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ปทุมมาและกระเจียวเปนดอกไมทีมี่รูปทรงสีสันสวยงาม และมีความคงทน โดยมีมูลคาการสงออกสูงเปน

อันดับ 2 รองจากกลวยไม  อยางไรก็ตามการผลิตไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียวยังประสบปญหาเรือ่ง

โรคเหีย่วในหัวพันธุ ทําใหตองหาพืน้ที่ปลูกใหมอยูเสมอ อีกทัง้ยังขาดแนวทางการปฏิบัติในการเก็บเกี่ยว

และหลังการเก็บเกี่ยวท่ีดี เชน การเก็บเกี่ยวท่ีไมไดมาตรฐาน การตัดแตง และการบรรจุ จึงทําใหผลผลิตท่ี

ไดมีคุณภาพไมเปนไปตามที่ตองการ ดังนั้น คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรจึงเห็นสมควรจัดทํา

มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว เพื่อเปน

แนวทางปฏิบัติท่ีดีแกผูผลิตไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจยีว  

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดข้ึนโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

กรมวิชาการเกษตร. เกษตรดีท่ีเหมาะสมสําหรับปทุมมา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร

แหงประเทศไทย จํากัด. 2545. 
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     มาตรฐานสินคาเกษตร 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรบั 
ไมดอกกลุมปทมุมาและกระเจียว 

1  ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนีค้รอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว      

ในทุกข้ันตอนของการผลิตจนถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว ใหไดชอดอก และ/หรือ หัวพันธุ ทีมี่คุณภาพดี    

เพื่อจําหนายเปนการคา 

2  นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้  มีดังตอไปนี้ 

2.1 ไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว (ornamental curcuma) หมายถึง พืชที่อยูในสกุลขมิน้ (Curcuma) 

ทุกชนิด (species) และลูกผสมท่ีไดจากการผสมพันธุขามชนิดหรือขามสกุลของพืชในสกุลขมิ้น ซ่ึงใช      

ชอดอกในการประดับตกแตงเพื่อความสวยงาม  

2.2 หัวพันธุ (rhizome) หมายถึง สวนขยายพันธุของไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว ซึง่เปนลําตนใตดิน 

อาจมีรากสะสมอาหาร (storage root) ติดอยูหรือไมก็ได 

2.3 ชอดอก (inflorescence) หมายถึง ชอดอกสดของไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว ทีป่ระกอบดวย 

กานชอ และกลีบประดับ ซ่ึงอาจมีดอกจริงหรือไมก็ได 

2.4 โรคเห่ียว  หมายถึง โรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum  

2.5 การตรวจพินิจ หมายถึง การตรวจสอบลักษณะปรากฏของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เชน ผลิตผล ผลิตภัณฑ 

สภาพแวดลอมที่ปรากฏ โดยการตรวจดวยสายตาเปนหลัก และอาจใชประสาทสัมผัสอืน่ประกอบ ทัง้นี้

ขึน้กับปจจัยคุณภาพที่ตองการตรวจสอบ หรืออาจใชเครื ่องมือประกอบ เชน แวนขยาย รวมถึงการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือกระบวนการทํางานดวย 

ราง 
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2.6 วัตถุอันตรายทางการเกษตร (pesticide) หมายถึง วัตถุอันตรายที่ใชในทางเกษตรซึ่งกรมวิชาการ

เกษตรเปนผูรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตรายท่ีออกตามความ

ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  

2.7 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง สิ่งมีชีวิตซึ่งเปนอันตรายแกพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย ไดแก โรคพืช 

แมลง สัตว และวัชพืช 

2.8 การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (postharvest) หมายถึง การจัดการกับชอดอก และ/หรือหัวพันธุตั้งแต

ขัน้ตอนการเก็บเกี่ยวจนถึงรอจําหนาย  

3 เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน  

เกณฑกําหนด และวิธีตรวจประเมิน ใหเปนไปตามตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 เกณฑกาํหนด และวธิตีรวจประเมิน 
(ขอ 3) 

รายการ เกณฑกาํหนด วิธีตรวจประเมิน 

1. แปลงปลูก/วัสดุปลูก 1. จัดการแปลงปลูก/วัสดุปลูก ใหเหมาะสมตอ

การเจริญเติบโต และเพื่อปองกันการระบาดของ

เชื้อสาเหตุโรคเห่ียว  

1. ตรวจบันทึกขอมูล หรือ

สัมภาษณ 

2. น้ําท่ีใชในกระบวนการ

ผลิต 

2. จัดการน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต เพื่อปองกัน

การปนเปอนของเชื้อสาเหตุโรคเห่ียว  

2. ตรวจบันทึกขอมูล หรอื

สัมภาษณ  

3. การใชวัตถอุนัตรายทาง

การเกษตร   

 
3.1 ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนกับ

กรมวิชาการเกษตรและไมใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรท่ีมีประกาศหามใช 

