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นโยบายคุณภาพกระเจี๊ยบเขียว 

 
“เราจะผลิตกระเจีย๊บเขียวที่มคีุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและผูบริโภค” 

 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพกระเจี๊ยบเขียว ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิต 
กระเจี๊ยบเขียว ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจ๊ียบเขียว”  ของกรมวิชาการเกษตร  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะดําเนินการดังนี้ 

1. บุคลากรทุกคนในฟารมมีสวนรวมในระบบการจัดการคุณภาพ 
2. ผลิตกระเจี๊ยบเขียวอยางซื่อตรง ตามความตองการของคูคาและผูบริโภค และไดมาตรฐาน 
3. พัฒนาบุคลากร และผลิตผลอยางตอเนื่อง 
4. ธํารงรักษาและทบทวนระบบพรอมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัย 
 

 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตกระเจี๊ยบเขียว ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจ๊ียบ
เขียว”  ยืนยันการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  ตาม  
“ระเบียบปฏิบัติ GAP ระบบการผลิตกระเจี๊ยบเขียวระดับเกษตรกร” เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในสินคา
กระเจี๊ยบเขียวไทย ดังนี้ 

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

 
 
  ลงชื่อ  ………………………………………. 
  (……………………………………….) 

       “เกษตรกร” ผลิตกระเจี๊ยบเขียว 
 ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP กระเจ๊ียบเขียว 

 

(ก) นโยบายคณุภาพ หนา 1/1 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงคคุณภาพกระเจี๊ยบเขียว 
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วัตถุประสงคคุณภาพกระเจี๊ยบเขียว 
 
 ในฐานะ“เกษตรกร” การผลิตกระเจี๊ยบเขียว ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP  
กระเจ๊ียบเขียว” ของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ ดังนี้ 

1. ผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่มีอายุฝกที่เหมาะสม ตรงตามพันธุ ฝกตรง ยาว มีหาเหล่ียม  
สีและขนาดสม่ําเสมอ ปราศจากตําหนิจากการเขาทําลายของศัตรูพืช  และสาเหตุอ่ืน 

2. ผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่ปลอดภยัจากสารพิษตกคาง 
3. ผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่ปลอดจากศัตรูพืช 
4. ผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่ปราศจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ข) วัตถุประสงคคุณภาพ หนา 1/1 



 
 
 
 
 
 
 

แผนควบคุมการผลิตกระเจี๊ยบเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
แผนควบคุมการผลิตกระเจี๊ยบเขียว 

 

 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพกระเจี๊ยบเขียว “เราจะผลิตกระเจี๊ยบเขียวท่ีมีคุณภาพและ
ไดมาตรฐานเปนท่ีพึงพอใจของคูคาและผูบริโภค” และบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ 
กระเจี๊ยบเขียว  ดังนี้  

1. ผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่มีอายุฝกที่เหมาะสม ตรงตามพันธุ ฝกตรง ยาว มีหาเหลี่ยม  
สีและขนาดสม่ําเสมอ ปราศจากตําหนจิากการเขาทําลายของศัตรูพืช  และสาเหตุอ่ืน 

2. ผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่ปลอดภยัจากสารพิษตกคาง 
3. ผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่ปลอดจากศัตรูพืช 
4. ผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่ปราศจากการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย ที่เปนอันตรายตอการ

บริโภค 
 

 ในฐานะ“เกษตรกร” การผลิตกระเจี๊ยบเขียว ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP  
กระเจ๊ียบเขียว” ของกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีแผนควบคุมการผลิต   
ตามรายละเอียดที่แนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(ค) แผนควบคมุการผลิต หนา 1/7 
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แผนควบคุมการผลิตกระเจี๊ยบเขียว 

1. การเตรียมแปลงและเมล็ดพันธุ 

ขั้นตอนการผลติ อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

1.1 การเตรียม
แปลงปลูก 

แหลงขยายพันธุ
และชักนํา 
การระบาด
ศัตรูพืช 

ไถพรวนใหดิน
รวนซุย 

CP ดินแนน ไมสะดวกใน 
การปลูกหรือมีประวัติ 
การระบาดของศัตรูพืช 

ตรวจพินิจความแนนของดิน 
ประเมินการระบาดของศัตรูพืช 

- ไถดินและเก็บวัชพืช แลวตากดินไว 7-14 วัน  
ไถพรวนอีกครั้งเพื่อปรับระดับดินใหเสมอ หรือ 
เพื่อยกรองกรณีใหน้ําแบบรอง 
- หวานปูนขาวในกรณีที่ดินมีคาความเปนกรด
ดางต่ํากวา 6.0 อัตรา 100 กก./ไร 

 

        

1.2 การเตรียม
เมล็ดพันธุ 

โรคไวรัส 
เสนใบเหลือง 

เมล็ดใชพันธุ
ทนทาน 
โรคเสนใบเหลือง 

CCP ตรงตามพันธุตามความ
ตองการของตลาดเมล็ดพันธุ
ตองมาจากแหลงที่เชื่อถือได 

ตรวจสอบแหลงที่มาและประวัติ
ของเมล็ดพันธุ 

- เลือกเมล็ดพันธุทนทานโรคเสนใบเหลืองที่มี
คุณภาพมาตรฐานจากแหลงพันธุที่เชื่อถือได 

- แหลงที่มาและ
ประวัติของ 
เมล็ดพันธุ 

        

1.3 การเตรียมหลุม
ปลูกพรอมการใส
ปุยรองกนหลุม 

ตนขาดความ
สมบูรณและ
ผลผลิตต่ํา  
ดอยคุณภาพ 

ใสปุยตาม
คําแนะนํา 

CP ความอุดมสมบูรณของดิน ตรวจวัดคาความอุดมสมบูรณ
ของดิน 

- เตรียมหลุมปลูกลึก 10 ซม. ระยะ 50x50 ซม.  
ในฤดูแลง หรือ 50x75 ซม.ในฤดูฝน 
- ปุยคอกหรือปุยมูลสัตว อัตรา 1.5-2.0 ตัน/ไร 
- ปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กก./ไร 

 

        

        

 

 

(ค) แผนควบคมุการผลิต          หนา 2/7 
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2. การจัดการเพื่อเสริมความสมบูรณตน 

ขั้นตอนการผลติ อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

2.1 การใสปุยเพื่อ
เสริมความสมบูรณ
ตน 

ตนขาดความ
สมบูรณและ
ผลผลิตต่ํา  
ดอยคุณภาพ 

ใสปุยตามคําแนะนํา CP ตนมีความสมบูรณนอยกวา 
50% ของแปลง 

ตนไมแตกยอดใหม หรือยอด
ใหมแคระแกรน สีใบไมสดใส 

- ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กก./ไร  
หลังถอนแยกแลว และเมื่อเริ่มออกดอก 

 
 
 
 

        
2.2 การใหน้ํา ตนขาดความ

สมบูรณ และ 
ผลผลิตต่ํา  
ดอยคุณภาพ 

จัดการน้ํา 
ตามคําแนะนํา 

CP ตนแสดงอาการเหี่ยว
เนื่องจากขาดน้ํา 

ประเมินอาการขาดน้ํา โดย
สังเกตจากอาการใบตกของ 
ตนกระเจี๊ยบเขียว ในแปลงปลูก 

- ควรใหน้ําแปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียวทันที โดยรด
น้ําใหชุม หรือใหน้ําตามรองปลูก หรือใหน้ําแบบ
พนฝอย (สปริงเกลอร) และใหน้ําอยางสม่ําเสมอ 
ตลอดระยะการเจริญเติบโต 

 

        
2.3 การตัดแตงกิ่ง ผลผลิตลดลง

และดอยคุณภาพ 
ตัดแตงกิ่งตาม
คําแนะนํา 

CP เริ่มพบการแตกแขนง หรือ
เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแลว
ประมาณ 45 วัน 

ตรวจพินิจสภาพตนกระเจี๊ยบ
เขียวหรือสังเกตพบผลผลิตที่
เก็บเกี่ยวไดตอตนตอครั้งเริ่ม
ลดลง 

- ตัดตนใหเหลือตอสูงจากพื้นดินประมาณ 50-70 
ซม. หรือตัดใหเหลือตาสําหรับแตกกิ่งแขนง
ประมาณ 6-7 ตา 
- ใสปุยเคมสีูตร 15-15-15 อัตรา 20 กก./ไร เพื่อ
กระตุนการแตกกิ่งแขนง 

 

        

        

 

 

