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มาตรฐานสินคาเกษตร 

หัวพันธุไมดอกกลุมปทมุมาและกระเจียว 

1 ขอบขาย 

มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ใชกับหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจยีวในภาชนะบรรจุเพื่อจําหนายเปนการคา 

2 นิยาม 

ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 ไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว (ornamental curcuma) หมายถึง พืชท่ีอยูในสกุลขม้ิน (Curcuma)        

ทุกชนิด (species) และลูกผสมที่ไดจากการผสมพันธุขามชนิดหรือขามสกุลยอยของพืชในสกุลขมิ้น ซึง่ใช     

ชอดอกในการประดับตกแตงเพื่อความสวยงาม โดยแบงออกไดเปน 2 ชนิด คือ 

2.1.1 ไมดอกกลุมปทุมมา (Paracurcuma) มีลักษณะชอดอกเกิดทีป่ลายยอดของลําตนเทียมเทานั้น 

ฐานรองอับเรณูไมมีเดือย สวนของลําตนใตดินมักจะแตกออกมาจากบริเวณตาขางของสวนเดิมทําใหดูเปน

กระจุก และมีรากสะสมอาหารจํานวนมาก 

2.1.2 ไมดอกกลุมกระเจียว (Eucurcuma) มีลักษณะชอดอกเกิดทางดานขางหรือที่ปลายยอดของลําตน

เทียม สวนใหญฐานของอับเรณูมีเดือย สวนของลําตนใตดินมักแตกแขนงและทอดขนานไปใตผิวดิน บาง

ชนิดสรางสวนของลําตนใตดินในแนวดิ่ง และมีรากสะสมอาหารจํานวนนอยหรอืไมมี  

2.2 หัวพันธุ (rhizome) หมายถึง สวนขยายพันธุของไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียว ซึ่งเปนลําตนใตดิน 

มีรากสะสมอาหาร (storage root) ติดอยูหรือไมก็ได 

2.3 ศัตรูพืช (pest) หมายถึง สิง่มีชีวิตซึง่เปนอันตรายแกพืชที่อาจกอใหเกิดความเสียหาย ไดแก โรคพืช 

แมลง สัตว และวัชพืช 

ราง 
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3 ชนิด 

หัวพันธุของไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียวตามมาตรฐานนี้ เปนประเภทหัวพันธุไมดอกไมประดับ          

มีรายละเอียดระบุไวบนภาชนะบรรจุ  

ในมาตรฐานนีแ้บงหัวพันธุเปน 2 ชนิด ดังนี้ 

3.1 หัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมา 

3.2 หัวพันธุไมดอกกลุมกระเจียว 

4 คุณภาพ 

หัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจยีวตองมีคุณภาพดังนี้ 

4.1 คุณภาพข้ันต่ํา 

4.1.1 มีตาสมบรูณ 

4.1.2 มีลกัษณะตรงตามพันธุ  

4.1.3 ไมพบศัตรูพืช หรอืรองรอยความเสียหายเนือ่งจากศตัรพูชื  

4.1.4 สะอาด ไมมีดินและวัสดุปลูกปะปน 

4.2 ชั้นคุณภาพสําหรับหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมา  

เฉพาะหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมา ตามมาตรฐานนี้ มี 3 ชั้นคุณภาพ ดังนี้ 

4.2.1 ชั้นพิเศษ (extra class)  

หัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาในชั้นนี้ตองมีคุณภาพตามขอ 4.1 และตองมีรากสะสมอาหารตั้งแต 4 ตุม ข้ึนไป 

4.2.2 ชั้นหนึ่ง (class I)  

หัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาในชั้นนี้ตองมีคุณภาพตามขอ 4.1 และตองมีรากสะสมอาหาร 3 ตุม 

4.2.3 ชั้นสอง (class II)  

หัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาในชั้นนี้ตองมีคุณภาพตามขอ 4.1 และมีรากสะสมอาหารนอยกวา 3 ตุม 
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5 ขนาด 

ขนาดของหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจยีวพิจารณาจากเสนผานศูนยกลาง โดยวัดสวนท่ีกวางท่ีสุด

ของหัวพันธุ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 ขนาดของหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจยีว 
(ขอ 5) 

รหัสขนาดท่ีใชตามมาตรฐาน

ระหวางประเทศ 
รหัสขนาดหัวพันธุ 

เสนผานศูนยกลาง  

(cm) 

1 40 > 4.0 

2 30        >3.0 ถงึ 4.0 

3 20        >2.0 ถึง 3.0 

4 18        >1.8 ถึง 2.0 

5 15        >1.5 ถึง 1.8 

6 12        >1.2 ถึง 1.5 

7 10        >1.0 ถึง 1.2 

8 8             < 1.0 

การแบงชั้นคุณภาพและการแบงขนาดหัวพันธุตามมาตรฐานนี้ สามารถนําไปใชอางอิงในทางการคา โดยนํา

