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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     ขอมูลประจาํฟารม 

หมายเลขเอกสาร 03-01 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

ขอมูลประจําป................................................. 
 
เจาของฟารมชื่อ นาย/นาง/นางสาว...................................................นามสกุล.................................................. 

หมายเลขประจําฟารม                   -                 - 
พืช..............................................จํานวน...................ไร   แยกเปน.....................แปลง 
ช่ือผูติดตอหรือผูแทน 
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................นามสกุล......................................................................... 
เลขที่ .................หมูที่.......บาน..............................ตรอก/ซอย.................................ถนน....................................... 
แขวง/ตําบล.......................เขต/อําเภอ.................................จังหวดั.........................รหัสไปรษณยี......................... 
โทรศัพท...........................โทรสาร......................................e-mail…………………………………..................... 

ลงชื่อผูติดตอหรือผูแทน............................................................ 
                                       (.........................................................) 

ที่ตั้งฟารม เลขที่ ................หมูที่.......บาน................................ตรอก/ซอย.............................ถนน......................... 
แขวง/ตําบล.......................เขต/อําเภอ.................................จังหวดั.........................รหัสไปรษณยี......................... 

แผนผังที่ต้ังฟารม แสดงเสนทางคมนาคม และสถานที่สําคัญในบริเวณใกลเคียง เพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทางไปยังฟารม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทิศ เหนือ 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     ขอมูลประจาํฟารม 

หมายเลขเอกสาร 03-01 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

1.1 พันธุที่ปลูก 
พันธุ.............................ระยะปลูก...............................จํานวนตน..................วันที่ปลูก (อายุตน).................. 
พันธุ.............................ระยะปลูก...............................จํานวนตน..................วันที่ปลูก (อายุตน).................. 
พันธุ.............................ระยะปลูก...............................จํานวนตน..................วันที่ปลูก (อายุตน).................. 

1.2 ระบบน้ําที่ใช............................................................อัตราการจายน้ํา........................................ลิตร/ช่ัวโมง 
1.3   ประเภทดิน.................................................................................................................................................. 
1.4   ประวัติการใชพื้นที่การผลิต กอนปลูกพืชปจจุบนัยอนหลัง 3 ป 

        พื้นที่ไมเคยใชประโยชนทางการเกษตร 
                      พื้นที่ใชประโยชนทางการเกษตร  ชนิดของพืชที่เคยปลกูมากอน  ปที่  1 ..................................... 
                         ปที่  2 ..................................... 
1.5 ประวัติการแพรระบาดของศัตรูพืช  และการจัดการ 
 ช่ือศัตรูพืช........................................ปที่ระบาด............พืน้ที่ระบาด  รอยละ..........การกําจัด........................ 
 ช่ือศัตรูพืช........................................ปที่ระบาด............พืน้ที่ระบาด  รอยละ..........การกําจัด........................ 
 ช่ือศัตรูพืช........................................ปที่ระบาด............พืน้ที่ระบาด  รอยละ..........การกําจัด........................ 
1.6  ชนิดของพืชที่ปลูกขางเคียง  ไมมี            มี................................................................... 
1.7 ขอมูลอ่ืน ๆ.................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

แผนที่ภายในฟารม (ระบุ แหลงน้ํา อาคาร หรือสิ่งกอสรางอืน่ ๆ ที่ปรากฏในฟารม)   

 
 

ทิศ เหนือ 
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แบบบันทึกของเกษตรกร 
 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย 

 



 

 แบบบันทึกทีเ่กษตรกรตองใชสําหรับบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อผลิตกลวยตามระบบการจัดการ
คุณภาพ : GAP กลวย ประกอบดวยแบบบันทึกตาง ๆ ตามพัฒนาการของกลวย และตามระบบการจัดการคณุภาพ 
รวมทั้งส้ิน 3 แบบ ไดแก 
 1. แบบบันทึก แหลงที่มาของปจจัยการผลิต  
 2. แบบบันทึก การสํารวจและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูกลวย  
 3. แบบบันทึก การเกบ็เกีย่วกลวยและปฏิบัตหิลังการเก็บเกีย่วในฟารม  