 

3.1 ตรวจบันทึกขอมูล และ

ตรวจสถานท่ีเก็บวัตถุอันตราย

ทางการเกษตร 

 3.2 ใชตามคําแนะนําในฉลาก และ/หรอื อางอิง 

คําแนะนําของทางราชการหรือกรมวิชาการเกษตร 
3.2 ตรวจบันทึกขอมูล 

 3.3 มีวิธีการเก็บรักษา วิธีการใช วิธีการกําจัดท่ีถูก 

ตองปลอดภัย และระมัดระวังการปนเปอนสูแหลง

น้ําสาธารณะ 

3.3 ตรวจสถานท่ีเก็บวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร และ

สัมภาษณ 

 3.4 อุปกรณที่ใชกับวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตองอยูในสภาพดี วิธีใชตองไมสงผลกระทบตอ

ความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

3.4 ตรวจอุปกรณท่ีใชกับวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร 
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รายการ เกณฑกาํหนด วิธีตรวจประเมิน 

4. กระบวนการผลิตกอน

การเก็บเกี่ยว 

 

4.1 คัดเลือกหัวพันธุที่สมบูรณ ปลอดจากศัตรูพืช 

มาจากแหลงท่ีเชื่อถือได  

 

4.1 ตรวจบันทึกแหลงท่ีมาของ

หัวพันธุ และ/หรอืสัมภาษณ 

 
4.2 เฝาระวังศัตรูพืช ต้ังแตเริ่มปลูก หากตรวจพบ

ศัตรูพืชใหกําจัด 

4.2 ตรวจบันทึกขอมูล  

 4.3 จัดการดานสุขลักษณะในแปลงปลูกไมใหเกิด

การสะสมของศตัรพูชื 

4.3 ตรวจพินิจแปลงปลูก 

5. การเก็บเกี่ยวและการ

ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 

  

5.1 ชอดอก  

5.1.1 เก็บเกี่ยวชอดอกเมื ่อใบประดับสวนบน 

(coma bract) บานไมนอยกวา 2 ใน 3   

 
5.1.1 ตรวจพินิจการเกบ็เกีย่ว 

และสัมภาษณ 

 5.1.2 มีวิธีการปองกันกําจัดโรคและแมลงหลังการ

เก็บเกี่ยว 
5.1.2 ตรวจบันทึกขอมูล และ

สัมภาษณ 

 5.1.3 คัดแยกคุณภาพและขนาดชอดอก 5.1.3 ตรวจพินิจการคัดแยก

คุณภาพและขนาด  

 5.1.4 มีวิธีการรักษาคุณภาพชอดอกหลังการเก็บเกี่ยว 5.1.4 ตรวจพินิจวิธีการรกัษา

คุณภาพชอดอก และสัมภาษณ 
 5.1.5 บรรจชุอดอกในภาชนะบรรจุดวยความ

ระมัดระวงั เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกชอดอก 
5.1.5 ตรวจพินิจการบรรจ ุ

ชอดอก 

5.2 หัวพันธุ  

 

 

5.2.1 เก็บเกี่ยวหัวพันธุ เม่ือใบแหงเปนสีน้ําตาลไม

นอยกวา 70% ของกอ  

 
5.2.1 ตรวจพินิจการเกบ็เกีย่ว 

และสัมภาษณ 

 5.2.2 ลางหัวพันธุใหสะอาดและตัดแตงหัวพันธุ 

ดวยความระมัดระวัง 

5.2.2 ตรวจพินิจการลางและ

ตัดแตงหัวพันธุ 

 5.2.3 แชหัวพันธุดวยวัตถุอันตรายทางการเกษตร       

เพือ่ปองกันการเขาทําลายของศัตรูพืชในระหวาง

การเก็บรักษา 

5.2.3 ตรวจบันทึกขอมูล 
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รายการ เกณฑกาํหนด วิธีตรวจประเมิน 

 5.2.4 ผ่ึงหัวพันธุใหแหง ในท่ีรม สะอาดและอากาศ

ถายเทไดสะดวก  

5.2.4 ตรวจพินิจการผ่ึง 

หัวพันธุ  

 5.2.5 คัดแยกคุณภาพและขนาดหัวพันธุ 5.2.5 ตรวจพินิจการคัดแยก

คุณภาพและขนาด 

 5.2.6 บรรจุ หัวพันธุ ในภาชนะบรรจุดวยความ

ระมัดระวงั เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกหัวพันธุ 

5.2.6 ตรวจพินิจการบรรจ ุ
หัวพันธุ  

6 .  สุ ขภาพและความ

ปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

 

