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นโยบายคุณภาพลองกอง 

"เราจะผลิตลองกองที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจของคูคาและผูบริโภค" 
 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคณุภาพลองกอง ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตลองกอง ภายใต 
“ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ลองกอง” ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะ
ดําเนินการดังนี้ 

1. บุคลากรทุกคนในสวนมีสวนรวมในระบบการจัดการคณุภาพ 
2. ผลิตลองกองอยางซื่อตรง และไดมาตรฐาน ตามความตองการของคูคาและผูบริโภค  
3. พัฒนาบุคคลากร และผลิตผลอยางตอเนื่อง 
4. ธํารงรักษาและทบทวนระบบพรอมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัย 

 
 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตลองกองภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ลองกอง” 
ยืนยนัการผลิตลองกองเพื่อใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ตาม “ระเบียบปฏบิัติ GAP ระบบการผลิต
ลองกองระดับเกษตรกร” เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในสินคาลองกองไทย ดังนี ้

1. มีการจัดการสขุลักษณะสวน 
2. มีการจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
3. มีการจัดการปจจัยการผลิต 
4. มกีารปฏิบัติและการควบคุมการผลิต 
5. มีการบันทึกและการควบคุมเอกสาร 

 
 
    
    ลงชื่อ ........................................................................ 
               (...................................................................) 
       “เกษตรกร” ผลิตลองกอง  
                                                        ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ลองกอง” 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคคุณภาพลองกอง 
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วัตถุประสงคคุณภาพลองกอง 
 
 ในฐานะ“เกษตรกร” การผลิตลองกอง ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ลองกอง” ของ
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ ดังนี้ 

1. ผลิตลองกองที่มีชอแนน ขนาดผลภายในชอสม่ําเสมอ ผลสะอาด น้ําหนักชอผลไมต่ํากวา
500 กรัม และน้ําหนักตอผลไมนอยกวา  20  กรัม 

2. ผลิตลองกองปลอดจากศัตรูพืช 
3.    ผลิตลองกองปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
 
 
 

 
 
   
   



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 
 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพลองกอง “เราจะผลิตลองกองที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปน
ท่ีพึงพอใจของคูคาและผูบริโภค”  และบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพลองกอง  ดังนี้  

1. ผลิตลองกองที่มีชอแนน ขนาดผลภายในชอสม่ําเสมอ ผลสะอาด น้ําหนักชอผลไมต่ํากวา
500 กรัม และน้ําหนักตอผลไมนอยกวา  20  กรัม 

2. ผลิตลองกองปลอดจากศัตรูพืช 
3.    ผลิตลองกองปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
 

 ในฐานะ“เกษตรกร” การผลิตลองกอง ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ลองกอง”  
ของ กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีแผนควบคุมการผลิต  ดังในรายละเอียดที่แนบ 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 

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

1. การเตรียมตนหลัง
การเก็บเกี่ยว 
1.1  การตัดแตงกิ่ง 
ภายในทรงพุม 

 

 
 
ทรงพุมทึบ  

 

 
 
ตัดแตงกิ่งตาม
คําแนะนํา 

 

 
 

CP 
 

 
 
ทรงพุมภายในไมทึบ 
ไมมีกิ่งกระโดง 

 

 
 
ตรวจพินจิสภาพทรงพุม 

 

  
 
 หลังเก็บเกีย่วผลผลิต ตัดแตงกิ่ง 
 กระโดง กิ่งทีถู่กทําลายโดย 
 ศัตรูพืช ใหมแีสงแดดสองผานใน 
 ทรงพุม และควบคุมความสูง 

 
 
• วัน-เดือน-ปที่ 
ปฏิบัติ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2  การปองกนั
กําจัดแมลงและไร
ศัตรูลองกอง 
 
 

 

ตนทรุด 
 โทรม ใบ 
 และกิ่งไม 
 สมบูรณ 
 

ปองกันและ
กําจัดแมลงและ
ไรศัตรูลองกอง
ตามคําแนะนํา 
 

  
 

 

CP 
 
 
 
 

พบไรแดงทําลายใบ
แก มากกวาหรือ
เทากับ 20%ของใบแก
ทั้งหมด  

 
 
 พบการระบาดของ  
 หนอนกินใต ผิวเปลือก 
 พบการ ระบาดของ 
 หนอน กินใตผิวเปลือก 
 
 
 
 

 ประเมินอาการผิดปกติของใบเมื่อ
 พบใบแกสีซีด มีจุดสีเหลืองออน 
 กระจายทั่วไป หากพบใบแกถูก 
 ทําลายเกินคาควบคุมใหปองกัน 
 กําจัดตามคําแนะนํา 

 
ประเมินการระบาดของหนอน
กินใตเปลือก ถาพบหนอนให
ปองกันกําจดัตามคําแนะนํา 

 

ไรแดง  : พนสารโพรพารไกต 30
%ดับบลิวพ ี อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร หรือสารเฮกซีไทอะ-
ซอกซ  2%อีซี อัตรา 40 มิลลิ- 
ลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
 
หนอนกินใตผวิเปลือก : พนน้ํา
ใหกิ่งเปยกชืน้กอน แลวจึงพน
ไสเดือนฝอยสไตเนอรนีมา 
อัตรา 2 ลานตัวตอน้ํา 1 ลิตร ใช 
3-5 ลิตรตอตน จํานวน  2 ครั้ง  
ทุก 15 วัน โดยพนในชวงเยน็ 

 

• ชนิด อัตรา และ
ปริมาณสารเคมี และ
ไสเดือนฝอยทีใ่ช 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 

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

1.3  การปองกนั
กําจัดโรค 
 

ทําใหกิ่ง
แหงตาย 
 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 
 

CP พบการระบาดของ
โรคราสีชมพู 
 
 

•  ประเมินการระบาดของ 
โรคราสีชมพู ถาพบโรคให
ปองกันกําจดัตามคําแนะนํา   
•  เสนใยสีขาวแกมชมพูปก 

 คลุมผิวกิ่งเมื่อใชมีดถากเปลอืก 
 บริเวณใตเสนใย พบเนื้อเยื่อ 
 เปลี่ยนเปนสนี้ําตาลเขม 

• ตัดกิ่งที่เปนโรคเผาทําลายทา  
รอยตัดดวยคอปเปอรออกซี่คลอ
ไรด 85%ดับบลิวพี ผสมน้ําขนๆ  
• พนดวยคอปเปอร ออกซี 
คลอไรด 85%ดับบลิวพ ีอัตรา 
80 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร กิ่งกานใน
ทรงพุมใหทัว่ 

• ชนิด อัตรา และ 
ปริมาณ สารเคมีที่ใช
วัน-เดือน-ปที่ปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  1.4  การปองกัน
กําจัดวัชพืช 

แกงแยง
ธาตุ
อาหาร 
จากพืช
หลัก 
 

ปองกันกําจดั
วัชพืช ตาม
คําแนะนํา 
 

CP วัชพืชปกคลุมพื้นที่
สวนมากกวาหรือ
เทากับ 90% ของพื้นที ่
ทั้งหมดและมคีวามสูง
เฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ 30 ซม. 

ประเมินปริมาณวัชพืช และ
สํารวจ/จําแนกชนิดวัชพืช 
เมื่อพบตามคาควบคุม กําจดั
ตามคําแนะนํา 
 

วัชพืชฤดูเดียว  เชน หญาขจร- 
จบ และหญานกสีชมพู 
วัชพืชขามป  เชน หญาคา หญา 
ชันกาดหรือแหวหมู กําจดัโดย
ตัดใหสั้นทกุ 1-2 เดือน หรือใช
สารไกลโฟเสท 48%เอสแอล 
อัตรา 500-600 มิลลิลิตร หรือกลู
โฟซิเนตแอมโมเนีย  15% เอส
แอล  อัตรา 1,600-2,000 
มิลลิลิตรตอน้ํา 60-80 ลิตรตอไร 
พน 1-2 ครั้งหลังวัชพืชงอก และ
มีใบมากที่สุด 
 

• ชนิด อัตรา  
ปริมาณ  ชวงเวลาที่
ใชและวัน-เดือน-ปที่
ปฏิบัติ 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 

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

 1.5 การใสปุยเพื่อ
เพิ่มความสมบรูณ
ตน 
 

ตนทรุด
โทรม 
ความ
สมบูรณ 
ตนต่ํา 
 

ใสปุยตาม
คําแนะนํา 

CP ความสมบูรณตนนอย
กวา 60% 

ตนลองกองมีสีใบไมสดใส ตน
ทรุดโทรม ใบและกิ่งไดรับ
ความเสียหาย เนื่องจากการ
ทําลายของศัตรูลองกองมากกวา 
20% ของพื้นที่ใบทั้งตน และ
จํานวนกิ่งทั้งตน ตามลําดับ 
 

