
สารบัญ 
 
ลําดับท่ี หนา 
1.  นโยบายคุณภาพมะขามหวาน 2 
2.  วัตถุประสงคคุณภาพมะขามหวาน 4 
3.  แผนควบคุมการผลิตมะขามหวาน 6 
4.  ระเบียบปฏิบัติ GAP (Good Agricultural Practice) 14 
5.  ระบบการผลิตมะขามหวานระดับเกษตรกร 22 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

นโยบายคุณภาพมะขามหวาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ก)    นโยบายคุณภาพ  

นโยบายคุณภาพมะขามหวาน 
 

“เราจะผลิตมะขามหวานทีมี่คุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีพงึพอใจของคูคาและผูบริโภค” 
 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพมะขามหวาน ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตมะขามหวาน 
ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP มะขามหวาน”  ของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ จะดําเนินการดังนี้ 

1. บุคลากรทุกคนในสวนมีสวนรวมในระบบการจัดการคุณภาพ 
2. ผลิตมะขามหวานอยางซื่อตรง ตามความตองการของคูคาและผูบริโภค และไดมาตรฐาน 
3. พัฒนาบุคลากร และผลิตผลอยางตอเนื่อง 
4. ธํารงรักษาและทบทวนระบบพรอมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัย 
 

 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตมะขามหวาน ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP มะขาม
หวาน”  ยืนยันการผลิตมะขามหวานเพื่อใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ตาม“ระเบียบปฏิบัติ GAP ระบบ
การผลิตมะขามหวานระดับเกษตรกร” เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในสินคามะขามหวาน  ดังนี้ 

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

 
 
 
  ลงชื่อ  ………………………………………. 
      (……………………………………….) 

  “เกษตรกร” การผลิตมะขามหวาน 
 ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP มะขามหวาน” 
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วัตถุประสงคคุณภาพมะขามหวาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ข)    วัตถุประสงคคุณภาพ                                             
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วัตถุประสงคคุณภาพมะขามหวาน 
 
 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตมะขามหวาน ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP มะขาม
หวาน” ของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ ดังนี้ 

1. ผลิตมะขามหวานที่ตรงตามพันธุ ฝกไมมีรอยแตก  
2. ผลิตมะขามหวานที่ปลอดภยัจากสารพิษตกคาง 
3. ผลิตมะขามหวานที่ปลอดจากศัตรูพืช 
 
 

 
 
   
   

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนควบคุมการผลิตมะขามหวาน 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



(ค)     แผนควบคุมการผลิต 
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  แผนควบคุมการผลิตมะขามหวาน 
 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพมะขามหวาน “เราจะผลิตมะขามหวานที่มีคุณภาพและได
มาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจของคูคาและผูบริโภค”  และบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ  ดังนี้  

1. ผลิตมะขามหวานที่ตรงตามพันธุ  
2. ผลิตมะขามหวานที่ปลอดภยัจากสารพิษตกคาง 
3. ผลิตมะขามหวานที่ปลอดจากศัตรูพืช 
 

 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตมะขามหวาน ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP มะขาม
หวาน” ของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีแผนควบคุมการผลิต  ดังรายละเอียดที่
แนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ค)     แผนควบคุมการผลิต 

แผนควบคุมการผลิตมะขามหวาน 

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

1. การเลือกและเตรียม
พันธุปลูก 

ผลผลิต
ดอยคุณ 
ภาพ 

กิ่งพันธุตองมา
จากแหลงผลิต
ที่มีคุณภาพ
และเชื่อถือได 

CCP ตรงตามพันธุ  
 

• •   ตรวจสอบแหลงที่มาและ
ประวัติของกิ่งพันธุ 

• เลือกกิ่งพันธุทีม่ีคุณภาพดี
ตรงตามมาตรฐานพันธุ จาก
แหลงพันธุที่เชื่อถือได 

พันธุและแหลง 
ที่มาของกิ่งพนัธุ 

2. การเตรียมตนหลัง
การเก็บเกี่ยว 

       

   2.1  การตัดแตงกิ่ง ตนไม
สมบูรณ 

ตัดแตงกิ่งตาม
คําแนะนํา 

CP ทรงพุมไมทึบ และไม
มีกิ่งที่ถูกโรคและ
แมลงทําลาย 

•  ทรงพุมโปรง • ตัดแตงกิ่งกระโดง กิ่งแหง • วัน เดือน ป ที่
ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 

  2.2 การใสปุย  ตนไม
สมบูรณ 
ผลผลิตดอย
คุณภาพ 

ใสปุยตาม
คําแนะนํา 

CP •  ตนมีการแตกใบ 
ออนนอยกวา 50%
ของทรงพุม 
•  ผลิตผลดอยคุณภาพ 

• ตนมะขามมีใบนอย ตนไม
สมบูรณ 

• ใสปุยใหสอดคลองกับคา 
วิเคราะหดิน   
• หลังการเก็บเกีย่วใสปุยเคม ี
ทางดินสูตร 15-15-15  อัตรา 1 
ใน 3 ของเสนผานศูนยกลาง
ทรงพุม (ไมเกนิครั้งละ 2 กก.) 

• ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณปุยที่ใช 

 
 
 
 

  2.3  การปองกัน
กําจัดแมลงศัตรู
มะขาม 
 
 

ตนและ 
ใบไม
สมบูรณ 
 
 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 
 
 
 

CP 
 
 
 

สํารวจพบการทําลาย
ใบและกิง่ของแมลง
กินนูน หนอนคืบ
ละหุง  และไรแดง  

แมลงกินนูน  :   สํารวจการเขา
ทําลายทุก 7 วนั ในเวลา
กลางคืน 
 
 

• •  พนดวยสารคารบาริล 85%  
ดับลิวพี  อัตรา 60 กรัม หรือ
สารคารโบซัลแฟน 20%  อีซี 
อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร 

ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
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(ค)     แผนควบคุมการผลิต 

แผนควบคุมการผลิตมะขามหวาน 

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

เขาทําลายทุก 7 วัน ในชวงการ
แตกใบออน  
 
 
ไรแดง : ดูดกนิน้ําเลี้ยง ทําให
ชอดอกแหงและรวง 

• 

• 

พนดวยสารคารบาริล 85%  
ดับลิวพี อัตรา 40 กรัม หรือ ไซ
เปอรเมทริน 15% อีซี  อัตรา 10 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
 

พนดวยสารอามีทราช 20%  
อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร จํานวน 1-2 ครั้ง หางกนั 7-
10 วัน 

• ชนิด  อัตรา  เวลา  
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
 

   2.4  การปองกัน
กําจัดโรค 

ตนและ 
ใบไม
สมบูรณ 
 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 

CP เมื่อสังเกตพบอาการ
โรคราแปง ไมเกิน 
10% ของจํานวนที่สุม
สํารวจ  
 
     

• สํารวจและประเมินอาการ
โรคที่ใบ และยอดออนใน
ระยะออกดอก 
 
 
โรคราแปง : พบรอยแผลบน
ใบออน  ใบออนสีซีด พบผง
ละเอียดสีขาวบนใบและใตใบ 

 
 
 
 
 
  ตัดแตงกิ่งใหโปรง ถาพบการ
ระบาดมากกวา 10%  พนดวย
กํามะถันผง 85% ดับลิวพี 
อัตรา 50 กรัม หรือสารไดโน
แคป 9.5% ดับลิวพี อัตรา 30 
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
• วิธีปฏิบัติอื่น 
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(ค)     แผนควบคุมการผลิต 

แผนควบคุมการผลิตมะขามหวาน 

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

3. การเตรียมตนกอน
การออกดอก 

       

 
 
 
 

  3.1  การใสปุย  
 
 

ตนมะขาม
ออกดอก 
นอย และ
ผลผลิตต่ํา 

ใสปุยตาม
คําแนะนํา 

CP ตนสมบูรณ 
 
 

• •   ตนมะขามมีใบนอย ตนไม
สมบูรณ 
 

ใสปุยสูตร 12-24-12  อัตรา 1 
ใน 3 ของเสนผานศูนยกลาง
ทรงพุม (ไมเกนิครั้งละ 2 กก.) 

ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณปุยที่ใช 
 

   3.2  การปองกัน
กําจัดโรคและแมลง 

ตนและ 
ใบไม
สมบูรณ 
 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 
 

CP 
 
 
 

สํารวจการทําลายของ
โรคและแมลงตามคา
ควบคุมที่กําหนด 

• • •   สํารวจการทําลายของโรค
และแมลง ตามที่กลาวมา
ขางตน 

ปองกันกําจดัตามคําแนะนํา
ขางตน 

ขอมูลการสํารวจ
ศัตรูพืช 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 

4. การเตรียมตนระยะ
ออกดอกถึงระยะ
กอนการเก็บเกี่ยว 

       

   4.1  การปองกัน
กําจัดศัตรูมะขาม 

ผลผลิต
ดอย
คุณภาพ 

สํารวจชนิด
และปริมาณ
ศัตรูทําลาย
ผลผลิตมะขาม
ทุก 5-7 วัน 
ตั้งแตเริ่มติดฝก

CCP พบการทาํลายของ 
หนอนเจาะฝก 

มากกวาหรือเทากับ 
20% ของจํานวนที่สุม
สํารวจ 
 

หนอนเจาะฝก : สํารวจการเขา
ทําลายฝกออนระยะเมล็ดสีเขียว
ใส  จนถึงฝกเริ่มสุก 
 
 
 

•  เก็บฝกมะขามที่มีรองรอยการ 
ทําลายเผาทําลาย หรือพนดวย
สารคารโบซัลแฟน 20% อีซี 
อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 14 วัน 
 

• ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
• วิธีปฏิบัติอื่นๆ 
นอกจากการใช
สารเคมี 
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(ค)     แผนควบคุมการผลิต 

แผนควบคุมการผลิตมะขามหวาน 

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

พบการระบาดของ 
โรคฝกเนา ไมเกิน 5% 
           

โรคฝกเนา  :  สํารวจการเกดิเสน
ใยของเชื้อราสาเหตุของโรคฝก
เนาในเนื้อฝกหรือบนฝก ใน
ระยะฝกเริ่มเปลี่ยน เปนสี
น้ําตาลจนถึงฝกแหง 

• ในระยะฝกเริ่มเปลี่ยนสีเปนสี 
น้ําตาลจนถึงฝกแหง ถามีฝนตก
ติดตอกันควรเริ่มพนสารเคมี
กําจัดโรคพืช  
• พนดวยสารคารเบนดาซิม 
50% ดับลิวพี อัตรา 15 กรัมตอ
น้ํา 20 ลิตร จํานวน 1-2  ครั้ง หาง
กัน 7-10 วัน หยุดพนสารกอน
เก็บเกีย่ว 14  วนั 
 

   4.2  การใสปุย ผลผลิต
ดอย
คุณภาพ 

ใสปุยตาม
คําแนะนํา 

CP ฝกมีการเจริญเติบโต
ตามระยะการ
พัฒนาการของแตละ
พันธุ 
 

• • •   สํารวจการเจรญิเติบโตของ
ฝกทุก 1 เดือน  

  ใหปุยทางใบสูตรเสมอ เชน 
12-6-18  อัตรา 100 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร 

ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณปุยที่ใช 

5. การจัดการเพื่อผลิต
มะขามที่ปลอดภัย
จากสารพิษตกคาง 

ผลผลิตไม
ปลอดภัยตอ
ผูบริโภค 

ใชสารเคมี
ตามที่ระบุ 

CCP ใชสารเคมีเฉพาะที่
ระบุไวในแผน
ควบคุมการผลิต
มะขาม        

•  ติดตามการใช และตรวจ 
สอบบันทึกชนิด อัตรา 
ปริมาณการใช และชวงเวลาที่
ใชสารเคมี 
 

• ปฏิบัติตามวิธีการแกไขปญหา 
ในแผนควบคุมการผลิตมะขาม
อยางเครงครัด 

• ชนิด เวลา และ 
ปริมาณสารเคมี     ที่
ใช 
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(ค)     แผนควบคุมการผลิต 

