
บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจยั มุ่งหมายท่ีจะทราบถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี
ตามระบบการจดัการคุณภาพการปฏิบติัทางการเกษตรท่ีดีส าหรับพืชส าหรับล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ในส่วนน้ีจะไดก้ล่าวถึงผลงานวิจยัและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาเพื่อเป็น
แนวทางในการวิเคราะห์ ตามล าดบัดงัน้ี 

2.1 ความหมายของการปฏิบติั 
2.2 การผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม  
2.3 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความหมายของการปฏิบัติ 
 นรินทร์ชัย (2540) ได้กล่าวว่า การปฏิบัติ คือ ส่ิงท่ีมนุษย์รับทราบถึงการปฏิบัติของ
กิจกรรมต่างๆ เช่นการว่ายน ้ าก็ตอ้งเร่ิมจากการเลียนแบบ (immitation) ท าให้ถูกตอ้งให้มาก 
(precision) แลว้เช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนั (articulation) จากนั้นกฝึ็กหดัจนปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นธรรมชาติ 
(naturalization)  
 มลัลิกา (2534) ระบุว่าการปฏิบติัเป็นการใช้ความสามารถท่ีแสดงออกทางร่างกาย ซ่ึง
รวมถึงการปฏิบัติหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกและสังเกตได้ในสถานการณ์หน่ึง หรืออาจเป็น
พฤติกรรมท่ีล่าชา้คือ เป็นพฤติกรรมท่ีบุคคลไม่ไดป้ฏิบติัทนัที แต่คาดวา่จะปฏิบติัในโอกาสต่อไป 
 มนัสพร (2541) ไดก้ล่าวถึงการปฏิบติัว่า หมายถึง หลกัการพื้นฐานทัว่ไปซ่ึงจะท าให้ผู ้
ปฏิบติัสามารถไดรั้บผลท่ีมีประสิทธิภาพทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น เช่น การปฏิบติัการใชส้ารป้องกนั
และก าจดัศตัรูพืชอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั หมายถึงหลกัการพื้นฐานทัว่ไปซ่ึงจะท าให้ผูใ้ชส้าร
ป้องกนัและก าจดัศตัรูพืชไดรั้บผลท่ีมีประสิทธิภาพอยา่งปลอดภยัทั้งต่อตนเองและส่ิงแวดลอ้ม 
 ประภาเพ็ญ (2520) ไดก้ล่าวว่าการปฏิบติั หมายถึง การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเก่ียวกบั
สมอง อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ และความรู้สึกนึกคิด เป็นผลจาก
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าและปฏิกิริยากระท าหรือพฤติกรรมตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีสามารถมองเห็น
ได ้เม่ือบุคคลไดรั้บความรู้ซ่ึงอาจจะไดรั้บจากการฟัง การอ่าน หรือการมองเห็น จะท าให้บุคคล
พยายามท่ีจะท าความเขา้ใจกบัความรู้นั้นๆ จากนั้นบุคคลจะน าความรู้ไปใชใ้นการแกปั้ญหาหรือ
การวิเคราะห์หรือสถานการณ์ออกเป็นส่วนๆ เพื่อท าความเขา้ใจในแต่ละส่วนของสถานการณ์นั้น 
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 สามารถมองเห็นความสัมพนัธ์อยา่งแน่ชดัระหว่างส่วนประกอบ แลว้น าเอาส่วนประกอบ
เหล่านั้นมารวม เขา้เป็นส่วนรวมท่ีมีโครงสร้างแน่ชดัโดยน าความรู้ใหม่ท่ีไดรั้บแลว้สร้างเป็นแบบ
แผนการปฏิบติั 
 ประภาเพญ็และสวิง (2534)  ไดใ้ห้ความหมายของปฏิบติั ว่าเป็นความสามารถในดา้นการ
ปฏิบติัตนอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการท างานของอวยัวะต่างๆ ร่างกายแบ่งเป็น 5 
ขั้น ดงัน้ี 

1. การเลียนแบบ (Imitation) เป็นการเลือกตวัแบบหรือตวัอยา่งท่ีสนใจ 
2. การท าตามแบบ (Manipulation) เป็นการลงมือกระท าตามแบบท่ีสนใจ 
3. การมีความถูกตอ้ง (Precision) เป็นการตดัสินใจเลือกท าตามแบบท่ีเห็นวา่ถูกตอ้ง 
4. การกระท าอยา่ต่อเน่ือง (Articulation) เป็นการกระท าท่ีเห็นวา่ถูกตอ้งนั้นอยา่งเป็นเร่ือง

เป็นราวต่อเน่ือง 
5. การกระท าโดยธรรมชาติ (Naturalization) เป็นการกระท าจนเกิดทกัษะสามารถปฏิบติั

โดยอตัโนมติัเป็นธรรมชาติ 
ประภาเพ็ญและสวิ ง (2533) ได้ให้ความหมายของปฏิบัติ  ไว้ว่า  การปฏิบัติ เ ป็น

ความสามารถในดา้นการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานของอวยัวะต่างๆ
ภายในร่างกาย ซ่ึงเป็นการยอมรับการปฏิบติัของบุคคลจะมีกระบวนการยอมรับนวตักรรมซ่ึงได้
แบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ซ่ึงตรงกบักระบวนการยอมรับในการส่งเสริมการเกษตรซ่ึงมี 5 ขั้นตอนเหมือนกนั ซ่ึง  
บุญธรรม (2536) กล่าวถึง กระบวนการยอมรับวา่มีอยู ่5 ขั้นตอน คือ 

ขั้นรู้ 
 

 ขั้นสนใจ 
   

  ขั้นไตร่ตรองตดัสินใจ 
 

    ขั้นทดลองปฏิบติั 
 

     ขั้นยอมรับไปปฏิบติัอยา่งสมบูรณ์ 
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1. ขั้นรู้ (Awareness Stage) ขั้นน้ีเป็นขั้นแรกท่ีบุคคลเร่ิมเรียนรู้เก่ียวกบัเร่ืองใหม่หรือ
ความคิดใหม่แต่ขาดรายละเอียด คือ รู้ว่าเร่ืองน้ีเกิดข้ึนแลว้หรือท าไดแ้ลว้ แต่เป็นเร่ืองใหม่ส าหรับ
ตนเพราะไม่เคยไดย้นิหรือเคยเห็นมาก่อน การรับรู้อาจเกิดข้ึนโดยบงัเอิญดว้ยการพบเห็นดว้ยตนเอง
หรือโดยการเผยแพร่ของเจา้หนา้ท่ีของรัฐหรือเอกชน ขั้นน้ีนบัว่าเป็นขั้นส าคญัเพราะเป็นขั้นแรกท่ี
บุคคลเร่ิมสัมผสัหรือรับรู้เก่ียวกบัแนวความคิดใหม่หรือส่ิงใหม่ๆ ตอ้งมีการจ้ีจุดหรือกระตุน้ใหเ้กิด
ความสนใจ อนัจะน าไปสู่ขั้นสุดทา้ย คือ การยอมรับหรือปฏิเสธ 

2. ขั้นสนใจ (Interest Stage) ถา้ในขั้นแรกบุคคลเพียงแต่รับรู้ในแนวคิดใหม่ แต่ไม่สนใจ
หรือไม่ถูกกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ ขั้นท่ี 2 น้ีและขั้นต่อๆ ไปก็จะถูกทอดท้ิงไป คือ ไม่เกิดข้ึน ขั้น
สู่ความสนใจน้ีบุคคลมีความสนใจในแนวคิดใหม่ จึงพยายามใฝ่หาความรู้ในรายละเอียดในขั้นแรก 
หรือขั้นเร่ิมรู้นั้น บุคคลจะไดฟั้ง หรืออ่านเอกสารเก่ียวกบัแนวคิดใหม่ หากเขาไม่สนใจก็รู้สึกเฉยๆ 
แต่ถา้เขาเกิดความสนใจเขาก็พยายามติดต่อผูรู้้หรือสอบถามผูรู้้ ในรายละเอียดและปัญหาต่างๆ 
เก่ียวกบัแนวความคิดนั้นๆ จุดส าคญัของขั้นน้ี คือ เขาจะไปหาความรู้เพิ่มเติมจากใครหรือแหล่ง
ความรู้ใด จะได้รายละเอียดหรือค าอธิบายชัดเจนหรือไม่ เป็นเร่ืองท่ีควรพิจารณา หากเขาได้
รายละเอียดมาไม่ดีกจ็ะน าไปสู่ความลม้เหลวในขั้นท่ี 3 

