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GLOBALGAP / ThaiGAP
โอกาสส าหรบัระบบการผลิต

ทางการเกษตร

ชยัณรงค์ รัตนกรีฑากลุ

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร ก าแพงแสน

ม.เกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน นครปฐม 73140

การน าส่งผลิตผลเกษตร

ผู้ค้าปลีก ผู้ค้าปลีก

รัฐบาล

รัฐบาล
ไทย

ผู้ส่งออก

ผูร้วบรวม 1

เกษตรกร

ผูร้วบรวม 2

ผู้น าส่ง

ผู้ ค้าปลีก

Retailer (ผู้ค้าปลีก)

http://www.sanjosefarms.co
m/

สมาชิกผู้ค้าปลีกใน GLOBALGAP

AEON

สมาชิกผู้ค้าปลีกใน GLOBALGAP
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สมาชิกผู้ค้าปลีกใน GLOBALGAP SUPPLIER (ผู้น าส่ง)

เกษตรกรและผู้ส่งออก

http://www.sanjosefarms.com/

พืน้ฐานการน าไปสู่ระบบ GLOBALGAP

มาตรฐาน GLOBALGAP 
ความเกีย่วขอ้งและ

การปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
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ข้อก าหนด GLOBALGAP ver 3.1
ALL FARM

• ระบบบนัทกึ

• ความเสีย่งของ
พืน้ที่

• สวสัดภิาพคนงาน

• การจดัการขยะ

• สภาพแวดลอ้ม

• การรอ้งเรยีน

• การสอบยอ้นกลบั

CROP BASE
• การสอบยอ้นกลบัใน

แปลง
• การจดัการส่วน

ขยายพนัธุพ์ชื
• ประวตักิารใชพ้ื้นที่
• การจดัการดนิ
• การจดัการปุ๋ ย
• การจดัการน ้า
• การจดัการศตัรพูชื
• สารอารกัขาพชื

FRUIT AND VEGTABLE

• คณุภาพท่อนพนัธุ์

• การจดัการวสัดุปลกู

• การปนเป้ือนของน ้าทีใ่ช้
รดพชื

• ความสะอาดในการเกบ็
เกี่ยว

• ความสะอาดของการ
จดัการหลงัการเกบ็
เกี่ยว

พืน้ฐานการน าไปสู่ระบบ GLOBALGAP

กิจกรรม
เอกสาร

กิจกรรม
อบรม

กิจกรรม
ในฟาร์ม

ALL FARM BASE CROP BASE FRUIT &

VEGETABLE
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การพฒันาด้านเอกสาร
• เอกสารประเมนิความเสีย่งในพืน้ที ่แหลง่น ้า ปุ๋ ยคอก ความสะอาด เจา้หน้าที่
• แผนการจดัการขยะในพืน้ที ่และแผนการจดัการสิง่แวดลอ้มในพืน้ที่
• ระเบยีบปฏบิตัใินการรอ้งเรยีน และการเรยีกคนืสนิคา้
• ระเบยีบปฏบิตัดิา้นสขุอนามยัในบรเิวณต่างๆของพืน้ที่
• บนัทกึการอบรมของเจา้หน้าที่
• บนัทกึการใชปุ้๋ ย สารอารกัขาพชื การใหน้ ้า 
• ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน ้า ผลติผล
• ขัน้ตอนการแจ้งเหตุ หรอืการจดัการอุบตัเิหตุในพืน้ที่
• ขัน้ตอนการปฏบิตัตินใหส้ะอาดในพืน้ทีท่ีจ่ าเป็น
• รายการสารเคมทีีใ่ช ้และ MRL   เป็นตน้

พืน้ฐานการน าไปสู่ระบบ GLOBALGAP

การพฒันาด้านฟาร์ม

• การปรบัปรงุความสะอาดของพืน้ทีผ่ลติ และบรเิวณการจดัเกบ็ปจัจยั
การผลติ และการจดัการขยะในพืน้ที่

• การจดัการสารเคมเีศษเหลอื น ้าลา้งถงัฉีดพ่นสาร บรเิวณเก็บเสือ้ฉีด
พ่นสาร

• ป้ายหรอืรหสัแปลง
• การเตอืนภยัเมื่อฉีดสาร
• บรเิวณเก็บตะกรา้ หรอืบรเิวณจดัการเกบ็เกีย่วผลผลติ   เป็นตน้

พืน้ฐานการน าไปสู่ระบบ GLOBALGAP

การพฒันาด้านบุคลากร

• การอบรมดา้นสขุอนามยัส่วนบุคคล และสขุอนามยัในพืน้ทีก่ารผลติ 
และสขุอนามยัในการเกบ็เกีย่ว

• การอบรมปฐมพยาบาล
• การอบรมการใชส้ารเคม ีและการจดัการเศษเหลอืของสารเคมี
• การอบรมการจดัการศตัรพูชืแบบผสมผสาน 
• การอบรมการบนัทกึเอกสารต่างๆ เป็นตน้

พืน้ฐานการน าไปสู่ระบบ GLOBALGAP

ตรวจครัง้แรก ตรวจติดตาม

ตรวจประเมนิ
ตนเอง

ตรวจทัง้หมด ทกุแหล่งผลติทีข่ ึน้
ทะเบยีน

1. ตรวจทัง้หมด ทกุแหล่งผลติทีข่ ึน้
ทะเบยีน

ตรวจจาก
ภายนอก

ตรวจแบบแจง้ลว่งหน้าทกุแหล่งผลติ
ทีข่ ึน้ทะเบยีน 

1)ตรวจแบบแจง้ล่วงหน้าทกุแหล่งผลติที่
ขึน้ทะเบยีน

2)ตรวจแบบไมแ่จง้ (10% ของจ านวนผู้
รบัรองจาก CB ทีใ่ชบ้รกิาร) 

การตรวจส าหรบัทางเลือกท่ี 1 แบบพื้นท่ีเดียว
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การตรวจทางเลือกท่ี 2  หรอื 
ทางเลือกท่ี 1 หลายแหล่งผลิตท่ีมี QMS

1. ตรวจ QMS
2. ตรวจแปลงผลติ/PMU/PHU

1. ตรวจ QMS
2. ตรวจแปลงผลติ/PMU/PHU

1. ตรวจ QMS แบบแจ้ง
2. ตรวจแปลงผลิต/PMU/PHU

แบบแจ้ง โดยถอดรากท่ี 2 
3. ตรวจแบบไม่แจ้งจ านวน 

50%ของจ านวนจากข้อ 2

1. ตรวจ QMS แบบแจ้ง
2. ตรวจแปลงผลิต/PMU/PHUแบบ

แจ้ง โดยถอดรากท่ี 2 
3. ตรวจแบบไม่แจ้ง 50%ของจ านวน 

ตรวจก่อนหน้าน้ี

ปีแรก ปีท่ี 2

การตรวจแปลงจากภายนอกโดยหน่วยรับรอง (CB)

• CB auditor (ผูต้รวจประเมนิระบบ)/CB inspector(ผูต้รวจประเมนิ) ตอ้งมมีาตรฐานการ
อบรมตามเกณฑท์ี ่GLOBALGAP วางไว้

• CB ทีใ่ชบ้รกิารตอ้งผ่านการรบัรองจาก AB ทีไ่ดร้บัอนุญาตจาก GLOBALGAP

• ตอ้งตรวจตามรายการตรวจตลอดการตรวจ

Initial Inspection การตรวจครัง้แรก

การตรวจตดิตาม (Surveillance)

ตวัอย่างการตรวจ แบบกลุ่มใหญ่

50 ราย

การตรวจครัง้แรก การตรวจติดตาม

ปีท่ี1

8 ราย

4 4

ปีท่ี 2

4 ราย

ตวัอย่างการตรวจ: แบบกลุ่มเลก็

 

5 ราย

การตรวจครัง้แรก การตรวจติดตาม

ปีท่ี1
3 ราย 2 ราย

ปีท่ี 2

(0.5x3) ตรวจ 1 ราย

• ครัง้แรก/เปล่ียน CB/เพิ่มผลผลติชนดิใหม่

• ต้องมีบนัทกึหลงัวนัขึน้ทะเบียนและมีบนัทึก
ย้อนหลงัก่อนตรวจอยา่งน้อย -3 เดือน

การตรวจ
ครัง้แรก

• การตรวจติดตาม

• การสุ่มตรวจ
การตรวจ
ติดตาม

ช่วงเวลาในการตรวจ

พืน้ฐานการน าไปสู่ระบบ GLOBALGAP

มาตรฐาน GLOBALGAP 
โอกาสเป็นของผูป้ฏบิตัิ
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เอกสารประกอบการอบรม

