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นโยบายคุณภาพกลวย 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 (ก)   นโยบายคุณภาพ                                                                                      

นโยบายคุณภาพกลวย 
 

“เราจะผลิตกลวยท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีพงึพอใจของคูคาและผูบริโภค” 
  
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพกลวย  ในฐานะ  “เกษตรกร”  การผลิตกลวย  ภายใต  “ระบบการ
จัดการคุณภาพ :  GAP  กลวย” ของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  จะดําเนินการดังนี้ 

1. บุคลากรทุกคนในแปลงมีสวนรวมในระบบการจัดการคุณภาพ 
2. ผลิตกลวยอยางซื่อตรงตามความตองการของคูคาและผูบริโภค  และไดมาตรฐาน 
3. พัฒนาบุคลากรและผลิตผลอยางตอเนื่อง 
4. ธํารงรักษาและทบทวนระบบพรอมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัย 

 
ในฐานะ  “เกษตรกร”  การผลิตกลวยภายใต  “ระบบการจัดการคุณภาพ  :  GAP  กลวย” ยืนยันการ

ผลิตกลวย  เพื่อใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ตาม  “ระเบียบปฏิบัติ  GAP  ระบบการผลิตกลวยระดับ
เกษตรกร”  เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในสินคากลวย  ดังนี้ 

1. มีการจัดการสุขลักษณะแปลง 
2. มีการจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
3. มีการจัดการปจจัยการผลิต 
4. มีการปฏิบัติและการควบคุมการผลิต 
5. มีการบันทึกและการควบคุมเอกสาร 
 
 
 

      ลงชื่อ……………………………....... 
      (……………………......……) 
  “เกษตรกร” การผลิตกลวย 
                            ภายใต ”ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย” 
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วัตถุประสงคคุณภาพกลวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( )                                                ข วัตถุประสงคคุณภาพ

วัตถุประสงคคุณภาพกลวย 

 
 ในฐานะ  “เกษตรกร”  การผลิตกลวย  ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ  :  GAP กลวย”  ของ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ  ดังนี้ 
 

1. ผลิตกลวยที่ตรงตามพันธุ ผิวสวย สะอาด ปราศจากตําหนิจากการเขาทําลายของศัตรูพืชและ
สาเหตุอ่ืน การเรียงตัวของผลภายในหวีเปนระเบียบ และมอีายุการเก็บเกีย่วที่เหมาะสม 

2. ผลิตกลวยที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
3. ผลิตกลวยที่ปลอดจากศัตรูพชื 
 
 

 
 
   
   

 4 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนควบคุมการผลิตกลวย 
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แผนควบคุมการผลิตกลวย 

 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคณุภาพกลวย “เราจะผลิตกลวยท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีพงึ
พอใจของคูคาและผูบริโภค”  และบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ  ดังนี้ 

1. ผลิตกลวยที่ตรงตามพันธุ ผิวสวย สะอาด ปราศจากตําหนิจากการเขาทําลายของศัตรูพืชและ
สาเหตุอ่ืน การเรียงตัวของผลภายในหวีเปนระเบียบ และมอีายุการเก็บเกีย่วที่เหมาะสม 

2. ผลิตกลวยที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
3. ผลิตกลวยที่ปลอดจากศัตรูพชื 
 
ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตกลวย ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย” ของกรม

วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีแผนควบคุมการผลิตดังรายละเอียดทีแ่นบ 
  
 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต     
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แผนควบคุมการผลิตกลวย 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

1 การคัดเลือกหนอ
พันธุ 

การเจริญ 
เติบโตของ
ตนไม
สม่ําเสมอ 

หนอพันธุตอง
มาจากแหลงที่
มีคุณภาพและ
เชื่อถือได 

CCP หนอมีคุณภาพ ตรง
ตามพันธุและ
ปราศจากศัตรูพืช 

• ตรวจสอบแหลงที่มาและ
ประวัติของหนอพันธุ 

• เลือกหนอพนัธุตรงตามพนัธุ 
• 

•

 เลือกหนอพันธุที่สมบูรณ  
(หนอใบแคบ) และมีขนาดใกล 
เคียงกัน 
• เลือกหนอพนัธุที่ปราศจาก 
ศัตรูพืช 

 พันธุและ 
แหลงที่มาของ
หนอพันธุ 

2. การเตรียมตนกอน
การออกดอก 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.1 การใสปุย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนไม 
สมบูรณ และ
ผลิตผล         
ดอยคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 

ใสปุยตาม
คําแนะนํา 

CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตนแสดงอาการขาด 
ธาตุอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ตนกลวยเจริญเติบโตชา 
และ/หรือแคระแกรน 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  ใสปุยใหสอดคลองกับคา 
วิเคราะหดิน 
• รองกนหลุมดวยดนิผสมปุยคอก 
อัตรา 5 กิโลกรัมตอหลุมและ 
• ใสปุยเคมีทางดินสูตร 15-5-20  
อัตรา 100 กรัมตอตนตอครั้ง เมื่อ
อายุ 1 เดือน และเมื่อตนกลวย อายุ 
3, 6 และ 8 เดือนหลังปลูก ใสปุย
สูตรดังกลาว อัตรา 200 กรัมตอตน
ตอครั้ง   

•  ชนิด อัตรา  
เวลาและปริมาณ
การใชปุย 
 
 
 
 
 
 
 

 2.2 การใหน้ํา ตนไม 
สมบูรณ

ใหน้ําตาม
คําแนะนํา 

CP ตนเริ่มแสดงอาการ 
แผนใบลูลง ในเวลา

• สังเกตอาการแผนใบลูลง  
 

• ใหน้ําสม่ําเสมอตลอดระยะ 
การเจริญเติบโต ปริมาณ 20 ลิตร

• ชวงเวลา อัตรา 
และปริมาณน้าํที่ให 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต     
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แผนควบคุมการผลิตกลวย 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 
และผลิตผล 
ดอยคุณภาพ 

เชาหรือเยน็ 
 

ตอพื้นที่ทรงพุม 1 ตารางเมตร ทุก 
5-7 วัน  

   2.3  การตัดแตง
หนอ 
  

ความ
สมบูรณตน
ต่ําลง และ
ผลิตผลดอย
คุณภาพ 

ตัดแตงหนอ
ตามคําแนะนํา 

CCP เมื่อมีหนอใหม 
เจริญเติบโตขึ้นมา 

• สํารวจการเกดิหนอใหม 
หลังปลูกแลว 3-4 เดือน 

• กําจัดหนอที่เกดิใหม 
 

• วัน เดือน ปที่ 
ปฏิบัติ 

 2.4  การปองกนั 
กําจัดโรคกลวยที่
สําคัญ 

ผลิตผลดอย
คุณภาพ  
 

สํารวจชนิด 
และปริมาณ
การแพรระบาด
ของโรคกลวย 
เมื่อพบอาการ
โรคปองกัน
กําจัดตาม
คําแนะนํา 

CP เมื่อพบอาการโรคใบ

ลาย 

• สํารวจชนิดและประเมิน
ความเสียหายจากการเขา
ทําลายของโรคใบลายทุก 10 
วัน ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 
 
โรคใบลาย : ดานบนของใบ
ลางเปนปนหรอืแถบสีสมปน
น้ําตาล ใตใบมีกลุมเสนใยและ
สปอรจํานวนมาก 

• ตัดใบที่เปนโรค เผาทําลาย 
นอกแปลง 
 
 
 
• พนดวยสารคารเบนดาซิม  
50% ดับลิวพ ีอัตรา 15-20 กรัมตอ
น้ํา 20 ลิตร จํานวน 2 ครั้ง หางกัน 
7-10 วัน 

• ชนิด อัตรา  
เวลาและปริมาณ 
• วิธีปฏิบัติอื่น 
นอกเหนือจากการ
ใชสารเคมี 

 
 
 

  2.5  การปองกัน
กําจัดแมลงศัตรู 
กลวยที่สําคัญ 
 

ผลิตผลดอย
คุณภาพ  
 
 

สํารวจชนิดและ
ปริมาณการแพร
ระบาดของ
แมลงศัตรูกลวย 

CP 
 
 
 

