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นโยบายคุณภาพสมโอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

  



   

นโยบายคุณภาพสมโอ 

"เราจะผลิตสมโอที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีพงึพอใจของคูคาและผูบริโภค" 
 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคณุภาพสมโอ ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตสมโอ ภายใต “ระบบ
การจัดการคุณภาพ : GAP สมโอ” ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะดําเนนิการ
ดังนี ้

1. บุคลากรทุกคนในสวนมีสวนรวมในระบบการจัดการคณุภาพ 
2. ผลิตสมโออยางซื่อตรง และไดมาตรฐาน ตามความตองการของคูคาและผูบริโภค  
3. พัฒนาบุคลากร และผลิตผลอยางตอเนื่อง 
4. ธํารงรักษาและทบทวนระบบพรอมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัย 

 
 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตสมโอภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สมโอ” ยืนยนั
การผลิตสมโอเพื่อใหมีคณุภาพและไดมาตรฐาน ตาม “ระเบียบปฏิบตัิ GAP ระบบการผลิตสมโอระดับ
เกษตรกร” เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในสินคาสมโอไทย ดังนี ้

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

 
 
  
                                                                                  ลงชื่อ ………………………………………………. 
 (…………………………………………….....) 
  “เกษตรกร” การผลิตสมโอ  
                                                        ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สมโอ” 
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วัตถุประสงคคุณภาพสมโอ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( )                                                 ข วัตถุประสงคคุณภาพ

วัตถุประสงคคุณภาพสมโอ 
 
 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตสมโอ ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สมโอ” ของ
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ ดังนี้ 
 1.  ผลิตสมโอท่ีตรงตามพันธุ  อายุเก็บเกีย่วเหมาะสม ผิวสวยปราศจากตําหนิจากการเขา 
 ทําลายของศัตรูพืชและสาเหตุอ่ืน และมีคณุภาพตามมาตรฐานกําหนด 
  2.  ผลิตสมโอท่ีปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
  3.  ผลิตสมโอท่ีปลอดจากศตัรูพืช 
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แผนควบคุมการผลิตสมโอ 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                    

 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพสมโอ “เราจะผลิตสมโอท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีพึง
พอใจของคูคาและผูบริโภค”  และบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพสมโอ  ดังนี้  

 
แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

1.  ผลิตสมโอที่ตรงตามพันธุ  อายุเก็บเกี่ยวเหมาะสม ผิวสวยปราศจากตําหนิจากการเขา
ทําลายของศัตรูพืชและสาเหตุอ่ืน และมีคุณภาพตามมาตรฐานกําหนด 

2.  ผลิตสมโอที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
3.  ผลิตสมโอที่ปลอดจากศัตรูพืช 
 

 ในฐานะ“เกษตรกร” การผลิตสมโอ ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สมโอ” ของกรม
วิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีแผนควบคุมการผลิต  ดังรายละเอียดที่แนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

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

1. การเลือกพันธุและ
กิ่งพันธุปลูก 

พันธุปลูก
ไมตรง
ตามความ
ตองการ
ตลาด และ
กิ่งพันธุ
เปนโรค 

เลือกพันธุปลูก 
และกิ่งพนัธุ
ปลอดโรค 

CCP ใชกิ่งพันธุปลอดโรค
และพันธุตรงตาม
ความตองการของ
ตลาด 

•  ตรวจสอบแหลงผลิตกิ่งพันธุ 
ปละครั้ง 

• เลือกพันธุ และกิ่งพนัธุที่ผลิต 
จากแหลงผลิตที่ไดรับการ
รับรอง จากหนวยงานของรัฐ 

• พันธุและแหลง 
ที่มาของกิ่งพนัธุ 

2. การเตรียมตนหลัง
การเก็บเกี่ยว 

       

   2.1  การใสปุย ตนและ 
ใบไม   
สมบูรณ 

วิเคราะหดิน
และใสปุยให
สอดคลองกับ
ผลการ
วิเคราะห 

CP ตนสมบูรณ มกีารแตก
ใบสม่ําเสมอ 

• สํารวจความสมบูรณตน 
และใบทีแ่ตกใหม 

•  ใ ยอินทรีย อัตรา 10-20 
กก./ตน 

สปุ นิด  

• ใสปุยเคมีใหสอดคลองกับ
คาวิเคราะหดนิ หรือ ใสปุยเคมี 
สูตร 25-7-7 หรือ 15-15-15 + 
46-0-0  สัดสวน 1:1 อัตรา 1 ใน 
3 ของเสนผานศูนยกลางทรง
พุม (หนวยเปนกิโลกรัม) 

• ช อัตรา  เวลา 
และปริมาณปุยที่ใช 

     2.2 การปองกัน
กําจัดโรคที่สําคัญ 

ตนและ 
ใบไม
สมบูรณ 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 

CP 
 

พบอาการของ โรค  

แคงเกอร บนใบไม
เกิน 10% และบนกิ่ง

•  พนสารเคมีตามคําแนะนํา 
เพื่อปองกันโรคระยะ แตกใบ
ออนในชวงตนฤดู ฝน 

• ตัดแตงใบและกิ่งที่มีอาการ 
ทิ้งและเผาทําลาย 

• เมื่อพบอาการของโรคบนใบ

• จํานวนตนและ
ระดับความรุนแรง
ของโรค 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 
ไมเกิน 5% 
      

•  สํารวจการเกดิโรคทุก 7 วัน  
ทุกครั้งที่มีการแตกใบออน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดู
ฝน 

โรคแคงเกอร : เปนแผลตก
สะเก็ดบนใบ จุดแผลคอนขาง
กลมและมีวงแหวนสีเหลือง
ลอมรอบ อาการบนกิ่งออน 
เปนแผลตกสะเก็ด ขยายไป
ตามความยาวของกิ่งไมมีวง
แหวนสีเหลือง รูปรางแผลไม
แนนอน 

มากกวา 10% ของทรงพุม พน
ดวยสารคอปเปอรออกซีคลอ
ไรด 85% ดับลิวพี หรือสาร 
ประกอบทองแดงชนิดอืน่อัตรา 
40-60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 7-
10 วัน หรือจุนสี+ปูนขาว อัตรา
300+300 กรัม ตอน้ํา 20 ลิตร 
(ผสมจุนสีและปูนขาวแยกกนั
ในน้ําอยางละ 2  ลิตร แลวนาํมา
ผสมกับน้าํอกี 16 ลิตร) พนทกุ 
7-14 วัน เมื่อพบการระบาด
รุนแรง 

• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

ไมพบอาการ 
โรคกรีนนิ่ง 

         
 
 
 
 
 

•  สํารวจการเกดิโรคทุกตน ป 
ละ 1-2  ครั้ง  
โรคกรีนนิ่ง : ใบเหลืองซีด 
เสนใบสีเขียวหรือใบดาง ใบ
เล็กเหลือง หรืออาการคลายกับ
ขาดธาตุอาหาร มักเกิดกับกิง่
ใดกิ่งหนึ่งกอน ใบแกหนามวน
งอ และมีเสนใบปูดแตกสี

• ถาเริ่มพบอาการโรคกรีนนิ่ง
ใหตัดกิ่งที่มีอาการทิ้งและเผา
ทําลาย 
• ถาพบอาการมากกวา 50% 
ของทรงพุมใหขุดตนทิ้งและ
เผาทําลาย 
• ควบคุมเพลี้ยไกแจสม โดย 
พนสารอิมิดาโคลพริด 10% 

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

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ไมพบอาการ โรค  

ทริสเตซา 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

น้ําตาล ตนทรุดโทรม ผลรวง
กอนอายกุารเก็บเกีย่ว  ระบบ
รากออนแอ และเนา มีเพลี้ยไก
แจ เปนแมลงพาหะ 
 
 
 
 
•  สํารวจการเกดิโรคทุกตน ป
ละ 1-2  ครั้ง  
•   สุมตัวอยางกิง่ที่แสดง 
อาการเพื่อตรวจโรคในหอง 
ปฏิบัติการ  
โรคทริสเตซา : ตนสมโอแคระ
แกร็น ใบเล็กขอปลองสั้น  
บางครั้งใบมวนงอ  เนื้อไมมี
หนามแหลม ยืน่ออกมาเมื่อ
ลอกเปลือกออก และใบแก
หนา เสนใบแตกมีเพลี้ยออน
เปนพาหะนําโรค 

เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บ
เกี่ยว 14 วนั 
• เลือกใชตนพนัธุปลอดโรค 
• บํารุงรักษาตนใหแข็งแรง 
สมบูรณและปองกันกําจดัเพลี้ย
ไกแจสมอยางสม่ําเสมอ 
 
• ถาพบอาการใหขุดตนทิ้งและ 
เผาทําลาย 
• ควบคุมเพลี้ยออน ตัดยอดที ่
สํารวจพบการระบาด และเผา
ทําลาย หรือพนดวยสารมาลา
ไทออน 57% อีซี  อัตรา 40 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เฉพาะ
บริเวณที่มกีารระบาด พนซ้ํา
หางกัน 7-10 วัน ตามความ 
จําเปน 
• เลือกใชตนพนัธุปลอดโรค 
•  บํารุงรักษาตนใหแข็งแรง 

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

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

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

เนา-โคนเนา 

        

 
 
 
•  สํารวจการเกดิโรคทุกตน ป 
ละ 1 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม   
•  สุมตัวอยางกิ่งที่แสดงอาการ 
เพื่อตรวจโรคในหองปฏิบัต ิ
การ    
•  สํารวจการเกดิโรคปละ 1  
ครั้งในชวงกลางฤดูฝน 
•  ควบคุมคาความเปนกรด- 
ดางของดินใหไม 
ต่ํากวา 6 
 

สมบูรณและปองกันกําจดัเพลี้ย
ออนอยางสม่ําเสมอ 
 
• ใชตนตอที่ทนทานตอโรค 
รากเนา-โคนเนา 
• เมื่อพบอาการโรคที่ลําตน ถาก 
เปลือกบริเวณที่เปนโรค แลวทา
แผลดวยสารเมตาแลกซิล 25% 
ดับลิวพี อัตรา 80-100 กรัมตอ 
น้ํา 1 ลิตร หรือสารฟอสเอทธิล
อลูมิเนียม 80%  ดับลิวพี อัตรา
100-150 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
• ราดดินบริเวณทรงพุมตนสม 
ดวยสารเมตาแลกซิล  25%  ดับลิว
พี อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร
หรือสารฟอสเอทธิลอลูมิเนียม 
80% ดับลิวพี อัตรา 40 กรัมหรือ 

  กรดฟอสฟอริค อัตรา 40-60 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
 

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

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

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

  2.3 การปองกัน
กําจัดแมลงศัตรู 
สมโอที่สําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 

ตนไม
สมบูรณ
เนื่องจากใบ 
ถูกทําลาย 
 
 
 
 
 
 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
 

CP 
 
 
 
 
 
 
 
 

พบ เพลี้ยไฟ  ไมเกิน 4 
ตัวตอยอด จากการ
สํารวจ 10 ตน ตนละ 5 
ยอด 
 
 
 
 
 
พบ หนอนชอนใบสม 
ทําลายยอดออน
มากกวาหรือเทากับ 
50% ของจํานวนยอด
ที่สุมสํารวจ  
 
 

 
 
ไมพบ เพลี้ยออน บน
ยอดออนสมทีส่ํารวจ 

•  สํารวจเพลี้ยไฟระยะแตกใบ
ออน ทุก 7 วนั โดยเฉพาะ
ในชวงอากาศแหงแลง และทํา
การปองกันกําจัด เมื่อพบเกนิ
คาควบคุม 
 
 
 
 
• สํารวจหนอนชอนใบสม
ระยะแตกใบออนทุก 7 วนัโดย
สุมสํารวจ 5 ยอดตอตนจํานวน 
10 ตน  ถาพบหนอนชอนใบ
สมเกิน 3 ใบตอยอด ถือวายอด
นั้นถูกทําลายเกิน 50% ของ
ยอดสํารวจ ทําการปองกัน
กําจัด 
 
• สํารวจเพลี้ยออนทุก 7 วัน 
จนใบแก โดยสุมสํารวจ 5 ยอด

• พนดวยสารอมิิดาโคลพริด 
10%  เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตร 
หรือสารเฟนโพรพาทริน 10% อี
ซี  อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือสาร   
อีไทออน 50% อีซี  อัตรา 20 
มิลลิลิตร หรือสารอะบาเม็กติน 
1.8%  อีซี   อัตรา 10 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 20 ลิตร 
 
•  พนดวยปโตรเลียมออยล 
83.9% อีซี  อัตรา 60  มิลลิลิตร 
ตอน้ํา 20 ลิตร เพื่อปองกันการ
เขาทําลาย 
พนสารฟล• ูเฟนนอกซูรอน 5%

อีซี อัตรา 6  มิลลิลิตร หรือสารอิมิ
ดาโคลพริด 10% เอสแอล  อัตรา  
8 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร 
 
• 
10%  เอสแอล  อัตรา 8  มิลลิลิ
พนดวยสารอมิิดาโคลพรดิ  

ตร

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

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

No. ขั้นตอนการผลิต อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
ไมพบ เพลี้ยไกแจสม  
สุมสํารวจสวนละ 10 
ตนๆ ละ 5 ยอด  

ตอตนจํานวน 10 ตน ถาพบทํา
การปองกันกําจัด 
 
 
 
 
 
•  สํารวจเพลี้ยไกแจสม และ
ปองกันกําจดัทันทีเมื่อสํารวจ
พบตัวออนหรือตัวเต็มวัยของ
เพลี้ยไกแจ 

หรือ 5% อีซี  อัตรา 16 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร หรือปโตรเลียม
ออยล 83.9% อีซี   อัตรา 60 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตรใหเปยก
ทั่วตนทั้งภายนอกและภายใน
ทรงพุม 
 
ตัดยอดที่สํารวจพบการระบาด 
และเผาทําลาย หรือพนดวยสาร
มาลาไทออน 57% อีซี  อัตรา 40 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เฉพาะ
บริเวณที่มกีารระบาด พนซ้ําหาง
กัน 7-10 วัน ตามความจําเปน 

ที่ใช 
•  ขอมูลการสํารวจ 
แมลง 
 
 
 
 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณ
สารเคมีที่ใช 
• ขอมูลการสํารวจ 
แมลง 
 

3. การเตรียมตนกอน
การออกดอก 

       

 
 
 
 

3.1 การใสปุย 
 
 
 

การออก
ดอกนอย 
 
 
 

จัดการปุยตาม
คําแนะนํา 
 
 

CP 
 
 
 

ตนสมโอมีการออก
ดอกพอเหมาะกับ
ขนาดตน 
 

•  ตรวจสอบปริมาณการออก
ดอก 
 
 

• ใสปุย 12-24-12  อัตรา 1 กก./
ตน  กอนการออกดอก 1-2 เดือน 
 
 

• ขอมูลการใสปุย 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณปุยที่ใช 
• ปริมาณการออก
ดอก 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

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

4. การเตรียมตนระยะ
ออกดอก ถึงระยะ
กอนการเก็บเกี่ยว 

       

 
 
 

   4.1 การจัดการปุย
เพื่อใหไดผลผลิต
คุณภาพ 
 
 

ผลผลิตดอย
คุณภาพ 
 

ใสปุยให
สอดคลองกับ
ผลวิเคราะหดนิ 

CP 
 
 

 คาวิเคราะหธาตุ
อาหารในใบอยูใน
เกณฑคามาตรฐาน 

•  ส จพัฒนาการของผลทุก 2
สัปดาห 

ํารว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เมื่อผลอายุ 1-2  เดือนหลัง
ดอกบาน ใสปุยสูตร 15-15-15  
อัตรา 1 ใน 3 ของ
เสนผาศูนยกลางทรงพุม 
(หนวยเปนกิโลกรัม) 
เมื่อผลอายุ 3.5-4.5 • เดือนหลัง