(ค) แผนควบคมุการผลิต          หนา 3/7 
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3.  การจัดการเพื่อควบคุมศัตรูพืช    

ขั้นตอนการผลติ อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

3.1 การปองกัน
กําจัดศัตรู 
กระเจี๊ยบเขียว 

ศัตรูพืชติดไป
กับผลผลิต 

ควบคุม ชนิด และ
ปริมาณศัตรู
กระเจี๊ยบเขียว 
ไมใหเกินคา
ควบคุมที่กําหนด 

CCP หนอนกระทูหอม  
หนอนมากกวา 1 ตัวตอตน  
กลุมไขมากกวา 1 กลุมตอตน  

หนอนเจาะสมอฝาย  
หนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน  
ไขมากกวา 1 ฟองตอตน  

หนอนกระทูผัก  
หนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน  
กลุมไขมากกวา 1 กลุมตอ 2 ตน 

เพลี้ยไฟ   
เพลี้ยไฟมากกวา 1 ตัวตอใบหรือฝก 

เพลี้ยจักจั่นฝาย  
เพลี้ยจักจั่นฝายมากกวา 1 ตัวตอใบ 

แมลงหวี่ขาว  
เมื่อพบการระบาด 

โรคสแคปบนฝก 
เมื่อพบอาการบนฝก 

โรคใบจุด 
เมื่อพบอาการโรค 

โรคราแปง 
เมื่อพบอาการโรค 

 

สํารวจชนิดและปริมาณศัตรู
ทําลายตน และฝกกระเจี๊ยบ
เขียว ทุก 5-7 วัน ตั้งแตปลูก
จนถึงเก็บเกี่ยว โดยสุมนับ
ครั้งละ 100 ตน/ไร สุมแบบมี
ระบบ (Systematic Sampling 
ดูภาคผนวก ก) ดังนี้ 
หนอนศัตรูกระเจี๊ยบเขียว  
ตรวจนับทั้งตน 
เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นฝาย และ 
แมลงหวี่ขาว สุมนับตนละ 5 
ใบนับจากยอด และฝก 
โรคพืช สังเกตอาการที่
เกิดขึ้นบนตนและฝก 

ควบคุมศัตรูที่สําคัญตามคําแนะนําใน 
ภาคผนวก ก 

ชนิด  อัตรา
ปริมาณการใช 
และชวงเวลาที่ใช
สารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรู 
กระเจี๊ยบเขียว 

 

(ค) แผนควบคมุการผลิต          หนา 4/7 
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ขั้นตอนการผลติ อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

3.2 การปองกัน
การคละปนของ
ผลิตผลที่มีศัตรูพืช
ติดไปกับฝก
กระเจี๊ยบเขียว 

ศัตรูพืชติดไป
กับผลผลิต 

ตรวจสอบและคัด
แยกฝกกระเจี๊ยบ
เขียวที่มีรองรอยการ
เขาทําลายของ
ศัตรูพืชและ/หรือมี
ไขหรือมีศัตรูพืชติด
อยูบนฝกออกจาก
ผลิตผลคุณภาพ 

CCP ไมมีการคละปน ตรวจสอบและคัดแยกตน
กระเจี๊ยบเขียวที่มีผลผลิตถูก
ทําลายจากศัตรูพืช และ/หรือ
พบศัตรพูืชติดอยูบนฝกคัดแยก
อีกครั้งหนึ่งหลังเก็บเกี่ยว 

- ตรวจสอบและทําเครื่องหมาย เพื่อคัดแยกตน
กระเจี๊ยบเขียวที่ผลผลิตมีรองรอยการเขาทําลาย 
และ/หรือตนที่ยังไมไดสํารวจศัตรูพืชใหชัดเจน 
แยกเก็บเกี่ยวตนที่มีเครื่องหมาย 
- ตองตรวจสอบและคัดแยกทุกฝกหลังเก็บเกี่ยว 
เพื่อเพิ่มความมั่นใจ 

 

        

(ค) แผนควบคมุการผลิต          หนา 5/7 
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4. การจัดการเพื่อผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่ปลอดภัย 

ขั้นตอนการผลติ อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

การผลิต
กระเจี๊ยบเขียวที่
ปลอดภัย 

ผลผลิตดอย 
คุณภาพไม
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
คุณภาพ ไม
ปลอดภัยตอ
ผูบริโภค 

ใชสารเคมีตามที่
ระบุในการแกไข
ปญหาในแผน
ควบคุมการผลิต
กระเจี๊ยบเขียว 

CCP ใชสารเคมีเฉพาะที่ระบุไวใน
แผนควบคุมการผลิต 
กระเจี๊ยบเขียว โดยใชใน
อัตราและเวลาที่ระบุอยาง
เครงครัด 

ติดตามการใช และบันทึกชนิด 
อัตราปริมาณการใช และ
ชวงเวลาที่ใชสารเคมี 

ปฏิบัติตามวิธีการแกไขปญหาในแผนควบคุม
การผลิตกระเจี๊ยบเขียวอยางเครงครัด 

ชนิด อัตรา ปริมาณ
การใช และชวงเวลา 
ที่ใชสารเคมีปองกัน
กําจัดศัตรู 
กระเจี๊ยบเขียว 

 

(ค) แผนควบคมุการผลิต          หนา 6/7 
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5. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว 
ขั้นตอนการผลติ อันตราย มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

5.1 การเก็บเกี่ยว
กระเจี๊ยบเขียว 

ผลิตผลเสียหาย
ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค
คุณภาพ 

ฝกมีลักษณะตรง
ตามมาตรฐานและ
เก็บเกี่ยวดวยความ
ระมัดระวัง มิให
ผลิตผลเสียหาย 

CCP ฝกกระเจี๊ยบเขียวที่มีอายุ 4-5 
วัน หลังดอกบาน หรือมีความ
ยาวฝก 7-12 ซม. สําหรับการ
บริโภคสด และความยาว 5-9 
ซม. สําหรับการแชแข็ง ตัดขั้ว
ฝกใหตรง มีกานติด ไมเกิน 1 
ซม. 

เลือกเก็บเกี่ยวฝกกระเจี๊ยบเขียวที่
ออนนุม ควบคุมผลผลิตไมให
เกิดความเสียหายเกิน 10% ของ
ผลผลิตทั้งหมด  

- เก็บเกี่ยวฝกกระเจี๊ยบเขียวที่มีอายุและลักษณะ
ตามความตองการของตลาด 
- เลือกใชแรงงานที่มีความชํานาญในการเก็บเกี่ยว  
มีสุขภาพดีในปริมาณที่เหมาะสม  
- ใชอุปกรณภาชนะที่สะอาด และอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 

- น้ําหนักผลิตผลที่
เก็บเกี่ยว 

- น้ําหนักผลผลิตที่
เสียหายจากการเก็บ
เกี่ยวและจาก
ศัตรูพืช 

- น้ําหนักผลผลิต
คุณภาพ 

        

5.2 การปฏิบัติ
หลังการเก็บ
เกี่ยวในแปลง 

ผลิตผลเสียหาย
ไมเปนไปตาม
วัตถุประสงค
คุณภาพ 

คัดแยก คัดขนาด
และบรรจุหีบหอ
ดวยความ
ระมัดระวัง 

CCP -กระเจี๊ยบเขียวมีคุณภาพตาม
ความตองการของแตละตลาด 
-ไมมีการคละปนของ
กระเจี๊ยบเขียวดอยคุณภาพ  
-ผลิตผลเสียหายจากการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวไม
เกิน 10% ของผลิตผลทั้งหมด 

ตรวจสอบผลิตผลที่เก็บเกี่ยว
และปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวแต
ละครั้งกอนการ 
ขนสงไปยังแหลงรวบรวม 
หรือผูรับซื้อกระเจี๊ยบเขียว 

คัดแยก คัดขนาดซ้ําจนไมพบผลิตผลดอย
คุณภาพปะปน 

- น้ําหนักผลิตผล
ตามการคัดแยก 
- รายชื่อแหลงรับ
ซื้อ 

        

        

        

 

(ค) แผนควบคมุการผลิต          หนา 7/7 
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ระเบียบปฏบิัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
ระบบการผลติกระเจี๊ยบเขียวระดับเกษตรกร 

1. ขอบขาย 
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมระบบการผลิตกระเจี๊ยบเขียวในทุกขั้นตอนการผลิตที่ดําเนินการในระดับ

