvariella volvacea 

(Bull. Ex Fr.) Sing. วงศ์ Pluteaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อจ าหน่ายเป็นผลิตผลสด 

2.  นิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ความหมายของค าทีใ่ช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้ 

2.1 ดอกตูม (closed cap) หมายถึง เห็ดฟางที่อยู่ในระยะรูปทรงกระดุม (button-shaped stage) และ

ระยะรูปทรงไข่ (egg-shaped stage) (ภาพที ่3) 

2.2 ดอกปริ (elongation) หมายถึง เห็ดดอกตูมท่ีอยู่ในระยะยืดตัว (elongation stage) และเย่ือหุ้มหมวก

ดอกแตก (ภาพที ่3) 

2.3 ดอกบาน (opened cap) หมายถึง เห็ดฟางที่อยู่ในระยะที่หมวกเห็ดโผล่พ้นเย่ือหุ้มดอกเห็ด จนถึง

ระยะเจริญเต็มท่ี (mature stage) (ภาพที ่3) 

2.4 ต าหนิ (defect) หมายถึง ร่องรอยความเสียหายบนเห็ดฟางซึ่งมีสาเหตุจากศัตรูเห็ด หรือสภาพแวดล้อม   

หรือการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม (ภาพที ่2) 

2.5 ศัตรูเห็ด (pests) หมายถึง จุลินทรีย์ ไร แมลง สัตว์ และพืชอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เห็ดฟาง 

3.  คุณภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.1 ข้อก าหนดขั้นต่ า  

เห็ดฟางทุกชั้นคุณภาพต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะมีข้อก าหนดเฉพาะของแต่ละชั้นคุณภาพ และ

เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนทีย่อมให้มีได้ตามท่ีระบุไว้ 

(1) เป็นเห็ดฟางทั้งดอก  

(2) ไม่เป็นดอกบาน 

(3) เห็ดฟางมีความสด ไม่เน่าเสีย หรือเสื่อมคุณภาพที่จะท าให้ไม่เหมาะสมกับการบริโภค 
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(4) สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมท่ีมองเห็นได้  

(5) ไม่มีศัตรูเห็ด และไม่มีต าหนิหรือร่องรอยความเสียหาย ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเห็ดฟางและ

การยอมรับของผู้บริโภค  

(6) ไม่มีต าหนิหรือร่องรอยความเสียหาย เนื่องจากความชื้น อุณหภูมิ การใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ และ

การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเห็ดฟางและการยอมรับของผู้บริโภค 

3.2 การแบ่งชั้นคุณภาพ 

เห็ดฟางตามมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ แบ่งเป็น 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

3.2.1 ชั้นพิเศษ (Extra class) 

เห็ดฟางในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดีที่สุด เป็นดอกตูมทั้งหมด  ปราศจากต าหนิท่ีมองเห็นได้  

3.2.2 ชั้นหนึ่ง (Class I) 

เห็ดฟางในชั้นนี้ต้องมีคุณภาพดี เป็นดอกตูม และมีดอกปริได้ไม่เกิน 10% ของจ านวนดอกเห็ดทั้งหมด 

และอาจมีต าหนิที่สามารถมองเห็นได้ด้านรูปทรง สี และผิวของดอกไม่เกิน 5% ของจ านวนดอกเห็ด

ทั้งหมด โดยต าหนิดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเห็ดฟาง และการจัดเรียง

เสนอในภาชนะบรรจุ 

3.2.3 ชั้นสอง (Class II) 

เห็ดฟางในชั้นนี้รวมเห็ดฟางที่มีคุณภาพไม่เข้าชั้นคุณภาพที่สูงกว่า แต่มีคุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า      

ที่ก าหนดในข้อ 3.1 เป็นดอกตูม และมีดอกปริได้ไม่เกิน 20% ของจ านวนดอกเห็ดทั้งหมด และอาจมี

ต าหนิที่สามารถมองเห็นได้ด้านรูปทรง สี และผิวของดอกไม่เกิน 10% ของจ านวนดอกเห็ดทั้งหมด     

โดยต าหนิดังกล่าวต้องไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอก คุณภาพของเห็ด และการจัดเรียงเสนอใน

ภาชนะบรรจุ 
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4.  ขนาด 

ขนาดของเห็ดฟางวัดจากเส้นผ่าศูนย์กลาง ณ ส่วนที่กว้างที่สุดของเห็ดฟางและน้ าหนักของเห็ดฟางดังนี้  

ตารางที่ 1 ขนาดของเห็ดฟาง 

รหัสขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง  

(เซนติเมตร) 