ความรูใ้นการจดัการเกีย่วกบัมาตรฐานทางการเกษตร

สอดคลอ้ง ไมส่อดคลอ้ง ไมน่ าไปปฏบิตั ิ

AF พืน้ฐานดา้นฟารม์ (AF)

AF. 1 ประวตัพิ ืน้ทีแ่ละการจดัการพืน้ที่

AF. 1.1 ประวตัพิ ืน้ที่

AF. 1.1.1 ส าหรับแปลง สวน หรอืโรงเรอืน หรอืพืน้ทีท่ีใ่ชส้ าหรับการ

ผลติ มรีะบบอา้งองิทีน่ าไปอา้งไวใ้นแผนทีฟ่ารม์ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 1.1.2 มรีะบบการบันทกึทีเ่กีย่วกบัการผลติส าหรับทกุหน่วยการ

ผลติ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 1.2 การจดัการพืน้ที่

AF. 1.2.1 มกีารประเมนิความเสีย่งส าหรับพืน้ทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนขอการ

รับรองกอ่นจะเริม่ใชผ้ลติ ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั อาหาร

ปลอดภัย สิง่แวดลอ้ม หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF.1.2.2 แผนการจัดการทีเ่ตรยีมขึน้ เพือ่ทีจ่ะลดความเสีย่งทีพ่บ

จากการประเมนิความเสีย่ง หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 2 การเก็บรกัษาบนัทกึและการตรวจสอบภายใน

AF. 2.1 สามารถเรยีกหาเอกสารบันทกึไดใ้นระหวา่งการตรวจสอบ 

และมกีารเก็บรักษาบันทกึไว ้

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 2.2 ผูข้อรับรองไดผ้า่นการตรวจประเมนิภายในอยา่งนอ้ย 1 

ครัง้ส าหรับมาตรฐาน

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 2.3 มแีผนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีม่กีารตรวจพบในระหวา่งการ

ตรวจสอบภายใน หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 3 สขุภาพคนงาน ความปลอดภยัและสวสัดกิารในการท างาน

AF. 3.1 สขุภาพและความปลอดภยั

AF. 3.1.1 ระบบการประเมนิความเสีย่งทีไ่ดจั้ดท า มกีารตรวจสอบถงึ

อนัตรายทีม่ผีลตอ่สขุภาพของคนงานและความปลอดภัย

ในฟารม์

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.1.2 ในสถานทีท่ างานไดม้รีะเบยีบปฏบัิตทิีเ่กีย่วกบัสขุภาพและ

ความปลอดภัยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิความเสีย่งไว  ้

หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.1.3 ผูท้ างานในบรเิวณท างานไดรั้บการอบรมเรือ่งสขุภาพและ

ความปลอดภัย หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.2 สขุอนามยั

AF. 3.2.1 สถานทีท่ างานไดม้กีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบั

สขุอนามยั หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.2.2 สถานทีท่ างานไดม้เีอกสารคูม่อืสขุอนามยัส าหรับผูท้ างาน

ทกุทา่น หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.2.3 ผูท้ างานในบรเิวณท างานไดรั้บการอบรมเรือ่งสขุภาพที่

กลา่วไวใ้นคูม่อืสขุภาพ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.2.4 ระเบยีบปฏบัิตดิา้นสขุอนามยัทีเ่ตรยีมไวไ้ดม้กีารน าไป

ปฏบัิต ิหรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 3.3 การอบรม

AF. 3.3.1 มรีะบบการเก็บรักษาขอ้มลูการฝึกอบรมหรอืการเขา้ร่วม

ของผูท้ างาน หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.3.2 ผูท้ีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัสารเคม ีสารฆา่เชือ้ สารก าจัด

ศัตรูพชื สารชวีภาพ หรอืสารอืน่ๆทีม่อีนัตราย หรอืผูท้ีต่อ้ง

ด าเนนิการเกีย่วกบัสิง่อนัตราย จะตอ้งมคีวามสามารถ โดย

ผา่นการรับรอง หรอืการเขา้ร่วมในกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 3.4 อนัตรายและการปฐมพยาบาล

AF. 3.4.1 ระเบยีบปฏบัิตดิา้นอบัุตเิหตหุรอืเหตรุา้ยมอียูใ่นพืน้ที่

ด าเนนิการ และสามารถสือ่สารไดก้บัผูท้ างานอืน่ๆ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.4.2 ในบรเิวณทีม่โีอกาสเกดิอนัตราย ไดม้กีารแสดงการเตอืน

ดว้ยป้ายหรอืสญัลักษณ์ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.4.3 มกีารใหค้ าแนะน าเกีย่วกบัความปลอดภัย ส าหรับสารเคมทีี่

เป็นอนัตรายส าหรับสขุภาพของผูท้ างาน หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

ขอ้ GG V4 - จดุควบคมุ (11 March 11) ระดบัของ GG
ความเห็นของผูต้รวจ



เอกสารประกอบการอบรม

ความรูใ้นการจดัการเกีย่วกบัมาตรฐานทางการเกษตร

AF. 3.4.4 มชีดุปฐมพยาบาลในบรเิวณด าเนนิการ หรอืพืน้ทีท่ างาน 

หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.4.5 มผีูท้ างานอยา่งนอ้ยทีส่ดุ 1 คน ทีไ่ดผ้า่นการอบรมเกีย่วกบั

การปฐมพยาบาลประจ าในแตล่ะฟารม์ หรอืในชว่งทีม่ี

กจิกรรมของฟารม์ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 3.5 ชุดป้องกนั

AF. 3.5.1 ผูท้ างาน ผูเ้ยีย่มชม และผูรั้บเหมาชว่ง สามารถทีจ่ะเขา้ถงึ

ชดุป้องกนัทีเ่หมาะสม ตามทีม่รีะบไุวใ้นกฏหมาย หรอืตาม

ฉลากค าแนะน าการใชข้องหน่วยงานทีรั่บผดิชอบ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 3.5.2 ชดุป้องกนัมกีารท าความสะอาดหลังการใช  ้และมกีารเก็บที่

สามารถป้องกนัการปนเป้ือนจากชดุป้องกนัและอปุกรณ์

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 3.6 สวสัดกิารส าหรบัผูท้ างาน

AF 3.6.1 มผีูท้ างานทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบัสขุภาพ ความปลอดภัยและ

สวสัดกิาร หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF 3.6.2 มกีารสือ่สารในบรเิวณท างานระหวา่งฝ่ายบรหิารและผู ้

ท างาน และมกีารบันทกึการประชมุ หรอืไม่

แนะน า.

AF 3.6.3 ผูท้ างานสามารถเขา้ถงึบรเิวณทีส่ะอาดทีใ่ชเ้ก็บอาหาร ที่

พักผอ่น ทีล่า้งมอื และน ้าดืม่ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF 3.6.4 ทีอ่ยูอ่าศัย ในบรเิวณทีท่ างานอยูใ่นสภาพอาศัยได ้และมี

อปุกรณ์อ านวยความสะดวกพืน้ฐาน หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 4 ผูร้บัเหมาชว่ง

AF. 4.1 หากผูผ้ลติมกีารใชผู้รั้บเหมาชว่ง ตอ้งแน่ใจวา่ขอ้มลู

พืน้ฐานสามารถหาไดท้ีฟ่ารม์ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 4.2 ผูรั้บเหมาชว่งและผูเ้ยีย่มชมมคีวามระมดัระวงัเกีย่วกบั

ระเบยีบปฏบัิตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภัยสว่นบคุคล 

และสขุอนามยั หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 5 การจดัการขยะ มลพษิ และการน ากลบัมาใชใ้หม่

AF. 5.1 การจ าแนกขยะและมลพษิ

AF. 5.1.1 มกีารจ าแนกขยะและแหลง่ทีม่าของขยะในพืน้ทีด่ าเนนิการ

 หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 5.2 แผนการจดัการขยะและมลพษิ

AF. 5.2.1 เอกสารเกีย่วกบัการจัดการขยะ เพือ่ทีจ่ะลดขยะและมลพษิ

 และแผนนัน้ไดม้กีารด าเนนิการทีเ่พยีงพอ หรอืไม่

แนะน า.

AF. 5.2.2 แผนการจัดการขยะไดม้กีารน าไปใช ้หรอืไม่ ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 5.2.3 ขยะทีม่สีว่นประกอบของสารอนิทรยีแ์ละสารทีใ่ชป้รับ

สภาพดนิ ไมไ่ดม้คีวามเสีย่งทีจ่ะมเีชือ้โรคตดิไป หรอืไม่

แนะน า.

