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มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัตทิางการเกษตรที่ดี 

สําหรบักลวยไมตัดดอก 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสนิคาเกษตรนี ้กําหนดเกณฑการปฏิบัตดิานการผลิตกลวยไมตดัดอกกอนการขนยายมายังโรงคัด

บรรจุดอกกลวยไม 

2  นิยาม 

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสนิคาเกษตรนี ้ มีดังตอไปนี ้

2.1 กลวยไมตัดดอก (cut flower orchid) หมายถึง ตนกลวยไมทกุสกุลในวงศ Orchidaceae ที่ปลูกเพ่ือ

ตัดชอดอกกลวยไมสําหรับการจําหนาย 

2.2 ชอดอกกลวยไม (orchid cut flower) หมายถึง ชอดอกกลวยไมสดที่มีองคประกอบครบสมบูรณ คือ 

มีกานชอ และดอก  

2.3 การตรวจพินิจ หมายถึง การตรวจสอบลักษณะปรากฏภายนอกของสิ่งใดส่ิงหนึ่ง เชน ผลิตผล 

ผลิตภัณฑ สภาพแวดลอมที่ปรากฏ โดยการตรวจดวยสายตาเปนหลัก แตอาจใชประสาทสัมผัสอ่ืน

ประกอบ ทั้งนี้ข้ึนกับปจจัยคุณภาพที่ตองการตรวจสอบ หรืออาจใชเครื่องมือประกอบ เชน แวนขยายชวย

ในการตรวจสอบ แลวประเมินวาลักษณะปรากฏ หรือสภาพแวดลอมที่ตรวจสอดคลองกับเกณฑที่ใชใน

การตรวจหรือไมอยางไร ทั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทํางานดวย 

2.4 วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง วัตถุอันตรายที่ใชในทางเกษตรซึ่งกรมวิชาการ

เกษตรเปนผูรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายที่ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  

2.5 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตซึ่งเปนอันตรายแกพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย ไดแก โรคพืช 

แมลง สัตว และวัชพืช 
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3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน  

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับกลวยไมตัดดอก ใหเปนไปตาม

ตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน 

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

1 .  สวนกล ว ย ไม  ห รือ 

สภาพพ้ืนที่สวน  

 

1.1 แยกพื้นที่ปฏิบัติงานเปนสัดสวน เชน เรือน

เพาะปลูก พ้ืนที่เก็บรักษาอุปกรณเครื่องมือ พ้ืนที่

เก็บรักษาปจจัยการผลิต เปนตน    

 

1.1 ตรวจพินจิ 

 

 
1.2 สภาพพ้ืนที่ภายในสวน สะอาด อากาศถายเท

สะดวก สามารถระบายน้ําไดดี  

1.2 ตรวจพินิจ 

 
1.3 มีการจัดการดานสุขลักษณะไมใหเกิดการสะสม

ของศัตรูพืช 

1.3 ตรวจพินิจ 

2. เรือนเพาะปลูก   

 
2.1 โครงสรางมีความแข็งแรง มีความสูงเหมาะกับ

ชนิดพันธุกลวยไม และสภาพพื้นที่  

2.1 ตรวจพินิจ 

 
2.2 การพรางแสงแดด เหมาะกับชนิดพันธุกลวยไม

ที่ปลูกและสภาพพ้ืนที่  

2.2 ตรวจพินิจ 

3. การปองกันกําจดัศตัรูพืช   

 
3.1 มีการเฝาระวังศัตรูพืช ตั้งแตเร่ิมปลูก หากตรวจ

พบศัตรูพืชใหกําจัด  

3.1 ตรวจบันทึกขอมูล

การกําจัดศัตรูพืช 

 3.2 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร    

 
3.2.1 ใหใชวัตถุอันตรายที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการ

เกษตรและไมใชวัตถุอันตรายที่มีประกาศหามใช 

3.2.1 ตรวจพินิจสถานที่

เก็บวัตถุอันตราย 

 

3.2.2 ใชตามคําแนะนําในฉลาก และ/หรือ อางอิง

คําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
 

3.2.2 ตรวจบนัทึก

ขอมูล 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

 

3.2.3 มีวิธีการเก็บรักษา วิธีการใช วิธีการกําจัดที่

ถูกตองปลอดภัย และระมัดระวังการปนเปอนสูแหลง

น้ําสาธารณะ 

3.2.3 ตรวจพินิจสถานที่

เก็บวัตถุอันตราย และ

ตรวจบันทึกขอมูล 

 

3.3 อุปกรณที่ใชพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรตอง

อยูในสภาพดี วิธีใชตองไมสงผลกระทบตอความ

ปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน  

3.3 ตรวจพินิจ 

4. กระบวนการผลิตกอน

การเก็บเกี่ยว 

 

4.1 คัดเลือกพันธุปลูกใหตรงตามพันธุที่ตองการ   

ตนพันธุมีความสมบูรณ สม่ําเสมอ ปลอดจากศัตรูพืช 

และผลิตจากแหลงที่มาที่เช่ือถือได  

 

4.1 ตรวจบันทึกขอมูล

แหลงที่มาของตนพันธุ 
 

 
4.2 เลือกใชวัสดุปลูกและวิธีการปลูก ใหเหมาะสม

ตามชนิดพันธุกลวยไมและสภาพแวดลอม 

4.2 ตรวจบันทึกขอมูล 

และ/หรือ ตรวจพินิจ 

 
4.3 ใชน้าํที่มีคุณภาพเหมาะตอการปลกูเล้ียงตน

กลวยไม 

4.3 ตรวจพิน ิจ  หร ือ

ตรวจวิเคราะห 

 
4.4 ใหปุยดวยสูตร ความเขมขน และความถี่ที่

เหมาะตอการปลูกเล้ียงตนกลวยไม 

4.4 ตรวจบันทึกขอมูล

หรือตรวจพินิจ 

 

