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มาตรฐานสินคาเกษตร 

ชอดอกกลวยไม 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับชอดอกกลวยไม ซ่ึงตัดจากพืชในวงศ Orchidaceae ทุกสกุลเพ่ือการคา 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 ชอดอกกลวยไม (orchid cut flower) หมายถึง ชอดอกกลวยไมสด ท่ีมีองคประกอบครบสมบูรณ คือ    

มีกานชอ และดอก 

2.2 กลองใน (inner box) หมายถึง กลองท่ีใชบรรจุชอดอกกลวยไมซ่ึงบรรจุในถุงหรือหอแลว บนกลองมีการ

ระบุขอมูลรายละเอียดชอดอกกลวยไมท่ีอยูภายในอยางชัดเจน 

2.3 กลองนอก (master box) หมายถึง กลองท่ีใชบรรจุชอดอกกลวยไมเพ่ือการขนสง บนกลองมีการระบุ

ขอมูลรายละเอียดชอดอกกลวยไมท่ีอยูภายในอยางชัดเจน 

2.4 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง ส่ิงมีชีวิตซ่ึงเปนอันตรายแกพืชท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหาย ไดแก โรคพืช 

แมลง สัตว และวัชพืช 

3 คําอธิบายลักษณะสินคา 

ชอดอกกลวยไมตามมาตรฐานนี้ เปนสินคาประเภทไมตัดดอกท่ีมัดเปนกําหรือเขาชอ บรรจุในถุงหรือหอ 

โดยมีจํานวนชอดอก ช้ันคุณภาพ และขนาด ตามขอมูลท่ีระบุไวบนกลองใน และ/หรือ กลองนอก    
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4 คุณลักษณะที่ตองการ 

4.1 คุณภาพขั้นพ้ืนฐาน  

ชอดอกกลวยไมทุกช้ันคุณภาพ ตองมีคุณภาพดังตอไปนี้ เวนแตมีขอกําหนดเฉพาะของแตละช้ัน และเกณฑ

ความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหมีไดตามท่ีระบุไว 

4.1.1 มีจํานวนดอกบานไมนอยกวา 40% ของจํานวนดอกท้ังหมดตอชอ ยกเวนสกุลหวาย มีจํานวนดอกบาน

ไมนอยกวา 4 ดอก  

4.1.2 สด สะอาด ไมพบศัตรูพืช  

4.1.3 ปราศจากตําหนิและรอยชํ้า 

4.1.4 ไมพบความผิดปกติของรูปทรงกานชอ และดอก 

4.2 การแบงช้ันคุณภาพ 

ชอดอกกลวยไมตามมาตรฐานนี้ แบงเปน 3 ช้ันคุณภาพ (ภาพท่ี ก.1) ดังนี้ 

4.2.1 ช้ันพิเศษ (extra class) 
ทุกสวนของชอดอกกลวยไมในช้ันนี้ตองมีคุณลักษณะเปนไปตามขอ 4.1 และมีรูปทรง ดอก สี ตรงตามชนิด

และสายพันธุ ยกเวนจํานวนดอกบาน ตองมีจํานวนดอกบานไมนอยกวา 65% ของจํานวนดอกท้ังหมดตอชอ  

4.2.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 
ทุกสวนของชอดอกกลวยไมในช้ันนี้ตองมีคุณลักษณะเปนไปตามขอ 4.1 และมีรูปทรง ดอก สี ตรงตามชนิด

และสายพันธุ ยกเวนจํานวนดอกบาน ตองมีจํานวนดอกบานไมนอยกวา 55% ของจํานวนดอกท้ังหมดตอชอ  

4.2.3 ช้ันสอง (class II) 
ชอดอกกลวยไมในช้ันนี้มีคุณภาพไมเขาช้ันท่ีสูงกวา แตมีคุณภาพไมต่ํากวาคุณภาพขั้นพ้ืนฐาน ตามขอ 4.1  

หมายเหตุ : ชอดอกกลวยไมทุกช้ันคุณภาพอาจมีรอยการเด็ดดอกออกได หากไมทําใหรูปทรงเสียหาย 
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4.3 การแบงขนาด 

แบงเปนรหัสขนาดตามชวงระยะความยาวชอดอกกลวยไม โดยวัดจากโคนกานชอถึงปลายชอดอก ดังนี้ 

รหัสขนาด ชวงระยะความยาวชอดอกกลวยไม (เซนตเิมตร) 