ดอกบาน ใสปุยสูตร 13-13-21  
อัตรา 1 ใน 3 ของเสนผาน
ศูนยกลางทรงพุม แตไมเกิน 2 
กิโลกรัม 
พนปุ• ยทางใบเสริมเมื่อติดผล

ดกมากเกินไป หรือพืชแสดง
อาการขาดธาตุอาหาร 
ปลิดผลทิ้งเมื่อติดผลดกมาก
เกินไป 
 
 

• ขอมูลการใหปุย 
• ชนิด อัตรา เวลา 
และปริมาณปุยที่ใช 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

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

ศัตรูพืชเพื่อให
ไดผลผลิตคุณภาพ 
 

ผลมีขนาด
เล็ก และผิว
ผลมีตําหนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCP 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCP 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCP 
 

พบ ผลออนถูกทําลาย
โดย เพลี้ยไฟ เกิน 
10%ของจํานวนผลที่
สุมสํารวจ 
 
 
 
 
 
พบผลออนถูก 
ทําลายโดย ไรขาว เกนิ 
10% ของจํานวนที่สุม
สํารวจ 
  
 
 
 
 
 พบผลออนถูก 
ทําลายโดย หนอน

•  ส จ เพลี้ยไฟ ทุก 7 วัน
ระยะดอกตูมถึงติดผลออน 1-2 
เดือน  

ํารว

ํารว
น

 
 
 
 
 
 
•  ส จไรขาว ทุก 7 วัน 
ระยะติดผลออน อายุ 1-2 เดือ  
 
 
 
 
 
 
 
•  สํารวจ หนอนฝดาษ ทุก 7 

ระยวัน ะตดิผลออน อายุ 1-2 

• พนดวยสารอมิิดาโคลพริด 
10% เอสแอล อัตรา 10 มิลลิลิตร 
หรือสารเฟนโพรพาทริน 10% อี
ซี  อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือสารอี
ไทออน 50% อีซี อัตรา 20 
มิลลิลิตร หรือสารอะบาเม็กติน 
1.8% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 20 ลิตร 
 
• พนกํามะถัน 80% ดับลิวจี 
อัตรา 60-80 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  
หรือพนอะมีทราซ 20% อีซี  
อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
หรือสารโพรพารไกต 30% ดับ
ลิวพี  อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 
15 วัน 
 
• ตัดแตงผลที่ถูกทําลายอยาง
รุนแรงทิ้งและเผาทําลายในแหลง

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

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCP 
 
 
 
 
 
 
 
 

CCP 
 

ฝดาษ  เกิน 10% ของ
จํานวนที่สุมสํารวจ 
  
 
 
 
 
 
 
 พบผลออนถูก 
ทําลายโดย หนอน

เจาะผล  เกิน 10% 
ของจํานวนทีสุ่ม
สํารวจ  
 
 
 
 
ไมพบผลสมเปนโรค

แคงเกอร 

เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  สํารวจ หนอนเจาะผล  ทุก 7 

ระย

 สํารวจโรคแคงเกอรบนผล
ฤดู

วัน ะผล อายุ 2 เดือนถึง
เก็บเกีย่ว 
 
 
 
 
 
 
•

สมทุก 7 วัน โดยเฉพาะชวง

ที่มีการระบาดเปนประจํา  
• พนดวยสารไซเปอรเมทริน +
โฟซาโลน 6.25%+22.5% อีซี  
อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
ทุก 10-14 วัน เมื่อสมโอเริ่มติด
ผล จนกระทั่งผลมีขนาดเสนผา 
ศูนยกลาง 5-10 เซนติเมตร หยุด
พนสารกอนเกบ็เกี่ยว 14 วนั 
 
• หอผลเมื่ออายุ 2 เดือน 
ตัดแตงผลที่ถูกทําลายท• ิ้งและ

เผาทําลาย พนดวยสารไซเพอร
เมทริน+โพซาโลน 6.25%+ 
22.5% อีซี  อัตรา 30 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 10-14 วัน ใน
แหลงที่มีการระบาดเปนประจํา 
หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 14 วัน
 
•  พนสารคอปเปอรออกซี 
คลอไรด 85% ดับลิวพี  อัตรา 

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

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

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

CCP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมพบผลสมเปนโรค

จุดดํา 

ฝนโดยสุม 10%ของจํานวนตน 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  ดูประวัตกิารเกิดโรคจุดดํา
ฤดูกจาก าลผลิตที่ผานมา 

โรคจุดดํา :  เกดิจุดแผลเล็กๆ สี
น้ําตาล ขอบแผลสีน้ําตาลเขม 
แผลลักษณะยบุตัวลง บางครั้ง
พบจุดดํากลางแผล พบมากใน
สมโอใกลเก็บเกี่ยว 

40-60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 7-
10 วัน หรือจุนสี+ปูนขาว 
อัตรา300+300 กรัม ตอน้ํา 20 
ลิตร (ผสมจุนสีและปูนขาว
แยกกันในน้ําอยางละ2 ลิตร 
แลวนํามาผสมกับน้ําอกี 16 
ลิตร) พนทุก 7-14 วัน เมื่อพบ
การระบาดรุนแรง 

 

• พนสารคอปเปอรออกซี 
คลอไรด  85 % ดับลิวพี  อัตรา     
40-60กรัมตอน้ํา 20 ลิตร โดยพน
หลังจากกลีบดอกรวง คือผลสม
อายุตั้งแต 1 วนัถึง 4 เดือน โดย
พนทุก 14 วัน 

ที่ใช 
•  วิธีปฏิบัติอื่น 
นอกเหนือจากการ
ใชสารเคมี 
 
 
 
 

 
• ชนิด อัตรา เวลา  
และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
•  วิธีปฏิบัติอื่น 
นอกเหนือจากการ
ใชสารเคมี 

   4.3 การตัดแตงผล        
    4.3.1  การตัดแตง ผลเล็ก 

ลไม
ัดแตงผลใหมี ลขนาดเลก็ รูปทรง

ยู
ํารวจหลัง   ตัดแตงผลที่มีขนาดเล็ก  

ู
ง 

 วัน เดือน ปที ่
ขนาดผ
สม่ําเสมอ 

ต
ปริมาณผล
สอดคลองกับ
ความสามารถ

CCP ผ
ผลบิดเบีย้ว และผลอ
ในตําแหนงที่ไม
เหมาะสม โดยตัดแตง

•  ประเมินอายุผล ส
ดอกบาน วามผีลอยูใน
ตําแหนงทีไ่มเหมาะสมหรือมี
จํานวนผลตอกิ่งมากเกนิไปผล

•

รปทรงบิดเบี้ยวและไมอยูใน
ตําแหนงที่ตองการ โดยตัดแต
ใหเหลือเปนผลเดี่ยว 2-3 ผลตอ

•

ปฏิบัติ ผล ครั้งที่ 1 

16 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

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

เมื่อผลมีเสนผานศูนย
กลาง 3-4 เซนติเมตร 

 มีขนาดเล็กกวาผลรุนเดียวกนั กิ่ง 

    4.3.2 การตัดแตง ผลเล็ก 
ลไม

มี CCP 
าม

ัดแตงผลที่มีขนาดเล็กกวา 
ผ

น 

• วัน เดือน ปที่
ผลครั้งที่ 2 ขนาดผ

สม่ําเสมอ 

ตัดแตงผลให
ปริมาณผล
สอดคลองกับ 
ความสามารถ
ในการไวผล
ของตน 

ผลขนาดเล็ก ผลโตชา
หรือผลที่มีโรคหรือ
แมลงเขาทําลาย โดย
ตัดแตง เมื่อผลมีเสน
ผานศูนยกลาง 7-8 
เซนติเมตร 

•   ประเมินการเจริญเติบโต
และการพัฒนาการของผลต
คาควบคุมตัดแตงผลตาม
คําแนะนํา 

• ต
ลรุนเดียวกันในรุน ผลที่มีโรค

หรือแมลงเขาทําลาย หรือผลที่
รูปทรงบิดเบี้ยวทิ้งไป 
•  หมั่นตรวจสอบและประเมิ
การพัฒนาการของผล การเขา
ทําลายของศัตรูสมโอและตัด
แตงผล 
 