4.5 เครื่องมืออุปกรณทางการเกษตรที่ใชกอนการ

เก็บเกี่ยว มีคุณภาพการใชงานที่ไมสงผลกระทบตอ

กลวยไมและคุณภาพของชอดอกกลวยไม 

4.5 ตรวจพินิจ 

5. การเก็บเกี่ยวและการ

ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

 

5.1 อุปกรณและวัสดุที่ใชในการเก็บเกี่ยวและขนยาย

ตองสะอาด มีคุณภาพการใชงานที่ไมสงผลกระทบ

ตอคุณภาพชอดอกกลวยไม 

 

5.1 ตรวจพินิจ 

 

 

 

5.2 ผูเก็บเกี่ยวชอดอกกลวยไม ตองปฏิบัติงาน

เก็บเกี่ยว วางพัก ขนยาย ดวยความระมัดระวังตอ

คุณภาพชอดอกกลวยไม 

5.2 ตรวจพินิจ 
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รายการ เกณฑกําหนด วิธีตรวจประเมิน 

 

 

 

5.3 จุดพักวางชอดอกกลวยไมในเรือนเพาะปลูก ตองมี

ภาชนะที่สะอาดรองรับ เพ่ือปองกันการปนเปอนจาก

ศัตรูพืช เศษดิน และส่ิงปฏิกูล รวมทั้งตองอยูในบริเวณที่

มีการปองกันผลกระทบจากความรอน และแสงแดด 

5.3 ตรวจพินิจ 

 

 

5.4 คัดแยกชอดอกกลวยไมตามขนาด และชั้น

คุณภาพ และคัดแยกชอดอกกลวยไมที่มีศัตรูพืช หรือ 

รองรอยจากศัตรูพืชออก  

5.4 ตรวจพินิจ 

 

5.5 จุดพักวางชอดอกกลวยไมขณะรอขนยายไป

โรงคัดบรรจุ ตองมีโตะ หรือภาชนะที่สะอาดรองรับ 

เพ่ือปองกันการปนเปอนจากศัตรูพืช เศษดิน และ

ส่ิงปฏิกูล รวมทั้งตองอยูในบริเวณที่มีการปองกัน

ผลกระทบจากความรอนและแสงแดด  

5.5 ตรวจพินิจ 

 

6. สุขภาพและการให

ความรูแกผูปฏิบัติงาน 

 

6.1 มีอุปกรณปองกันอันตรายที่ใชงานได และมี

จํานวนเพียงพอใหแกผูปฏิบัติงานท่ีตองสัมผัสกับ

วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

 

6.1 ตรวจพินิจ 

 

 
6.2 มีสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะสวน

บุคคลอยางเพียงพอ  

6.2 ตรวจพินิจ 

 
6.3 มีการดูแลสุขภาพของผูป ฏิบัติ งานอย าง

เหมาะสม และเพียงพอ 

6.3 ตรวจพินิจ  และ

สัมภาษณ 

 

6.4 ใหความรู หรืออบรมการปฏิบัติงานตาม

ข้ันตอน ทักษะการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องตน การ

จั ด ก า ร วั ต ถุ อั น ต ร า ยท า ง ก า ร เ กษต ร ให แ ก

ผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

 

6.4.1 การตรวจพินิจ 

6.4.2 ตรวจบันทึกขอมูล

ห รื อประ เมิ นความรู

ค ว า ม เ ข า ใ จ ข อ ง

ผูปฏิบัติงาน 

7. การบันทึกขอมูล   

 7.1 มีการบนัทึกขอมูลครบถวน ไดแก   

 
7.1.1 แหลงทีม่าของตนพนัธุ  7.1.1 ตรวจบันทึกขอมูล 
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7.1.2 การใชวตัถุอันตรายทางการเกษตร  7.1.2 ตรวจบนัทึกขอมูล 

7.1.3 ช่ือคูคา  7.1.3 ตรวจบนัทึกขอมูล 

 
7.1.4 ปริมาณชอดอกกลวยไมที่เก็บเกี่ยว 7.1.4 ตรวจบนัทึกขอมูล 

 
7.1.5 วันที่เก็บเกี่ยว  7.1.5 ตรวจบันทึกขอมูล 

 
7.2 เก็บรักษาบันทกึขอมูลอยางนอย 1 ป  7.2 ตรวจบันทึกขอมูล 

4 คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับกลวยไมตัดดอก 

คําแนะนํานี้มีไวเพ่ือใหเกษตรกรผูปลูกกลวยไมตัดดอกนําไปใชปฏิบัติในทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิต 

ตั้งแตการปฏิบัติในเรือนเพาะปลูกจนถึงการปฏิบัติกอนขนยายมายังโรงคัดบรรจุ เพ่ือใหไดชอดอกกลวยไม

ที่มีคุณภาพ รายละเอียดตามภาคผนวก ก  

 



มกษ. 5501-2552 6 

ภาคผนวก ก 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับกลวยไมตัดดอก 
(ขอ 4) 

ก.1 สวนกลวยไม หรือสภาพพื้นที่สวน 

ก.1.1 แยกพื้นที่ภายในสวนกลวยไมใหเปนสัดสวน เชน เรือนเพาะปลูก พ้ืนที่เก็บรักษาอุปกรณเครื่องมือ 

