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นโยบายคุณภาพสมเปลือกลอน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



(ก)   นโยบายคุณภาพ                                                                                      

นโยบายคุณภาพสมเปลือกลอน 

"เราจะผลิตสมเปลือกลอนท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจของคูคาและผูบริโภค" 
 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคณุภาพสมเปลอืกลอน ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตสมเปลือก
ลอน ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สมเปลือกลอน” ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ จะดําเนนิการดงันี้ 

1. บุคลากรทุกคนในสวนมีสวนรวมในระบบการจัดการคณุภาพ 
2. ผลิตสมเปลือกลอนอยางซื่อตรงและไดมาตรฐาน ตามความตองการของคูคาและผูบริโภค  
3. พัฒนาบุคลากร และผลิตผลอยางตอเนื่อง 
4. ธํารงรักษาและทบทวนระบบพรอมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัย 

 
 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตสมเปลือกลอนภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สม
เปลือกลอน”  ยืนยันการผลิตสมเปลือกลอนเพื่อใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ตาม “ระเบียบปฏิบัติ 
GAP ระบบการผลิตสมเปลือกลอนระดับเกษตรกร” เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในสินคาสมเปลือกลอน 
ดังนี ้

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

 
 
    
    ลงชื่อ ....................................................................... 
          (……………………………………….....) 
                     “เกษตรกร” การผลิตสมเปลือกลอน  
                                                                          ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สมเปลือกลอน” 
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วัตถุประสงคคุณภาพสมเปลอืกลอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( )                                                ข วัตถุประสงคคุณภาพ

วัตถุประสงคคุณภาพสมเปลือกลอน 
 

 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตสมเปลือกลอน ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สม
เปลือกลอน” ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ ดังนี้ 
 

1. ผลิตสมเปลือกลอนที่ตรงตามพันธุ ขนาดผลสม่ําเสมอ ผิวสวย ปราศจากตําหนิจากการเขา  
ทําลายของศัตรูพืชและสาเหตุอ่ืน  

2. ผลิตสมเปลือกลอนที่ปลอดภยัจากสารพิษตกคาง 
3. ผลิตสมเปลือกลอนที่ปลอดจากศัตรูพืช 
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แผนควบคุมการผลิตสมเปลอืกลอน 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                    
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แผนควบคุมการผลิตสมเปลือกลอน 

 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพสมเปลือกลอน “เราจะผลิตสมเปลือกลอนท่ีมีคุณภาพและได
มาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและผูบริโภค”  และบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพสมเปลือกลอน  
ดังนี้  

1.  ผลิตสมเปลือกลอนที่ตรงตามพันธุ  และมีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด 
2.  ผลิตสมเปลือกลอนที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
3.  ผลิตสมเปลือกลอนที่ปลอดจากศัตรูพืช 
 

 ในฐานะ“เกษตรกร” การผลิตสมเปลือกลอน ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สม
เปลือกลอน” ของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีแผนควบคุมการผลิต  ดัง
รายละเอียดที่แนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมเปลือกลอน 

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

1. การเลือกพันธุปลูก กิ่งพันธุ
เปนโรค
กรีนนิ่ง
และโรค 
ทริสเตซา 

ผลิตกิ่งพันธุ
สมปลอดโรค 

CCP ใชกิ่งพันธุปลอดโรค •  ตรวจสอบแหลงผลิตกิ่งพันธุ 
สมปลอดโรคปละ 1-2  ครั้ง 

• เลือกกิ่งพันธุทีผ่ลิตจาก 
แหลงผลิตที่ไดรับการรับรอง 
จากหนวยงานของรัฐ 
 

• พันธุและแหลง 
ที่มาของกิ่งพนัธุ 

2. การเตรียมตนหลัง
การเก็บเกี่ยว 

       

   2.1 การปองกัน
กําจัดโรคที่สําคัญ 

ตนและใบ
ไมสมบูรณ 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 
 
 

CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมพบอาการ 
โรคกรีนนิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  สํารวจการเกดิโรคทุกตน ป 
ละ 1-2  ครั้ง  
โรคกรีนนิ่ง : ใบออนมีสีเหลือง 
ใบเล็กชี้ตั้งขึ้น เสนใบและเสน
กลางใบสีเขียวคลายอาการขาด
ธาตุอาหาร  การแตกยอดใหม
นอยลง มีอาการแหงตายจาก
ปลายกิ่ง ระบบรากไมแข็งแรง
ตนทรุดโทรมและตาย 
•  สุมตัวอยางกิ่งที่แสดงอาการ 
เพื่อตรวจโรคในหองปฏิบัต ิ
การ  
 

• ถาเริ่มพบอาการโรคกรีนนิ่ง
ใหตัดกิ่งที่มีอาการทิ้งและเผา
ทําลาย 
• ถาพบอาการรุนแรงมากกวา 
50% ของทรงพุมใหขุดตนทิง้
และเผาทําลาย 

เมื่อพบอาการโรคกร•  ีนนิ่งให
พนดวยสารอมิิดาโคลพริด 
10% เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร เพื่อควบคุม
แมลงพาหะของโรค (เพลี้ยไก
แจสม) และควรหยดุพนสาร
กอนเก็บเกี่ยว 14 วัน 

• จํานวนตนและ
ระดับความรุนแรง
ของโรค 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
 
 
 
 
 
 
 

 7 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมเปลือกลอน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมพบอาการ โรค  

ทริสเตซา 

 
 
 
 
 
 
 
 
พบอาการของ โรค  

แคงเกอร บนใบไม
เกิน 20% และบนกิ่ง
ไมเกิน 10% 
 
 
 
 
 
 

•  สํารวจการเกดิโรคทุกตน ป
ละ 1-2  ครั้ง  
โรคทริสเตซา :  ใบออนมีสี
เหลืองขอบใบมวนเขาคลายรูป
ถวย เสนใบโปรงใสเปนขีด
สั้นๆ  สีน้ําตาลบริเวณลําตน
หรือกิ่งใหญผิวไมเรียบเนื้อไม
เปนแองบุม ระบบรากออนแอ 
 
 
•  สํารวจการเกดิโรคทุก 7-10 
วัน ทุกครั้งที่มกีารแตกใบออน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดู
ฝน 
โรคแคงเกอร: เปนแผลตก
สะเก็ดบนใบ จุดแผลคอนขาง
กลมและมีวงแหวนสีเหลือง
ลอมรอบ อาการบนกิ่งออน 
เปนแผลตกสะเก็ด ขยายไป
ตามความยาวของกิ่งไมมีวง