ปฏิบัติ 

5. การจัดการเพื่อผลิต ผลิตผลไม
อ

ใชสารเคมีตาม CCP ปริมาณสารพิษตกคาง •  สุมวิเคราะหปริมาณสารพิษ
คางก

สาเหตุ 
วผลผลิต 

• ชนิด อัตรา เวลา  
สมโอที่ปลอดภัยจาก
สารพิษตกคาง 
 

 

ปลอดภัยต
ผูบริโภค 

ที่ระบุในการ
แกไขปญหาใน
แผนควบคุม
การผลิต 

ไมเกินคามาตรฐานที่
กําหนด 

ตก อนการเก็บเกีย่ว
ผลผลิต 

• วิเคราะห
• ชะลอการเก็บเกี่ย และปริมาณสารเคมี

ที่ใช 
  

6. ารจัดการเพื่อผลิต ผลิตผลไม ิด CCP สํารวจและปองกัน
บ

•  สํารวจชนิดและปริมาณ
รูพืช การ

• ปองกันกําจดัศัตรูพืชตาม • ชนิด อัตรา เวลา  ก
สมโอที่ปลอดจาก
ศัตรูพืช 
 

ปลอดจาก
ศัตรูพืช 
 

สํารวจชน
และปริมาณ
ศัตรูพืชตาม
คําแนะนํา 

 
 

กําจัดศัตรูพืช เมื่อพ
เกินคาควบคุมตามที่
กลาวมาขางตน 

ศัต ในชวงการพัฒนา
ของพืชและผล 
 

คําแนะนําที่กลาวมาขางตน 
 
 

และปริมาณสารเคมี
ที่ใช 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                                                                                                                  

แผนควบคุมการผลิตสมโอ 

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

7. การเก็บเกี่ยวและ
ร

ลผลิตดอย ก็บเกีย่วที่อายุ ีการคละปนของผลที่


  สุมตรวจสอบความแก
 

 เก็บเกีย่วเมื่ออายุเหมาะสม • วันที่เก็บเกีย่ว 

การปฏิบตัิหลังกา
เก็บเกี่ยว 
  7.1 อายุเก็บเกี่ยวที่
เหมาะสม 

 
 
 
ผ
คุณภาพ 

 
 
 
เ
เหมาะสมของ
แตละพันธุ 
 

 
 
 

CCP 

 
 
 
ม
ออนหรือแกเกนิไป  ไม
เกิน 5% ของผลิตผล
ทั้งหมดที่เก็บเกี่ยว 

 
 
 
•

กอนที่จะทําการเก็บเกีย่ว

 
 
 
•

ของแตละพันธุ 

 
 
 

   7.2 การปฏิบัติหลัง  

ีการคละ
ิต

ีการคัดขนาด

 

ีการคละปนของ
ูง

 

 

•  ตรวจสอบความถูกตองจาก

 

 ตรวจสอบและคัดขนาดซ้ํา 

 
ด

การเก็บเกีย่ว 
   7.2.1 การคดั
ขนาด 

 
ม
ปนของผล
ผลตางชั้น
ขนาด 

 
 
ม
ตามมาตรฐาน 
 

 
CP 

 
 
 ม
ผลตางชั้นขนาด (ส
กวาหรือต่ํากวา 1 ชั้น
ขนาด) คละปนไมเกนิ
10% ของผลิตผลใน
ชั้นขนาดนัน้ๆ 

 

การคัดขนาด 
 

 

•  ผลการคัดแยก 

ะ

 

และเปอรเซ็นต
คล

 
•

 เมื่อมีการคละปนของผลิต
คมุผลตางชั้นขนาดเกินคาควบ

• คัดแยกผลที่ไมอยูในชัน้ขนา
ผลิตผลที่มีการ
ปนในแตละชัน้
ขนาด 

 
เดียวกันออก 
 

   7.2.2  การคัดเลือก สงออก คัดแยกผลิตผล  CCP •  ตรวจสอบผลการคัดแยกซ้ํา ี่มีศัตรูพืชออก ัดแยก
ใน

ไมพบศัตรูพืชติดที่ 
ผลิตผล  

• คัดผลผลิตท • ผลการค
ผลผลิตปลอดจาก
ศัตรูพืช (สําหรับ
การสงออก) 

ผลิตผล
ไมได 

อยางละเอียด เมื่อพบศัตรูพชืติดที่ผลิตผล อยางละเอียด และศัตรูพืชทีพ่บ
ผลผลิต 
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ระเบียบปฏิบัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
 

ระบบการผลิตสมโอระดับเกษตรกร 



  

ระเบียบปฏิบตัิ GAP (Good Agricultural Practice) 
ระบบการผลิตสมโอระดับเกษตรกร 

 
1. ขอบขาย 

ระเบียบปฏิบัตฉิบับนี้ ครอบคลุมระบบการผลิตสมโอในทุกขั้นตอนการผลิตที่ดําเนินการในระดับ
เกษตรกร เพื่อใหไดผลิตผลสมโอที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและผูบริโภค 

2. นิยาม 

 สมโอผิวสวย หมายถึง ผลสมโอที่ผิวไมมีตําหนิอันเกิดจากโรคหรือแมลงหรือสาเหตุอ่ืน หรือ
มีตําหนิไดแตไม-กระทบตอคุณภาพภายใน และประเทศคูคายอมรบัได 

3. ขอกําหนดวิธีปฏิบัติ เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 

ขอกําหนดวิธีการปฏิบัติ เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมนิใหเปนไปตามระบบการผลิตสมโอ  
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 หรือโรงเก็บ
สารเคมี หรือสถานที่ผสมสารเคมี
สําหรับพนในสวน หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม 
    *ไมเปนน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมอื่น ๆ หาก
จําเปนตองใช ตองมีหลักฐานประกอบ
วาไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลวตาม
มาตรฐาน 
    *หากเปนแหลงน้ําที่จัดทาํขึ้นใหม 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

  บริเวณที่เปนแหลงน้ํานั้นตองไมมีประวัติ
เคยเปนโรงพยาบาล หรือคอกสัตว หรือ
โรงงานอุตสาหกรรมมากอน 
    * ใชแผนภมูิ 1 และ 2 Decision tree
ความเสี่ยงในการปนเปอนจลิุนทรียในน้าํ
ใชในระหวางกระบวนการผลิต และน้ําใช
ในการปฏิบัตหิลังการเก็บเกีย่ว (หนา 5/8 
และ 6/8)และเอกสารสนับสนุน การ
ประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปอน 
ประกอบการตดัสินใจ 

2. พื้นที่ปลูก • ตองเปนพื้นทีท่ี่ไมมีวัตถุอันตรายที่จะ
ทําใหเกิดการตกคางหรือปนเปอนใน
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 
   * ใชแผนภมู ิ3 Decision tree ความ
เสี่ยงเนื่องจากสารพิษตกคางในดิน 
(หนา 7/8) ประกอบการตดัสินใจ 
   * ปุยเคมีและปุยอินทรยีทีใ่ชทางดินมี
ธาตุโลหะหนกั เชน แคดเมยีม ตะกั่ว 
และปรอทเปนตน ปนเปอนอยู 
   * มีการนําสวนตาง ๆ ของสัตวที่ไมได
ผานการหมัก (compost)  หรือบม 
(aging)มาใชเปนปุย ใชแผนภูมิ 4 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอน 
จุลินทรียเนื่องจากปุยและสารเสริม
ประสิทธิภาพปุย (หนา 8/8) และเอกสาร
สนับสนุน การประเมินความเสี่ยงเนื่อง-
จากการปนเปอน ประกอบการตัดสินใจ 

3. การใชวัตถุ
อันตรายทาง
การเกษตร 

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

• ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร (รายละเอียด
ภาคผนวก ก ขอ 1.3) 
• ตรวจบันทกึขอมูลการใชวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร และสุมตัวอยาง
วิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลกรณี
มีขอสงสัย 

