เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๘๖ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : ชอดอกกลวยไม
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตร เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง
ชอดอกกลวยไม เปน มาตรฐานทั่วไป ตามพระราชบัญญัติม าตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรใหไดคุณภาพ มาตรฐานและปลอดภัย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญั ติ
มาตรฐานสิน คาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงออกประกาศ
เรื่อง กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : ชอดอกกลวยไม ดังนี้
๑. ให ย กเลิ ก ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสิ น ค า เกษตรและอาหารแห งชาติ เรื่ อ ง
กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ : กลวยไม ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๗
๒. กําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร : ชอดอกกลวยไม มาตรฐานเลขที่ มกษ. 5001 - 2552
ไวเปนมาตรฐานทั่วไป ดังมีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ธีระ วงศสมุทร
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
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มาตรฐานสินคาเกษตร

ชอดอกกลวยไม
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับชอดอกกลวยไม ซึ่งตัดจากพืชในวงศ Orchidaceae ทุกสกุลเพื่อการคา

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 ชอดอกกลวยไม (orchid cut flower) หมายถึง ชอดอกกลวยไมสด ที่มีองคประกอบครบสมบูรณ คือ
มีกานชอ และดอก
2.2 กลองใน (inner box) หมายถึง กลองที่ใชบรรจุชอดอกกลวยไมซึ่งบรรจุในถุงหรือหอแลว บนกลองมีการ
ระบุขอมูลรายละเอียดชอดอกกลวยไมที่อยูภายในอยางชัดเจน
2.3 กลองนอก (master box) หมายถึง กลองที่ใชบรรจุชอดอกกลวยไมเพื่อการขนสง บนกลองมีการระบุ
ขอมูลรายละเอียดชอดอกกลวยไมที่อยูภายในอยางชัดเจน
2.4 ศัต รูพืช (pest) หมายถึง สิ่ง มีชีวิตซึ่ง เปนอัน ตรายแกพืชที่อาจกอใหเ กิดความเสียหาย ไดแก โรคพืช
แมลง สัตว และวัชพืช

3 คําอธิบายลักษณะสินคา
ชอดอกกลว ยไมต ามมาตรฐานนี้ เปน สิน คาประเภทไมตัด ดอกที่มัด เปนกําหรือเขาชอ บรรจุในถุงหรือหอ
โดยมีจํานวนชอดอก ชั้นคุณภาพ และขนาด ตามขอมูลที่ระบุไวบนกลองใน และ/หรือ กลองนอก

มกษ. 5001-2552

2

4 คุณลักษณะที่ตองการ
4.1 คุณภาพขั้นพื้นฐาน
ชอดอกกลวยไมทุกชั้นคุณภาพ ตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตมีขอกําหนดเฉพาะของแตละชั้น และเกณฑ
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีไดตามที่ระบุไว
4.1.1 มีจํานวนดอกบานไมนอยกวา 40% ของจํานวนดอกทั้งหมดตอชอ ยกเวนสกุลหวาย มีจํานวนดอกบาน
ไมนอยกวา 4 ดอก
4.1.2 สด สะอาด ไมพบศัตรูพืช
4.1.3 ปราศจากตําหนิและรอยช้ํา
4.1.4 ไมพบความผิดปกติของรูปทรงกานชอ และดอก
4.2 การแบงชั้นคุณภาพ
ชอดอกกลวยไมตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ชั้นคุณภาพ (ภาพที่ ก.1) ดังนี้
4.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ทุกสวนของชอดอกกลวยไมในชั้นนี้ตองมีคุณลักษณะเปนไปตามขอ 4.1 และมีรูปทรง ดอก สี ตรงตามชนิด
และสายพันธุ ยกเวนจํานวนดอกบาน ตองมีจํานวนดอกบานไมนอยกวา 65% ของจํานวนดอกทั้งหมดตอชอ
4.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ทุกสวนของชอดอกกลวยไมในชั้นนี้ตองมีคุณลักษณะเปนไปตามขอ 4.1 และมีรูปทรง ดอก สี ตรงตามชนิด
และสายพันธุ ยกเวนจํานวนดอกบาน ตองมีจํานวนดอกบานไมนอยกวา 55% ของจํานวนดอกทั้งหมดตอชอ
4.2.3 ชั้นสอง (class II)
ชอดอกกลวยไมในชั้นนี้มีคุณภาพไมเขาชั้นที่สูงกวา แตมีคุณภาพไมต่ํากวาคุณภาพขั้นพื้นฐาน ตามขอ 4.1
หมายเหตุ : ชอดอกกลวยไมทุกชัน้ คุณภาพอาจมีรอยการเด็ดดอกออกได หากไมทําใหรูปทรงเสียหาย
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4.3 การแบงขนาด
แบงเปนรหัสขนาดตามชวงระยะความยาวชอดอกกลวยไม โดยวัดจากโคนกานชอถึงปลายชอดอก ดังนี้
รหัสขนาด