• ถาพบอาการใหขุดตนทิ้งและ 
เผาทําลาย 
• เมื่อพบอาการโรคทริสเตซา
ใหพนดวยสารคารโบซัลแฟน 
20% อีซี  อัตรา 40-50 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร เพื่อควบคุม
แมลงพาหะของโรค (เพลี้ย
ออน)  ยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 
14 วัน 
 
•  ตัดแตงใบและกิ่งที่มีอาการ 
ทิ้งและเผาทําลาย 
• เมื่อพบอาการของโรค 
ใหพนดวยสารคอปเปอรออกซี
คลอไรด 85% ดับลิวพี อัตรา 
40-60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 7-
10 วัน หรือจุนสี+ปูนขาว 
อัตรา300+300 กรัม ตอน้ํา 20 
ลิตร (ผสมจุนสีและปูนขาว
แยกกันในน้ําอยางละ2 ลิตร 

•  จํานวนตนและ 
ระดับความรุนแรง
ของโรค 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
 
 
 
 
• จํานวนตนและ 
ระดับความรุนแรง
ของโรค 
ชนิด อั• ตรา เวลา 

และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมเปลือกลอน 

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

CP 

 
 
 
 
พบอาการโรคราก 

เนา-โคนเนา 

  

แหวนสีเหลือง รูปรางแผลไม
แนนอน 

 
 
•  สํารวจการเกดิโรคอยางนอย
ปละ 2  ครั้ง โดยเฉพาะในชวง
ฤดูฝน 
•  ควบคุมคาความเปนกรด- 
ดาง ของดินใหไมต่ํากวา 6 
โรครากเนาโคนเนา :  ตนสม
ทรุดโทรมแตกใบออนนอย 
เสนกลางใบเหลืองซีดใบเหี่ยว
คลายอาการขาดน้ํา โคนตนมี
แผลสีเขม ฉ่ําน้ํา 
 
 

แลวนํามาผสมกับน้ําอกี 16 
ลิตร) พนทุก 7-14 วัน เมื่อพบ
การระบาดรุนแรง 
 
• ใชตนตอที่ทนทานตอโรค 
รากเนา-โคนเนา 
• พบอาการโรคที่ลําตน ถาก 
เปลือกบริเวณที่เปนโรค แลวทา
แผลดวยสารเมตาแลกซิล 25% 
ดับลิวพี อัตรา 80-100 กรัมตอ 
น้ํา 1 ลิตร หรือสารฟอสเอทธิล
อลูมิเนียม 80% ดับลิวพี อัตรา
100-150 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
ราดดินบริเวณทรงพุม ต• นสม 

ดวยสารเมตาแลกซิล  25%  ดับลิว
พี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร
หรือสารฟอสเอทธิลอลูมิเนียม 
80% ดับลิวพี อัตรา 40 กรัมหรอื 

  
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  
กรดฟอสฟอริค อัตรา 40-60 

 
 
 
 
• จํานวนตนและ 
ระดับความรุนแรง
ของโรค 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมเปลือกลอน 

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

กําจัดแมลงศัตรูสม
เปลือกลอนที่สําคัญ 

ตนไม
สมบูรณ
เนื่องจากใบ 
ถูกทําลาย 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 

CP 
 
 
 
 
 

CP 
 
 
 
 
 

CP 
 
 
 
 
 
 

CP 

ไมพบ เพลี้ยไกแจสม

บนยอดออนสมที่
สํารวจ 
 
 
 
ไมพบ เพลี้ยออน บน
ยอดออนสมทีส่ํารวจ 
 
 
 
 
พบยอดออนที่ถูก
ทําลายโดย เพลี้ยไฟ  
ไมเกิน 20% ของ
จํานวนยอดทีสุ่ม
สํารวจ 
 
 
พบ หนอนชอนใบสม 

•  พนสารเคมีปองกันเพลี้ยไก
แจสมระยะแตกตาใบ 1 ครั้ง 
• หลังจากพนสารตามขอ 1
สํารวจเพลี้ยไกแจทกุ 7 วัน 
จนกระทั่งใบแก 
 
•  พนสารเคมีปองกันเพลี้ย
ออนระยะแตกตาใบ 1 ครั้ง 
•  หลังจากพนสารตามขอ 1
สํารวจเพลี้ยออนทุก 7 วัน จน
ใบแก 
 
•  พนสารเคมีปองกันเพลี้ยไฟ
ระยะแตกตาใบ 1 ครั้ง 
•  สํารวจเพลี้ยไฟระยะแตกใบ
ออน และดอก ทุก 7 วัน 
โดยเฉพาะในชวงอากาศแหง
แลง 
 
•  สํารวจหนอนชอนใบสม

• พนสารอิมิดาโคลพริด 10% 
เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บ
เกี่ยว 14 วนั 
 
 
• พนสารคารโบซัลแฟน 20% อี
ซี  อัตรา 40-50 มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บ
เกี่ยว 14 วนั 
 
 
• พนดวยสารอมิิดาโคลพริด 
10%  เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตร 
หรือสารโฟซาโลน 35% อีซี 
อัตรา 60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ล
หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 14 วัน

ิตร 
 

 
 
• พนดวยสารฟลูเฟนนอกชูรอน 

• ขอมูลการสํารวจ 
แมลง 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
 
•  ขอมูลการสํารวจ 
แมลง 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
 
•  ขอมูลการสํารวจ 
แมลง 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
 
 
•  ขอมูลการสํารวจ 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมเปลือกลอน 

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

CP 
 

ทําลายยอดออน
มากกวาหรือเทากับ 
50% ของจํานวนที่สุม
สํารวจ โดยสุมสํารวจ 
5 ยอดตอตนจาํนวน 
20 ตน 
 
สุมสํารวจ ไรแดงอัฟริ

กัน ไรเหลืองสม และ

ไรสนิมสม พบการ
ทําลายใบสมมากกวา
หรือเทากับ 60% ของ
จํานวนที่สุมสํารวจ 
โดยสุมสํารวจ 1-3 
ยอดตอตน รอบนอก
ทรงพุม 
 
 
 
 

ระยะแตกใบออนทุก 7 วนั 
 
 
 
 
 
 
•  สํารวจไรแดงอัฟริกัน ไร
เหลืองสม และไรสนิมสมทุก 
7วัน ในระยะใบแก 
 
 
 
 
 
 

5% อีซี อัตรา 6 มิลลิลิตรหรือ
สารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล 
อัตรา 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 14 วัน 
 
 
 