สํารวจพบการทําลาย
ของดวงงวงกลวย ดวง

เจาะลําตน  หนอนมวน

• สํารวจชนิดและประเมินความ
เสียหายจากการเขาทําลายของ
ดวงงวงกลวย ดวงเจาะลําตน 
หรือหนอนมวนใบกลวยทุก 7 

• รักษาความสะอาดแปลงปลูก 
และเผาทําลายตนที่เนาและถูก
ทําลาย 
• นําตนกลวยมาตัดเปนทอน 

• ชนิด อัตรา  
เวลาและปริมาณ 
• วิธีปฏิบัติอื่น 
นอกเหนือจากการ



(ค)   แผนควบคุมการผลิต     
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แผนควบคุมการผลิตกลวย 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

 
 

    ใบกลวย  และเพลี้ยแปง 
 
 

วัน ตั้งแตเริ่มปลูกจนถึงเก็บ
เกีย่ว 

ดวงงวงกลวย : หนอนกัดกิน

 

 
รู

นอนมวนใบกลวย : ใบมวน
น

วผา

และไชชอนภายในเหงากลวย
ใตระดับผิวดนิบริเวณโคนตน
 
ดวงเจาะลําตน : วางไขตาม
กาบกลวยบริเวณกลางลําตน
หนอนกดักนิและไชชอนเปน
พรุนทั่วตน ทะลุถึงไสกลางลํา
ตน  
 
 
 
ห

หอตัวเปนหลอดยาวแลวกัดกิ
อยูภายใน 

ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร แล
ครึ่งตามยาวกองไวในสวนเปนกับ
ดักหางกันกองละ 10 เมตร เพื่อลอ
ตัวเต็มวัย ปองกันกําจดั เมื่อพบดวง
งวงกลวย 2-4 ตัวตอกับดกัโดยราด
ดวยสารฟโปรนิล 5% เอสซี  อัตรา 
10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร รอบ
โคนตนทุก 4 เดือน หยุดราดสาร
กอนเก็บเกี่ยว 7 วัน หรือราดดวย
สารคลอรไพริฟอส 40% อีซีอัตร
40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20ลิตร รอบ
โคนตนทุก 4 เดือน หยุดราดสาร
กอนเก็บเกี่ยว 14 วัน  
 
  เก็บตัวหนอนทําลาย

า 

 

 

•

    

ใชสารเคมี 

3.  การเตรียมตนระยะ      

ออกดอกถึงระยะ

  



(ค)   แผนควบคุมการผลิต     
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แผนควบคุมการผลิตกลวย 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

กอนการเก็บเกี่ยว 

 ผลิตผลดอย ตัดแตงปลี CCP ตัดปลีทิ้งเมื่อกลวย • สํารวจการแทงสุดปลีหรือ • ใชมีดคมและสะอาดตัดปล ี
ลี 

• วัน เดือน ปที่ 
ป

 3.1  การตัดปลี
กลวย คุณภาพ แทงสุดปลี  ตีนเตา กลวยลงเมื่อตนกลวยแทงสดุป ฏิบัติ 

  3.2  การหอเครือ ีผลิตผลดอย
คุณภาพ 

หอเครือตาม
คําแนะนํา 

CCP หอเครือหลังตัดปล
กลวย 

•  สํารวจตนที่ไมมีการหอ
เครือหลังตัดปลี 

• หอเครือกลวยดวยถุงหอที่
เหมาะสม 

•  วัน เ
ปฏิบัติ 

ดือน ปที่ 

  3.3  การปองกัน
กําจัดแมลงศัตรู 
กลวยที่สําคัญ 

ผลิตผลดอย
คุณภาพ 

สํารวจชนิด
และปริมาณ
การแพรระบ
ของแมลงศัตรู
กลวย 

าด

วเตม็

พลี้ยแปง : ตัวออนและตวัเตม็

 
,

CP พบการเขาทําลายของ
เพลี้ยไฟ, เพลี้ยแปงที่
เครือและหวีกลวย 

 เพลี้ยไฟ  : ตัวออนและตั
วัยดดูกนิน้ําเลีย้งจากผล 
 
 
 
 
 
 
เ

วัยดูดกนิน้ําเลี้ยงจากกาบใบ
บริเวณลําตน คอยอดและเครือ
กลวย 

• พนดวยสารแลมปดาไซฮาโล
ทริน 25% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร    
ฟโปรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 
มิลลิลิตร หรือคารโบรซัลแฟน 
20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน
20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว
หรือ  
 
• ห

้ํา 
 

อผลทั้งเครือ หรือพนดวยสาร 
คารบาริล 85% ดับลิวพี  อัตรา 25 
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสาร
กอนเก็บเกี่ยว 7 วัน 

• ชนิด 
สารเคม

ปริมาณ
ีที่ใช 

 
 
 
 
 
 
•  ชนิด เวลา และ

าณ มีที่ปริม สารเค
ใช 
• วิธีปฏิบัติอื่นๆ  
 

4. การจัดการเพื่อผลิต ผลผลิตไม
ปลอดภัยตอ

ใชสารเคมี
ตามที่ระบุ 

CCP ใชสารเคมีเฉพาะที่
ระบุไวในแผนควบคุม

ดตามการใช และตรวจ 
สอบบันทึกชนิด อัตรา 

แกไขปญหา 
ในแผนควบคุมการผลิตกลวยอยาง

 
มาณสารเคมี     

•  ติ • ปฏิบัติตามวิธีการ • ชนิด เวลา และ 
ปริ



(ค)   แผนควบคุมการผลิต     
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แผนควบคุมการผลิตกลวย 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

กลวยที่ปลอดภัย ผูบริโภค การผลิตกลวย           ปริมาณการใช และชวงเวลาที่ เครงครัด 
จากสารพิษตกคาง ใชสารเคมี 

ที่ใช 

5. การจัดการเพื่อผลิต
กลวยที่ปลอดจาก
ศัตรูพืช 

       

 
 
 

ลิตผลดอย
คุณภาพและ
ไมปลอด

ารวจชนิดและ
ประเมินความ
เสียหายจากการ

น

 
 

ํารวจพบการทําลาย
ของโรคผลจุดและจุด
กระบนผล 

 โรคผลจุดหรือจุดกระบนผล 

: พบจุดขนาดปลายเข็มหมุด
บนผลกลวย 

 พนดวยสารคารเบนดาซิม  
50% ดับลิวพี  อัตรา 30-40 กรัมตอ
น้ํา 20 ลิตร ในชวงปลีเปด หรือ
ส บลิว

 ชนิด อัตรา  
เวลา และปริมาณ
สารเคมีที่ใช 
•  

5.1 การปองกนั
กําจัดศัตรูกลวย 
 
 

ผ

จากศัตรูพืช 

สํ

ทําลายของศัตรู
กลวย ทุก 7-10 
วัน ตั้งแตเริ่ม
ปลูกจนถึงเก็บ
เกี่ยวเมื่อพบ
ปริมาณเกินคา
ควบคุม ปองกั
กําจัดตาม
คําแนะนํา 
 
 

CCP 

 

ส

 

•

 
 
 
 
 
 
 

•

ารไทอะเบนดาโซล 40% ดั
พี อัตรา 25-30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
แลวหอเครือกลวยดวยถุงพลาสติก
ชนิดโพลีเอทธิลีน 
 
 

•

วิธีปฏิบัติอื่น 
นอกเหนือจากการ
ใชสารเคมี 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต     
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แผนควบคุมการผลิตกลวย 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

6. การเก็บเกี่ยวและการ 
ปฏิบตัิหลังการเก็บ

       

เกี่ยวในแปลง 

 
 

ผลิตผลดอย
คุณภาพ 

เก็บเกีย่วที่  
อายุเหมาะสม  

มีการคละปนของ 

ผลิตผลที่ออนหรือแก
• นับจํานวนวนัหลังจากตัดปล ี •  กลวยไขเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 40-  45  

วันหลังจากตัดปลีแลว  
 
 
 
 

 6.1 อายุการเกบ็เกี่ย
ที่เหมาะสม 

ว

 
 

 
 
 

 
 

CCP 

 
 
 

