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นโยบายคุณภาพทุเรียน 

"เราจะผลิตทุเรียนท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีพงึพอใจของคูคาและผูบริโภค" 
 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคณุภาพทุเรียน ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตทุเรียน ภายใต “ระบบ
การจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน” ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะดําเนินการ
ดังนี ้

1. บุคลากรทุกคนในสวนมีสวนรวมในระบบการจัดการคณุภาพ 
2. ผลิตทุเรียนอยางซื่อตรง และไดมาตรฐาน ตามความตองการของคูคาและผูบริโภค  
3. พัฒนาบุคลากร และผลิตผลอยางตอเนื่อง 
4. ธํารงรักษาและทบทวนระบบพรอมทั้งมีการปรับปรุงใหทันสมัย 

 
 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตทุเรียนภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน” 
ยืนยนัการผลิตทุเรียนเพื่อใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ตาม “ระเบียบปฏิบัติ GAP ระบบการผลิต
ทุเรียนระดับเกษตรกร” เพือ่เสริมสรางความเชื่อมั่นในสินคาทุเรียนไทย ดังนี้ 

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

 
 
    
    ลงชื่อ ................................................................... 
                  (……………………………..….....) 
         “เกษตรกร” ผลิตทุเรียน  
                                                        ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงคคุณภาพทุเรียน 
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วัตถุประสงคคุณภาพทุเรียน 
 
 ในฐานะ“เกษตรกร” การผลิตทุเรียน ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ทุเรียน” ของ
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ ดังนี้ 

1. ผลิตทุเรียนแกตามอายุการเก็บเกี่ยว 
2. ผลิตทุเรียนปราศจากอาการแกน เตาเผา และ ไสซึม 
3. ผลิตทุเรียนปลอดจากศัตรูพืช 
4. ผลิตทุเรียนปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
 
 
 

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบปฏิบัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
 

ระบบการผลิตทุเรียนระดับเกษตรกร 
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ระเบียบปฏบิัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
ระบบการผลติทุเรียนระดับเกษตรกร 

1. ขอบขาย 
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมระบบการผลิตทุเรียนในทุกขั้นตอนการผลิตที่ดําเนินการในระดับเกษตรกร 

เพื่อใหไดผลิตผลทุเรียนที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและผูบริโภค 

2. นิยาม 
 -  

3. ขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 
 ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมินวาเปนไปตามระบบการผลิตทุเรียนใหเปนไปตาม
ตารางที่ 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 
หรือคอกสัตว หรือโรงเก็บสารเคมี หรือสถานที่
ผสมสารเคมีสําหรับพนในสวน หรือโรงงาน
อุตสาหกรรม 

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 
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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
อนุญาตใหใชไดสําหรับทุเรียน และสุมตัวอยาง
วิเคราะหสารพิษตกคางในผลิตผลกรณีมีขอ
สงสัย 
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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.  ผลิตผลผิวสวย
ปลอดจากศัตรูพืช 
 
 

• สํารวจการเขาทําลายของของศัตรูทุเรียน เพื่อ 
ปองกันกําจัดศัตรูพืชไมใหเกินคากําหนด ดังนี้ 
     เพ้ียไกแจ  :  ใบออนถูกทําลายเกิน 20-30 %
ของยอดทั้งหมด 
     เพลี้ยจั้กจั่นฝอย :  ใบออนถูกทําลายเกิน 20-
30 %ของยอดทัง้หมด 
     หนอนกินใบ  :  .ใบถูกทําลายเกิน 30%ของ
พื้นที่ใบทั้งตน 
     ไรแดง  :  ใบออนถูกทําลายมากกวา 20-30%
ของยอดทั้งหมด 
•      หนอนดวงหนวดยาว :  เกินคาควบคุม

เจาะลําตนทุเรียน 
เพลี้ยไฟ :  พบ 5 ตัว/ชอดอก 
     หนอนกินดอก :  ดอกเสียหายมากกวาหรือ
เทากับ 20%ของดอกทั้งหมด 
     หนอนกินขั้วผล :  10%ของผลทั้งหมด 
     หนอนเจาะเมล็ด : พบ 1 ตัว/กับดักแสงไฟ 
     เพลี้ยแปง :  เขาทําลาย 10%ของผลทั้งหมด 
     หนอนเจาะขั้วผล :  เจาะผลเสียหาย 10%ของ
ผลท้ังหมด 
     โรคใบไหม : ใบเสียหาย 10%ของพื้นที่ใบทั้ง
ตน 
     โรคใบติด :  ใบเสียหาย 10%ของพื้นที่ใบทั้ง
ตน 
     โรคเชื้อราไฟทอปธอรา :ใบเสียหาย 10% ของ 
 