AF. 6 สิง่แวดลอ้มและการอนรุกัษ์

AF. 6.1 ผลกระทบทีเ่กดิจากการท าฟารม์ตอ่ส ิง่แวดลอ้มและ

ความหลากหลายทางชวีภาพ
AF. 6.1.1 ไดม้กีารจัดการสตัวป่์าหรอืสตัวธ์รรมชาตใินทอ้งถิน่ และ

แผนการอนุรักษ์ในพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบทางดา้น

สิง่แวดลอ้มจากการท าฟารม์

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 6.1.2 ไดม้กีารพจิารณาถงึการเพิม่ศักยภาพของสิง่แวดลอ้ม

เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์อ่ชมุชน พชืรอบขา้ง และสตัวอ์ืน่ๆใน

แปลง และนโยบายมคีวามสอดคลอ้งกบัการจัดการผลติ

ทางการเกษตรอยา่งยั่งยนืและมกีารลดผลกระทบดา้น

สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการท าการเกษตร

แนะน า.

AF. 6.2 พืน้ทีว่า่งเปลา่

AF. 6.2.1 การพจิารณาถงึพืน้ทีว่า่งเปลา่ เพือ่น ามาใชเ้ป็นพืน้ที่

อนุรักษ์พชือืน่ๆ และสิง่มชีวีติเล็กๆ หรอืไม่

แนะน า.

AF. 6.3 การใชพ้ลงังาน

AF. 6.3.1 มกีารเฝ้าตดิตามการใชพ้ลังงาน หรอืไม่ แนะน า.

AF 7 การรอ้งเรยีน
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AF. 7.1 มรีะเบยีบปฏบัิตเิกีย่วกบัการรอ้งเรยีนในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

มาตรฐาน GLOBALGAP ในระเบยีบปฏบิัตนิีจ้ะตอ้งแน่ใจ

วา่การรอ้งเรยีนไดม้กีารบันทกึ และตดิตามผลการท างาน 

หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 8 การเรยีนสนิคา้คนื และการถอดถอน

AF. 8.1 การบันทกึเกีย่วกบัการจัดการเรยีกสนิคา้คนืและการถอด

ถอนสนิคา้ทีไ่ดรั้บการรับรอง พรอ้มกบัการถอดถอนสนิคา้

คนืนัน้ ไดเ้คยทดสอบมากอ่นอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 9 ความเสีย่งทีจ่ะเกดิกบัผลผลติ

AF. 9.1 มกีารประเมนิความเสีย่งส าหรับโอกาสการเกดิความ

เสยีหายจากผลผลติทัง้ระบบ ตัง้แตก่ารมองถงึวตัถดุบิที่

ปลอดภัย ผูท้ างานทีม่ปีระวตักิารท างานทีช่ัดเจน หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 10 สถานะของ GLOBALGAP

AF. 10.1 เอกสารเกีย่วกบัการขาย มกีารระบสุถานะของสนิคา้

เกีย่วกบัการรับรอง GLOBALGAP หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 10.2 ขอ้ตกลงเกีย่วกบัการสือ่สารหมายเลข GGN มไีวใ้ชเ้ฉพาะ

กบัลกูคา้ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

AF. 11 การใชเ้ครือ่งหมายสนิคา้

AF. 11.1 เครือ่งหมาย GLOBALGAP (EUREPGAP) ตรา

สญัลักษณ์ และเลข GGN ไดม้กีารใชต้ามขอ้ก าหนด

ท่ัวไปหรอืสญัญาการรับรอง หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 12 การสอบกลบัและการแยกสนิคา้ ใชส้ าหรบัพืน้ทีท่ ีม่ ี

การจดัการผลติผลท ัง้สองรปูแบบ

AF. 12.1 ผลผลติทีค่วบคูแ่ละสภาพความเป็นเจา้ของ ใชก้บั

สถานประกอบการทีม่กีารจดัการท ัง้ผลผลติทีไ่ดร้บั

การรบัรองและไมไ่ดร้บัการรบัรอง

AF. 12.1.1 มรีะบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการแยกผลผลติทีม่มีาจาก

แปลงทีผ่า่นการรับรอง และแปลงทีไ่มผ่า่นการรับรอง 

ตลอดการเคลือ่นทีข่องผลผลติ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 12.1.2 มกีระบวนการทีท่ าใหแ้น่ใจวา่สนิคา้ทีม่าจากแปลงทีไ่ดรั้บ

การรับรอง มกีารจ าแนกไวอ้ยา่งถกูตอ้ง หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 12.1.3 มกีารตรวจสอบขัน้สดุทา้ยส าหรับสนิคา้ทีไ่ดรั้บการรับรอง

และไมไ่ดรั้บการรับรอง หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 12.1.4 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแลกเปลีย่นสนิคา้มกีารระบถุงึ

หมายเลขยอ่ยของผูไ้ดรั้บการรับรองและมกีารอา้งถงึ

สถานะของ GLOBALGAP หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF.12.1.5 มขีัน้ตอนการจ าแนกและการบันทกึสนิคา้ทีม่าจากแหลง่

ตา่งๆ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF. 12.1.6 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลผลติทีไ่ดรั้บการรับรองและไมไ่ด ้

รับการรับรองมกีารบันทกึ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF.12.1.7 เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลผลติทีไ่ดรั้บการรับรองและไมไ่ด ้

รับการรับรอง มกีารบันทกึและสรุป หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก

AF.12.1.8 มกีารควบคมุอตัราการปรับเปลีย่น ระหวา่งวตัถดุบิทีน่ าเขา้

และผลผลติทีผ่ลติได ้หรอืไม่

ขอ้ก าหนดหลัก
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สอดคลอ้ง ไมส่อดคลอ้ง ไมน่ าไปปฏบิตั ิ

CB พืน้ฐานดา้นพชื

CB.1 การทวนสอบ

CB. 1.1 สนิคา้ทีข่ ึน้ทะเบยีนสามารสอบกลับไปจนถงึฟารม์

ทีผ่ลติได ้

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 2 สว่นขยายพนัธุ ์

CB. 2.1 คณุภาพและสขุภาพสว่นขยายพนัธุ ์

CB. 2.1.1 มเีอกสารทีรั่บรองคณุภาพเมล็ดพันธุ ์ทีเ่กีย่วกบั

การตรวจสอบร่องรอยของศัตรูพชื หรอืไม่

แนะน า.

CB. 2.1.2 ส าหรับทอ่นพันธุห์รอืเมล็ดพันธุท์ีซ่ ือ้มา ไดม้ี

เอกสารประกนัคณุภาพออกให ้หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 2.1.3 การเตรยีมตน้กลา้พชืใชเ้อง ไดม้กีารน าระบบ

ควบคมุสขุภาพพชืไปปฏบัิตใินแปลง หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 2.2 การชุบหรอืผสมสารเคมี

CB. 2.2.1 การจัดการทีม่ตีอ่เมล็ดพันธุไ์ดม้กีารบันทกึไว ้

หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 2.2.2 ไดม้บัีนทกึการใชส้ารเคมกี าจัดศัตรูพชืในวสัดุ

เพาะกลา้หรอืวสัดขุยายพันธุท์ีใ่ชใ้นโรงเรอืนเพาะ

 หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 2.3 พชืตดัแตง่พนัธกุรรม

CB. 2.3.1 การปลกูหรอืการทดสอบพชืตัดแตง่พันธกุรรม ได ้

ด าเนนิการไปตามขอ้ก าหนดของประเทศ หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 2.3.2 มเีอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชห้รอืผลติพชืตัด

แตง่พันธกุรรม ในระหวา่งทีป่ลกู หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 2.3.3 ผูผ้ลติไดม้กีารแจง้ใหล้กูคา้ทราบเกีย่วกบัสถานะ

ของการผลติพชืตัดแตง่พันธกุรรม หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 2.3.4 มแีผนการจัดการเกีย่วกบัผลผลติของพชืตัดแตง่

พันธกุรรม ไดม้กีารวางแผนการจัดเก็บแยกออก

จากพชืชนดิอืน่ๆ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 2.3.5 ผลผลติทีไ่ดจ้ากพชืตัดแตง่พันธกุรรม ไดม้กีาร

เก็บแยกจากพชือืน่ๆ เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนขา้ม

 หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 3 ประวตัพิ ืน้ทีแ่ละการจดัการพืน้ที่

CB 3.1 ผูผ้ลติมกีารเก็บรักษาวนัทีป่ลกู อตัราการปลกู 

หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 3.2 ผูผ้ลติมกีารค านงึถงึการปลกูพชืหมนุเวยีน หรอืไม่ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 4 การจดัการดนิ

CB. 4.1 มแีผนทีด่นิในบรเิวณทีใ่ชผ้ลติ หรอืไม่ แนะน า.

