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หญาแพงโกลา เปนพืชเขตรอนชนิดหนึ่งท่ีมีคุณภาพทางดานโภชนาการ มีปริมาณโปรตีนและใย (fiber) มาก 

นิยมใชเล้ียงสัตวเพื่อการผลิตเนื้อและนมท่ีมีคุณภาพและความปลอดภัย ในปจจุบันการผลิตหญาแพงโกลา 

ใหมีคุณภาพนั้นไมมีการกําหนดแนวทางการปฏิบัติ การจัดการในแปลงปลูก ดังนั้นเพื ่อใหไดหญาที่มี

คุณภาพ และเหมาะสมตอการเลี้ยงสัตว คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร จึงเห็นสมควรกําหนด

มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติท่ีดีทางการเกษตรสําหรับหญาแพงโกลา มาตรฐานสินคาเกษตรนี้

แนะนําใหใชรวมกับ มกษ.8800 มาตรฐานสินคาเกษตรเรื่อง หญาแพงโกลาสด 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง  

รายงานการศึกษาเกณฑการผลิตหญาแพงโกลาแหงใหมีคุณภาพสําหรับเล้ียงสัตว ของสํานักงานมาตรฐาน

สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ รวมกบักองอาหารสัตว กรมปศุสัตว. 2553 

มกษ. 4402-2552. มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับขาวโพดเมล็ดแหง. 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  
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มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ 

หญาแพงโกลา 
 

1 ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมเกณฑการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีสําหรับหญาแพงโกลาใน 

ทุกข้ันตอนการผลิต ตั้งแตการเริ่มปลูก จนถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เพือ่ใหไดผลิตผลหญาแพงโกลา

สดหรอืแหงท่ีเหมาะสมตอการใชเล้ียงสัตว 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 หญาแพงโกลา (Pangola grass) หมายถึง  หญาชนิดหนึ ่ง  อยู ในวงศ  Gramineae มีชื่ อทาง

วิทยาศาสตรวา Digitaria eriantha Steud. ท่ีปลูกเพื่อใชทําเปนอาหารสัตว  

2.2 วัตถุหรือสิ่งที่เปนอันตราย (hazardous substances) หมายถึงวัตถุหรือสิ่งอื ่นใด ไมวาจะเปน

เคมีภัณฑ เชือ้จุลินทรีย สารพิษจากจุลินทรีย ทีอ่าจทําใหเกิดอันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพยสิน  

หรือส่ิงแวดลอม  

2.3 วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง  วัตถุอันตรายที ่ใช ในทางการเกษตร  

ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

ท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  

2.4 ศัตรูพืช (pest) หมายถงึ ส่ิงมีชีวิตซ่ึงเปนอันตรายแกพืชทีอ่าจกอใหเกิดความเสียหาย ไดแก โรคพืช 

แมลง สัตว และวัชพืช  

2.5 วชัพชื (weed) หมายถงึ พืชทุกชนิดท่ีไมตองการใหพบภายในแปลงพืชท่ีตองการปลูกหญาแพงโกลา  
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3 เกณฑกําหนด  

3.1 เกณฑกําหนดสําหรับการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับหญาแพงโกลา แบงไดเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

3.1.1 ขอกําหนดหลัก (major requirements) หมายถึง ขอกําหนดทีต่องปฏิบัติ หากบกพรองจะสงผล

กระทบทางตรงหรือรุนแรงตอคุณภาพท่ีสําคัญและความปลอดภัยในระดับที่เปนอันตรายตอสัตวและมี

ผลกระทบสงผานไปยังผูบริโภค หรือเปนขอกําหนดท่ีตองปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

3.1.2 ขอกําหนดรอง (minor requirements) หมายถึง ขอกําหนดทีค่วรปฏิบัติ หากบกพรองจะสงผล

กระทบทางตรงตอคุณภาพของหญาแพงโกลา หรือสงผลกระทบโดยออมตอคุณภาพท่ีสําคัญและความ

ปลอดภัยในระดับท่ีเปนอันตรายตอสัตว และมีผลกระทบสงผานไปยังผูบริโภค  

3.1.3 ขอแนะนํา (recommendations) หมายถึง ขอกําหนดที่แนะนําใหปฏิบัติ เพือ่สนับสนุนใหบรรลุ

วัตถุประสงคของการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับหญาแพงโกลา  