พ้ืนที่เก็บรักษาปจจัยการผลิต เพ่ือใหเกิดความสะดวกตอการปฏิบัติงาน มีการจัดวางอุปกรณที่ใชภายในเรือน

เพาะปลูก เชน โตะสําหรับวางตนกลวยไม ราวแขวนตนกลวยไม แยกเปนสัดสวนตามชนิดพันธุ 

ก.1.2 สภาพพ้ืนที่ภายในสวน สะอาด อากาศถายเทสะดวก สามารถระบายน้ําไดดี  

ก.1.3 มีการจัดการดานสุขลักษณะไมใหเกิดการสะสมของศัตรูพืช ไดแก มาตรการรักษาความสะอาดทั้ง

ภายใน และบริเวณรอบเรือนเพาะปลูก การกําจัดเศษพืช หรือกลวยไมที่เสียหายเนื่องจากถูกศัตรูพืช

ทําลาย วัชพืช ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชแลว และวัสดุอ่ืนๆ ที่

อาจเปนที่อาศัยของศัตรูพืช และสัตวพาหะนําเช้ือ รวมทั้งจําแนกและแยกประเภทขยะใหชัดเจน เชน    

ขยะทั่วไป ขยะสารพิษ และขยะจากเศษพืช วางถังขยะใหเปนระเบียบ หรือระบุจุดทิ้งขยะใหชัดเจน  

ก.2 เรือนเพาะปลูก  

ก.2.1 เสาเรือนเพาะปลูก ควรใชเสาคอนกรีต เสาไม หรือเสาเหล็ก ตามความเหมาะสมของพื้นที่และ

ความรุนแรงของกระแสลม 

ก.2.2 บริเวณรอบเรือนเพาะปลูกไมควรมีตนไมใหญ หลังคาเรือนเพาะปลูกใชตาขายพรางแสง         

(อาจยกเวนเรือนเพาะปลูกสําหรับกลวยไมสกุลแวนดา) โดยขึงใหตึงติดกันทั้งผืน หรือในกรณีสวนขนาด

กลางหรือใหญ อากาศอาจถายเทไมดี ใหเวนระยะระหวางตาขายพรางแสงหางกันประมาณ 15 cm หรือ

เหล่ือมกัน 50 cm ทุกระยะ 20 m ถึง 25 m เพ่ือระบายอากาศ  

ความสัมพันธระหวางชนิดพันธุกลวยไม ความสูงเรือนเพาะปลูก และการพรางแสงที่เหมาะสม มีรายละเอียดใน

ตารางที่ ก.1 
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ตารางที่ ก.1 ความสัมพันธระหวางชนิดพันธุกลวยไม ความสูงเรือนเพาะปลูก และการพรางแสง 

(ขอ ก.2.2) 

สกุล ความสูงเรือนเพาะปลูก (เมตร) การพรางแสง (รอยละ) 

สกุลหวาย 2.5-3.5 50-60 

สกุลออนซิเดยีม 2.5-3.5 60-70 

สกุลอะแรนดา และสกุลมอคคารา 3.0-4.0 40-50 

สกุลแวนดา  ใบแบน 3.0-4.0 50-70 

สกุลแวนดา  ใบรอง 3.0-4.0 40-50 

ก.3 การปองกันกําจัดศัตรพูืช 

ก.3.1 มีการเฝาระวังศัตรูพืช ตั้งแตเร่ิมปลูก หากตรวจพบศัตรูพืชในปริมาณที่เกิดความเสียหายในระดับ

เศรษฐกิจ ใหปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้นอยางเหมาะสมตามคําแนะนําของทางราชการ และบันทึกขอมูลการ

สํารวจศัตรูพืชนั้นไว 

ก.3.1.1 ควรศึกษาชนิดศัตรูพืช ชวงเวลาระบาด ลักษณะอาการเมื่อมีโรคหรือแมลงเขาทําลาย เพ่ือหาวิธี

ปองกันกําจัดที่เหมาะสม ศัตรูพืชที่สําคัญของกลวยไม เชน โรคเนาดํา โรคดอกสนิม โรคใบจุด เพล้ียไฟ 

หนอนกระทูผัก บั่วกลวยไม หอยทาก และวัชพืช รายละเอียดดังตารางที่ ก.2 

ตารางที่ ก.2 ศัตรูพืชที่สําคญัของกลวยไม ชวงเวลาระบาด ลักษณะอาการ และวิธีปองกันกําจัด 

(ขอ ก.3.1) 

ศัตรูพืชที่สําคัญ ชวงเวลาระบาด ลักษณะอาการ วิธีปองกันกําจัด 

โรคเนาดํา หรือ 

โรคยอดเนาหรือ

โรคเนาเขาไส 

สาเหต ุเช้ือรา 

ระบาดในฤดูฝน โรคนี้

แพรกระจายไดง าย

เนื่องจากสปอรของ

เช้ือราติดไปกับน้ําใน

ระหวางการรดน้ําหรือ

ฝนตก 

 

เกิดไดทุกสวนของกลวยไม 

- ราก เปนแผลสีดํา เนา แหงยุบ 

- ตน ยอดเนาดาํ  

- โคนตน ใบเหลือง และหลุดรวง 

- ใบ เปนจุดใส ฉํ่าน้ําสีเหลือง 

แลวเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลดํา 

- กานชอดอก เปนแผลเนาดํา  

- ดอก เปนจุดแผลดํา มีสีเหลือง

ลอมรอบแผล ทําใหดอกตูมรวง 

- ไมควรปลูกกลวยไมแนน

เกินไป 

- ถ าพบ โ รค ให แ ยก เผ า

ทําลาย 

- ไมควรใหน้ํากลวยไมตอน

เย็น  โดยเฉพาะฤดูหนาว 

เพราะความชื้นสูงเหมาะตอ

การเจริญเติบโตของเชื้อกอ

โรค 

- วัสดุปลูกตองระบายน้ํ า

และอากาศไดดี 
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ศัตรูพืชที่สําคัญ ชวงเวลาระบาด ลักษณะอาการ วิธีปองกันกําจัด 