• 
• 
• 

• 
• 

เกษตรกรจะตองกรอกแบบบันทึกใหครบถวนทุกครั้งทีป่ฏิบัติงาน 

ทําเครื่องหมาย  ใน  เพื่อระบุชนิดของศัตรูพืชที่เกดิการระบาด 

ตองระบุอัตราของสารเคมีที่ใชตอน้ํา 20 ลิตร และปริมาตรรวมของสารเคมีที่ใชพนทั้งฟารม ในแต
ละครั้งที่ปฏิบัติ 

แบบบันทึกสามารถนําไปถายเอกสารเพิ่มเติมได ถามีจํานวนไมพอ 

ตองลงชื่อ พรอมชื่อเต็มของเจาของฟารม และวนั-เดือน-ป ที่บันทึก ในแบบบันทกึทุกแผนจึงจะ
ถือวาเปนแบบบันทึกที่ถูกตองสมบูรณ 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     แหลงที่มาของปจจัยการผลิต 

หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  

หมายเลขเอกสาร 03-02 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
บัญชีแหลงที่มาของปจจัยการผลิต ไดแก ตนพันธุ ปุยเคมี ปุยอินทรีย สารควบคุมการเจริญเติบโต อาหารเสริม สาร

ปองกันกําจดัโรคพืช สารปองกันกําจัดแมลงและไร สารปองกันกําจัดวัชพืช   

รายการปจจัยการผลิต 1/
วัน เดือน ป  
ท่ีจัดซ้ือ 

ปริมาณที่จัดซือ้ 
แตละคร้ัง 

ราคา/หนวย แหลงท่ีไดมา 2/ ผูบันทึก 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหต ุ 1/ ระบุประเภทปุย (เคมี หรืออินทรีย) ชนิด (ทางดิน ทางใบ ปุยพืชสด ปุยคอก ปุยหมัก) และเกรดปุย  
     หรือ ระบุช่ือสามัญ และชือ่การคาของสารเคมี 
 2/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซ้ือหรือไดปจจัยการผลิตมา 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     แหลงที่มาของปจจัยการผลิต 

หมายเลขเอกสาร 03-02 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

 
หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  

เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
บัญชีแหลงที่มาของปจจัยการผลิต ไดแก ตนพันธุ ปุยเคมี ปุยอินทรีย สารควบคุมการเจริญเติบโต อาหารเสริม สาร

ปองกันกําจดัโรคพืช สารปองกันกําจัดแมลงและไร สารปองกันกําจัดวัชพืช   

รายการปจจัยการผลิต 1/
วัน เดือน ป  
ท่ีจัดซ้ือ 

ปริมาณที่จัดซือ้ 
แตละคร้ัง 

ราคา/หนวย แหลงท่ีไดมา 2/ ผูบันทึก 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

หมายเหต ุ 1/ ระบุประเภทปุย (เคมี หรืออินทรีย) ชนิด (ทางดิน ทางใบ ปุยพืชสด ปุยคอก ปุยหมัก) และเกรดปุย  
     หรือ ระบุช่ือสามัญ และชือ่การคาของสารเคมี 
 2/ ระบุช่ือหนวยงาน บริษัท หรือหางราน ที่ซ้ือหรือไดปจจัยการผลิตมา 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกลวย 

หมายเลขเอกสาร 03-03 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  
เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
 

การสํารวจศัตรูกลวย และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกลวย1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 ดวงงวงกลวย   พบการทําลายของดวงงวงกลวย       
       
    อื่นๆ 2/    ..................................................   
 