ตารางที่ 1 เกณฑกาํหนดและระดับขอกําหนด   

(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกาํหนด ระดับขอกําหนด 

1.  แหลงน้ํา 1.1 น้ําใชตองไดจากแหลงท่ีไมเส่ียงจากการปนเปอนของ

วัตถุหรือส่ิงท่ีเปนอันตรายจากสภาพแวดลอม ในระดับท่ีจะ

ทําใหเกิดผลเสียตอสุขภาพสัตว กรณีที่แหลงน้าํเสี่ยงตอ

การปนเปอนส่ิงท่ีเปนอันตราย ใหเก็บตัวอยางน้าํอยางนอย 

1 ครั้ง สงหองปฏิบัติการที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ

เพื่อวิเคราะหการปนเปอน เชน โลหะหนัก วัตถุอันตราย

ทางการเกษตร และเก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปน

หลักฐาน 

ขอกําหนดหลัก 

 1.2 ไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่นๆ 

ท่ีกอใหเกิดการปนเปอนส่ิงท่ีเปนอันตราย กรณีจําเปนตอง

ใชใหมีหลักฐาน หรือขอพิสูจน ที่ชัดเจนวาน้ํานั้นไดผาน

การบํ าบัดน้ ํา เ สียมาแล ว และสามารถนํ ามาใช ใน

กระบวนการผลิตได ทัง้นีใ้หมีการตรวจติดตาม (monitor) 

คุณภาพน้ําอยางสมํ่าเสมอ และบันทึกขอมูลไวเปนหลักฐาน 

ขอกําหนดรอง 

 1.3 แหลงน้ ําสําหรับการปลูกหญาแพงโกลาควรมี

ปริมาณน้ําเพียงพอตอการผลิต 

ขอแนะนํา 
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รายการ เกณฑกาํหนด ระดับขอกําหนด 

 1.4 ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต ควรเก็บตัวอยางน้ํา

อยางนอย 1 ครั้ง สงหองปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห

คุณภาพท่ีมีผลตอความปลอดภยัและการเจริญเติบโต

ของหญา เชน ฟอสฟอรสั โพแทสเซียม แมกนเีซียม 

ซัลเฟอร และโลหะหนกั 

ขอแนะนํา 

2.  พื้นท่ีปลูก 2.1 ตองไมเปนพื ้นที ่ตองหามตามขอกําหนดของ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ขอกําหนดหลัก 

  2.2 ไมอยูในพื้นที่เสี่ยงจากการปนเปอนของวัตถุหรือ

สิ่งที่เปนอันตรายจากสภาพแวดลอม ในระดับทีจ่ะทําให

เกิดผลเสียตอสุขภาพสัตว  กรณีพื้นที่ปลูกมีความเสี่ยง

ตอการปนเปอนท่ีเปนอันตราย เชน อยู ใกลแหลง

อุตสาหกรรม ในระยะเริม่จัดระบบการผลิตใหมีการ

วิเคราะหดินอยางนอย 1 ครั้ง และเก็บผลวิเคราะหไว

เปนหลักฐาน 

ขอกําหนดหลัก 

 2.4 ใหเก็บตัวอยางดิน เพื่อสงตรวจวิเคราะห การปนเปอน

วัตถุหรือสิ่งที่เปนอันตราย และความอุดมสมบูรณของดิน 

เพื่อประโยชนในการปรับปรุงคุณภาพดินใหเหมาะสมกับ

การปลูก เช น ความเป นกรด-เบส (pH) ของดิ น 

อินทรียวัตถุ ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสท่ีใชประโยชนได 

โพแทสเซียมท่ีละลายน้ําได และโลหะหนกั เปนตน   

ขอกําหนดรอง 

 

 2.5 ใหจัดทํารหัสแปลงปลูก และขอมูลประจําแปลง 

โดยระบุชื่อเจาของพื้นที่เพาะปลูก ชื่อผูดูแลแปลงหญา 

(ถามี) สถานทีติ่ดตอ ทีต่ัง้ของแปลง แผนผังแปลงปลูก 

ชนิดและพันธุท่ีปลูก  

ขอกําหนดรอง  

 2.6 มีประวัติการใชท่ีดินยอนหลังอยางนอย 2 ป ขอแนะนํา 

3.  วัตถุอันตรายทาง

การเกษตร 

3.1 ผูปฏิบัติงานตองมีความรูการใช วัตถุอันตรายทาง

การเกษตรท่ีถูกตอง  

ขอกําหนดหลัก 

 

 3.2 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที ่ใชตองเปนวัตถุ

อันตรายท่ีข้ึนทะเบียนถูกตองตามกฎหมาย  

ขอกําหนดหลัก 
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รายการ เกณฑกาํหนด ระดับขอกําหนด 

