เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
สําหรับหลักปฏิบัติสําหรับการผลิตเชื้อเห็ดเป็นมาตรฐานบังคับ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสิบห้าวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้มาตรฐานสินค้าเกษตร เลขที่ มกษ. ๒๕๐๗ - ๒๕๕๙ ตามประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : หลักปฏิบัติสําหรับการผลิตเชื้อเห็ด ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นมาตรฐานบังคับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๒ ก

หน้า ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เชื้อเห็ดเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญ
ต่อการส่งเสริมและยกระดับการผลิตเห็ดให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน หากไม่มีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดี
จะทําให้เชื้อเห็ดไม่มีคุณภาพ และเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของศัตรูเห็ดอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกษตรกร
ที่นําเชื้อเห็ดไปใช้ จึงจําเป็นต้องมีการควบคุมกระบวนการผลิตเชื้อเห็ดให้มีการปฏิบัติตามหลักวิชาการและ
ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ เพื่ อ ให้ ไ ด้ เ ชื้ อ เห็ ด ที่ มี คุ ณ ภาพและได้ ม าตรฐาน อี ก ทั้ ง เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น
ด้านการผลิตสินค้าเกษตรของไทย ในการนี้ ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
สินค้าเกษตร : หลักปฏิบัติสําหรับการผลิตเชื้อเห็ด ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้มีการดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
หรื อผู้ มี ประโยชน์ เกี่ ยวข้ องครบถ้ วนตามความในมาตรา ๑๘ แห่ งพระราชบั ญญั ติ มาตรฐานสิ นค้ าเกษตร
พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ ว สมควรกํ า หนดมาตรฐานสิ น ค้ า เกษตรสํ า หรั บ หลั ก ปฏิ บั ติ สํ า หรั บ การผลิ ต เชื้ อ เห็ ด
เป็นมาตรฐานบังคับ จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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มาตรฐานสินค้าเกษตร

หลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด
1. ขอบข่าย
มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กาหนดหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ดทุกชนิดเพื่อการค้า ตั้งแต่ขั้นตอน
การเตรียมวัตถุดิบ การผลิตเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ การถ่ายเชื้อลงในวัสดุเลี้ยงเชื้อ เพื่อผลิตเชื้อเห็ดขยาย จนถึง
การเก็บรักษาเพื่อรอการจาหน่าย เพื่อให้ได้เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ ตรงตามชนิด ไม่มีศัตรูเห็ดปนเปื้อน

2. นิยาม
ความหมายของคาที่ใช้ในมาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ มีดังต่อไปนี้
2.1 เชื้อเห็ด (mushroom culture) หมายถึง เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ และเชื้อเห็ดขยาย
2.2 เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ (pure mushroom culture) หมายถึง กลุ่มใยรา (mycelium) ของเห็ดที่เพาะเลี้ยงบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ (culture media) เพื่อใช้สาหรับการผลิตเชื้อเห็ดขยาย (mushroom spawn)
2.3 เชื้อเห็ดขยาย (mushroom spawn) หมายถึง กลุ่มใยรา (mycelium) ของเห็ดที่เพาะเลี้ยงด้วยวัสดุ
เลี้ยงเชื้อ เช่น เมล็ดธัญพืช หรือวัสดุอื่น เพื่อใช้สาหรับการขยายพันธุ์ (propagation) หรือการผลิตเห็ด
2.4 การถ่ายเชื้อ (subculture) หมายถึง การย้ายเชื้อเห็ดมาเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อหรือวัสดุเลี้ยงเชื้อใหม่
เพื่อเพิ่มปริมาณสาหรับขยายพันธุ์ หรือเก็บรักษาพันธุ์ หรือทาให้เชื้อเห็ดแข็งแรงขึ้น (rejuvenate)
2.5 ศัตรูเห็ด (pest) หมายถึง ไวรัส จุลินทรีย์ ไร แมลง และสัตว์อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เห็ด
2.6 สัตว์พาหะ (carrier or vector) หมายถึง สัตว์ที่นาศัตรูเห็ดมาก่อให้เกิดความเสียหายแก่เชื้อเห็ด เช่น
ไร แมลงวัน หนู แมลงสาบ และแมลงหวี่
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3. ข้อกาหนด
ข้อกาหนดของหลักปฏิบัติสาหรับการผลิต เชื้อเห็ด ให้เป็นไปตามตารางที่ 1 ดังนี้
ตารางที่ 1 รายการและข้อกาหนดของหลักปฏิบัติสาหรับการผลิตเชื้อเห็ด
(ข้อ 3)
รายการ