3. ขั้นไตร่ตรองหรือขั้นประเมิน (Evaluation Stage) ในขั้นน้ีบุคคลศึกษารายละเอียด
เก่ียวกบัแนวความคิดใหม่ แลว้เปรียบเทียบดูงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั วา่ถา้รับเอาแนวความคิดใหม่มา
ปฏิบติัจะเกิดผลดีหรือไม่อยา่งไรบา้ง ในขณะน้ีและในอนาคตควรหรือไม่ท่ีจะทดลองดูก่อน ถา้เขา
ชัง่ใจไตร่ตรองดูแลว้รู้สึกว่าผลดีจะมีมากกว่าผลเสีย เขาก็จะตอ้งตดัสินใจทดลองดูเพื่อใหเ้กิดความ
แน่ใจก่อนท่ีจะรับไปปฏิบติัจริงๆ ในขั้นน้ีเขาตอ้งการค าปรึกษาหารือจากผูรู้้หรือเพื่อนบา้นท่ีคุน้เคย
หรือมีประสบการณ์ เพื่อใหค้วามแน่ใจวา่เขาคิดถูกตอ้งและตดัสินใจถูกแลว้ท่ีควรทดลองดูเพื่อใหรู้้
แจง้เห็นจริง 

4. ขั้นลองท า (Trial Stage) ขั้นน้ีเป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองท าตามแนวความคิดใหม่ โดยท า
การทดลองแต่พียงเล็กนอ้ย เพื่อดูว่าจะเขากนัหรือไม่กบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัของตน และผลจะ
ออกมาตามท่ีคาดคิดไวห้รือไม่ ปรากฏว่าคนส่วนมากมกัไม่ยอมรับแนวความคิดใหม่ นอกจากจะ
ไดท้ าการทดลองดูก่อนจนเป็นท่ีแน่ใจ ฉะนั้นจึงเห็นไดว้่าขั้นน้ีจึงเป็นขั้นส าคญัท่ีจะน าไปสู่ขั้น
สุดทา้ยคือการยอมรับไปปฏิบติั 

5. ขั้นยอมรับหรือน าไปใช ้(Adoption Stage) ขั้นน าไปปฏิบติัหรือขั้นยอมรับ เป็นขั้นท่ี
บุคคลตดัสินใจรับแนวความคิดใหม่ไปปฏิบติั หลงัจากท่ีไดท้ดลองปฏิบติัดูและทราบผลเป็นท่ี
พอใจแลว้ จุดส าคญัของขั้นน้ีเป็นการพิจารณาผลการทดลองในขั้นท่ี 4 และตดัสินใจแน่วแน่ท่ีจะ
ปฏิบติัต่อไปเตม็รูปแบบตามแนวความคิดใหม่ 
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2.2 การผลติทางการเกษตรทีถู่กต้องและเหมาะสม  
 การผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม การจดัการคุณภาพการปฏิบติัทางการเกษตร
ท่ีดีส าหรับพืช คือแนวทางในการท าการเกษตรกรรม เพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี ตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด ผลผลิตสูงคุม้ค่าการลงทุน และขบวนการผลิตจะตอ้งปลอดภยัต่อเกษตรกรและ
ผูบ้ริโภค มีการใชท้รัพยากรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยัง่ยืนทางการเกษตร และไม่ท าให้เกิด
มลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม การผลิตดงักล่าวจะมีค าแนะน าของทางราชการ ซ่ึงจดัท าขั้นเพื่อใหเ้กษตรกร
น าไปปฏิบติัไดภ้ายใตส้ภาวะท่ีเป็นจริงเหมาะสมแก่สภาพทอ้งถ่ินและภูมิประเทศ ขั้นตอนการผลิต
ทางการเกษตรบางขั้นตอนอาจก่อให้เกิดปัญหาท าให้ผลผลิตท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เช่น 
การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชอาจมีการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจกัศตัรูพืชท่ีมีอนัตรายและมีพิษตกคา้งสูง 
เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภคหรือการให้ปุ๋ย ให้น ้ า แก่ผกัหรือผลไมท่ี้ใชบ้ริโภคสดอาจมีเช้ือโรคติดมา
เป็นอนัตรายต่อผูบ้ริโภค ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งมีการแนะน าแนวทางการผลิตทางการเกษตรท่ีถูกตอ้ง
และเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว การแก้ปัญหาดังกล่าวจ าเป็นตอ้งแก้ไขตั้ งแต่เร่ิม
ขบวนการผลิต เม่ือขบวนการทุกขั้นตอนถูกตอ้ง จึงสามารถคาดหมายผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมี
มาตรฐานไดห้ากขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึงผิดพลาดโอกาสท่ีจะไดสิ้นคา้เกษตรท่ีเป็นท่ีตอ้งการของ
ตลาดก็จะนอ้ยลงหรือเป็นไปไม่ได ้จึงเป็นท่ีมาของแนวคิดในเร่ืองการผลิตทางการเกษตรท่ีดีและ
เหมาะสม (ดรุณี, 2547) 
 ล้ินจ่ี (Litchi chinensis Sonn.) มีช่ือสามญัว่า litch, litchee, lichee, leechee, lici, 

laichi, lychee, leetgee แต่นิยมเรียกว่า lychee หรือ lichi (ศรีมูล, 2524) ล้ินจ่ีเป็นไมผ้ลก่ึงร้อน 
จดัอยู่ในวงค ์ Sapindaceae มีถ่ินก าเนิดทางภาคใตข้องสาธารณรัฐประชาชนจีน แถบมณฑล
กวางตุง้และฟุคเก้ียน  มีการปลูกล้ินจ่ีในบริเวณนั้นมานานกว่า 3,500 ปี  ปัจจุบนัยงัพบตน้ล้ินจ่ีใน
สภาพซ่ึงปลูกมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี 8 ซ่ึงขณะน้ีมีอายุประมาณ 1,200 ปี อยู่ในมณฑลฟุคเก้ียน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตน้ยงัคงมีความสมบูรณ์ ล าตน้สูงประมาณ 6.43 เมตร ความกวา้งทรงพุ่ม
ประมาณ 7.17 เมตร และใหผ้ลผลิตทุกปี  ล้ินจ่ีถูกน าเขา้ไปปลูกในประเทศพม่า ไทย หมู่เกาะอินดิส 
ประมาณศตวรรษท่ี 17 ส าหรับประวติัการปลูกล้ินจ่ีในประเทศไทย ไม่ทราบแน่ชดัว่าเร่ิมมีการปลูก
ตั้งแต่เม่ือใด แต่พบเอกสารท่ีชาวต่างประเทศไดร้ายงานไวว้่าในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลา้เจา้อยู่หัว มีการปลูกล้ินจ่ีแลว้โดยเรียกว่าล้ินจ่ีแดง ทั้งน้ีจากหลกัฐานท่ียืนยนัไดว้่าพลตน้
ล้ินจ่ีท่ีเก่าท่ีบางตน้อายเุกือบ 200 ปี ไดแ้ก่พนัธ์ุไทยใบออ้ และพนัธ์ุค่อม ท่ีปลูกโดย นายต๋ี  มีแกว้กศ
ธร เ ม่ือ พ.ศ. 2397 โดยวิ ธีการเพาะเมล็ด ท่ีหมู่ 5 ต าบลแควอ้อม อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม (วิชา, 2546) 
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การผลิตล้ินจ่ีภายใตร้ะบบการจดัการคุณภาพ : GAP ล้ินจ่ี ท าข้ึนเพื่อยืนยนัการผลิตล้ินจ่ีท่ี
มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี (กรมวิชาการเกษตร, 2546  ค.) 