 3.3 เก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดตางๆ ใน

สถานที่เฉพาะทีเ่ปนสัดสวน สามารถควบคุมการหยิบ 

การใชได ไมทําใหเกิดการปนเปอนสูผลิตผลและไมเกิด

อันตรายตอบุคคล 

ขอกําหนดรอง 

 3.4 กําจัดภาชนะบรรจุ ทีใ่ชหมดแลวอยางถูกตอง 

ปลอดภัย และระมัดระวังการปนเป อนสู แหลงน้ ํา

สาธารณะ 

ขอแนะนํา  

4. การจัดการคุณภาพใน

กระบวนการผลิตกอน

การเกบ็เกี่ยว 

  

4.1  ทอนพันธุ 4.1.1 ใชทอนพันธุท่ีมีลักษณะตรงตามพันธุ   ขอกําหนดหลัก 

 4.1.2  ทอนพันธุควรมีอายุ 50-60 วัน และไมมีวัชพืชปน ขอกําหนดรอง 

4.1.3 ทอนพันธุมาจากแหลงผลิตท่ีเชื่อถือได หรือไดรับ

การรับรองจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่   

ขอกําหนดรอง 

4.1.4 กรณีที่เกษตรกรผลิตทอนพันธุเอง ตองทําแปลง

ผลิตทอนพันธุเปนการเฉพาะแยกจากการผลิตตามปกติ 

หากไมไดแยกแปลงผลิตทอนพันธุเปนการเฉพาะ ให

เลือกแปลงที่มีตนหญาโตสม่ําเสมอ และมีการกําจัด

วัชพืชอยางสมํ่าเสมอ 

ขอกําหนดรอง 

4.2 การปลูกและ

การดูแลบํารุงรักษา

หญาแพงโกลา 

4.2.1 เ ลือกใชวิ ธีป ลูกและดูแลหญ าแพงโกลาให

เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีลุมหรือพื้นท่ีดอน ต้ังแตการ

เตรียมดิน จนถึงการดูแลบํารุงรักษา 

ขอกําหนดรอง 

 4.2.2 ปลูกพืชปรับปรุงบํารุงดิน เชน โสนแอฟริกัน  

ปอเทือง หรือถัว่พรา และไถกลบเมื่อพืชมีอายุประมาณ

50 วัน หรือกําลังออกดอก อยางนอย 7 วัน กอนปลูก

หญาแพงโกลา 

ขอแนะนํา 

 

 4.2.3 มีมาตรการควบคุม ปองกันและกําจัดศัตรูพืช

กอนและหลังการปลูกอยางถูกตอง  

 

ขอกําหนดหลัก 
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 4.2.4 กําจัดวัชพืชอยางเหมาะสม เชน การถอน ขุด 

หรือตัดท้ิงท้ังตนหรือกอ หรือใชสารเคมี  

ขอกําหนดรอง 

 

 4.2.5 กําจัดวัชพืชกอนออกดอกติดเมล็ด เพื่อปองกัน

การแพรขยาย 

ขอแนะนํา 

 4.2.6 ถาใชปุยเคมีตองใชปุยเคมีท่ี ข้ึนทะเบียนกับ 

กรมวิชาการเกษตร  

ขอกําหนดหลัก 

 

 4.2.7 ใหใชชนิดและปริมาณปุ ยโดยพิจารณาจาก 

ผลวิเคราะหธาตุอาหารในดิน 

ขอแนะนํา 

 4.2.8 ใหปรับคาความเปนกรด-เบส (pH) ของดินให

อยูในชวง 6.0-7.0 

ขอกําหนดรอง 

 4.2.9 ใชปุยอินทรียเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เชน ปุยหมัก  