ข้อกาหนด

1. สถานประกอบการ :
การออกแบบและสิ่งอานวย
ความสะดวก

1. อาคารสถานที่ ผ ลิ ต เครื่ อ งมื อ และสิ่ ง อ านวยความสะดวกต่ า งๆ
ควรมีที่ตั้ง/จัดวาง ออกแบบและสร้างให้:
(1) มีการป้องกันการสะสมของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ
(2) บารุงรักษา ทาความสะอาด และฆ่าเชื้อได้สะดวก

1.1 ที่ตั้งสถานประกอบการ

1.1 อยู่ใ นบริเ วณที่ มีส ภาพแวดล้อมไม่ เสี่ ยงต่อ การเป็ น แหล่ งสะสม
ของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ หากมีความเสี่ยงต้องมีมาตรการป้องกัน
ที่เหมาะสม

1.2 ก า ร อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร 1.2 ควรออกแบบภายในและวางผังของสถานประกอบการผลิตเชื้อเห็ด
สถานประกอบการ
ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานและสามารถป้องกันการปนเปื้อนข้ามระหว่าง
ช่วงปฏิบัติงานและในขณะปฏิบัติงาน
1.2.1 แยกพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านทั่ ว ไปและพื้ น ที่ ที่ ต้ อ งการความสะอาด
ออกจากกั น อย่ า งชั ด เจน และให้ เ ป็ น ไปตามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
โดยไม่ย้อนกลับ เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
1.3 โครงสร้ า งภายในอาคาร 1.3 มีการออกแบบอย่างเหมาะสมให้บารุงรักษาทาความสะอาดได้ง่าย
สถานประกอบการและส่วนประกอบ เพื่อป้องกันการสะสมของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ
1.3.1 พื้นสามารถระบายน้าได้ดีและสามารถทาความสะอาดได้
1.3.2 พื้น ผนัง และเพดานหรือหลังคา ของสถานที่ปฎิบัติงานถ่ายเชื้อ
หรือห้องถ่ายเชื้อ มีพื้นผิวเรียบ ไม่เป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรก มีการถ่ายเท
อากาศได้ดี บารุงรักษาและทาความสะอาดง่าย
1.3.3 ทางระบายน้ ามีความลาดเอียงให้สามารถระบายน้ าได้ อย่า งมี
ประสิทธิภาพ
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รายการ
1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์

ข้อกาหนด
1.4 เครื่องมือและอุปกรณ์มีการออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจ
ว่ า สามารถลดความเสี่ ย งจากการเป็ น แหล่ ง สะสมศั ต รู เ ห็ ด และขจั ด
การปนเปื้อนในอาหารเลี้ยงเชื้อและวัสดุเลี้ยงเชื้อได้
1.4.1 พื้นผิวของโต๊ะหรือภายในตู้ถ่า ยเชื้อที่ใช้ปฏิบัติงานถ่ายเชื้อ ต้อง
ไม่ดูดซับน้าหรืออมความชื้น พื้นผิวเรียบ ไม่มีร่องที่อาจเป็นแหล่งสะสม
เศษวัสดุเลี้ยงเชื้อหรือสิ่งสกปรก
1.4.2 หม้ อ นึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ ต้ อ งเป็ น หม้ อ นึ่ ง ความดั น ไอน้ าที่ ท าจากโลหะ
ที่ ท นแรงดั น ได้ ดี และมี วาล์ วนิ ร ภั ย (safety valve) ควบคุ มแรงดั น
สามารถใช้งานด้วยอุณหภูมิไม่ต่ากว่า 121oC (องศาเซลเซียส) และระดับ
ความดั น ไม่ ต่ ากว่ า 15 ปอนด์ ต่ อ ตารางนิ้ ว (psi) โดยต้ อ งมี บั น ทึ ก
อุณหภูมิและความดันของการใช้งานทุกครั้ง

1.5 สิ่งอานวยความสะดวก

1.5 ควรมี สิ่ ง อ านวยความสะดวกอย่ า งเพี ย งพอและออกแบบอย่ า ง
เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดขณะปฏิบัติงานและลดความเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน
1.5.1 มีน้าสะอาดสาหรับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ
1.5.2 อุปกรณ์ให้แสงสว่างในขณะถ่ายเชื้อเห็ดอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
ให้แสงสว่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
1.5.3 มีห้องน้าและอ่างล้างมือเพียงพอต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยจัดให้อยู่
ในบริเวณที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน

2. การควบคุมการปฏิบัติงาน

2. มีการกาหนดวิธีควบคุมคุณภาพและการลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน
ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่การเตรียมดอกเห็ด หรือเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ อาหาร
เลี้ ยงเชื้ อ วั สดุ เลี้ ยงเชื้ อ การแยกเชื้ อและถ่ ายเชื้ อ จนถึ งการเก็ บรั กษา
รวมถึ งระบบเอกสารและบั นทึ กข้ อมู ลที่ ใช้ ทบทวนประสิ ทธิ ผลของการ
ควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อเห็ดที่ผลิตมีคุณภาพ ตรงตามพันธุ์และไม่มี
ศัตรูเห็ดปนเปื้อน

2.1 การเตรียมดอกเห็ด หรือ 2.1 คั ด เลื อ กดอกเห็ ด ที่ จ ะน ามาแยกเชื้ อ ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพหรื อ
เชื้อเห็ดบริสุทธิ์
คุณลักษณะที่กาหนดไว้ หากใช้เชื้อเห็ดบริสุทธิ์ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้
2.2 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ 2.2 เตรียมและเก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อตามวิธีที่กาหนดไว้ เพื่อควบคุม
คุณภาพและป้องกันการปนเปื้อนศัตรูเห็ด
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ข้อกาหนด
2.2.1 ฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิไม่ต่ากว่า 121oC (องศาเซลเซียส)
และระดับความดันไม่ต่ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว(psi) เป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 20 นาที
2.2.2 ต้องเก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมแล้ว ไม่ให้เสื่อมคุณภาพหรือ
เกิดการปนเปื้อน

2.3 การเตรียมวัสดุเลี้ยงเชื้อ

2.3 เตรียมและเก็บรักษาวัสดุเลี้ยงเชื้อตามวิธีที่กาหนดไว้ เพื่อควบคุม
คุณภาพและป้องกันการปนเปื้อนศัตรูเห็ด
2.3.1 ฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิไม่ต่ากว่า 121oC (องศาเซลเซียส)
และระดับความดั น ไม่ต่ากว่า 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว (psi) เป็ น เวลา
ไม่น้อยกว่า 20 นาที
2.3.2 วัสดุเลี้ยงเชื้อสาหรับการผลิตเชื้อเห็ดขยายของเห็ดฟางอาจใช้
วิธีนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้อุณหภูมิต่ากว่า 100 oC (องศาเซลเซียส) ในระยะเวลา
ที่เหมาะสม
2.3.3 ต้องเก็บรักษาวัสดุเลี้ยงเชื้อที่เตรียมแล้ว ไม่ให้เสื่อมคุณภาพหรือ
เกิดการปนเปื้อน

2.4 การแยกเชื้อและถ่ายเชื้อ

2.4 แยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ จากดอกเห็ด และถ่า ยเชื้อ ด้วยวิธีที่เหมาะสม
เพื่อควบคุมคุณภาพเชื้อเห็ดและลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน
2.4.1 การแยกเชื้ อ จากดอกเห็ ด และการถ่ า ยเชื้ อ ต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามวิ ธี
ที่กาหนดไว้ และมีบันทึกการปฏิบัติงาน
2.4.2 การแยกเชื้อจากดอกเห็ดและการถ่ายเชื้อต้องทาโดยใช้เทคนิ ค
ปลอดเชื้อ (Aseptic technique)

2.5 การเก็บรักษา

2.5 เก็บรักษาเชื้อเห็ดอย่างเหมาะสมเพื่อให้เชื้อเห็ดมีการเจริญเติบโตดี
มีมาตรการที่ เหมาะสมเพื่ อป้ องกั นและลดความเสี่ ยงจากการปนเปื้ อน
และการปะปนของเชื้อเห็ดแต่ละชนิดระหว่างการเก็บรักษา
2.5.1 สถานที่ เก็ บเชื้ อเห็ ดบริ สุ ทธิ์ หรื อเชื้ อเห็ ดขยาย ต้ องเป็ นบริ เวณ
ที่ สะอาด มี อุ ณหภู มิ เหมาะสมต่ อการเจริ ญ ของเส้ น ใยเห็ ดแต่ ละชนิ ด
และไม่มีแสงแดดส่องกระทบเชื้อเห็ดโดยตรง
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2.5.2 จัดเก็บเชื้อเห็ดของเห็ดแต่ละชนิดแยกกันเพื่อป้องกันการปะปน
โดยบ่งชี้ชนิดและวันเดือนปีที่ผลิตอย่างชัดเจน
2.5.3 มีมาตรการป้ องกัน การเข้า ทาลายของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะ
ในขณะที่เก็บรักษา