1. ผลิตล้ินจ่ีท่ีมีผวิและขนาดสม ่าเสมอภายในช่อผล 
2. ผลิตล้ินจ่ีท่ีปลอดภยัจากสารพิษตกคา้ง 
3. ผลิตล้ินจ่ีท่ีปลอดภยัจากศตัรูพืช 

2.2.1 ค าแนะน าหลกัการการปฏิบัติตามระบบการผลติลิน้จี่ ( กรมวิชาการเกษตร, 2550 ก.) 
มีดังนี ้
1. 1 การจัดการสุขลกัษณะสวน 

1.1.1 จดัท าประวติัสวนและการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในสวน 
1.1.2 มีการจดัท าขอ้มูลประจ าแปลง โดยรวมช่ือเจา้ของสวน ผูดู้แลแปลง ท่ีตั้งแปลง 

แผนท่ีภายในแปลง ชนิดพืชและพนัธ์ุท่ีปลูก ประวติัการใชท่ี้ดินยอ้นหลงัอยา่งนอ้ย 3 ปี และ
รายละเอียดอ่ืนๆ ตามแบบบนทึกขอ้มูลประจ าแปลง 

1.1.3 ในกรณีท่ีสถานท่ีผลิตอยูใ่กล ้หรืออยูใ่นแหล่งอุตสาหกรรม หรือพื้นท่ีท่ีมีความ
เส่ียง ควรมีการวิเคราะห์ดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเป้ือนจากส่ิงท่ีเป็นอนัตรายอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ังในระยะเร่ิมระบบการจดัการคุณภาพ : GAP ล้ินจ่ี โดยด าเนินการตามค าแนะน าใน
เอกสารสนบัสนุนวิธีเก็บตวัอยา่งดินเพื่อการวิเคราะห์ บนัทึกรายละเอียดการเก็บตวัอย่างดินลงใน
แบบบนัทึก รวมทั้งเกบ็ใบแจง้ผลการวิเคราะห์ดินไวเ้ป็นหลกัฐาน 

1.2 แหล่งน า้และคุณภาพน า้ 
1.2.1 น ้าท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตและน ้าท่ีใชล้า้งผลิตผลหลงัการเก็บเก่ียว ควรเป็นน ้ า

ท่ีมีคุณภาพเหมาะสมกับการใช้ในการเกษตร ตอ้งไม่ใช้น ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีก่อให้เกิดการปนเป้ือนส่ิงท่ีเป็นอนัตรายกรณีจ าเป็นตอ้งใช ้ตอ้งมีหลกัฐานหรือขอ้
พิสูจน์ท่ีชดัเจนว่าน ้ านั้นไดผ้่านการบ าบดัน ้ าเสียมาแลว้ และสามารถน ามาใชใ้นกระบวนการผลิต
ได ้

1.2.2 ควรมีการเกบ็ตวัอยา่งน ้าอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง ในระยะเร่ิมระบบการจดัการคุณภาพ : 
GAP ล้ินจ่ี ตามค าแนะน าในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอย่างน ้ าเพื่อการวิเคราะห์ ส่ง
ห้องปฏิบัติการท่ีเช่ือถือได้ เพื่อวิเคราะห์การปนเป้ือนเน่ืองจากการสารเคมี แร่ธาตุ บันทึก
รายละเอียดการเกบ็ตวัอยา่งน ้าลงในแบบบนัทึก รวมทั้งเกบ็ใบแจง้ผลวิเคราะห์น ้าไวเ้ป็นหลกัฐาน 

1.2.3 แหล่งน ้ าส าหรับการเกษตรไม่ควรเป็นแหล่งน ้ าท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการท าลาย
ส่ิงแวดลอ้ม 
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1.3 การเกบ็รักษาสารเคมีทางการเกษตร 

1.3.1 จดัเก็บสารเคมีชนิดต่างๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตในสถานท่ีมิดชิด ปลอดภยั 
ป้องกนัแดดและฝนไดแ้ละมีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

1.3.2 แยกสถานท่ีเกบ็สารเคมีไม่ใหอ้ยูใ่กลท่ี้พกัอาศยั และสถานท่ีประกอบอาหาร ไม่
อยูใ่นบริเวณตน้น ้า หรือบริเวณท่ีมีน ้ าไหลผา่น เพื่อป้องกนัสารเคมีปนเป้ือนในแหล่งน ้า 

1.3.3 สารเคมีแต่ละชนิดตอ้งจดัเก็บในภาชนะปิดมิดชิด สารเคมีท่ีเปิดใชแ้ลว้ห้ามถ่าย
ออกจากภาชนะบรรจุเดิม ให้ปิดป้ายแสดงชดัเจน และแยกเก็บเป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกนัระหว่าง
ปุ๋ย สารควบคุมการเจริญเติบโตพืช สารเคมีป้องกนัก าจดัโรค สารเคมีป้องกนัก าจดัแมลง สารเคมี
ป้องกนัก าจดัวชัพืช และอาหารเสริมต่างๆ 

1.3.4 โรงเก็บสารเคมีตอ้งมีเคร่ืองมือและวสัดุป้องกันอุบติัเหตุอย่างครบถว้น เช่น 
น ้ ายาลา้งตา น ้ าสะอาด ทราย และอุปกรณ์ดบัเพลิง เป็นตน้ 

1.3.5 ต้องไม่มีสารเคมีท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนวตัถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2535 เกบ็รักษาอยูใ่นสถานท่ีเกบ็สารเคมี หรือภายในสวน 

1.4 การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
1.4.1 ห้ามใช้สารเคมีท่ีไม่ได้ข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติว ัตถุ

อนัตราย พ.ศ. 2535 ตามเอกสารสนับสนุน รายช่ือวตัถุอนัตรายห้ามใชใ้นการเกษตร และตอ้งใช้
สารเคมีใหส้อดคลอ้งกบัรายการสารเคมีท่ีประเทศคู่คา้อนุญาตใหใ้ช ้

1.4.2 อ่านฉลากค าแนะน า เพื่อให้ทราบคุณสมบติั และวิธีการใช้สารป้องกนัก าจดั
ศตัรูพืชก่อนปฏิบติังานทุกคร้ัง 

1.4.3 ผูป้ระกอบการและแรงงานท่ีปฏิบติังานดา้นการป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ควรรู้จกั
ศตัรูพืช ชนิดและอตัราการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช การเลือกใชเ้คร่ืองพ่นและอุปกรณ์หัวฉีด 
รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีท่ีถูกตอ้ง โดยตอ้งตรวจสอบเคร่ืองพ่นสารให้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้
งานตลอดเวลา เพื่อป้องกันสารพิษเป้ือนเส้ือผา้และร่างกายของผูพ้่น ตอ้งสวมเส้ือผา้อุปกรณ์
ป้องกนัสารพิษ ไดแ้ก่ หนา้กากหรือผา้ปิดจมูก ถุงมือ หมวก และรองเทา้เพื่อป้องกนัอนัตรายจาก
สารพิษ 

1.4.4 เตรียมสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช และใชใ้ห้หมดในคราวเดียว ไม่ควรเหลือติด
คา้งในถงัพน่ 

1.4.5 ปิดฝาภาชนะบรรจุสารป้องกันก าจัดศตัรูพืชให้สนิทเม่ือเลิกใช้ และเก็บใน
สถานท่ีเกบ็สารเคมี 
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1.4.6 เม่ือใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชหมดแลว้ ใหล้า้งภาชนะบรรจุสารเคมีดว้ยน ้ า 2-
3 คร้ัง แลว้เทลงในถงัพ่นสารเคมี ปรับปริมาณน ้ าตามความเขม้ขน้ท่ีก าหนด ก่อนน าไปใช้พ่น
ป้องกนัศตัรูพืช 

1.4.7 ควรพ่นสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในช่วงเชา้หรือเยน็ขณะลมสงบ หลีกเล่ียงการ
พน่ในเวลาแดดจดัหรือลมแรง และขณะปฏิบติังานผูพ้น่ตอ้งอยูเ่หนือลมตลอดเวลา 