6.1 ดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม 

และเพยีงพอ 

 

6.1 ตรวจพินิจ และสัมภาษณ 

 6.2 มีอุปกรณปองกันอันตรายจากการใชวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรทีใ่ชงานได และมีจํานวน

เพียงพอ 

6.2 ตรวจพินิจอุปกรณ 

 

7. การบันทึกขอมูล  

7.1 การบันทึกขอมูล  
(1) การจัดการแปลงปลูก/วัสดุปลูก 
(2) การจัดการน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต 
(3) การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  

   (4) ท่ีมาของหัวพันธุ  
   (5) การเฝาระวังศัตรูพืช และการกําจัด 
   (6) วิธีการปองกันกําจัดโรคและแมลงหลังการ

เก็บเกี่ยว 

 

7.1 ตรวจบันทึกขอมูล 

 7.2 เก็บรักษาบนัทึกขอมูลอยางนอย 1 ป  7.2 ตรวจบันทึกขอมูล 

4 คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว 

คําแนะนํานี้มีไวเพื่อใหเกษตรกรผูผลิตไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว นําไปใชปฏิบัติในทุกขัน้ตอนของการ

ผลิตจนถึงการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ใหไดชอดอก และ/หรือหัวพันธุทีมี่คุณภาพดี ซึง่มีรายละเอียดอธิบาย

ไวในภาคผนวก ก 
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ภาคผนวก ก 

คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ีสําหรับ 

ไมดอกกลุมปทมุมาและกระเจียว 

(ขอ 4) 

ก.1 แปลงปลูก/วัสดุปลูก 

ก.1.1 การจัดการแปลงปลูก 

ก.1.1.1 ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิตใหเก็บตัวอยางดินอยางนอย 1 ครั้ง เพื่อวิเคราะหคุณภาพดิน เชน   

ก.1.1.2 การเตรยีมแปลงปลูก 

ตรวจคาความเปนกรด-เบส (pH) ซ่ึงควรมีคา 5.5 ถึง 6.5 จึงจะเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของไมดอก

กลุมปทุมมาและกระเจียว และตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรคเห่ียว โดยสงหองปฏิบัติการของทางราชการ หรือ

หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ และเก็บใบแจงผลการวิเคราะหไวเปนหลักฐาน 

(1) ครั้งท่ี 1 ไถคราดเก็บเศษวัชพืชออกจากแปลง แลวตากดิน 20 วัน ถงึ 30 วัน 
(2) ครั้งท่ี 2 ไถดินหลังจากใสปุยยูเรียอัตรา 80 กิโลกรัมตอไร ผสมปูนขาว 800 กิโลกรัมตอไร แลวรดน้าํให

ชุม หลังจากนัน้ใหตากดินอยางนอย  21 วัน เพื่อปองกันหรือกําจัดเชื้อสาเหตุของโรคเห่ียว 

ก.1.2 การจัดการวัสดุปลูก 

เตรียมวัสดุปลูกสําหรับการปลูกลงถุง เชน แกลบดิบ ทราย เปนตน หมักวัสดุปลูกโดยกองไวกลางแดด    

แลวรดน้ําใหชุม กลับกองวัสดุปลูกทุก 10 วัน ถึง 15 วัน และรดน้ําใหชุม หมักนาน 30 วัน เพื่อกําจัดเชื้อ

สาเหตุของโรคเห่ียว 
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ก.2 นํ้าที่ใชในกระบวนการผลติ 

ก.2.1 ในระยะเริม่จดัระบบการผลิต ใหเก็บตัวอยางน้าํอยางนอย 1 ครั้ง สงหองปฏิบัติการของทางราชการหรือ

หองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ เพื่อตรวจหาเชื้อสาเหตุของโรคเห่ียว ถาตรวจพบวาน้ําท่ีใชใน

การปลูกหรือใชลางหัวพันธุมีเชื้อสาเหตุของโรคเห่ียวปนเปอน ใหใสคลอรีนผง 20% อัตราสวน 5 กรัมตอ

น้ํา 200 ลิตร ปลอยท้ิงคางคืนไวแลวจึงนําไปใช  

น้ําท่ีใชในกระบวนการผลิตควรมีคาความเปนกรด-เบส (pH) 5.5 ถึง 6.5 และควรเปนน้ําที่มาจากแหลงน้ําท่ี

ไมอยูในสภาพแวดลอมท่ีเส่ียงตอเชื้อสาเหตุของโรคเหีย่ว หามใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ

กิจกรรมอื่นๆ ท่ีกอใหเกิดการปนเปอนส่ิงท่ีเปนอันตราย กรณีจําเปนตองใช ควรมีหลักฐาน หรือขอพิสูจนท่ี

ชดัเจนวาน้ํานั้นไดผานการบาํบดัน้าํเสียมาแลว และนาํมาใชในการเกษตรได 

ก.3 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร   

ก.3.1 ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรทีขึ่้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย 

และมีคําแนะนําบนฉลากใหใชกับไมดอกไมประดับ ตองไมใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรทีห่ามผลิต นําเขา 

สงออก หรือการมีไวในครอบครอง ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม  

ก.3.2 การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรตองสอดคลองกับศัตรูพืชทีสํ่ารวจพบ และอานคําแนะนําทีฉ่ลาก

เพือ่ใหทราบคุณสมบัติและวิธีการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรกอนนําไปใช และใหเปนไปตามคําแนะนํา

ในฉลาก และ/หรือ อางอิงคําแนะนําจากกรมวิชาการเกษตร หรือใหเปนไปตามคําแนะนําของทางราชการ

และบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรนั้นไว 

ก.3.3 วิธีการเก็บรักษาวัตถุอันตรายทางการเกษตรแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิดแสดงปายให

ชัดเจน แยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกับปุย สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช และอาหารเสริมตางๆ 

สําหรับพืช วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เปดใชแลวหามถายออกจากภาชนะบรรจุเดิม ภาชนะบรรจุวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรที่ใชหมดแลว ตองทําใหชํารุดเพื่อปองกันการนํากลับมาใช และนําไปทิง้ในสถานทีที่่

จัดสําหรับท้ิงภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยเฉพาะ หรือทําลายโดยการฝงดินหางจากแหลงน้ํา 

ใหมีความลึกมากพอทีสั่ตวไมสามารถคุยขึน้มาได หามเผาทําลาย และระมัดระวังการปนเปอนสูแหลงน้ํา

สาธารณะ 
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ก.3.4 ผูปฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพืช การเลือกชนิดและอัตราการใชวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร การเลือกใชอุปกรณ รวมทัง้วิธีการใชสารเคมีทีถู่กตอง โดยตองตรวจสอบอุปกรณ

ใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา เพื่อปองกันสารพิษเปอนเสื้อผาและรางกายของผูปฏิบัติงาน 

ระหวางปฏิบัติงานผูปฏิบัติตองสวมเสือ้ผามิดชิด มีอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือผาปดจมูก 

ถุงมือ หมวก และสวมรองเทาเพื่อปองกันอันตราย 

ก.4 กระบวนการผลิตกอนการเก็บเก่ียว 

ก.4.1 คัดเลือกหัวพันธุท่ีสมบูรณ ปลอดจากศัตรูพืช มาจากแหลงท่ีเชื่อถือได ตา (bud) ของหัวพันธุที่สมบูรณ 

ตองไมมีสีดํา/คลํ้า ไมมีปุมปมอันเกิดจากไสเดือนฝอย และตองบันทึกขอมูลแหลงท่ีมาของหัวพันธุ 

ก.4.2 การเฝาระวังศัตรูพืช ตั้งแตเริ่มปลูก มีการสํารวจการเขาทําลายของโรคและแมลง เชน โรคเหีย่ว โรคใบ

จุด เพล้ียแปง ดวงสีน้ําเงิน และศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ในแปลงปลูกอยางสมํ่าเสมอ โรคและแมลงท่ีสําคัญของไม

ดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว (ตามภาคผนวก ข) หากตรวจพบศัตรูพืช ใหปองกันกําจัดศัตรูพืชนั้นอยาง

เหมาะสม และบันทึกขอมูลการสํารวจและการกําจัดศัตรูพืชนั้นไว 

ก.4.3 การจัดการดานสุขลักษณะในแปลงปลูกไมใหเกิดการสะสมของศัตรูพืช ไดแก การรักษาความสะอาด

ทั้งภายในและบริเวณรอบแปลงปลูก การกําจัดเศษวัชพืช ขยะมูลฝอย สิง่ปฏิกูล และวัสดุอื่นๆ ทีอ่าจเปนที่

อาศัยของศัตรูพืช และสัตวพาหะนําเชื้อ 

ก.5 การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว 

ก.5.1 ชอดอก 

ก.5.1.1 เก็บเกี่ยวชอดอกเม่ือใบประดับสวนบน (coma bract) บานไมนอยกวา 2 ใน 3 ใบประดับตรงกลางไม