ปุยพืชสดหรือ ปุยคอก   

ขอแนะนํา 

 4.2.10  ใชปุยเคมีรวมกับปุยอินทรีย  ขอแนะนํา 

 4.2.11 ปรับสภาพของแปลงหญาใหสม่ําเสมอ พรอม

กําจัดวัชพืช โดยตัดหญาแพงโกลาทีอ่ายุประมาณ 

60 วันถึง 75 วัน หลังเริ่มปลูก 

ขอกําหนดรอง 

 4.2.12 หากพบหญาแพงโกลาและวัชพืชที่เปนโรค

ระบาดท่ีสําคัญ ใหเก็บไปเผาทําลายนอกแปลงปลูก 

ขอกําหนดหลัก 

 4.2.13 ปริมาณวัชพืชท่ีพบในแปลงหญาไมควรเกิน 2% 

โดยน้ําหนักแหง  

ขอกําหนดรอง 

4.3 การจัดการนํ้า 4.3.1 หลังจากตัดหญา 10 วัน ถึง 15 วัน  ควรใหน้ํา 

และใหน้ําครั้งตอไปตามความเหมาะสม  

ขอกําหนดรอง 

 4.3.2 กรณีการใหน้ําแบบทวมขัง ควรใหในปริมาณที่

คาดวาน้ําจะแหงไดภายใน 1-2 วัน 

ขอแนะนํา 

4.4 การจัดการ

ปจจัยการผลิต 

4 . 4 . 1  จั ด ทํ า ร า ยก า รป จ จั ย ก า ร ผ ลิต  ท่ี สํ า คั ญ  

ประกอบดวย พันธุ ปุย วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีใช

ในการผลิต พรอมทั้งระบุรายการ ปริมาณ แหลงที่มาวัน 

เดือน ป ท่ีจัดซ้ือ 

ขอกําหนดรอง 
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  4.4.2 ตองมีการจัดเก็บปุยอินทรีย และ/หรือสารเคมี 

ที ดี่  เพื ่อปองกันไมให เกิดการปนเป อนทั ้งในดาน 

จุลินทรีย เคมี และกายภาพสูผลผลิต ในระดับท่ีไมทําให

เกิดอันตรายตอสัตว 

ขอกําหนดรอง 

4.5  การจัดการ

เครื่องมือและอุปกรณ

การเกษตร 

4.5.1 จัดทํารายการและการจัดเก็บเครื ่องมือและ

อุปกรณการเกษตรเปนสัดสวน ปลอดภัย งายตอการ

นาํไปใช และใหมีเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

ขอแนะนํา 

 4.5.2 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน 

เครื่องพนสารเคมี อุปกรณการเก็บเกี่ยว กอนนําออกไปใชงาน 

ขอกําหนดรอง 

 4.5.3 มีการทําความสะอาดเครื ่องมือและอุปกรณ

การเกษตรรวมทั้งภาชนะที่ใชในการบรรจุและขนสง

ผลิตผลทุกครั้งกอนการใชงานและหลังใชงานเสร็จแลว

กอนนําไปเก็บ 

ขอกําหนดรอง 

5.  การเก็บเก่ียว

และการปฏิบัติหลัง

การเก็บเก่ียว 

  

5.1 การเก็บเกี่ยว 5.1.1 กอนการเก็บเกี่ยวใหหมั่นเดินสํารวจแปลง เพื่อ

กําจัดวัชพืชและสิ ่งแปลกปลอมตางๆ เชน ขวดแกว  

เศษโลหะ พลาสติก เพื่อใหไดหญาแพงโกลาคุณภาพดี  

ขอกําหนดรอง 

 5.1.2 ควรตรวจสอบสภาพภูมิอากาศกอนการเก็บเกี่ยว ขอกําหนดรอง 

 5.1.3 หลังการตัดปรับครั้งแรก ใหกําหนดระยะเวลาชวง

การเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม  

ขอกําหนดหลัก 

 5.1.4 เพือ่สงผลใหไดหญามีคุณภาพดี ควรเก็บเกี ่ยว

หญาท่ีมีอายุไมเกิน 45 วัน หลังการตัดทุกครั้ง 

ขอกําหนดรอง 

 5.1.5 ควรตัดหญาในชวงเวลาท่ีไมมีน้ําคางเกาะตนหญา  ขอกําหนดรอง 

 5.1.6 ควรตัดหญาใหสูงจากพื ้นดินประมาณ 5 cm 

(เซนติเมตร) เพื่อทําใหหญาเจริญเติบโตในรอบถัดไป

ไดดี และหลีกเล่ียงการปนเปอนของดิน 

 

ขอกําหนดรอง 
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 5.2 การผลิตหญา