เกินไปไมเกนิ 10% 
ของผลผลิตทั้งมด 

• กลวยหอมเกบ็เกี่ยวเมื่ออายุ  90-
ลว โดย120 วันหลังจากตัดปลีแ

พิจารณาเหลี่ยมที่ผลกลวยประกอบ 

• จํานวนผลิตผล 
ที่เก็บเกีย่ว 
• จํานวนผลิตผล 

ากการที่เสียหายจ
เกบ็เกีย่วและ
ศัตรูพืช 

   6.2 วิธีการเกบ็เกี่ยว
และการขนยาย 

ลผลิต
เสียหาย 

็บเกีย่วและขน
ยายดวยความ

เกิน 
5% ของผลผลิต

 

ผ

 

เก

ระมัดระวัง 
 

CCP 
 

ผลผลิตเสียหายไม

ทั้งหมด 
 

• ใชแรงงานที่มคีวามชํานาญ    
• ใชอุปกรณที่เหมาะสม และ 

 

ขนยายดวยความระมัดระวัง 
 

• จัดอบรมใหความรูในวิธีการเก็บ 
เกี่ยวที่ถูกตองใหแกแรงงานที่จะทํา
การเก็บเกีย่ว 

• จํานวนผลิตผล 
คุณภาพ 
•  จํานวนผลิตผล

ย จากที่เสียหา
การเก็บเกีย่วและ
ขนยาย 
• วันเดือนปที่เกบ็
เกี่ยว 

 
 

 6.3 การปฏิบัติหลัง
การเก็บเกีย่ว 
     6.3.1  การคัด

 
 
ผลิตผลดอย

  
 
ตรวจสอบ และ 

 
 

CCP 

 
 
ไมมีศัตรูพืชและ/หรือ

 
 
• ตรวจสอบและคัดแยกผลิตผล

 
 
• ตรวจสอบและคัดแยกผลิตผลที่ 

 
 
•  ปริมาณผลิตผล



(ค)   แผนควบคุมการผลิต     
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แผนควบคุมการผลิตกลวย 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

 
 

แยกผลผลิตที่มี
ศัตรูพืช 

คุณภาพ 
ละไม

ัดแยกผลิตผลที่
ีศัตรูพืชหรือแ

ปลอดจาก
ศัตรูพืช 

ค
ม
รองรอยการเขา
ทําลายของศัตรู   
พืชอยูบนผล 
ออก 

รองรอยการเขาทําลาย
องศัตรูพืชติดมากับ

ี่ถูกทําลายจากศัตรูพืช และ/
รือพบศัตรูพชืติดอยูบน

ีรองรอยการเขาทําลายจากศัตรูพื
ข
ผลิตผล 

ท
ห
ผลิตผล 

ม ช
 
 
 
 
 

ที่ดอยคุณภาพ 
 
 

 

   6.3.2 การคัดขนาด มีการคละ
ปนผลติผล
ตางชั้น 

CP 
 

การคละปนของ 
ผลิตผลตางชั้นขนาด   
(สูงกวาหรือต่ํากวา 1  

0%

ตรวจสอบความถูกตองจาก
การคัดขนาด 

 คัดผลิตผลที่ไมตรงตามชั้น
ขนาดออก 

 ผลการสุมตรวจ 

ขนาด 

คัดแยกผลิตผล
ตรงตามชั้น

 ขนาด

มี

ชั้นขนาด)ไมเกิน 1
ของผลิตผลทั้งหมด 
 

•  • •

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
 

ระบบการผลิตกลวยระดับเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบปฏิบตัิ GAP (Good Agricultural Practice) 
ระบบการผลิตกลวยระดับเกษตรกร 

 
1. ขอบขาย 

1.1 ระเบียบปฏิบัตฉิบับนี้ ครอบคลุมระบบการผลิตกลวยในทุกขั้นตอนการผลิตที่ดําเนินการใน
ระดับเกษตรกร เพื่อใหไดผลิตผลกลวยที่มคีุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและผูบริโภค 

2. นิยาม 
 -  

3. ขอกําหนดวิธีปฏิบตัิ เกณฑท่ีกําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมินวาเปนไปตามระบบการผลิตกลวย ให
เปนไปตามตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด  และวิธีการตรวจประเมิน   

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

1. แหลงน้ํา • น้ําที่ใช ตองไดจากแหลงที่ไมมี
สภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการ
ปนเปอน 

• ตรวจพินจิสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบ และวิเคราะห
คุณภาพน้ํา 
     * แหลงน้ําไมอยูใกล หรือไหลผาน 
ชุมชนหรือคอกสัตว หรือโรงเก็บ
สารเคมี หรือสถานที่ผสมสารเคมี
สําหรับพนในสวน หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม 
     * ไมเปนน้าํเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ หาก
จําเปนตองใช ตองมีหลักฐานประกอบ
วาไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลวตาม
มาตรฐาน 
     * หากเปนแหลงน้ําที่จดัทําขึ้นใหม 
บริเวณที่เปนแหลงน้ํานั้น ตองไมมี
ประวัติเคยเปนโรงพยาบาล หรือ 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

  คอกสัตว หรือโรงงานอุตสาหกรรมมา
กอน 
     * ใชแผนภมูิ 1 และ 2 Decision tree
ความเสี่ยงในการปนเปอนจลิุนทรียในน้ํา
ใชในระหวางกระบวนการผลิต และน้ําใช
ในการปฏิบัตหิลังการเก็บเกีย่ว (หนา 5/8 
และ 6/8)และเอกสารสนับสนุน การ
ประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปอน 
ประกอบการตดัสินใจ 

2. พื้นที่ปลูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ตองเปนพื้นทีท่ี่ไมมีวัตถุอันตรายที่จะ
ทําใหเกดิการตกคางหรือปนเปอนใน
ผลิตผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ตรวจพินจิสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบ และวิเคราะห
คุณภาพดิน   
     *  พื้นที่ปลูก ตองไมมีประวัติเคยเปน
โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือคอกสัตว หรือโรงเก็บสารเคมี หรือ
สถานที่ทิ้งขยะมากอน 
     *  ตองไมใชพื้นที่ที่มีการตรวจพบ
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชกลุมออรแกโน
คลอรีน  (OC) และ/หรือ กลุมออรแกโน
ฟอสเฟต (OP)ในดิน หรือในผลิตผลมา
กอน 
     *   ใชแผนภูมิ 3 Decision tree ความ
เสี่ยงเนื่องจากสารพิษตกคางในดิน 
(หนา 7/8)ประกอบการตัดสนิใจ 
     *  ปุยเคมีและปุยอินทรียที่ใชทางดิน
มีธาตุโลหะหนัก เชน แคดเมียม ตะกั่ว 
และปรอทเปนตน ปนเปอนอยู 
     *  มีการนําสวนตาง ๆ ของสัตวที่
ไมไดผานการหมัก (compost)  หรือบม 
(aging)มาใชเปนปุย ใชแผนภูมิ 4 
Decision treeความเสี่ยงในการปนเปอน 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 
  จุลินทรียเนื่องจากปุยและสารเสริม

ประสิทธิภาพปุย (หนา 8/8) และเอกสาร
สนับสนุน การประเมินความเสี่ยงเนื่อง-
จากการปนเปอน ประกอบการตัดสินใจ 

3. การใชวัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตร 

• หากมีการใช ใหใชตามคําแนะนํา 
หรืออางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
หรือตามคําแนะนําในฉลากทีข่ึ้น
ทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับ
รายการสารเคมีที่ประเทศคูคาอนุญาต
ใหใช 
• หามใชวตัถุอันตรายที่ระบใุนทะเบยีน
วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีห่ามใช 

• ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร (รายละเอียด
ภาคผนวก ก ขอ 1.3) 
• ตรวจบันทกึขอมูลการใชวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร และสุมตัวอยาง
วิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลกรณีมี
ขอสงสัย 

4. การเก็บรักษา
และการขนยาย
ผลิตผลในแปลง 

• สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด มีอากาศ
ถายเทไดด ีสามารถปองกันการปนเปอน
จากวัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตราย และ
สัตวพาหะนําโรค 
• อุปกรณและพาหนะในการขนยาย
ตองสะอาดปราศจากการปนเปอนส่ิง
อันตรายที่มีผลตอความปลอดภัยในการ
บริโภค 
• ตองขนยายผลติผลอยางระมัดระวัง มิ
ใหเกดิรอยช้ํา 