 
        วิธีปฏิบัติอื่นๆ  พบตนกลวยที่ถูกทําลายตองเก็บออกจาก 
            แปลง  และเผาทําลาย 

  

 ดวงเจาะลําตน     พบการทําลายของดวงเจาะลําตน   
    ฟโปรนิล 5% เอสซี  (10 มล.)   
    คลอรไพริฟอส 40% อีซี (40 มล.)   
    คลอรไพริฟอส 5% จี  (12 ก.)   
    อื่นๆ 2/...........................................................   
          วิธีปฏิบัติอื่นๆ  ……………………………..                 
 หนอนมวนใบกลวย     พบการทําลายของหนอนมวนใบกลวย   
       
       
    อื่นๆ 2/   ……………………………………..   
          วิธีปฏิบัติอื่นๆ   เก็บตัวหนอนทําลาย           
 เพลี้ยแปง     พบ ตัวออนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยแปง   
           คารบาริล 85% ดับลิวพี (25 ก.)   
            
         อื่นๆ 2/   ……………………………………    
         วิธีปฏิบัติอื่นๆ  หอเครือ              
                   
 โรคใบลาย   พบอาการโรคใบลาย   
         คารเบนดาซิม  50% ดับลิวพี  (15-20 ก.)   
         อื่นๆ 2/    .....................................................   
         วิธีปฏิบัติอื่นๆ    ตัดใบที่เปนโรค เผาทําลายนอกแปลง         
     

 

หมายเหตุ  1. ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ตองการ 
2. อื่นๆ ให ระบุช่ือสารที่ใช และอัตราการใช  
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูกลวย 

หมายเลขเอกสาร 03-03 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

การสํารวจศัตรูกลวย และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูกลวย1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 โรคผลจุดและ    ผล   พบจุดขนาดเล็กขนาดเทาปลายเข็มหมุดบนผลกลวยไข   
 โรคจุดกระบนผล         คารเบนดาซิม 50% ดับลิวพี (30-40 ก.)   
          ไทอะเบนดาโซล 40% ดับลิวพี (25-30 ก.)   
    อื่นๆ 2/    .......................................................   
          วิธีปฏิบัติอื่นๆ  ……………………………..               
 โรคและแมลง      
 อื่นๆ      
       
    อื่นๆ 2/  ................................................   
          วิธีปฏิบัติอื่นๆ  ……………………………..                  
 โรคและแมลง      
 อื่นๆ      
       
    อื่นๆ 2/  ................................................   
          วิธีปฏิบัติอื่นๆ  ……………………………..           
 โรคและแมลง      
 อื่นๆ      
       
    อื่นๆ 2/  ................................................   
          วิธีปฏิบัติอื่นๆ  ……………………………..                 
 โรคและแมลง      
 อื่นๆ      
       
    อื่นๆ 2/  ................................................   
          วิธีปฏิบัติอื่นๆ  ……………………………..   
 โรคและแมลง      
 อื่นๆ      
       
    อื่นๆ 2/  ................................................   
          วิธีปฏิบัติอื่นๆ  ……………………………..   
     

 

หมายเหตุ  1. ทําเครื่องหมาย  ในชอง  ที่ตองการ 
2.  อื่นๆ ให ระบุช่ือสารที่ใช และอัตราการใช  

  9 



บันทึกการสํารวจและการใชสารปองกันกําจดัศัตรูกลวย (เพ่ิมเติม) 
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บันทึกการสํารวจและการใชสารปองกันกําจดัศัตรูกลวย (เพ่ิมเติม) 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การเก็บเกี่ยวกลวยและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟารม 

หมายเลขเอกสาร 03-04 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 

หมายเลขประจําฟารม                    -                  -  
เจาของฟารมชื่อ…........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ............................ 
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป 
ผลิตผลท่ีเก็บเก่ียว
ท้ังหมด (กก.) 

ผลิตผลท่ีผานเกณฑ 
การคัดแยก 1/ (กก.) 

ผูปฏิบัติ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม     

หมายเหตุ        1/  ผลิตผลที่ผานเกณฑการคดัแยก  หมายถึง   ผลิตผลที่มีคุณภาพ ปราศจากอาการเนื้อแกว ยางไหล 
ปราศจากตําหนิที่เดนชดัจากการทําลายของศัตรูพืช และสาเหตุอ่ืน 
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ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กลวย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การเก็บเกี่ยวกลวยและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยวในฟารม 
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