1  นอยกวา 35

2  35 ถึง นอยกวา 45

3  45 ถึง นอยกวา 55

4  55 ถึง นอยกวา 65

5  65 ถึง นอยกวา 75

6 75 ถึง นอยกวา 85 

7 85 ถึง นอยกวา 95 

8   95 ถึง นอยกวา 105  

9 ตั้งแต 105 ขึน้ไป 

การแบงช้ันคุณภาพและการแบงขนาดชอดอกกลวยไมตามมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชอางอิงในทาง

การคา โดยนําขอกําหนดการแบงช้ันคุณภาพไปใชรวมกับการแบงขนาด เพ่ือกําหนดเปนช้ันทางการคา   

ซ่ึงคูคาอาจมีการเรียกช่ือพันธุทางการคาแตกตางกัน ขึ้นกับความตองการของคูคาหรือตามขอจํากัด              

อันเนื่องมาจากฤดูกาล 

5 เกณฑความคลาดเคลื่อน 

5.1 เกณฑความคลาดเคลื่อนเร่ืองคุณภาพ 

5.1.1 ช้ันพิเศษ (extra class) 

ไมเกิน 5% ของจํานวนชอดอกกลวยไมท่ีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ แตเปนไปตาม

คุณภาพชั้นหนึ่ง 

5.1.2 ช้ันหนึ่ง (class I) 
ไมเกิน 10% ของจํานวนชอดอกกลวยไมท่ีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง แตเปนไปตาม

คุณภาพชั้นสอง 

5.1.3 ช้ันสอง (class II) 

ไมเกิน 10% ของจํานวนชอดอกกลวยไมท่ีคุณภาพไมเปนไปตามคุณภาพขั้นพ้ืนฐาน (ขอ 4.1) แตไมมี

ดอกเนาเสีย 
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6 การบรรจุ 

6.1 ความสมํ่าเสมอ 

ชอดอกกลวยไมท่ีมัดเปนกําหรือเขาชอ ในถุงหรือหอ ตองมีความสมํ่าเสมอของขนาดและชัน้คณุภาพ  

6.2 กลองใน 

6.2.1 กลองในประกอบจากวัสดุใหม สะอาด มีคุณภาพ และปองกันความเสียหายอันจะมีผลตอคุณภาพ

ของชอดอกกลวยไม 

6.2.2 แตละหนวยของกลองใน ตองบรรจุชอดอกกลวยไมในปริมาณท่ีไมทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ

ของชอดอกกลวยไม 

6.3 กลองนอก 

กลองนอกประกอบจากวัสดุใหม สะอาด ถายเทอากาศไดดี ปราศจากกล่ินและส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจมี

ผลกระทบตอคุณภาพชอดอกกลวยไม และทนทานตอการปฏิบัติการขนสง 

7 การใหขอมูลรายละเอียดของชอดอกกลวยไม 

ใหแสดงขอมูลรายละเอียดของชอดอกกลวยไมบนฉลากหรือท่ีกลองทุกกลอง ตามขอกําหนดของกฎหมาย

ท่ีเก่ียวของ และอยางนอยตองมีขอความที่แสดงรายละเอียดใหเห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือ

หลอกลวง ดังตอไปนี้ 

7.1 การแสดงขอมูลท่ีกลองใน ดังนี้ 

7.1.1 ช่ือสกุล และ/หรือ ช่ือพันธุทางการคาของชอดอกกลวยไม 

7.1.2 ช้ันคุณภาพ 

7.1.3 รหัสขนาด และ/หรือ ขนาดตามขอตกลงของคูคา 

7.1.4 จํานวนชอดอก 

7.1.5 เคร่ืองหมายการคา (ถามี) 
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7.2 การแสดงขอมูลท่ีกลองนอก ดังนี้ 

7.2.1 รหัสผูสงออก และ/หรือ ผูคา 

7.2.2 ช่ือสกุล และ/หรือ ช่ือพันธุทางการคาของชอดอกกลวยไม 

7.2.3 ช้ันคุณภาพ 

7.2.4 ช่ือประเทศท่ีผลิต 

7.2.5 ท่ีอยูผูสงออก และ/หรือ ผูคา 

7.2.6 ในกรณีท่ีไมมีกลองในตองแสดงขอมูลเพ่ิมเติมท่ีกลองนอกตามขอ 7.1.3 และ ขอ 7.1.4 

8 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเงื่อนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง 

9   การชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานเกี่ยวกับการชักตัวอยาง หรือเปนไปตามขอกําหนด

ของคูคา 
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ภาคผนวก ก 
ภาพประกอบ 

(ขอ 4.2)  

 
   

ภาพที่ ก.1 ตัวอยางการแบงช้ันคุณภาพ 
 
 

  
 

 
 

  