เกษตรกร เพื่อใหไดผลิตผลกระเจี๊ยบเขียวที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและผูบริโภค 
2. นิยาม 
 -  
3. ขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 
 ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมินวาเปนไปตามระบบการผลิตกระเจี๊ยบเขียว  
ใหเปนไปตามตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1  ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด  และวิธีการตรวจประเมิน   

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

1. แหลงน้ํา • น้ําท่ีใช ตองไดจากแหลงท่ีไมมี 
สภาพแวดลอมซึ่งกอใหเกิดการปนเปอน 
จุลินทรีย สารเคมี และโลหะหนัก 

• ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูในสภาวะ 
เสี่ยง ใหตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

1. แหลงน้ําไมอยูใกล หรือไหลผานชุมชน 
หรือคอกปศุสัตว หรือโรงเก็บสารเคมี หรือ
สถานที่ผสมสารเคมีสําหรับพนในสวน หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม 

2. ไมเปนน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 
หรือกิจกรรมอืน่ ๆ หากจําเปนตองใช ตองมี
หลักฐานประกอบวาไดผานการบําบัดน้ําเสีย
มาแลวตามมาตรฐาน 

3. หากเปนแหลงน้ําท่ีจัดทําข้ึนใหม บริเวณที่ 
เปนแหลงน้ํานั้น ตองไมมีประวัติเคยเปน
โรงพยาบาล หรือคอกสัตว หรอืโรงงาน
อุตสาหกรรมมากอน 

4. ใชแผนภูมิ 1 และ 2 Decision tree ความ 
เสี่ ยงในการปนเปอนจุลินทรีย ในน้ํ าใชใน
ระหวางกระบวนการผลิต  และน้ําใชในการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว (หนา 5/8 และ 6/8)  
และเอกสารสนับสนุน การประเมินความเสี่ยง 
 เนื่องจากการปนเปอน ประกอบการตัดสินใจ 

(ง)  ระเบยีบปฏิบัติ  GAP                            หนา 1/8 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

2. พ้ืนที่ปลูก • ตองเปนพื้นที่ท่ีไมมีความเสี่ยง เนื่องจาก   
สารเคมี จุลินทรีย และโลหะหนัก ท่ีจะทําใหเกิด
การตกคางหรือปนเปอนในผลิตผล 
 

• ตรวจพินิจสภาพแวดลอม หากอยูในสภาวะ 
เสี่ยง ใหตรวจสอบ และวิเคราะหคุณภาพดิน 

1. พื้นที่ปลูก ตองไมมีประวัติเคยเปน 
โรงพยาบาล หรือโรงงานอุตสาหกรรม หรือคอก
สัตว หรือโรงเก็บสารเคมี หรือสถานที่ท้ิงขยะมา
กอน 

2. ตองไมใชพื้นที่ท่ีมีการตรวจพบสารปองกัน 
กําจัดศัตรูพืชกลุมออรแกโนคลอรีน (OC)  
และ/หรือ กลุมออรแกโนฟอสเฟต(OP)  
ในดิน หรือในผลิตผลมากอน 

3. ใชแผนภูมิ 3 Decision tree ความเสี่ยง 
เนื่องจากสารพษิตกคางในดิน (หนา 7/8) 
ประกอบการตัดสินใจ 

4. ปุยเคมีและปุยอินทรียท่ีใชทางดินไมมีธาตุ 
โลหะหนัก ปนเปอนอยู เชน แคดเมียม ตะกั่ว 
และปรอท เปนตน 

5. มีการนําสวนตาง ๆ ของสัตวท่ีไมไดผาน 
การหมัก (compost)  หรือบม (aging) มาใชเปน
ปุย ใชแผนภูมิ 4 Decision tree ความเสี่ยงในการ
ปนเปอนจุลินทรียเนื่องจากปุย และสารเสริม
ประสิทธิภาพปุย  (หนา  8 /8 )  และเอกสาร
สนับสนุน การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการ
ปนเปอน ประกอบการตัดสินใจ 

   

3. การใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 

• การใชวัตถุอันตราย ใหใชตามคําแนะนํา  
หรืออางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ  หรือตาม
คําแนะนําในฉลากที่ข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการ
เกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
• ตองใชสารเคมีใหสอดคลองกบัรายการ 
สารเคมีท่ีประเทศคูคาอนุญาตใหใช 
• หามใชวัตถุอันตรายที่ระบุในทะเบียนวัตถุ 
อันตรายทางการเกษตรที่หามใช 
 

• ตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายทาง 
การเกษตร (รายละเอียดภาคผนวก ก ขอ 1.3) 
• ตรวจบันทึกขอมูลการใชวัตถุอันตรายทาง 
การเกษตร เปรียบเทียบกับเอกสารสนับสนุน
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ประเทศญี่ ปุน
อนุญาตใหใชไดสําหรับกระเจี๊ยบเขียว และสุม
ตัวอยางวิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลกรณีมี
ขอสงสัย 

 

(ง)  ระเบยีบปฏิบัติ  GAP                                     หนา 2/8 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

4. การเก็บรักษาและ
การขนยายผลติผลใน
ฟารม 

• สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด มีอากาศถายเท 
ไดดี สามารถปองกันการปนเปอนจากวัตถุ
แปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตวพาหะนําโรค 
• อุปกรณและพาหนะในการขนยายตอง 
สะอาดปราศจากการปนเปอนสิ่งอันตรายที่มผีล
ตอความปลอดภัยในการบริโภค 
• ตองขนยายผลติผลอยางระมัดระวัง มิใหเกิด 
รอยชํ้า 

• ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ ภาชนะบรรจุ 
ข้ันตอน และวิธีการขนยายผลติผล 

   

5. การบันทึกขอมูล • ตองมีการบันทึกขอมูลท่ีเกี่ยวกับการใชวัตถุ 
อันตราย 
• ตองมีการบันทึกขอมูลการสํารวจศัตรูพืช 
และการปองกันกําจัด 
• ตองบันทึกแหลงท่ีมาของปจจัยการผลิต 
• ตองมีการบันทึกการจัดการใหไดคุณภาพ 

• ตรวจบันทึกขอมูลของเกษตรกรตามแบบ 
บันทึกขอมูล 

   

6. ผลิตผลปลอดจาก
ศัตรูพืช 

• สํารวจการเขาทําลายของศัตรูกระเจี๊ยบเขียว  
เพื่อปองกันกําจดัศัตรูพืชไมใหเกินคาความ
เสียหายระดับเศรษฐกิจ ดังนี้ 
หนอนกระทูหอม  
หนอนมากกวา 1 ตัวตอตน  
กลุมไขมากกวา 1 กลุมตอตน  

หนอนเจาะสมอฝาย 
หนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน  
ไขมากกวา 1 ฟองตอตน  

หนอนกระทูผัก 
หนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน 
กลุมไขมากกวา 1 กลุมตอตน  

เพลี้ยไฟ หรือเพลี้ยจักจั่นฝาย 
ตัวออน/เต็มวัยมากกวา 1 ตัวตอฝก หรอืตอใบ 

แมลงหวี่ขาว  
เมื่อพบแมลงหวี่ขาว 

โรคสแคปบนฝก 
เมื่อพบอาการบนฝก 

โรคใบจุด 
เมื่อพบอาการโรค 

โรคราแปง 
 เมื่อพบอาการโรค 
• ผลิตผลท่ีเก็บเกี่ยวแลวตองไมมีเพลี้ยไฟ  
ไขและตัวหนอนกระทูหอม หนอนเจาะสมอฝาย 
หนอนกระทูผกั และศัตรูพืชอื่นๆ ถาพบตอง 
คัดแยกไวตางหาก 

• ตรวจบันทึกขอมูลการสํารวจศัตรู 
กระเจี๊ยบเขียว และการปองกันกําจัด 
• ตรวจพินิจผลการคัดแยก 
 

(ง)  ระเบยีบปฏิบัติ  GAP   หนา 3/8 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

7. การจัดการ
กระบวนการผลิต
เพ่ือใหไดผลผลิต
คุณภาพ 

• เลือกพันธุปลูกที่ตรงกับความตองการของ 
ตลาด 
• เลือกเมล็ดพันธุ หรือตนพันธุท่ีมีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ หรือตนพันธุ จากแหลง
ผลิตพันธุท่ีมีประวัติการผลิตท่ีนาเชื่อถือ 

• ตรวจบันทึกแหลงท่ีมาและประวัติเมล็ดพันธุ 
หรือตนพันธุ  

 
 

 

8. การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว 

• อุปกรณท่ีใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุ  
และวิธีการเก็บเกี่ยวจะตองไมกอใหเกิดความ
เสียหายตอคุณภาพของฝก และปนเปอนสิ่ง
อันตรายที่มีผลตอการบริโภค 
• เก็บเกี่ยวฝกกระเจี๊ยบเขียวหลังดอกบาน  
4-5วัน โดยตัดข้ัวฝกใหตรง มีกานติดไมเกิน 1 
ซม. ดังนี้ 

สําหรับการบริโภคสด 
เก็บเกี่ยวเมื่อฝกมีขนาด 7-12 ซม. 
สําหรับการแชแข็ง 
เก็บเกี่ยวเมื่อฝกมีขนาด 5-9 ซม.   