แผนควบคุมการผลิตมะขามหวาน 

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

6. การจัดการเพื่อผลิต
มะขามที่ปลอดจาก
ศัตรูพืช 

       

   6.1 การปองกัน
กําจัดศัตรูมะขาม 

ผลผลิต
ดอย
คุณภาพ 

สํารวจชนิด
และปริมาณ
ศัตรูทําลาย
ผลผลิตมะขาม
ทุก 5-7 วัน 
ตั้งแตเริ่มติดฝก
จนกระทั่งเก็บ
เกี่ยว 

CCP พบการทาํลายของ 
หนอนเจาะฝก 

มากกวาหรือเทากับ 
20% ของจํานวนที่สุม
สํารวจ 
 
 
 
พบการระบาดของ 
โรคฝกเนา ไมเกิน 5% 
           

หนอนเจาะฝก : สํารวจการเขา
ทําลายฝกออนระยะเมล็ดสีเขียว
ใส  จนถึงฝกเริ่มสุก 
 
 
 
 
 
โรคฝกเนา  :  สํารวจการเกดิเสน
ใยของเชื้อราสาเหตุของโรคฝก
เนาในเนื้อฝกหรือบนฝก ใน
ระยะฝกเริ่มเปลี่ยน เปนสี
น้ําตาลจนถึงฝกแหง 

•  เก็บฝกมะขามที่มีรองรอยการ 
ทําลายเผาทําลาย หรือพนดวย
สารคารโบซัลแฟน 20% อีซี 
อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 14 วัน 
 
 
 
• ในระยะฝกเริ่มเปลี่ยนสีเปนสี 
น้ําตาลจนถึงฝกแหง ถามีฝนตก
ติดตอกันควรเริ่มพนสารเคมี
กําจัดโรคพืช  
 พนดวยสารคารเบนดาซิม 50% 
ดับลิวพี อัตรา 15 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร จํานวน 1-2  ครั้ง หางกนั 7-
10 วัน หยุดพนสารกอนเก็บ
เกี่ยว 14  วนั 

• ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
• วิธีปฏิบัติอื่นๆ 
นอกจากการใช
สารเคมี 
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(ค)     แผนควบคุมการผลิต 

แผนควบคุมการผลิตมะขามหวาน 

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

7. 
 
 

การเก็บเกี่ยวและ
ปฏิบตัิหลังการเก็บ
การเกี่ยว 

       

   7.1 อายุการเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสม 
 

ผลิตผลดอย
คุณภาพ 

 

เก็บเกีย่วที่อายุ
เหมาะสมของ 
แตละพันธุ 

CCP   มีการคละปนของ 
ผลผลิตที่ออนไมเกนิ 
10%ของผลผลิตทั้ง 
หมด 

•  นับจํานวนวันหลังดอกบาน 
 

•  เก็บเกีย่วฝกทีแ่กไดที่ตามอาย ุ
ที่เหมาะสมของแตละพันธุ 
 

• บันทึกวนัดอก 
บานของแตละพันธุ
และวนัที่เก็บเกี่ยว 
 

   7.2 วิธีการเกบ็เกี่ยว 
 

ผลผลิต
เสียหาย 
 

เก็บเกีย่วดวย
ความระมัดระวัง 
 

CCP 
 

 ผลผลิตเสียหายไมเกิน 
 10% ของผลผลิตทั้ง หมด

•  ใชแรงงานที่มคีวามชํานาญ 
และใชอุปกรณที่เหมาะสม 
 

•  จัดอบรมใหความรูในวิธีการ 
เก็บเกีย่วที่ถูกตองใหแกแรงงาน 
ที่จะทําการเกบ็เกี่ยว 

• จํานวนผลิตผล 
ที่เสียหายจากการ
เก็บเกีย่ว 
• จํานวนผลิตผล 
คุณภาพ 
• วันเดือนปที่เกบ็ 
เกี่ยว 

 7.3 การปฏิบัติหลัง 
การเก็บเกีย่ว 
    7.3.1 การคัดแยก
ผลิตผลที่มีศัตรูพืช 
 
 

ผลิตผลดอย
คุณภาพ 
และไม
ปลอดจาก
ศัตรูพืช 
 

ตรวจสอบและ 
คัดแยกฝกที่มี
ศัตรูพืชหรือ
รองรอยการเขา
ทําลายของ
ศัตรูพืช 

CCP 
 

ไมมีศัตรูพืชและ/หรือ
รองรอยการเขาทําลาย
ของศัตรูพืชติดมากับ
ผลิตผล 
 

•  ตรวจสอบและคัดแยกผลิตผล 
ที่ถูกทําลายจากศัตรูพืช และ/
หรือพบศัตรูพชืติดอยูบน
ผลิตผล 
 

• คัดแยกผลิตผลที่มีศัตรูพืชและ 
รองรอยการเขาทําลายของ
ศัตรูพืชออก 
 

• ผลการตรวจสอบ 
และคัดแยก 
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(ค)     แผนควบคุมการผลิต 

แผนควบคุมการผลิตมะขามหวาน 

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

   7.3.2  การคัด
ขนาด 

มีการคละ
ปนผลิตผล
ตางชั้น 
ขนาด 

คัดแยกผลิตผล
ตรงตามชั้นขนาด 
 

CP มีการคละปนของ 
ผลิตผลตางชั้นขนาด 
(สูงกวา หรือต่ํากวา 1 
ชั้นขนาด) ไมเกิน 10% 
ของผลิตผลในชั้นขนาด
นั้นๆ 
 