4. การเก็บรักษา
และการขนยาย
ผลิตผล 

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

• ตรวจพินจิสถานที่ อุปกรณ ภาชนะ
บรรจุขั้นตอน และวิธีการขนยายผลิตผล 

5. การบันทึกขอมูล • ตองมีการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับการ
ใชวัตถุอันตราย 
• ตองมีการบันทึกขอมูลการสํารวจ
ศัตรูพืชและวธีิปองกันกําจดั 

• ตรวจบันทกึขอมูลของเกษตรกรตาม
แบบบันทึกขอมูล 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

6. ผลิตผลปลอด
จากศัตรูพืช 

• สํารวจการเขาทําลายของหนอนเจาะ
สมอฝาย  หนอนฝดาษสม  หนอนเจาะ
ผลสม และศัตรูพืชอ่ืนบนผล ถาพบเกิน
คาควบคุมที่กําหนดในแผนควบคุมการ
ผลิต ตองปองกันกําจัด 
• ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลวตองไมมี
หนอนเจาะสมอฝาย หนอนฝดาษสม 
หนอนเจาะผลสมและศัตรูอ่ืน ถาพบ
ตองคัดแยกไวตางหาก 

• ตรวจพินจิที่ผิวผล  
• ตรวจบันทกึขอมูลการใชวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร 
• ตรวจพินจิผลการคัดแยก 

7. การจัดการ
กระบวนการผลิต
เพื่อใหไดผลผลิต
คุณภาพ 
     7.1 ผิวมีตําหน ิ

 
 
 
 
•  สํารวจการเขาทําลายของเพลี้ยไฟ 
ไรขาว และโรคแคงเกอร ถาพบเพลี้ยไฟ
มากกวาหรือเทากับ 4 ตัวตอยอด ชวง
กอนดอกบาน หรือพบการทาํลายของ
เพล้ียไฟ หรือไรขาวบนผลออนมากกวา
หรือเทากับ 10%ของจํานวนตัวอยางที่
สุมตรวจ หรือพบผลสมโอเปนโรคแคง
เกอรตองปองกันกําจัด 

 
 
 
 
• ตรวจบันทกึผลการสํารวจ และ 
ปองกันกําจดัเพล้ียไฟ ไรขาว และ       
โรคแคงเกอร 

    7.2 การตัดแตง
ผล 

• ประเมินการพฒันาการของผล และ
ตัดแตงผล เมื่อผลมีเสนผาศูนยกลาง 3-4 
เซนติเมตร และตัดแตงครั้งที่ 2 เมื่อผลมี
เสนผานศูนยกลาง 7-8 เซนติเมตร ตัด
แตงผลที่มีโรคหรือแมลงทําลาย ผลบิด
เบี้ยว ใหเหลือเปนผลเดี่ยว 2-3 ผลตอกิ่ง 

• ตรวจบันทกึการตัดแตงผล  

8. การเก็บเก่ียวและ
การปฏิบตัิหลังการ
เก็บเก่ียวในสวน 
 

• เก็บเกีย่วผลสมโอเมื่อมีอายุเหมาะสม
ของแตละพันธุ (อายุ 6.5-7.5 เดือนหลัง
ดอกบาน) ตอมน้ํามันบริเวณกนผลจะ
หางสังเกตเหน็ชัดเจน ผิวเปลือกบริเวณ

• ตรวจบันทกึการเก็บเกีย่วและการคัด
บรรจุ 
• ตรวจพินจิอุปกรณ ภาชนะบรรจุ 
ขั้นตอนและวธีิการเก็บเกีย่ว 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กนผลไมเรียบ ผิวผลมีนวล 
• อุปกรณที่ใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะ
บรรจุและวิธีการเก็บเกีย่วจะตองไม
กอใหเกิดอันตรายตอคุณภาพของผล
และปนเปอนสิ่งอันตรายที่มีผลตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค 
• คัดแยกผลที่มีอายุออนหรือแกเกินไป
และผลขนาดใหญและมีเปลอืกหนา
ขรุขระแยกไวตางหาก 
• ผลมีรองรอยถูกเพลี้ยไฟทําลายไมเกนิ
25% ของพื้นที่ผิวผล กรณีถูกทําลายเกนิ 
25% ตองคัดแยกผลที่ถูกทําลายออก 
• ผลสมโอมีผิวสวย ผิวผลไมมีรองรอย
การทําลายของไรขาว หนอนเจาะสมอ
ฝายหนอนฝดาษสม หนอนเจาะผลสม 
และจุดแผลโรคแคงเกอร และโรคจุดดํา
ไมมีตําหนหิรือรอยชํ้าเนื่องจากรวงหลน
ระหวางเก็บเกีย่ว กรณีผลมีรอยแผล
ตําหนิ หรือรอยชํ้า ตองคัดแยกออก 

• ตรวจพินจิผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ว 
และผลการคัดแยก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตสมโอ 

4.1 คําแนะนําหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตนี้มีไว เพื่อใชแนะนําเกษตรกรใหผลิตสมโอตามระบบ
การผลิตทั้งหมดทุกขั้นตอนที่ดําเนินการในระดับเกษตรกร  ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก. 
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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) 

ความเสี่ยงตํ่า แตควรมีการ 
ตรวจสอบซ้ําอยางสม่ําเสมอ 

• 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

ใช ไมใช 

ไมใช ตรวจสอบหาสารพิษ 
ตกคางในดิน 

มีการปลูกพืชลงในแปลงแลว 

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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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 หรือสัมผัสผานทาง

แผนภูมิ 4  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียเนื่องจากปุยและสารเสริมประสิทธิภาพปุย 
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ภาคผนวก  
 

คําแนะนําหลักการปฏบิัติตามระบบการผลิต 
สมโอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ภาคผนวก  
คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตสมโอ 

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 สมโอ โดยดําเนินการตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บ
ตัวอยางดินเพื่อการวิเคราะห บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางดินลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจง
ผลการวิเคราะหดินไวเปนหลักฐาน  

 1.2  แหลงน้ําและคณุภาพน้ํา 

 1.2.1 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิตและน้ําที่ใชลางผลิตผลหลังการเก็บเกีย่ว ควรเปนน้ําที่มี
คุณภาพเหมาะสมกับการใชในการเกษตร ตองไมใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่
กอใหเกิดการปนเปอนส่ิงที่เปนอันตราย กรณีจําเปนตองใช ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้น
ไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถนํามาใชในกระบวนการผลิตได   
 1.2.2 ควรมีการเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 คร้ัง ในระยะเริ่มระบบการจัดการคุณภาพ : GAP สม
โอ ตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอยางน้าํเพื่อการวิเคราะห สงหองปฏิบัติการที่เชื่อถือได เพื่อ
วิเคราะหการปนเปอนเนื่องจากสารเคมี แรธาตุ บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางน้ําลงในแบบบันทึก รวมทั้ง
เก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปนหลักฐาน 
 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  ใหปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของสมโอ 
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 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 (ไมไดขึ้นทะเบียนวตัถุ 
  อันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535)  
3. เอกสารสนับสนุน  วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีส่าธารณรัฐประชาชนจนีหามใช 

2. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 

 2.1 การจัดทํารายการและการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ 

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

 2.2 การตรวจสภาพ และการซอมบํารุง 

 2.2.1 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนสารปองกันกําจดัศัตรูพืช 
อุปกรณการเกบ็เกี่ยว กอนนาํออกไปใชงาน และตองทําความสะอาดทกุครั้งหลังใชงานเสร็จแลว และกอน
นําไปเก็บในสถานที่เก็บ 
 2.2.2 มีการตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร ตามแผนการบํารุงรักษาที่
กําหนดไว พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจซอมทุกครั้ง ลงในแบบบันทกึ 
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 2.2.3 เครื่องมือ อุปกรณ และภาชนะที่ใชในการบรรจุ และขนสงผลิตผล ตองมีการทําความ
สะอาดทุกครั้งกอนการใชงาน และเมื่อใชงานเสร็จแลวตองทําความสะอาดกอนนําไปเก็บ 
 2.2.4 กรณีที่มีความจําเปนตองใชเครื่องมือและอุปกรณที่ตองอาศัยความเทีย่งตรงในการ
ปฏิบัติงาน ตองมีการตรวจสอบความเทีย่งตรงอยางสม่ําเสมอแลวแตกรณ ี หากพบวามีความคลาดเคลื่อน
ตองดําเนินการปรับปรุง ซอมแซม หรือเปลี่ยนใหม เพื่อใหอุปกรณดังกลาวมีประสทิธิภาพตามมาตรฐานเมื่อ
นํามาใชงาน 