• คัดแยกฝกตามความตองการของแตละตลาด 
อยางระมัดระวงั มิใหฝกช้ํา 
• คัดแยกฝกกระเจี๊ยบเขียวท่ีเสียหายจากการ 
เก็บเกี่ยวหรอืมตีําหนิจากการเขาทําลายของ
ศัตรูพืช หรือมศัีตรูพืชติดมาดวย หรอืฝกที่ไมได
คุณภาพตามความตองการของตลาด แยกไว
ตางหาก 

• ตรวจพินิจอุปกรณ ภาชนะบรรจ ุและวิธีการ 
เก็บเกี่ยว 
• ตรวจพินิจผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว และผลการ 
คัดแยก 
 

 

 
4. คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตกระเจี๊ยบเขียว 

4.1 คําแนะนําหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตนี้มีไว เพื่อใชแนะนําเกษตรกรใหผลิตกระเจีย๊บเขียวตามระบบ
การผลิตทั้งหมดทุกขั้นตอนที่ดําเนินการในระดับเกษตรกร  ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก.

(ง)  ระเบยีบปฏิบัติ  GAP                                หนา 4/8 
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แผนภูมิ 1  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในระหวางกระบวนการผลิต 

น้ําใชในระหวางกระบวนการ
ผลิตสัมผัสกับผลิตผลโดยตรง 

ใช ไมใช 

มีการใชน้ําภายใน 2 วัน กอนการเก็บเกี่ยว 
หรือมีสวนใดของพืชที่ไดรับน้ําแลวเก็บ
ความชื้นไวจนอาจเปนบอเกิดของจุลินทรีย 

ไมใช ความเสี่ยงต่ํา 

ไมใช ใช 
น้ําใชไหลผาน หรือมาจากแหลง
น้ําที่อาจปนเปอนจากมูลสัตว 

ใช 
หรือไมแนใจ 

ไมใช ใช 
วิเคราะหคุณภาพน้ํา และตรวจพบ

ปริมาณจุลินทรียโคลิฟอรม
มากกวา 1,000 ตัว/100 มิลลิลิตร 

ไมใช 
สุมตัวอยางผลิตผลและตรวจ 
พบ E. coli  มากกวา 20 ซีเอฟยู/
กรัม (CFU/g) 

ความเสี่ยงต่ํา แตควรมีการ 
ตรวจสอบซ้ําอยางสม่ําเสมอ 

• ตรวจสอบแหลงที่มาของการปนเปอน 

• ลดความเสี่ยงโดยการบําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือปองกันมิใหน้ําใชสัมผัสกับผลิตผล
โดยตรง หรือเปล่ียนไปใชน้ําจากแหลงอื่น 

ใช 

(ง)  ระเบยีบปฏิบัติ  GAP หนา 5/8 
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แผนภูมิ 2  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว 

น้ําที่ใชกับผลิตผลในการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวเปนน้ําที่ 

ใชบริโภคได 
ไมใช 

หรือไมแนใจ 
ใช 

ไมใช ความเสี่ยงต่ํา 

ใช 
ความเสี่ยงต่ําแตควรมีการ
ตรวจสอบซ้ําอยางสม่ําเสมอ 

บําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือเปลี่ยนไปใชน้ําจากแหลงอื่น 

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
และพบ E. coli มากกวา 

20 ซีเอฟยู/กรัม (CFU/g) 

(ง)  ระเบยีบปฏิบัติ  GAP หนา 6/8 
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 แผนภูมิ 3  Decision tree ความเสี่ยงเนื่องจากสารพิษตกคางในดิน สารพิษกลุม OC คือ กลุมออรแกโนคลอรีน  
                 (organochlorine) OP คือ กลุมออรแกโนฟอสเฟต (organophosphate) 

มีการใชสารเคมีปองกันกําจัด 
ศัตรูพืชตอเนื่องเปนเวลานาน 

ใช 
หรือไมแนใจ 

ไมใช 

ไมใช ไมมีความเสี่ยง 

ใช 

มีการปลูกพืชลงในแปลงแลว 

ผลิตผลอยูใกลผิวดิน 
หรือสัมผัสกับดิน

ไมใช 

ไมใช ตรวจสอบหาสารพิษ 
ตกคางในดิน 

ใช ใช 

ตรวจสอบพบสารพิษกลุม OC และ OP 
เกินคาความปลอดภัยมาตรฐาน 

เปลี่ยนพื้นที่ปลูก หรือเลือกปลูกพืช 
ที่ผลิตผลไมสัมผัสกับดินโดยตรง 

ไมใช ใช ไมมีความเสี่ยง 

กักกันพืช โดย 

• จัดการหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดสารพิษตกคาง หรือ 

• กําจัดผลิตผล และ 

• หามจําหนายผลิตผลที่มีสารพิษตกคางเกินคาความ
ปลอดภัยมาตรฐาน หรือนําไปเลี้ยงสัตว 

(ง)  ระเบยีบปฏิบัติ  GAP หนา 7/8 
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แผนภูมิ 4  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียเนื่องจากปุยและสารเสริมประสิทธิภาพปุย 

ใชปุย และสารเสริม
ประสิทธิภาพปุยประเภทใด 

เปนผลิตภัณฑจากสวนตาง ๆ 
ของสัตวที่ยังสดอยู 

แรธาตุตาง ๆ ปุยเคมี และผลิตภัณฑที่ไมมี
สวนตาง ๆ ของสัตวเปนองคประกอบ  

หรือหากมีก็ผานการบําบัด และตรวจสอบ 
ตามมาตรฐานแลว 

ไมใช ไมมีความเสี่ยง 
หรือความเสี่ยงต่ํา 

ใช 
หรือไมแนใจ 

ตองมีการจัดการ 
เพื่อลดความเสี่ยง 

ผลิตผลสัมผัสกับผลิตภัณฑ 
โดยตรง หรือสัมผัสผานทางดิน 

(ง)  ระเบยีบปฏิบัติ  GAP                                                 หนา 8/8 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คําแนะนําหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิต 

กระเจี๊ยบเขียว 
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ภาคผนวก ก 

คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตกระเจี๊ยบเขียว 
 
 1. การจัดการสุขลักษณะฟารม 
 1.1 จัดทําประวัตฟิารมและการใชประโยชนท่ีดินในฟารม 
 1.1.1 มีการจัดทําขอมูลประจําแปลง โดยรวมชื่อเจาของแปลง ผูดูแลแปลง ที่ตั้งแปลง แผนที่ภายใน
แปลง ชนิดพืชและพันธุที่ปลูก  ประวัติการใชที่ดินยอนหลังอยางนอย 3 ป และรายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบบันทึก
ขอมูลประจําแปลง 
 1.1.2 ในกรณีที่สถานที่ผลิตอยูใกล หรืออยูในแหลงอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ควรมีการ
วิเคราะหดิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปอนจากสิ่งที่เปนอันตรายอยางนอย 1 คร้ัง ในระยะเริ่มระบบ
การจัดการคุณภาพ: GAP กระเจี๊ยบเขียว โดยดําเนินการตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอยางดิน
เพื่อการวิเคราะห บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางดินลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจงผลการวิเคราะหดิน
ไวเปนหลักฐาน  
 1.2  แหลงน้ําและคณุภาพน้ํา 
 1.2.1 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิต ควรเปนน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใชในการเกษตร ตองไมใช
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่กอใหเกิดการปนเปอนสิ่งที่เปนอันตราย กรณีจําเปนตองใช 
ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้นไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถนํามาใชใน
กระบวนการผลิตได และน้ําที่ใชลางผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวตองเปนน้ําที่มีคุณภาพบริโภคได 
 1.2.2 ควรมีการเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 คร้ัง ในระยะเริ่มระบบการจัดการคุณภาพ: GAP  
กระเจี๊ยบเขียว ตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห สงหองปฏิบัติการ 
ที่เชื่อถือได เพื่อวิเคราะหการปนเปอนเนื่องจากสารเคมี แรธาตุ บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางน้ําลงในแบบบันทกึ 
รวมทั้งเก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปนหลักฐาน 
 1.2.3 แหลงน้ําสําหรับการเกษตรไมควรเปนแหลงน้ําที่เกิดขึน้เนื่องจากการทาํลายสิ่งแวดลอม 
 1.3 การเก็บรักษาสารเคมีทางการเกษตร  
 1.3.1 จัดเก็บสารเคมีชนิดตาง ๆ  ที่ใชในกระบวนการผลิตในสถานที่มิดชิด ปลอดภัย ปองกันแดดและ
ฝนได และมีอากาศถายเทไดสะดวก 
 1.3.2 แยกสถานที่เก็บสารเคมีไมใหอยูใกลที่พักอาศัย และสถานที่ประกอบอาหาร ไมอยูในบริเวณตนน้ํา 
หรือบริเวณที่มีน้ําไหลผาน เพื่อปองกันสารเคมีปนเปอนในแหลงน้ํา 
  