1.4.8 หลงัการพ่นสารป้องกันก าจัดศตัรูพืชทุกคร้ัง ผูพ้่นตอ้งอาบน ้ า สระผม และ
เปล่ียนเส้ือผา้ทนัที เส้ือผา้ท่ีใส่ขณะพน่สารตอ้งซกัใหส้ะอาดทุกคร้ัง 

1.4.9 ตอ้งหยุดใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชก่อนการเก็บเก่ียวตามท่ีระบุไวใ้นฉลาก
ก ากบัการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชแต่ละชนิด 

1.4.10 ใหป้ฏิบติัตามแผนควบคุมการผลิตของล้ินจ่ี 
1.5 ความสะอาดปลอดภัยและการก าจัดของเสียและวสัดุเหลอืใช้ 

1.5.1 ภาชนะบรรจุสารเคมีท่ีใชห้มดและลา้งสารเคมีออกหมดแลว้ตามค าแนะน าใน
ขอ้ 1.4.6 ตอ้งไม่น ากลบัมาใชอี้ก และตอ้งท าใหช้ ารุดเพื่อป้องกนัการน ากลบัมาใช ้แลว้น าไปท้ิงใน
สถานท่ีท่ีจดัไวส้ าหรับท้ิงภาชนะบรรจุสารเคมีโดยเฉพาะ หรือท าลายโดยการฝังดินห่างจากแหล่ง
น ้า และใหมี้ความลึกมาพอท่ีสตัวไ์ม่สามารถคุย้ข้ึนมาได ้หา้มเผาท าลาย 

1.5.2 ก่ิงพืชท่ีมีโรคเขา้ท าลายตอ้งเผาท าลายนอกแปลง 
1.5.3 เศษพืช หรือก่ิงท่ีตดัแต่งจากตน้และไม่มีโรคเขา้ท าลาย สามารถน ามาท าเป็นปุ๋ย

หมกั หรือปุ๋ยพืชสดได ้
1.5.4 จ าแนก และแยกประเภทของขยะให้ชัดเจน เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ 

พลาสติก แกว้ น ้ ามนั สารเคมี และเศษซากพืช เป็นตน้ รวมทั้งควรมีถงัขยะวางใหเ้ป็นระเบียบ หรือ
ระบุจุดท้ิงขยะใหช้ดัเจน 

 
1.6 เอกสารที่เกีย่วข้อง 

1.6.1 แบบบนัทึก ขอ้มูลประจ าแปลง 
1.6.2 แบบบนัทึก การเกบ็ตวัอยา่งดินและน ้าส่งวิเคราะห์ 
1.6.3 เอกสารสนบัสนุน การประเมินความเส่ียงเน่ืองจากการปนเป้ือน 
1.6.4 เอกสารสนบัสนุน วิธีเกบ็ตวัอยา่งดินเพื่อการวิเคราะห์ 
1.6.5 เอกสารสนบัสนุน วิธีเกบ็ตวัอยา่งน ้าเพื่อการวิเคราะห์ 
1.6.6 เอกสารสนบัสนุน ปริมาณสูงสุดของโลหะหนกั 
1.6.7 เอกสารสนบัสนุน มาตรฐานคุณภาพน ้าใชใ้นการเกษตร 
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1.7 เอกสารสนับสนุน   
รายช่ือวัตถุอันตรายท่ีห้ามใช้ทางการเกษตร(ไม่ได้ข้ึนทะเบียนวัตถุอันตรายตาม

พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535) 
 
2. การจัดการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
2.1 การจัดท ารายการและการจัดเกบ็เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

2.1.1 มีอุปกรณ์การเกษตรเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
2.1.2 สถานท่ีเก็บรักษาอุปกรณ์และเคร่ืองมือการเกษตร ควรเป็นสัดส่วน 

ปลอดภยั ง่ายต่อการน าไปใชง้าน มีป้ายแสดงไวช้ดัเจน พร้อมทั้งจดัท ารายการและแผนการตรวจ
บ ารุงรักษาเคร่ืองมือ/อุปกรณ์การเกษตรทุกช้ิน ลงในแบบบนัทึก 

2.2 การตรวจสภาพ และการซ่อมบ ารุง 
2.2.1 มีการตรวจสภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร เช่น เคร่ืองพ่นสาร

ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช อุปกรณ์การเก็บเก่ียว ก่อนน าออกไปใชง้าน และตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง
หลงัใชง้านเสร็จแลว้ และก่อนน าไปเกบ็ในสถานท่ีเกบ็ 

2.2.2 มีการตรวจซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร ตามแผนการ
บ ารุงรักษาท่ีก าหนดไวพ้ร้อมทั้งบนัทึกผลการตรวจซ่อมทุกคร้ัง ลงในแบบบนัทึก 

2.2.3 เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุ และขนส่งผลิตผล ตอ้งมี
การท าความสะอาดทุกคร้ังก่อนการใชง้าน และเม่ือใชง้านเสร็จแลว้ตอ้งท าความสะอาดก่อนน าไป
เกบ็ 

2.2.4 กรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีตอ้งอาศยัความเท่ียงตรง
ในการปฏิบติังาน ตอ้งมีการตรวจสอบความเท่ียงตรงอยา่งสม ่าเสมอแลว้แต่กรณี หากพบว่ามีความ
คลาดเคล่ือนต้องด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปล่ียนใหม่ เพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานเม่ือน ามาใชง้าน 

 
3. การจัดการปัจจัยการผลติ 
3.1 การจัดท ารายการปัจจัยการผลติและแหล่งทีม่า 
จดัท ารายการและรายละเอียดเฉพาะของปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัไดแ้ก่ พนัธ์ุ ปุ๋ย สารเคมี

ป้องกนัก าจดัศตัรูพืช ท่ีใชใ้นการปฏิบติัการผลิต พร้อมทั้ง จดัท าบญัชี รายการ ปริมาณ วนั เดือน ปี 
ท่ีจดัซ้ือจดัหาลงในแบบบนัทึก 
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3.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของปัจจัยการผลติทีส่ าคญั 
ปัจจยัการผลิตท่ีส าคญั ท่ีไม่สามารถตรวจสอบแหล่งท่ีมาได้ หรือไม่น่าเช่ือถือ ตอ้งส่ง

ปัจจัยการผลิตนั้นไปยงัหน่วยงาน หรือห้องปฏิบติัการท่ีเช่ือถือได้ เพื่อตรวจวิเคราะห์ บนัทึก
รายละเอียดการเก็บตวัอย่างปัจจยัการผลิตลงในแบบบนัทึก รวมทั้งเก็บใบแจง้ผลการวิเคราะห์ไว้
เป็นหลกัฐาน 

 
4. การปฏิบัติและการควบคุมการผลติ 
4.1 การจัดการในกระบวนการผลติ 
การจดัการในกระบวนการผลิต จะมี ระเบียบปฏิบติัของแต่ละประเด็นตามความเหมาะสม

ในแต่ละพืช การปฏิบติัตอ้งด าเนินการตามระเบียบปฏิบติัต่างๆ ในแต่ละพืช 
4.1.1 มีขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็น

คุณภาพ (quality attributes) ท่ีเก่ียวขอ้งในเชิงการคา้เฉพาะเร่ืองของพืชนั้นๆ 
4.1.2 มีขั้นตอนการปฏิบติัเก่ียวกบัการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นความ

ปลอดภัย (safety) ด้านสารเคมี (chemical) ด้านจุลินทรีย ์(microbial) และด้านกายภาพ 
(physical)  

4.1.3 มีขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็น
สุขอนามยัพืช (phytosanitary) ดา้นโรค เเมลง และศตัรูพืช 

4.2 การจัดการประเด็นทั่วไป 
ขอ้พึงปฏิบติัในการเกบ็เก่ียวและการปฏิบติัหลงัการเกบ็เก่ียว 

  4.2.1  ควรใชเ้คร่ืองมือหรือวิธีการเฉพาะ ใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติของแต่ละพืช 
เพื่อป้องกนัการชอกช ้าของผลผลิตเน่ืองจากการเกบ็เก่ียว 