-  ใสปุยอินทรยีที่หมักตัว
สมบูรณแลว อัตรา 20-30 กโิล- 
 กรัมตอตน 
-  ใสปุยเคมีทางดินสูตร 15-15-
15 หรือ 16-16-16  อัตราเปน
กิโลกรัมตอตนเทากับ 1 ใน 3 
เทาของเสนผาศูนยกลางทรง
พุมเปนเมตร ควรเก็บตวัอยาง
ดินบริเวณที่เคยใสปุย (หลังการ
เก็บเกีย่วผลผลิต) และเก็บ
ตัวอยางใบเพสลาด (กอนการ
ออกดอก) และใสปุยให
สอดคลองกับคาวิเคราะหดนิ
และใบ และพนดวยปุยทางใบ
หรือสูตรทางดวน (คารโบไฮ- 
ไฮเดรต สําเร็จรูปอัตรา 20 
มิลลิลิตร + ปุยเกล็ดทางใบ 
สูตร 20-20-20 ที่มีธาตุรองและ
จุลธาตุรวมดวยอัตรา 60 กรัม+ 
กรดฮิวมิค อัตรา 20 มิลลิลิตร 

• ชนิดอัตรา และ 
ปริมาณการใสปุย
ทางดินและการพน 
ปุยทางใบ 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 
         ผสมรวมกันในน้ํา 20 ลิตร)  

 จํานวน 1-2 ครั้ง ในชวงใบ 
 เพสลาด 

 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเตรียมตนกอน
การออกดอก 
2.1 การจัดการน้ํา 
เพื่อกระตุนการออก
ดอก 
 

 
 
ดอกมี
ปริมาณ
นอยทําให
ผลผลิตต่ํา 
 

 
 
จัดการน้ําเพื่อ 
ใหตนเกิดสภาพ
เครียดโดยการ
งดน้ํา  
 

 
 

CP 

 
 
ใบแกเหลืองและรวง
ไมนอยกวา 30%ของ
ปริมาณใบทั้งหมด 
 
 

 
 
ประเมินสภาพความเครียดของ
ตนลองกอง เนื่องจากการขาด
น้ํา และพบใบแกเหลืองและรวง
ไมนอยกวา 30%ของปริมาณใบ
ทั้งหมด จนกระทั่งสังเกตพบ
กลุมตาดอกมกีารพัฒนาการ
โผลพนจากผิวเปลือก 
 

 
 
• งดการใหน้ําจนกระทั่งใบแก 
เหลืองและรวงไมนอยกวา 30%
ของปริมาณใบทั้งหมด หลังจาก
นั้นจึงใหน้ําในปริมาณ 30-35 
มิลลิเมตร หรือประมาณ 850-
1,000 ลิตรตอตน เพียง 1 ครั้ง 
แลวหยุดเพื่อรอดูอาการของตน
ลองกองภายใน 7-10 วัน หากตา
ดอกมีการพัฒนาและเริ่มยืดตัว
เปนชอดอกขนาดสั้นอยาง
สม่ําเสมอตามกิ่งก็เริ่มใหน้ํา ใน
อัตรา  75%ของการใหน้ําปกติ 
วันเวนวัน จนกระทั่งดอกบาน 
•  เมื่อจัดการใหน้ําแลว แตไม 
พบการพัฒนาการของตาดอก 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 
ตองหยุดใหน้ําและปลอยใหตน 
ลองกองกระทบแลงอีกครั้งหนึ่ง
แลวจึงใหน้ําในปริมาณมากเทา
เดิม 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการตนระยะ
ออกดอก ถึงกอนการ
เก็บเกี่ยว 
3.1 การจัดการเพื่อ
สงเสริมการพัฒนา
ของดอกและการติด
ผล 
 
 
 

 
 
 
การติดผล
ในชอต่ํา 

 
 
 
จัดการพนปุย
ทางใบตามคํา-
แนะนํา เมื่อพบ
การพัฒนาการ 
ของใบออนใน 
ชวงการพัฒนา 
การของตาดอก
และติดผล 

 
 
 

CCP 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ตองจัดการใหใบออน
ที่แตกในระยะออก
ดอกพัฒนาเปนใบ
เพสลาดกอนดอกบาน 
 
 

 
 
 
ประเมินการแตกใบออนในชวง
การพฒันาการของตาดอกเมือ่
พบการแตกใบออน พนปุยทาง
ใบตามคําแนะนํา 
 
 
 

 
 
 
• พบการแตกใบออน พนดวย 
ปุยทางใบสูตรทางดวน
(คารโบไฮเดรตสําเร็จรูป) 
อัตรา 20 มิลลิลิตร + ปุยเกล็ด 
ทางใบ สูตร 20-20-20 ที่มีธาตุ
รองและจุลธาตุ อัตรา 60 กรัม + 
กรดฮิวมิค อัตรา 20 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 20 ลิตร จํานวน 3 ครั้ง 

 
 
 
• ชนิด อัตรา  
ปริมาณ  ชวงเวลาที่
ใชและวัน-เดือน-ป
ที่ปฏิบัติ 
 
 
 
 

 3.2 การตัดแตงชอ
ดอก 
 

ชอดอก
แนนเปน
กระจุก ชอ
สั้น ทําให

ประเมินความ
หนาแนนของ
ชอดอกเมื่อพบ
เกินคาควบคุม 

CCP 
 

จํานวนชอดอกไมเกนิ 
1 ชอตอ 1 กลุมของชอ
ดอก  เวนระยะหาง
ระหวางชอดอกประ- 

ประเมินความหนาแนนของชอ
ดอกหลังจากออกดอกแลว
ประมาณ 2-3 สัปดาห เมื่อพบ
จํานวนชอดอกหนาแนนเกนิคา 

• กรณีตนลองกองมีการออก
ดอกมาก ตดัแตงใหเหลือชอ
ดอก 1 ชอตอ 1 กลุมของชอดอก 
กรณีที่มีการออกดอกนอย อาจ

• ชวงเวลาที่ตดั 
แตงชอดอก 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 
ชอผลไม
เปนไปตาม
วัตถุ 
ประสงค 
  คุณภาพ 
 

ตัดแตงใหเหลือ 
 ในปริมาณตาม  
  ตองการ (โดย 
 เฉลี่ย 15-17 ชอ 
 ดอกตอเสนผา- 
 ศูนยกลางทรงพุม 
 1 เมตร) 

มาณ 15 เซนตเิมตร ควบคุม ตองตัดแตงชอดอกให
เหลือ 1 ชอตอ 1 กลุมของชอ
ดอก 

ไวมากกวา 1 ชอดอกตอ 1 กลุม
ของชอดอก 
• ตัดแตงชอดอกที่อยูปลายกิ่ง 
ของกิ่งที่มีเสนผาศูนยกลางนอย
กวา 2 เซนติเมตร ชอดอกที่ชี้ขึ้น
ดานบน ชอดอกขนาดสั้นและชอ
ดอกที่ไมสมบรูณตัดออกให
หมด 

 3.3 การปองกนักําจัด
แมลงศัตรูทําลายชอ 
ดอกลองกอง 

ชอดอกถูก
ทําลาย
ผลผลิต
นอย 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 
 

CP 
 

สํารวจพบเพลีย้ไฟ 1 
ตัวตอชอดอก 
 

สํารวจปริมาณเพลี้ยไฟบนชอ
ดอกเมื่อพบเกนิคาควบคุมกาํจัด
ตามคําแนะนํา 

เพลี้ยไฟ : พนดวยสารแลมปดา
ไซฮาโลทริน 2.5%อีซี  อัตรา 
10 มิลลิลิตร หรือสารคารโบซัล
แฟน 20%อีซี อัตรา 50 มิลลิ- 
ลิตร หรือสารฟโปรนิล 5%เอสซี 
อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร
พนเฉพาะชอดอกพอเปยก 

• ชนิด อัตรา เวลา
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 

 3.4 การใชสาร
ควบคุมการเจริญ 
เติบโตพืชเพื่อ 
ปองกันผลรวง 

ผลรวง ชอ
ผลไมแนน 
 
 

พนสารควบคุม
การเจริญเติบโต
พืชตามคําแนะ- 
นํา  

CCP 
 
 
 

พนสารควบคุมการ
เจริญเติบโตพชื เมื่อ
ดอกบาน 
 

ประเมินการบานของดอก และ
พนสารควบคุมการเจริญเตบิโต
พืชตามคําแนะนํา 
 

• พนสารจิบเบอเรลลิน ความ
เขมขน 125 พพีีเอ็ม  เมื่อดอก
บาน เพื่อปองกันผลรวง 
 

• ชนิด อัตรา เวลา
และปริมาณสาร 
ควบคุมการเจริญ- 
เติบโตพืช 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 

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

 3.5 การตัดแตงผล
และการตัดแตงชอ
ผล 

ขนาดผล
ภายในชอ 
ไมสม่ํา- 
เสมอ 

ตัดแตงผลใหมี
จํานวนผล
ภายในชอและ
ตัดแตงชอผลให
เหลือจํานวน 
สอดคลองกับ
ความสามารถ
ในการไวผล
ของตน 