CB. 4.2 ในระหวา่งการเพาะปลกู มกีารค านงึถงึโครงสรา้ง

ของดนิ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 4.3 มกีารใชเ้ทคนคิในการเพาะปลกู เพือ่ลดการกดั

เซาะของดนิ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5 การใชปุ้๋ ย

CB. 5.1 ความตอ้งการธาตอุาหาร

CB. 5.1.1 การใชปุ้๋ ยมกีารค านงึถงึความตอ้งการเฉพาะของ

พชืหรอืสภาพของดนิ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.2 ค าแนะน าเก ีย่วกบัปรมิาณปุ๋ ยทีใ่หแ้ละชนดิของปุ๋ ย

CB. 5.2.1 ผูใ้หค้ าแนะน าเกีย่วกบัการใชปุ้๋ ยทัง้ปุ๋ ยอนิทรยีแ์ละ

ปุ๋ ยเคม ีมคีวามสามารถในการใหค้ าแนะน า หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.3 บนัทกึการใหปุ้๋ ย

บนัทกึจะตอ้งประกอบไปดว้ยขอ้มลูตอ่ไปนี้

CB. 5.3.1 แปลงหรอืสวนทีอ่า้งองิไดต้ามแผนทีแ่ปลง ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.3.2 วนัทีใ่หปุ้๋ ย ขอ้ก าหนดรอง

ความเห็นของผูต้รวจ
ขอ้ GG V4 - จดุควบคมุ (11 March 11)

ระดบัของ 

GG
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CB. 5.3.3 ชนดิของปุ๋ ยทีใ่ห ้ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.3.4 ปรมิาณของปุ๋ ยทีใ่ห ้ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.3.5 วธิกีารใหปุ้๋ ย ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.3.6 ผูท้ีใ่หปุ้๋ ย ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.4 บรเิวณทีจ่ดัเก็บปุ๋ ย

ปุ๋ ยเคมมีกีารจดัเก็บแบบ

CB. 5.4.1 แยกออกจากสารก าจัดศัตรูพชื ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.4.2 อยูใ่นทีร่่มหรอืบรเิวณทีป้่องกนัความชืน้ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.4.3 บรเิวณทีส่ะอาด ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.4.4 บรเิวณทีแ่หง้ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.4.5 บรเิวณทีไ่มเ่สีย่งตอ่การปนเป้ือนไปสูแ่หลง่น ้า ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.4.6 ไมร่วมหรอือยูด่ว้ยกนักบัผลผลติทีเ่ก็บเกีย่ว ขอ้ก าหนด

หลักCB. 5.4.7 มบัีญชคีวบคมุปุ๋ ยทีทั่นสมยัอยูใ่นฟารม์ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.5 ปุ๋ ยอนิทรยี ์

CB. 5.5.1 ไมม่กีารใชส้ ิง่ปฏกิลูทีม่าจากมนุษยใ์นการเพาะปลกู ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 5.5.2 มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งส าหรับปุ๋ ยอนิทรยีท์ี่

ค านงึถงึแหลง่ทีม่า ลักษณะ และการน าไปใช ้

กอ่นทีจ่ะน าไปใชจ้รงิ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.5.3 มกีารค านงึถงึการปลดปลอ่ยธาตอุาหารของปุ๋ ย

อนิทรยีท์ีใ่ชไ้ป หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.5.4 ปุ๋ ยอนิทรยีม์กีารจัดเก็บทีจ่ะลดความเสีย่งสู่

ส ิง่แวดลอ้ม หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.6 ปรมิาณธาตอุาหาร

CB. 5.6.1 ปุ๋ ยทีซ่ ือ้มาไดม้เีอกสารทีบ่ง่ถงึปรมิาณธาตอุาหาร 

(N,P,K) หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 5.6.2 ปุ๋ ยเคมทีีซ่ ือ้มาไดม้กีารพจิารณาถงึสารเคมี

ประเภทโลหะหรอืโลหะหนักทีผ่สมอยู่ หรอืไม่

แนะน า.

CB. 6 ระบบการใหน้ า้และการใหปุ้๋ ยทางน า้

CB. 6.1 การประมาณการความตอ้งการน า้ในพชื

CB. 6.1.1 มรีะบบการคดิเกีย่วกบัความตอ้งการน ้าในพชืปลกู

 หรอืไม่

แนะน า.

CB. 6.2 วธิกีารใหน้ า้หรอืใหปุ้๋ ยทางน า้

CB. 6.2.1 วธิกีารใหน้ ้าทีเ่กษตรกรใชอ้ยู ่มกีารค านงึถงึการ

อนุรักษ์น ้า หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 6.2.2 แผนการจัดการน ้าทีใ่ช ้มกีารพจิารณาถงึการใชน้ ้า

อยา่งเหมาะสม และลดการสญูเสยี หรอืไม่

แนะน า.

CB. 6.2.3 มกีารเก็บบันทกึเกีย่วกบัการใชน้า้และการใหน้ ้า 

หรอืไม่

แนะน า.

CB. 6.3 คณุภาพของน า้ทีใ่ชใ้นระบบชลประทาน

CB. 6.3.1 มกีารหา้มไมใ่หใ้ชน้ ้าทิง้มาใชส้ าหรับการรดน ้า

หรอืการใชปุ้๋ ยผสมน ้า หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 6.3.2 มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งส าหรับน ้าทีใ่ชแ้ละการ

ใชปุ้๋ ยผสมน ้า เกีย่วกบัมลภาวะของน ้า หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 6.3.3 มกีารตรวจสอบน ้าทีใ่ชร้ด บอ่ยครัง้ สอดคลอ้งกบั

ความเสีย่งทีต่รวจพบ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 6.3.4 ผลจากการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัน ้าทีใ่ช ้

เพาะปลกู หอ้งปฏบัิตกิารทีต่รวจสอบน ้าไดม้กีาร

วเิคราะหเ์กีย่วกบัจลุนิทรยี ์หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 6.3.5 มกีารใชห้อ้งปฏบัิตกิารทีเ่หมาะสม หรอืไม่ แนะน า.

CB 6.3.6 หากมกีารประเมนิความเสีย่ง ผลของการประเมนิ

ไดม้กีารด าเนนิการกอ่นทีจ่ะถงึรอบการเก็บเกีย่ว

ในชดุตอ่ไป หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 6.4 แหลง่ทีม่าของน า้ทีใ่ช้

CB. 6.4.1 มกีารใชน้ ้าจากแหลง่น ้าทีใ่หน้ ้าไดอ้ยา่งถาวร 

หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง
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CB. 6.4.2 มคี าแนะน าเกีย่วกบัการใหน้ ้า จากหน่วยงานที่

ดแูลหรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 7 การจดัการพชืแบบผสมผสาน

CB. 7.1 การน าการจัดการศัตรูพชืแบบผสมผสานไปปฏบิัต  ิ

เป็นความรูท้ีไ่ดจ้ากการอบรมหรอืค าแนะน า หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 7.2 ผูผ้ลติสามารถทีจ่ะบง่บอกกจิกรรมอยา่งนอ้ยหนึง่

อยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั การป้องกนั ศัตรูพชื หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 7.3 ผูผ้ลติสามารถทีจ่ะบง่บอกกจิกรรมอยา่งนอ้ยหนึง่

อยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั การสงัเกตและการตรวจสอบ 

ศัตรูพชื หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 7.4 ผูผ้ลติสามารถทีจ่ะบง่บอกกจิกรรมอยา่งนอ้ยหนึง่

อยา่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั การรบกวน ศัตรูพชื หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 7.5 มกีารค านงึถงึการจัดการความตา้นทานของ

ศัตรูพชืตามค าแนะน า หรอืตามฉลาก เพือ่การ

รักษาประสทิธภิาพของสารก าจัดศัตรูพชื หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8 สารก าจดัศตัรพูชื

CB. 8.1 ทางเลอืกส าหรบัการใชส้ารก าจดัศตัรพูชื

CB. 8.1.1 สารก าจัดศัตรูพชืทีใ่ชม้เีป้าหมายเพือ่ควบคมุ

ศัตรูพชืตรงตามฉลากทีแ่นะน า หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.1.2 ผูผ้ลติมกีารใชส้ารก าจัดศัตรูพชืทีม่กีารขึน้ทะเบยีน

ในประเทศทีผ่ลติ วา่ใหใ้ชส้ าหรับพชืทีแ่นะน าไว ้

หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.1.3 มกีารใชส้ารเคมอียา่งเหมาะสม ขอ้ก าหนด

หลักCB. 8.1.4 มกีารเก็บรักษาใบสง่ของส าหรับสารก าจัดศัตรูพชื

 หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.2 ค าแนะน าของสารเคมกี าจดัศตัรพูชืส าหรบั