• ตรวจพินจิสถานที่ อุปกรณ ภาชนะ
บรรจุขั้นตอน และวิธีการขนยายผลิตผล 

5. การบันทึกขอมูล • ตองมีการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับการ
ใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
• ตองมีการบันทึกแหลงที่มาของหนอ
พันธุ 
• ตองมีบันทึกการตัดแตงหนอและการ
ตัดปลีกลวย 

• ตรวจบันทกึขอมูลของเกษตรกรตาม
แบบบันทึกขอมูลทั้งหมด 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 
• ตองมีการบันทึกขอมูลการเก็บเกีย่ว
และการปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว 

6. ผลิตผลปลอด
จากศัตรูพืช 

• สํารวจการเขาทําลายของดวงเจาะ 
ลําตนเพลี้ยไฟ เพล้ียแปง โรคผลจุด และ
โรคจุดกระบนผล ถาพบการระบาดหรือ
การทําลายเกินคาความควบคมุตอง
ปองกันกําจดั 
• ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวแลวตองไมมีไข 
และตัวหนอนเจาะลําตน เพล้ียไฟ เพล้ีย
แปง โรคผลจุด โรคจุดกระบนผล และ
ศัตรูอ่ืน ถาพบตองคัดแยกไวตางหาก 

• ตรวจบันทกึขอมูลการปองกันกําจัด
ศัตรูกลวย   
• ตรวจพินจิผลการคัดแยก 

7.  การจัดการ
กระบวนการผลิต 
เพื่อใหไดผลผลิต
คุณภาพตรงตาม
ความตองการของ
ตลาด 

  

   7.1 ตรงตามพันธุ • เลือกพันธุปลูกตามความตองการของ
ตลาด 
• เลือกหนอพนัธุที่มีคุณภาพตรงตาม
มาตรฐานตนพันธุ จากแหลงผลิตหนอ
พันธุที่มีประวตัิการผลิตที่เชื่อถือได 

• ตรวจบันทกึแหลงที่มาของหนอพันธุ 

    7.2 การเรียงตัว

ของผลภายในหวี

เปนระเบียบ 

• ตัดแตงหนอและตัดปลีกลวยตาม
คําแนะนํา 

• ตรวจบันทกึขอมูลการตัดแตงหนอ
และการตัดปล ี
• ตรวจพินจิผลการปฏิบัติ 

8. การเก็บเก่ียวและ
การปฏิบตัิหลังการ
เก็บเก่ียว 

• เก็บเกีย่วกลวยที่มีลักษณะตรงตามความ
ตองการของตลาด เมื่อ 45 วันหลังตัดปลี
แลวกรณีเปนกลวยไข และไมนอยกวา 90 
วันหลังตดัปลีแลว กรณีเปนกลวยหอม 
• คัดแยกหวีกลวยตามความตองการของ 

• ตรวจบันทกึขอมูลการเก็บเกีย่ว และ
การ ปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่วในแปลง 
• ตรวจพินจิผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ว 
และผลการเกบ็เกี่ยวและการคัดแยก 
• ตรวจพินจิอุปกรณ ภาชนะบรรจุ และ
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 
• แตละตลาดอยางระมัดระวัง และคัด
แยกหวกีลวยที่เสียหายจากการเก็บเกีย่ว 
หรือมีตําหนิจากโรคและแมลง หรือหวี
กลวยทีไ่มไดคณุภาพตามความตองการ
ของตลาด หรือมีศัตรูพืชติดอยู แยกไว
ตางหาก 
• อุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะ
บรรจุและวิธีการเก็บเกีย่วจะตองไม
กอใหเกิดอันตรายตอคุณภาพผล และ
ปนเปอนส่ิงอันตรายที่มีผลตอการบริโภค 
 

วิธีการเก็บเกี่ยว 

 
4. คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตกลวย 

4.1 คําแนะนําหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตนี้มีไว เพื่อใชแนะนําเกษตรกรใหผลิตกลวยตามระบบ
การผลิตทั้งหมดทุกขั้นตอนที่ดําเนินการในระดับเกษตรกร  ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก. 
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น้ําใชในระหวางกระบวนการ
ผลิตสัมผัสกับผลิตผลโดยตรง 

ใช 

ความเสี่ยงต่ํา ไมใช 
มีการใชน้ําภายใน 2 วัน กอนการเก็บเกี่ยว 
หรือมีสวนใดของพืชที่ไดรับน้ําแลวเก็บ 

ความชื้นไวจนอาจเปนบอเกิดของจุลินทรีย 

ไมใช 

น้ําใชไหลผาน หรือมาจากแหลงน้ํา 
ที่อาจปนเปอนจากมูลสัตว ไมใช ใช  

 

ใช 
หรือไมแนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ไมใช ใช 
วิเคราะหคุณภาพน้ํา และตรวจพบ
ปริมาณจุลินทรียโคลิฟอรมมากกวา 

1,000 ตัว/100 มิลลิลิตร 
 

ไมใช 

• ตรวจสอบแหลงที่มาของการปนเปอน 

• ลดความเสี่ยงโดยการบําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือปองกันมิใหน้ําใชสัมผัสกับผลิตผล
โดยตรง หรือเปล่ียนไปใชน้ําจากแหลงอื่น 

ความเสี่ยงต่ํา แตควรมีการ 
ตรวจสอบซ้ําอยางสม่ําเสมอ 

สุมตัวอยางผลิตผล 
และตรวจพบ E. coli มากกวา 

20 ซีเอฟยู/กรมั 

ใช 

 

 20 แผนภูมิ 1  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในระหวาง



 
 

น้ําที่ใชกับผลิตผลในการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวเปนน้ําที่ใช
บริโภคได 

ใช ไมใช 
หรือไมแนใจ 

 

 

 

 

 

 

ไมใช 

ใช 
ความเสี่ยงต่ํา 

แตควรมีการตรวจสอบซ้ํา 
อยางสม่ําเสมอ 

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
และพบ E. coli มากกวา 

20 ซีเอฟยู/กรัม 

ความเสี่ยงต่ํา  

 

 

 

 

 

 

 

 

บําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือเปลี่ยนไปใชน้ําจากแหลง

่

 

แผนภูมิ 2  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในการปฏิบัติหลัง
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มีการใชสารเคมีปองกันกําจัด 
ศัตรูพืชตอเนื่องเปนเวลานาน 

ไมใช ใช 
หรือไม

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช ผลิตผลอยูใกลผิวดิน 
หรือสัมผัสกับดินโดยตรง 

ไมใช มีการปลูกพืชลงในแปลงแลว 

ใช 

ไมมีความเสี่ยง 

ไมใช 

ตรวจสอบหาสารพิษ 
ตกคางในดิน 

ใช ใช  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ตรวจสอบพบสารพิษกลุม OC และ OP 
เกินคาความปลอดภัยมาตรฐาน 

เปลี่ยนพื้นที่ปลูก หรือเลือกปลูกพืช 
ที่ผลิตผลไมสัมผัสกับดินโดยตรง 

ไมใช 

กักกันพืช โดย 

• จัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดสารพิษตกคาง หรือ 
• กําจัดผลิตผล และ 
• หามจําหนายผลติผลที่มสีารพิษตกคางเกินคาความ
ปลอดภยัมาตรฐาน หรือนําไปเลีย้งสัตว 

ใช ไมมีความเสี่ยง 
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แผนภูมิ 3  Decision tree ความเสี่ยงเนื่องจากสารพิษตกคางในดิน สารพิษกลุม OC คือ กลุมออรแกโน
คลอรีน   (organochlorine) OP คือ กลุมออรแกโนฟอสเฟต (organophosphate) 
 

ใชปุย และสารเสริม
ประสิทธิภาพ 

เปนผลิตภัณฑจากสวนตาง ๆ 
ของสัตวที่ยังสดอยู 

แรธาตุตาง ๆ ปุยเคมี และผลิตภัณฑที่ไมมี
สวนตาง ๆ ของสัตวเปนองคประกอบ หรือ
หากมีก็ผานการบําบัด และตรวจสอบตาม
มาตรฐานแลว 