CCP 
 
 
 
 

ผลภายในชอมกีาร
เจริญเติบโตสม่ําเสมอ
และมีจํานวนชอผลตอ
ตนสอดคลองกับ
ความสามารถในการ
ไวผลของตน 

• ประเมินขนาดผลภายในชอ  
เมื่อพบผลขนาดเล็ก ตัดแตงผล
เล็กออก  
• ประเมินการพฒันาการของ 
ชอผล เมื่อพบกานชอมีสีเหลือง 
ผลเล็กโตชา ผลสีเหลือง สีผิว
ผล 
ไมสดใส ตัดแตงชอผลทั้งชอ 

• ตัดแตงผลที่มีขนาดเล็ก
ภายในชอออก ใหเหลือเฉพาะ
ผลที่มีขนาดสม่ําเสมอกัน 
• ตัดแตงชอผลที่มีกานชอ
เหลือง ผลเล็กเหลือง โตชาออก 
• ตัดแตงเมื่อผลมีอายุ 2-4 
สัปดาหหลังดอกบาน 

ชวงเวลาที่ตดัแตงผล
และชอผล 

 3.6 การใสปุยเพื่อ
การพัฒนาการของ
ผล 
 

ผลเล็กไม
ตรงตาม
วัตถุ 
ประสงค 
คุณภาพ 
 

ใสปุยตาม
คําแนะนํา 
 

CP 
 
 
 

ผลมีการเจริญเติบโต
ปกติ 

• ใสปุยตามขนาดตน เมื่อตัด 
แตงผลเสร็จเรียบรอยแลวไม
ควรเกินสัปดาหที่ 5 หลังดอก
บาน 
 

• ใสปุยทางดินสูตร 13-13-21 
อัตราเปนกิโลกรัมตอตน เทากับ 
1 ใน 3 เทาของเสนผาศูนยกลาง
ทรงพุม (เมตร) 

• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณปุยที่ใช 

 3.7 การจัดการน้ํา
เพื่อการพัฒนาการ
ของผล 

ผลแตก 
และคุณ 
ภาพเนื้อไม
ดี 

ประเมินอายุผล
และจัดการน้ํา
ตามคําแนะนํา 

CP 
 

ผลในชอมีการเจริญ- 
เติบโตสม่ําเสมอ ผลไม
แตก 
 

• ประเมินอายุผล และการ 
พัฒนาการของผล ใหน้ําตามคา
ควบคุมเมื่อเริ่มติดผลและเมือ่
ผลเริ่มเปลี่ยนสี 

• ใหน้ําในอัตรา 75% ของอัตรา
ใหน้ําปกต ิ
• เพิ่มปริมาณการใหน้ําเปน 80-
85%ของอัตราใหน้ําปกต ิ
เมื่อผลเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเปน 

• ปริมาณ วัน-เดือน 
ปที่ปฏิบัติ 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 

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

        สีเหลืองจนกระทั่งปฏิบัติตาม  
 วิธีการแกไขปญหา 

 

 3.8  การจัดการเพื่อ
ผลิตลองกองที่
ปลอดจากศัตรูพืช 
-  สํารวจการเขา
ทําลายและการ 
ปองกันกําจดัศัตรู
ทําลายผลลองกอง 

 

ผลผลิต
ดอย
คุณภาพไม
เปนไปตาม
วัตถุ 
ประสงค
คุณภาพ 

 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 

 

CCP 
 

• เพลี้ยแปง  พบชอ 
ผลถูกทําลายเกิน 10%
ของชอที่สํารวจ 
•  พบปริมาณ 
แมลงวันผลไม ในกับ
ดักเมธทิล ยูจนิอล 
เพิ่มขึ้นกวาการตรวจ
นับครั้งที่ผานมา 
 

 

• สํารวจชนิดและปริมาณของ 
ศัตรูทําลายผลลองกอง ทุก 7-10
วัน ตั้งแตผลอายุ 2 สัปดาหหลัง
ดอกบาน จนถึง 2 สัปดาหกอน
เก็บเกีย่ว  

 

• สํารวจ และประเมินความ 
เสียหายจากการเขาทําลายของ
เพลี้ยแปง และปองกันกําจดัดังนี ้
เพลี้ยแปง : ปลิดผล หรือตัดชอ
ผลที่พบเพลี้ยแปงเผาทําลายทิ้ง 
หรือพนดวยน้าํกําจัดเพลี้ยแปง
ในระยะตวัออน  
   :  ปองกันการแพรระบาดของ
เพลี้ยแปงโดยมดเปนพาหะ ดวย
การใชเศษผาชบุน้ํามันเครื่องที่
ใชแลวผูกรอบโคนตน  
   :  หากพบเพลี้ยแปง เมื่อตัด
แตงชอผลเสร็จเรียบรอยแลว 
พนดวยสารมาลาไทออน   57%
อีซี  อัตรา 40 มิลลิลิตร รวมกับ
ปโตรเลียมออยล อัตรา 10 
มิลลิลิตร ผสมในน้ํา 20 ลิตร 
 

• ชนิด อัตรา 
ปริมาณการใช และ
ชวงเวลาทีใ่ช 
สารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรูลองกอง 

 20 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 

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

       พนเปนจุดเฉพาะบริเวณกลุม 
ที่สํารวจพบและหยดุพนสารเคมี
กอนเก็บเกี่ยว 15 วัน 
แมลงวันผลไม : ใชเหยื่อพษิ
โปรตีนไฮไดรไลเซท + มาลา
ไทออน  83%อีซี  อัตรา 200:70 

  มิลลิลิตรตอน้ํา 5 ลิตร พนเปน  
 จุดๆใตใบตนละ 2-3 จุด ทุก  
 ระยะหาง  10-15 เมตร และ/หรือ 
 พนบนพืชอาศัยของแมลงวนั 
 ผลไมรอบๆแปลงปลูกลองกอง  
 และเก็บผลทีถู่กทําลายเผา หรือฝง 
 ดิน 
 

 

 3.9 การจัดการเพื่อ 
ผลิตลองกองที่
ปลอดภัยจากสารพิษ 
ตกคาง 
 

ผลผลิตไม 
ปลอดภัย
ตอผู 
บริโภค 
 

 

ใชสารเคมีตาม 
  ที่ระบุในการ 
 แกไขปญหาของ 
 แผนควบคุมการ 
 ผลิตลองกอง 

CCP  ใชสารเคมีเฉพาะที่ระบ ุ
 ไวในแผนควบคุมการ 
 ผลิตลองกองโดยใชใน 
 อัตราและเวลาที่ระบุ 
 อยางเครงครัด 

 ติดตามการใชและบันทึก ชนิด 
อัตรา ปริมาณการใชและชวง 

 เวลาที่ใชสารเคมี 

ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชตาม
คําแนะนํา 

 

• ชนิด อัตรา 
ปริมาณชวงเวลาที่ใช
และวนั-เดือน-ปที่
ปฏิบัติ 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                 

 

แผนควบคุมการผลิตลองกอง 

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

4. 
 

การเก็บเกี่ยวและการ 
ปฏิบตัิหลังการเก็บ 
เกี่ยวในสวน 
 
 
 

ผลผลิต
เสียหาย 
 
 
 

เก็บเกีย่วดวย 
ความระมัด 
ระวัง ระยะเกบ็
เกี่ยวที่เหมาะสม
และปฏิบัติการ
หลังการเก็บ
เกี่ยวในสวน
ตามคําแนะนํา 

CP 
 
 
 
 
 
 
 

ผลผลิตเสียหายจากการ
เก็บเกีย่วและปฏิบัติ
หลังการเก็บเกีย่วใน
สวนไมเกิน 10%ของ
ผลผลิตทั้งหมด 
 

ใชแรงงานที่มคีวามชํานาญ เก็บ
เกี่ยวในระยะที่เหมาะสม อุป- 
กรณ อยูในสภาพพรอมใชงาน 
และขนยายผลิตผลอยาง
เหมาะสม 
 
 
 

• เลือกแรงงานที่มีความชํานาญ
ในการเก็บเกีย่วลองกอง  
• เลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม
กับการเก็บเกี่ยว 
• มีสถานที่เหมาะสมสําหรับคัด
แยกผลิตผลคุณภาพ 
• มีแผนการนําผลิตผลดอย 
คุณภาพไปใชประโยชน 
 

• จํานวนผลิตผลที่
เก็บเกีย่ว 
• จํานวนผลิตผลที่
เสียหายจากการเก็บ
เกี่ยวและศตัรูพืช 
• จํานวนผลิตผล 
คุณภาพ 
 