ชวงระยะความยาวชอดอกกลวยไม (เซนติเมตร)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

นอยกวา 35
35 ถึง นอยกวา 45
45 ถึง นอยกวา 55
55 ถึง นอยกวา 65
65 ถึง นอยกวา 75
75 ถึง นอยกวา 85
85 ถึง นอยกวา 95
95 ถึง นอยกวา 105
ตั้งแต 105 ขึน้ ไป

การแบงชั้น คุณ ภาพและการแบงขนาดชอดอกกลวยไมต ามมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชอา งอิงในทาง
การคา โดยนําขอกําหนดการแบงชั้นคุณภาพไปใชรวมกับการแบงขนาด เพื่อกําหนดเปนชั้นทางการคา
ซึ่ง คูคาอาจมีการเรียกชื่อพัน ธุทางการคา แตกตา งกัน ขึ้น กับความตองการของคูคา หรือตามขอจํา กัด
อันเนื่องมาจากฤดูกาล

5 เกณฑความคลาดเคลื่อน
5.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเรื่องคุณภาพ
5.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class)
ไมเกิน 5% ของจํานวนชอดอกกลวยไมที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ แตเปนไปตาม
คุณภาพชั้นหนึ่ง
5.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I)
ไมเกิน 10% ของจํานวนชอดอกกลวยไมที่คุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง แตเปนไปตาม
คุณภาพชั้นสอง
5.1.3 ชั้นสอง (class II)
ไมเกิน 10% ของจํานวนชอดอกกลวยไมที่คุณภาพไมเปนไปตามคุณภาพขั้นพื้นฐาน (ขอ 4.1) แตไมมี
ดอกเนาเสีย
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6 การบรรจุ
6.1 ความสม่ําเสมอ
ชอดอกกลวยไมที่มัดเปนกําหรือเขาชอ ในถุงหรือหอ ตองมีความสม่าํ เสมอของขนาดและชัน้ คุณภาพ
6.2 กลองใน
6.2.1 กลองในประกอบจากวัสดุใหม สะอาด มีคุณภาพ และปองกันความเสียหายอันจะมีผลตอคุณภาพ
ของชอดอกกลวยไม
6.2.2 แตละหนวยของกลองใน ตองบรรจุชอดอกกลวยไมในปริมาณที่ไมทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ
ของชอดอกกลวยไม
6.3 กลองนอก
กลองนอกประกอบจากวัสดุใหม สะอาด ถายเทอากาศไดดี ปราศจากกลิ่นและสิ่ง แปลกปลอมที่อาจมี
ผลกระทบตอคุณภาพชอดอกกลวยไม และทนทานตอการปฏิบัติการขนสง

7 การใหขอมูลรายละเอียดของชอดอกกลวยไม
ใหแสดงขอมูลรายละเอียดของชอดอกกลวยไมบนฉลากหรือที่กลองทุกกลอง ตามขอกําหนดของกฎหมาย
ที่เ กี่ย วข อง และอยา งนอ ยตองมีข อความที่ แสดงรายละเอี ยดใหเ ห็ น ไดงา ย ชัด เจน ไมเ ปน เท็จ หรื อ
หลอกลวง ดังตอไปนี้
7.1 การแสดงขอมูลที่กลองใน ดังนี้
7.1.1 ชื่อสกุล และ/หรือ ชื่อพันธุทางการคาของชอดอกกลวยไม
7.1.2 ชั้นคุณภาพ
7.1.3 รหัสขนาด และ/หรือ ขนาดตามขอตกลงของคูคา
7.1.4 จํานวนชอดอก
7.1.5 เครื่องหมายการคา (ถามี)
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7.2 การแสดงขอมูลที่กลองนอก ดังนี้
7.2.1 รหัสผูสงออก และ/หรือ ผูคา
7.2.2 ชื่อสกุล และ/หรือ ชื่อพันธุทางการคาของชอดอกกลวยไม
7.2.3 ชั้นคุณภาพ
7.2.4 ชื่อประเทศที่ผลิต
7.2.5 ที่อยูผูสงออก และ/หรือ ผูคา
7.2.6 ในกรณีที่ไมมีกลองในตองแสดงขอมูลเพิ่มเติมที่กลองนอกตามขอ 7.1.3 และ ขอ 7.1.4

8 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง

9 การชักตัวอยาง
ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานเกี่ยวกับการชักตัวอยาง หรือเปนไปตามขอกําหนด
ของคูคา
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ภาคผนวก ก
ภาพประกอบ
(ขอ 4.2)

ภาพที่ ก.1 ตัวอยางการแบงชัน้ คุณภาพ