โรคดอกสนิมหรือ

จุดสนิม 

สาเหตุ  เช้ือรา 

ระบาดรวดเร็วเมื่อฝนตก

ติดตอกันเปนเวลานาน

หรือมีน้ําคางมาก 

พบมากในกลวยไมสกุลหวาย เปน

ปญหาสําคัญของการสงออกชอ

ดอกกลวยไม เพราะอาการโรคจะ

ปรากฏในระหวางการขนสง โดย

เกิดเปนจุดขนาดเล็กสีเหลืองอม

น้ําตาลบนกลีบดอก เมื่อจุดขยาย

โตขึ้นจะมีสีเหลืองเขมคลายสีสนิม 

- เผาทําลายดอกรวงที่เปน

โรค 

- ใหปุยโพแทสเซียมสูงใน

ระยะออกดอกเพื่อเพ่ิมความ

ตานทานตอโรค  

- เมื่อพบโรคใหใชวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรตามคําแนะนําของ

กรมวิชาการเกษตร 

โรคเกสรดํา 

สาเหต ุ เช้ือรา 

ระบาดรวดเร็ว เมื่อ

ฝนตกติดตอกันเปน

เวลานาน 

เปนโรคที่พบมากในกลวยไมสกุล

หวาย เปนปญหาสําคัญของการ

สงออกชอดอกกลวยไม เพราะ

อาการโรคจะปรากฏในระหวาง

การขนสง โดยจะปรากฏบนสวน

ของเกสรเพศผู เกสรเพศเมีย ที่

อยูรวมกันในสวนกลางของดอกที่

เรียกวา “เสาเกสร” เปนจุด แผลสี

เทาอมดํา ยุบตัวจากเนื้อเย่ือปกติ 

ขอบแผลอาจมีสีน้ําตาลเขม 

- อยาปลอยใหดอกบานรวง

โรยคาตน 

- เผาทําลายดอกรวงที่เปนโรค 

- ในฤดูฝนเมื่อพบโรคใหใช 

วัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ต ามคํ า แน ะนํ า ข อ งก รม

วิชาการเกษตร 

โรคใบปนเหลือง 

สาเหต ุ เช้ือรา 

 

ระบาดมากในชวงฤดู

ฝนจนถึงฤดูหนาว 

เกิดจุดกลมสีเหลืองที่ใบ โคนตน 

ถาอาการรุนแรงจุดเหลานี้จะขยาย

ติดตอกันเปนปนสีเหลืองตามแนว

ยาวของใบ เมื่อพลิกดูใตใบจะพบ

กลุมผงสีดํา ใบเปลี่ยน เปนสีน้ําตาล

และรวง 

- เก็บรวบรวมใบที่เปนโรค

เผาทําลาย 

- เมื่อพบโรคระบาดใหใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตามคําแนะนําของกรมวิชาการ

เกษตร 

โรคใบจุด หรือ

โรคใบขี้กลาก 

สาเหต ุ เช้ือรา 

ระบาดไดตลอดปแต

ร ะบ าดมาก ในช ว ง

ปลายฤดูฝนจนถึงฤดู

หนาว 

- สกุลแวนดา ลักษณะแผลเปน

รูปยาวรีคลายกระสวยถาเปนมาก

แผลจะรวมกันเปนแผน บริเวณ

ตรงกลา งแผลจะมี ตุ มนู น  สี

น้ําตาลดํา  

- สกุลหวาย ลักษณะแผลเปน จุด

กลมสีน้ําตาลเขมหรือสีดํา ขอบ 

- เก็บรวบรวมใบที่เปนโรค

เผาทําลาย 

- เมื่อพบโรคระบาดใหใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ต ามคํ า แน ะนํ า ข อ งก รม

วิชาการเกษตร 
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ศัตรูพืชที่สําคัญ ชวงเวลาระบาด ลักษณะอาการ วิธีปองกันกําจัด 

  แผลสีน้ําตาลออน บางครั้งแผล

บุมลึกหรือนูนเล็กนอย หรือเปน

สะเก็ดสีดํา เกิดไดทั้งดานบนและ

ใตใบ บางครั้งเห็นจุดกลม สี

เ ห ลื อ ง ก อ น แ ล ว จึ ง ค อ ย ๆ 

เปลี่ยนเปนจุดสีดําทั้งวงกลม 

 

โรคเนา 

สาเหต ุ  

เช้ือแบคทีเรีย 

ระบาดมากในฤดูฝน ระยะแรกเปนจุดฉ่ําน้ําขนาดเล็ก 

บนใบหรือหนอออน แผลจะขยาย

ขนาดใหญ ข้ึน  และเนื้ อ เ ย่ือมี

ลักษณะเหมือนถูกน้ํ ารอนลวก  

ใบพองเปนสีน้ําตาล ขอบแผลมี สี

เหลืองเห็นชัดเจนภายใน 2 วัน 

ถึง 3 วัน เนื้อเย่ือใบจะโปรงแสง

มองเห็นเสนใบ ถาอาการรุนแรง

จะทําใหกลวยไมเนา ยุบ และตาย

ทั้งตน 

- ถามีโรคเนาระบาดใหงดการ

ใหน้ําระยะหนึ่งอาการเนาจะไม

ลุกลามหรือระบาด 

- เก็บรวบรวมใบที่เปนโรค

เผาทําลาย 

- เมื่อพบโรคระบาดใหใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ต ามคํ า แน ะนํ า ข อ งก รม