4.2.2 ตอ้งมีวสัดุปูรองพื้นในบริเวณพกัผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวในสวน เพื่อป้องกนัการ
ปนเป้ือนของจุลินทรีย ์ส่ิงปฏิกลู เศษดิน และส่ิงสกปรก หรือส่ิงท่ีเป็นอนัตรายอ่ืนๆ จากพื้นดิน 

4.2.3 ภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุและการขนส่งผลิตผล ตอ้งแยกต่างหากจากภาชนะ
ท่ีใชใ้นการขนยา้ย หรือขนส่งสารเคมี หรือปุ๋ย เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนสารเคมีทางการเกษตร และ
จุลินทรียท่ี์เป็นอนัตรายต่อการบริโภค และความเสียหายของผลิตผล 

4.2.4 ในกรณีท่ีไม่สามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผล และภาชนะขนยา้ยสารเคมี
หรือปุ๋ยได ้ตอ้งท าความสะอาดจนน่าใจวา่ไม่มีการปนเป้ือนดงักล่าว 

4.2.5 ภาชนะท่ีใชใ้นการบรรจุขั้นตน้เพื่อการขนถ่ายภายในสวนไปยงัพื้นท่ีคดัแยก
บรรจุ ตอ้งเหมาะสมมีรูปแบบภาชนะ มีวสัดุกรุภายในภาชนะเพื่อป้องกนัการกระแทกเสียดสี 
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4.2.6 การจดัวางผลิตผลในบริเวณพกัผลิตผลท่ีเก็บเก่ียวในสวนตอ้งเหมาะสมกบั
ธรรมชาติของแต่ละพืชเพื่อป้องกนัคราบเป้ือนจากน ้ ายางในผล หรือรอยแผลท่ีเกิดจากการขดูขีด 
หรือกระแทกกนัระหว่างผล รวมทั้งปัญหาการเส่ือมสภาพของผลิตผลอนัเน่ืองจากความร้อน และ
แสงแดด 

4.2.7 การเคล่ือนยา้ยผลิตผลภายในสวน ควรปฏิบติัดว้ยความระมดัระวงั 
4.3 การควบคุมการคละปนของผลติผลด้อยคุณภาพ 

4.3.1 มีกระบวนการคดัแยกให้ไดผ้ลิตผลท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานเป็นท่ีพึง
พอใจของคู่คา้และผูบ้ริโภค 

4.3.2 ตอ้งมีพื้นท่ีการจดัวา่งแยกผลิตผลท่ีดอ้ยคุณภาพเป็นสดัส่วน 
4.3.3 มีแผนการใชป้ระโยชน์จากผลิตผลท่ีดอ้ยคุณภาพอยา่งชดัเจน 

4.4 การบ่งช้ีและการสอบกลบั (traceability) 
4.4.1 มีการบนัทึกการปฏิบติังาน ตามแบบบนัทึก 
4.4.2 มีการควบคุมเอกสาร 

 
5. การบันทกึและควบคุมเอกสาร 
5.1 เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานสวน ไดแ้ก่ 

5.1.1 นโยบายคุณภาพของสวน 
5.1.2 วตัถุประสงคคุ์ณภาพของสวน 
5.1.3 ขอบเขตการปฏิบติังานตามขอ้ก าหนดของระบบการจดัการคุณภาพ 
5.1.4 แผนควบคุมการผลิตเฉพาะพืช 
5.1.5 ระเบียบปฏิบติัต่างๆ ในการปฏิบติังานสวน 
5.1.6 วิธีการปฏิบติัต่างๆ ตามระเบียบปฏิบติั 
5.1.7 แบบบนัทึกการปฏิบติังานสวน 
5.1.8 เอกสารสนบัสนุน 
5.1.9 หลกัฐานการฝึกอบรม การจดัซ้ือ จดัหาปัจจยัการผลิต (ถา้มี) 
5.1.10 หลกัฐานผลการตรวจวิเคราะห์ ดิน น ้ า ปัจจยัการผลิต และสารตกคา้งใน

ผลิตผลท่ีสวนไดมี้การด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคคุ์ณภาพ ตามความจ าเป็น 
5.1.11 เอกสารอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการเพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคคุ์ณภาพ 

รวมถึงขอ้สญัญาในการจดัซ้ือผลผลิตกบัคู่คา้ 
5.1.12 จดัท ารายการเอกสาร และบนัทึกท่ีอยูใ่นครอบครอง ลงในแบบบนัทึก 
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5.2 เอกสารหรือแบบบันทึก ต้องจัดท าให้เป็นปัจจุบันส าหรับการผลิตในฤดูกาลน้ันๆ 
รวมทั้งตอ้งมีการบนัทึกใหค้รบถว้น และลงช่ือผูป้ฏิบติังานทุกคร้ังท่ีมีการบนัทึกขอ้มูล 

5.3 ในกรณทีี่มีแปลงผลติมากกว่า 1 แปลง ตอ้งแยกบนัทึกขอ้มูลเป็นรายแปลง 
5.4 การจัดเกบ็และควบคุมเอกสาร 

5.4.1ให้มีการจดัเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ แยกเป็นฤดูกาลผลิตแต่ละฤดูกาล เพื่อ
สะดวกต่อการตรวจสอบ และการน ามาใช ้

5.4.2 เก็บรักษาแบบบนัทึกการปฏิบติังานและเอกสารส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ปฏิบติังาน ไวเ้ป็นอย่างดีอย่างนอ้ย 3 ปีของการผลิตติดต่อกนั หรือตามท่ีผูป้ระกอบการ หรือคู่คา้
ตอ้งการ เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้

5.4.3 ในกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงเกสารมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ หรือ
ระเบียบปฏิบติั และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งผูป้ระกอบการตอ้งบนัทึกการแกไ้ขลงในแบบบนัทึกการ
ควบคุมเอกสาร 

 
2.2.2 การจัดการเพือ่ให้ได้ผลลิน้จี่ที่มีขนาดใหญ่และสม ่าเสมอในช่อ 
1. เตรียมความสมบูรณ์ต้นหลงัการเกบ็เกีย่ว 

1.1 การใส่ปุ๋ยหลงัเก็บเก่ียว  ประเมินความสมบูรณ์ตน้หลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิต
ล้ินจ่ี และเม่ือตน้ล้ินจ่ีแตกใบอ่อนแลว้ เม่ือพบตน้ล้ินจ่ีแตกใบอ่อนนอ้ยกวา่ 50% ของจ านวนยอดทั้ง
ตน้ หรือแตกใบอ่อนมากกว่า 50% แต่มีความยาวยอดสั้นกว่า 30 เซนติเมตร หรือมีใบประกอบนอ้ย
กว่า 5 ใบ ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 + 46-0-0 สัดส่วน 1:1 อตัรา 2 กิโลกรัมต่อตน้ โดยวิธีหว่านใต้
ทรงพุ่ม เพื่อเสริมความสมบูรณ์ตน้ และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 0-46-0 + 0-0-60 สัดส่วน 1:1 อตัรา 2-3 
กิโลกรัมต่อตน้ 1 เดือนหลงัจากแตกใบอ่อนชุดสุดทา้ย เพื่อใหล้ิ้นจ่ีพกัตวัและพร้อมต่อการออกดอก 
เม่ือใบชุดสุดทา้ยมีอายุมากกว่า 60 วนั และอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส หรือมีฝนหลงฤดู  
ควรพ่นปุ๋ยทางใบสูตร 0-52-34 อตัรา 150 กรัมต่อน ้ า 20 ลิตรทุก 7 วนั ไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง เพื่อ
ป้องกนัการแตกใบอ่อน 

1.2 ตดัแต่งก่ิง 
1.2.1 ล้ินจ่ีอายุ 4-5 ปี ให้ผลผลิตแลว้ ควรตดัแต่งก่ิงภายหลงัเก็บเก่ียว ตดัก่ิง