2.6 การควบคุมคุณภาพ

2.6 มี วิ ธี ค วบคุ ม คุ ณ ภาพของเชื้ อ เห็ ด ระหว่ า งการเก็ บ รั ก ษาเพื่ อ รอ
จาหน่าย และการเก็บตัวอย่างสินค้าเพื่อเป็นหลักฐานของรุ่นการผลิต
เพื่อให้มั่นใจว่าเชื้อเห็ดที่จาหน่ายมีคุณภาพและไม่มีการปนเปื้อน
2.6.1 ต้องคัดแยกเชื้อเห็ด ที่มีการปนเปื้อนหรือเจริญเติบโตไม่ดีออก
และบันทึกไว้
2.6.2 ต้องสุ่มตัวอย่างเชือ้ เห็ดที่ผลิตแต่ละรุ่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

2.7 เอกสารและบันทึกข้อมูล

2.7 เอกสารขั้ น ตอนปฏิ บั ติ ง านที่ จ าเป็ น มี ไ ว้ เ พื่ อ ควบคุ ม คุ ณ ภาพ
การปฏิบัติงาน รวมถึงบันทึกต่างๆเพื่อใช้ทบทวนประสิทธิภาพของการ
ทางาน โดยต้องเก็บเอกสารและบันทึกอย่างเป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่าย
และ บันทึกต่างๆต้องเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 1 ปี
2.7.1 มีเอกสารและบันทึกข้อมูล ได้แก่
2.7.1.1 เอกสารเกณฑ์คุณภาพหรือคุณลักษณะของดอกเห็ดที่จะนามา
แยกเชื้อ หรือหลักฐานแหล่งที่มาของเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ (ข้อ 2.1)
2.7.1.2 เอกสารวิ ธี เ ตรี ย มอาหารเลี้ ย งเชื้ อ วิ ธี เ ตรี ย มวั ส ดุ เ ลี้ ย งเชื้ อ
และวิธีแยกเชื้อและถ่ายเชื้อ (ข้อ 2.2, ข้อ 2.3 และ ข้อ 2.4.1)
2.7.1.3 บันทึกวันเดือนปีที่ดาเนินการในขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สาคัญ
ของการผลิตเชื้อเห็ดแต่ละรุ่น เพื่อการทวนสอบ ดังนี้
(1) วันที่แยกเชื้อเห็ดโดยการตัดเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดลงในอาหารเลี้ยงเชื้อ
(2) วันที่ถ่ายเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ลงวัสดุเลี้ยงเชื้อ
(3) วันที่จาหน่ายเชื้อเห็ด
2.7.1.4 บันทึกการคัดแยกเชื้อเห็ดที่ปนเปื้อนหรือที่มีศัตรูเห็ดเข้าทาลาย
หรื อ ที่ เ จริ ญ เติ บ โตไม่ ดี และวิ ธี ก าจั ด ที่ ด าเนิ น การ (ข้ อ 2.6.1 และ
ข้อ 3.2)
2.7.1.5 บันทึกการปฏิบัติงานตามแผนทาความสะอาด (ข้อ 3.1)
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3. สถานประกอบการ:
3. มีระบบที่มีประสิทธิภาพ ที่เอื้อต่อการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์
การบารุงรักษาและทาความสะอาด ให้สะอาด มีสภาพพร้อมใช้งาน และควบคุมความเสี่ยงจากการสะสม
ของศัตรูเห็ดและสัตว์พาหะที่จะก่อให้เกิดการปนเปื้อน และดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
3.1 ต้องจัดทาแผนทาความสะอาดและการฆ่าเชื้อต่างๆ ในจุดที่จาเป็น
ในลักษณะที่จะทาให้มั่นใจได้ว่า ทุกส่วนของสถานประกอบการ มีการ
ท าความสะอาดอย่ า งเหมาะสม รวมถึ ง การบ ารุ ง รั ก ษาและท าความ
สะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ โดยเฝ้าระวังการปฏิ บัติตามแผนทาความ
สะอาดและการฆ่าเชื้อ และจัดทาเป็นเอกสารไว้
3.2 มีวิธีที่ เหมาะสมในการกาจัด เชื้อเห็ดที่ป นเปื้ อ น หรื อที่ศัต รูเห็ ด
เข้ า ท าลาย หรื อ ที่ ไ ม่ ต้ อ งการ ไม่ ใ ห้ เ ป็ น แหล่ ง สะสมของศั ต รู เ ห็ ด
และบันทึกวิธีกาจัดทีด่ าเนินการ
4. การฝึกอบรม

4. ผู้เกี่ยวข้องกับการผลิตเชื้อเห็ดต้องได้รับ การฝึกอบรมหรือสอนงาน
ให้มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมเกี่ยวกับขั้นตอนและสุขลักษณะในการ
ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งทบทวนความรู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน
การเกิดผลเสียจากการปนเปื้อนของเชื้อเห็ด