วิชาการเกษตร 

โรคตนเนาแหง 

สาเหต ุเช้ือรา 

 

ระบาดมากในฤดูฝน เช้ือราเริ่มทําลายสวนรากหรือโคน

ตนลุ กลามไปยั งตนและยอด 

บริเวณที่ถูกทําลายจะเปลี่ยนเปนสี

เหลืองและน้ําตาล 

- ตรวจและคัดเลือกตนพันธุ

ปลอดโรคกอนนําไปขยายพันธุ 

- เมื่อพบโรคระบาดใหใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตามคํ า  แนะนํ าของกรม

วิชาการเกษตร 

โรคไวรัส 

สาเหต ุ  

เช้ือไวรัส 2 ชนิด 

แพรกระจายโดยการ

ขยายพันธุดวยการ 

เพาะ เลี้ ย ง เนื้ อ เ ย่ื อ 

และการแยกหนอจาก

ตนพันธุที่เปนโรค 

เปนโรคที่พบมากในกลวยไม

เกือบทุกพันธุที่มีการขยายพันธุมา

เปนเวลานาน กลวยไมแตละพันธุ

แสดงอาการรุนแรงของโรคไม

เทากันความเสียหายตอคุณภาพ

ตนและดอก เชน ทําใหตนมีใบ

ดาง ขอปลองส้ัน ชอดอกสั้น ตน

ทรุดโทรม ผลผลิตดอกลดลง  

- ตรวจและคัดเลือกตนพันธุ

ปลอดโรคกอนนําไปขยายพันธุ

ดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ 

หรือแยกหนอทั้งนี้ควรขอ

คําแนะนําจากกรมวิชาการ

เกษตร 

- แยกใช อุปกรณการตัด

ระหวางตนที่ขยายไดจากตน

ปลอดโรค กับตนที่ไมแนใจ

วาเปนโรคหรือไม 
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ศัตรูพืชที่สําคัญ ชวงเวลาระบาด ลักษณะอาการ วิธีปองกันกําจัด 

เพลี้ยไฟ 

มี ขนาดเล็ กมาก 

ประมาณ 0.8 mm 

ถึง 1.0 mm สี

เหลืองใสวงจรชีวิต

จากไข ถึง ตัวเต็ม

วัย 14 วัน 

พบระบาดในชวงฤดู

ร อ น แ ล ะ ฤดู ห น า ว 

หรืออากาศแหงแลง

และฝนทิ้ ง ช ว ง เป น

เวลานาน ๆ 

เพล้ียไฟเปนศัตรูสําคัญที่สุดของ

กลวยไม เขาทําลายโดยดูดน้ํา

เล้ียงจากเนื้อเย่ือกลีบดอกทําให

เกิดรอยดางกระจายทั่วกลีบดอก 

- ติดตั้งกับดักกาวเหนียว อัตรา 

100 กับดักตอไร เพ่ือพยากรณ

และลดปริมาณตัวเต็มวัย 

- หากพบเพลี้ยไฟเกินระดับที่

กําหนดใหใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรตามคําแนะนําของ

กรมวิชาการเกษตร 

บั่วกลวยไม 

เปนแมลงวันชนิด

หนึ่ ง  ตั วเต็ มวั ย

วางไขใน เนื้อเย่ือ

กานชอดอก ตัว

หนอนเมื่อโตเต็มที่

ขนาดประมาณ 2.0 

mm  

ระบาดรุนแรงในฤดูฝน กัดกินกลีบดอกดานใน ทําให 

ดอกตูมชะงักการเจริญเติบโต 

ดอกจะรวงอยางรวดเร็ว 

- เก็บดอกที่มีถูกทําลายเผา

ทิ้งเพ่ือกําจัดหนอนที่อยูใน

ดอก ไมควรปลอยใหดอก

เนารวงหลนจากกานดอกจะ

ทําใหหนอนดีดตัวออกจาก

ดอกแล ะ  ฝ ง ตั ว อ ยู ต า ม

พ้ืนดินหรือวัสดุปลูก 

- เมื่อพบการระบาดใหใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตามคํ า  แนะนํ าของกรม

วิชาการเกษตร 

หนอนกระทูหอม

เปนผีเส้ือกลางคืน 

ระยะตัวหนอน 

14 วัน ถึง 47 วัน 

ลําตัวอวน ผิวเรียบ 

มีหลายสี 

ระบาดรุนแรงในชวง

ฤดูรอน 

ตัวหนอนกัดกินดอก ตนและใบ

เปนรอยแหวง 

- เก็บกลุมไขและตัวหนอน

ทําลาย 

- เมื่อพบการระบาด ใหใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตามคําแนะนําของกรมวิชาการ

เกษตร 

หนอนกระทูผัก 

เปนผีเส้ือกลางคืน 

ระยะตัวหนอน 14 

วั น  ถึ ง  2 1  วั น 

ลําตัวอวนผิวเรียบ 

มี สี เ ขี ย ว แ ล ะ

น้ําตาลออนมีลาย

สีดํา 

ระบาดรุนแรงในชวง

ฤดูรอน 

ตัวหนอนกดักนิดอก ตนและใบ

เปนรอยแหวง 

- เก็บกลุมไขและตัวหนอน

ทําลาย 

- เมื่อพบการระบาด ใหใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตามคําแนะนําของกรมวิชาการ

เกษตร 
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ศัตรูพืชที่สําคัญ ชวงเวลาระบาด ลักษณะอาการ วิธีปองกันกําจัด 

ไรแมงมุมเทียม

กลวยไม 

พ บ ร ะ บ า ด ใ น ทุ ก

ฤดูกาล 

หลังกลีบดอกเปนจุดแผลสีมวง

เขม หรือเปนจุดนูนสีขาวและ

น้ําตาล และพบตัวไรเกาะกลุม

บนผิ วใบเปนจุดสีแดงเล็กๆ 

ขนาดเทาปลายเข็มหมุด มีคราบ

สีขาวของไรคลายฝุน ผิวใบยุบลง

และเปล่ียนเปนสีน้ําตาล 

- หลีก เ ล่ี ย งการปลู ก พืช

อาศัยของไร เชน เฟรน เปน

ตน หรือถาจําเปนตองปลูก 

ควรดูแลปองกันกําจัดไร 

- เมื่อพบการระบาด ใหใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ต ามคํ า แน ะนํ า ข อ งก รม

วิชาการเกษตร 

ไรกาบใบกลวยไม พบระบาดมากชวง 

ฤดูฝน 

กาบใบเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลหรือ

ดํา เมื่อฉีกกาบใบจะเห็นไรเกาะ

เปนกระจุกสีสมหรือแดงสด 

- หลีก เ ล่ี ย งการปลู ก พืช

อาศัยของไร เชน เฟรน เปน

ตน หรือถาจําเปนตองปลูก 

ควรดูแลปองกันกําจัดไรดวย 

- เมื่อพบการระบาด ใหใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ต ามคํ า แน ะนํ า ข อ งก รม

วิชาการเกษตร 

หอยทากซัคซเีนีย

และหอยเลขหนึ่ง 

 

พบระบาดรุนแรง

ในชวงฤดูฝน 

กัดกินตาหนอ ตาดอก และชอดอก

โดยปลอยเมือกไวเปนทางตาม

แนวเดินของหอยทาก เปนสาเหตุ

ใหเช้ือโรคหรือเช้ือราเขาทําลาย

ตอได 

- ควรอบ หรือตากแหงวัสดุ

ปลูก 

- เมื่อพบการกระบาดใหใช

วัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตามคาํแนะนาํของกรม

วิชาการเกษตร 

วัชพืช 

วัชพืชฤดูเดียว    

ขย า ยพั น ธุ ด ว ย

เมล็ด และวัชพืช

ข ามปขยายพันธุ

ดวย ตน ราก เหงา 

ชวงฤดูฝน เปนแหลงอาศัยของศัตรูพืชและ

สัตวอันตรายชนิดอื่น 

- กําจัดวัชพืชรอบบริ เวณ

เรือนเพาะปลูกกลวยไม 

ใตโตะ และบริเวณทางเดิน

กอนวัชพืชออกดอก 

- กําจัดวัชพืชขณะที่ ยังเปน

ตนออน หรือยังไมออกดอก  
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ก.3.2 หากมีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

ก.3.2.1 ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ข้ึนทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุ

อันตราย และมีคําแนะนําบนฉลากใหใชกับพืชนั้นๆ ตองไมใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่หามผลิต นําเขา 

สงออก หรือการมีไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม        

อานคําแนะนําที่ฉลากเพื่อใหทราบคุณสมบัติและวิธีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรกอนนําไปใช หรือให

เปนไปตามคําแนะนําของทางราชการ 

ก.3.2.2 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตองสอดคลองกับศัตรูพืชที่สํารวจพบ และใหเปนไปตาม

คําแนะนําในฉลาก และ/หรืออางอิงคําแนะนําจากกรมวิชาการเกษตร และบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรนั้นไว 

ก.3.2.3 วิธีการเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตรแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด      

แสดงปายใหชัดเจน และแยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกับปุย สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และอาหาร

เสริมตางๆ สําหรับพืช วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เปดใชแลวหามถายออกจากภาชนะบรรจุเดิม ภาชนะ

บรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชหมดแลว ตองทําใหชํารุดเพื่อปองกันการนํากลับมาใช และนําไปทิ้งใน

สถานที่ที่จัดสําหรับทิ้งภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือทําลายโดยการฝงดินหาง

จากแหลงน้ํา ใหมีความลึกมากพอที่สัตวไมสามารถคุยขึ้นมาได หามเผาทําลาย และระมัดระวังการปนเปอน

สูแหลงน้ําสาธารณะ  

ก.3.3 ผูปฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใชวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร การเลือกใชเครื่องพนสารเคมี และอุปกรณหัวฉีด รวมทั้งวิธีการพนสารเคมี   

ที่ถูกตอง โดยตองตรวจสอบเครื่องพนสารเคมีใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา เพ่ือปองกัน

สารพิษเปอนเสื้อผาและรางกายของผูปฏิบัติงาน ระหวางปฏิบัติงานผูปฏิบัติตองสวมเสื้อผามิดชิด         

มีอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเทาเพ่ือปองกัน

อันตรายจากสารพิษ  

ก.4. กระบวนการผลิตกอนการเก็บเกี่ยว 

ก.4.1 คัดเลือกพันธุปลูกจากแหลงผลิตพันธุที่เช่ือถือได โดยตนพันธุที่จะใชปลูกตองตรงตามชนิดพันธุที่