แพงโกลาแหง 

5.2.1 มีการกาํจดัวัชพชืและส่ิงแปลกปลอมออกจากกองหญา  ขอกําหนดหลัก 

5.2.2  หลังจากตัดหญาควรเกลี่ยกระจายหญา อยาง

นอยวนัละ 2 ครั้ง เพื่อใหความชื้นลดลงอยางรวดเร็ว  

ขอกําหนดรอง 

5.2.3  การตากหญาใหแหงในแปลง ควรตากแดดไม

เกิน 3 วัน เพือ่ลดความชื้นโดยเร็ว และรักษาคุณคาทาง

อาหารไวใหมีคุณภาพใกลเคียงกับพืชอาหารท่ียังสด 

ขอกําหนดรอง 

5.2.4  กรณีตากหญาบนลาน ตองทําความทําสะอาด

ลานตากใหสะอาดปราศจากสิง่แปลกปลอมตางๆ เชน

ลวด เชือก ดิน หิน กรวด เปนตน 

ขอกําหนดรอง 

 5.2.5 หญาแพงโกลาแหงตองมีความชื้นไมเกินรอยละ 15 

โดยน้ําหนัก 

ขอกําหนดหลัก 

 5.2.6 ควรตรวจสอบความชื้น หรือประเมินโดยนําหญา

ประมาณหนึ่งกํามือ บิดสวนทางกันแลวดูท่ีลําตนหญาท่ี

แตก ถาไมมีรองรอยของความชื้นก็ใชได หรือลองใชเล็บ

มือขูดผิวลําตน ถาขูดไมออกแสดงวาแหงใชได 

ขอแนะนํา 

5.2.7 การอัดฟอน   

อัดเปนฟอนใหมีขนาดและน้าํหนักตามตองการ มีความ

สมํ่าเสมอ เปนฟอนอัดแนน 

ขอกําหนดรอง 

6. การเกบ็รกัษา  

การขนยาย และการขนสง  

  

6.1 การเก็บรักษา 6.1.1 แยกสถานทีเ่ก็บรักษาตางหากจากสถานทีเ่ก็บ

รักษาภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปุย หรือ

สารเคมีอื่นทีเ่ปนอันตราย หรือมีมาตรการปองกันการ

ปนเปอนได   

ขอกําหนดหลัก 

 6.1.2 ควรเก็บรักษาหญาแพงโกลาแหงในสถานที ่

ท่ีสะอาด และถูกสุขลักษณะ เชน ไมอยูใกลแหลงปฏิกูล 

มีการระบายอากาศ สามารถปองกันแสงแดดและฝน 

และนก หนู เขาทําลาย 

 

ขอกําหนดรอง 
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 6.1.3 วางฟอนหญาแหงบนแครสูงจากพื้นไมต่ ํากวา 

5 cm  

ขอกําหนดหลัก 

 6.1.4 ผลิตผลที่อยูระหวางการเก็บรักษา ควรมีการติด

รหัสหรือเครื ่องหมายแสดงแหลงของเกษตรกรและ

แปลงปลูกหรือวันที่เก็บเกี่ยว เพื่อความสะดวกในการ

ตรวจสอบแหลงทีม่าและการหมุนเวียนผลิตผลอยางมี

ประสิทธิภาพ 

ขอกําหนดรอง 

 6.1.5 การเก็บฟอนหญาแหงนั ้นควรจัดเรียงใหเปน

ระเบียบแยกกองตามชนิดเกรดคุณภาพหญา เพื ่อ

สะดวกตอการนําออกไปใชหรือจัดจําหนาย และควร

เรียงหญาแหงที ่ผลิตใหมไวดานในเพื ่อนําหญาเกา

ออกไปใชกอน 

ขอกําหนดรอง 

 6.1.6 มีปายเตือนระวังไฟไหม ขอกําหนดรอง 

6.2 การขนยาย 6.2.1 อุปกรณและพาหนะในการขนยายตองสะอาด ไม

มีการปนเปอนจากวัตถุอันตรายทางการเกษตรและสิ่ง

แปลกปลอมตางๆ 

ขอกําหนดหลัก 

 6.2.2 พาหนะที่ใชขนสงตองสะอาด ปราศจากวัตถุหรือ

ส่ิงท่ีเปนอันตราย  

ขอกําหนดหลัก 

 6.2.3  มีมาตรการปองกันไมใหหญาแพงโกลาแหงมี

ความชื้นเพิ่มข้ึนระหวางการขนยาย 

ขอกําหนดหลัก 

 6.2.4 กรณีขนสงหญาแพงโกลาสด ควรขนสงโดยเร็ว

ภายใน 24 h 

ขอแนะนํา  

7. สุขภาพของ

ผูปฏิบัติงาน  

7.1 มีการดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางเพียงพอ 

และมีมาตรการปองกันใหแกผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม  

ขอกําหนดรอง 

8.  การบันทึกขอมูล 8.1 ตองมีการบันทึกขอมูล เพื่อใหสามารถตรวจ

ประเมินและตามสอบไดดังนี้  

 

 - รายละเอียดท่ีสําคัญของปจจัยการผลิต  ขอกําหนดรอง 

 - การไดมาและการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร ขอกําหนดหลัก 
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 - การเตรียมดิน การปลูก การเก็บเกี่ยว และการดูแล

บํารุงรักษา 

ขอกําหนดรอง 

 - การเก็บเกี่ยว และการลดความชื้น ขอกําหนดหลัก 

 - ขอมูลผูรับซ้ือผลิตผล หรือแหลงท่ีนําผลิตผลแตละรุน

ไปจําหนาย  

ขอกําหนดหลัก 

 8.2 เก็บรักษาบันทึกขอมูลไวไมนอยกวา 2 ป  ขอกําหนดรอง 

4. การตัดสนิ 

การตัดสินผลการตรวจประเมินวาเปนไปตามขอกําหนดของมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีเกณฑดังนี้  