ผลิตผลสัมผัสกับผลิตภัณฑ 
โดยตรง หรือสัมผัสผานทางดิน 

 

ไมมีความเสี่ยง 
หรือความเสี่ยง

ไมใช 

ใช 
หรือไมแนใจ 

ตองมีการจัดการ 
เพื่อลดความเสี่ยง 

 

 

 

 

 แผนภูมิ 4  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียเนื่องจากปุยและสารเสริม
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ภาคผนวก  
 

คําแนะนําหลักการปฏบิัติตามระบบการผลิต 
กลวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ภาคผนวก  
คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตกลวย 

 1. การจัดการสุขลักษณะแปลง 

 1.1 จัดทําประวัตสิวนและการใชประโยชนท่ีดินในแปลง 

 1.1.1 มีการจัดทําขอมูลประจําแปลง โดยรวมชื่อเจาของแปลง ผูดูแลแปลง ที่ตั้งแปลง แผนที่
ภายในแปลง ชนิดพืชและพนัธุที่ปลูก  ประวัติการใชทีด่ินยอนหลังอยางนอย 3 ป และรายละเอยีดอื่น ๆ 
ตามแบบบันทกึขอมูลประจําแปลง 
 1.1.2 ในกรณีที่สถานที่ผลิตอยูใกล หรืออยูในแหลงอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ควรมี
การวิเคราะหดนิ เพื่อตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปอนจากสิ่งที่เปนอันตรายอยางนอย 1 คร้ังในระยะ
เร่ิมระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย โดยดําเนินการตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บ
ตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะห บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางดินลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจง
ผลการวิเคราะหดินไวเปนหลักฐาน  

 1.2  แหลงน้ําและคณุภาพน้ํา 

 1.2.1 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตและน้ําที่ใชลางผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ว ควรเปนน้ําที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับการใชในการเกษตร ตองไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่
กอใหเกิดการปนเปอนส่ิงที่เปนอันตราย กรณีจําเปนตองใช ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้น
ไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตได   
 1.2.2 ควรมีการเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 คร้ัง ในระยะเริ่มระบบการจัดการคุณภาพ : GAP 
กลวย ตามคํา-แนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห สงหองปฏิบัติการที่เชื่อถือได 
เพื่อวิเคราะหการปนเปอนเนื่องจากสารเคมี แรธาตุ บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางน้ําลงในแบบบันทึก 
รวมทั้งเก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปนหลักฐาน 
 1.2.3 แหลงน้ําสําหรับการเกษตรไมควรเปนแหลงน้ําที่เกิดขึน้เนื่องจากการทาํลายสิ่งแวดลอม 

 1.3 การเก็บรักษาสารเคมีทางการเกษตร  

 1.3.1 จัดเก็บสารเคมชีนิดตาง ๆ  ที่ใชในกระบวนการผลิตในสถานที่มิดชิด ปลอดภัย ปองกัน
แดดและฝนได และมีอากาศถายเทไดสะดวก 
 1.3.2 แยกสถานทีเ่กบ็สารเคมีไมใหอยูใกลที่พักอาศัย และสถานที่ประกอบอาหาร ไมอยูในบริเวณ
ตนน้ํา หรือบริเวณที่มนี้ําไหลผาน เพื่อปองกันสารเคมีปนเปอนในแหลงน้ํา 
 1.3.3 สารเคมีแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด สารเคมีที่เปดใชแลวหามถายออกจาก
ภาชนะบรรจุเดิม ใหปดปายแสดงชัดเจน และแยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกันระหวางปุย สารควบคุม
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การเจริญเติบโตพืช สารเคมีปองกันกําจดัโรค สารเคมีปองกันกําจดัแมลง สารเคมีปองกันกําจดัวชัพืช และ
อาหารเสริมตาง ๆ 
 1.3.4 โรงเก็บสารเคมีตองมีเครื่องมือและวัสดุปองกันอุบัติเหตุอยางครบถวน เชน น้ํายาลางตา 
น้ําสะอาด ทราย และอุปกรณดับเพลิง เปนตน 
 1.3.5 ตองไมมีสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวตัถุอันตราย 
พ.ศ.2535 เก็บรักษาอยูในสถานที่เก็บสารเคมี หรือภายในสวน 

 1.4 การใชสารเคมทีางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม 

 1.4.1 หามใชสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 ตามเอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายหามใชในการเกษตร และตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับ
รายการสารเคมีที่ประเทศคูคาอนุญาตใหใช 
 1.4.2 อานฉลากคําแนะนํา เพื่อใหทราบคุณสมบัติ และวิธีการใชสารปองกันกําจดัศัตรูพชืกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 1.4.3 ผูประกอบการและแรงงานทีป่ฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพชื ชนิด
และอัตราการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช การเลือกใชเครื่องพนและอุปกรณหวัฉีด รวมทั้งวิธีการพน
สารเคมีที่ถูกตอง โดยตองตรวจสอบเครื่องพนสารใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา เพื่อปองกัน
สารพิษเปอนเสื้อผาและรางกายของผูพน ตองสวมเสื้อผาอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือผาปด
จมูก ถุงมือ หมวก และรองเทาเพื่อปองกันอันตรายจากสารพิษ 
 1.4.4 เตรียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช และใชใหหมดในคราวเดียว ไมควรเหลือติดคางในถังพน 
 1.4.5 ปดฝาภาชนะบรรจุสารปองกันกําจดัศัตรูพืชใหสนิทเมือ่เลิกใช และเก็บในสถานที่เก็บ
สารเคมี 
 1.4.6 เมื่อใชสารปองกนักําจัดศัตรูพืชหมดแลว ใหลางภาชนะบรรจุสารเคมีดวยน้ํา 2-3 คร้ัง แลว
เทลงในถังพนสารเคมี ปรับปริมาณน้ําตามความเขมขนที่กําหนด กอนนําไปใชพนปองกันกําจดัศัตรูพืช  
 1.4.7 ควรพนสารปองกันกําจดัศัตรูพืชในชวงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพนในเวลา
แดดจดัหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา 
 1.4.8 หลังการพนสารปองกันกําจดัศัตรูพืชทุกครั้ง ผูพนตองอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเส้ือผา
ทันที  เส้ือผาที่ใสขณะพนสารตองซักใหสะอาดทุกครั้ง 

1.4.9 ตองหยุดใชสารปองกันกําจดัศัตรูพืชกอนการเก็บเกีย่วตามที่ระบุไวในฉลากกํากับการใช
สารปองกันกําจัดศัตรูพืชแตละชนิด 

1.4.10  ใหปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของกลวย 
  
 

 26 



 

 1.5 ความสะอาดปลอดภัยและการกําจัดของเสยีและวัสดุเหลือใช  

 1.5.1 ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดและลางสารเคมีออกหมดแลวตามคําแนะนําในขอ 1.4.6 
ตองไมนํากลบัมาใชอีก และตองทําใหชํารุดเพื่อปองกนัการนํากลับมาใช แลวนาํไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไว
สําหรับทิ้งภาชนะบรรจุสารเคมีโดยเฉพาะ หรือทําลายโดยการฝงดนิหางจากแหลงน้าํ และใหมีความลึกมาก
พอที่สัตวไมสามารถคุยขึ้นมาได หามเผาทําลาย 
 1.5.2 กิ่งพืชที่มีโรคเขาทําลายตองเผาทําลายนอกแปลง 
 1.5.3 เศษพืช หรือกิง่ที่ตัดแตงจากตนและไมมีโรคเขาทําลาย สามารถนํามาทําเปนปุยหมกั หรือ
ปุยพืชสดได 
 1.5.4 จําแนก และแยกประเภทของขยะใหชัดเจน เชน กระดาษ กลองกระดาษ พลาสติก แกว 
น้ํามัน สารเคมี และเศษซากพืช เปนตน รวมทั้งควรมีถังขยะวางใหเปนระเบยีบ หรือระบุจุดทิ้งขยะให
ชัดเจน  