พชืทีเ่พาะปลกู
CB. 8.2.1 ผูใ้หค้ าแนะน าเกีย่วกบัสารก าจัดศัตรูพชื มี

คณุสมบัตทิีเ่หมาะสม หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.3 บนัทกึสารใชส้ารเคมกี าจดัศตัรพูชื

บนัทกึเกีย่วกบัการใชส้ารก าจดัศตัรพูชืจะมี

ขอ้มลูทีต่อ้งบนัทกึ ดงันี้
CB. 8.3.1 ชือ่พชื พันธุพ์ชื ขอ้ก าหนด

หลักCB. 8.3.2 สถานทีท่ีม่กีารใชส้ารก าจัดศัตรูพชื ขอ้ก าหนด

หลักCB. 8.3.3 วนัทีม่กีารใชส้ารก าจัดศัตรูพชื ขอ้ก าหนด

หลักCB. 8.3.4 ชือ่ทางการคา้ของสารก าจัดศัตรูพชืและชือ่ของ

สารออกฤทธิ์

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.3.5 ผูฉี้ดพน่ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.3.6 เหตผุลทีต่ัดสนิใจฉีดพน่ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.3.7 เทคนคิทีใ่ชฉี้ดพน่ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.3.8 ปรมิาณทีใ่ชฉี้ดพน่ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.3.9 อปุกรณ์ทีใ่ชฉี้ดพน่ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.3.10 ระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกีย่ว ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.4 ระยะปลอดภยัหลงัการเก็บเกีย่ว

CB. 8.4.1 มกีารพจิารณาถงึระยะปลอดภัยหลังการเก็บเกีย่ว 

กอ่นการด าเนนิการ หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.5 การก าจดัสว่นเกนิของสารเคมทีีผ่สมแลว้

CB. 8.5.1 สารเคมทีีผ่สมแลว้สว่นเกนิ หรอืน ้าทีเ่กดิจากการ

ลา้งถังไดม้กีารก าจัดตามขอ้บังคับของประเทศ 

หากไมม่กีารระบไุวใ้หด้ าเนนิการทีส่อดคลอ้งกบั

การจัดการเพือ่ระบบอาหารปลอดภัยและ

สิง่แวดลอ้ม

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.6 การตรวจสอบสารตกคา้ง

CB. 8.6.1 ผูผ้ลติสามารถระบถุงึคา่สารตกคา้งสงูสดุที่

อนุญาตใหม้ไีดใ้นผลติภัณฑข์องประเทศทีส่นิคา้

จะน าไปจ าหน่ายหรอืตลาดเป้าหมาย หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก
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CB. 8.6.2 มกีารด าเนนิการเพือ่ใหค้า่ MRL ของผลผลติ

เป็นไปตามเป้าหมายของตลาดทีน่ าไปจ าหน่าย 

หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.6.3 ผูผ้ลติมกีารประเมนิความเสีย่งเกีย่วกบัผลผลติ ใน

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคา่ MRL ของประเทศทีน่ าไป

จ าหน่าย หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.6.4 จากพืน้ฐานของการประเมนิความเสีย่ง มหีลักฐาน

การตรวจสอบสารตกคา้ง หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB 8.6.5 มกีารสุม่ตัวอยา่งทีเ่ป็นไปตามระเบยีบปฏบิัต ิ

หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB 8.6.6 หอ้งปฏบัิตกิารทีใ่ชต้รวจสอบสารตกคา้งในผลผลติ

 เป็นหอ้งปฏบัิตกิารระดับชาต ิหรอืผา่นการรับรอง

ระบบงาน ISO 17025 หรอืมาตรอืน่ๆทีเ่ทา่เทยีม

กนั หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB 8.6.7 มรีะเบยีบปฏบัิตสิ าหรับการด าเนนิการเมือ่พบวา่

ผลผลติมคีา่สารเคมตีกคา้งเกนิระดับ MRL หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.7 การจดัเก็บสารเคมกี าจดัศตัรพูชื

CB. 8.7.1 สารเคมกี าจัดศัตรูพชืมกีารเก็บตามขอ้ก าหนดของ

ประเทศ หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.7.2 มคีวามแข็งแรง ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.3 ป้องกนัหรอืควบคมุการเขา้ได ้ ขอ้ก าหนด

หลักCB. 8.7.4 สภาพอากาศเหมาะสม ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.5 มคีวามตา้นทานตอ่ไฟในระดับหนึง่ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.6 ระบายอากาศไดด้ี ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.7 มแีสงสวา่ง ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.8 เก็บแยกออกจากวตัถอุืน่ๆ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.9 ชัน้วางไมส่ามารถดดูซบัสารเคมไีด ้ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.10 การเก็บสารก าจัดศัตรูพชื ป้องกนัการหก ลม้ ได ้ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.11 มอีปุกรณ์ชว่ยในการตวงหรอืผสมสารก าจัดศัตรูพชื ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.7.12 มอีปุกรณ์ทีช่ว่ยจัดการสารเคมทีีก่ารหก ลม้ หรอืไม่ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.13 การเขา้ถงึในหอ้งเก็บสารเคมจีะจ ากดัเฉพาะ

ผูเ้กีย่วขอ้ง ผูไ้ดรั้บการอบรมเกีย่วกบัสารก าจัด

ศัตรูพชื

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.14 สารเคมกี าจัดศัตรูพชื มกีารจัดเก็บในภาชนะบรรจุ

เดมิ

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.7.15 สารเคมกี าจัดศัตรูพชืทีม่สี าหรับใชใ้นผลติผลที่

ข ึน้ทะเบยีน GLOBALGAP มกีารจัดเก็บแยกออก

จากสารเคมทีีใ่ชใ้นพชือืน่ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.16 สารเคมนี ้าไมว่างอยูเ่หนอืสารเคมผีง ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.7.17 มกีารเก็บบัญชกีารเบกิจา่ยสารเคม ีหรอืไม่ ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.8 การจดัการสารเคมกี าจดัศตัรพูชื

CB. 8.8.1 ผูท้ างานทีส่มัผัสกบัสารเคมกี าจัดศัตรูพชื มกีาร

ตรวจสขุภาพประจ าปี หรอืไม่

แนะน า.

CB. 8.8.2 มขีัน้ตอนด าเนนิการทีใ่ชก้บัการกลับเขา้ไปใน

แปลงภายหลังการฉีดพน่สารเคมกี าจัดศัตรูพชื 

หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.8.3 มขีัน้ตอนด าเนนิการเกีย่วกบัการจัดการอบุัตเิหตุ

เมือ่ไดรั้บสารเคมกี าจัดศัตรูพชืในบรเิวณจัดเก็บ 

ภายในรัศม ี10 เมตร หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.8.4 มอีปุกรณ์หรอืเครือ่งมอื ใหก้บัผูฉี้ดพน่สารใชช้ะ

ลา้ง เมือ่มสีารมาปนเป้ือน หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง
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CB 8.8.5 ในระหวา่งการผสมสารเคมกี าจัดศัตรูพชื การเก็บ

รักษาและการผสมสารเคมกี าจัดศัตรูพชืไดม้กีาร

ปฏบิัตติามฉลากทีร่ะบไุว ้หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.9 การจดัการภาชนะบรรจสุารเคมกี าจดัวชัพชืทีว่า่งเปลา่

CB. 8.9.1 มกีารใชภ้าชนะบรรจสุารเคมกี าจัดศัตรูพชืเพือ่

จดุประสงคอ์ืน่ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.9.2 การจัดการภาชนะบรรจสุารเคมกี าจัดวชัพชืทีว่า่ง

เปลา่ ไดม้กีารค านงึถงึโอกาสทีจ่ะปนเป้ือนไปสู่

มนุษย ์หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.9.3 การจัดการภาชนะบรรจสุารเคมกี าจัดวชัพชืทีว่า่ง

เปลา่ ไดม้กีารค านงึถงึโอกาสทีจ่ะปนเป้ือนไปสู่

ส ิง่แวดลอ้ม หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.9.4 มกีระบวนการรวบรวมภาชนะบรรจสุารเคมกี าจัด

ศัตรูพชื ทีจั่ดท าขึน้โดยหน่วยงาน หรอืหน่วยงาน

ของรัฐ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.9.5 ระบบรวบรวม จะตอ้งค านงึถงึบรเิวณทีจั่ดเก็บตอ้ง

เพยีงพอ การตดิฉลากระบปุระเภทอนัตราย และ

การจัดการ ทัง้นีข้ ึน้กบักฏเกณฑข์องระบบรวบรวม

 หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.9.6 ภาชนะบรรจสุารเคมทีีว่า่งเปลา่ ไดม้กีารลา้งดว้ย