(จ)  คําแนะนําหลักการปฏิบัติ                            หนา 1/11 
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1.3.3 สารเคมีแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด สารเคมีที ่เปดใชแลวหามถายออกจาก

ภาชนะบรรจุเดิม ใหปดปายแสดงชัดเจน และแยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกันระหวางปุย สารควบคุมการ
เจริญเติบโตพืชสารเคมีปองกันกําจัดโรค สารเคมีปองกันกําจัดแมลง สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช และ 
อาหารเสริมตาง ๆ 
 1.3.4 โรงเก็บสารเคมีตองมีเครื่องมือและวัสดุปองกันอุบัติเหตุอยางครบถวน เชน น้ํายาลางตา น้ํา
สะอาด ทราย และอุปกรณดับเพลิง เปนตน 
 1.3.5 ตองไมมีสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และ
สารเคมีที่ประกาศหามใช เก็บรักษาอยูในสถานที่เก็บสารเคมี หรือภายในแปลง 
 1.4 การใชสารเคมทีางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม 
 1.4.1 หามใชสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ตาม
เอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายหามใชในการเกษตร และตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับรายการสารเคมีที่
ประเทศคูคาอนุญาตใหใช 
 1.4.2 อานฉลากคําแนะนํา เพื่อใหทราบคุณสมบัติ และวิธีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกอนปฏิบัติงาน
ทุกครั้ง 
 1.4.3 ผูประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพืช ชนิดและ
อัตราการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช การเลือกใชเครื่องพนและอุปกรณหัวฉีด รวมทั้งวิธีการพนสารเคมีที่ถูกตอง 
โดยตองตรวจสอบเครื่องพนสารใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา เพื่อปองกันสารพิษเปอนเสื้อผาและ
รางกายของผูพน ตองสวมเสื้อผาอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือ หมวก และรองเทา
เพื่อปองกันอันตรายจากสารพิษ 
 1.4.4 เตรียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช และใชใหหมดในคราวเดียว ไมควรเหลือติดคางในถังพน 
 1.4.5 ปดฝาภาชนะบรรจุสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหสนิทเมื่อเลิกใช และเก็บในสถานที่เก็บสารเคมี 
 1.4.6 ใหลางภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลวดวยน้ํา 2-3 คร้ัง แลวเทลงในถังพนสารเคมี  
ปรับปริมาณน้ําตามความเขมขนที่กําหนด กอนนําไปใชพนปองกันกําจัดศัตรูพืชตอไป  
 1.4.7 ควรพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในชวงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเลี่ยงการพนในเวลาแดดจัด
หรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา 
 1.4.8 หลังการพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผูพนตองอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาทันที  
เสื้อผาที่ใสขณะพนสารตองซักใหสะอาดทุกครั้ง 

1.4.9 ตองหยุดใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกอนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไวในฉลากกํากับการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชแตละชนิด 

1.4.10  ใหปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของกระเจี๊ยบเขียว 
1.4.11   หามรับประทานอาหาร หรือสูบบุหร่ี ขณะพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
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1.5 ความสะอาดปลอดภัยและการกําจัดของเสียและวัสดุเหลือใช  
 1.5.1 ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดและลางสารเคมีออกหมดแลวตามคําแนะนําในขอ 1.4.6 ตองไมนํา
กลับมาใชอีก และตองทําใหชํารุดเพื่อปองกันการนํากลับมาใช แลวนําไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไวสําหรับทิ้งภาชนะ 
บรรจุสารเคมีโดยเฉพาะ หรือทําลายโดยการฝงดินหางจากแหลงน้ํา และใหมีความลึกมากพอที่สัตวไมสามารถคุย
ขึ้นมาได หามเผาทําลาย 
 1.5.2 กิ่งพืชที่มีโรคเขาทําลายตองเผาทําลายนอกแปลง 
 1.5.3 เศษพืช หรือกิ่งที่ตัดแตงจากตนและไมมีโรคเขาทําลาย สามารถนํามาทําเปนปุยหมัก หรือปุยพืชสดได 
 1.5.4 จําแนก และแยกประเภทของขยะใหชัดเจน เชน กระดาษ กลองกระดาษ พลาสติก แกว น้ํามัน  
สารเคมี และเศษซากพืช เปนตน รวมทั้งควรมีถังขยะวางใหเปนระเบียบ หรือระบุจุดทิ้งขยะใหชัดเจน  

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบันทึก ขอมูลประจําแปลง 
2. แบบบันทึก  การเก็บตวัอยางดินและน้ําสงวิเคราะห   
3. เอกสารสนับสนุน   การประเมินความเสี่ยงเนื่องจากการปนเปอน 
4. เอกสารสนับสนุน การเก็บตวัอยางดินเพื่อการวิเคราะห   
5. เอกสารสนับสนุน การเก็บตวัอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห 
6. เอกสารสนับสนุน ระดับเกณฑพืน้ฐานของโลหะหนักในดนิและคาสงูสุดของโลหะหนกั 
7. เอกสารสนับสนุน มาตรฐานคุณภาพน้ําใชในการเกษตร 
8. เอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร 
9. เอกสารสนับสนุน วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีป่ระเทศญี่ปุนอนุญาตใหใชสําหรับกระเจีย๊บเขียว 

 
2. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
 2.1 การจัดทํารายการและการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ 
 2.1.1 มีอุปกรณการเกษตรเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
 2.1.2 สถานที่เก็บรักษาอุปกรณและเครื่องมือการเกษตร ควรเปนสัดสวน ปลอดภัย งายตอการนําไปใช
งาน  มีปายแสดงไวชัดเจน พรอมทั้งจัดทํารายการและแผนการตรวจบํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณการเกษตรทุกชิ้น 
ลงในแบบบันทึก  
 2.2 การตรวจสภาพ และการซอมบํารุง 
 2.2.1 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
อุปกรณการเก็บเกี่ยว กอนนําออกไปใชงาน และหลังใชงานเสร็จแลวตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนนําไปเก็บใน
สถานที่เก็บ 
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 2.2.2 มีการตรวจซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร ตามแผนการบํารุงรักษาที่กําหนด
ไว พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจซอมทุกครั้ง ลงในแบบบันทึก 
 2.2.3 เครื่องมือ อุปกรณ และภาชนะที่ใชในการบรรจุ และขนสงผลิตผล ตองมีการทําความสะอาด
ทุกครั้งกอนการใชงาน และเมื่อใชงานเสร็จแลวตองทําความสะอาดกอนนําไปเก็บ 
 2.2.4 กรณีที่มีความจําเปนตองใชเครื่องมือและอุปกรณที่ตองอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน 
ตองมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอแลวแตกรณี หากพบวามีความคลาดเคลื่อนตองดําเนินการ
ปรับปรุง ซอมแซม หรือเปลี่ยนใหม เพื่อใหอุปกรณดังกลาวมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใชงาน 
3. การจัดการปจจัยการผลิต 
 3.1 การจัดทํารายการปจจัยการผลิตและแหลงท่ีมา 

จัดทํารายการและรายละเอียดเฉพาะของปจจัยการผลิตที่สําคัญไดแก พันธุ ปุย สารเคมีปองกันกําจัด
ศัตรูพืช ที่ใชในการปฏิบัติการผลิต  พรอมทั้ง จัดทําบัญชี รายการ ปริมาณ วัน เดือน ป ที่จัดซื้อจัดหาลงในแบบ
บันทึก 