ตองการผลิต ตนสมบูรณ แข็งแรง ปลอดจากโรค และแมลง และบันทึกขอมูลแหลงที่มาของตนพันธุ 

ขยายตนพันธุ ดวยวิธีที่เหมาะสมตามชนิดกลวยไมตัดดอก ไดแก การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ การแยกลํา     

การตัดแยก การแยกตะเกียง การตัดยอด การแยกหนอแขนง 

ก.4.2 ใชวัสดุปลูกที่สะอาดและเหมาะสมกับชนิดพันธุกลวยไม โดยคํานึงคุณสมบัติของวัสดุปลูก เชน เปน

วัสดุที่มีการถายเทอากาศ และระบายน้ําดี ทําใหรากและตนกลวยไมเจริญเติบโตไดดี วัสดุทนทาน ไมยอย

สลายเร็วเกินไป ปราศจากสารพิษเจือปน หางาย และใชงานสะดวก  
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ก.4.3 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิต ควรเปนน้ําที่มาจากแหลงน้ําที่ไมอยูในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงตอการ

ปนเปอน ตองไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่กอใหเกิดการปนเปอนจากวัตถุ

อันตราย กรณีจําเปนตองใช ตองมีหลักฐาน หรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้นไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว

และสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตได   

ก.4.3.1 ใชน้ําที่มีคุณภาพสําหรับการปลูกเล้ียงตนกลวยไม ไดแก น้ําที่มีคาความเปนกรด-เบส (pH)   
5.2 ถึง 8.5 คาการนําไฟฟา นอยกวา 750 ไมโครโมหตอเซนติเมตร 

ก.4.3.2 ควรมีการเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต สงหองปฏิบัติการของทาง

ราชการหรือหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเพ่ือวิเคราะหการปนเปอน รวมทั้งเก็บใบแจงผล

การวิเคราะหน้ําไวเปนหลักฐาน 

ก.4.4 ควรใหปุยทั่วถึงทั้งตน ราก และใบ ยกเวนดอก โดยพิจารณาจากเครื่องปลูก หากแหงเกินไปควรให

น้ํากอน 2 ช่ัวโมง ถึง 3 ช่ัวโมง แลวจึงใหปุย ควรใหปุยในวันที่มีแสงแดด และเวนการใหปุยไนโตรเจนใน

ระยะกอนตัด 2 วัน ถึง 3 วัน สูตรและอัตราการใชปุย ควรเปนดังนี ้

ก.4.4.1 ระยะอนุบาล 

กลวยไมสกุลหวาย สกุลมอคคารา สกุลอะแรนดา และสกุลแวนดา (ใบรอง) ใชปุยทางใบสตูร 21-21-21 

สลับกับสูตร 30-10-10 อัตรา 250 ถึง 400 กรัมตอน้ํา 200 ลิตรตอไร ทุก 7 วัน 

ก.4.4.2 ระยะเจริญเติบโต 

กลวยไมสกุลออนซิเดียมใชปุยทางใบสตูร 21-21-21 อัตรา 150-200 กรัมตอน้าํ 200 ลิตรตอไรทุก 7 วัน 

กลวยไมสกุลหวายใชปุยทางใบสตูร 21-21-21 สลับกับสตูร 30-20-10 อัตรา 400 ถึง 600 กรัมตอน้ํา 

200 ลิตรตอไร ทุก 7 วัน และกลวยไมสกุลมอคคารา สกุลอะแรนดา และสกุลแวนดา (ใบรอง) ใชอัตรา 300 

ถึง 500 กรัมตอน้าํ 200 ลิตรตอไร ทุก 7 วัน กลวยไมสกุลออนซิเดียมใชปุยทางใบสตูร 21-21-21 สลับ

กับสูตร 16-21-27 หรือสูตร 7-24-34 อัตรา 250 ถึง 400 กรัมตอน้ํา 200 ลิตรตอไร ทุก 7 วัน 

ก.4.4.3 ระยะออกดอก 

(1) กลวยไมสกุลหวายใชปุยทางใบสตูร 21-21-21 สลับกับสตูร 16-21-27 หรือสูตร 15-30-15 อัตรา 

600 ถึง 800 กรัมตอน้ํา 200 ลิตรตอไร ทุก 7 วัน และกลวยไมสกุลมอคคารา สกุลอะแรนดา และสกุล

แวนดา (ใบรอง) ใชอัตรา 500 ถึง 700 กรัมตอน้าํ 200 ลิตรตอไร ทุก 7 วนั และเพ่ือชวยลดการรวงของดอก

ตูมในกลวยไมสกุลหวาย ในชวงเปลี่ยนฤดูกาลควรใหปุยสูตร 16-21-27 อัตรา 800 ถึง 1,000 กรัมตอน้ํา 

200 ลิตรตอไร จํานวน 1 ครั้ง ถึง 2 ครั้ง 

(2) กลวยไมสกุลออนซิเดียมใชปุยทางใบสูตร 21-21-21 สลับกับสูตร 16-21-27 อัตรา 400 ถึง 600 กรัม

ตอน้ํา 200 ลิตรตอไร หรือสูตร 7-24-34 อัตรา 300 ถึง 500 กรัมตอน้ํา 200 ลิตรตอไร ทุก 7 วัน  
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ก.4.4.4 ระยะตัดดอก 

(1) กลวยไมสกุลหวายใชปุยทางใบสตูร 15-30-15 สลับกับสูตร 16-21-27 อัตรา 500 ถึง 700 กรัม

ตอน้าํ 200 ลิตรตอไร ทุก 7 วัน และกลวยไมสกุลมอคคารา สกุลอะแรนดา และสกุลแวนดา (ใบรอง) ใช