คล่ีบานและมีลักษณะปลายแหลมอยู ควรเก็บเกี่ยวชอดอกในชวงเชา โดยใชวิธีการตัดหรือดึงชอดอกจากตน

แลวควรแชกานชอดอกลงในน้ําสะอาดทันที  

ก.5.1.2 วธิีปองกันกําจัดโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว เชน ทําความสะอาดมีดหรือกรรไกรสําหรับตัดดอก

ในแอลกอฮอล 70% หรือน้ํายาซักผาขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรดเขมขน 5.25% ถึง 6.0%) 100 ml/l (มิลลิลิตร

ตอลิตร) ทุกครั้งกอนและหลังการใชงาน และใชวิธีการลางทําความสะอาดชอดอกดวยน้ําสบูและน้ําสะอาด หรือ

จุมในน้ําสะอาดท่ีมีอุณหภูมิ 50 °C (องศาเซลเซียส) นาน 60 วินาที และตามดวยการจุมน้ําสะอาดอีกครัง้ทันที 

หลังจากนําชอดอกข้ึนจากน้ํา ควรทําใหน้ําบนชอดอกแหง โดยใชการสะบดัน้ําออกหรือการผ่ึงชอดอกใหแหง 

ซ่ึงอาจใชพัดลมชวย 
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ก.5.1.3 การคัดแยกคุณภาพและขนาดชอดอก 
(1) คัดชอดอกท่ีปราศจากศัตรูพืช หรือรองรอยการเขาทําลายของศัตรูพืช โดยการตรวจหาตามซอกใบ

ประดับ หรอืกานดอก  
(2) คัดแยกคุณภาพและขนาดตามเกณฑมาตรฐานหรือขอกําหนดของคูคา 

ก.5.1.4 การจดัการเพือ่รักษาคุณภาพชอดอกหลังการเก็บเกี่ยวใหใชน้ําและภาชนะบรรจุท่ีสะอาดในทุกข้ันตอน

ของการจดัการหลังการเกบ็เกีย่ว และใหปฏิบัติตามคําแนะนําของหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ เชน 
(1) การเด็ดดอกจริงท้ิง ทําโดยใชปากคีบขนาดเล็ก (forceps) ดึงเฉพาะดอกจริงออกจากซอกของใบประดับ

สวนลางท้ิง โดยเฉพาะดอกท่ีบานหรือใกลบาน เพื่อปองกันการเนาเสียของดอกจริงระหวางการขนสงระยะไกล 

(กานชอดอกตองอยูในน้ําสะอาดหรือสารยืดอายุการใชงานตลอดเวลา) 

(2) การใหสารควบคุมการเจริญเติบโต ในกลุมไซโตไคนิน โดยใช benzylaminopurine (BAP) หรือ

benzyladenine (BA) เขมขน 100 mg/l (มิลลิกรัมตอลิตร) ถึง 200 mg/l ดวยวิธีการฉีดพนหรือจุม

เฉพาะชอดอก ผ่ึงชอดอกใหหมาดหรือแหง (กานชอดอกตองอยูในน้าํสะอาดหรือสารยืดอายุการใชงาน

ตลอดเวลา) 

ก.5.1.5 การบรรจุชอดอกลงกลองหรือหอ ตองบรรจุดวยความระมัดระวัง ไมบรรจุในปริมาณท่ีทําใหเกิดผล

กระทบตอคุณภาพของชอดอก เพื่อไมใหเกิดความเสียหายแกชอดอก กอนการบรรจุชอดอกใหหุมปลาย

กานดวยสําลีทีอ่ิม่ตัวดวยน้าํหรือสารละลายยืดอายุการใชงาน หรือใชวิธีการเสียบกานดวยหลอดพลาสติกที่

บรรจุน้ําหรือสารละลายยืดอายุการใชงาน 

ก.5.2 หัวพันธุ 

ก.5.2.1 เก็บเกี่ยวหัวพันธุเม่ือใบสวนเหนือดินแหงเปนสีน้ําตาลไมนอยกวา 70% ของกอ สําหรับการเก็บเกี่ยว

หัวปทุมมาและกระเจียวท่ีปลูกลงแปลงในดินแข็ง ควรรดน้ําแปลงปลูก 1 วัน กอนขุดหัวพันธุ ควรขุดหัวพันธุ

ดวยความระมัดระวังไมใหเกิดแผล หลังจากเก็บเกีย่วไมควรวางหัวพันธุสัมผัสกับพื้นดิน ควรมีวัสดุรองรับเพื่อ