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบันทกึ แหลงที่มาของปจจยัการผลิต 

 3.2 การตรวจสอบคุณสมบัตขิองปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ 
ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ที่ไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาได หรือไมนาเชื่อถือ  ตองสงปจจัยการผลิตนั้น

ไปยังหนวยงาน หรือหองปฏิบัติการที่เชื่อถือไดเพื่อตรวจวิเคราะห บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางปจจัยการผลิต
ลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจงผลการวิเคราะหไวเปนหลักฐาน 
4. การปฏิบตัิและการควบคุมการผลิต 
 4.1 การจัดการในกระบวนการผลิต   

การจัดการในกระบวนการผลิต จะมี ระเบยีบปฏิบัติของแตละประเด็นตามความเหมาะสมในแตละพืช  
การปฏิบัติตองดําเนินการตามระเบียบปฏบิัติตาง ๆ ในแตละพืช 
 4.1.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นคุณภาพ (quality attributes) 
ที่เกี่ยวของในเชิงการคาเฉพาะเรื่องของพืชนั้น ๆ 
 4.2.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นความปลอดภัย (safety) ดาน
สารเคมี (chemical) ดานจุลินทรีย (microbial) และดานกายภาพ (physical) 
 4.2.3 มีขั้นตอนการปฏิบัติ เกี่ ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นสุขอนามัยพืช 
(phytosanitary) ดานโรค แมลง และศัตรูพืช 
 4.2 การจัดการประเด็นท่ัวไป 
 ขอพึงปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว 
 4.2.1 ควรใชเครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ ใหสอดคลองกับธรรมชาติของแตละพืช เพื่อปองกันการช้ํา
ของผลิตผลเนื่องจากการเก็บเกี่ยว 
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 4.2.2 ตองมีวัสดุปูรองพื้นในบริเวณที่พักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในฟารม เพื่อปองกันการปนเปอนของ 
จุลินทรีย ส่ิงปฏิกูล เศษดิน และสิ่งสกปรก หรือส่ิงที่เปนอันตรายอื่น ๆ จากพื้นดิน 
 4.2.3 ภาชนะที่ใชในการบรรจุและการขนสงผลิตผล ตองแยกตางหากจากภาชนะที่ใชในการขนยาย 
หรือขนสงสารเคมี หรือปุย เพื่อปองกันการปนเปอนสารเคมีทางการเกษตรและจุลินทรียที่เปนอันตรายตอการ
บริโภค และความเสียหายของผลิตผล 
 4.2.4 ในกรณีที่ไมสามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผล และภาชนะขนยายสารเคมีหรือปุยได ตองทําความ
สะอาดจนแนใจวาไมมีการปนเปอนดังกลาว 
 4.2.5 ภาชนะที่ใชในการบรรจุขั้นตนเพื่อการขนถายภายในฟารมไปยังพื้นที่คัดแยกบรรจุ ตองเหมาะสม 
มีรูปแบบภาชนะ มีวัสดุกรุภายในภาชนะเพื่อปองกันการกระแทกเสียดสี 
 4.2.6 การจัดวางผลิตผลในบริเวณที่พักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในฟารมตองเหมาะสมกับธรรมชาติของแตละ
พืชเพื่อปองกันคราบเปอนจากน้ํายางในผล หรือรอยแผลที่เกิดจากการขูดขีด หรือกระแทกกัน รวมทั้งปญหาการ
เสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความรอน และแสงแดด 
 4.2.7 การเคลื่อนยายผลิตผลภายในฟารม ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวัง 
 4.3 การควบคมุการคละปนของผลิตผลดอยคณุภาพ 
 4.3.1 มีกระบวนการคัดแยกใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและผูบริโภค 
 4.3.2 ตองมีพื้นที่การจัดวางแยกผลิตผลที่ดอยคุณภาพเปนสัดสวน 
 4.3.3 มีแผนการใชประโยชนจากผลิตผลที่ดอยคุณภาพอยางชดัเจน 
 4.4 การบงชี้และการสอบกลับ (traceability) 
 4.4.1 มีการบันทึกการปฏิบัติงาน ตามแบบบันทกึ 
 4.4.2 มีการควบคุมเอกสาร 
 

5. การบันทึกและการควบคุมเอกสาร 
 5.1 เอกสารที่ใชในการปฏิบตัิงานฟารม ไดแก 
 5.1.1 นโยบายคณุภาพของฟารม  
 5.1.2 วัตถุประสงคคณุภาพของฟารม  
 5.1.3 ขอบเขตการปฏิบัติงานตามขอกําหนดของระบบการจดัการคุณภาพ  
 5.1.4 แผนควบคุมการผลิตเฉพาะพชื  
 5.1.5 ระเบียบปฏิบัตติาง ๆ ในการปฏิบัติงานฟารม 
 5.1.6 วิธีการปฏิบัติตาง ๆ ตามระเบยีบปฏิบัติ 
 5.1.7 แบบบันทกึการปฏิบัติงานฟารม 
 5.1.8 เอกสารสนบัสนุน 
 5.1.9 หลักฐานการฝกอบรม การจัดซื้อ จัดหาปจจยัการผลิต (ถามี) 
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 5.1.10 หลักฐานผลการตรวจวิเคราะห ดนิ น้ํา ปจจยัการผลิต และสารตกคางในผลิตผลทีฟ่ารมไดมกีาร
ดําเนินการเพือ่ใหบรรลุตามวตัถุประสงคคณุภาพ ตามความจําเปน 
 5.1.11 เอกสารอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการเพือ่บรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ   รวมถึงขอสัญญาใน
การจัด-ซ้ือผลผลิตกับคูคา  
 5.1.12 จัดทํารายการเอกสาร และบนัทึกที่อยูในครอบครอง ลงในแบบบันทกึ  
 5.2 เอกสารหรือแบบบันทึก ตองจัดทําใหเปนปจจุบันสําหรับการผลิตในฤดูกาลนั้น ๆ รวมท้ังตองมีการ
บันทึกใหครบถวน และลงชื่อผูปฏิบัติงานทุกคร้ังท่ีมีการบันทึกขอมูล 
 5.3 ในกรณีท่ีมีแปลงผลิตมากกวา  1 แปลง ตองแยกบันทึกขอมูลเปนรายแปลง    
 
6. การจัดเก็บและควบคุมเอกสาร 
 6.1 ใหมีการจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู แยกเปนฤดูการผลิตแตละฤดูกาล เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ  
และการนํามาใช 
 6.2 เก็บรักษาแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ไวเปนอยางดี 
อยางนอย 3 ปของการผลิตติดตอกัน หรือตามที่ผูประกอบการ หรือคูคาตองการ เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลังได 
 6.3 ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ และเอกสารอื่น
ที่เกี่ยวของ ผูประกอบการตองบันทึกการแกไขลงในแบบบันทึกการควบคุมเอกสาร 
 
7. การจัดการเพื่อใหไดผลกระเจี๊ยบเขียวท่ีตรงตามพันธุ ฝกตรง ยาว สีและขนาดสม่ําเสมอ 
 7.1 การเตรียมแปลง เมล็ดพันธุ และการปลูก 

7.1.1 การเตรียมแปลงปลูก  ไถดิน เก็บเศษวัชพืช และตากดินไว 7-14 วัน เพื่อกําจัดศัตรูพืชและเพื่อให
ดินรวนซุย สะดวกในการปลูกกระเจี๊ยบเขียว ไถพรวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อปรับระดับดินใหเสมอ หรือเพื่อยกรองกรณี
ใหน้ําแบบรอง หากพบวาดินมีความเปนกรดดางต่ํากวา 6.0 ใหหวานปูนขาว อัตรา 100-200 กิโลกรัมตอไร 

7.1.2 การเตรียมเมล็ดพันธุ  เลือกพันธุปลูกที่ตรงกับความตองการของตลาด เมล็ดพันธุที่จะใชปลูกตอง
มาจากแหลงพันธุที่เชื่อถือได เพื่อใหไดฝกกระเจี๊ยบเขียวที่มีคุณภาพตรงตามพันธุสอดคลองกับความตองการของ
ตลาด กอนปลูกควรคลุกเมล็ดดวยสารไอโพรไดโอน 50% ดับบลิวพี อัตรา 60 กรัมตอเมล็ดพันธุ 1 กิโลกรัม เพื่อ
ปองกันกําจัดโรคที่ติดมากับเมล็ด 
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7.1.3 การปลูก เตรียมหลุมปลูกลึก 10 เซนติเมตร แลวรองกนหลุมดวยปุยหมักหรือปุยคอกที่สลายตัวดี