น ้าทีผ่า่นแรงดันสงูทีต่ดิอยูก่บัเครือ่งฉีดพน่ หรอื

การใชน้ ้าเพือ่เขยา่ลา้งขวด 3 ครัง้

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.9.7 น ้าทีใ่ชล้า้งภาชนะบรรจสุารเคมกี าจัดศัตรูพชื ไดม้ี

การเทกลับไปในเครือ่งฉีดพน่สารเคมกี าจัดศัตรูพชื

 เพือ่ไปฉีดพน่ หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.9.8 ภาชนะบรรจสุารเคมทีีว่า่งเปลา่ ไดม้กีารเก็บไว ้

อยา่งป้องกนัการปนเป้ือน กอ่นทีจ่ะน าไปทิง้ใน

ระบบจัดการขยะสารเคม ีหรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 8.9.9 มขีอ้บังคับ หรอืกฏหมายเกีย่วกบัการจัดการ

ภาชนะบรรจสุารเคมกี าจัดศัตรูพชื ใหเ้ห็น หรอืไม่

ขอ้ก าหนด

หลัก

CB. 8.10 สารก าจดัศตัรพูชืทีล่า้สมยัหรอืหมดอายุ

CB. 8.10.1. สารเคมเีกา่หรอืลา้สมยัทีไ่มไ่ดใ้ช ้ตอ้งเก็บรักษา

ไวอ้ยา่งระมดัระวงัการปนเป้ือน และสามารถ

จ าแนกได ้หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB 8.11 สารอืน่ๆทีไ่มใ่ชปุ่๋ ย ทีม่กีารใชเ้พือ่ปรบัปรงุดนิ

CB 9 อปุกรณ์

CB 9.1 ไดม้กีารทวนสอบเครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ทีต่อ้งการ

การดแูลสงู ไดแ้ก ่เครือ่งพน่ปุ๋ ย เครือ่งพน่ยา 

ระบบการใหน้ ้า เครือ่งชั่ง อยา่งนอ้ยปีละ 1 หรอืไม่

ขอ้ก าหนดรอง

CB. 9.2 ผูท้ างานเป็นผูป้รับแตง่อปุกรณ์ฉีดพน่เอง หรอืไม่ แนะน า.

CB 8.11.1 มบัีนทกึการใชส้ารทีไ่มจั่ดเป็นปุ๋ ยและสารก าจัด

ศัตรูพชืดังกลา่วในดนิหรอืในพชื

ขอ้ก าหนดรอง
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สอดคลอ้ง ไมส่อดคลอ้ง ไมน่ าไปปฏบิตั ิ

FV. ผลไมแ้ละผกั

FV. 1 การจดัการดนิ

FV. 1.1 การรมดนิ

FV. 1.1.1 มเีกณฑท์ีส่ามารถใชเ้พือ่ตัดสนิใจในการรมดนิ 

หรอืไม่

Minor Must

FV. 1.1.2 การปลกูพชืกอ่นพชืหลัก มคีวามสอดคลอ้งกบั

การผลติพชืหลัก หรอืไม่

Minor Must

FV. 2 วสัดปุลกู

FV. 2.1 ผูผ้ลติไดม้กีารใชว้สัดปุลกูทีม่กีารน ากลับมาใช ้

ใหม ่หรอืไม่

Recom.

FV. 2.2 หากมกีารใชส้ารเคมเีพือ่การฆา่เชือ้ ขอ้มลู

เกีย่วกบัสถานที ่วนัทีป่ฏบัิต ิชนดิของสารเคม ี

วธิกีารฆา่เชือ้ ผูด้ าเนนิการ และระยะปลอดภัย

กอ่นการเก็บเกีย่ว ตอ้งมกีารบันทกึไว ้

Major Must

FV. 2.3 หากวสัดปุลกูมาจากแหลง่ธรรมชาต  ิจะตอ้ง

สามารถแสดงใหเ้ห็นวา่ไมม่กีารน ามาจากแหลง่

ตอ้งหา้มหรอืแหลง่อนุรักษ์หรอืไม่

Recom.

FV. 3 การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว

FV. 3.1 คณุภาพของน ้าทีใ่ชใ้นการผสมสารก าจัดศัตรูพชื

FV. 3.1.1 การประเมนิความเสีย่งไดพ้จิารณาถงึคณุภาพของ

น ้าทีจ่ะน ามาใชผ้สมสารเคมกี าจัดศัตรูพชื

Major Must

FV. 3.2 การใชปุ้๋ ยอนิทรยี ์

FV. 3.2.1 มกีารใชปุ้๋ ยอนิทรยีล์งไปในดนิกอ่นทีจ่ะปลกูพชื

หลักและไมม่กีารใชปุ้๋ ยอนิทรยีใ์นระหวา่งการ

เพาะปลกู หรอืไม่

Major Must

FV. 3.3 การตรวจสอบกอ่นการเก็บเกีย่ว

FV. 3.3.1 มกีจิกรรมของสตัวเ์ลีย้งในพืน้ทีเ่พาะปลกูทีจ่ะมี

ปัญหาตอ่ความเสีย่งในระบบอาหารปลอดภัย 

หรอืไม่

Minor Must

FV. 4 การเก็บเกีย่ว

FV. 4.1 ท ัว่ไป

FV. 4.1.1 การประเมนิความเสีย่ง ไดม้กีารพจิารณาถงึการ

ขนสง่ตัง้แตก่ารเก็บเกีย่วจนถงึกอ่นออกจากฟารม์

ผลติ หรอืไม่

Major Must

FV. 4.1.2 มรีะเบยีบปฏบัิตเิกีย่วกบัสขุอนามยัส าหรับการเก็บ

เกีย่ว หรอืไม่

Major Must

FV. 4.1.3 ระเบยีบปฏบัิตเิกีย่วกบัสขุอนามยัทีเ่ตรยีมไวนั้น้ 

ไดม้กีารน าไปปฏบัิต ิหรอืไม่

Major Must

FV. 4.1.4 ผูป้ฏบิัตทิีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการเก็บเกีย่ว ได ้

ผา่นการอบรมสขุอนามยั กอ่นทีจ่ะสามารถไป

จัดการผลผลติ หรอืไม่

Major Must

FV. 4.1.5 เอกสารขัน้ตอนด าเนนิการหรอืระเบยีบปฏบิัต ิ

ส าหรับจัดการผลผลติ เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือน 

ไดม้กีารด าเนนิการหรอืไม่

Major Must

FV. 4.1.6 ภาชนะบรรจแุละอปุกรณ์ทีใ่ชเ้ก็บเกีย่วมคีวาม

สะอาด มกีารดแูล และป้องกนัไมใ่หเ้กดิการ

ปนเป้ือนมาถงึได ้หรอืไม่

Major Must

FV. 4.1.7 พาหนะทีใ่ชข้นสง่ผลผลติทีเ่ก็บเกีย่วมคีวาม

สะอาดและไดรั้บการดแูลรักษา เมือ่มกีารใชง้าน

หรอืเกดิจากการประเมนิความเสีย่ง หรอืไม่

Major Must

FV. 4.1.8 ผูท้ างานทีป่ฏบัิตงิานโดยตรงกบัผลผลติ สามารถ

ทีจ่ะเขา้ไปลา้งมอืหรอืมอีปุกรณ์ท าความสะอาด

มอืใช ้หรอืไม่

Major Must

FV. 4.1.9 ผูป้ฏบิัตงิานมหีอ้งน ้าทีส่ะอาดอยูใ่นบรเิวณที่

ท างาน หรอืไม่

Minor Must

ขอ้ GG V4 - จดุควบคมุ (11 March 11)
ระดบัของ 
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FV. 

4.1.10

ภาชนะบรรจผุลผลติมไีวใ้ชส้ าหรับบรรจผุลผลติ

หรอืไม่

Major Must

FV. 

4.1.11

มรีะเบยีบปฏบัิตเิกีย่วกบัการจัดการแกว้หรอื

พลาสตกิใส หรอืไม่

Minor Must

FV. 