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบันทึก ขอมูลประจําแปลง 
2. แบบบันทึก  การเก็บตวัอยางดินและน้ําสงวิเคราะห   
3. เอกสารสนับสนุน  รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร(ไมไดขึ้นทะเบียนวตัถุ 
  อันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)  
4. เอกสารสนับสนุน  วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีหามใช 

2. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 

 2.1 การจัดทํารายการและการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ 

 2.1.1 มีอุปกรณการเกษตรเหมาะสมและเพยีงพอตอการปฏิบัติงาน  
 2.1.2 สถานที่เก็บรักษาอุปกรณและเครื่องมือการเกษตร ควรเปนสัดสวน ปลอดภัย งายตอการ
นําไปใชงาน  มีปายแสดงไวชัดเจน พรอมทั้งจัดทํารายการและแผนการตรวจบํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ
การเกษตรทกุชิ้น ลงในแบบบันทึก  

 2.2 การตรวจสภาพ และการซอมบํารุง 

 2.2.1 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนสารปองกันกําจดัศัตรูพืช 
อุปกรณการเกบ็เกี่ยว กอนนาํออกไปใชงาน และตองทําความสะอาดทกุครั้งหลังใชงานเสร็จแลว และกอน
นําไปเก็บในสถานที่เก็บ 
 2.2.2 มีการตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร ตามแผนการบํารุงรักษาที่
กําหนดไว พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจซอมทุกครั้ง ลงในแบบบันทกึ 
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 2.2.3 เครื่องมือ อุปกรณ และภาชนะที่ใชในการบรรจุ และขนสงผลิตผล ตองมีการทําความ
สะอาดทุกครั้งกอนการใชงาน และเมื่อใชงานเสร็จแลวตองทําความสะอาดกอนนําไปเก็บ 

 2.2.4 กรณีที่มีความจําเปนตองใชเครื่องมือและอุปกรณที่ตองอาศัยความเทีย่งตรงในการ
ปฏิบัติงาน ตองมีการตรวจสอบความเทีย่งตรงอยางสม่ําเสมอแลวแตกรณ ี หากพบวามีความคลาดเคลื่อน
ตองดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม หรือเปลี่ยนใหม เพื่อใหอุปกรณดังกลาวมีประสทิธิภาพตามมาตรฐานเมื่อ
นํามาใชงาน 

3. การจัดการปจจัยการผลิต 

 3.1 การจัดทํารายการปจจัยการผลิตและแหลงท่ีมา 

จัดทํารายการและรายละเอยีดเฉพาะของปจจัยการผลิตที่สําคัญไดแก พันธุ ปุย สารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูพืช ที่ใชในการปฏิบัติการผลิต  พรอมทั้ง จัดทาํบัญชี รายการ ปริมาณ วนั เดอืน ป ที่จัดซื้อจัดหาลง
ในแบบบนัทึก 

 3.2 การตรวจสอบคุณสมบัตขิองปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ 

ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ที่ไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาได หรือไมนาเชื่อถือ  ตองสงปจจัยการ
ผลิตนั้นไปยังหนวยงาน หรือหองปฏิบัติการที่เชื่อถือไดเพื่อตรวจวิเคราะห บันทกึรายละเอยีดการเก็บตวัอยาง
ปจจยัการผลิตลงในแบบบนัทึก รวมทัง้เก็บใบแจงผลการวิเคราะหไวเปนหลักฐาน 

4. การปฏิบตัิและการควบคุมการผลิต 

 4.1 การจัดการในกระบวนการผลิต   

การจัดการในกระบวนการผลิต จะมี ระเบียบปฏิบัติของแตละประเดน็ตามความเหมาะสมในแต
ละพืช  การปฏิบัติตองดําเนนิการตามระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ในแตละพชื 
 4.1.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นคณุภาพ (quality 
attributes) ที่เกี่ยวของในเชงิการคาเฉพาะเรื่องของพืชนั้น ๆ 
 4.2.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นความปลอดภัย 
(safety) ดานสารเคมี (chemical) ดานจุลินทรีย (microbial) และดานกายภาพ (physical) 
 4.2.3 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นสุขอนามัยพืช 
(phytosanitary) ดานโรค แมลง และศัตรูพชื 

 4.2 การจัดการประเด็นท่ัวไป 

 4.2.1 ขอพึงปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว 
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4.2.1.1 ควรใชเครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ ใหสอดคลองกับธรรมชาติของแตละพืช เพื่อ
ปองกันการชอกช้ําของผลิตผลเนื่องจากการเก็บเกีย่ว 

4.2.1.2 ตองมีวัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกีย่วในสวน เพื่อปองกนัการปนเปอน
ของจุลินทรีย ส่ิงปฏิกูล เศษดิน และส่ิงสกปรก หรือส่ิงที่เปนอันตรายอืน่ๆ จากพื้นดนิ 

4.2.1.3 ภาชนะที่ใชในการบรรจุและการขนสงผลิตผล ตองแยกตางหากจากภาชนะที่ใชใน
การขนยาย หรือขนสงสารเคมี หรือปุย เพื่อปองกันการปนเปอนสารเคมีทางการเกษตรและจุลินทรียที่เปน
อันตรายตอการบริโภค และความเสียหายของผลิตผล 

4.2.1.4 ในกรณีที่ไมสามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผล และภาชนะขนยายสารเคมีหรือปุยได 
ตองทําความสะอาดจนแนใจวาไมมีการปนเปอนดังกลาว 

4.2.1.5 ภาชนะทีใ่ชในการบรรจุขัน้ตนเพือ่การขนถายภายในสวนไปยงัพืน้ที่คัดแยกบรรจ ุ ตอง
เหมาะสมมีรูปแบบภาชนะ มวีัสดุกรุภายในภาชนะเพื่อปองกันการกระแทกเสียดสี 

4.2.1.6 การจัดวางผลิตผลในบรเิวณพักผลิตผลที่เก็บเกีย่วในสวนตองเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของแตละพืชเพื่อปองกันคราบเปอนจากน้าํยางในผล หรือรอยแผลที่เกิดจากการขูดขีด หรือกระแทกกัน
ระหวางผล รวมทั้งปญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความรอน และแสงแดด 

4.2.1.7 การเคลื่อนยายผลิตผลภายในสวน ควรปฏิบตัิดวยความระมัดระวัง 

 4.3 การควบคุมการคละปนของผลิตผลดอยคณุภาพ 

 4.3.1 มีกระบวนการคัดแยกใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคา
และผูบริโภค 
 4.3.2 ตองมีพื้นที่การจัดวางแยกผลิตผลที่ดอยคุณภาพเปนสัดสวน 
 4.3.3 มีแผนการใชประโยชนจากผลิตผลที่ดอยคุณภาพอยางชดัเจน 

 4.4 การบงชี้และการสอบกลับ (traceability) 

 4.4.1 มีการบันทึกการปฏิบัติงาน ตามแบบบันทกึ 
 4.4.2 มีการควบคุมเอกสาร 

5. การบันทึกและการควบคุมเอกสาร 

 5.1 เอกสารที่ใชในการปฏิบตัิงานแปลง ไดแก 
  5.1.1 นโยบายคณุภาพของสวน  
 5.1.2 วัตถุประสงคคณุภาพของแปลง  
 5.1.3 ขอบเขตการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของระบบการจดัการคุณภาพ  
 5.1.4 แผนควบคุมการผลิตเฉพาะพชื  
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 5.1.5 ระเบียบปฏิบัตติาง ๆ ในการปฏิบัติงานแปลง 
 5.1.6 วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ตามระเบยีบปฏิบัติ 
 5.1.7 แบบบนัทกึการปฏิบัติงานแปลง 
 5.1.8 เอกสารสนบัสนุน 
 5.1.9 หลักฐานการฝกอบรม การจัดซื้อ จัดหาปจจยัการผลิต (ถามี) 
 5.1.10 หลักฐานผลการตรวจวิเคราะห ดนิ น้ํา ปจจยัการผลิต และสารตกคางในผลิตผลที่แปลงไดมี
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวตัถุประสงคคุณภาพ ตามความจําเปน 
 5.1.11 เอกสารอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ รวมถึงขอ
สัญญาในการจัดซื้อผลผลิตกับคูคา  
 5.1.12 จัดทํารายการเอกสาร และบนัทึกที่อยูในครอบครอง ลงในแบบบันทกึ  