• พนดวยสารโพรพารไกต 30% 
ดับลิวพี อัตรา 30 กรัม หรือสาร
อามีทราซ 20%  อีซี  อัตรา 30 
มิลลิลิตร หรือสารโบรโมโพรไพ
เลต 25%  อีซี  อัตรา 30 มิลลิลิตร 
หรือสารเฮกซีไธอะซอกซ 1.8%  
อีซี  อัตรา 40 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 
ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 
15 วัน 
 
ไรสนิมสม : พนดวยกาํมะถัน 
80% ดับลิวพี อัตรา 60 กรัม หรือ
สารโพรพารไกต 30%  ดับลิวพี 

แมลง 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
 
 
 
• ขอมูลการสํารวจ 
แมลง 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมเปลือกลอน 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 
 อัตรา 30 กรัม หรือสารอามีทราซ 

20% อีซี  อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือ
สารไพริดาเบน 20%  ดับลิวพี
อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 15 วัน 

3. การเตรียมตนกอน
การออกดอก 

       

 3.1 การจัดการน้ํา 
เพื่อกระตุนการออก
ดอก 

 

ตนสมไม
ออกดอก 
หรือออก
ดอกนอย 

จัดการน้ําตาม
คําแนะนํา 
 

CP สมออกดอกไมนอย
กวา 50% ของทรงพุม 

•  ินอาการใบหอ
เนื่องจากการขาดน้ําทุก 1-2 วนั
หลังจากงดใหน้ํา 2 สัปดาห  

ประเม

 

• วิเคราะหสาเหตุ เตรียมการ
แกไข และเตรยีมตนเพื่อชักนํา
ใหออกดอกรุนใหม 
 

• ขอมูลการจัดการ 
 ตน 

 

4. การเตรียมตน 
ระยะออกดอกถึง
ระยะกอนการเก็บ
เกี่ยว 

       

   4.1 การจัดการปุย
เพื่อใหไดผลผลิต
คุณภาพ 
 
 

ผลผลิตดอย
คุณภาพ 

ใสปุยให
สอดคลองกับ
ผลวิเคราะหดนิ 

CP คาวิเคราะหธาตุ
อาหารในใบอยูใน
เกณฑคามาตรฐาน 

•  ส นาการของผลทุก  
2 สัปดาห 

ํารวจพัฒ  • พนปุยทางใบเสริมเมื่อพืช
แสดงอาการขาดธาตุอาหาร 
ปลิดผลทิ้งเมื่อติดผลดกมาก• 

เกินไป 

• ขอมูลการใหปุย 
• ชนิด อัตรา เวลา
และปริมาณปุยที่ใช 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมเปลือกลอน 

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

ศัตรูพืชเพื่อให
ไดผลผลิตคุณภาพ 
 

ผลมีขนาด
เล็ก และผิว
ผลมีตําหนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปองกันกําจดั
ศัตรูพืชตาม
คําแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCP 
 
 
 
 
 
 

CCP 
 
 
 
 
 
 

CCP 
 

พบผลออนถูกทําลาย
โดย เพลี้ยไฟ เกิน 
20% ของจํานวนผลที่
สุมสํารวจ 
 
 
 
พบผลออนถูกทําลาย
โดยไรแดงอฟัริกัน ไร

เหลืองสม  และไร

สนิมสม เกิน 20% 
ของจํานวนทีสุ่ม
สํารวจ 
 
สํารวจพบผลสมเปน 

โรคแคงเกอร เกิน 
10% ของจํานวนผลที่
สุม 
 

•  ส ี้ยไฟทุก 7 วนั
ระยะติดผลออน 1-2 เดือน  
 

ํารวจเพล

  สํารวจไรแดงอัฟริกัน ไร
ุก 

  สํารวจโรคแคงเกอรบนผล
ดู

 
 
 
 
•

เหลืองสมและไรสนิมสม ท
7 วัน ในระยะติดผลออน 3-6
เดือน 
 
 
 
•

สมทุก 7 วัน โดยเฉพาะชวงฤ
ฝน 
 
 

• พนสารเคมีตามคําแนะนําที่
กลาวมาขางตน เมื่อพบผลถูก
ทําลายเกินคาควบคุม 
 
 
 
 
• พนสารเคมีตามคําแนะนําที่
กลาวมาขางตน เมื่อผลถูกทําลาย
เกินคาควบคุม 
 
 
 
 
• พนสารเคมีตามคําแนะนําเมือ่
ผลถูกทําลายเกินคาควบคุม 
 

• ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
•  วิธีปฏิบัติอื่น 
นอกเหนือจากการ
ใชสารเคมี 
 
• ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 

วิ•  ธีปฏิบัติอื่น 
นอกเหนือจากการ
ใชสารเคมี 
 
• ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 

 วิ• ธีปฏิบัติอื่น 
นอกเหนือจากการ
ใชสารเคมี 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมเปลือกลอน 

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

5. 
 
 
 
 
 

การจัดการเพื่อผลิต
สมเปลือกลอนที่
ปลอดภยัจากสารพิษ
ตกคาง 
 

ผลผลิตไม
ปลอดภัยตอ
ผูบริโภค 
 
 
 

ใชสารเคมี
ตามที่ระบุใน
การแกไข
ปญหาในแผน
ควบคุมการ
ผลิต 

CCP 
 
 
 
 
 

ปริมาณสารพิษตกคาง
ไมเกินคามาตรฐานที่
กําหนด 
 
 
 

•  สุมวิเคราะหปริมาณสาร
ตกคางกอนการเก็บเกีย่ว
ผลผลิต 
 
 

• วิเคราะหสาเหตุ 
• ชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิต
อยางนอย 1-2  สัปดาห 
 
 
 

• ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
 
 
  

6. การจัดการเพื่อผลิต
สมเปลือกลอนที่
ปลอดจากศัตรูพืช 

ผลิตผลไม
ปลอดจาก
ศัตรูพืช และ
ดอยคุณภาพ 

สํารวจชนิด
และปริมาณ
ศัตรูพืช ตาม
คําแนะนํา 

CCP สํารวจและปองกัน
กําจัดศัตรูพืช เมื่อพบ
เกินคาควบคุม 

•  สํารวจชนิดและปริมาณ
ศัตรูพืชในชวงการพัฒนาการ
ของพืชและผล 

• ปองกันกําจดัศัตรูพืชตาม
คําแนะนําที่กลาวมาขางตน 

• ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 

7. การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบตัิหลังการ
เก็บเกี่ยว 

       