กลางทรงพุ่มท่ีอยู่ในแนวตั้งเหลือตอก่ิง เพื่อเปิดกลางทรงพุ่มให้ไดรั้บแสงสว่าง และเพื่อท าลาย
แหล่งหลบซ่อนของหนอน ดกัแด ้และผเีส้ือ 
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1.2.2 ล้ินจ่ีอาย ุ5-10 ปี ตดัแต่งก่ิงภายหลงัเกบ็เก่ียวเพื่อไม่ใหท้รงพุ่มชนกนั ตดั
แต่งเช่นเดียวกบัล้ินจ่ีอาย ุ4-5 ปี ตดัปลายก่ิงทั้งแนวนอนและแนวตั้งใหมี้ความสูงเหลือเพียง 3 เมตร 
เพื่อสะดวกในการปฏิบติังาน 

1.3 การให้น ้ า ในช่วงเตรียมความสมบูรณ์ตน้หลงัเก็บเก่ียวน้ีหากอยูใ่นฤดูฝน และฝน
ท้ิงช่วงมากกวา่ 7 วนั ควรใหน้ ้ าอตัรา 70% ของอตัราการระเหยน ้าจากถาดระเหยน ้าชนิด A 

1.4 การป้องกนัก าจดัศตัรูพืช 
1.4.1 หนอนชอนใบ ไข่มีขนาดเลก็มาก สีครีม มองไม่เห็นดว้ยตาเปล่า ตอ้งใช้

แวน่ขยาย พบไข่บนยอดอ่อนท่ีใบยงัไม่คล่ี หนอนมีสีครีม เจาะเขา้ท าลายยอดอ่อน ใบอ่อน และเสน้
กลางใบส่วนท่ีถูกท าลายจะแห้งตาย หนอนโตเต็มท่ีขนาดล าตวัยาว 1 เซนติเมตร เขา้ดกัแดใ้นรัง
ดกัแดท่ี้ใบแก่ ตวัเตม็วยัเป็นผีเส้ือขนาดเลก็ ลกัษณะคลา้ยกบัผเีส้ือหนอนเจาะขั้วผลมาก แต่มีขนาด
เลก็กวา่ เคล่ือนไหวรวดเร็ว ชอบหลบใตใ้บท่ีหนาทึบ เม่ือพบอาการยอดแหง้ หรือใบอ่อนถูกท าลาย
มากกวา่ 25% ขอบใบอ่อนทั้งตน้ ควรพน่ดว้ยคาร์บาริล 85%ดบับลิวพี อตัรา 60 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร 

1.4.2 หนอนเจาะก่ิง เป็นหนอนผีเส้ือมีสีแดงเขม้ เม่ือโตเตม็ท่ี ขนาดล าตวัยาว 
3-5 เซนติเมตร หนอนเจาะเขา้ท าลายก่ิง และล าตน้ มีขยุข้ีหนอนตามส่วนท่ีหนอนเจาะทลาย ท าให้
ก่ิงแห้งและหักโค่น เม่ือส ารวจพบการท าลาย ตอ้งตดัก่ิงแห้งท่ีมีหนอนเผาท าลาย และเม่ือพบรู
หนอนเจาะตามก่ิง และล าตน้ ใชส้ารคลอร์ไพริฟอส 40%อีซี อตัรา 1-2 มิลลิลิตรต่อรู อดัเขา้ในรู
แลว้อุดดว้ยดินเหนียว 

1.4.3 ไรก ามะหยี ่มีขนาดเลก็มาก สีชมพเูร่ือๆ ไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่า 
ดูดกินน ้าเล้ียงบนยอดอ่อน ช่อดอก และหลบซ่อมตามช้ินส่วนท่ีถูกท าลาย ส่วนท่ีถูกท าลายจะแสดง
อาการแตกพุ่มฝอยเหมือนไมก้วาด หรือคลา้ยกบัอาการของโรคพุ่มไมก้วาดหรือโรคกะหร่ี มกัพบ
ท าลายอย่างรุนแรงในตน้ท่ีมีอายุมากท าให้ทรุดโทรม เม่ือส ารวจพบมีอาการใบหงิกท่ียอด ให้ตดั
และเผาท าลาย หากมีการท าลายเป็นบริเวณกวา้ง พ่นดว้ยก ามะถนัผง 80% ดบับลิวพี อตัรา 40 กรัม 
หรือสารอะมีทราซ อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร ทุกสปัดาห์ติดต่อกนั 1-3 คร้ัง 

1.4.4 โรคผลเน่า และใบไหม ้เกิดจากเช้ือเพอโรโนฟัยโธร่า ระบาดไปกบั
น ้ าฝน ลมพายุ และดินท่ีมีเช้ือ พบระบาดเป็นบริเวณแคบในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกชุกติดต่อกนัหลายวนั 
เม่ือพบอาการโรค เกบ็ส่วนท่ีเป็นโรคเผาท าลายนอกแปลง ราดดินบริเวณท่ีพบโรคและพ่นส่วนของ
พืชท่ีอยูเ่หนือดินดว้ยสารเมตาแลกซิล 25%ดบับลิวพี อตัรา 30 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร 

1.5 การก าจดัวชัพืช ควรตดัวชัพืชใหส้ั้น ทุก 1-2 เดือน หรือใชส้ารก าจดัวชัพืชเม่ือ
ไม่สามารถก าจดัโดยใชว้ิธีตดัได ้



  
18 

ก. ในกรณีท่ีเป็นวชัพืชฤดูเดียว เช่น หญา้ขจรจบ หญา้ตีนนก ให้ใชส้ารก าจดั
วชัพืชกลูโฟซิเนตแอมโมเนียม 15% เอสแอล อตัรา 200-250 มิลลิลิตร ผสมน ้า 20 ลิตร พน่ใหท้ัว่ใน
พื้นท่ีทุกๆ ¼ ไร่ เม่ือวชัพืชก าลงัเจริญเติบโตและมีใบมาก และควรพ่นก่อนวชัพืชออกดอก ขณะพ่น
ควรมีแดดจดั ลมสงบ ระวงัอยา่ใหล้ะอองสารสมัผสัใบและตน้ล้ินจ่ี 

ข. ในกรณีท่ีเป็นวชัพืชขา้มปี เช่น หญา้คา หญา้ชนัอากาศ แห้วหมู ให้ใชส้าร
ก าจดัวชัพืชไกลโฟเสท 48% เอสแอล อตัรา 125-150 มิลลิลิตร หรือกลูโฟซิเนตแอมโมเนีย 15%เอ
สแอล อตัรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมน ้า 20 ลิตร พ่นใหท้ัว่ในพื้นท่ีทุกๆ ¼ ไร่ วิธีการพ่นและขอ้ควร
ระวงัเช่นเดียวกบัวชัพืชฤดูเดียว 

2. ควบคุมปริมาณดอกและผล 
2.1 การป้องกนัการแตกใบอ่อน 
เม่ือใบล้ินจ่ีชุดสุดทา้ยแก่เตม็ท่ี ตอ้งควัน่ก่ิงทุกก่ิงโดยใชเ้ล่ือยตดัแต่งก่ิง (ยกเวน้ก่ิงท่ีอยูด่า้น

ทิศใต)้ ใหมี้ความลึกประมาณ 2.5 มิลลิเมตร หรือจนสังเกตเห็นข้ีเล่ือยท่ีเป็นเน้ือไมจ้ริง แลว้รัดดว้ย
ลวดขนาดเบอร์  10 รอบก่ิงตรงรอยควัน่ใหแ้น่น เม่ือสงัเกตพบตน้ล้ินจ่ีเร่ิมออกดอกจึงถอดลวดออก 
หรือหลงัจากรัดลวดไปแลว้ประมาณ 45 วนั ตอ้งเอาลวดออกเพื่อไม่ให้เน้ือไมใ้หม่งอกมาหุ้มมิด
ลวด จากนั้นเม่ือสังเกตพลเกล็ดหุ้มตาเร่ิมคล่ี และพฒันาเป็นสามแฉกขนาด 2-3 มิลลิเมตร จึงพ่น
ดว้ยสารเอทธีฟอน ความเขม้ขน้ 250 พีพีเอม็ เพื่อป้องกนัการแตกใบอ่อน 

2.2 การกระตุ้นการออกดอก 
เม่ืออุณหภูมิอากาศลดลงต ่ากว่าหรือเท่ากบั 15 องศาเซลเซียส ต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกว่า 14 