• •   ตรวจสอบความถูกตองจาก
การคัดขนาด 

คัดผลิตผลที่ไมตรงตามชั้น
ขนาดออก 

•  ผลการคัดแยก 
และเปอรเซ็นต
ผลิตผลที่มีการคละ
ปน 
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ระเบียบปฏิบัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
 

ระบบการผลิตมะขามหวานระดับเกษตรกร 



  

 ระเบียบปฏิบตัิ GAP (Good Agricultural Practice) 
ระบบการผลิตมะขามหวานระดับเกษตรกร 

 
1. ขอบขาย 

ระเบียบปฏิบัตฉิบับนี้ ครอบคลุมระบบการผลิตมะขามหวานในทุกขั้นตอนการผลิตที่ดําเนินการใน
ระดับเกษตรกร เพื่อใหไดผลิตผลมะขามหวานที่มีคณุภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและ
ผูบริโภค 

2. นิยาม 

 - 

3. ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 

ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมินใหเปนไปตามระบบการผลิตมะขาม
หวาน  ตามตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด  และวิธีการตรวจประเมิน   
 

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

1. แหลงน้ํา • น้ําที่ใช ตองไดจากแหลงที่ไมมี
สภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการ
ปนเปอน 

• ตรวจพินจิสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบ และวิเคราะห
คุณภาพน้ํา 

2. พื้นที่ปลูก • ตองเปนพื้นทีท่ี่ไมมีวัตถุอันตรายที่จะ
ทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนใน
ผลิตผล 

• ตรวจพินจิสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบ และวิเคราะห
คุณภาพดิน 

3. การใชวัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตร 

• หากมีการใช ใหใชตามคําแนะนําหรือ
อางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  หรือตาม
คําแนะนําในฉลากที่ขึ้นทะเบยีนกับกรม
วิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ 
• ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับ
รายการสารเคมีที่ประเทศคูคาอนุญาต 

• ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร (รายละเอียด
ภาคผนวก ก ขอ 1.3) 
• ตรวจบันทกึขอมูลการใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร และสุมตัวอยางวิเคราะห
สารพิษตกคางในผลิตผล กรณีมีขอสงสัย 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

 ใหใช 
• หามใชวัตถุอันตรายที่ระบใุนทะเบยีน 
วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีห่ามใช 

 

4. การเก็บรักษา
และการขนยาย 

• สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด มีอากาศ 
ถายเทไดดี สามารถปองกันการปนเปอน
จากวัตถุแปลกปลอม วัตถุอันตราย และ
สัตวพาหะนําโรค 
• อุปกรณและพาหนะในการขนยาย 
ตองสะอาดปราศจากการปนเปอนส่ิง
อันตรายที่มีผลตอความปลอดภัยในการ
บริโภค 
• ตองขนยายผลติผลอยางระมัดระวัง 

• ตรวจพินจิสถานที่ อุปกรณ ภาชนะ
บรรจุขั้นตอน และวิธีการขนยายผลิตผล 

5. การบันทึกขอมูล • ตองมีการบันทึกขอมูลแหลงที่มาของ
พันธุและตนพนัธุ 
• ตองมีการบันทึกขอมูลการใชวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร 
• ตองมีการบันทึกขอมูลการเก็บเกีย่ว 
และการปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว 

• ตรวจบันทกึขอมูลของเกษตรกรตาม
แบบบันทึกขอมูลทั้งหมด 

6. ผลิตผลปลอด
จากศัตรูพืช 

• สํา ารเขาทําลายของหนอนเจ
 และโรคฝกเ
รวจก าะ 

ฝก นา ถาพบการทําลายของ

มมี 
อ่ืน 

กํา ขามหวาน 
ามหวานที่เก็บ หนอนเจาะฝกมากกวาหรือเทากับ 20% 

ของจํานวนทีสุ่มสํารวจหรือพบอาการ
โรคฝกเนา ตองปองกันกําจัด 
• ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลวตองไ
หนอนเจาะฝก โรคฝกเนา และศัตรู
ถาพบตองคัดแยกไวตางหาก 

• ตรวจสอบบันทึกขอมูลการปองกัน 
จัดศัตรูมะ

• ตรวจพินจิผลิตผลมะข
เกี่ยวแลว 

7. การจัดการ
ลิต

าม

อกิ่งพันธุทีม่ีคุณภาพ

ที่เชื่อถือได 

• ตรวจสอบบันทึกแหลงที่มาของพันธุ

มุการผลิต 
กระบวนการผ
เพื่อใหไดผลิตผล
มะขามหวานตรง

• เลือกพันธุปลูกที่ตรงตามคว
ตองการของตลาด 
• เลือกตนพันธุหรื
ดีตรงตามมาตรฐานพันธุจากแหลงพันธุ

และตนพนัธุ 
• ตรวจบันทกึตามแผนควบค
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

ตามพันธุและได
คุณภาพ 

• ทําการผลิตภายใตระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP มะขามหวาน และปฏิบัติ

 ตามแผนควบคุมการผลิตอยางเครงครัด
8. การเก็บเก่ียวและ
การปฏิบตัิหลังการ

วานดวยไอน้ําเดือดนาน
และ

รของตลาด ไมมีการคละปนของ

• ตรวจสอบบันทึกขอมูลการเก็บเกีย่ว 
และการปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว 

 เก็บเก่ียว 

• เก็บเกีย่วมะขามหวานที่อายกุารเก็บ
เกี่ยวที่เหมาะสมดวยความระมัดระวัง 
• อุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะ
บรรจุและวิธีการเก็บเกีย่วจะตองไม
กอใหเกิดอันตรายตอคุณภาพผล และ
ปนเปอนส่ิงอันตรายที่มีผลตอการ
บริโภค 
• ผ่ึงลมตามคําแนะนํา หรือนึ่งฝก
มะขามห
ประมาณ 10-25 นาทีเพื่อกําจดัโรค
แมลง 
• ผลิตผลมีคุณภาพตรงตามความ
ตองกา
ผลิตผลดอยคุณภาพ เศษหิน เศษดินและ
วัสดุเจือปนอืน่ๆ 

• ตรวจพินจิผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลวและ
การจัดการหลังการเก็บเกีย่วแลว 
• ตรวจพินจิอุปกรณ ภาชนะบรรจุ  
ขั้นตอนและวธีิการเก็บเกีย่ว 

 
ฏิบตัิตามระบบก4. คําแนะนําหลักการป ารผลิตมะขามหวาน 

    4.1  คําแนะนาํหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตนี้มีไว เพื่อใชแนะนาํเกษตรกรใหผลิตมะขามหวาน
ตรกร ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไวใน 

 

ตามระบบการผลิตทั้งหมดทุกขั้นตอนที่ดําเนินการในระดบัเกษ
ภาคผนวก ก. 
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น้ําใชในระหวางกระบวนการ
ผลิตสัมผัสกับผลิตผลโดยตรง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช ไมใช 

มีการใชน้ําภายใน 2 วัน กอนการเก็บเกี่ยว 
หรือมีสวนใดของพืชที่ไดรับน้ําแลวเก็บ
ความชื้นไวจนอาจเปนบอเกิดของจุลินทรีย 

ความเสี่ยงต่ําไมใช  

น้ําใชไหลผาน หรือมาจากแหลง
น้ําที่อาจปนเปอนจากมูลสัตว 

ใช ไมใช 

ใช 
หรือไมแนใจ 

วิเคราะหคุณภาพน้ํา และตรวจพบ
ปริมาณจุลิ ียโคลิฟอรม

มากกวา

ไมใช ใช นทร
 1,000 ตัว/100 มิลลิลิตร 

สุมตัวอยางผลิตผลและตรวจ 
พบ E. coli  มากกวา 20 ซีเอฟยู/
กรัม (CFU/g) 

ความเสี่ยงตํ่า แตควรมีการ 
ตรวจสอบซ้ําอยางสม่ําเสมอ

ไมใช 
 

• ตรวจสอบแหลงที่มาของการปนเปอน 

• ลดความเสี่ยงโดยการบําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือปองกันมิใหน้ําใชสัมผัสกับผลิตผล
โดยตรง หรือเปล่ียนไปใชน้ําจากแหลงอื่น 

ใช 
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แผนภูมิ 1  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในระหวางกระบวนการผลิต 

น้ําที่ใชกับผลิตผลในการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวเปนน้ําที่ 

ใชบริโภคได 
 

 ใช

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิ 2  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว 

ไมใช 
หรือไมแนใจ 

 

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
และพบ E. coli มากกวา 

20 ซีเอฟยู/กรัม (CFU/g) 

ไมใช ความเสี่ยงต่ํา 

ความเสี่ยงต่ําแตควรมีการ
ตรวจสอบซ้ําอยางสม่ําเสมอ ใช 

บําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือเปลี่ยนไปใชน้ําจากแหลงอื่น 
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มีการใชสารเคมีปองกันกําจัด 
ศัตรูพืชตอเนื่องเปนเวลานาน  

 
ไมใช ใช 

หรือไมแนใจ  

 

 
ผลิตผลอยูใกลผิวดิน 
หรือสัมผัสกับดิน

ไมใช ไมมีความเสี่ยง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช ไมใช 

ไมใช ตรวจสอบหาสารพิษ 
ตกคางในดิน 

มกีารปลูกพืชลงในแปลงแลว 

ใช ใช 

ตรวจสอบพบสารพิษกลุม OC และ OP 
เกินคาความปลอดภัยมาตรฐาน 

เปลี่ยนพื้นที่ปลูก หรือเลือกปลูกพืช 
ที่ผลิตผลไมสัมผัสกับดินโดยตรง 

ไมใช ใช ไมมีความเสี่ยง 
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กักกันพืช โดย 

• จัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดสารพิษตกคาง หรือ 

• กําจัดผลิตผล และ 

• หามจําหนายผลิตผลที่มีสารพิษตกคางเกินคาความ
ปลอดภัยมาตรฐาน หรือนําไปเลี้ยงสัตว 



  

 

 
 

 

 

 

แผนภูมิ 3  Decision tree ความเสี่ยงเนื่องจากสารพิษตกคางในดิน สารพิษกลุม OC คือ กลุมออรแกโนคลอรีน  
                 (organochlorine) OP คือ กลุมออรแกโนฟอสเฟต (organophosphate) 

ใชปุย และสารเสริม
ประสิทธิภาพปุยประเภทใด 

 

 

 

 

 

แรธาตุตาง ๆ ปุยเคมี และผลิตภัณฑที่ไมมี
สวนตาง ๆ ของสัตวเปนองคประกอบ  

หรือหากมีก็ผานการบําบัด และตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานแลว 

เปนผลิตภัณฑจากสวนตาง ๆ 
ของสัตวที่ยังสดอยู 

 

 

 

 

ผล ไมมีความเสี่ยง 
หรือความเสี่ยงต่ํา 

ไมใช 

 

 
ใช 

หรือไมแนใจ
ตองมีการจัดการ 
เพื่อลดความเสี่ยง 

 
 

ิตผลสัมผัสกับผลิตภัณฑ 
โดยตรง หรือสัมผัสผานทาง

แผนภูมิ 4  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียเนื่องจากปุยและสารเสริมประสิทธิภาพปุย 
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ภาคผนวก  
 

คําแนะนําหลักการปฏบิัติตามระบบการผลิต 
มะขามหวาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก  
คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตมะขามหวาน 