4.1 ผลการตรวจประเมินตองผานตามเกณฑขอกําหนดหลักทุกขอ และ 

4.2 ผลการตรวจประเมิน ขอกําหนดรอง ตองผานตามเกณฑไมนอยกวา 60% ของจํานวนขอกําหนดรอง

ท้ังหมด หรือไมนอยกวา 60% ของผลการประเมินโดยรวมของการปฏิบัติตามขอกําหนดรองทุกขอ   
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ภาพประกอบหญาแพงโกลาสดและแหง 

  

ภาพผนวก ก.1 แปลงปลูกหญาแพงโกลา ภาพผนวก ก.2 หญาแพงโกลาสด 

  

ภาพผนวก ก.3 ตัดหญาสดท่ีอายุ 45-50 วัน ภาพผนวก ก.4 เคร่ืองตัดหญาแบบดรัมโมเวอร 
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ภาพผนวก ก.5 เกล่ียกระจายกลับกองหญา  ภาพผนวก ก.6 รวมกองหญาและตั้งแถวรอการอัด

ฟอนวันละ 2-3 ครั้ง 

ภาพผนวก ก.7 หญาแพงโกลาแหง    ภาพผนวก ก.8 การอัดฟอนหญาแหง 

กอนจัดเปนฟอน 

ภาพผนวก ก.9  หญาแพงโกลาแหงอดัฟอน                       ภาพผนวก ก.10  ขนยายฟอนหญาแหงออกจากแปลงหญา 
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คําแนะนําศัตรูพืชที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ  

และการปองกนักําจัด 

ตารางที่ ข.1 คาํแนะนําศัตรูพืชที่ควรเฝาระวัง การสํารวจ และการปองกันกําจัด 

1. ศัตรูพืช รายการที่ควรเฝาระวงั แนวทางการปองกันกําจัด 

1.1 วัชพืช หญาขาวนก หรือทีเ่รียกวา หญาพุมพวง หรือ

หญาคอมมิวนิสต มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv เปนหญาท่ีมี

อายุปเดียว ขณะตนเล็กมีลักษณะคลายขาวมาก 

รอยตอระหวางใบและกาบใบไมมีเย่ือกันน้ําฝน 

งอกไดในน้าํลึก 6cm แตงอกไดดีในสภาพดินชืน้

แฉะ มักพบระบาดในนาหวานน้าํตมและนาดาํ 

(1) ไมมีวัชพืชปนมากับ ทอนพันธุ 

(2) มีการไถเตรียมดิน โดยไถครั้งแรก

แลวเวนชวงเพื่อใหเมล็ดพืชงอกแลวไถ

ครั้งท่ี 2 เพื ่อไถกลบฝงตนวัชพืชลงใน

ดิน 

(3) บริเวณโดยรอบของแหลงน้ําที่ใชใน

การผลิต ตองมีการกําจัดวัชพืช เพื ่อ

ปองกันไมให มีเมล็ดพันธุ ของวัชพืช

ปะปนเขาในแปลงขณะทําการใหน้าํหญา 

(4) สวนปลายของทอน้ ําที ่จะสูบเขา

แปลงหรือ สวนทอที่จุ มอยูในแหลงน้ ํา

ควรมีตาขายละเอียดหุมเพื่อกรองเมล็ด

วชัพชื  

(5) ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลาก หรือ

คําแนะนาํของทางราชการ 

 หญานกสีชมพู หรือทีเ่รียกวา หญาขาวปลอง 

หรอืหญานก มีชื่อวิทยาศาสตรวา Echinochloa 

colonai (L.) Link เปนหญาท่ีมีอายุปเดียวลําตน 

ใบ และดอกบางท่ีมีสีชมพู รอยตอระหวางใบและ

กาบใบไมมีเย่ือกันน้าํฝนและเข้ียวกันแมลง  งอก

ไดดีในสภาพดินชืน้ถึงคอนขางแหง มักระบาดใน

นาหวานน้ําตมและนาหวานขางแหง 

 หญาดอกขาว หรอืทีเ่รยีกวา หญาไมกวาดหรอื

หญาลิเก มีชื่อวิทยาศาสตรวา Leptochloa 

chinensis (L.) Nees เปนหญาท่ีมีอายุปเดียว 

รอยตอระหวางใบและกาบใบมีเย่ือกันน้ําฝนเปน

แฉก  งอกไดดีในสภาพดนิชื้นและนาท่ีปลอยให

เทือกแหง  มักระบาดในนาหวานน้ําตมและนา

หวานขาวแหง 

 หญาปากควาย มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Dactyloctenium aegyptium (L.) P.Beauv  เปน