3. การจัดการปจจัยการผลิต 

 3.1 การจัดทํารายการปจจัยการผลิตและแหลงท่ีมา 

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

 3.2 การตรวจสอบคุณสมบัตขิองปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ 

ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ที่ไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาได หรือไมนาเชื่อถือ ตองสงปจจัยการ
ผลิตนั้นไปยังหนวยงาน หรือหองปฏิบัติการที่เชื่อถือไดเพื่อตรวจวิเคราะห บันทกึรายละเอยีดการเก็บตวัอยาง
ปจจยัการผลิตลงในแบบบนัทึก รวมทัง้เก็บใบแจงผลการวิเคราะหไวเปนหลักฐาน 

4. การปฏิบตัิและการควบคุมการผลิต 

 4.1 การจัดการในกระบวนการผลิต   

การจัดการในกระบวนการผลิต จะมี 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 
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4.2.1.1 ควรใชเครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ ใหสอดคลองกับธรรมชาติของแตละพืช เพื่อ
ปองกันการชอกช้ําของผลิตผลเนื่องจากการเก็บเกีย่ว 

4.2.1.2 ตองมีวัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกีย่วในสวน เพื่อปองกนัการปนเปอน
ของจุลินทรีย ส่ิงปฏิกูล เศษดิน และส่ิงสกปรก หรือส่ิงที่เปนอันตรายอืน่ๆ จากพื้นดนิ 

4.2.1.3 ภาชนะที่ใชในการบรรจุและการขนสงผลิตผล ตองแยกตางหากจากภาชนะที่ใชใน
การขนยาย หรือขนสงสารเคมี หรือปุย เพื่อปองกันการปนเปอนสารเคมีทางการเกษตรและจุลินทรียที่เปน
อันตรายตอการบริโภค และความเสียหายของผลิตผล 

4.2.1.4 ในกรณีที่ไมสามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผล และภาชนะขนยายสารเคมีหรือปุยได 
ตองทําความสะอาดจนแนใจวาไมมีการปนเปอนดังกลาว 

4.2.1.5 ภาชนะทีใ่ชในการบรรจุขัน้ตนเพือ่การขนถายภายในสวนไปยงัพืน้ที่คัดแยกบรรจ ุ ตอง
เหมาะสมมีรูปแบบภาชนะ มวีัสดุกรุภายในภาชนะเพื่อปองกันการกระแทกเสียดสี 

4.2.1.6 การจัดวางผลิตผลในบรเิวณพักผลิตผลที่เก็บเกีย่วในสวนตองเหมาะสมกับธรรมชาติ
ของแตละพืชเพื่อปองกันคราบเปอนจากน้าํยางในผล หรือรอยแผลที่เกิดจากการขูดขีด หรือกระแทกกัน
ระหวางผล รวมทั้งปญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความรอน และแสงแดด 

4.2.1.7 การเคลื่อนยายผลิตผลภายในสวน ควรปฏิบตัิดวยความระมัดระวัง 

 4.3 การควบคุมการคละปนของผลิตผลดอยคณุภาพ 

 4.3.1 มีกระบวนการคัดแยกใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคา
และผูบริโภค 
 4.3.2 ตองมีพื้นที่การจัดวางแยกผลิตผลที่ดอยคุณภาพเปนสัดสวน 
 4.3.3 มีแผนการใชประโยชนจากผลิตผลที่ดอยคุณภาพอยางชดัเจน 

 4.4 การบงชี้และการสอบกลับ (traceability) 

 4.4.1 มีการบันทึกการปฏิบัติงาน ตามแบบบันทกึ 
 4.4.2 มีการควบคุมเอกสาร 

5. การบันทึกและการควบคุมเอกสาร 

 5.1 เอกสารที่ใชในการปฏิบตัิงานสวน ไดแก 
  5.1.1 นโยบายคณุภาพของสวน  
 5.1.2 วัตถุประสงคคณุภาพของสวน  
 5.1.3 ขอบเขตการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของระบบการจดัการคุณภาพ  
 5.1.4 แผนควบคุมการผลิตเฉพาะพชื  
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 5.1.5 ระเบียบปฏิบัตติาง ๆ ในการปฏิบัติงานสวน 
 5.1.6 วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ตามระเบยีบปฏิบัติ 
 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. การจัดการเพื่อใหไดผลิตผลสมโอท่ีมีผิวสวย และขนาดผลสม่ําเสมอ 

 7.1  การเลือกพันธุและกิ่งพนัธุปลูก 

 7.1.1 การเลือกพันธุ  เลือกพนัธุปลูกที่ตรงตามความตองการของตลาด ตนพันธุหรือกิ่งพันธุที่
จะใชปลูกตองมาจากแหลงพนัธุที่เชื่อถือได เพื่อใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด

 7.1.2 การเลือกตนพนัธุ   เปนตนตดิตาที่ไดตาปลอดโรคจากตนแมที่แข็งแรงสมบูรณ เจริญเติบ 

 35 



 

โตดี ตนมีความสูงไมนอยกวา 60 เซนติเมตร อายุไมเกิน 12 เดือนหลังจากยายตนกลาลงถุงชํา ตนมีใบแกทั้ง
ตน 

  7.2 การเตรียมตนหลังเก็บเก่ียว 

 7.2.1 การใสปุยหลังเก็บเกีย่ว  ใสปุยเคมีทางดินสตูร 25-7-7 หรือ 15-15-15+46-0-0 สัดสวน 1:1 
อัตรา 1-3 กิโลกรัมตอตน โดยวิธีหวานใตทรงพุมเพื่อเสริมความสมบูรณตนในชวงตนฤดูฝนเพื่อกระตุนการ
แตกใบออน 

 7.2.2  การปองกันกําจดัโรคที่สําคัญ 

• 

• 

• 

โรคแคงเกอร  อาการเริ่มแรกเปนจดุเล็กกลมใส ฉ่ําน้ํา สีเหลือง ขนาดเทาหวัเข็มหมุด 
ตอมาแผลจะขยายใหญฟูคลายฟองน้ํา แผลอาจนูนทั้งสองดานของใบ หรือดานใดดานหนึ่ง เมื่อแผลแหงจะ
เปนสะเกด็สีน้าํตาลมีวงแหวนสีเหลืองลอมรอบ หากเกิดอาการบนกิง่มักพบบนกิ่งออน ลักษณะแผลคลาย
แผลที่เกิดบนใบขยายไปตามความยาวของกิ่ง แตไมมวีงแหวนสีเหลืองลอมรอบ อาการบนผลจะคลายกับ
อาการที่ใบ แตวงแหวนสีเหลืองรอบแผลไมชัดเจน แผลรูปรางไมแนนอน ถาอาการรุนแรงจะมียางไหล
ออกมาจากบรเิวณแผล บางครั้งอาจทําใหผลแตก เชื้อสาเหตุแพรกระจายไปตามน้ํา,ลมฝน  เมื่อพบอาการ
โรคควรพนดวยสารคอปเปอรออกซีคลอไรด 85% ดับลิวพี อัตรา 40-60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนทุก 7-10 วัน 
หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 14 วัน หรือผสมจุนสีและปูนขาวอยางละ 300 กรัมแยกกนัในน้ํา 2 ลิตร แลวนํามา
ผสมกับน้ําอีก 16 ลิตร คนใหเขากันกอนพน พนทุก 7-14 วัน เมื่อพบการระบาดรุนแรง 