 1. การจัดการสุขลักษณะสวน 

 1.1 จัดทําประวัตสิวนและการใชประโยชนท่ีดินในสวน 

 1.1.1 มีการจัดทําขอมูลประจําแปลง โดยรวมชื่อเจาของสวน  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 มะขามหวาน โดยดําเนินการตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธี
เก็บตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะหบันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางดินลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบ
แจงผลการวิเคราะหดนิไวเปนหลักฐาน  

 1.2  แหลงน้ําและคณุภาพน้ํา 

 1.2.1 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตและน้ําที่ใชลางผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ว ควรเปนน้ําที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับการใชในการเกษตร ตองไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่
กอใหเกิดการปนเปอนส่ิงที่เปนอันตราย กรณีจําเปนตองใช ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้น
ไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตได   
 1.2.2 ควรมีการเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 ครั้ง ในระยะเริม่ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP 
มะขามหวาน ตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห สงหองปฏิบัติการที่
เชื่อถือได เพือ่วิเคราะหการปนเปอนเนื่องจากสารเคมี แรธาตุ บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางน้ําลงในแบบ
บันทึก 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  ใหปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของมะขามหวาน 
  
 

 23 



 

 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. เอกสารสนับสนุน        รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร(ไมไดขึ้นทะเบียนวัตถุ 
  อันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)  

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
นําไปเก็บในสถานที่เกบ็ 
 2.2.2 มีการตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร ตามแผนการบํารุงรักษาที่
กําหนดไว พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจซอมทุกครั้ง ลงในแบบบันทกึ 
 2.2.3 เครื่องมือ อุปกรณ และภาชนะที่ใชในการบรรจุ และขนสงผลิตผล ตองมีการทําความ
สะอาดทุกครั้งกอนการใชงาน และเมื่อใชงานเสร็จแลวตองทําความสะอาดกอนนําไปเก็บ 
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 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 ระเบยีบปฏิบัติของแตละประเด็นตามความเหมาะสมในแต
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 
4.2.1.1 ควรใชเครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ ใหสอดคลองกับธรรมชาติของแตละพืช เพื่อ

ปองกันการชอกช้ําของผลิตผลเนื่องจากการเก็บเกีย่ว 
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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 ในกรณทีี่ไมสามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผล และภาชนะขนยายสารเคมีหรือปุยได 
ตองทําความสะอาดจนแนใจวาไมมีการปนเปอนดังกลาว 

4.2.1.5 ภาชนะทีใ่ชในการบรรจุขัน้ตนเพือ่การขนถายภายในสวนไปยงัพืน้ที่คัดแยกบรรจ ุ ตอง
เหมาะสมมีรูปแบบภาชนะ มวีัสดุกรุภายในภาชนะเพื่อปองกันการกระแทกเสียดสี 

4.2.1.6 การจัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกีย่วในสวนตองเหมาะสมกับธรรมชาติ
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 เอกสารที่ใชในการปฏิบตัิงานสวน ไดแก 
  5.1.1 นโยบายคณุภาพของสวน  
 5.1.2 วัตถุประสงคคณุภาพของสวน  
 5.1.3 ขอบเขตการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของระบบการจดัการคุณภาพ  
 5.1.4 แผนควบคุมการผลิตเฉพาะพชื  
 5.1.5 ระเบียบปฏิบัตติาง ๆ ในการปฏิบัติงานสวน 
 5.1.6 วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ตามระเบยีบปฏิบัติ 
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 5.1.7 แบบบนัทกึการปฏิบัติงานสวน 
 5.1.8 เอกสารสนบัสนุน 
 5.1.9 หลักฐานการฝกอบรม การจัดซื้อ จัดหาปจจยัการผลิต (ถามี) 
 5.1.10 หลักฐานผลการตรวจวิเคราะห ดนิ น้ํา ปจจัยการผลติ และสารตกคางในผลิตผลที่สวนไดมี
การดําเนินการเพื่อใหบรรลุตามวตัถุประสงคคุณภาพ ตามความจําเปน 
 5.1.11 เอกสารอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ   รวมถึงขอ
สัญญาในการจัดซื้อผลผลิตกับคูคา  
 5.1.12 จัดทํารายการเอกสาร และบนัทึกที่อยูในครอบครอง ลงในแบบบันทกึ  

 5.2 เอกสารหรือแบบบันทึก ตองจัดทําใหเปนปจจุบันสําหรับการผลิตในฤดูกาลนั้น ๆ รวมทั้งตองมี
การบันทึกใหครบถวน และลงชื่อผูปฏิบัติงานทุกครั้งที่มีการบันทึกขอมูล 
 5.3 ในกรณีที่มีแปลงผลิตมากกวา 1 แปลง ตองแยกบนัทึกขอมูลเปนรายแปลง    

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

7. การจัดการเพื่อใหไดผลมะขามหวานที่ตรงตามพันธุ และแข็งแรงสมบูรณ 

 7.1 การเลือกและเตรียมพันธุปลูก 

 7.1.1 การเลือกพันธุ   เลือกพันธุปลูกที่ตรงตามความตองการของตลาด ตนพนัธุหรือกิ่งพันธุที่จะ
ใชปลูกตองมาจากแหลงพันธุที่เชื่อถือได เพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 7.1.2 การเลือกตนพนัธุ   ควรเปนตนทาบกิ่ง หรือติดตา หรือเสียบยอด ตนมีการเจริญเติบโตดี 
แข็งแรงและสมบูรณ ไมมีโรคและแมลงทําลาย 

 7.2 การเตรียมตนหลังการเก็บเก่ียว 

  7.2.1  การตัดแตงกิ่ง  ตัดแตงกิ่งที่แหงตาย  กิ่งที่ถูกโรคแมลงทําลาย  กิ่งฉีกหัก กิ่งที่แตกออกไขว
กันจนแนนทบึ  ควรตัดแตงใหทรงพุมโปรง 
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 7.2.2 การใสปุย  ใสปุยเคมีทางดินสูตร 15-15-15  อัตรา 1 ใน 3 ของเสนผานศูนยกลางทรงพุม 
(หนวยเปนเมตร) แตไมเกนิครั้งละ 2 กิโลกรัม โดยการหวานใหทัว่ทรงพุมหลังการเก็บเกีย่ว เพื่อกระตุนการ
แตกใบออนและการพัฒนาการของใบ  