   7.1 การเก็บเกี่ยว 
 

ผลิตผล
เสียหาย 
และดอย
คุณภาพ 

เก็บเกีย่วผลทีม่ี
อายุเหมาะสม
และเก็บเกี่ยว
ดวยความ
ระมัดระวัง 

CP ผลเสียหายจากการเก็บ
เกี่ยวไมเกิน 5%  ของ
ผลผลิตทั้งหมด 

•  ใชแรงงานทีม่ีความชํานาญ
และใชอุปกรณดวยความ
ระมัดระวัง 

• จัดอบรมใหความรูในวิธีการ
เก็บเกีย่วที่ถูกตองใหแกแรงงาน 
ที่จะทําการเกบ็เกี่ยว 

• จํานวนผลิตผลที่
เก็บเกีย่ว 
• จํานวนผลิตผลที่
เสียหายจากการเก็บ
เกี่ยว 
จํานวนผลิตผล
คุณภาพ 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมเปลือกลอน 

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

หลังการเก็บเกีย่ว 
       

     7.2.1 การคัด
ขนาด 

มีการคละ
ปนของผล
ขนาดตางๆ 

ใชเครื่องคัด
ขนาด 
 

 CP 
 
 

 มีการคละปนของ
ผลตางชั้นขนาด  (สูง
กวาหรือต่ํากวา 1 ชั้น
ขนาด) คละปนไมเกนิ 
10% ของผลิตผลในชั้น 
ขนาดนั้นๆ  

•  ตรวจสอบความถูกตองจาก
การคัดขนาด 

•  ตรวจสอบและคัดขนาดซ้ํา  
เมื่อมีการคละปนของผลิตผล 
ตางชั้นขนาดเกินคาควบคุม 
• คัดแยกผลที่ไมอยูในชัน้ขนาด 
เดียวกันออก 
 
 

• ผลการคัดแยก 
และเปอรเซ็นต
ผลิตผลที่มีการคละ
ปน 

      7.2.2  การคัด 
เลือกผลผลิตปลอด
จากศัตรูพืช (สําหรับ
การสงออก) 
 

สงออก
ผลผลิต
ไมได 

คัดแยกผลิตผล
อยางละเอียด 

CCP 
 

ไมพบศัตรูพืชติดที่
ผลิตผล 

•  ตรวจสอบผลการคัดแยกซ้ํา 
เมื่อพบศัตรูพชืติดที่ผลิตผล 

• คัดแยกผลิตผลที่มีศัตรูพืชออก
อยางละเอียด 

• ผลการคัดแยก 
และศัตรูพืชทีพ่บใน 
ผลผลิต 
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ระเบียบปฏิบัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
 

ระบบการผลิตสมเปลอืกลอนระดับเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบปฏิบตัิ GAP (Good Agricultural Practice) 
ระบบการผลิตสมเปลือกลอนระดับเกษตรกร 

 
1. ขอบขาย 

1.1 ระเบียบปฏิบัตฉิบับนี้ ครอบคลุมระบบการผลิตสมเปลือกลอนในทกุขั้นตอนการผลิตที่ ดําเนิน-                
การในระดับเกษตรกร เพื่อใหไดผลิตผลสมเปลือกลอนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคู
คาและผูบริโภค 

2. นิยาม 

 สมเปลือกลอนผิวสวย หมายถึง ผลสมเปลือกลอนที่ผิวไมมีตําหนิอันเกิดจากโรคหรอืแมลงหรือ
สาเหตุอ่ืน หรือมีตําหนิไดแตไมกระทบตอคุณภาพภายใน และคูคาหรือผูบริโภคยอมรับได 

3. ขอกําหนดวิธีปฏิบตั ิเกณฑท่ีกําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 

ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติ เกณฑทีก่ําหนด และวิธีการตรวจประเมนิใหเปนไปตามระบบการผลิตสมเปลือก
ลอน ตามตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑทีก่ําหนด  และวธีิการตรวจประเมิน   

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

1. แหลงน้ํา • น้ําที่ใช ตองไดจากแหลงที่ไมมี
สภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอน 

• ตรวจพินจิสภาพแวดลอม หากอยูใน
สภาวะเสี่ยงใหตรวจสอบ และวิเคราะห
คุณภาพน้ํา 

     * แหลงน้ําไมอยูใกล หรือไหลผาน
ชุมชนหรือคอกสัตว หรือโรงเก็บสารเคมี 
หรือสถานที่ผสมสารเคมีสําหรับพนใน
สวน หรือโรงงานอุตสาหกรรม 
    * ไมเปนน้าํเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ หาก
จําเปนตองใช ตองมีหลักฐานประกอบวา
ไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลวตาม
มาตรฐาน 
    * หากเปนแหลงน้ําที่จดัทําขึ้นใหม  
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

 
 

 
 

บริเวณ ที่เปนแหลงน้ํานัน้ ตองไมมีประวัติ
เคยเปนโรงพยาบาล หรือคอกสัตว หรือ
โรงงานอุตสาหกรรมมากอน 

    * 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 
    * ตองไมใชพื้นที่ที่มีการตรวจพบสาร
ปองกันกําจดัศัตรูพืชกลุมออรแกโน
คลอรีน  (OC) และ/หรือ กลุมออรแกโน-
ฟอสเฟต (OP) ในดิน หรือในผลิตผลมา
กอน 
    * ใชแผนภมูิ 3 Decision tree ความ

เสี่ยงเนื่องจากสารพิษตกคางในดิน (หนา 
7/8) ประกอบการตัดสินใจ 
    * ปุยเคมีและปุยอินทรียที่ใชทางดินมี
ธาตุโลหะหนกั เชน แคดเมยีม ตะกั่ว และ
ปรอทเปนตน ปนเปอนอยู 
    * มีการนําสวนตาง ๆ ของสัตวที่ไมได 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

  ผานการหมัก (compost)  หรือบม 
(aging)มาใชเปนปุย ใชแผนภูมิ 4 Decision 
tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรีย
เนื่องจากปุยและสารเสริมประสิทธิภาพปุย 
(หนา 8/8) และเอกสารสนับสนุน การ
ประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปอน 
ประกอบการตดัสินใจ 

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) 
• ตรวจบันทกึขอมูลการใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร และสุมตัวอยางวิเคราะห
สารพิษตกคางในผลิตผลกรณีมีขอสงสัย 

4. การเก็บรักษา 
การขนยาย 

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

• ตรวจพินจิสถานที่ อุปกรณ ภาชนะ
บรรจุขั้นตอน และวิธีการขนยายผลิตผล 

5. การบันทึกขอมูล • ตองมีการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับการ
ใชวัตถุอันตราย 
• ตองมีการบันทึกขอมูลการปองกัน

• ตรวจบันทกึขอมูลของเกษตรกรตาม
แบบบันทึกขอมูล 
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กําจัดศัตรูพืช 