วนั และตายอดอยูใ่นระยะพฒันาเป็นสามแฉกขนาดประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ควรพ่นดว้ยสารไซโต
ไคนินชนิดไคนิติน ความเขม้ขน้ 5 พีพีเอม็ จะช่วยส่งเสริมการพฒันาการของตาดอก 

2.3 การจัดการเพือ่ส่งเสริมการพฒันาการของผล 
การใส่ปุ๋ย เม่ือดอกล้ินจ่ีเร่ิมบาน ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 + 46-0-0 + 0-0-60 สัดส่วน 1:1:1 

อตัรา 2-3 กรัมร่วมกบัปุ๋ยสูตร 0-52-34 อตัรา 10 กรัม และปุ๋ยสูตร 13-0-46 อตัรา 60 กรัมในน ้ า 20 
ลิตร จ านวน 3 คร้ังทุก 10 วนั เม่ือผลล้ินจ่ีมีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 0.5 เซนติเมตร เพื่อส่งเสริมการ
พฒันาการของผล 

การให้น ้า ให้น ้ าในอตัรา 70% ของอตัราการระเหยน ้ าจากถาดระเหยชนิด A หรือให้น ้ า
ประมาณคร้ังละ 250-350 ลิตรต่อตน้ สัปดาห์ละ 2 คร้ัง เม่ือผลล้ินจ่ีมีอายุ 2 สัปดาห์หลงัดอกบาน 
ส าหรับตน้ล้ินจ่ีท่ีมีเสน้ผา่ศูนยก์ลางทรงพุม่ 7 เมตร 
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 2.4 เอกสารที่เกีย่วข้อง 
2.4.1 แบบบนัทึก การป้องกนัแมลงและไรศตัรูล้ินจ่ี 
2.4.2 แบบบนัทึก การใชปุ๋้ยในการผลิตล้ินจ่ี 
2.4.3 แบบบนัทึก  การป้องกนัวชัพืชในสวนล้ินจ่ี 

3. การจัดการเพือ่ให้ได้ผลผลติลิน้จี่ที่ปลอดภัยจากสารพษิตกค้าง 
3.1 ใชส้ารเคมี ชนิด อตัรา และเวลาตามรายละเอียดในวิธีการแกปั้ญหาในแผน

ควบคุมการผลิตล้ินจ่ี 
3.2 ตอ้งใชส้ารเคมีท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย มีเลขทะเบียน และมีค าแนะน าบนฉลาก

ใหใ้ชก้บัพืชนั้นๆ 
3.3 ตอ้งไม่ใชส้ารเคมีท่ีระบุในทะเบียนวตัถุอนัตรายท่ีห้ามใช ้(รายช่ือวตัถุอนัตรายท่ี

หา้มใชท้างการเกษตร (ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535)) 
3.4 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.4.1 เอกสารสนบัสนุน รายช่ือวตัถุอันตรายท่ีห้ามใช้ทางการเกษตร 
(ไม่ไดข้ึ้นทะเบียนวตัถุอนัตรายตามพระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535) 

3.4.2 เอกสารสนบัสนุน วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนหา้มใช ้

4. การจัดการเพือ่ให้ได้ผลผลติลิน้จ่ีทีป่ลอดจากศัตรูพชื 
4.1 ส ารวจการเข้าท าลายของเพลีย้หอย เพลีย้แป้ง หนอนเจาะขั้วลิน้จี่ และโรคผลเน่า 
ส ารวจการเขา้ท าลายของเพล้ียหอย เพล้ียแป้ง และหนอนเจาะขั้วล้ินจ่ี ทุก 7 วนั โดยสุ่มนบั

ตน้ละ 10 ช่อ จ านวน 10% ของจ านวนตน้ทั้ งหมด แต่ไม่เกิน 20 ตน้ต่อแปลง ตั้ งแต่อายุผล 2 
สัปดาห์หลงัดอกบาน จนถึง 15 วนัก่อนเก็บเก่ียว และส ารวจโรคผลเน่า ทุก 7 วนั เม่ือผลอายุ 4 
สปัดาห์หลงัดอกบาน จนถึง 30 วนัก่อนเก็บเก่ียว เพื่อประเมินจ านวนและ/หรือ ความเสียหายระดบั
เศรษฐกิจ ดงัน้ี 

4.1.1 เพล้ียหอย และเพล้ียแป้ง ความเส่ียงระดบัเศรษฐกิจ พบตวัเตม็วยัมากกว่า 10 
ตวัต่อช่อผล 

4.1.2 หนอนเจาะขั้วล้ินจ่ี ความเส่ียงระดบัเศรษฐกิจ พบไข่หนอนมากกว่า 1 ฟอง
ต่อผล 

4.1.3 โรคผลเน่า ความเส่ียงระดบัเศรษฐกิจ พบอาการโรค 1 ช่อผล 
4.2 ป้องกนัก าจัดศัตรูลิน้จ่ีในระยะการพฒันาการของผล เม่ือส ารวจพบความเสียหายระดบั

เศรษฐกิจในขอ้ 4.1 ตดัสินใจเลือกใชว้ิธีการป้องกนัก าจดัใหไ้ดผ้ล 
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4.2.1 เพล้ียหอย และเพล้ียแป้ง พ่นดว้ยปิโตรเลียมออยล์ 83.9%อีซี อตัรา 40 
มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร พน่เป็นจุดเฉพาะบริเวณกลุ่มท่ีส ารวจพบ 

4.2.2 หนอนเจาะขั้วล้ินจ่ี พน่ดว้ยสารไซฟลูทริน 10%อีซี อตัรา 20-30 มิลลิลิตรต่อ
น ้ า 20 ลิตร เม่ือผลอาย ุ20 วนัหลงัดอกบาน แลว้ห่อผลเม่ืออาย ุ60 วนั หรือเม่ือผลเร่ิมเปล่ียนสี หรือ
พ่นดว้ยสารไซฟลูทริน 10%อีซี แลว้พ่นดว้ยสารปิโตรเลียมออยล ์83.9%อีซี อั้ตรา 40-60 มิลลิลิตร
ต่อน ้ า 20 ลิตร เม่ือผลอายุ 60,70 และ 80 วนัหลงัดอกบาน หรือป้องกนัการเขา้ท าลายของหนอน
เจาะขั้วผลล้ินจ่ีโดยการห่อผลดว้ยกระดาษ เม่ืผลอาย ุ20 วนัหลงัดอกบาน 

4.2.3 โรคผลเน่า พ่นดว้ยสสารเมตาแลกซิล 25%ดบับลิวพี อตัรา 30 กรัมต่อน ้ า 20 
ลิตร และหยดุใชส้ารเคมี 14 วนัก่อนเกบ็เก่ียว 

4.2.4 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แบบบนัทึก การป้องกนัก าจดัศตัรูพืชระยะพฒันาการของ
ผล 

4.3 ตรวจสอบผลการป้องกันก าจัด ผลผลิตล้ินจ่ีตอ้งไม่เสียหาย หรือเสียหายนอ้ยมากจาก
การเขา้ท าลายของศตัรูล้ินจ่ีและตอ้งไม่พบศตัรูล้ินจ่ีท่ีมีชีวิตอยู่บนผล หรือช่อผลล้ินจ่ีหลงัจากเก็บ
เก่ียวจากตน้แลว้ ถา้พบตอ้งคดัแยกไวต่้างหาก 

5. การเกบ็เกีย่วและการปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่วในสวน 
5.1 วธีิการเกบ็เกีย่ว 

5.1.1 เกบ็เก่ียวดว้ยความระมดัระวงั โดยใชก้รรไกรคมและสะอาดตดัช่อผลจากตน้ 
เม่ือผลขยายตวัเตม็ท่ี หรือตุ่มหนามเร่ิมห่าง หรือผลเป็นสีชมพทูัว่ผลหรือไหล่ผลยกข้ึน ควรตดัใหมี้
ใบแรกติดช่อผลไปดว้ย 