แลว อัตรา 1.5-2.0 ตันตอไร และปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 40 กิโลกรัมตอไร ใชระยะปลูก 50 × 50 เซนติเมตร  

(จํานวน 6,400 หลุมตอไร) ในฤดูแลง และใชระยะปลูก 50 × 75  เซนติเมตร (จํานวน 4,200 หลุมตอไร) ในฤดูฝน 
นําเมล็ดพันธุที่เตรียมไวหยอดลงหลุมปลูกหลุมละ 4-5 เมล็ด แลวถอนแยกเมื่อกลามีอายุ 15 วัน ใหเหลือจํานวน  
2  ตนตอหลุม 

7.2  การจัดการเพื่อเสริมความสมบูรณตน 
7.2.1 การใสปุย  หลังจากถอนแยกแลวใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร โดยใสปุย

บริเวณสองขางของแถวปลูก พรวนดินกลบปุยแลวรดน้ําใหชุม และใสคร้ังที่สองเมื่อกระเจี๊ยบเขียวเริ่มออกดอก 
โดยใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร ไมควรใหปุยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงในปริมาณที่มากเกินไป 
เพราะจะทําใหตนกระเจี๊ยบมีใบมาก ทําใหพุมแนนเกินไปจนแสงแดดไมสามารถสองผานทรงพุมได ฝกโตเร็ว
เกินไป เปนโรคและช้ํางาย 

7.2.2 การใหน้ํา  ควรใหน้ําอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะในระยะออกดอกและติดฝก  เพื่อใหตน 
กระเจี๊ยบเขียวมีการเจริญเติบโต ติดฝกและมีการพัฒนาการของฝกอยางตอเนื่อง และตองใหน้ําทันทีที่พบวาตน
กระเจี๊ยบเขียวมีอาการขาดน้ํา โดยสังเกตจากอาการใบตก  

7.2.3 การตัดแตงกิ่ง  เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตไปไดประมาณ 1.5–2 เดือน ผลผลิตที่จะเก็บเกี่ยวไดตอตนจะ
เร่ิมลดลง หรือเมื่อสังเกตพบวาเริ่มมีการแตกกิ่งแขนงเนื่องจากตนเริ่มหยุดการเจริญเติบโตทางยอด ควรตัดแตงตน
ใหเหลือตอสูงจากพื้นดินประมาณ 50-70 เซนติเมตร หรือตัดใหเหลือตาสําหรับแตกกิ่งแขนงประมาณ 6-7 ตา 
จากนั้นใหปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัมตอไร เพื่อกระตุนการแตกกิ่งแขนง 

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบันทึก แหลงที่มาของปจจัยการผลิต 

8.  การจัดการเพื่อใหไดกระเจ๊ียบเขียวท่ีปลอดจากศัตรูพชื 
 8.1 สํารวจการเขาทําลายของหนอนกระทูหอม  หนอนเจาะสมอฝาย  หนอนกระทูผัก  เพล้ียไฟ  

เพลี้ยจักจ่ันฝาย  แมลงหวี่ขาว โรคสแคป  โรคใบจุด และโรคราแปง 
 สํารวจการเขาทําลายของหนอนกระทูหอม  หนอนเจาะสมอฝาย  หนอนกระทู ผัก  เพล้ียไฟ  
เพล้ียจักจั่นฝาย โรคสแคป โรคใบจุด และโรคราแปง ทุก 5-7 วัน ตั้งแตเร่ิมออกดอกจนถึงเก็บเกี่ยว โดยสุมนับ
แบบมีระบบ  (Systematic Sampling) คร้ังละ  100  ตน/ไร  ตรวจนับ หนอนกระทูหอม  หนอนเจาะสมอฝาย  
หนอนกระทูผัก  ทั้งตน สวนเพลี้ยไฟ เพล้ียจักจั่นฝาย  และแมลงหวี่ขาว  ตรวจนับตนละ  5  ใบ  นับจากยอดลงมา 
และที่ฝก เพื่อประเมินจํานวนและความเสียหายระดับเศรษฐกิจ ดังนี้ 

(จ)  คําแนะนําหลักการปฏิบัติ                            หนา 7/11 



 

 38 

 
 หนอนกระทูหอม : พบหนอนมากกวา 1 ตัวตอตน หรือกลุมไขมากกวา 1 กลุมตอตน 
 หนอนเจาะสมอฝาย : พบหนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน หรือไขมากกวา 1 ฟองตอตน  
 หนอนกระทูผัก : พบหนอนมากกวา 1 ตัวตอ 2 ตน หรือกลุมไขมากกวา 1 กลุมตอ 2 ตน 
 เพล้ียไฟ หรือเพล้ียจักจั่นฝาย : พบมากกวา 1 ตัวตอฝก หรือตอใบ 
 แมลงหวี่ขาว : เมื่อพบแมลงหวี่ขาว 
 โรคสแคป : พบอาการโรค 
 โรคใบจุด : พบอาการโรค 
 โรคราแปง :  พบอาการโรค 

 8.2 การปองกันกําจัดศัตรูกระเจ๊ียบเขียว เมื่อสํารวจพบความเสียหายระดับเศรษฐกิจในขอ 8.1 ตัดสินใจ
เลือกใชวิธีการปองกันกําจัดใหไดผล ดังนี้ 

8.2.1   หนอนกระทูหอม  ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืน วางไขบนสวนออนของพืชเปนกลุมสีขาวมีขน
ปกคลุม  หนอนจะกัดกินสวนตาง ๆ ของพืช ทําใหผลผลิตลดลง หนอนโตเต็มที่จะเขาดักแดในดิน เมื่อสํารวจพบ
การระบาด พนดวยเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสทูริงเยนซิส อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือเชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีฮี-
โดรซีส อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพน 1 วันกอนเก็บเกี่ยว  
 8.2.2  หนอนเจาะสมอฝาย  ตัวเต็มวัยวางไขเปนฟองเดี่ยวตามสวนของพืช ไดแก ใบ กานใบ และยอด
ออน หนอนวัยแรกจะกัดกินทําลายฝกออน เมื่อสํารวจพบการระบาด พนดวยเชื้อไวรัสนิวเคลียโพลีฮีโดรซีส อัตรา 
30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  หยุดพน 1 วันกอนเก็บเก่ียว หรือสารคลอรฟลูอาซูรอน 5% อีซี  อัตรา 20 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 20 ลิตร หยุดพนสาร 7 วันกอนเก็บเกี่ยว 
 8.2.3  หนอนกระทูผัก  ตัวเต็มวัยเปนผีเสื้อกลางคืน วางไขเปนกลุมสีน้ําตาลคลายฟางขาว กัดกินทุก
สวนของพืช ทําลายไดรวดเร็ว หนอนจะเขาดักแดในดิน เมื่อสํารวจพบการระบาด พนดวยเชื้อไวรัสนวิเคลยีโพลีฮี-
โดรซีส อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพน 1 วันกอนเก็บเก่ียว  หรือสารคลอรฟลูอาซูรอน 5% อีซี อัตรา 20 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสาร 7 วันกอนเก็บเกี่ยว 
 8.2.4  เพล้ียไฟ  ดูดกินน้ําเลี้ยงจากสวนตาง ๆ ของพืช เมื่อสํารวจพบการระบาด พนสารอิมิดาโคลพริด 
10% เอสแอล อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสาร 14 วันกอนเก็บเกี่ยว 
 8.2.5  เพล้ียจักจั่นฝาย  ตัวเต็มวัยรูปรางยาวรี สีเขียวจาง วางไขเปนฟองเดี่ยวตามเสนใบหรือกานใบ  
ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบ ทําใหใบเปนสีน้ําตาลและมวนงอ เมื่อสํารวจพบการระบาด พน 
สารอีโทเฟนพรอกซ 10%อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสาร 7 วันกอนเก็บเกี่ยว หรือสารอิมิดา- 
โคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หยุดพนสาร 14  วันกอนเก็บเก่ียว หรือสารสกัดสะเดา 
ตามคําแนะที่ปรากฏในฉลาก หยุดพน 1 วันกอนเก็บเกี่ยว 

8.2.6  แมลงหวี่ขาว  ตัวออนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ําเลี้ยงจากใบเปนพาหะนําโรคเสนใบเหลือง เมื่อ
สํารวจพบการระบาดพนดวยสารอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร  
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8.2.7  โรคเสนใบเหลือง  เกิดจากเชื้อไวรัส ทําใหใบมีอาการดางเหลือง ยอดเหลืองและมวนงอ ฝกมีสี