6. ผลิตผลปลอด
จากศัตรูพืช 

• สํารวจการเขาทําลายของศัตรูพืช และ
โรคแคงเกอร ถาพบปริมาณเกินคา
ควบคุม ทําการปองกันกําจดัตาม
คําแนะนํา 
• ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลวตองไมมี
ศัตรูพืช และโรคแคงเกอรบนผล ถาพบ
ตองคัดแยกไวตางหาก 

• ตรวจบันทกึขอมูลการใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 
• ตรวจพินจิที่ผิวผล 
• ตรวจพินจิผลการคัดแยก 
 

7. การจัดการ
กระบวนการผลิต 
เพื่อใหไดผลิตผล
คุณภาพตรงตาม
ความตองการของ
ตลาด 

   7.1  ผลิตผลตรง

ตามพันธุ 
 

 
 
 
 
 
 
• เลือกพันธุปลูกที่ตรงตามความ
ตองการของตลาด 
• เลือกกิ่งพันธุ หรือตนพันธุทีม่ีคุณภาพ
ดีตรงตามมาตรฐานพันธุจากแหลงพันธุ
ที่เชื่อถือได 

 
 
 
 
 
 
• ตรวจบันทกึแหลงที่มีของพันธุ และตน
พันธุ 
 
 

    7.2  ผวิสวย 

ปราศจากตาํหนิ 

จากการเขาทําลาย

ของศัตรพูชืและ

สาเหตุอ่ืน 

 

• สํารวจการเขาทําลายของเพลี้ยไฟ
พริก ไรแดงแอฟริกัน ไรเหลืองสม 
ไรสนิมสม และโรคแคงเกอร ถาพบ
เพล้ียไฟพริก หรือไรแดงแอฟริกัน หรือ
ไรเหลืองสม หรือไรสนิมสมทําลายผล
ออนมากกวาหรือเทากับ 20% ของ
จํานวนผลที่สุมสํารวจ หรือพบผลสม
เปนโรคแคงเกอร ตองปองกันกําจัด 

 

• ตรวจบนัทกึการปองกนักาํจดัเพล้ียไฟ
พริก ไรแดงแอฟริกัน ไรเหลืองสม 
ไรสนิมสม และโรคแคงเกอร 

8. การเก็บเก่ียวและ
การปฏิบตัิหลังการ
เก็บเก่ียว 

• เก็บเกีย่วผลสมที่ระยะเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม 
• อุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะ

• ตรวจบันทกึขอมูลการเก็บเกีย่วและ
การคัดบรรจุ 
• ตรวจพินจิอุปกรณ ภาชนะบรรจุ 
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บรรจุและวิธีการเก็บเกีย่วจะตองไม
กอใหเกิดอันตรายตอคุณภาพของผล 
และปนเปอนสิ่งอันตรายที่มีผลตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค 
• คัดแยกผลที่มีอายุออนหรือแกเกนิไป
ผลที่มีรองรอยการเขาทําลายของศัตรูพืช
หรือสาเหตุอ่ืนไวตางหาก 
• คัดขนาดตามความตองการของตลาด
และบรรจุหีบหอดวยความระมัดระวัง 
 

ขั้นตอนและวธีิการเก็บเกีย่ว 
• ตรวจพินจิผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ว
และผลการคัดแยก 

 

4. คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตสมเปลือกลอน 

4.1 คําแนะนําหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตนี้มีไว เพื่อใชแนะนําเกษตรกรใหผลิตสมเปลือกลอนตาม
ระบบการผลิตทั้งหมดทุกขั้นตอนที่ดําเนนิการในระดับเกษตรกรซึ่งมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก. 
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น้ําใชในระหวางกระบวนการผลิต 
สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง 

ความเสี่ยงต่ํา ไมใช 

มีการใชน้ําภายใน 2 วัน กอนการเก็บเกี่ยว 
หรือมีสวนใดของพืชที่ไดรับน้ําแลวเก็บ 

ความชื้นไวจนอาจเปนบอเกิดของจุลินทรีย 

ไมใช ใช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมใช ใช 

น้ําใชไหลผาน หรือมาจากแหลงน้ํา 
ที่อาจปนเปอนจากมูลสัตว 

ใช 
หรือไมแนใจ 

ไมใช ใช 
1,000 ตัว/100 มิลลิลิตร 

 

ความเสี่ยงต่ํา แตควรมีการ 
ตรวจสอบซ้ําอยาง

และตรวจพบ E. coli มากกวา 
20 ซีเอฟยู/กรัม 

สุมตัวอยางผลิตผล 

ไมใช 

วิเคราะหคุณภาพน้ํา และตรวจพบ
ปริมาณจุลินทรียโคลิฟอรมมากกวา 

 

ใช 

• ตรวจสอบแหลงที่มาของการปนเปอน 

• ลดความเสี่ยงโดยการบําบัดน้ํากอน
นํามาใช 
หรือปองกันมิใหน้ําใชสัมผัสกับผลิตผล

 
 
 

 

 แผนภูมิ 1  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในระหวางกระบวนการผลติ 
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น้ําที่ใชกับผลิตผลในการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกี่ยวเปนน้ําที่ใชบริโภคได 

ไมใช 
หรือไมแนใจ 

ใช 

ไมใช ความเสี่ยงต่ํา 

ใช 

ความเสี่ยงต่ํา 
แตควรมีการตรวจสอบซ้ํา 

อยางสม่ําเสมอ 

บําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือเปลี่ยนไปใชน้ําจากแหลงอื่น 

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
และพบ E. coli มากกวา 

20 ซีเอฟยู/กรัม 
 

แผนภูมิ 2  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว 
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มีการใชสารเคมีปองกันกําจัด 
ศัตรูพืชตอเนื่องเปนเวลานาน  

 

ไมใช ใช 
หรือไมแนใจ  

 

 

ผลิตผลอยูใกลผิวดิน 
หรือสัมผัสกับดิน

 ไมใช ไมมีความเสี่ยง 
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ใช 

มีการปลูกพืชลงในแปลง

ไมใช 

ไมใช ตรวจสอบหาสารพิษ 
ตกคางในดิน 

ใช ใช 

ตรวจสอบพบสารพิษกลุม OC และ OP 
เกินคาความปลอดภัยมาตรฐาน 

เปลี่ยนพื้นที่ปลูก หรือเลือกปลูกพืช 
ที่ผลิตผลไมสัมผัสกับดินโดยตรง

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

 

ไมใช ใช ไมมีความเสี่ยง 

กักกันพืช โดย 

• จัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดสารพิษตกคาง หรือ 

• กําจัดผลิตผล และ 

• หามจําหนายผลิตผลที่มีสารพิษตกคางเกินคาความ
ปลอดภัยมาตรฐาน หรือนําไปเลี้ยงสัตว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปนผลิตภัณฑจากสวนตาง ๆ 
ของสัตวที่ยังสดอยู 