โรคกรีนนิ่ง  ยอดเหลือง ใบชี้ตั้ง และมักจะเกดิบนกิ่งใดกิ่งหนึ่งกอน  บางครั้งจะพบ 
คลายอาการขาดธาตุอาหาร เชน ธาตุสังกะสี ใบแกหนา มวนงอ เสนใบอาจแตก ตนทรุดโทรม หากอาการ
รุนแรงปริมาณรากจะนอยลงมากทําใหผลหลุดรวงกอนแก เชือ้โรคแพรระบาดโดยมีเพล้ียไกแจสมเปน
แมลงพาหะ และติดไปกับกิ่งพันธุ  ดังนั้นจึงควรเลือกตนพันธุปลอดโรค บํารุงรักษาตนสมโอใหแข็งแรง
สมบูรณ และปองกันกําจดัเพล้ียไกแจสมอยางตอเนื่อง โดยใชสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 8 
มิลลิลิตร หรือ 5% อีซี อัตรา 16 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 14 วัน 

โรคทริสเตซา  เชื้อไวรัสเปนสาเหตุของโรค ทําใหตนสมโอแคระแกร็น ทรุดโทรม 
ใบเล็กซีด ขอปลองสั้น หรือบางครั้งอาจพบ ใบมวนงอและใบแกมีอาการเสนใบแตก เมื่อลอกเปลือกบริเวณ
โคนตนจะพบหนามเล็ก ๆ งอกจากเนื้อไม เชื้อโรคแพรระบาดโดยมเีพล้ียออนเปนแมลงพาหะ และติดไป
กับกิ่งพันธุ จึงควรเลือกใชตนพันธุปลอดโรคในการปลูก บํารุงรักษาตนสมโอใหแข็งแรงสมบูรณอยาง
สม่ําเสมอ และปองกันกําจดัเพลี้ยออนอยางตอเนื่อง โดยตัดยอดหรือชอดอกที่สํารวจพบเพลี้ยออนและเผา
ทําลาย หรือใชสารมาลาไทออน 57% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนเฉพาะบริเวณที่มกีารระบาด 
พนซ้ําหางกนั 7-10 วัน ตามความจําเปน 
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 7.2.3 การปองกันกําจัดศัตรูพืช 

• 

• 

• 

เพล้ียไฟพริก ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 2 มิลลิเมตร ตัวออนและตวัเตม็วัยใชปากเขีย่
ดูดกินน้ําเลี้ยงจากยอดออน ใบออน และผลออน ทําใหใบสมโอเลก็เรียว กรานและบิดงอ หรือพบรอย
แผลเปนทางสีเทาเงินจากขั้วผล หากระบาดรุนแรง รอยแผลจะกระจายทั่วผล ทําใหผลแคระแกร็น และบิด
เบี้ยว พนดวยสารเฟนโพรพาทริน 10% อีซี อัตรา 30 มลิลิลิตร หรือสารอะบาเม็กติน 1.8% อีซี อัตรา 10 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 7 วนั หรือสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 10 
มิลลิลิตร หรือสารโฟซาโลน 35% อีซี อัตรา 60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 14 วัน 
หรือสารอีไทออน 50% อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 21 วนั 

หนอนชอนใบสม  ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก กางปกกวางประมาณ 8 
มิลลิเมตร ลําตัวสีน้ําตาลปนเทา ปกสีเทาเงินแวววาว มีจุดสีดําขางละจุด วางไขใตใบ หนอนระยะแรกสี
เหลืองออนกัดกินชอนไชระหวางผิวใบ เกิดเปนรอยทางสีขาวคดเคี้ยวไปมาทั้งดานหนาใบและหลังใบ ใบ
บิดเบี้ยว เมื่อใบออนเริ่มผลิพนดวยปโตรเลียมออยล 83.9% อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เพื่อปองกัน
การเขาทําลาย หรือพนดวยปโตรเลียมออยล อัตรา 100 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อสํารวจพบการระบาด
มากกวาหรือเทากับ 10% ของยอดที่สุมสํารวจ หรือสารฟลูเฟนนอกซูรอน 5% อีซี อัตรา 6 มิลลิลิตร หรือ
สารอะบาเม็กติน 1.8% อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 7 วัน หรือสารอิมิดา
โคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 14 วัน หรือสารอีไทออน 
20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกีย่ว 21 วัน 

ไรขาว  เปนไรขนาดเล็กสีขาวใส ตวัออนและตัวเต็มวยัดูดกินน้ําเลี้ยงบนยอดและผล
ออน ทําใหผลสมโอมีผิวเปนแผลสีเทาคลายรางแห (ตองดูผานเลนสขยาย) ถาถูกทําลายทั้งผลตองปลิดผลทิ้ง 
ถาผลถูกทําลายบางสวนผลสามารถเจริญเติบโตได แตจะมีเปลือกหนา เนื้อนอย น้ําหนักเบา ไมสามารถ
จําหนายได เมื่อพบการระบาดมากกวาหรือเทากับ 10% ของจํานวนผลที่สุมสํารวจพนดวยกํามะถัน  80% 
ดับลิวจี อัตรา 60-80 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารอามีทราซ 20% อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ
สารโพรพารไกต 30% ดับลิวพี อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสารกอนเก็บเกี่ยว 15 วนั  

 7.3  การเตรียมตนกอนการออกดอก 

 7.3.1  การใสปุย   ใสปุยเคมีทางดินสูตร 12-24-12  อัตรา 1 กิโลกรัมตอตน และพนปุยทางใบ
สูตร 7-13-34+สังกะสี 12.5% อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน จํานวน 2-3 คร้ังติดตอกัน กอน
ออกดอกประมาณ 1-2 เดือน เพื่อกระตุนการพัฒนาการของตาดอก 
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 7.4 การเตรียมตนระยะออกดอก ถึงระยะกอนการเก็บเก่ียว 

 7.4.1 การจัดการปุยเพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพ  ใสปุยเพื่อสงเสริมการพัฒนาการของผล  เมื่อผล
อายุประมาณ 1-2 เดือนหลังดอกบาน  ใสปุยเคมีทางดินสูตร 15-15-15  อัตราเปนกิโลกรัมตอตน  เทากับ 1 
ใน 3 ของเสนผาศูนยกลางทรงพุม เปนเมตร โดยวิธีหวานใตทรงพุม  และใสปุยทางดินสูตร 13-13-21  อีก
คร้ังเมื่ออายุ 3.5-4.5 เดือนหลังดอกบานเพื่อสงเสริมคุณภาพของเนื้อ  

 7.4.2 การจัดการศัตรูพืช เพื่อใหไดผลผลิตคุณภาพ 

เพล้ียไฟพริก   • 

• 

• 

• 

• 

• 

ปองกันกําจดัตามรายละเอียดขอ 7.2.3 
ไรขาว 

หนอนฝดาษสม   ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก กางปกกวางประมาณ 5  

มิลลิเมตร ปกสีน้ําตาล ไขเปนฟองเดีย่วบนผิวผลสมโอ หนอนวยัแรกสีเขียว แลวเปลี่ยนเปนเขยีวเขม มีแถบ
สีแดงคาดขวางลําตัว หนอนจะสรางปมใตผิวเปลือกและกัดกนิอยูในปมทําใหสมโอมีผิวเปนปุมปมคลาย
โรคฝดาษ การทําลายไมถึงเนื้อแตทําใหสมโอผิวไมสวย เมื่อโตเต็มที่หนอนจะเจาะปมออกมาสรางใยหุมตัว
และเขาดกัแดภายนอกผล ใตใบ หรือกิ่งสม เมื่อพบการทําลายตัดผลและเผาทําลาย ในแหลงที่มีการระบาด
เปนประจําควรพนดวยสารไซเปอรเมทริน+โฟซาโลน 6.25%+22.5% อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
ทุก 10-14 วัน ตั้งแตสมโอเริ่มติดผลจนผลมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 5-10 เซนติเมตร 

หนอนเจาะผล  ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดกลาง กางปกกวางประมาณ 2.5-3.0  