ปองกันการปนเปอนจากศัตรูพืช 

ก.5.2.2 ลางและตัดแตงหัวพันธุ ดวยความระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายตอคุณภาพ ดังนี้  
(1) ลางหัวพันธุใหสะอาดไมใหมีดิน/วัสดุปลูกติดอยูตามซอกระหวางหัวและรากสะสมอาหาร หัวพันธุทีล่างทํา

ความสะอาดแลว ตองบรรจใุนภาชนะบรรจทุีส่ะอาดไมมีดินปนเปอน 

(2) ตัดแตงหัวพันธุ ใหทําความสะอาดมีดหรือกรรไกรในแอลกอฮอล 70% หรือน้ํายาซักผาขาว (โซเดียมไฮ

โปคลอไรดเขมขน 5.25% ถึง 6.0%) 100 ml/l ทุกครั้งหลังการตัดแตงแตละหัวพันธุ เพื่อปองกันการ

แพรกระจายของโรคจากหัวท่ีเปนโรคไปสูหัวพันธุอื่นได 
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ก.5.2.3 แชหัวพันธุดวยวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อปองกันการเขาทําลายของศัตรูพืชในระหวางการเก็บ

รกัษา ตามคําแนะนาํของหนวยงานราชการ หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ หรือตามคําแนะนําในฉลากท่ีข้ึนทะเบียน

อยางถกูตองกบักรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ก.5.2.4 ผ่ึงหัวพันธุใหแหงในท่ีรม สะอาดและอากาศถายเทไดสะดวก ระยะเวลาในการผ่ึงหัวพันธุข้ึนอยูกับ

ความชื้นของหัวพันธุ และสภาพอากาศในแตละสถานท่ี  

ก.5.2.5 คัดแยกคุณภาพและขนาดหัวพันธุตามเกณฑมาตรฐานหรือขอกําหนดของคูคา 

ก.5.2.6 บรรจุหัวพันธุลงกลอง ดวยความระมัดระวัง ไมบรรจุในปริมาณท่ีทําใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพของ    

หัวพันธุ เพือ่ไมใหเกิดความเสียหายแกหัวพันธุ ควรเก็บหัวพันธุเพือ่สังเกตอาการของโรคเห่ียวอยางนอย 2 

สัปดาห กอนบรรจลุงกลอง 

ก.6 สุขภาพและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงาน 

ก.6.1 มีการดูแลสุขภาพของผูปฏิบัติงานอยางเหมาะสม และเพียงพอ และหากพบวาผูปฏิบัติงานไดรับ

บาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการปฏิบัติงานควรพาไปพบแพทย 

ก.6.2 มีอุปกรณปองกันอันตรายจากการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใชงานได และมีจํานวนเพียงพอ 
เชน อุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือ หมวก และสวมรองเทาเพือ่ปองกัน

อันตรายจากสารพิษ 

ก.7  การบันทึกขอมูล 

ก.7.1 มีการบันทึกขอมูล เพื่อใหสามารถตรวจประเมิน ดังนี้ 
    (1) การจัดการแปลงปลูก/วัสดุปลูก 

(2) การจัดการน้ําท่ีใชในกระบวนการผลิต 
(3) การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
(4) ท่ีมาของหัวพันธุ  

   (5) การเฝาระวังศัตรูพืช และการกําจัด 
 (6) วธิกีารปองกันกําจัดโรคและแมลงหลังการเกบ็เกี่ยว 

 ก.7.2 เก็บรักษาบันทึกขอมูลอยางนอย 1 ป  
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โรคและแมลงท่ีสําคัญของไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว 
(ขอ ก.4.2) 

ศัตรูพืชที่สําคัญ ลกัษณะอาการ วิธีปองกันกําจัด 

โรคเห่ียว  

สาเหตุ  

เชื้อแบคทีเรีย  

Ralstonia solanacearum 

ชวงเวลาระบาด 

ฤดฝูน สภาพอุณหภมูิ 25 °C ถงึ 

35 °C และความชื้นในดินสูง   

 