อัตรา 400 ถึง 600 กรัมตอน้ํา 200 ลิตรตอไร ทุก 7 วัน 

(2) กลวยไมสกุลออนซิเดียมใชปุยทางใบสูตร 16-21-27 สลับกับสูตร 7-24-34 อัตรา 300 ถึง 500         

กรัมตอน้ํา 200 ลิตรตอไร ทุก 7 วัน 

ก.4.5 เครื่องมือและอุปกรณการเกษตรที่ใชกอนการเก็บเกี่ยว มีเพียงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน 

จัดเก็บในสถานที่เก็บรักษาเปนสัดสวน ปลอดภัย งายตอการนําไปใชงาน จัดทํารายการและการจัดเก็บ

เครื่องมือและอุปกรณการเกษตร และแผนการซอมบํารุงรักษา พรอมบันทึกขอมูลการบํารุงรักษาทุกครั้ง 

มีการตรวจสภาพเครื่องมือ และอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนสารเคมี อุปกรณการเก็บเกี่ยว        

กอนนําออกไปใชงาน เครื่องมือ และอุปกรณการเกษตรที่ตองอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน เชน 

หัวฉีดพนวัตถุอันตรายทางการเกษตรตองมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอ หากพบวามีความ

คลาดเคลื่อนตองปรับปรุงซอมแซม หรือเปล่ียนใหม ใหมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใชงาน 

มีการทําความสะอาดเครื่องมือ และอุปกรณการเกษตร รวมทั้งภาชนะที่ใชในการบรรจุ และขนสงผลิตผล

ทุกครั้งกอนการใชงาน และหลังใชงานเสร็จแลว กอนนําไปเก็บ 

ก.5 การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว 

ก.5.1 อุปกรณ และวัสดุที่ใชในการเก็บเกี่ยว ควรใชเครื่องมือ เชน มีดหรือกรรไกรที่ใชในการเก็บเกี่ยว

ตองคมและสะอาด หลังการตัดแตละคร้ังควรจุมมีดหรือกรรไกรในแอลกอฮอลแลวลนไฟจนแอลกอฮอล

ระเหยหมด เพ่ือปองกันการติดเชื้อโดยเฉพาะเชื้อไวรัส ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพของชอดอกกลวยไม 

ก.5.2 ผูเก็บเกี่ยวชอดอกกลวยไม ตองปฏิบัติงานเก็บเกี่ยว วางพัก ขนยาย ดวยความระมัดระวังตอ

คุณภาพชอดอกกลวยไม 

ก.5.3 จุดพักและรวบรวมชอดอกกลวยไม ในเรือนเพาะปลูก ตองมีภาชนะที่สะอาดรองรับ เพ่ือปองกันการ

ปนเปอนจากศัตรูพืช จุลินทรีย ส่ิงปฏิกูล เศษดิน และส่ิงสกปรก หรือส่ิงที่เปนอันตรายอื่นๆจากพื้นดิน 

รวมทั้งตองอยูในบริเวณที่มีการปองกันผลกระทบจากความรอนและแสงแดด 

ก.5.4 คัดแยกชอดอกกลวยไมที่มีศัตรูพืช หรือ รองรอยจากศัตรูพืชออก และนําไปทําลายในบริเวณที่

จัดเตรียมไวเฉพาะนอกแปลงปลูก รวมทั้ง แยกชั้นคุณภาพ ขนาด ในเบื้องตนตามชั้นคุณภาพ 
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ก.5.5 จุดพักวางชอดอกกลวยไมขณะรอขนยายไปโรงคัดบรรจุ ตองมีโตะ หรือภาชนะที่สะอาดรองรับ 

เพ่ือปองกันการปนเปอนจากศัตรูพืช เศษดิน และส่ิงปฏิกูล รวมทั้งตองอยูในบริเวณท่ีมีการปองกัน

ผลกระทบจากความรอนและแสงแดด  

ก.6 สุขภาพและการใหความรูแกผูปฏิบัติงาน 

ก.6.1 มีอุปกรณปองกันอันตรายที่ใชงาน และมีจํานวนเพียงพอใหแกผูปฏิบัติงานที่ตองสัมผัสกับวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร  

ก.6.2 มีส่ิงอํานวยความสะดวกดานสุขลักษณะสวนบุคคล เพ่ือใหแนใจวาสามารถคงไวซึ่งสุขลักษณะสวน

บุคคลในระดับที่เหมาะสม เชน อุปกรณลางมือ หองน้ํา ผากันเปอน และมีบริเวณสําหรับรับประทาน

อาหาร แยกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน  

ก.6.3 มีการดูแลสุขภาพสวนบุคคลของผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

ก.6.4 ใหความรู และอบรมการปฏิบัติงานตามขั้นตอน ทักษะการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องตน การจัดการ

วัตถุอันตรายทางการเกษตร สารฆาเช้ือโรค หรือวัตถุอันตรายอื่นๆใหแกผูปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ 

ก.7 การบันทึกขอมูล 

ก.7.1 มีการบันทึกขอมูลอยางเปนระเบียบ ครบถวน ขอมูลที่ตองบันทึก ไดแก แหลงที่มาของตนพันธุ 

การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร ช่ือคูคา ปริมาณชอดอกกลวยไมที่เก็บเกี่ยว และวันที่เก็บเกี่ยว 

ก.7.2 เก็บรักษาบันทึกขอมูลการปฏิบัติงาน และเอกสารสําคัญที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานไวเปนอยางดี 

อยางนอย 1 ป  
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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 

มิลลิเมตร (millimeter) mm 

เซนติเมตร (centimeter) cm 

เมตร (meter) m 

 

 

 

 

 