เซนติเมตร วางไขแบนกลมสีขาวใสเปนกลุม ๆ ละ 2-19 ฟอง บนผิวเปลือกสมโอ หนอนระยะแรกสีสมอม
ชมพู กัดกินภายในผลสมโอ จะสังเกตพบรอยเจาะ หรือมูลของหนอนและอาการยางไหลเยิ้มบริเวณรอยแผล
ทําใหผลเนาและรวง หนอนจะเขาดักแดในดิน จะเริ่มระบาดตั้งแตผลสมโออายุประมาณ 45 วนัหลังดอก
บานจนถึงเก็บเกี่ยว ถาพบการทําลายใหเกบ็ผลฝงดินหรือเผาทําลาย ในแหลงที่พบการระบาดเปนประจําควร
หอผลดวยถุงพลาสติกเปดกนถุง  หรือพนสารไซเพอรเมทริน+โพซาโลน  6.25%+22.5% อีซี  อัตรา 30 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 10-14 วัน ในแหลงที่มีการระบาดเปนประจาํ 

โรคแคงเกอร  ปองกันกําจดัตามรายละเอียด ขอ 7.2.2  

โรคจุดดํา   ลักษณะอาการเชื้อสามารถเขาทําลายใบและผลสม  โดยจะเริ่มแสดง
อาการจากจดุแผลเล็กๆ สีสมถึงแดง  มีขอบสีน้ําตาลดํา  และตอมาจะขยายขนาดใหญขึ้นกลางแผลเปน
เนื้อเยื่อ แหงตาย (necrotic lesion)  มีจุดดาํเล็กๆ อยูกลางแผล  การปองกันกําจดั  พนสารคอปเปอรออกซ่ี
คลอไรด  85%  ดับลิวพี  อัตรา 40-60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร  โดยพนหลังจากกลีบดอกรวง คือผลสมอายุตั้งแต 
1 วันถึง 4 เดือน  โดยพนทุก 14 วัน  
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 7.4.3 การตัดแตงผลและการสงเสริมการพัฒนาการของผล   

• 

• 

ตัดแตงผลครั้งที่ 1  ตัดแตงผลเล็ก ผลที่มีรูปทรงบิดเบี้ยว ผลอยูในตําแหนงที่ไม
เหมาะสม ผลที่มีขนาดเล็กกวาผลในรุนเดียวกัน หรือมีจํานวนผลตอกิ่งมากเกนิไป เมื่อผลมีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 3-4 เซนติเมตร โดยตัดแตงใหเหลือเปนผลเดี่ยวประมาณ 2-3 ผลตอกิ่ง 

ตัดแตงผลครั้งที่ 2  สํารวจและประเมินการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของผลอีก
คร้ังหนึ่งเมื่อผลมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 7-8 เซนติเมตร หากพบผลขนาดเล็กกวาผลในรุนเดยีวกัน ผลโตชา 
ผลที่มีโรคหรือแมลงทําลาย ตัดแตงทิ้งไป  

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบันทึก การใชสารเคมีปองกันกําจดัศัตรูสมโอ 
2. แบบบันทึก  การตัดแตงผล   

  7.5  การจัดการเพื่อใหไดผลิตผลสมโอที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง  

  7.5.1 ใชสารเคมี ชนิด อัตรา และเวลาตามรายละเอียดในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุมการผลิต
สมโอ 
  7.5.2 ตองใชสารเคมีที่ถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบยีนวัตถุอันตราย และมีคําแนะนําบนฉลาก
ใหใชกับสมโอ 
  7.5.3 ตองไมใชสารเคมีที่ระบุในทะเบียนวตัถุอันตรายที่หามใช (รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทาง
การเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535)) และที่ระบุในรายการสารเคมีที่
ประเทศคูคาหามใช ตองหยุดใชสารเคมกีอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุม
การผลิตสมโอ 

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

 7.6  การจัดการเพื่อใหไดผลิตผลสมโอที่ปลอดจากศัตรูพืช 

  7.6.1  สํารวจการเขาทําลายของศัตรูสมโอในชวงการพัฒนาการของผล 
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 7.6.1.1 สํารวจการเขาทําลายของเพลี้ยไฟพริก ไรขาว หนอนเจาะสมอฝาย หนอนฝดาษสม 
หนอนเจาะผลสม โรคแคงเกอร และโรคจุดดํา ทุก 7-10 วัน ตั้งแตเร่ิมติดผล จนถึง 15 วันกอนเกบ็เกี่ยว เพื่อ
ประเมินจํานวน และ/หรือความเสียหายระดับเศรษฐกจิ ดังนี ้
• 

• 

• 

เพล้ียไฟพริก และไรขาว ความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจ 

พบมากกวาหรือเทากับ 4 ตัวตอยอด 
หรือพบการทาํลายผลออนมากกวา
หรือเทากับ 10% ของจํานวนผลที่สุม
สํารวจ 

หนอนเจาะสมอฝาย หนอน
ฝดาษสม และหนอนเจาะผลสม 

ความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจ 

พบการทําลายบนผล 

โรคแคงเกอร 
 
• โรคจุดดํา 

ความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจ 

ความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจ 

พบผลสมโอเปนโรคมากกวาหรือ
เทากับ 1 ผล 
พบผลสมโอเปนโรคมากกวาหรือ
เทากับ 1 ผล 

  7.6.2 ปองกันกําจัดศัตรูสมโอในระยะการพัฒนาการของผล  เมื่อสํารวจพบความเสียหายระดับ
เศรษฐกิจในขอ 7.5.1 ตัดสินใจเลือกใชวิธีการปองกันกําจัดใหไดผล ดงันี้ 

 7.6.2.1 เพล้ียไฟพริก และไรขาว   ปองกันกําจัดตามรายละเอียดขอ 7.2.3 

 7.6.2.2 หนอนเจาะผลและหนอนฝดาษ   ปองกันกําจดัตามรายละเอียดขอ 7.4.2   

 7.6.3.3 โรคแคงเกอร  และโรคจุดดํา   ปองกันกําจดัตามรายละเอียดขอ 7.2.2 และ 7.4.2 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูสมโอ 

  7.6.3 ตรวจสอบผลการปองกันกําจัด  ผลผลิตสมโอตองไมเสียหาย หรือเสียหายนอยมาก จากการ
เขาทําลายของศัตรูสมโอ และตองไมพบศัตรูสมโอที่มีชีวิตอยูบนผลสมโอหลังจากเก็บเกีย่วจากตนแลว ถา
พบตองคัดแยกไวตางหาก 

 7.7  การเก็บเก่ียวและการปฏบิัติหลังการเกบ็เก่ียว 

  7.7.1 อายุเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม  ทําการเก็บเกี่ยว เมื่ออายเุหมาะสมของแตละพันธุ เพือ่ใหไดผลผลิต
คุณภาพ และควรเก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวัง โดยใชกรรไกรสะอาดและคมตัดกานขั้วผล ระวงัมิใหผล
หลนกระแทกพื้น และรวบรวมผลิตผลสมโอที่เก็บเกีย่วแลวใสตะกราพลาสติก  ปองกันมิใหผลกระแทกช้ํา  
จากนั้นขนยายไปยังโรงเรือนภายในแปลง หรือในที่รม 
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      7.7.2  การปฏิบตัิหลังการเก็บเก่ียว 

  7.7.2.1 การคดัขนาด  คดัขนาดผลสมโอตามความตองการของผูซ้ือ และคัดแยกผลติผลที่เสียหาย
จากการเก็บเกีย่ว หรือมีตําหนิจากโรคและแมลงแยกไวเปนหมวดหมู โดยมีการคละปนของผลิตผลตางชั้น
ขนาด ไมเกนิ 10%  โดยควบคุมการคละปนของผลิตผลดอยคุณภาพ 
   

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก  การเก็บเกี่ยวและการคัดบรรจุ 
  

  7.7.2.2   การคัดเลือกผลผลิตปลอดจากศัตรูพืช 

  - ตรวจสอบและคัดแยกผลที่มีตําหนิจากการเขาทําลายของเพลี้ยไฟ ไรขาว หรือผลที่มี
ตําหนิจากการเสียดสี หรือถูกกระแทก หรือผลที่มีตําหนิเนื่องจากหนอนเจาะสมอฝาย หนอนฝดาษสม 
หนอนเจาะผลสม หรือผลที่มีจุดแผลของโรคแคงเกอร และโรคจุดดํา แยกไวตางหาก แลวนําไปจดัการตาม
คําแนะนํา หรือใชประโยชนตามแผนที่กําหนดไว 
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