• ตรวจพินิจผลิตผลที่มีรองรอยถูกทําลายจาก
ศัตรูพืชของทุเรียน 

ตรวจบันทึกขอมูลการสํารวจศัตรูทุเรียน และ
การปองกันกําจดั 

• ตรวจพินิจผลการคัดแยก 
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ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีการตรวจประเมิน 

 

 พื้นที่ใบทั้งตน 
     โรครากเนาโคนเนา : เสียหาย 10%ของพื้นที่
ผิวลําตนและราก 
     โรคเกิดที่ลําตน/กิ่ง  :  พบเสียหาย 10%ของกิ้ง
ท้ังหมด 
     โรคราสีชมพู : พบอาการ 5%ของกิ่งท้ังหมด 
     โรคแอนแทรคโนส :  ดอกถูกทําลายมากกวา
หรือเทากับ 20%ของดอกทั้งหมด 
    โรคผลเนา  : พบ 1 ผล 

 

7.  การจัดการกระ- 
บวนการผลิตเพื่อให
ไดผลผลิตคุณภาพ 

• ทําการผลิตทุเรียนภายใตระบบการจัดการ 
คุณภาพ : GAP ทุเรียน และปฏิบัติตามแผน
ควบคุมการผลิตอยางเครงครดั 

• ตรวจบันทึกตามแผนควบคุมการผลิต  

8. การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว 

• เก็บเกี่ยวทุเรียนในระยะที่แกไดท่ีของแตละ 
พันธุ 
• อุปกรณท่ีใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุ  
และวิธีการเก็บเกี่ยวจะตองไมกอใหเกดิอันตราย
ตอคุณภาพ และปนเปอนสิง่อนัตรายที่มีผลตอการ
บริโภค 
• คัดแยกผลที่มีอายุออนเกินไปแยกไว 
ตางหาก คัดแยกทุเรียนที่เสียหายจากการเก็บ
เกี่ยวหรือมีตําหนิจากการเขาทําลายของสัตรูพชื 
หรือมีศัตรูพืชตดิมาดวย หรอืท่ีไมไดคุณภาพ
ตามความตองการของตลาด แยกไวตางหาก 
• สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด มีอากาศถายเท 
ไดดี สามารถปองกันการปนเปอนจากวัตถุ
แปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตวพาหะนําโรค 
• อุปกรณและพาหนะในการขนยายตอง 
สะอาดปราศจากการปนเปอนสิ่งอันตรายที่มผีล
ตอความปลอดภัยในการบริโภค 
• ตองขนยายผลติผลอยางระมัดระวัง มิใหเกิด 
รอยชํ้า 

• ตรวจพินิจอุปกรณ ภาชนะบรรจ ุและวิธีการ
เก็บเกี่ยว 

•  ตรวจพินิจผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว และผลการ
คัดแยก 

 
 
• ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ ภาชนะบรรจุ 
ข้ันตอน และวิธีการขนยายผลติผล 
 

 
4. คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตทุเรียน 

4.1 คําแนะนําหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตนี้มีไว เพื่อใชแนะนําเกษตรกรใหผลิตทุเรียนตามระบบการ
ผลิตทั้งหมดทุกขั้นตอนที่ดําเนินการในระดบัเกษตรกร  ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก.



  

 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 
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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) 
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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 
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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 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

คําแนะนําหลักการปฏบิัติตามระบบการผลิต 
ทุเรียน 
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ภาคผนวก ก 
คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตทุเรียน 

