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แบบบันทึก     ขอมูลประจาํฟารม 

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

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP เงาะ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     ขอมูลประจาํฟารม 

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

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP เงาะ 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

 

 แบบบันทึกทีเ่กษตรกรตองใชสําหรับบันทึกการปฏิบัติงานเพื่อผลิตเงาะตามระบบการจัดการคุณภาพ : 
GAP เงาะ ประกอบดวยแบบบันทึกตาง ๆ ตามพัฒนาการของเงาะ และตามระบบการจัดการคณุภาพ รวมทั้งสิน้ 3 
แบบ ไดแก 
 1. แบบบันทึก แหลงที่มาของปจจัยการผลิต  
 2. แบบบันทึก การสํารวจและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูเงาะ  
 3. แบบบันทึก การเกบ็เกีย่วเงาะและปฏิบัตหิลังการเกบ็เกีย่วในฟารม  
        เกษตรกรจะตองกรอกแบบบันทกึใหครบถวนทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

              ทําเครื่องหมาย  ใน  เพื่อระบุชนิดของศัตรูพืชที่เกิดการระบาด 
              ตองระบุอัตราของสารเคมีที่ใชตอน้ํา 20 ลิตร และปริมาตรรวมของสารเคมีที่ใชพนทั้งฟารม  
                  ในแตละครั้งที่ปฏิบัติ 
               แบบบันทึกสามารถนําไปถายเอกสารเพิ่มเตมิได ถามีจํานวนไมพอ 

 ตองลงชื่อ พรอมชื่อเต็มของเจาของฟารม และวนั-เดือน-ป ที่บันทึก ในแบบบันทึกทกุแผน 
       จึงจะถือวาเปนแบบบันทึกที่ถูกตองสมบูรณ 
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หมายเลขประจําฟารม                   -                  -  
เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
บัญชีแหลงที่มาของปจจัยการผลิต ไดแก  ตนพนัธุ ปุยเคมี ปุยอินทรีย สารควบคุมการเจริญเติบโต อาหารเสริม สาร

ปองกันกําจดัโรคพืช สารปองกันกําจัดแมลงและไร สารปองกันกําจัดวัชพืช   

รายการปจจัยการผลิต 1/ 
วัน เดือน ป  
ท่ีจัดซื้อ 

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 
 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP เงาะ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     แหลงที่มาของปจจัยการผลิต 

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

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

ปองกันกําจดัโรคพืช สารปองกันกําจัดแมลงและไร สารปองกันกําจัดวัชพืช   

รายการปจจัยการผลิต 1/ 
วัน เดือน ป  
ท่ีจัดซื้อ 

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 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP เงาะ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     แหลงที่มาของปจจัยการผลิต 

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

เจาของฟารมชื่อ…...........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ................................ 
 

การสํารวจศัตรูเงาะ และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูเงาะ1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 หนอนคืบกินใบ  ใบออน  ถูกทาํลายมากกวา 20%ของยอดออนทั้งตน   
    คารบาริล 85%ดับบลิวพี (60 ก.)   
    อื่นๆ 2/..........................................................   
                ...........................................................   
                ..........................................................   
 แมลงคอมทอง   ใบออน  ถูกทําลายมากกวา 20%ของยอดทั้งหมด   
    คารบาริล 85%ดับบลิวพี (60 ก.)   
    คารโบซัลแฟน 20%อีซี (30-45 มล.)   
    อื่นๆ 2/ ใชผาพลาสติกปูรองใตตนแลวเขยาตนเพื่อเก็บตัว   
                  เต็มวัยแมลงคอมทองไปทําลาย   
                ............................................................   
 เพลี้ยไฟ   ชอดอก  พบเพลี้ยไฟเกิน 3 ตัว/ชอดอก   
    แลมปดาไซฮาโลทริน 2.5%อีซี  (10 มล.)   
    คารโบซัลแฟน 20%อีซี (50 มล.)   
    ฟโปรนิล 5%เอสซี (10 มล.)   
    อิมิดาโคลพริด 10%เอสแอล (10 มล.)   
          อื่นๆ 2/............................................................   
                ............................................................   
 เพลี้ยแปง   ชอผล  พบชอผลถูกทําลายเกิน 10%   
          คารบาริล 85%ดับบลิวพี (45 ก.)   
          อิมิดาโคลพริด 10%เอสแอล (10 มล.)   
         คารโบซัลแฟน 20%อีซี (40 มล.)   
    อื่นๆ 2/  ถาพบอยูเปนกลุมตามสวนตางๆของตนควร   
                   ตัดทิ้งและเผาทําลาย                 
                ............................................................   
 หนอนเจาะ   ผล  พบผลถูกทําลายเกิน 5%   
 ขั้วเงาะ   คารบาริล  85%ดับบลิวพี (60 ก.)   
    อื่นๆ 2/........................................................   
                ........................................................   
     