 5.2 เอกสารหรือแบบบันทึก ตองจัดทําใหเปนปจจุบันสําหรับการผลิตในฤดูกาลนั้นๆ รวมทั้งตองมี
การบันทึกใหครบถวน และลงชื่อผูปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการบันทึกขอมูล 
 5.3 ในกรณีที่มีแปลงผลิตมากกวา 1 แปลง ตองแยกบันทึกขอมูลเปนรายแปลง    

6. การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร 
 6.1 ใหมีการจดัเกบ็เอกสารเปนหมวดหมู แยกเปนฤดูการผลิตแตละฤดูกาล เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ 
และการนํามาใช 
 6.2 เก็บรักษาแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไวเปน
อยางดีอยางนอย 3 ปของการผลิตตดิตอกัน หรือตามที่ผูประกอบการ หรือคูคาตองการ เพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบยอนหลังได 
 6.3 ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ ผูประกอบการตองบนัทึกการแกไขลงในแบบบนัทึกการควบคมุเอกสาร 

7. การจัดการเพื่อใหไดผลิตผลกลวยท่ีตรงตามพันธุและตรงตามความตองการของตลาด 

 7.1 การคัดเลือกหนอพันธุ 

 7.1.1 การตรียมแปลงปลูก   ไถดินใหลึกประมาณ 20-30 เซนติเมตร เก็บเศษวัชพืชแลวตากดินไว 
25-30 วัน เพือ่ลดการระบาดของศัตรูพืช และตองเปนพื้นที่ที่ไมเคยมีการระบาดของดวงงวงกลวยและดวง
เจาะลําตนมากอน 

 7.1.2 การเตรียมหนอพันธุ   เลือกพันธุปลูกที่ตรงตามความตองการของตลาด หนอพนัธุที่จะใช
ปลูกตองมาจากแหลงพนัธุที่เชื่อถือได ปราศจากการทําลายของดวงงวงกลวย และดวงเจาะลําตน เปนหนอ
พันธุที่อยูในระยะที่มีใบแคบ ลําตนสูงไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 
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     7.1.3 การปลูก   ใชระยะปลกูไมนอยกวา 2 x 2 เมตร กอนปลูกรองกนหลุมดวยดินผสมกับปุย
คอกที่ยอยสลายดีแลว อัตรา 5 กิโลกรัม และหินฟอสเฟต อัตรา 100-200 กรัมตอหลุม วางหนอพันธุที่กน
หลุมใหลึกประมาณ 25 เซนติเมตร โดยจัดวางหนอพนัธุใหดานที่ตดิตนแมอยูในทิศทางเดียวกนั เพื่อใหมี
การออกปลีในทิศทางเดียวกนั สะดวกในการดูแลรักษา 

 7.2 การเตรียมตนกอนการออกดอก 

 7.2.1 การใสปุย    ใสปุยใหสอดคลองกับคาวเิคราะหดนิ หรือใสปุยเคมีทางดินสูตร 15-5-20 
อัตรา 100 กรมัตอตนตอคร้ัง เมื่ออายุ 1 เดือน และเมื่อตนกลวยอายุ 3, 6 และ 8 เดือนหลังปลูก ใสปุยสูตร
ดังกลาว อัตรา 200 กรัมตอตนตอคร้ัง 

 7.2.2 การใหน้ํา  ใหน้ําทันทีหลังปลูกและหลังการใสปุยทุกครั้ง เพื่อใหตนกลวยตั้งตวัไดเร็วหลัง
ปลูก และเพื่อใหปุยละลายไดหมด จากนั้นใหน้ําสม่ําเสมอตลอดระยะการเจริญเติบโต อัตรา 20 ลิตรตอพื้นที่
ทรงพุม 1 ตารางเมตร ทุก 5-7 วัน 

 7.2.3 การตัดแตงหนอ  หมั่นสํารวจการเจริญเตบิโตของหนอใหมหลังจากปลูกกลวยแลวประมาณ 
3-4 เดือน หากพบวามีหนอใหมเจริญเติบโตขึ้นมา ใชมีดสะอาดปาดหนอใหมแลวควานเอาสวนยอดของหนอ
ออกเพื่อทําลายจุดเจริญ หรือใชเสียมทีค่มขุดหนอและตัดใหขาดจากตนแม เพื่อปองกันมิใหหนอใหม
เจริญเติบโตและแยงอาหารจากตนแม ทําใหตนแมมีความสมบูรณลดลง 

  7.2.4  การปองกันกําจดัโรคที่สําคัญ  

• โรคใบลาย   เริ่มทําลายใบกลวยตั้งแตตนมีอายุ 2-3 เดือนหลังปลูก สังเกตพบดานบนของ
ใบลางเปนแถบหรือปนสีสมปนน้ําตาล และพบกลุมเสนใยและสปอรอยูใตใบ เมื่ออาการรุนแรงใบจะ
เปลี่ยนเปนสีสนิมทั้งใบและแหงเปนสนี้ําตาล เมื่อพบอาการโรค ตัดใบที่เปนโรคและเผาทําลายนอกแปลง 
แลวพนดวยสารคารเบนดาซิม 50% ดับลิวพี อัตรา 15-20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร จํานวน 2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน 

• โรคผลจุดและโรคจุดกระบนผล สังเกตพบจุดขนาดเลก็ขนาดเทาปลายเข็มหมุดบนผลกลวย
ไข มักพบอาการบนผลออนหลังจากตดัปลีแลว เมื่อพบอาการโรค พนดวยสารคารเบนดาซิม 50% ดับลิวพี 
อัตรา 30-40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ในชวงปลีเปด หรือสารไทอะเบนดาโซล 40% ดับลิวพี อัตรา 25-30 กรัมตอ
น้ํา 20 ลิตร แลวหอเครือกลวยดวยถุงพลาสติกชนิดโพลีเอทธิลีน เพื่อปองกันการทําลายของศัตรูกลวยและ
รักษาผลกลวยใหมีผิวสวย 
 

 7.2.5  การปองกันกําจดัแมลงศัตรูที่สําคัญ 

• ดวงงวงกลวย  ตัวหนอนเจาะกัดกินและไชชอนอยูภายในเหงาของกลวยใตระดบัผิวดิน
บริเวณโคนตน หนอนจะทําลายตนกลวยตั้งแตระยะหนอจนถึงระยะที่ตัดเครือแลว เมื่อพบตนกลวยที่ถูก
ทําลายตองเกบ็ออกจากแปลงและเผาทําลาย รักษาความสะอาดในแปลงปลูก แลวลดปริมาณตวัเต็มวยัโดย
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นําตนกลวยมาตัดเปนทอนยาวประมาณ 30 เซนติเมตร แลวผาครึ่งตามความยาว กองไวในสวน หางกันกอง
ละ 10 เมตร เพื่อลอตัวเต็มวยัเขามาอาศัยและจับทําลาย 

• ดวงเจาะลําตน  ตวัเต็มวัยจะวางไขตามกาบกลวยบริเวณกลางลําตน ตวัหนอนกัดกินและไช
ชอนเปนรูพรุนทั่วตน ทะลุถึงไสกลางลําตน ทําใหตนกลวยตาย หากทําลายในระยะใกลออกปลีจนถึงตก
เครือจะทําใหเครือหักพับกลางตน หรือเหี่ยวเฉายนืตนตาย เมื่อพบตนกลวยหรือปลีที่ถูกทําลายตองเก็บฝง 
หรือเผาทําลาย รักษาความสะอาดในแปลงปลูกและไมควรวางหนอกลวยที่ขุดใหม หรือที่ยังไมไดปลูกบน
พื้นดินแลวทิ้งไวขามคืนเพราะแมลงจะเขาวางไขได เมื่อพบการระบาดราดรอบโคนตนดวยสารฟโปรนิล 
5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 4 เดือน และหยดุใชสารกอนเก็บเกี่ยว 7 วัน หรือสารคลอร
ไพริฟอส 40% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือโรยรอบโคนตนดวยสารคลอรไพริฟอส 5% จี 
อัตรา 12 กรัมตอตน ทุก 4 เดือน หยุดใชสารกอนเก็บเกี่ยว 14 วนั 