 -  การปองกันการ
คละปนของผลิตผล 
ที่มีศัตรูลองกองติด 
ไปกับผล 

ผลิตผล
ดอยคุณ- 
ภาพไม
เปนไปตาม
วัตถุ 
ประสงค
คุณภาพ 

ตรวจสอบและ
คัดแยกชอผล 

 ลองกองที่มี  
 รองรอยการเขา 
 ทําลายของ 
 ศัตรูพืชและ/หรือ 
 มีศัตรูพืช 

CCP ไมมีการคละปน 
 

• ตรวจสอบและคัดแยกตน 
ลองกองที่มีผลผลิตถูกทําลาย 
จากศัตรูพืช และ/หรือพบศตัรู 
พืชติดอยูบนผล หรือชอผล คัด
แยกอกีครั้งหลังเก็บเกีย่ว 
 

• ตรวจสอบและทําเครื่องหมาย
เพื่อคัดแยกตนลองกองที่ผลผลิต 
มีรองรอยของการเขาทําลาย
และ/หรือตนทีย่ังไมไดสํารวจ
ศัตรูพืชใหชัดเจนแยกเก็บเกีย่ว
ตนลองกองที่มีเครื่องหมาย 
• ตองตรวจสอบและคัดแยก 
ทุกชอผล 

• ผลการตรวจสอบ 
และคัดแยก 

 
 

22 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
 

ระบบการผลิตลองกองระดับเกษตรกร 



  

 

ระเบียบปฏบิัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
ระบบการผลติลองกองระดับเกษตรกร 

1. ขอบขาย 
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมระบบการผลิตลองกองในทุกขั้นตอนการผลิตที่ดําเนินการในระดับเกษตรกร 

เพื่อใหไดผลิตผลลองกองที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและผูบริโภค 

2. นิยาม 
 -  

3. ขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 
 ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมินวาเปนไปตามระบบการผลิตลองกองใหเปนไปตาม
ตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด  และวิธีการตรวจประเมิน   

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

1. แหลงน้ํา • น้ําท่ีใช ตองไดจากแหลงท่ีไมมี 
สภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอน 
จุลินทรีย สารเคมี และโลหะหนัก 

• ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูในสภาวะ 
เสี่ยง ใหตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

1. แหลงน้ําไมอยูใกล หรือไหลผานชุมชน 
หรือคอกสัตว หรือโรงเก็บสารเคมี หรือสถานที่
ผสมสารเคมีสําหรับพนในสวน หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม 

2. ไมเปนน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือกิจกรรมอืน่ ๆ หากจําเปนตองใช ตองมี
หลักฐานประกอบวาไดผานการบําบัดน้ําเสีย
มาแลวตามมาตรฐาน 

3. หากเปนแหลงน้ําท่ีจัดทําข้ึนใหม บริเวณที่ 
เปนแหลงน้ํานั้น ตองไมมีประวัติเคยเปน
โรงพยาบาล หรือคอกสัตว หรอืโรงงาน
อุตสาหกรรมมากอน 

4. ใชแผนภูมิ 1 และ 2 Decision tree ความ 
เสี่ ยงในการปนเปอนจุลินทรีย ในน้ํ าใชใน
ระหวางกระบวนการผลิต  และน้ําใชในการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (หนา 5/8 และ 6/8)  
และเอกสารสนับสนุน การประเมินความเสี่ยง 
เนื่องจากการปนเปอน ประกอบการตัดสินใจ 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

2. พ้ืนที่ปลูก • ตองเปนพื้นที่ท่ีไมมีความเสี่ยง เนื่องจาก   
สารเคมี จุลินทรีย และโลหะหนัก ท่ีจะทําใหเกิด
การตกคางหรือปนเปอนในผลิตผล 
 

• ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูในสภาวะ 
เสี่ยง ใหตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพดิน 

1. พื้นที่ปลูก ตองไมมีประวัติเคยเปน 
โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม หรือคอก
สัตว หรือโรงเก็บสารเคมี หรือสถานที่ท้ิงขยะมา
กอน 

2. ตองไมใชพื้นที่ท่ีมีการตรวจพบสารปองกัน 
กําจัดศัตรูพืชกลุมออรแกโนคลอรีน (OC)  
และ/หรือ กลุมออรแกโนฟอสเฟต(OP)  
ในดิน หรือในผลิตผลมากอน 

3. ใชแผนภูมิ 3 Decision tree ความเสี่ยง 
เนื่องจากสารพษิตกคางในดิน (หนา 7/8) 
ประกอบการตัดสินใจ 

4. ปุยเคมีและปุยอินทรียท่ีใชทางดินไมมีธาตุ 
โลหะหนัก ปนเปอนอยู เชน แคดเมียม ตะกั่ว 
และปรอท เปนตน 

5. มีการนําสวนตาง ๆ ของสัตวท่ีไมไดผาน 
การหมัก (compost)  หรือบม (aging) มาใชเปน
ปุย ใชแผนภูมิ 4 Decision tree ความเสี่ยงในการ
ปนเปอนจุลินทรียเนื่องจากปุย และสารเสริม
ประสิทธิภาพปุย  (หนา  8 /8 )  และเอกสาร
สนับสนุน การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการ
ปนเปอน ประกอบการตัดสินใจ 

3. การใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 

• การใชวัตถุอันตราย ใหใชตามคําแนะนํา  
หรืออางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  หรือตาม
คําแนะนําในฉลากที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการ
เกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกบัรายการ 
สารเคมีท่ีประเทศคูคาอนุญาตใหใช 
• หามใชวัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุ 
อันตรายทางการเกษตรที่หามใช 
 

• ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายทาง 
การเกษตร (รายละเอียดภาคผนวก ก ขอ 1.3) 
• ตรวจบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายทาง 
การเกษตร เปรียบเทียบกับเอกสารสนับสนุน
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศคูค า
อนุญาตให ใช ไดสํ าหรับลองกอง  และสุ ม
ตัวอยางวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลกรณีมี
ขอสงสัย 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

4. การเก็บรักษาและ
การขนยายผลติผลใน
ฟารม 

• สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด มีอากาศถายเท 
ไดดี สามารถปองกันการปนเปอนจากวัตถุ
แปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตวพาหะนําโรค 
• อุปกรณและพาหนะในการขนยายตอง 
สะอาดปราศจากการปนเปอนสิ่งอันตรายที่มผีล
ตอความปลอดภัยในการบริโภค 
• ตองขนยายผลติผลอยางระมัดระวัง มิใหเกิด 
รอยชํ้า 

• ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ ภาชนะบรรจุ 
ข้ันตอน และวิธีการขนยายผลติผล 

5. การบันทึกขอมูล • ตองมีการบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวกับการใชวัตถุ 
อันตราย 
• ตองมีการบันทึกขอมูลการสํารวจศัตรูพืช 
และการปองกันกําจัด 
• ตองบันทึกแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต 
• ตองมีการบันทึกการจัดการใหไดคุณภาพ 

• ตรวจบันทึกขอมูลของเกษตรกรตามแบบ 
บันทึกขอมูล 

6. ผลิตผลผิวสวย
ปลอดจากศัตรูพืช 

• สํารวจการเขาทําลายของศัตรูลองกอง  เพื่อ 
ปองกันกําจัดศัตรูพืชไมใหเกินคากําหนดดังนี้ 
      เพลี้ยแปง ชอผลถูกทําลายเกิน 10% 
      แมลงวันผลไม    พบปริมาณแมลงวันผลไม
ในกับดักเมทิลยูจินอลเพิ่มข้ึนกวาการตรวจนบั
ครั้งท่ีผานมา 
• ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยวตองปราศจากรองรอยการ

เขาทําลายของศัตรูพืช และ/หรือมีศัตรูพืช
ติดอยูกับผลติผล ถาพบตองคัดแยกออก 

• ตรวจพินิจที่ผวิผล 
• ตรวจบันทึกขอมูลการใชวัตถุอนัตรายทาง 
การเกษตร 

• ตรวจพินิจผลการคัดแยก 
 

7. การจัดการกระ- 
บวนการผลิตเพื่อให
ไดผลผลิตคุณภาพ 

• ทําการผลิตภายใตระบบการจัดการคุณภาพ :  
GAP ลองกอง และปฏิบัติตามแผนควบคุมการ
ผลิตอยางเครงครัด 
 

• ตรวจบันทึกตามแผนควบคุมการผลิต  

8. การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว 

• เก็บเกี่ยวลองกองในระยะที่แกไดท่ีตรงตาม 
พันธุ โดยใชกรรไกรคมและสะอาด ตดัชอผลจาก
ตน 
• อุปกรณท่ีใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุ  
และวิธีการเก็บเกี่ยวจะตองไมกอใหเกดิอันตราย
ตอคุณภาพ และปนเปอนสิง่อนัตรายที่มีผลตอการ
บริโภค 
• คัดแยกผลที่มีอายุออนเกินไปแยกไว 
ตางหาก คัดแยกลองกองที่เสียหายจากการเกบ็
เกี่ยวหรือมีตําหนิจากการเขาทําลายของสัตรูพชื 
หรือมีศัตรูพืชตดิมาดวย หรอืท่ีไมไดคุณภาพ
ตามความตองการของตลาด แยกไวตางหาก 