หญาท่ีมีอายุปเดียว ดอกเปน 4 แฉก เจริญไดดีใน

ท่ีดอน ดินรวนคอนขางแหง  มักพบระบาดในนา

หวานขาวแหง 
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 ผักปราบนา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cyanotis 

axillaries Roem&Schult เปนวชัพืชใบกวางท่ีมีอายุ

ปเดียว ใบแหลมยาว อวบน้ํา ลําตนเล้ือย เจรญิได

ดีในท่ีชื้นหรือมีน้ําขัง 

(1) ใชทอนพันธุทีส่ะอาด ไมมีวัชพืชปน 

ทอนพันธุแข็งแรง เจริญเติบโตไดเร็ว 

สามารถแขงขันกับวัชพืชได 

(2) มีการไถเตรียมดิน โดยไถครั้งแรก

แลวเวนชวงเพื่อใหเมล็ดพืชงอกแลวไถ

ครั้งท่ี 2 หรือไถแปรกลบฝงตนวัชพืชลง

ในดิน 

(3) บริเวณโดยรอบของแหลงน้ําที่ใชใน

การผลิต ตองมีการกําจัดวัชพืช เพื ่อ

ปองกันไมให มีเมล็ดพันธุ ของวัชพืช

ปะปนเขาในแปลงขณะทําการใหน้าํหญา 

(4) สวนปลายของทอน้ ําที ่จะสูบเขา

แปลงหรือ สวนทอที่จุ มอยูในแหลงน้ ํา

ควรมีตาขายหุมเพือ่กรองเมล็ดวชัพชื 

(5) ใชสารกําจัดวัชพืชตามฉลาก หรือ

คําแนะนาํของทางราชการ 

 เทยีนนา มีชื่อวิทยาศาสตรวา Jussiaea linifolia 

Vahl  ลําตนตั้งตรงแตกกิ่งกานสูง 25-70 cm  

เจรญิไดดีในท่ีชื้นหรือมีน้ําขัง 

 ผักเบ้ียหิน มีชื่อวิทยาศาสตรวา Trianthema 

portulacastrum L. เปนวัชพืชใบกวางท่ีมีอายุป

เดียว ใบอวบน้าํ ลําตนและใบแผคลุมดิน มักพบ

ระบาดในนาหวานขาวแหง 

 กกทราย หรือทีเ่รียกวา กกแดง หรือหญารังกา 

มีชื่อวิทยาศาสตรวา Cyperus iria L. เปนวัชพืชท่ีมี

อายุปเดียว ตนออนคลอายหอกปลายแหลม ดอก

เล็กเปนชอเรียง 2 แถว สีเหลือง-น้าํตาล เจรญิได

ดีในดินเหนียวปนทรายและชืน้มักพบระบาดในนา

หวานน้าํตม นาหวานขาวแหง และนาดํา 

 หนวดปลาดุก หรอืที่เรยีกวา หญาหนวดแมว 

หญาไขกบ หรอืหญาไขเขยีด มีชื่อวิทยาศาสตรวา 

Fimbristyris miliacea (L.) Vahl. เปนวัชพืชชนิด

กก ท่ีมีอายุปเดียว ตนออนแตกกอแนวเสนตรง

คลายพัด ดอกเปนตุมสีน้ําตาล เจริญไดดีในดินชื้น

ไมมีน้ําขัง มักพบระบาดในนาหวานน้าํตม นาหวาน

ขาวแหงและนาดาํ 

 กะเม็ง กะเม็งมีชื ่อทางวิทยาศาสตรวา Eclipta 

prostrata Linn. ในวงศ Compositae ซึง่เปนพืช

ในวงศ เดียวกับ ทานตะวัน และดาวเรือง 

กะเม็ง เปนพืชขนาดเล็ก เปนพืชท่ีข้ึนเองตามริม

ทาง ท่ีชื้นแฉะ และท่ีรกรางท่ัวไป  

 

 ผักบุง มีช่ือทางวิทยาศาสตรวา "Ipomoea aquatica 

Foisk. Ipomoeareptans Poir. (Syn.)" ผักบุงเปน

ไมน้าํและเปนไมลมลุก ลําตนเลือ้ยทอดไปตามน้าํ

หรือในท่ีลุมท่ีมีความชื้นหรือดินแฉะๆ ลําตน  
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 กลวงสีเขียวมีขอปลองและมีรากออกตามขอได