4.1.12

น ้าแข็งหรอืน ้าทีใ่ชใ้นระหวา่งการเก็บเกีย่ว ไดม้ี

การท ามาจากน ้าทีด่ ืม่ได ้และมกีารจัดการน ้าแข็ง

อยา่งถกูสขุลักษณะ หรอืไม่

Major Must

FV. 4.2 การบรรจใุนแปลงผลติ

FV. 4.2.1 ระเบยีบปฏบัิตดิา้นสขุอนามยัในเก็บเกีย่วได ้

พจิารณาถงึวธิจัีดการผลผลติทีเ่ก็บมาแลว้ หรอื

ผลผลติทีบ่รรจเุสร็จแลว้ หรอืวธิจัีดการผลผลติที่

แปลง สวน หรอืการเก็บรักษาระยะสัน้ทีแ่ปลง 

หรอืไม่

Major Must

FV. 4.2.2 ผลผลติทีบ่รรจเุสร็จแลว้ มกีารเก็บแบบป้องกนั

การปนเป้ือน หรอืไม่

Major Must

FV. 4.2.3 จดุรวบรวม เก็บ หรอืจดุกระจายสนิคา้ของสนิคา้ที่

บรรจมุาจากแปลง ไดม้กีารดแูลดา้นความสะอาด

และสขุอนามยั หรอืไม่

Major Must

FV. 4.2.4 ภาชนะทีห่อ่หุม้ผลผลติ ไดม้กีารจัดเก็บเพือ่

ป้องกนัการปนเป้ือน หรอืไม่

Major Must

FV. 4.2.5 เศษวสัดบุรรจหุรอืเศษทีไ่มไ่ดเ้กดิจากฟารม์ทีอ่ยู่

ในแปลง ไดม้กีารน าออกไปจากพืน้ที่ หรอืไม่

Minor Must

FV. 4.2.6 หากผลผลติทีบ่รรจใุนฟารม์ มกีารควบคมุเรือ่ง

ของอณุหภมูแิละความชืน้ ไดม้เีอกสารบันทกึเก็บ

ไว ้หรอืไม่

Major Must

FV. 5 การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว

FV. 5.1 หลกัการดา้นสขุอนามยั

FV 5.1.1 การประเมนิความเสีย่งไดด้ าเนนิการไวก้บัขัน้ตอน

การจัดการผลผลติทีเ่ก็บเกีย่วแลว้ โดยค านงึถงึ

แนวความคดิดา้นสขุอนามยัในการจัดการบรเิวณ

จัดการผลผลติ

Major Must

FV. 5.1.2 มรีะเบยีบปฏบัิตสิ าหรับสขุอนามยัส าหรับบรเิวณที่

ใชจั้ดการผลผลติ หรอืไม่

Major Must

FV. 5.1.3 ระเบยีบปฏบัิตสิ าหรับสขุอนามยัทีเ่ตรยีมไว ้ไดม้ี

การน าไปปฏบัิตใินการจัดการผลผลติ หรอืไม่

Major Must

FV. 5.2 สขุอนามยัสว่นบคุคล

FV. 5.2.1 ผูท้ างานไดรั้บการอบรมเกีย่วกบัสขุอนามยัสว่น

บคุคลกอ่นทีจ่ะจัดการกบัผลผลติ

Major Must

FV. 5.2.2 ผูท้ างานไดม้กีารน าความรูด้า้นสขุอนามยัสว่น

บคุคลไปปฏบัิต ิหรอืไม่

Minor Must

FV. 5.2.3 ผูท้ างานไดม้กีารใสช่ดุทีส่ะอาดและเหมาะสม

ส าหรับการท างาน ทีจ่ะป้องกนัการปนเป้ือนได ้

หรอืไม่

Recom.

FV. 5.2.4 การสบูบหุรี ่กนิ เคีย้ว และดืม่ ไดก้ระท าในพืน้ทีท่ี่

แยกออกจากการผลติ หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.2.5 มกีารแจง้สญัลักษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุอนามยัใน

พืน้ทีบ่รรจ ุเพือ่ใหผู้ท้ างาน และผูเ้ยีย่มชม

สงัเกตเห็น หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.3 อปุกรณ์หรอืบรเิวณทีส่ะอาด

FV. 5.3.1 ผูท้ างานในบรเิวณบรรจผุลผลติ มหีอ้งน ้าทีส่ะอาด

 และจดุลา้งมอื ในบรเิวณทีท่ างาน หรอืไม่

Major Must

FV. 5.3.2 มสีญัลักษณ์ทีเ่ตอืนไดอ้ยา่ชัดเจนเกีย่วกบั

ค าแนะน าในการท างานเกีย่วกบัการท าความ

สะอาดมอืกอ่นการท างาน หรอืไม่

Major Must
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FV. 5.3.3 มบีรเิวณทีใ่หผู้ท้ างานไดเ้ปลีย่นเสือ้ผา้ หรอืไม่ Recom.

FV. 5.3.4 มบีรเิวณทีจั่ดใหส้ าหรับผูท้ างานไดจั้ดเก็บสิง่ของ

สว่นตัว หรอืไม่

Recom.

FV. 5.4 บรเิวณบรรจแุละจดัเก็บ

FV. 5.4.1 บรเิวณทีใ่ชจั้ดเก็บ และอปุกรณ์ในการท างานที่

เกีย่วขอ้งสะอาดและมกีารจัดการเพือ่ป้องกนัการ

ปนเป้ือน หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.4.2 การเก็บสารท าความสะอาด น ้ามนัหลอ่ลืน่ ทีม่กีาร

ใชใ้นพืน้ทีบ่รรจแุละจัดเก็บ ตอ้งไมท่ าใหเ้กดิการ

ปนเป้ือนลงสูผ่ลผลติ หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.4.3 สารท าความสะอาด น ้ามนัหลอ่ลืน่ ทีม่กีารใชใ้น

พืน้ทีบ่รรจแุละจัดเก็บ และสามารถสมัผัสไดก้บั

ผลผลติ เป็นชนดิทีอ่นุญาตใหใ้ชส้ าหรับ

อตุสาหกรรมอาหาร หรอืไม ่และมกีารจัดการตาม

ฉลากค าแนะน าของสนิคา้หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.4.4 รถยกหรอืรถลากทีใ่ชใ้นพืน้ทีม่คีวามสะอาด และ

จัดการทีด่เีพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนจากการ

ปลดปลอ่ยออกมา หรอืไม่

Recom.

FV. 5.4.5 ผลผลติทีถ่กูคัดออกและขยะทีเ่กดิขึน้ในบรเิวณ

บรรจ ุมกีารจัดเก็บไวใ้นพืน้ทีแ่ยก และมกีารท า

ความสะอาดสม า่เสมอ หรอืมกีารฆา่เชือ้ หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.4.6 หลอดไฟทีใ่ชใ้นบรเิวณบรรจ ุตอ้งสามารถป้องกนั

การแตกตกลงมาใสผ่ลผลติ หรอืไม่

Major Must

FV. 5.4.7 มรีะเบยีบปฏบัิตใินการจัดการเศษแกว้และ

พลาสตกิใสในพืน้ทีด่ าเนนิการ หรอืไม่

 Minor Must

FV. 5.4.8 วสัดบุรรจหุบีหอ่หรอืกนักระแทก จะเก็บไวใ้นพืน้ที่

สะอาดและมสีขุอนามยั หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.4.9 มขีอ้หา้มในการควบคมุสตัวเ์ลีย้งในพืน้ที่ หรอืไม่ Minor Must

FV. 5.5 การควบคมุคณุภาพ

FV. 5.5.1 ผลผลติทีม่กีารบรรจแุละจัดเก็บไวท้ีแ่ปลง มกีาร

ควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้ พรอ้มกบัการบันทกึ

 หรอืไม่

Major Must

FV. 5.5.2 มกีระบวนการส าหรับสอบเทยีบอปุกรณ์ตรวจวดั

อณุหภมูหิรอืเครือ่งชั่ง หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.6 การควบคมุศตัรู

FV. 5.6.1 มขีัน้ตอนในการตรวจตดิตามเกีย่วกบัศัตรูใน

บรเิวณทีบ่รรจแุละจัดเก็บ หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.6.2 มเีหตกุารณ์ทีต่รวจสอบกจิกรรมความถกูตอ้งของ

การตรวจตดิตามศัตรู หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.6.3 มเีอกสารบันทกึเกีย่วกบัการตรวจสอบศัตรู และ

กจิกรรมทีด่ าเนนิการเพือ่ควบคมุศัตรูพชื หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.7 การลา้งหลงัการเก็บเกีย่ว

FV. 5.7.1 แหลง่น ้าทีม่คีณุภาพระดับน ้าดืม่ทีใ่ชล้า้งผลผลติ 

มกีารตรวจสอบโดยหน่วยงานทีน่่าเชือ่ถอื หรอืไม่

Major Must

FV. 5.7.2 หากมกีารใชน้ ้าหมนุเวยีนส าหรับการลา้งผลผลติ

ขัน้สดุทา้ย คณุภาพน ้าทีไ่ดผ้า่นการกรอง 

ตรวจสอบความเป็นกรด-ดา่ง ความเขม้ขน้ของ

สารก าจัดเชือ้โรคนัน้ไดม้กีารตรวจสอบอยา่ง

สม า่เสมอ หรอืไม่

Major Must

FV. 5.7.3 หอ้งปฏบัิตกิารทีใ่ชเ้พือ่ตรวจสอบคณุภาพน ้า มี

ความเหมาะสม หรอืไม่

Recom.