ระยะแรกใบแกดานลางของตนจะเริ่ม

หอ เห็นไดชัดเจนในชวงเชา หลังจาก

น้ัน 3 วัน ถึง 5 วัน ใบจะเปลี่ยนเปน

สีเหลืองหอมวนทั ้งตน ตรงบริเวณ

โคนตนจะเหน็ลักษณะช้าํ ฉ่ํานํ้า ลําตน

มีสีคล้ําหรือสีน้ําตาลเขม เมื่ออาการ

ลุกลามมากขึ้นบริเวณโคนตนเนาและ

ยุบตัวลง ตนจะตายในที ่สุด เมื ่อขุด

เอาหัวพันธุและสวนสะสมอาหารออก

จะพบอาการเนาช้ํา สวนบริเวณรากมี

สี น้ ําตาล  มีก ลิ ่น เหม็น บางตนที ่

เปนมากหัวพันธุอาจจะเนาเละอยูใน

ดิน นําสวนหัวพันธุที่เหลือและสวนลํา

ตนมาผาดูจะเห็นเปนรอยช้ําสีน้ําตาล

บริเวณทอน้ําทออาหาร เนื่องจากถูก

เชื้อโรคเขาทําลาย เมื่อบีบหัวพันธุจะ

เห็นของเหลวขนสีขาวไหลออกมา

บริเวณทอน้ําทออาหาร ของเหลวที ่

เห็นคือเชื้อแบคที่เรียที่ทําใหเกิดโรค 

- กอนปลูกควรเลือกพื้นที่ที่ไมเคยมกีารระบาด

ของโรคเหี ่ยวในไมดอกกลุมปทุมมาและ

กระเจียว หรือพืชตระกูลมะเขือและตระกูลขิง 

มากอน หากไมสามารถเลือกได ควรมีวิธีการ

จัดการเชื้อสาเหตุของโรคเห่ียวในแปลงปลูก

กอน โดยการใชปุ ยยูเรีย 80 กิโลกรัมตอไร 

ผสมปูนขาว 800 กิโลกรัมตอไร โรยผสมใหเขา

กับดินทั่วแปลง ควรรดนํ้าใหดินมีความชื้นเพื่อ

เรงการสรางแกสฆาเชื้อโรคไดดีข้ึน อบทิ้งไว   

3 สัปดาห ถึง 4 สัปดาห แลวจึงเปดหนาดิน

เตรยีมแปลงตอไป 

- กําจัดวัชพืชในแปลงกอนปลูก 3  เดือน และ

ไถดิ นผึ ่ง ใ ห แห ง ก อนป ลู กอย า งน อ ย 

1 เดือน เพื่อกําจัดเชื้อสาเหตุที่อาศัยอยูใน

วั ช พื ช แ ล ะ ใ น ดิ น  ก ร ณี ที ป่ ลู ก พื ช

หมุนเวียน ควรกําจัดวัชพืชในแปลงใหหมดใน

ระหวางการปลูกพืชหมุนเวียน 
- ใชหัวพันธุที่ปลอดโรค 
- ในชวงทีพ่ชืกําลังเจริญเติบโตใหตรวจแปลง 

ถาพบตนที่แสดงอาการโรคเหี่ยวควรรีบถอน

ตนที่เปนโรคทําลาย โดยการเผาทิ้ง พรอมทั้ง

ขุดดินสวนนั้นผึ่งแดด และใชปุยยูเรียกับ    

ปูนขาว โรยแลวผสมคลุกเคลากับดินแลว  

กลบทิ้ง หรือราดดินบริเวณนั้นดวยน้ํายาซัก

ผาขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรดเขมขน 

5.25% ถึง 6.0% ) 100 ml/l แลวคลุม

แปลงดวยพลาสติก เพื ่อกําจัดเชื้อไมให

ลุกลามตอไป 
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ศัตรูพืชที่สําคัญ ลกัษณะอาการ วิธีปองกันกําจัด 

  - กอนเขาแปลงปลูกทุกครัง้ใหทําความ

สะอาดโดยการแชรองเทาในนํ้ายาฆาเชื้อโรค 

- ในชวงที่พืชกําลังเจริญเติบโต ไมควรให

ร ากพื ช เกิ ดบาดแผล เ นื ่อ งจ ากการ ใช

เครื่องมือกําจัดวัชพืช ควรใชสารเคมีกําจัด

วัชพืช แทนเพื่อลดบาดแผลทีจ่ะทําใหเกิด

การแพรระบาดของโรค 

- ภายหลังการเกบ็เกี่ยวผลผลิตควรเก็บเศษ

ตนปทุมมาและกระเจียวใหหมด แลวเผา

ทําลาย ไมควรปลอยทิ้งไวเปนแหลงอาศัย

ของเชื้อโรคในแปลงปลูก 
- แปลงปลูกที่พบการระบาดของโรคเหี่ยว ควรงด

การปลูกพืชที่ เปนพืชอาศัยเปนเวลา 3 ป และ

ปลูกพืชหมุนเวียน เชน ขาวฟาง  ขาวโพด ขาว 

แลวจึงเวียนกลับมาปลูกใหม เพื่อลดปริมาณ

เชื้อที่มีอยูในดิน 

- ถานํ้าที่ใชรดมีการปนเปอนจากเชื้อสาเหตุ

ของโรคเห่ียว ควรบําบัดดวยคลอรีนกอนใช 

โรคใบจุด  

สาเหตุ เชื้อรา Acremonium sp. 