เหลือง ถาเปนโรคในระยะกลาจะทําใหตนแคระแกรน ใหสํารวจตนตั้งแตระยะกลา ทุก  5-7  วัน  เมื่อพบ 
แมลงหวี่ขาวใหพนสารปองกันกําจัดและสํารวจตอเนื่องทุกสัปดาห  เนื่องจากแมลงหวี่ขาวเปนพาหะนําโรค 

8.2.8 โรคสแคป  พบบนฝกออน อาการเริ่มแรกเปนตุมสีเทาดํากระจายอยูทั่วไป เมื่ออาการรุนแรง ทํา
ใหฝกบิดงอ แผลเปนสะเก็ดแหง เมื่อพบอาการโรค เก็บฝกออนที่เปนโรคเผาทําลาย แลวพนดวยสารแมนโคเซบ 
80% ดับบลิวพี อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 7-10 วัน หยุดพนสาร 7 วันกอนเก็บเกี่ยว 
 8.2.9  โรคใบจุด  สังเกตพบอาการใบจุดสีเทาบนใบ เมื่ออาการรุนแรงขึ้นแผลจะลุกลามติดตอกัน ทําให
ใบแหงและรวง  ตนทรุดโทรมและตายในที่สุด มักพบอาการที่ใบลางกอนแลวลามขึ้นสูยอด เมื่อพบอาการโรค 
เก็บใบเปนโรคที่รวงหลนอยูในแปลงเผาทําลาย แลวพนดวยสารโพรพีแนท 70% ดับบลิวพี อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตร หรือสารแมนโคเซบ 80% ดับบลิวพี  อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 5-7 วัน หรือพนทุก 10-15 วัน เพื่อ
ปองกันการระบาดของโรค หยุดพนสาร 7 วันกอนเก็บเกี่ยว 

8.2.10  โรคราแปง  อาการเริ่มแรกจะเปนจุดผงแปงสีขาวพบไดบริเวณทั้งหนาใบและหลังใบ  ที่ยอด   
ดอก  และฝก  และในใบที่มีอาการของโรคเขาทําลายรุนแรง  ใบจะเปลี่ยนกลายเปนสีเหลือง  หลุดรวง  เมื่อพบโรค
ระบาดพนดวย กํามะถันผงละลายน้ํา 80% ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนทุก 5-7  วัน หยุดพนสาร 3 วัน
กอนเก็บเกี่ยว 

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบันทึก แหลงที่มาของปจจัยการผลิต 
2. แบบบันทึก การสํารวจและการใชสารปองกันกําจดัศัตรูกระเจีย๊บเขียว 

 8.3  ตรวจสอบผลการปองกันกําจัด  ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวตองไมเสียหาย หรือเสียหายนอยมากจากการ 
เขาทําลายของศัตรูกระเจี๊ยบเขียว และตองไมพบไขหรือศัตรูกระเจี๊ยบเขียวอยูบนฝกที่เก็บเกี่ยวจากตนแลว ถาพบ
ตองคัดแยกไวตางหาก 
 
9. การจัดการเพื่อใหไดกระเจ๊ียบเขียวท่ีปลอดภัยจากสารพษิตกคาง  
 9.1 ใชสารเคมี ชนิด อัตรา  และระยะเวลาหยุดพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกอนเก็บเกี่ยว  ตามรายละเอียด
ในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุมการผลิตกระเจี๊ยบเขียว  
 9.2 ตองใชสารเคมีที่ถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และมีคําแนะนําบนฉลากใหใชกับ 
พืชนั้น ๆ 
 9.3 ตองไมใชสารเคมีที่ระบุในทะเบียนวัตถุอันตรายที่หามใช และไมไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 และที่ระบุในรายการสารเคมีที่ประเทศคูคาหามใช ตองหยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยว
ตามเวลาที่ระบุในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุมการผลิตกระเจี๊ยบเขียว 

(จ)  คําแนะนําหลักการปฏิบัติ                            หนา 9/11 
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เอกสารที่เก่ียวของ 

1. เอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร 
2. เอกสารสนับสนุน วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีป่ระเทศญี่ปุนอนุญาตใหใชสําหรับกระเจีย๊บเขียว  
  และคาสูงสุดที่ยินยอมใหมไีด  

 
10. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกี่ยวในแปลง 
 10.1 วิธีการเก็บเกี่ยว   
 10.1.1 เก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวัง โดยใชมีดหรือกรรไกรคมและสะอาด ตัดกระเจี๊ยบเขียวทีละฝก  
ตัดขั้วใหตรง มีกานติดไมเกิน 1 เซนติเมตร เลือกเก็บเกี่ยวฝกที่มีความยาวระหวาง 7-12 เซนติเมตร สําหรับการ
บริโภคสด และความยาวระหวาง 5-9 เซนติเมตร สําหรับฝกแชแข็ง 
 10.1.2 สวมถุงมือผาหรือถุงมือยางในขณะเก็บเกี่ยว  เพราะกระเจี๊ยบเขียวมีขนซึ่งกอใหเกิดการ
ระคายเคืองผิวหนังมาก 
 10.1.3 รวบรวมฝกกระเจี๊ยบเขียวที่เก็บเกี่ยวแลวใสภาชนะบรรจุที่สะอาด ขนาดบรรจุประมาณ 2-3 
กิโลกรัม เพื่อปองกันการซอนทับทําใหฝกช้ํา แลวขนยายไปยังโรงเรือนภายในแปลง หรือในที่รมที่มีอากาศถายเท
ทันที  
 10.2  การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
 10.2.1  คัดแยกฝกที่เสียหายจากการเก็บเกี่ยว หรือมีตําหนิจากโรคและแมลงแยกไว และนําไปใช
ประโยชนตามคําแนะนํา หรือแผนที่กําหนดไว 
 10.2.2   คัดขนาดตามความตองการของแตละตลาดอยางระมัดระวัง มิใหฝกช้ํา ตัดขั้วใหตรง มีกานติด
ไมเกิน 1 เซนติเมตร 
 10.2.3   บรรจุฝกกระเจี๊ยบเขียวในขอ 10.2.2 ในตะกราพลาสติกที่สะอาด รอการขนสงไปยังแหลง
รวบรวมหรือผูรับซื้อทันที 

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบันทึก การเก็บเกี่ยวกระเจี๊ยบเขียวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในฟารม 

 

11. การขนสงผลติผลไปยงัแหลงรวบรวมสินคา 
  บรรจุผลิตผลกระเจี๊ยบเขียวในพาหนะที่ใชขนสงดวยความระมัดระวัง แลวขนสงไปยังจุดรวบรวม 
หรือผูรับซื้อทันทีที่เก็บเกี่ยว และปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในแปลงเสร็จเรียบรอยแลว 
 

(จ)  คําแนะนําหลักการปฏิบัติ                            หนา 10/11 
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12. การควบคุมการคละปนของผลิตผลดอยคณุภาพ 
 12.1 ตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ไมไดขนาด 
 12.1.1 ตรวจสอบและสังเกตฝกกระเจี๊ยบเขียวที่เก็บเกี่ยวและคัดขนาดแลว พบวายังคงมีฝกกระเจี๊ยบเขียว
ที่มีขนาดเล็กหรือใหญกวาขนาดฝกเฉลี่ยในภาชนะบรรจุเดียวกัน ตองคัดแยกออก  
 12.1.2 เรียงภาชนะบรรจุที่ผานการตรวจสอบการคละปนแลวใหเปนหมวดหมูตามขนาด หรือตาม 
ช้ันคุณภาพ ใหเปนระเบียบบนแทนรองรับสินคา หรือบนวัสดุสะอาดสําหรับปูรองพื้นเพื่อปองกันการปนเปอน 
 12.2 ตรวจสอบการคละปนและคดัแยกผลิตผลท่ีมีศัตรูเขาทําลาย 
 ตรวจสอบและคัดแยกฝกกระเจี๊ยบเขียวที่มีศัตรูทําลายแยกไวตางหาก แลวนําไปจัดการตามคําแนะนํา 
หรือใชประโยชนตามแผนที่กําหนดไว 
 
13.  การจัดการผลิตกระเจี๊ยบเขียวท่ีปราศจากการปนเปอนของ  เชื้อจุลินทรียท่ีมีผลตอการบริโภค 

(จ)  คําแนะนําหลักการปฏิบัติ                            หนา 11/11 
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