• หนอนมวนใบกลวย  ตัวเตม็วัยเปนผีเสื้อ หนอนวยัแรกจะกัดกนิอยูใตใบ เร่ิมจากขอบใบ
กอนและขยายเปนแถบกวางแลวใชใบมวนหอตัวเปนหลอดยาวและใหญขึ้นตามตัว หนอนจะเขาดักแด
ภายในหลอด เมื่อพบการทําลายเก็บตวัหนอนทําลายนอกแปลง 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก  แหลงที่มาของหนอพันธุ 
 2. แบบบันทึก  การตัดแตงหนอและการตัดปลีกลวย 
 3. แบบบันทึก  การปองกันกําจัดศัตรูกลวย 

 4. เอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) 

      5. เอกสารสนับสนุน วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีหามใช 
 

 7.3  การเตรียมตนระยะออกดอก ถึงระยะกอนการเก็บเก่ียว 

 7.3.1 การตัดปลีกลวย  เมื่อตนกลวยไขและตนกลวยหอมแทงปลีแลว 7 และ 10 วันตามลําดับ ใช
มีดคมและสะอาดตัดปลีกลวยลง เพื่อใหตนกลวยมีจํานวนหวีตอเครือไมมากเกนิไป และการเรียงตัวของผล
กลวยไขภายในหวเีปนระเบยีบ ผลกลวยเจริญเติบโตและพัฒนาการไดอยางสมบูรณและตอเนื่อง 

 7.3.2  การหอเครือกลวย  หลังจากที่ไดทําการตัดปลีกลวยออกไปแลว  ควรมีการหอผล  โดยใช
ถุงพลาสติกสีฟาเจาะรู หรือแบบกนเปด หอหุมทั้งเครือ 
 

 7.3.3  การปองกันกําจดัแมลงศัตรูที่สําคัญ   
• เพล้ียแปง  ตวัออนและตวัเตม็วัยดดูกนิน้ําเลี้ยงจากเครือและผลกลวย เมือ่พบพนดวย 
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สารคารบาริล 85% ดับลิวพี อัตรา 25 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  และหอผล 
• เพล้ียไฟ  ตวัออนและตวัเต็มวัยดดูกนิน้ําเลีย้งจากผล  เมื่อพบการทําลาย พนดวยสาร 

แลมปดารไซฮาโลทริน 25% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ สารฟโปรนิล 5% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ 
คารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  หยุดพนสารกอนการเก็บเกี่ยว 15 วนั 
 

 7.4   การจัดการเพื่อใหไดผลิตผลกลวยท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคาง  

  7.4.1 ใชสารเคมี ชนิด อัตรา และเวลาตามรายละเอียดในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุมการผลิต
กลวย 
  7.4.2 ตองใชสารเคมีที่ถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบยีนวัตถุอันตราย และมีคําแนะนําบนฉลาก
ใหใชกับพืชนัน้ ๆ 
  7.4.3 ตองไมใชสารเคมีที่ระบุในทะเบียนวตัถุอันตรายที่หามใช (รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทาง
การเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535))  และทีร่ะบุในรายการสารเคมีที่
ประเทศคูคาหามใช ตองหยุดใชสารเคมกีอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุม
การผลิตกลวย 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก การปองกันกําจัดศัตรูกลวย 

 2. เอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) 

  3. เอกสารสนับสนุน วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีหามใช 

 7.5  การจัดการเพื่อผลิตกลวยท่ีปลอดจากศัตรูพืช 

  7.5.1 สํารวจการเขาทําลายของศัตรูกลวย 
   -  สํารวจการเขาทําลายของดวงเจาะลําตน เพล้ียไฟ เพล้ียแปง โรคผลจุดและโรคจดุกระบน
ผล ทุก 7-10 วนั ตั้งแตเร่ิมปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อประเมินความเสียหายระดับเศรษฐกิจ ดังนี ้
 

ดวงเจาะลําตน   
เพล้ียไฟ ความเสียหายระดับ

เศรษฐกิจ 
พบการทําลาย 

เพล้ียแปง   
โรคผลจุดและโรคจุด
กระบนผล 

ความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจ 

พบอาการโรค 

• 
• 

• 
• 
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  7.5.2 ปองกันกําจัดศัตรูกลวย   เมื่อสํารวจพบความเสยีหายระดับเศรษฐกิจในขอ 7.5.1 เลือกใช
วิธีการปองกันกําจัดใหไดผล  ดังนี ้

   7.5.2.1  ดวงเจาะลําตน  ปองกันกําจดัเชนเดียวกับขอ 7.2.5 

                  7.5.2.2 เพล้ียไฟ ปองกันกําจดัเชนเดียวกับขอ 7.3.3 

                       7.5.2.3 เพล้ียแปง  ตัวออนและตัวเต็มวัยดดูกินน้ําเลี้ยงจากกาบใบบริเวณลําตน ที่คอยอด และ
บริเวณโคนตน ทําใหลําตนเนาและแหง ใบกลวยเปนสีเหลือง ลําตนแคระแกรน ชะงักการเจริญเตบิโต 
ทําใหผลผลิตลดลง เครือกลวย หวแีละผลกลวยมีขนาดเล็กกวาปกติ เมื่อพบการระบาดพนดวยสาร    
คารบาริล 85% ดับลิวพี  อัตรา 25 กรัม หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 7 วนั 

   7.5.2.4 โรคผลจุดและโรคจดุกระบนผล  ปองกันกําจดัเชนเดียวกับขอ 7.2.4 

      เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก   การปองกันกําจัดศัตรูกลวย 

  7.5.3  ตรวจสอบผลการปองกันกําจัด    ผลผลิตกลวยตองไมเสียหาย หรือเสียหายนอยมากจากการ
เขาทําลายของศัตรูกลวย และตองไมพบไขหรือศัตรูกลวยอยูบนผลที่เก็บเกี่ยวจากตนแลว ถาพบตองคัดแยก
ไวตางหาก 

 7.6  การเก็บเก่ียวและการปฏบิัติหลังการเกบ็เก่ียวในแปลง 

 7.6.1 อายุการเก็บเก่ียว  เก็บเกี่ยวเมื่อ 45 วนัหลังจากตดัปลีแลว กรณีเปนกลวยไข และไมนอยกวา 
90 วันหลังตดัปลีแลว กรณีเปนกลวยหอม 

 7.6.2 วิธีการเกบ็เกี่ยว    เก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวัง โดยใชมีดสะอาดและคมตัดเครอืกลวย ระวังมิ
ใหเครือกลวยสัมผัสพื้นดินโดยตรง โดยใชแรงงานที่มีความชํานาญในการเก็บเกีย่ว รวบรวมกลวยที่เก็บ
เกี่ยวแลววางในภาชนะบรรจุ หรือพาหนะขนยายที่สะอาด ตองมีวัสดุหนานิ่มวางคัน่ระหวางเครือกลวย เพื่อ
ปองกันผลกลวยชํ้า แลวขนยายไปยังโรงเรือนภายในแปลง หรือในที่รมที่มีอากาศถายเททันท ี

  7.6.3  การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว  
   7.6.3.1  ทําความสะอาดเครือกลวยดวยน้ําสะอาด แลวใชมีดคมและสะอาดตัดหวีกลวยออก
จากเครือ ระวังมิใหขั้ว-หวีชํ้า ปลิดซากดอกแหงที่ปลายผลออก   
   7.6.3.2  คัดแยกหวีกลวยที่เสียหายจากการเก็บเกี่ยว หรือการเรียงตัวของผลภายในหวีไมเปน
ระเบียบ หรือมีตําหนิจากศัตรูพืชและสาเหตุอ่ืนแยกไว และนําไปใชประโยชนตามคําแนะนํา หรือแผนที่
กําหนดไว   
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   7.6.3.3   บรรจุหวีกลวยที่คัดแยกแลวในภาชนะบรรจุตามความตองการของตลาด รอการ
ขนสงหรือรวบรวมไปยังแหลงรวบรวมหรือผูรับซ้ือทันที 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก        การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในแปลง 
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