• ตรวจพินิจอุปกรณ ภาชนะบรรจ ุและวิธีการ
เก็บเกี่ยว 

•  ตรวจพินิจผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว และผลการ
คัดแยก 
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4. คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตลองกอง 

4.1 คําแนะนําหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตนี้มีไว เพื่อใชแนะนําเกษตรกรใหผลิตลองกองตามระบบการ
ผลิตทั้งหมดทุกขั้นตอนที่ดําเนินการในระดบัเกษตรกร  ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก.
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แผนภูมิ 1  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในระหวางกระบวนการผลิต 

น้ําใชในระหวางกระบวนการ
ผลิตสัมผัสกับผลิตผลโดยตรง 

ใช ไมใช 

มีการใชน้ําภายใน 2 วัน กอนการเก็บเกี่ยว 
หรือมีสวนใดของพืชที่ไดรับน้ําแลวเก็บ
ความชื้นไวจนอาจเปนบอเกิดของจุลินทรีย 

ไมใช ความเสี่ยงต่ํา 

ไมใช ใช 
น้ําใชไหลผาน หรือมาจากแหลง
น้ําที่อาจปนเปอนจากมูลสัตว 

ใช 
หรือไมแนใจ 

ไมใช ใช 
วิเคราะหคุณภาพน้ํา และตรวจพบ

ปริมาณจุลินทรียโคลิฟอรม
มากกวา 1,000 ตัว/100 มิลลิลิตร 

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

ความเสี่ยงต่ํา แตควรมีการ 
ตรวจสอบซ้ําอยางสม่ําเสมอ

• ตรวจสอบแหลงที่มาของการปนเปอน 

• ลดความเสี่ยงโดยการบําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือปองกันมิใหน้ําใชสัมผัสกับผลิตผล
โดยตรง หรือเปล่ียนไปใชน้ําจากแหลงอื่น 

ใช 
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แผนภูมิ 2  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว 

น้ําที่ใชกับผลิตผลในการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวเปนน้ําที่ 

ใชบริโภคได 
ไมใช 

หรือไมแนใจ 
ใช 

ไมใช ความเสี่ยงต่ํา 

ใช 
ความเสี่ยงต่ําแตควรมีการ
ตรวจสอบซ้ําอยางสม่ําเสมอ

บําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือเปลี่ยนไปใชน้ําจากแหลงอื่น 

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
และพบ E. coli มากกวา 

     20  ซีเอฟยู/กรัม (CFU/g) 
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แผนภูมิ 3  Decision tree ความเสี่ยงเนื่องจากสารพิษตกคางในดิน สารพิษกลุม OC คือ กลุมออรแกโนคลอรีน  
                 (organochlorine) OP คือ กลุมออรแกโนฟอสเฟต (organophosphate) 

มีการใชสารเคมีปองกันกําจัด 
ศัตรูพืชตอเนื่องเปนเวลานาน 

ใช 
หรือไมแนใจ 

ไมใช 

ไมใช ไมมีความเสี่ยง 

ใช 

มีการปลูกพืชลงในแปลงแลว 

ผลิตผลอยูใกลผิวดิน 
หรือสัมผัสกับดิน

ไมใช 

ไมใช ตรวจสอบหาสารพิษ 
ตกคางในดิน 

ใช ใช 

ตรวจสอบพบสารพิษกลุม OC และ OP 
เกินคาความปลอดภัยมาตรฐาน 

เปลี่ยนพื้นที่ปลูก หรือเลือกปลูกพืช 
ที่ผลิตผลไมสัมผัสกับดินโดยตรง 

ไมใช ใช ไมมีความเสี่ยง 

กักกันพืช โดย 

• จัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดสารพิษตกคาง หรือ 

• กําจัดผลิตผล และ 

• หามจําหนายผลิตผลที่มีสารพิษตกคางเกินคาความ
ปลอดภัยมาตรฐาน หรือนําไปเลี้ยงสัตว 
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แผนภูมิ 4  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียเนื่องจากปุยและสารเสริมประสิทธิภาพปุย 

ใชปุย และสารเสริม
ประสิทธิภาพปุยประเภทใด 

เปนผลิตภัณฑจากสวนตาง ๆ 
ของสัตวที่ยังสดอยู 

แรธาตุตาง ๆ ปุยเคมี และผลิตภัณฑที่ไมมี
สวนตาง ๆ ของสัตวเปนองคประกอบ  

หรือหากมีก็ผานการบําบัด และตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานแลว 

ไมใช ไมมีความเสี่ยง 
หรือความเสี่ยงต่ํา 

ใช 
หรือไมแนใจ 

ตองมีการจัดการ 
เพื่อลดความเสี่ยง 

ผลิตผลสัมผัสกับผลิตภัณฑ 
โดยตรง หรือสัมผัสผานทางดิน 
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คําแนะนําหลักการปฏบิัติตามระบบการผลิต 
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ภาคผนวก ก 
คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตลองกอง 

 
 1. การจัดการสุขลักษณะฟารม 
 1.1 จัดทําประวัตฟิารมและการใชประโยชนท่ีดินในฟารม 
 1.1.1 มีการจัดทําขอมูลประจําแปลง โดยรวมชื่อเจาของแปลง ผูดูแลแปลง ที่ตั้งแปลง แผนที่
ภายในแปลง ชนิดพืชและพันธุที่ปลูก  ประวัติการใชที่ดินยอนหลังอยางนอย 3 ป และรายละเอียดอื่น ๆ ตาม
แบบบันทึกขอมูลประจําแปลง 
 1.1.2 ในกรณีที่สถานที่ผลิตอยูใกล หรืออยูในแหลงอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ควรมี
การวิเคราะหดิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปอนจากสิ่งที่เปนอันตรายอยางนอย 1 คร้ัง ในระยะ
เร่ิมระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ลองกอง โดยดําเนินการตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บ
ตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะห บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางดินลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจงผล
การวิเคราะหดินไวเปนหลักฐาน  
 1.2  แหลงน้ําและคณุภาพน้ํา 
 1.2.1 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิต ควรเปนน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใชในการเกษตร ตองไม
ใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่กอใหเกิดการปนเปอนสิ่งที่เปนอันตราย กรณี
จําเปนตองใช ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้นไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถ
นํามาใชในกระบวนการผลิตได และน้ําที่ใชลางผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวตองเปนน้ําที่มีคุณภาพบริโภคได 
 1.2.2 ควรมีการเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 คร้ัง ในระยะเริ่มระบบการจัดการคุณภาพ: GAP  
ลองกอง ตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห สงหองปฏิบัติการ 
ที่เชื่อถือได เพื่อวิเคราะหการปนเปอนเนื่องจากสารเคมี แรธาตุ บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางน้ําลงในแบบ
บันทึก รวมทั้งเก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปนหลักฐาน 
 1.2.3 แหลงน้ําสําหรับการเกษตรไมควรเปนแหลงน้ําที่เกิดขึน้เนื่องจากการทาํลายสิ่งแวดลอม 
 1.3 การเก็บรักษาสารเคมีทางการเกษตร  
 1.3.1 จัดเก็บสารเคมีชนิดตาง ๆ  ที่ใชในกระบวนการผลิตในสถานที่มิดชิด ปลอดภัย ปองกันแดด
และฝนได และมีอากาศถายเทไดสะดวก 
 1.3.2 แยกสถานที่เก็บสารเคมีไมใหอยูใกลที่พักอาศัย และสถานที่ประกอบอาหาร ไมอยูในบริเวณตน
น้ํา หรือบริเวณที่มีน้ําไหลผาน เพื่อปองกันสารเคมีปนเปอนในแหลงน้ํา 
 1.3.3 สารเคมีแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด สารเคมีที่เปดใชแลวหามถายออกจาก
ภาชนะบรรจุเดิม ใหปดปายแสดงชัดเจน และแยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกันระหวางปุย สารควบคุม 
การเจริญเติบโตพืชสารเคมีปองกันกําจัดโรค สารเคมีปองกันกําจัดแมลง สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช และ 
อาหารเสริมตาง ๆ 
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 1.3.4 โรงเก็บสารเคมีตองมีเครื่องมือและวัสดุปองกันอุบัติเหตุอยางครบถวน เชน น้ํายาลางตา น้ํา
สะอาด ทราย และอุปกรณดับเพลิง เปนตน 
 1.3.5 ตองไมมีสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
และสารเคมีที่ประกาศหามใช เก็บรักษาอยูในสถานที่เก็บสารเคมี หรือภายในแปลง 
 1.4 การใชสารเคมทีางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม 
 1.4.1 หามใชสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ตามเอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายหามใชในการเกษตร และตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับรายการ
สารเคมีที่ประเทศคูคาอนุญาตใหใช 
 1.4.2 อานฉลากคําแนะนํา เพื่อใหทราบคุณสมบัติ และวิธีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 1.4.3 ผูประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพืช ชนิด
และอัตราการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช การเลือกใชเครื่องพนและอุปกรณหัวฉีด รวมทั้งวิธีการพนสารเคมีที่
ถูกตอง โดยตองตรวจสอบเครื่องพนสารใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา เพื่อปองกันสารพิษเปอน
เสื้อผาและรางกายของผูพน ตองสวมเสื้อผาอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือ 
หมวก และรองเทาเพื่อปองกันอันตรายจากสารพิษ 
 1.4.4 เตรียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช และใชใหหมดในคราวเดียว ไมควรเหลือติดคางในถังพน 
 1.4.5 ปดฝาภาชนะบรรจุสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหสนิทเมื่อเลิกใช และเก็บในสถานที่เก็บสารเคมี 
 1.4.6 ใหลางภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลวดวยน้ํา 2-3 คร้ัง แลวเทลงในถังพนสารเคมี  
ปรับปริมาณน้ําตามความเขมขนที่กําหนด กอนนําไปใชพนปองกันกําจัดศัตรูพืชตอไป  
 1.4.7 ควรพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในชวงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพนในเวลา
แดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา 
 1.4.8 หลังการพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผูพนตองอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาทันที  
เสื้อผาที่ใสขณะพนสารตองซักใหสะอาดทุกครั้ง 