ชวงเวลาระบาด ฤดูฝน 

แผลจุดสีน้ําตาลขนาดเล็กประมาณ     

1 mm (มิลลิเมตร) ยุบตัวเล็กนอย 

กระจายทั่วไปบนสวนของกานใบ และ

ใบ สปอรของเชื้อราอยูบนเศษซากพืช

และดิน สามารถแพรกระจายไปกับลม

และนํ้า 

- เผาทําลายซากตนปทุมมาและกระเจียว

ภายหลังการเก็บเกี่ยว 

- เมื่อพบโรคเริ่มระบาดใหใชวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรตามคําแนะนําของกรม

วิชาการเกษตร 

โรคใบจุด 

สาเหตุ  เชื้อรา Phoma sp. 

ชวงเวลาระบาด ฤดูฝน 

มอีาการ 3 แบบ คอื 

1. อาการจุดสีนํ้าตาล : แผลจุดยุบตัว

เล็กนอย คอนขางกลม ขนาดไมแนนอน 

มีสีนํ้าตาล และเปนสีนํ้าตาลเขมตอมา 

2. อาการจุดสีนํ้าตาลแดง : แผลจุด

ยุบตัวเล็กนอย สีน้ําตาลออน รูปรางไม

แนนอน และเปนสีน้าํตาลแดง 

3. อาการขีดขวางสีนํ้าตาลดํา : แผลขีด

ขวางใบ สีน้ําตาล รูปรางไมแนนอน 

ยาวประมาณ 0.5 mm ถึง 2.0 mm   

- เผาทําลายซากตนปทุมมาและกระเจียว

ภายหลังการเก็บเกี่ยว 

- เมื ่อพบโรคใบจุดเริ ่มระบาดใหใชวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรตามคําแนะนําของ

กรมวิชาการเกษตร 
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ใบออนแผลจะยุบตัวเล็กนอย เมือ่แผล

แกจะมีสีนํ้าตาลดํา ลักษณะอาการของ

โรคชนิดนี ้จะพบเชื ้อราสร างส วน

ขยายพันธุเปนจุดสีนํ้าตาลจนถึงสีดําบน

เน้ือเย่ือแผล สปอรของเชื้อราอาศัยอยู

บนเศษซากพืชและดิน แพรกระจายไป

กับลมและนํ้า 

โรคจุดสนมิ 

สาเหตุ  เชื้อรา Sphaceloma sp. 

ชวงเวลาระบาด ฤดูฝน 

จุดกลมขนาดเล็กสีน้าํตาลคลายสีสนิม

ยุ บ ตั ว เ ล็ ก น อ ย  ข น า ด เ ส น ผ า น

ศู น ย ก ล า ง  0 . 5  mm ถึ ง  1  mm 

ลอมรอบดวยบรเิวณเหลืองใสกระจาย

ทั ่วใบประดับซึ ่งมีสีตางๆ เชน ขาว 

มวง-ชมพู หรือชมพูมวง บางครั้งพบ

บนกานดอก เมื่อสภาพแวดลอม

เหมาะสมแผลเหลานี้จะเชื่อมตอถึง

กันทําใหใบประดับและกานดอกแหง

ตายในเวลาตอมา 

- เกบ็รวบรวมใบทีเ่ปนโรคเผาทาํลาย 

- เมือ่พบโรคระบาดใหใชวัตถุอันตรายทาง

การเกษตรตามคําแนะนําของกรมวิชาการ

เกษตร 

เพลี้ยแปง 

ชวงเวลาระบาด 

ระยะเริ่มสรางหัวพันธุ และ

ในชวงเก็บรักษาหัวพันธุ 

เพลี้ยแปงเขาทําลายโดยดูดนํ้าเล้ียง

หัวพันธุที่แตกกอใหม ทําใหหัวพันธุที่

ไดไมสมบูรณ เมื่อเก็บรักษาในโรงเก็บ

จะเพิ่มปริมาณอยางรวดเร็วทําใหหัว

พันธุเสียหายได 

- แชหัวพันธุกอนปลูกและกอนเก็บรักษา 
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ภาคผนวก ค 
หนวย 

หนวยและสัญลักษณทีใ่ชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’ Unités) ท่ียอมรับใหใชได มีดังนี้ 
 

รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย 

ความเขมขน 

มิลลิลิตรตอลิตร  

(milliliter per liter) 
ml/l 

มิลลิกรัมตอลิตร 

(milligram per liter) 
mg/l 

อุณหภูมิ องศาเซลเซียส (degree Celsius) °C 
ความยาว มิลลิเมตร (millimeter) mm 
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