5.1.2 รวบรวมช่อผลล้ินจ่ีท่ีเก็บเก่ียวแลว้ใส่ตะกร้าพลาสติก หรือเข่งไมไ้ผ่ท่ีกรุ
ภายในดว้ยกระดาษหรือกระสอบปุ๋ยท่ีสะอาด หรือมีฟองน ้ ารองกน้ตะกร้าหรือเข่ง เพื่อป้องกนัมิ
ใหผ้ลกระแทกช ้า จากนั้นขนยา้ยไปยงัโรงเรือนภายในสวน หรือในท่ีร่ม 

5.2 การปฏิบัติหลงัการเกบ็เกีย่ว 
5.2.1 ขนยา้ยผลิตผลล้ินจ่ีจากบริเวณท่ีเก็บเก่ียวไปยงัโรงเรือนภายในสวนด้วย

ความระมดัระวงัทนัทีท่ีเกบ็เก่ียวเสร็จ 
5.2.2 ตดัแต่งช่อล้ินจ่ีให้กา้นช่อมีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และตดัผลท่ีมี

ขนาดเลก็หรือใหญ่เกินกว่าขนาดผลเฉล่ียในช่อนั้นออก เพื่อให้ผลภายในช่อมีความสม ่าเสมอ โดย
ยอมใหมี้ผลท่ีมีขนาดเลก็หรือใหญ่เกินกวา่ขนาดผลเฉล่ียในช่อ ปนไดไ้ม่เกิน 20%ของจ านวนผลใน
ช่อ กรณีตอ้งการจ าหน่ายเป็นล้ินจ่ีช่อ และแต่งขั้วผลไมมี้กา้นติดอยูไ่ม่เกิน 2 มิลลิเมตร และยอมให้
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มีผลขนาดเล็กหรือใหญ่เกินกว่าขนาดผลเฉล่ียในตะกร้าปนไดไ้ม่เกิน 10%ของจ านวนผล กรณี
ตอ้งการจ าหน่ายเป็นผลเด่ียว 

5.2.3 คดัแยกผลหรือช่อผลท่ีเสียหายจากการเก็บเก่ียว หรือมีต าหนิจากโรคและ
แมลงแยกไว ้และน าไปใชป้ระโยชน์ตามค าแนะน า หรือแผนท่ีก าหนดไว ้

5.2.4 เรียงช่อผลในตะกร้าพลาสติก หรือกล่องกระดาษลูกผกูท่ีมีแผน่ฟองน ้ าบุอยู ่
ให้ไดน้ ้ าหนักสุทธิ 10 กิโลกรัมต่อตะกร้า หรือต่อกล่อง แลว้ปิดทบัดว้ยแผ่นฟองน ้ าก่อนปิดฝา
ตะกร้า หรือฝากล่อง 

5.2.5 เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง แบบบนัทึก การเกบ็เก่ียวและการคดับรรจุล้ินจ่ี 
6. การขนส่งผลติผลไปยงัจุดรวบรวมสินค้า 
บรรจุผลิตผลล้ินจ่ีในพาหนะท่ีใชข้นส่งดว้ยความระมดัระวงั แลว้ขนส่งไปยงัจุดรวบรวม

สินคา้ทนัทีท่ีเกบ็เก่ียวและปฏิบติัหลงัการเกบ็เก่ียวในสวนเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
7. การควบคุมการคละปนของผลติผลด้อยคุณภาพกบัผลติผลคุณภาพ 
7.1 ตรวจสอบการคละปนของผลติผลที่ไม่ได้ขนาด 

7.1.1 ตรวจสอบและสังเกตช่อผลล้ินจ่ีท่ีเก็บเก่ียว และตดัแต่งช่อผลแลว้ พบว่า
ยงัคงมีผลท่ีมีขนาดเล็กหรือใหญ่กว่าขนาดผลเฉล่ียภายในช่อ ตอ้งตดัผลนั้นออก หรือพบว่าช่อผล
ในภาชนะบรรจุมีขนาดไม่สม ่าเสมอ ใหค้ดัช่อผลท่ีมีขนาดไม่สม ่าเสมอออก 

7.1.2 เรียงช่อผลท่ีผ่านการตรวจสอบการคละปนแลว้ในภาชนะบรรจุ หรือเรียง
ภาชนะบรรจุท่ีผ่านการตรวจสอบการคละปนแลว้ให้เป็นระเบียบบนแท่นรองรับสินคา้ หรือบน
วสัดุสะอาดส าหรับปูรองพื้นเพื่อป้องกนัการปนเป้ือน 

7.2 ตรวจสอบการคละปนและคดัแยกผลติผลลิน้จ่ีทีมี่ศัตรูเข้าท าลาย 
ตรวจสอบและตดัผลล้ินจ่ีท่ีมีศตัรูท าลายท้ิงไป หรือคดัแยกช่อผลล้ินจ่ีท่ีมีศตัรูเขา้ท าลาย

แยกไวต่้างหาก แลว้น าไปจดัการตามค าแนะน า หรือใชป้ระโยชน์ตามแผนท่ีก าหนดไว ้
 
2.3 ผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

พรนิภา (2531) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การปฏิบติัเก่ียวกบัการใชย้าฆ่าแมลงของเกษตรกรท่ี
ปลูกผกั ต าบลบางบวัทอง จงัหวดันนทบุรี พบว่าเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความรู้ในระดบัสูง แต่
ปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ 

พงษศ์กัด์ิ (2525) ไดศึ้กษาถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับส่ิงปฏิบติัใหม่ๆ ในการด าเนินการ
เกษตรท่ีสูงของชาวเขาเผา่มง้ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ มีปัจจยับางประการท่ีเก่ียวขอ้งคือ 
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1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจ คือ ทุนในการด าเนินงานของเกษตรกร สินเช่ือในการกู้เงินทาง
การเกษตรและภาระหน้ีสินของเกษตรกรชาวเขา ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับส่ิงท่ีปฏิบติัใหม่ๆ 
ในการด าเนินการเกษตรท่ีสูง ส าหรับปัจจยัดา้นการถือครองท่ีดินและฐานะทางเศรษฐกิจไม่มีผล
ยอมรับส่ิงปฏิบติัใหม่ๆ ในการด าเนินการทางการเกษตร 

2. ปัจจยัทางสงัคม คือ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนจะเป็นตวัก าหนดใหเ้กษตรกรยอมรับส่ิง
ปฏิบติัใหม่ๆ ในการด าเนินการเกษตรแตกต่างกนัออกไป ปัจจยัดา้นอายุ ระดบัการศึกษา แรงงาน
ในครัวเรืองของเกษตรกรชาวเขาเผ่ามง้ ไม่มีความแตกต่างในการยอมรับส่ิงปฏิบติัใหม่ๆ ในการ
ด าเนินการเกษตร 

เอกรัตน์ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ
ของเกษตรกรในจงัหวดัสงขลา พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัการยอมรับการปลูกผกัปลอดภยั
จากสารพิษ คือ ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ แหล่งสินเช่ือทางการเกษตร และการติดต่อกบั
เจา้หนา้ท่ีทางการเกษตร ขอ้เสนอแนะ เกษตรกรมีความตอ้งการดา้นต่างๆ คือตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ี
มาแนะน าในการปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษ ตอ้งการให้เจา้หน้าท่ีท าการฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรมากข้ึนและอยากใหเ้จา้หนา้ท่ีน าเกษตรกรไปดูงานในพื้นท่ีปลูกผกัปลอดภยัจากสารพิษท่ี
ประสบผลส าเร็จ ตอ้งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งช่วยประชาสัมพนัธ์ให้ตลาดซ้ือขายผกัปลอดภยั
จากสารพิษกวา้งขวางข้ึน 

 สิริรัตน์ (2546) ไดศึ้กษาความรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร
จงัหวดัล าพนู พบว่า ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความรู้ของเกษตรกรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติไดแ้ก่
ระดบัการศึกษา ขนาดของพื้นท่ี ประสบการณ์การฝึกอบรมและการติดต่อกบัเจา้หน้าท่ีส่งเสริม
การเกษตร ส่วนปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการปฏิบติัของเกษตรกร ไดแ้ก่ อาย ุรายได ้ประสบการณ์
การฝึกอบรมและการติดต่อกนัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
 