ขอกําหนดการแบงชั้นคุณภาพไปใชรวมกับการแบงขนาด เพื่อกําหนดเปนชัน้ทางการคา ซึง่คูคาอาจมีการ

เรียกชื่อทางการคาแตกตางกัน ข้ึนกับความตองการของคูคา 

6 เกณฑความคลาดเคลือ่น 

6.1 เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องชั้นคุณภาพของหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมา 

6.1.1 ชั้นพิเศษ (extra class) 

จํานวนหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาท่ีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นพิเศษ (ขอ 4.2.1) แตเปนไป

ตามคุณภาพชั้นหนึ่ง(ขอ 4.2.2) มีไดไมเกิน 5%  

6.1.2 ชั้นหนึ่ง (class I) 

จํานวนหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาท่ีคุณภาพไมเปนไปตามขอกําหนดของชั้นหนึ่ง (ขอ 4.2.2) แตเปนไป

ตามคุณภาพชั้นสอง (ขอ 4.2.3) มีไดไมเกิน 10% 
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6.1.3 ชั้นสอง (class II)  

จํานวนหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาท่ีคุณภาพไมเปนไปตามคุณภาพชั้นสอง (ขอ 4.2.3) และไมพบรองรอย

เนาเสีย มีไดไมเกิน 10% 

6.2 เกณฑความคลาดเคล่ือนเรื่องขนาดของหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจยีว 

ทุกรหัสขนาด มีขนาดใหญหรือเล็กกวาชั้นถัดไปหนึ่งชั้นปนมาไดไมเกิน 10% ของจํานวนหัวพันธุไมดอก

กลุมปทุมมาและกระเจยีว 

7 การบรรจ ุ

7.1 ความสมํ่าเสมอ 

1) หัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่าํเสมอทัง้ในเรือ่งของพันธุ    

คุณภาพ และขนาด  

2) หัวพันธุไมดอกกลุมกระเจียวที่บรรจุในแตละภาชนะบรรจุ ตองมีความสม่ําเสมอทั้งในเรื่องของพันธุ    

และขนาด 

7.2 การบรรจุและภาชนะบรรจ ุ

1) บรรจุหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียวในลักษณะท่ีปองกันความเสียหายของหัวพันธุไดเปนอยางดี  

2) วัสดุท่ีใชภายในภาชนะบรรจุตองสะอาด สามารถปองกนัความเสียหายท่ีจะมีผลตอคุณภาพของหัวพันธุ

ไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจยีว  

3) ภาชนะบรรจุตองสะอาดถายเทอากาศไดดี ปราศจากส่ิงแปลกปลอม มีคุณสมบัติทนทานตอการขนสง  
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8 ฉลาก 

ทีภ่าชนะบรรจุหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาและกลุมกระเจียวอยางนอยตองมีขอความแสดงรายละเอียดท่ี

เห็นไดงาย ชัดเจน ไมเปนเท็จหรือหลอกลวง ดังตอไปนี้ 

8.1 ชนิดของผลิตผล ใหระบุขอความวา  “หัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมา” หรือ “หัวพันธุไมดอกกลุม

กระเจียว”  

8.2 ชื่อพันธุ 

8.3 ชั้นคุณภาพ (เฉพาะหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมา) 

8.4 รหัสขนาด ในกรณีท่ีมีการคัดขนาด 

8.5 จํานวน หรือน้ําหนักหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียวตอภาชนะบรรจุ 

8.6 ขอมูลผูผลิต หรือผูจําหนาย 

ใหระบุชื่อและท่ีตั้งของสถานท่ีผลิต หรือแบงบรรจ ุหรือจัดจําหนาย  

8.7 ชื่อแหลงผลิต 

ใหระบุประเทศผูผลิต หรือพืน้ทีที่ผ่ลิต ยกเวนกรณีหัวพันธุไมดอกกลุมปทุมมาและกระเจียวท่ีผลิตเพื่อ

จําหนายในประเทศ 

9 เครื่องหมายการตรวจสอบทางราชการ หรือเครื่องหมายรับรอง 

ใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนด หรือใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขของหนวยตรวจ หรือหนวยรับรอง 

10 การชักตัวอยาง 

ใหเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานเกี่ยวของกับการชักตัวอยาง  
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ภาคผนวก ข 
หนวย  

หนวยและสัญลักษณทีใ่ชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ Le Système 

International d’ Unités) ท่ียอมรับใหใชได มีดังนี้ 
 

รายการ ชื่อหนวย สัญลักษณหนวย 

ความยาว เซนติเมตร (centimeter) cm 
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