ใชปุย และสารเสริม
ประสิทธิภาพ 

แรธาตุตาง ๆ ปุยเคมี และผลิตภัณฑที่ไมมี
สวนตาง ๆ ของสัตวเปนองคประกอบ หรือ
หากมีก็ผานการบําบัด และตรวจสอบตาม
มาตรฐานแลว 

 

 

 

 

 

 

ไมใช ไมมีความเสี่ยง 
หรือความเสี่ยง

ใช 
หรือไมแนใจ 

ตองมีการจัดการ 
เพื่อลดความเสี่ยง 

ผลิตผลสัมผัสกับผลิตภัณฑ 
โดยตรง หรือสัมผัสผานทางดิน 

 

 

 

 

แผนภูมิ 4  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียเนื่องจากปุยและสารเสริมประสิทธิภาพปุย 
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ภาคผนวก  
 

คําแนะนําหลักการปฏบิัติตามระบบการผลิต 
สมเปลอืกลอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก  
คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตสมเปลือกลอน 

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 สมเปลือกลอน โดยดําเนินการตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธี
เก็บตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะห บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางดินลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบ
แจงผลการวิเคราะหดนิไวเปนหลักฐาน  

 1.2  แหลงน้ําและคณุภาพน้ํา 

 1.2.1 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตและน้ําที่ใชลางผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ว ควรเปนน้ําที่ม ี
คุณภาพเหมาะสมกับการใชในการเกษตร ตองไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่
กอใหเกิดการปนเปอนส่ิงที่เปนอันตราย กรณีจําเปนตองใช ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้น
ไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตได   
 1.2.2 ควรมีการเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 คร้ัง ในระยะเริ่มระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สม
เปลือกลอน ตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอยางน้าํเพื่อการวิเคราะห 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 และวิธีการใชสารปองกันกําจดัศัตรูพืชกอน
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  ใหปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของสมเปลือกลอน 
  

 1.5 ความสะอาดปลอดภัยและการกําจัดของเสยีและวัสดุเหลือใช  
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 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 (ไมไดขึ้นทะเบียนวตัถุ 
  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
นําไปเก็บในสถานที่เก็บ 
 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 เก็บรักษาแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานไวเปนอยาง
ดีอยางนอย 3 ปของการผลติติดตอกนั หรือตามที่ผูประกอบการ หรือคูคาตองการ เพื่อใหสามารถตรวจสอบ
ยอนหลังได 
 6.3 ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ และ
เอกสารอื่นที่เกี่ยวของ ผูประกอบการตองบนัทึกการแกไขลงในแบบบนัทึกการควบคมุเอกสาร 

7. การจัดการเพื่อใหไดผลิตผลสมเปลือกลอนท่ีมีผิวสวย และขนาดผลสม่ําเสมอ 

 7.1 การเลือกพันธุปลูก 

 7.1.1 การเลือกพันธุ  เลือกพนัธุปลูกที่ตรงตามความตองการของตลาด ตนพันธุหรือกิ่งพันธุที่
จะใชปลูกตองมาจากแหลงพนัธุที่เชื่อถือได เพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด

 7.1.2 การเลือกตนพนัธุ เปนตนติดตาที่ไดตาปลอดโรคจากตนแมทีแ่ขง็แรง สมบูรณ 
เจริญเติบโตดี ตนมีความสูงไมนอยกวา 60 เซนติเมตร อายุไมเกนิ 12 เดอืนหลังจากยายตนกลาลงถุงชํา ตนมี
ใบแกทั้งตน 

 7.2 การเตรียมตนหลังการเก็บเก่ียว 
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 7.2.1 การปองกันกําจดัโรคที่สําคัญ 

• 

• 

• 

• 

• 

โรคกรีนนิ่ง  ใบออนมีสีเหลือง ใบเล็กชี้ตั้งขึ้น เสนใบและเสนกลางใบสีเขียวคลาย
อาการขาดธาตุสังกะสี ตนแตกยอดใหมนอยลง มีการแหงตายจากปลายกิ่ง ผลเล็ก รวงงาย ระบบรากไม
แข็งแรง ตนทรุดโทรมและตาย ในการปลูกควรเลือกใชตนพนัธุปลอดโรค บํารุงรักษาตนใหแข็งแรง
สมบูรณอยางสม่ําเสมอ เมื่อพบตนเปนโรคตองขุดทิ้งและเผาทําลาย และปองกนักําจัดเพล้ียไกแจซ่ึงเปน
แมลงพาหะ 

โรคทริสเตซา  ใบออนมีสีเหลืองซีด ขอบใบมวนเขาคลายรูปถวย เสนใบโปรงใสเปน
ขีดสั้น ๆ เสนใบแกสีน้ําตาลและปูดแตก เนื้อไมบริเวณลําตนหรือกิง่ใหญจะเปนแองบุม ระบบรากออนแอ 
ควรเลือกใชตนพันธุปลอดโรคในการปลูก บํารุงรักษาตนใหแข็งแรงและสมบูรณอยูเสมอ เมื่อพบตนเปน
โรคตองขุดทิ้งและเผาทําลาย และปองกันกาํจัดเพลี้ยออนซึ่งเปนแมลงพาหะ 

โรคแคงเกอร  เปนแผลสีน้ําตาลเขมแตกเปนสะเกด็แข็งและขรุขระคลายขี้กลาก กลาง
แผลมักแตกเปนรอยลึก มวีงแหวนสีเหลืองซีดลอมรอบแผล เกิดอาการไดบนใบ ผล กิ่ง และลําตน เก็บใบ
สมที่เปนโรค และตัดแตงกิ่งที่เปนโรคเผาทําลายนอกแปลง แลวพนดวยสารคอปเปอรออกไซด 30% ดับลิว
พี อัตรา30-45 กรัม หรือสารคอปเปอรออกซีคลอไรด 77% ดับลิวพี อัตรา 8-12 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพน
สารกอนเก็บเกี่ยว 7 วัน หรือสารคอปเปอรซัลเฟต หรือคอปเปอรออกซีคลอไรด 85% ดับลิวพี อัตรา 40-60 
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 14 วัน หรือสารบอรโดมิกซเจอร 20% ดับลิวพี อัตรา 30-60 
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 20 วนั 