เปนใบเด่ียวออกแบบสลับ เชน รูปไข รูปไขแถบ

ขอบขนานรูปหอก รูปหัวลูกศรขอบใบเรียบหรือมี

ควัน่เล็กนอยปลายปลายใบแหลมหรอืมนฐาน 

 

 โ ส น ค า ง ค ก  มี ชื อ่ ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร ว า 

Aeschynomene aspera Linn.  เปนพืชใบกวาง/

อายุปเดียว เจริญเติบโตไดดีในท่ีน้ําขังและน้ําทวม

สูง ขยายพันธุโดยเมล็ด งอกไดดีในสภาพดินชื้น

พบในสภาพท่ีดนิขาดไนโตรเจน 

 

 หญาขน มี ชื ่อทางวิทยาศาสตรว า Brachiaria 

mutica (Forsk.) Stapf เปนหญาสะเท้ินน้ําสะเท้ิน

บก มีอายุหลายป ชอบขึ้นตามดินแฉะ หรือชาย

ตล่ิงแลวเจริญ งอกงามแผลงน้ํา มีไหลเล้ือยทอด

ไปตามดินหรือน้ํา มีขนขาวยาวฟูตามใบ กาบใบ

และขอเห็นไดชัด ใบรูปหอกปลายแหลมยาว  

10-20 cm กวาง 1-2 cm ดอกออกเปนชอที่

ปลายยอด มีกานชอดอกยาว ชอดอกยอยมี  

10-20 ชอ สีเขียวคลํ้าปนดํา ดอกพองเนื่องจาก

ติดเมล็ดไดดี 

 

 หญานวลนอย มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Zoysia 

matrella Merrill  เปนหญาพื้นเมืองของไทย นยิม

ปลูกกนัมาก จัดอยูในประเภทใกลเคียงกับหญา

ญี่ปุน แตมีใบกวางกวา และการเจรญิเติบโตเรว็

กวา ใบไมแข็งกระดาง เหมือนหญาญี่ปุน หญา

ชนดินี้ ข้ึนงาย และเจริญเติบโต เปนแผนไดเร็ว

พอสมควร แตชอดอกคอนขางยาว และเห็นไดชัด 

สามารถข้ึนไดดีในดนิ เกอืบทุก ชนิด ไมวาจะเปน

ดินเหนียว หรือดินปนทราย และยัง ปรับตัวกบั

สภาพแวดลอมไดดีไดงาย นอกจากนี ้ ยังทนตอ

รอนและแหงแลง หรือท่ีน้ําทวมขังแฉะ ไดเปนครั้ง

คราว 

 

1.2 สัตว ไสเดือน มีชื่อวิทยาศาสตรวา Lumbricus terrestris ปกติ

ดินท่ีมีไสเดือนอาศัยอยู  จะมีธาตุอาหารเหมาะสําหรับ

บํารุงดินดวยปุยอินทรียเพื่อใหเปนอาหาร

ของไสเดือน ซ่ึงจะทําใหมูลท่ีขับถายออกมามี
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พืช และรวนซุยกวาดินปกติ ท้ังนี้เปนการปรับปรุงดิน

ตามธรรมชาติอยางดี โดยไมตองใชปุยเคมี แตจากการ

ท่ีไสเดือนกินเปนอาหาร คือ ดนิ เศษซากอินทรียวัตถุ

ตาง ๆ  ส่ิงมีชีวิตเล็ก ๆ  ในดินหรือแมแตเศษกอนหิน 

ซ่ึงถาดินและเศษหินถูกขับถายออกมามากจะกลายเปน

มูลแข็งท่ีเปนอุปสรรคตอการเขาเก็บเกี่ยวหญาและ

ปนเปอนเขาในฟอนหญาได 

ลักษณะไมแข็ง และไสเดือนไมตองลงไปกิน

อาหารในดินลึกท่ีมีเศษหินหรือซิลิกาสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มกษ. 8900-2554 16 

หนวดแมว, หนวดปลาดุก 

 

แหวหมู 

หญานกสีชมพู 

 

หญาดอกขาว 

 

 

 

 

 

 

กกทราย 

 

โสนคางคก 

กะเม็ง 

 

ผักบุง 

 

ภาพผนวก ข.1 วัชพืชจําพวกหญา กก และพืชใบเล้ียงคูตางๆ ท่ีพบในแปลงผลิตหญาแพงโกลา 
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ภาคผนวก ค 

หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานฯ นี้และหนวยท่ี SI (International System of Units หรือ  

Le Systeme International d’Unites; SI) ยอมรับใหใชได มีดังนี้ 

 

รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย SI 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 

เวลา  ชั่วโมง (hour) h 
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