 7.2.3 การปองกันกําจัดแมลงศัตรูที่สําคัญ 
• แมลงกินนนู  กัดกินยอดออน ใบออน และชอดอกในเวลากลางคนื เมื่อพบการระบาดใช

แสงไฟลอที่ใตตนและเขยาตนใหแมลงตกลงมาบนวัสดุที่ปูรองใตตนแลวนําไปทาํลาย พนดวยสารคารบาริล 
85% ดับลิวพี  อัตรา 60 กรัม หรือสารคารโบซัลแฟน 20% อีซี  อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

• หนอนคืบละหุง    กัดกินยอดออนและชอดอก หนอนที่เพิ่งฟกจากไขมีสีน้ําตาล โตขึ้นจะมี
สีดําขางละ 10 จุด บริเวณสวนหัว เจริญเตบิโตรวดเร็วและทําความเสยีหายรุนแรงมาก เมื่อพบการระบาดพน
ดวยสารคารบาริล 85% ดับลิวพี อัตรา 40 กรัม หรือสารไซเปอรเมทริน 15% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร ตอน้ํา 
20 ลิตร 

• ไรแดง   ดูดกินน้ําเลีย้งที่ชอดอกทําใหดอกแหงและรวง เมื่อพบการระบาดพนดวยสารอา
มีทราซ 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร จํานวน 1-2  คร้ัง หางกัน 7-10 วัน 
  

 7.2.3  การปองกันกําจดัโรคที่สําคัญ 
• โรคราแปง   สังเกตพบดางเหลืองบนใบดานบน เปนจุดเดี่ยวแลวเร่ิมเหลืองคลุมทั่วพื้นใบ 

ทําลายทั้งใบออนและใบแก อาการรุนแรงใบจะรวง ควรตัดแตงกิ่งใหโปรง พนดวยกาํมะถันผง 85% ดับลิว
พี อัตรา 50 กรัม หรือสารไดโนแคป 9.5%  ดับลิวพี อัตรา 30 กรัม  
 

           เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก  แหลงที่มาของพันธุและตนพันธุ 
 2. แบบบันทึก  การปองกันกําจัดศัตรูมะขามหวาน 
 
 7.3  การเตรียมตนกอนการออกดอก 

  7.3.1  การใสปุย  ใสปุยเคมีทางดินสูตร 12-24-12  อัตรา 1 ใน 3 ของเสนผานศูนยกลางทรงพุม  
(ไมเกินครั้งละ 2 กิโลกรัม) 
  7.3.2 การปองกันกําจัดโรคและแมลง  ปองกันและกําจัดศัตรูพืชตามคําแนะนํา ขอ 7.2.3 และ 
7.2.4 
 
 7.4 การเตรียมตนระยะออกดอก ถึงระยะกอนการเก็บเกี่ยว 
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  7.4.1  การปองกันกําจัดศัตรูมะขามหวาน  สํารวจชนิดและปริมาณศัตรูทําลายผลผลิตมะขาม
หวาน ทุก 5-7 วัน ตั้งแตเริ่มติดฝก จนกระทั่งเก็บเกี่ยว เมื่อพบหนอนเจาะฝก  โรครากเนา  ทําการปองกัน
กําจัดตามคําแนะนํา 7.4.1.1 และ 7.4.1.2  

   7.4.1.1 หนอนเจาะฝก  เจาะทําลายฝกออนระยะเมล็ดสเีขียวใส (อายปุระมาณ 4 เดือนหลัง
ดอกบาน) จนถึงมะขามหวานเริ่มสุก มักเจาะทําลายฝกมะขามหวานที่มีรอยแตกมากกวาฝกปกติ และจะ
สังเกตเห็นขยุผสมใยอยูบริเวณปากรูที่เจาะทําลาย เก็บฝกมะขามหวานที่มีรองรอยการทําลายเผาทําลาย แลว
พนดวยสารคารโบซัลแฟน 20% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 14 วัน 

   7.4.1.2 โรคฝกเนา   พบเสนใยสีเทาขาวของเชื้อราโฟมอบซิส (Phomopsis sp.) เจริญเปนจุด
บนเนื้อฝกตั้งแตฝกมะขามหวานเริ่มเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลจนถึงฝกแหง มีเชื้อราลุกลามจากขั้วฝก หรือพบกลุม
เชื้อราสีดําหรือสีน้ําตาลของเชื้อราแอสเปอรจิลลัส (Aspergillus sp.) บนฝกในระยะฝกแกหรือระยะคาบหมู 
ปกคลุมฝกมะขามหวานทีเ่กบ็ในสภาพอับชื้นไมมีอากาศถายเท ปองกันการเขาทําลายของเชื้อราโดยเรง
ระบายน้ําออกจากโคนตนเมือ่มีฝนตกหรือเมื่อมีน้ําขังโคน ในระยะฝกเริ่มเปลี่ยนสี แลวพนดวยสารคารเบน
ดาซิม 50% ดับลิวพี อัตรา 15 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร จํานวน 1-2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน ในชวงการพัฒนาการ
ของฝกมะขามหวาน หยดุพนสารกอนเก็บเกี่ยว 14 วนั 

  7.4.2  การใสปุย   ใหปุยทางใบสูตรเสมอ 12-6-18  อัตรา 100 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก   การปองกันกําจัดศัตรูมะขามหวาน 
  