โรครากเนา-โคนเนา  เกิดไดกับทุกสวนของตนสม โดยเฉพาะรากและลําตน ตนสมที่
เปนโรคจะแสดงอาการทรุดโทรม แตกใบนอย เสนกลางใบเหลืองซีด เมื่ออาการรุนแรงใบจะเหี่ยวคลาย
อาการขาดน้ํา ผลรวง และกิง่แหง โคนตนมีผลสีคลํ้า ฉ่ําน้ํา และอาจมยีางไหลจากแผล เมื่อถากเปลือกออกดู
จะพบเนื้อไมสีน้ําตาลแดง บํารุงรักษาตนใหแข็งแรงและสมบูรณอยูเสมอ อยาปลอยใหมนี้ําขังบริเวณโคน
ตน เมื่อพบอาการโรคบริเวณลําตน ถากเปลือกบริเวณที่เปนโรคแลวทาแผลดวยสารเมตาแลคซิล 25%ดับลิว
พี อัตรา 80-100 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร หรือสารฟอสเอทธิลอลูมิเนียม 80% ดับลิวพี อัตรา 100-150 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร แลวราดดินบริเวณทรงพุมดวยสารเมตาแลคซิล 25% ดับลิวพ ี อัตรา 20 กรัม หรือสารฟอสเอทธิล
อลูมิเนียม 80% ดับลิวพี อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ถาพบอาการบนยอดหรือกิ่งพนดวยกรดฟอสฟอริค 
อัตรา 40-60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 

  7.2.2 การปองกันกําจัดศัตรูพืช  

เพล้ียไกแจสม  ตัวออนและตัวเต็มวัยดดูกินน้ําเลี้ยงจากสวนตาและยอดออน เปน
แมลงพาหะของโรคกรีนนิ่ง เมื่อพบการระบาดพนดวยสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 14 วัน 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

เพล้ียออน  ตัวออนและตวัเต็มวยัอยูรวมเปนกลุมดูดกินน้ําเลีย้งตามยอดออน ใตใบ
ออน ตัวเล็กขนาดประมาณ 1-2 มิลลิเมตร เพล้ียออนจะขับถายมูลหวานทําใหเกดิราดําบนสวนตาง ๆ ที่
ทําลาย เปนแมลงพาหะของเชื้อไวรัส สาเหตุโรคทริสเตซา เมื่อพบการระบาดพนดวยสารคารโบซัลแฟน 
20%  อีซี  อัตรา 40-50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 14 วนั 

เพล้ียไฟ  ตวัออนและตวัเตม็วัยดดูกนิน้ําเลี้ยงจากยอดออน ใบออน และผลออน ทํา
ใหใบเรยีวเล็ก สีใบไมสดใส และชะงกัการเจริญเติบโต เมื่อพบการระบาดพนดวยสารอิมิดาโคลพริด 10% 
เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือสารโฟซาโลน 35% อีซี อัตรา 60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอน
เก็บเกีย่ว 14 วนั 

หนอนชอนใบสม  ตัวเต็มวยัเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดประมาณ 6-8 มิลลิเมตร วางไข
เปนฟองเดีย่วบริเวณใกลเสนกลางใบ ตัวหนอนกดักนิใบออนโดยไชชอนอยูระหวางผิวใบ บริเวณที่ถูก
ทําลายเปนรอยสีขาววกวน ใบมีลักษณะบดิงอ เมื่อพบการระบาดเก็บใบสมที่ถูกทําลายเผาทําลายนอกแปลง 
แลวพนดวยสารพลูเฟนนอกซูรอน 5% อีซี อัตรา 6 มิลลิลิตร หรือสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล  อัตรา 8 
มิลลิลิตรตอน้ํา  20 ลิตร หยดุพนสารกอนเก็บเกีย่ว 14 วนั 

ไรแดงแอฟริกนั  ตวัสีแดง มีขนาดเล็กมาก ตวัออนและตัวเตม็วยัดูดกินน้ําเลีย้งที่ผิว
ใบและเปลือกผลสม ทําใหผิวใบกระดาง สีไมสดใส หรือสีผลเปนสีเขียวซีดไมสดใส เมื่อพบการระบาดพน
ดวยสารโพรพารไกต 30% ดบัลิวพี อัตรา 30 กรัม หรือสารอามีทราซ 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือสาร
โบรโมโพรไพเลต 25% อีซี  อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือสารเฮกซีไทอะซอกซ 1.8% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 14 วัน 

ไรเหลืองสม  ตัวมีสีเหลืองอมเขียว ตวัออนและตวัเตม็วัยดดูกนิน้ําเลี้ยงดานบนใบ
และผล ลักษณะการทําลายเชนเดยีวกับไรแดงแอฟริกัน เมื่อพบการระบาดปองกนักําจัดเชนเดยีวกับไรแดง
แอฟริกัน 

ไรสนิมสม  ตัวออนและตัวเต็มวัยดดูกนิน้ําเลี้ยงจากใบและผล ทําใหใบกระดางสี
เขียวคล้ํา ไมเปนมัน ผลที่ถูกทําลายจะมีสีน้ําตาลหรือแดงคล้ําคลายสีสนิมเหล็ก เมื่อพบการระบาดพนดวย
กํามะถันผง 80% ดับลิวพี อัตรา 60 กรัม หรือสารโพรพารไกต 30% ดับลิวพี อัตรา 30 กรัม หรือสารอามี 
ทราซ 20% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือสารไพริดาเบน 20% ดับลิวพี อัตรา 10-15 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หยุด
พนสารกอนเกบ็เกี่ยว 14 วนั 

 7.3  การเตรียมตนกอนการออกดอก 

 7.3.1  การจัดการน้ําเพื่อกระตุนการออกดอก  เมื่อตนสมเปลือกลอนมีใบแกเต็มที่ ปลอยใหตน
ขาดน้ําประมาณ 3-4 สัปดาหตอเนื่องกนั (หยดุใหน้ําสําหรับตนสมเปลือกลอนที่ปลูกในสภาพไร หรือสูบน้ํา
ออกจากรองสวนใหแหงสําหรับตนสมเปลือกลอนที่ปลูกในสภาพรองสวน) เมือ่สังเกตพบอาการใบหอ
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เนื่องจากการขาดน้ําจึงปลอยน้ํากลับเขามาในรองสวน (หากปลูกในสภาพรอง) หรือใหน้ําในปรมิาณ 35-40 
มิลลิเมตร (1 มิลลิเมตร = น้าํ 1 ลิตรตอพื้นที่ใตทรงพุม 1 ตารางเมตร) เพียง 1 คร้ังสําหรับตนสมเปลือกลอน
ในสภาพไร จากนั้นรอดูอาการ 10-15 วนั ตนสมเปลือกลอนจะแตกใบออนพรอมชอดอกพรอมกนัทั้งตน 
หรือมากกวา 80% ของจํานวนยอดทั้งตน แตถาแตกใบออนนอยกวา 50% ของจํานวนยอดทั้งหมดหรือไม
แตกใบออนเลย ตองใหน้ําอีกครั้งหนึ่งในปริมาณครึ่งหนึ่งของการใหน้ําครั้งแรก และเมื่อตนสมเปลือกลอน
แตกใบออนพรอมกันแลว จงึใหน้ําในอัตรา 4-5 มิลลิเมตรตอวัน ตลอดชวงการพฒันาการของชอดอก การ
ติดผล การพัฒนาการของผล จนกระทั่งเก็บเกี่ยว 