น ้าหนักของเห็ดฟาง 

(กรัม) 

1 > 3.5 > 45 

2 2.5 – 3.5  >25 - 45 

3 < 2.5  < 25 

หมายเหต ุ 

การแบ่งชั้นคุณภาพและขนาดในมาตรฐานนี้ ใช้ในการพิจารณาทางการค้าโดยน าข้อก าหนดการแบ่งชั้น

คุณภาพไปใช้ร่วมกับข้อก าหนดเรื่องขนาด เพื่อก าหนดเป็นชั้นทางการค้า ซึ่งคู่ค้าอาจมีการเรียกชื่อชั้นทาง

การค้าที่แตกต่างกัน ขึ้นกับความต้องการของคู่ค้าหรือตามข้อจ ากัดที่มีเนื่องมาจากฤดูกาล 

5.  เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน 

เกณฑ์ความคลาดเคล่ือนเรื่องคุณภาพและขนาดที่ยอมให้มีได้ในแต่ละภาชนะบรรจุส าหรับเห็ดฟางที่ไม่

เป็นไปตามที่ระบุไว้ ดังนี้  

5.1 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ 

5.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

ไม่เกิน 5% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเห็ดฟางทั้งหมด ที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นพิเศษ 

(ข้อ 3.2.1) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นหนึ่ง  (ข้อ 3.2.2) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความ

คลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นหนึ่ง (ข้อ 5.1.2) 

5.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเห็ดฟางทั้งหมด ที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นหนึ่ง 

(ข้อ 3.2.2) แต่เป็นไปตามคุณภาพของชั้นสอง (ข้อ 3.2.3) หรือคุณภาพยังอยู่ในเกณฑ์ความ

คลาดเคลื่อนของคุณภาพชั้นสอง (ข้อ 5.1.3) 
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5.1.3 ชั้นสอง (class II) 

ไม่เกิน 10% โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเห็ดฟางทั้งหมด ที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามข้อก าหนดของชั้นสอง 

(ข้อ 3.2.3) หรือไม่ได้ข้อก าหนดข้ันต่ า (ข้อ 3.1) แต่ต้องไม่มีดอกเห็ดท่ีไม่เหมาะส าหรับการบริโภค  

5.2 เกณฑ์ความคลาดเคลื่อนเรื่องขนาด 

ยอมให้มีเห็ดฟางที่ขนาดใหญ่หรือเล็กกว่าขนาดที่ระบุถัดไปหนึ่งรหัสขนาดปนมาได้  ไม่เกิน 10%        

โดยจ านวนหรือน้ าหนักของเห็ดฟางทั้งหมด 

6.  การบรรจุ 

6.1 ภาชนะบรรจุ  

ภาชนะบรรจุต้องมีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ไม่มีกล่ินและส่ิงแปลกปลอม สามารถป้องกันความเสียหายที่มี

ผลกระทบต่อคุณภาพของเห็ดฟางได้ วัสดุที่ใช้ภายในภาชนะบรรจุต้องสะอาด และมีคุณภาพ หากมีการใช้

วัสดุโดยเฉพาะกระดาษหรือตราประทับที่มีข้อมูลทางการค้าต้องใช้หมึกพิมพ์หรือกาวที่ไม่เป็นพิษ 

6.2 ความสม่ าเสมอ 

เห็ดฟางที่บรรจุในแต่ละภาชนะบรรจุ ต้องจัดเรียงเสนอสม่ าเสมอทั้งในเรื่องของคุณภาพ และขนาด กรณีที่

มองเห็นเห็ดฟางจากภายนอกภาชนะบรรจุ เห็ดฟางส่วนที่มองเห็นต้องเป็นตัวแทนของผลิตผลทั้งหมด 

7.  ฉลากและเครื่องหมาย 

7.1 ผลิตผลที่จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความแสดงรายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ ส่ิงห่อหุ้ม ส่ิงผูกมัด ป้ายสินค้า โดยต้องมองเห็นได้ง่าย 

ชัดเจน ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้  

(1) ชื่อผลิตผล  

ให้ระบุช่ือว่า “เห็ดฟาง”  

(2) ชั้นคุณภาพ 

(3) รหัสขนาด และ/หรือ ขนาด  

(4) น้ าหนักสุทธิ และวัน/เดือน/ปี ทีบ่รรจุ 
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(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จ าหน่าย  
ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย ทั้งนี้อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่

ของผู้ผลิตหรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้า ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของผู้น าเข้า  

(6) ข้อมูลแหล่งผลิต 
ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีเห็ดฟางที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