 7.5  การจัดการเพื่อใหไดผลผลิตมะขามหวานที่ปลอดภยัจากสารพิษตกคาง  

  7.5.1 ใชสารเคมี ชนิด อัตรา และเวลาตามรายละเอียดในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุมการผลิต
มะขามหวาน 
  7.5.2 ตองใชสารเคมีที่ถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบยีนวัตถุอันตราย และมีคําแนะนําบนฉลาก
ใหใชกับพืชนัน้ ๆ 
  7.5.3 ตองไมใชสารเคมีที่ระบุในทะเบียนวตัถุอันตรายที่หามใช (รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทาง
การเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญตัิวัตถุอันตราย พ.ศ.2535)) และที่ระบุในรายการสารเคมีที่
ประเทศคูคาหามใช ตองหยุดใชสารเคมกีอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุม
การผลิตมะขามหวาน 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. เอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียน 
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    วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) 
  2. เอกสารสนับสนุน วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีหามใช 

 7.6  การจัดการเพื่อใหไดผลิตผลมะขามหวานที่ปลอดจากศัตรูพืช 

  7.6.1 สํารวจการเขาทําลายของศัตรูมะขามหวาน 
   7.6.1.1 สํารวจการเขาทําลายของหนอนเจาะฝก และโรคฝกเนา   ทกุ 5-7 วัน ตั้งแตเร่ิมติดฝก
จนถึงเก็บเกี่ยว เพื่อประเมินจาํนวนและความเสียหายระดบัเศรษฐกิจ ดังนี้ 

หนอนเจาะฝก ความเสียหายระดับเศรษฐกจิ พบการทําลายมากกวาหรือเทากับ 20% 
ของจํานวนทีสุ่มสํารวจ 

• 

• โรคฝกเนา ความเสียหายระดับเศรษฐกจิ พบอาการโรค 

  7.6.2 ปองกันกําจัดศัตรูมะขามหวาน   เมื่อสํารวจพบความเสียหายระดับเศรษฐกิจในขอ 7.6.1 
ตัดสินใจเลือกใชวิธีการปองกันกําจดัใหไดผล ตามคําแนะนําในขอ 7.4.1.1 และ 7.4.1.2 
    

  7.6.3 ตรวจสอบผลการปองกันกําจัด  ผลผลิตตองไมเสียหาย หรือเสียหายนอยมากจากการเขา
ทําลายของศัตรูมะขามหวาน และตองไมพบศัตรูมะขามหวานอยูบนฝกที่เก็บเกี่ยวจากตนแลว  ถาพบตองคัด
แยกไวตางหาก 

 7.7  การเก็บเก่ียวและการปฏบิัติหลังการเกบ็เก่ียวในแปลง 

  7.7.1 อายุเก็บเกี่ยวท่ีเหมาะสม   
  7.7.1.1 เก็บเกี่ยวมะขามหวานที่ระยะเหมาะสมของแตละพันธุ หากตองการเก็บเกี่ยวเพื่อ
บริโภคฝกสด สังเกตจากสีเปลือกเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล สีนวล หรือสีทองทั้งฝก แลวแตพันธุ ขัว้แหง เมื่อ
ทดลองใชนิ้วดีดฝกมะขามหวานเบาๆ จะมีเสียงโพรกไมแนนทึบเพราะเนื้อมะขามหวานยุบตวัแยกออกจาก
เปลือก จึงทําใหเกิดชองวางระหวางเนื้อและเปลือก หรือมีอายุประมาณ 7-8 เดือนหลังดอกบานแลวแตพันธุ  

 7.7.2  วิธีการเก็บเก่ียว 

  7.7.2.1  เก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวัง โดยใชกรรไกรที่สะอาดและคมตัดขั้วมะขามหวานที
ละฝก รวบรวมฝกมะขามที่เก็บเกีย่วแลวใสภาชนะบรรจุที่สะอาด ปองกันการซอนทับเพราะจะทําใหฝก
แตกราว แลวขนยายไปยังโรงเรือนภายในแปลง หรือในที่รมที่มีอากาศถายเททันท ี
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 7.7.3 การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว  
   7.7.3.1 คัดแยกผลิตผลที่มีศัตรูพืช  ตรวจสอบและคัดแยกผลิตผลมะขามหวานที่มีศัตรูทําลาย 
และ คัดแยกฝกที่เสียหายจากการเก็บเกี่ยวและจากการขนยาย ฝกที่มีรอยแตกราว หรือมีตําหนิจากการเขา
ทําลายของโรคและแมลงแยกไว และนําไปใชประโยชนตามคําแนะนําหรือแผนที่กําหนดไว 

   7.7.3.2   การคัดขนาด  คัดขนาดฝกมะขามหวานตามความตองการของแตละตลาดอยาง
ระมัดระวัง มิใหฝกมีรอยแตกราว ตัดขั้วฝกใหมีความยาวขั้วประมาณ 0.5 เซนติเมตร  
    7.7.3.2.1   การควบคุมการคละปนของผลิตผลตางชั้นขนาด 

   -  ตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ไมไดขนาด โดยตรวจสอบผลิตผลที่
เก็บเกี่ยวและที่ผานการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวแลว พบวายังคงมีฝกมะขามหวานที่มีขนาดเล็กหรือใหญ
กวาขนาดฝกเฉลี่ยในภาชนะบรรจุเดียวกัน ตองคัดแยกออก  และเรียงภาชนะบรรจุที่ผานการตรวจสอบ
การคละปนแลวใหเปนหมวดหมูตามขนาด หรือตามชั้นคุณภาพใหเปนระเบียบบนแทนรองรับสินคา 
หรือบนวัสดุสะอาดสําหรับปูรองพื้นเพื่อปองกันการปนเปอน 
 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในแปลง 

 7.8  การขนสงผลิตผลไปยังจดุรวบรวมสินคา 

  -  บรรจุผลิตผลมะขามในพาหนะทีใ่ชขนสงดวยความระมัดระวัง แลวขนสงไปยังจุดรวบรวม หรือ
ผูรับซื้อ หรือจําหนายทนัทีที่เก็บเกีย่ว และปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่วในแปลงเสร็จเรียบรอยแลว 
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