 7.4  การเตรียมตนระยะออกดอกถึงระยะกอนการเก็บเก่ียว 

  7.4.1การจัดการปุยเพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพ  วิเคราะหดนิปละครั้ง หรือ 2 ปครั้ง วิเคราะหใบพืช
ปละครั้ง และใสปุยตามคาวิเคราะหดินและใบพืชทันทหีลังการเก็บเกีย่ว กอนออกดอก และระหวางการ
พัฒนาการของผล 

 7.4.2  การจดัการศัตรูพืชเพือ่ใหไดผลผลิตคุณภาพ  ปองกันกําจดัโรคแคงเกอร  เพล้ียไฟ  ไร
แดงอัฟริกา  ไรเหลืองสม  และไรสนิม  ตามรายละเอียดขอ 7.2.1  และ 7.2.2 

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบันทึก  แหลงที่มาของพันธุและตนพนัธุ   
2. แบบบันทึก การปองกันกําจัดศัตรูสมเปลือกลอน 

 7.5  การจัดการเพื่อใหไดผลิตผลสมเปลือกลอนท่ีปลอดภยัจากสารพิษตกคาง  

  7.5.1 ใชสารเคมี ชนิด อัตรา และเวลาตามรายละเอียดในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุมการผลิต
สมเปลือกลอน 
  7.5.2  ตองใชสารเคมีที่ถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบยีนวัตถุอันตราย และมีคําแนะนําบนฉลาก
ใหใชกับสมเปลือกลอน 
  7.5.3  ตองไมใชสารเคมีที่ระบุในทะเบยีนวัตถุอันตรายทีห่ามใช (รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทาง
การเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535)) และที่ระบุในรายการสารเคมีที่
ประเทศคูคาหามใช ตองหยุดใชสารเคมกีอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุม
การผลิตสมเปลือกลอน 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. เอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียน

วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) 
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  2. เอกสารสนับสนุน วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีหามใช 
 
 7.6  การจัดการเพื่อใหไดผลิตผลสมโอที่ปลอดจากศัตรูพืช 

  7.6.1  สํารวจการเขาทําลายของศัตรูสมเปลือกลอนในชวงการพัฒนาการของผล 

 7.6.1.1 สํารวจการเขาทําลายของเพลี้ยไฟพริก ไรขาว หนอนเจาะสมอฝาย หนอนฝดาษสม 
หนอนเจาะผลสม และโรคแคงเกอร ทุก 7-10 วนั ตั้งแตเร่ิมติดผล จนถึง 15 วันกอนเก็บเกี่ยว เพือ่ประเมิน
จํานวน และ/หรือความเสียหายระดับเศรษฐกิจ ดังนี ้

เพล้ียไฟพริก และไรขาว ความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจ 

พบมากกวาหรือเทากับ 4 ตัวตอยอด 
หรือพบการทาํลายผลออนมากกวา
หรือเทากับ 10% ของจํานวนผลที่สุม
สํารวจ 

หนอนเจาะสมอฝาย หนอน
ฝดาษสม และหนอนเจาะผลสม 

ความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจ 

พบการทําลายบนผล 

โรคแคงเกอร ความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจ 

พบผลสมเปลือกลอนเปนโรคมากกวา
หรือเทากับ 1 ผล 

• 

• 

• 

  7.6.2 ปองกันกําจัดศัตรูสมเปลือกลอนในระยะการพัฒนาการของผล  เมื่อสํารวจพบความเสียหาย
ระดับเศรษฐกจิในขอ 7.6.1 ตัดสินใจเลือกใชวิธีการปองกันกําจดัใหไดผล ดังนี้ 

 7.6.2.1 เพล้ียไฟพริก และไรขาว   ปองกันกําจัดตามรายละเอียดขอ 7.2.2 

 7.6.2.2 โรคแคงเกอร    ปองกนักําจัดตามรายละเอียดขอ 7.2.1 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูสมเปลือกลอน  
 

 7.7  การเก็บเก่ียวและการปฏบิัติหลังการเกบ็เก่ียว 

  7.7.1  วิธีการเก็บเก่ียว   
   7.7.1.1 เก็บเกีย่วดวยความระมัดระวัง โดยใชกรรไกรสะอาดและคมตัดกานผล ไมใชวิธีดึง
หรือเด็ดจากตนเพราะจะทําใหขั้วผลฉีกเปนแผลและเนาเสียไดงาย ระวังมิใหผลหลนกระแทกพืน้ เก็บเกีย่ว
เมื่อผลมีอายุการเก็บเกีย่วที่เหมาะสมของแตละพันธุ 
   7.7.1.2 รวบรวมผลิตผลสมเปลือกลอนที่เก็บเกีย่วแลวใสตะกราพลาสติก ปองกนัมใิหผล
กระแทกช้ํา จากนั้นขนยายไปยังโรงเรือนภายในแปลง หรือในที่รมทนัที 
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  7.7.2  การปฏบิัติหลังการเกบ็เก่ียว 

   7.7.2.1  การคัดขนาด  ทําการคัดแยกขนาดผลใหสม่ําเสมอ ในแตละขนาด  โดยมีการคละ
ปนของผลตางชั้นขนาด  (สูงกวาหรือต่ํากวา 1 ช้ันขนาด) คละปนไมเกิน 10% ของผลิตผลในชั้น  ขนาด
นั้นๆ  

   7.7.2.2    การคัดแยกผลิตผลที่มีศัตรพูืช  ตรวจสอบและคัดแยกผลที่มีตําหนิเนื่องจากการ
เขาทําลายของเพลี้ยไฟพริก ไรแดงแอฟริกัน ไรเหลืองสม ไรสนิมสม หรือแมลงวันผลไม หรือผลที่มีจุด
แผลของโรคแคงเกอร หรือผลที่มีตําหนิจากการเสียดสี หรือถูกกระแทก แยกไวตางหาก แลวนําไป
จัดการตามคําแนะนํา หรือใชประโยชนตามแผนที่กําหนดไว 
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