FV. 5.8 การจดัการหลงัการเก็บเกีย่ว

FV. 5.8.1 ไดม้กีารอา่นฉลากของสารกอ่นหรอืไม่ Major Must



เอกสารประกอบการอบรม

ความรูใ้นการจดัการมาตรฐานสนิคา้เกษตร

FV. 5.8.2 สารทีใ่ชไ้ดแ้ก ่สารชวีภาพ แว็กซ ์และสารเคมี

ก าจัดศัตรูพชื ทีม่กีารใชใ้นผลผลติหลังการเก็บ

เกีย่ว ไดม้กีารขึน้ทะเบยีนในประเทศทีใ่ชห้รอืไม่

Major Must

FV. 5.8.3 รายการสารเคมทีีใ่หใ้ชใ้นชว่งอายหุลังการเก็บ

เกีย่ว และอนุญาตใหใ้ช ้หรอืไม่

Minor Must

FV. 5.8.4 ผูด้แูลเกีย่วกบัผลติผลหลังการเก็บเกีย่ว มี

ความสามารถและความรู ้หรอืไม่

Major Must

FV. 5.8.5 แหลง่น ้าทีใ่ชส้ าหรับจัดการผลผลติหลังการเก็บ

เกีย่ว ไดม้กีารตรวจสอบคณุภาพน ้าในระดับน ้าดืม่ 

โดยใชห้น่วยงานทีเ่ชือ่ถอืได ้หรอืไม่

Major Must

FV. 5.8.6 สารชวีภาพ แว็กซ ์และสารก าจัดศัตรูพชื ทีใ่ช ้

ส าหรับการจัดการผลผลติหลังการเก็บเกีย่ว ไดม้ี

การเก็บรักษาไวแ้ยกออกจากผลผลติและวสัดอุืน่ๆ

 หรอืไม่

Major Must

บันทกึทัง้หมดเกีย่วกบัการเก็บรักษาหลังการเก็บ

เกีย่วโดยใชเ้กณฑต์อ่ไปนี้
FV. 5.8.7 ชดุทีผ่ลติ Major Must

FV. 5.8.8 บรเิวณทีจั่ดเก็บ Major Must

FV. 5.8.9 วนัทีใ่ช ้ Major Must

FV. 

5.8.10

ชนดิของการก าจัด Major Must

FV. 

5.8.11

ชือ่การคา้ Major Must

FV. 

5.8.12

ปรมิาณสารทีใ่ช ้ Major Must

FV. 

5.8.13

ผูใ้ชส้าร Minor Must

FV. 

5.8.14

เหตผุลทีใ่ช ้ Minor Must

FV. 

5.8.15

การใชส้ารเคมกี าจัดศัตรูพชื ไดม้กีารพจิารณา

ตามขอ้ CB 8.6 หรอืไม่

Major Must
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โดย ดร.ชยัณรงค์ รัตนกรีฑากลุ  

คณะเกษตร ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ นครปฐม 

 

ขอให้ผู้อบรมด าเนินการเป็นกลุม่ เพื่อสรุปสาระที่เก่ียวข้อง จากค าถามต่อไปนี ้
1) เกษตรกรผู้ผลติมะม่วง มีการใช้สารเคมี สารอินทรีย์ และปุ๋ ย ดงันี ้  

แมลง/โรค
พืช/ปุ๋ย 

สารป้องกันก าจัดแมลง 
อัตราการใช้/น า้ 20 

ลติร 
วิธีการใช้/ข้อควรระวัง 

บ ารุงพืช ปุ๋ ยสตูร 15-15-15  
อตัรา 1-2 กิโลกรัมต่อ
ต้นต่อปี 

แบง่ใส ่2 ครัง้เทา่กนัในช่วงต้นและปลายฤดูฝน ใสร่อบโคนต้นแล้วพรวน
ดินกลบ 

ระยะเร่งสร้าง
ตาดอก 

ใสปุ่๋ ย 12-24-12 หรือ 8-24-24  
อตัรา 1-2 กิโล กรัมต่อ
ต้น 

ก่อนมะม่วงออกดอก 2-3 เดือน  

เพลีย้ไฟ แลมด้า ไซฮาโลทริน (2.5% อีซี)  10 มิลลลิติร 
ระยะ ใบอ่อน พน่ 1-2 ครัง้ หา่งกนั 7-10 วนัระยะดอก พน่เม่ือเร่ิมแทงช่อ
ดอก และมะม่วงเร่ิมติดผลขนาด 0.5-1.0 เซนติเมตร เม่ือช่อ ดอกบานแล้ว
ไม่ควรพน่สารฆา่แมลง  

เพลีย้จกัจัน่
มะม่วง 
 

แลมด้า ไซฮาโลทริน 
(2.5 % อีซี)  

10 มิลลลิติร  
พน่ในระยะ ก่อนมะม่วงออกดอก และเม่ือ มะม่วงเร่ิมแทงช่อดอกสว่นใน
ระยะ ดอกตูมและก่อนดอกบานถ้าพบเพลีย้จกัจัน่ 5 ตวัต่อช่อควรพน่อีก 
1-2 ครัง้ การพน่สาร ฆา่แมลงลา่ช้าอาจท าให้ดอกร่วงหมด   

แมลงวนัผลไม้ 
เมทธิล ยูจินอล ผสมมาลาไธ
ออน (83% อีซ)ี 

2 : 1 พน่เป็นจุดบนใบแก่ต้นละ 4 แหง่ ๆ ละ 50 มิลลลิติร พน่ทกุ 7 วนั 

แอนแทรคโนส 
แมนโคเซบ 
(80% ดบัเบิล้ยูพี) 

40-50 กรัม 
พน่เม่ือมะม่วงเร่ิมออกดอก 1 ครัง้ และเม่ือ เร่ิมติดผล 6-12 กรัม อ่อน 1 
ครัง้ หากมีสภาพฝนชุกความชืน้สงูในช่วงมะม่วงติดผล ควรพน่สารก าจดั
โรคพืชทกุ 7-14 วนั ตามความ จ าเป็นและเหมาะสม  

ราแป้ง 
เบนโนมิล 
(50% ดบัเบิล้ยูพี)  

6-12 กรัม พน่เม่ือพบอาการของโรคโดยเฉพาะในระยะ ดอกบานและติดผลอ่อน  

หากเกษตรกรต้องการขอการรับรอง GLOBALGAP เพื่อการสง่ออกไปยงัสหภาพยโุรป เกษตรกรจะมีแนวทาง ด าเนินการ
อะไรบ้างเก่ียวกบัสารต่างๆที่ใช้  และเก่ียวข้องกบัข้อก าหนดอย่างไร  
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2) เกษตรกรผู้ปลกูผกั หลายๆสวนอยู่ในพืน้ที่ สปก ในบริเวณเดียวกนั เกษตรกรมีการจ้างแรงงานภายนอกเข้ามา
ด าเนินการในสวนของทกุๆแปลง โดยท าหน้าที่ ดงันี ้การเตรียมพืน้ที่ การปลกู การเก็บเก่ียว และการฉีดสารหรือให้สาร /ปุ๋ ย 
(เกษตรกรดแูลเพียงการให้น า้บางวนั) โดยการจดัหาแรงงานรายวนั เป็นหน้าที่ของหวัหน้าแรง หากแปลงดงักลา่วต้องการ
ขอการรับรอง GLOBALGAP ท่านจะมีการด าเนินการด้านใดบ้าง และเก่ียวข้องกบัข้อก าหนดใดบ้าง 
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3) ระบบ GLOBALGAP เป็นระบบประกนัความเสีย่งในการผลติทางการเกษตร ดงันัน้ผู้แนะน าฟาร์มจะต้องมีความ
ระมดัระวงัการด าเนินกิจกรรมต่างๆในแปลงผลติรวมถงึกิจกรรมต่อเนื่องของกิจการที่เก่ียวข้อง เมื่อพบว่ามีความเสีย่งใน
ขัน้ตอนใดของกิจกรรม และได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว ก็จะถือว่าระบบนัน้ๆได้มีกระบวนการป้องกนัแล้ว ขอให้ท่านระบ ุ
กิจกรรมการประเมินความเสีย่งต่างๆที่เก่ียวกบัที่เก่ียวข้องในกระบวนการผลติ ตามข้อก าหนด GLOBALGAP  พร้อมทัง้
ระบสุาเหตขุองความเสีย่งนัน้ๆ 
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4) จากเอกสารรายการตรวจของระบบ GLOBALGAP อยากทราบว่า เอกสารที่อ้างถงึมีอะไรบ้าง และอยู่ในข้อก าหนด
ใดบ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