1.4.9 ตองหยุดใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกอนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไวในฉลากกํากับการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชแตละชนิด 

1.4.10  ใหปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของลองกอง 
1.4.11   หามรับประทานอาหาร หรือสูบบุหร่ี ขณะพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

1.5 ความสะอาดปลอดภัยและการกําจัดของเสียและวัสดุเหลือใช  
 1.5.1 ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดและลางสารเคมีออกหมดแลวตามคําแนะนําในขอ 1.4.6 ตอง
ไมนํากลับมาใชอีก และตองทําใหชํารุดเพื่อปองกันการนํากลับมาใช แลวนําไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไวสําหรับทิ้ง
ภาชนะบรรจุสารเคมีโดยเฉพาะ หรือทําลายโดยการฝงดินหางจากแหลงน้ํา และใหมีความลึกมากพอที่สัตวไม
สามารถคุยขึ้นมาได หามเผาทําลาย 
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 1.5.2 กิ่งพืชที่มีโรคเขาทําลายตองเผาทําลายนอกแปลง 
 1.5.3 เศษพืช หรือกิ่งที่ตัดแตงจากตนและไมมีโรคเขาทําลาย สามารถนํามาทําเปนปุยหมัก หรือปุยพืชสด
ได 
 1.5.4 จําแนก และแยกประเภทของขยะใหชัดเจน เชน กระดาษ กลองกระดาษ พลาสติก แกว 
น้ํามัน สารเคมี และเศษซากพืช เปนตน รวมทั้งควรมีถังขยะวางใหเปนระเบียบ หรือระบุจุดทิ้งขยะใหชัดเจน  
 

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบันทึก ขอมูลประจําแปลง 
2. แบบบันทึก  การเก็บตวัอยางดินและน้ําสงวิเคราะห   
3. เอกสารสนับสนุน   การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปอน 
4. เอกสารสนับสนุน วิธีเก็บตวัอยางดินเพื่อการวิเคราะห   
5. เอกสารสนับสนุน วิธีเก็บตวัอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห 
6. เอกสารสนับสนุน ปริมาณสูงสุดของโลหะหนกั 
7. เอกสารสนับสนุน มาตรฐานคุณภาพน้ําใชในการเกษตร 
8. เอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร 
                                    

2. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
 2.1 การจัดทํารายการและการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ 
 2.1.1 มีอุปกรณการเกษตรเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
 2.1.2 สถานที่เก็บรักษาอุปกรณและเครื่องมือการเกษตร ควรเปนสัดสวน ปลอดภัย งายตอการ
นําไปใชงาน  มีปายแสดงไวชัดเจน พรอมทั้งจัดทํารายการและแผนการตรวจบํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ
การเกษตรทุกชิ้น ลงในแบบบันทึก  
 2.2 การตรวจสภาพ และการซอมบํารุง 
 2.2.1 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
อุปกรณการเก็บเกี่ยว กอนนําออกไปใชงาน และหลังใชงานเสร็จแลวตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนนําไป
เก็บในสถานที่เก็บ 
 2.2.2 มีการตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร ตามแผนการบํารุงรักษาที่
กําหนดไว พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจซอมทุกครั้ง ลงในแบบบันทึก 
 2.2.3 เครื ่องมือ อุปกรณ และภาชนะที่ใชในการบรรจุ และขนสงผลิตผล ตองมีการทําความ
สะอาดทุกครั้งกอนการใชงาน และเมื่อใชงานเสร็จแลวตองทําความสะอาดกอนนําไปเก็บ 
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 2.2.4 กรณีที่มีความจําเปนตองใชเครื่องมือและอุปกรณที่ตองอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน 
ตองมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอแลวแตกรณี หากพบวามีความคลาดเคลื่อนตองดําเนินการ
ปรับปรุง ซอมแซม หรือเปลี่ยนใหม เพื่อใหอุปกรณดังกลาวมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใชงาน 
 
3. การจัดการปจจัยการผลิต 
 3.1 การจัดทํารายการปจจัยการผลิตและแหลงท่ีมา 

จัดทํารายการและรายละเอียดเฉพาะของปจจัยการผลิตที่สําคัญไดแก พันธุ ปุย สารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ที่ใชในการปฏิบัติการผลิต  พรอมทั้ง จัดทําบัญชี รายการ ปริมาณ วัน เดือน ป ที่จัดซื้อจัดหาลงในแบบ
บันทึก 

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบนัทึก แหลงท่ีมาของปจจัยการผลติ 

 3.2 การตรวจสอบคุณสมบัตขิองปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ 
ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ที่ไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาได หรือไมนาเชื่อถือ  ตองสงปจจัยการผลิต

นั้นไปยังหนวยงาน หรือหองปฏิบัติการที่เชื่อถือไดเพื่อตรวจวิเคราะห บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางปจจัย
การผลิตลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจงผลการวิเคราะหไวเปนหลักฐาน 
 
4. การปฏิบตัิและการควบคุมการผลิต 
 4.1 การจัดการในกระบวนการผลิต   

การจัดการในกระบวนการผลิต จะมี ระเบยีบปฏิบัติของแตละประเด็นตามความเหมาะสมในแตละ
พืช  การปฏิบัติตองดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ในแตละพืช 
 4.1.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นคุณภาพ (quality 
attributes) ที่เกี่ยวของในเชิงการคาเฉพาะเรื่องของพืชนั้น ๆ 
 4.2.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นความปลอดภัย (safety) 
ดานสารเคมี (chemical) ดานจุลินทรีย (microbial) และดานกายภาพ (physical) 
 4.2.3 มีขั้นตอนการปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นสุขอนามัยพืช 
(phytosanitary) ดานโรค แมลง และศัตรูพืช 
 4.2 การจัดการประเด็นท่ัวไป 
 ขอพึงปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว 
 4.2.1 ควรใชเครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ ใหสอดคลองกับธรรมชาติของแตละพืช เพื่อปองกันการช้ํา
ของผลิตผลเนื่องจากการเก็บเกี่ยว 
 4.2.2 ตองมีวัสดุปูรองพื้นในบริเวณที่พักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในฟารม เพื่อปองกันการปนเปอนของ 
จุลินทรีย ส่ิงปฏิกูล เศษดิน และสิ่งสกปรก หรือส่ิงที่เปนอันตรายอื่น ๆ จากพื้นดิน 
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 4.2.3 ภาชนะที่ใชในการบรรจุและการขนสงผลิตผล ตองแยกตางหากจากภาชนะที่ใชในการขนยาย 
หรือขนสงสารเคมี หรือปุย เพื่อปองกันการปนเปอนสารเคมีทางการเกษตรและจุลินทรียที่เปนอันตรายตอการ
บริโภค และความเสียหายของผลิตผล 
 4.2.4 ในกรณีที่ไมสามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผล และภาชนะขนยายสารเคมีหรือปุยได ตองทํา
ความสะอาดจนแนใจวาไมมีการปนเปอนดังกลาว 
 4.2.5 ภาชนะที่ใชในการบรรจุขั้นตนเพื่อการขนถายภายในฟารมไปยังพื้นที่คัดแยกบรรจุ ตอง
เหมาะสม มีรูปแบบภาชนะ มีวัสดุกรุภายในภาชนะเพื่อปองกันการกระแทกเสียดสี 
 4.2.6 การจัดวางผลิตผลในบริเวณที่พักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในฟารมตองเหมาะสมกับธรรมชาติของ
แตละพืชเพื่อปองกันคราบเปอนจากน้ํายางในผล หรือรอยแผลที่เกิดจากการขูดขีด หรือกระแทกกัน รวมทั้ง
ปญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความรอน และแสงแดด 
 4.2.7 การเคลื่อนยายผลิตผลภายในฟารม ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวัง 
 4.3 การควบคุมการคละปนของผลิตผลดอยคณุภาพ 
 4.3.1 มีกระบวนการคัดแยกใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและ
ผูบริโภค 
 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 เอกสารที่ใชในการปฏิบตัิงานฟารม ไดแก 
 5.1.1 นโยบายคณุภาพของฟารม  
 5.1.2 วัตถุประสงคคณุภาพของฟารม  
 5.1.3 ขอบเขตการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของระบบการจดัการคุณภาพ  
 5.1.4 แผนควบคุมการผลิตเฉพาะพชื  
 5.1.5 ระเบียบปฏิบัตติาง ๆ ในการปฏิบัติงานฟารม 
 5.1.6 วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ตามระเบยีบปฏิบัติ 
 5.1.7 แบบบนัทกึการปฏิบัติงานฟารม 
 5.1.8 เอกสารสนบัสนุน 
 5.1.9 หลักฐานการฝกอบรม การจัดซื้อ จัดหาปจจยัการผลิต (ถามี) 
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 5.1.10 หลักฐานผลการตรวจวิเคราะห ดิน น้ํา ปจจัยการผลติ และสารตกคางในผลิตผลทีฟ่ารมไดมกีาร
ดําเนินการเพือ่ใหบรรลุตามวตัถุประสงคคณุภาพ ตามความจําเปน 
 5.1.11 เอกสารอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการเพือ่บรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ   รวมถึงขอสัญญา
ในการจดัซื้อผลผลิตกับคูคา  
 5.1.12  จัดทํารายการเอกสาร และบนัทึกที่อยูในครอบครอง ลงในแบบบันทกึ  
 5.2 เอกสารหรือแบบบันทึก ตองจัดทําใหเปนปจจุบันสําหรับการผลิตในฤดูกาลนั้น ๆ รวมท้ังตองมีการ
บันทึกใหครบถวน และลงชื่อผูปฏิบัติงานทุกคร้ังท่ีมีการบันทึกขอมูล 
 5.3 ในกรณีท่ีมีแปลงผลิตมากกวา  1 แปลง ตองแยกบันทึกขอมูลเปนรายแปลง    
 
6. การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร 
 6.1 ใหมีการจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู แยกเปนฤดูการผลิตแตละฤดูกาล เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ  
และการนํามาใช 
 6.2 เก็บรักษาแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ไวเปนอยางดี 
อยางนอย 3 ปของการผลิตติดตอกัน หรือตามที่ผูประกอบการ หรือคูคาตองการ เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลัง
ได 
 6.3 ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ และเอกสาร
อ่ืนที่เกี่ยวของ ผูประกอบการตองบันทึกการแกไขลงในแบบบันทึกการควบคุมเอกสาร 
 
7. การจัดการเพื่อใหไดลองกองที่มีชอผลแนน น้ําหนักชอผลไมนอยกวา 700 กรัม และขนาดผลภายในชอ
สม่ําเสมอ 

 7.1 การเตรียมตนหลังการเก็บเกี่ยว  

 7.1.1 ตัดแตงกิ่ง ตัดแตงกิ่งแหง กิ่งแขนง และกิ่งที่เปนโรค หรือกิ่งที่ถูกทําลายโดยศตัรูพืช 
รวมทั้งตัดขั้วผลที่ติดอยูที่กิ่งทิ้งไป ใหมีแสงแดดสองผานในทรงพุมและควบคุมสูง หากพบมีกิ่งน้ําคาง กิ่ง
กระโดง หรือกิ่งแขนงทีแ่ตกออกมาใหมหลังการตัดแตงกิ่งครั้งแรก และอยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสม ตองตัด
แตงอีกครั้งหนึ่ง 

 7.1.2 การปองกันกําจัดแมลงและไรศัตรูพืช 
• ไรแดง  ประเมินอาการผิดปกติของใบแก พบใบแกมีสีซีด มีจุดสีเหลืองออนกระจายทั่วไปบน

ใบ มากกวาหรือเทากับ 20%ของใบแกทัง้หมด พนดวยสารโพรพาไกต  30%ดับบลิวพี  อัตรา 30 กรัม หรือสาร
เฮกซีไทอะซอกซ  2%อีซี  อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
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• หนอนกนิใตผิวเปลือก  เมื่อพบการระบาดของหนอนกินใตผิวเปลอืกลองกอง พนดวย
ไสเดือนฝอยสไตเนอรนีมา อัตรา 2 ลานตัวตอน้ํา 1 ลิตร ใช 3-5 ลิตรตอตน จํานวน 2 คร้ัง ทุก 15 วัน โดยพน
ในชวงเย็น 
 7.1.3  การปองกันกําจดัโรค 

• โรคราสีชมพู  มักพบเขาทําลายที่กิ่งและลําตนของลองกอง เร่ิมแรกจะเห็นเปนเสนใยสีขาว
ขึ้นปกคลุมบาง ๆ และแผประสานกันเปนวงหรือเปนแผนสีชมพูหนาตดิกับผิวเปลือก จากนั้นจะลุกลามขยาย
พื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนรอบกิ่ง ทําใหเนื้อไมเนาเปนสีน้าํตาล ถาอาการรุนแรงมาก ใบจะเหลือง รวง และกิ่ง
แหงตาย เมื่อพบอาการเพียงเล็กนอยบนกิง่เล็ก ใหตดัทิ้งและเผาทําลาย แตถาพบการระบาดรุนแรง พนดวยสาร
คอปเปอรออกซีคลอไรด  85%ดับบลิวพ ี อัตรา 50 กรัม หรือสารคารเบนดาซิม  60%ดับบลิวพี   อัตรา 10 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตร ใหทั่วตน โดยเนนพนบริเวณกิ่งที่อยูในทรงพุม 
 7.1.4 การปองกันกําจดัวัชพชื  เมื่อพบวัชพืชปกคลุมสวนมากกวาหรือเทากับ 90%ของพื้นที่ทั้งหมด 
และมีความสูงเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 30 ซม. วัชพืชขามป เชน หญาคา  หญาชันกาด หรือแหวหมู กําจดัโดย
ตัดใหส้ันทกุ  1-2 เดือน หรือพนสารไกลโฟเสท  48%เอสแอล  อัตรา 500-600  มิลลิลิตร หรือกลูโฟซิเนต
แอมโมเนีย 15%เอสแอล อัตรา 1,600-2,000 มิลิลิตรตอน้ํา 60-80 ลิตร/ไร พน 1-2 คร้ังหลังวัชพืชงอก และมีใบ
มากที่สุด 

 7.1.4 การใสปุยหลังเก็บเกีย่ว  ประเมินความสมบูรณตนนอยกวา 60% เมื่อพบตนลองกองมีใบแก
นอย สีใบไมสดใส ใบและกิ่งไดรับความเสียหายเนื่องจากการทําลายของศัตรูลองกองมากกวา 20%ของพื้นที่
ใบทั้งตน และของจํานวนกิ่งทั้งตน ตามลําดับ ใสปุยอินทรียที่หมักตวัสมบรูณแลว อัตรา 20-30 กก./ตน  ใส
ปุยเคมีทางดินสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตราเปนกิโลกรัมตอตน เทากับ 1 ใน 3 เทาของเสนผาศูนยกลาง
ทรงพุมเปนเมตรหวานใหทัว่ทรงพุม และพนดวยปุยทางใบหรือสูตรทางดวน (คารโบไฮเดรตสําเร็จรูป อัตรา 
20 มิลลิลิตร + ปุยเกล็ดทางใบสูตร 20-20-20 ที่มีธาตุรองและจุลธาตุปริมาณนอยรวมดวย อัตรา 60 กรัม + กรด
ฮิวมิค อัตรา 20 มิลลิลิตร ผสมรวมกันในน้ํา 20 ลิตร) จาํนวน 1-2  คร้ัง ทุก 7 วัน ในชวงใบเพสลาด 
 7.2  การเตรียมตนกอนการออกดอก  
 7.2.1 การจดัการน้ําเพื่อกระตุนการออกดอก เมือ่ตนลองกองมีใบแกและสมบูรณทั้งตน ปลอยใหตน
ลองกองขาดน้าํ และประเมนิความเครียดของตนลองกองเนื่องจากการขาดน้ํา และพบใบแกเหลืองและรวงไม
นอยกวา 30%ของปริมาณใบทั้งหมด จนกระทั่งสังเกตพบกลุมตาดอกมีการพัฒนาการโผลพนจากผิวเปลือก
หลังฝนทิ้งชวงแลวประมาณ 30-45 วัน เมื่อสังเกตพบใบแกที่อยูปลายชอมีอาการใบสลดและใบตกในเวลาเชา 
และตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ใหน้ําปริมาณมากทนัทีแกตนลองกอง เพื่อกระตุนการพัฒนาการระยะแรก
ของตาดอก โดยใหน้ําในปริมาณ 30-35 มิลลิเมตร หรือประมาณ 850-1,000 ลิตรตอตน (เมื่อตนมี
เสนผาศูนยกลางทรงพุม 6 เมตร) เพียง 1 คร้ัง แลวหยดุใหน้ําเพื่อรอดูอาการของตนลองกองภายใน 7-10 วัน 
หากตาดอกมกีารพัฒนาและเริ่มยืดตัวเปนชอดอกขนาดสั้น อยางสม่ําเสมอตามกิ่งและลําตน ก็เร่ิมใหน้ําใน
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อัตรา 75%ของการใหน้ําปกติวันเวนวัน จนกระทั่งดอกบาน เมื่อจัดการใหน้ําแลว แตไมพบการพัฒนาการของ
ตาดอกตองหยดุใหน้ําและปลอยใหตนลองกองกระทบแลงอีกครั้งหนึ่ง จึงใหน้ําในปริมาณมากกวาเดิม 