7.2 ผลิตผลที่ไม่ได้จ าหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค  

ต้องมีข้อความที่ระบุในเอกสารก ากับสินค้า ฉลาก หรือแสดงไว้ที่ภาชนะบรรจุ โดยข้อความต้องอ่านได้

ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวง ดังต่อไปนี้ 

(1) ชื่อผลิตผล 

ให้ระบุช่ือว่า “เห็ดฟาง”  

(2) ชั้นคุณภาพ   

(3) รหัสขนาด และ/หรือ ขนาด  

(4) น้ าหนักสุทธิ และวัน/เดือน/ปี ที่บรรจุ 

(5) ข้อมูลผู้ผลิต และ/หรือ ผู้จ าหน่าย 

ให้ระบุชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต หรือแบ่งบรรจุ หรือจัดจ าหน่าย และหมายเลขรหัสสินค้า (ถ้ามี) ทั้งนี้

อาจแสดงชื่อและที่ตั้งส านักงานใหญ่ของผู้ผลิต หรือแบ่งบรรจุก็ได้ กรณีที่น าเข้าให้ระบุชื่อและที่ตั้งของ  

ผู้น าเข้า  

(6)  ข้อมูลแหล่งผลิต 

ให้ระบุประเทศผู้ผลิต ยกเว้นกรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศ 

(7) ภาษา 

กรณีที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมีภาษาต่างประเทศด้วยก็ได้ กรณีที่

ผลิตเพื่อการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

7.3 เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดลักษณะของ

เครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ.2553 และ

ประกาศส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 
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8.  สารปนเปื้อน 

ชนิดและปริมาณสารปนเปื้อนในเห็ดฟางให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

9.  สารพิษตกค้าง 

ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในเห็ดฟาง ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ มกษ. 

9002 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด และ มกษ. 9003 

มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง สารพิษตกค้าง: ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจ

หลีกเลี่ยงได ้

10.  สุขลักษณะ 

เห็ดฟางต้องผ่านกระบวนการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตาม มกษ.2505 มาตรฐานสินค้าเกษตร 

เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับเห็ดฟาง และ/หรือ มกษ. 9035 มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง 

การปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า  
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11.  วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง 

11.1 วิธีวิเคราะห์ 

ให้ใช้ตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตารางที่ 2 วิธีวิเคราะห์ 

ข้อก้าหนด วิธีวิเคราะห ์ หลักการ 

1. คุณภาพตามข้อก าหนดขั้นต่ า 
(ข้อ 3.1) 

ตรวจพินิจ - 

2. ต าหนิที่สามารถมองเห็นได้ 
ด้านรูปทรง สี และผิวของดอก  
(ข้อ 3.2.2  และ ข้อ 3.2.3) 

ตรวจพินิจ - 

3. ขนาด (ข้อ 4) 

วัดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ณ ส่วนที่กว้างที่สุดของเห็ดฟาง 

length measurement 

 

ชั่งน้ าหนัก 
การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก 

(Gravimetry) 

11.2 วิธีชักตัวอย่าง 

ให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อก าหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรที่เกี่ยวกับวิธีชัก

ตัวอย่าง 
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตัวอย่างเห็ดฟาง 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างของเห็ดฟาง (ข้อ 2) 

ที่มา : อัจฉรา พยัพพานนท์. 2553. เห็ดฟางและเทคโนโลยีการผลิตในโรงเรือน. กรมวิชาการเกษตร.  
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างต าหนิ (ยอมรับไม่ได้) (ข้อ 2.4) 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวอย่างเห็ดฟางดอกตูม ดอกปริ และดอกบาน (ข้อ 2.1, ข้อ 2.2 และข้อ 2.3) 

  

 

 

 

 

 

ดอกปริ ดอกบาน 
ดอกตูม 

รูปทรงกระดุม 
ดอกตูม 
รูปทรงไข่ 
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างแสดงรหัสขนาดของเห็ดฟางดอกตูมรูปทรงกระดุม (ข้อ 4) 

 

 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างแสดงรหัสขนาดของเห็ดฟางดอกตูมรูปทรงไข่ (ข้อ 4) 

 

 

 

                                  

รหัสขนาด 1 

> 3.5 cm 

รหัสขนาด 2 

2.5 - 3.5 cm 
รหัสขนาด 3 

< 2.5 cm 

รหัสขนาด 1 

> 3.5 cm 

รหัสขนาด 2 

2.5 - 3.5 cm 

รหัสขนาด 3 

< 2.5 cm 
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