     

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP เงาะ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูเงาะ 

หมายเลขเอกสาร 01-11 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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การสํารวจศัตรูเงาะ และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูเงาะ1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 แมลงวันผลไม   พบปริมาณแมลงวันผลไมในกับดักเมทิลยูจินอล 
      เพิ่มขึ้นกวาการตรวจนับครั้งที่ผานมา 

  

 
 

  สารลอเมทธิลยูจินอล+มาลาไทออน  
      83%อีซี  (อัตรา 2:1) 

  

 
 

  เหยื่อพิษโปรตีนไฮโดรไลเซท+มาลาไทออน  
      83%อีซี  (อัตรา 200:70 มล./น้ํา 5 ลิตร) 

  

    อื่นๆ 2/  เก็บผลที่ถูกทําลายเผาหรือฝงดิน   
                .........................................................   
                .........................................................   
 โรคราแปง    พบอาการเปนโรคที่ใบหรือก่ิงเปนผงสีขาวคลายผงแปงเกาะ 

       บนชอดอกและผลออน 
  

    ไดโนแคป  19.5%ดับบลิวพี (15-20 ก.)   
     เบนโนมิล  50%ดับบลิวพี (10 ก.)   
     ไตรดีมอรฟ  75%อีซี (5 มล.)   
      กํามะถันผง 80% ดับบลิวพี (40 ก.)   
    อื่นๆ 2/.........................................................   
                .........................................................   
 โรคราสีชมพู   พบอาการเปนโรค มีเสนใยสีขาวแกมชมพูปกคลุมผิวก่ิง   
          คอปเปอรออกซีคลอไรด 85%ดับบลิวพี (50 ก.)   
          คารเบนดาซิม 60%ดับบลิวพี (10 ก.)   
    อื่นๆ 2/.........................................................   
                .........................................................   
 โรคชอดอกแหง    สํารวจพบอาการชอดอกแหงดํามีราสีเทาขึ้นปกคลุม   
    ไอโพรไดโอน 50%ดับบลิวพี (15-20 ก.)   
     โพรคลอราช  50%ดับบลิวพี  (20 ก.)   
     เฮกซาโคนาโซล 50%เอสซี (20 มล.)   
    อื่นๆ 2/...........................................................   
                ...........................................................   
                ...........................................................   
 โรคและแมลงอื่น ๆ   ............................................................................   
    .....................................................................   
    อื่นๆ 2/...........................................................   
                 ...........................................................   
                ...........................................................   

 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP เงาะ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูเงาะ 

หมายเลขเอกสาร 01-11 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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การสํารวจศัตรูเงาะ และการปองกันกําจัด 

วัน/เดือน/ป 
ศัตรูพืช 

  ความเสียหายระดับเศรษฐกิจของศัตรูเงาะ1/ 

  ชื่อ/สารออกฤทธิ์ (อัตราแนะนําตอน้ํา 20 ลิตร) 

ปริมาณการใช 
(ลิตร กโิลกรัมตอ

ฟารมปลูก) 

ชื่อผูปฏิบัติ 

 โรคและแมลงอื่น ๆ   ............................................................................   
    ......................................................................   
    อื่นๆ 2/...........................................................   
                 ...........................................................   
                ...........................................................   
                ...........................................................   
 โรคและแมลงอื่น ๆ   ............................................................................   
    ......................................................................   
    อื่นๆ 2/............................................................   
                ............................................................   
                ............................................................   
 โรคและแมลงอื่น ๆ   .............................................................................   
    ......................................................................   
    อื่นๆ 2/............................................................   
                ............................................................   
                ............................................................   
                ............................................................   
 โรคและแมลงอื่น ๆ   .............................................................................   
    ......................................................................   
    อื่นๆ 2/............................................................   
                ............................................................   
                ............................................................   
 โรคและแมลงอื่น ๆ   .............................................................................   
    ......................................................................   
    อื่นๆ 2/............................................................   
                ............................................................   
                ............................................................   
                ............................................................   

 

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

 
 
 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP เงาะ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การสํารวจและการใชสารปองกนักําจดัศัตรูเงาะ 

หมายเลขเอกสาร 01-11 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  2/2 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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    บันทึกการสํารวจและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูเงาะ (เพ่ิมเติม) 
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บันทึกการสํารวจและการใชสารปองกันกําจัดศัตรูเงาะ (เพิ่มเติม) 
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หมายเลขประจําฟารม                    -                  -  

เจาของฟารมชื่อ…........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ............................ 
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป 
ผลิตผลที่เก็บเก่ียว
ท้ังหมด (กก.) 

ผลิตผลที่ผานเกณฑ 
การคัดแยก 1/ (กก.) 

ผูปฏิบัติ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม     

หมายเหตุ        1/  ผลิตผลที่ผานเกณฑการคดัแยก  หมายถึง  เงาะที่มีขนสวย ผิวสะอาด ปราศจากตําหนิจากการเขา
ทําลายของศัตรูพืช และสาเหตุอ่ืน 

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP เงาะ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การเก็บเกี่ยวเงาะและการปฏบิัติหลังเก็บเกี่ยวในฟารม 

หมายเลขเอกสาร 03-04 -.......-....... 
เอกสารจัดทาํครั้งที่  2    หนา  1/1 
วันทีป่ระกาศใช......./........../.......... 
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หมายเลขประจําฟารม                    -                  -  
เจาของฟารมชื่อ…........................................สกุล........................................................ปที่ดําเนินการ............................ 
 

คร้ังท่ี วัน เดือน ป 
ผลิตผลที่เก็บเก่ียว
ท้ังหมด (กก.) 

ผลิตผลที่ผานเกณฑ 
การคัดแยก 1/ (กก.) 

ผูปฏิบัติ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

รวม     

หมายเหตุ        1/  ผลิตผลที่ผานเกณฑการคดัแยก  หมายถึง  เงาะที่มีขนสวย ผิวสะอาด ปราศจากตําหนิจากการเขา
ทําลายของศัตรูพืช และสาเหตุอ่ืน 

  

ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP เงาะ กรมวชิาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

แบบบันทึก     การเก็บเกี่ยวเงาะและการปฏบิัติหลังเก็บเกี่ยวในฟารม 

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