 7.3  การจัดการตนระยะออกดอกถึงกอนการเก็บเกี่ยว 

 7.3.1 การจัดการเพื่อสงเสริมการพัฒนาของดอกและการติดผล   ประเมินการแตกใบออนในชวง
การพัฒนาการของตาดอก พบตนลองกองแตกใบออนมากกวาหรือเทากับ 20%ของจํานวนยอดทั้งหมดบนตน 
พนปุยทางใบสูตรทางดวน (คารโบไฮเดรตสําเรจ็รูป) อัตรา 20 มิลลิลิตร + ปุยเกล็ดทางใบสูตร 20-20-20 ที่มี
ธาตุรองและจลุธาตุอัตรา 60 กรัม + กรดฮวิมิค อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร จํานวน 3 คร้ัง ทุก 7 วัน ตลอด
ชวงการพัฒนาการของใบออน เพื่อปองกนัการแขงขันการพัฒนาการระหวางตาใบและตาดอก จนทําใหดอก
รวง โดยเฉพาะดอกยอยบริเวณโคนชอดอก 

 7.3.2 การตัดแตงชอดอก  ประเมนิความหนาแนนของชอดอกหลังจากออกดอกแลว ประมาณ 2-3 
สัปดาห เมื่อพบจํานวนชอดอกหนาแนนเกินคาควบคุม ตองตัดแตงชอดอกใหเหลือ 1 ชอตอ 1 กลุมของชอดอก
กรณีที่มีการออกดอกนอยอาจไวมากกวา 1 ชอดอกตอ 1 กลุมของชอดอก ควรตดัแตงชอดอกที่อยูปลายกิ่งของ
กิ่งที่มีเสนผาศูนยกลางนอยกวา 2 เซนติเมตร ชอดอกที่ช้ีขึน้ดานบน ชอดอกขนาดสั้น และชอดอกทีไ่มสมบูรณ
ออกใหหมด การตัดแตงใหเหลือจาํนวนชอดอกบนตนในปริมาณที่พอเหมาะกับอาหารสะสมภายในตน จะทํา
ใหชอดอกมีการพัฒนาการไดอยางตอเนื่อง ไมแยงอาหารระหวางชอดอกดวยกนัเอง 

 7.3.3 การปองกันกําจัดศัตรูพืช (ระยะชอดอก) 
• เพล้ียไฟ สํารวจและประเมินความเสียหายของชอดอกจากการทําลายของเพลี้ยไฟ พบ

เพล้ียไฟมากกวาหรือเทากับ  1 ตัวตอชอดอก หรือพบอาการดอกแหงและรวง พนดวยสารแลมปดาไซฮาโลท
ริน 2.5%อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน  20%อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือสารฟโปรนิล  5%
เอสอี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนเฉพาะชอดอกพอเปยก 

  7.3.4 การใชสารควบคุมการเจริญเติบโตพืช  พนสารจิบเบอเรลลินความเขมขน 125 พีพีเอ็ม 
ในขณะที่ดอกบาน เพื่อสงเสริมการติดผลและปองกันผลรวงในสัปดาหแรกของการตดิผล 

7.3.5 การตัดแตงผลและชอผล  ประเมินขนาดผลภายในชอ เมื่อพบผลขนาดเล็ก ตองตัดแตงออก  
เพื่อปองกันการแยงอาหารกนัเองภายในชอผล ใหเหลือเฉพาะผลที่มีขนาดสม่ําเสมอ และเมื่อชอผลมีอายุ 2-4 
สัปดาหหลังดอกบาน เลือกตัดแตงชอผลท่ีมีกานชอเหลือง ผลภายในชอมีสีเหลือง ผลเล็ก โตชา (ชอผล
เจริญเติบโตชา) หรือชอผลที่มีผลหลุดรวงเปนจํานวนมาก หรือชอผลที่อยูในตําแหนงที่ไมเหมาะสมทิ้งไป 

 7.3.6 การใสปุย  เมือ่ตัดแตงผลเสร็จเรียบรอยแลว ใสปุยทางดินสูตร 13-13-21 อัตราเปนกิโลกรัม
ตอตนเทากับ 1 ใน 3 เทาของเสนผาศูนยกลางทรงพุม (เมตร) ไมควรใสปุยชากวาสปัดาหที่ 5 หลังดอกบาน 
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 7.3.7 การใหน้ํา  ใหน้ําในอัตรา 75%ของอัตราการระเหยน้ําจากถาดระเหยน้ําชนิด A ในชวงการ
พัฒนาการของผลตั้งแตเร่ิมติดผล และเพิม่ปริมาณการใหน้ําเปน 80-85%ของอัตราการระเหยน้ําจากถาดระเหย
น้ําชนิด A อยางสม่ําเสมอ เมื่อผลเริ่มเปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง จนกระทั่งเก็บเกี่ยว 

 

8.  การจัดการเพื่อใหไดผลผลิตท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 

 รายละเอียดการปฏิบัติงาน เพื่อผลิตลองกองที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง ไดแก 
   8.1    ใชสารเคมี ชนิด อัตรา และเวลา ตามรายละเอียดในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุมการ
ผลิตลองกอง 
   8.2    ตองใชสารเคมีที่ถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และมีคําแนะนําบน
ฉลากใหใชกับพืชนั้น ๆ และที่ระบุในรายการสารเคมีที่ประเทศคูคาอนญุาตใหใชกับพืชนั้นๆ 
   8.3    ตองไมใชสารเคมีที่ระบุในทะเบยีนวัตถุอันตรายทีห่ามใช   (รายช่ือวัตถุอันตรายที่หาม
ใชทางการเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) และตองหยดุใชสารเคมีกอน
การเก็บเกีย่วตามเวลาที่ระบุในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุมการผลิตลองกอง และเอกสารสนับสนุน การใช
สารเคมีอยางปลอดภัยในการผลิตลองกอง  (ถาจําเปนตองพนสารปองกันกําจัดในระยะใกลเก็บเกีย่วควร เลือก 
ใชสารที่แนะนําซึ่งระบุเวลาหยุดพนกอนการเก็บเกีย่วส้ันที่สุด) 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. เอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียน

วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) 
   
 
9.  การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยวในสวน 

  9.1 วิธีการเก็บเกี่ยว   
  -  เก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวัง ใชแรงงานที่มีความชํานาญในปริมาณที่พอเหมาะ เก็บกี่ยว
ในระยะที่เหมาะสมอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงานและเหมาะสมกับงาน  
  - มีสถานที่เหมาะสมสําหรับคัดแยกผลิตผลคุณภาพ และมีแผนการนําผลิตผลที่ดอยคุณภาพ
ไปใชประโยชน รวบรวมชอผลลองกองที่เก็บเกีย่วแลวใสตะกราพลาสติก หรือเขงที่กรุภายในดวยกระดาษ
หรือกระสอบปุยที่สะอาด หรือมีฟองน้ํารองกนตะกราหรือเขง เพื่อปองกันมิใหผลกระแทกช้ํา จากนั้นขนยาย
ไปยังโรงเรือนภายในสวน หรือในที่รม 
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  9.2  การปองกันการคละปนของผลิตผลที่มีศัตรูพืชลองกองติดไปกับผล 
   -  ตรวจสอบและทําเครื่องหมาย เพื่อคัดแยกตนลองกองที่ผลผลิตมีรองรอยของการเขาทําลาย
จากศัตรูพืช และ/หรือ พบศัตรูพืชติดอยูบนผลหรือชอผล คัดแยกอีกครั้งหลังเก็บเกี่ยว ตนที่ยังไมไดสํารวจ
ศัตรูพืชใหชัดเจนแยกเก็บเกี่ยวตนลองกองที่มีเครื่องหมาย 
   -  ตองตรวจสอบและคัดแยกทุกชอผล 
 
 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก การเก็บเกีย่วและการคัดบรรจุลองกอง 
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