 
 1. การจัดการสุขลักษณะฟารม 
 1.1 จัดทําประวัตฟิารมและการใชประโยชนท่ีดินในฟารม 
 1.1.1 มีการจัดทําขอมูลประจําแปลง โดยรวมชื่อเจาของแปลง ผูดูแลแปลง ที่ตั้งแปลง แผนที่
ภายในแปลง ชนิดพืชและพันธุที่ปลูก  ประวัติการใชที่ดินยอนหลังอยางนอย 3 ป และรายละเอียดอื่น ๆ ตาม
แบบบันทึกขอมูลประจําแปลง 
 1.1.2 ในกรณีที่สถานที่ผลิตอยูใกล หรืออยูในแหลงอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ควรมี
การวิเคราะหดิน เพื่อตรวจสอบคุณภาพดิน และการปนเปอนจากสิ่งที่เปนอันตรายอยางนอย 1 คร้ัง ในระยะ
เร่ิมระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ทุเรียน โดยดําเนินการตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอยาง
ดินเพื่อการวิเคราะห บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางดินลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจงผลการ
วิเคราะหดินไวเปนหลักฐาน  
 1.2  แหลงน้ําและคณุภาพน้ํา 
 1.2.1 น้ําที่ใชในกระบวนการผลิต ควรเปนน้ําที่มีคุณภาพเหมาะสมกับการใชในการเกษตร ตองไม
ใชน้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่กอใหเกิดการปนเปอนสิ่งที่เปนอันตราย กรณี
จําเปนตองใช ตองมีหลักฐานหรือขอพิสูจนที่ชัดเจนวาน้ํานั้นไดผานการบําบัดน้ําเสียมาแลว และสามารถ
นํามาใชในกระบวนการผลิตได และน้ําที่ใชลางผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวตองเปนน้ําที่มีคุณภาพบริโภคได 
 1.2.2 ควรมีการเก็บตัวอยางน้ําอยางนอย 1 คร้ัง ในระยะเริ่มระบบการจัดการคุณภาพ: GAP  
ทุเรียน ตามคําแนะนําในเอกสารสนับสนุนวิธีเก็บตัวอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห สงหองปฏิบัติการ 
ที่เชื่อถือได เพื่อวิเคราะหการปนเปอนเนื่องจากสารเคมี แรธาตุ บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางน้ําลงในแบบ
บันทึก รวมทั้งเก็บใบแจงผลการวิเคราะหน้ําไวเปนหลักฐาน 
 1.2.3 แหลงน้ําสําหรับการเกษตรไมควรเปนแหลงน้ําที่เกิดขึน้เนื่องจากการทาํลายสิ่งแวดลอม 
 1.3 การเก็บรักษาสารเคมีทางการเกษตร  
 1.3.1 จัดเก็บสารเคมีชนิดตาง ๆ  ที่ใชในกระบวนการผลิตในสถานที่มิดชิด ปลอดภัย ปองกันแดด
และฝนได และมีอากาศถายเทไดสะดวก 
 1.3.2 แยกสถานที่เก็บสารเคมีไมใหอยูใกลที่พักอาศัย และสถานที่ประกอบอาหาร ไมอยูในบริเวณตน
น้ํา หรือบริเวณที่มีน้ําไหลผาน เพื่อปองกันสารเคมีปนเปอนในแหลงน้ํา 
 1.3.3 สารเคมีแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด สารเคมีที่เปดใชแลวหามถายออกจาก
ภาชนะบรรจุเดิม ใหปดปายแสดงชัดเจน และแยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกันระหวางปุย สารควบคุม 
การเจริญเติบโตพืชสารเคมีปองกันกําจัดโรค สารเคมีปองกันกําจัดแมลง สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช และ 
อาหารเสริมตาง ๆ 



 

f:\013706\(จ) ภาคผนวก ก_เกษตรกรทุเรียน (GAP)_มิย.50 
56 

 1.3.4 โรงเก็บสารเคมีตองมีเครื่องมือและวัสดุปองกันอุบัติเหตุอยางครบถวน เชน น้ํายาลางตา น้ํา
สะอาด ทราย และอุปกรณดับเพลิง เปนตน 
 1.3.5 ตองไมมีสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 
และสารเคมีที่ประกาศหามใช เก็บรักษาอยูในสถานที่เก็บสารเคมี หรือภายในแปลง 
 1.4 การใชสารเคมทีางการเกษตรอยางถูกตองและเหมาะสม 
 1.4.1 หามใชสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
ตามเอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายหามใชในการเกษตร และตองใชสารเคมีใหสอดคลองกับรายการ
สารเคมีที่ประเทศคูคาอนุญาตใหใช 
 1.4.2 อานฉลากคําแนะนํา เพื่อใหทราบคุณสมบัติ และวิธีการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้ง 
 1.4.3 ผูประกอบการและแรงงานที่ปฏิบัติงานดานการปองกันกําจัดศัตรูพืช ควรรูจักศัตรูพืช ชนิด
และอัตราการใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืช การเลือกใชเครื่องพนและอุปกรณหัวฉีด รวมทั้งวิธีการพนสารเคมีที่
ถูกตอง โดยตองตรวจสอบเครื่องพนสารใหอยูในสภาพพรอมที่จะใชงานตลอดเวลา เพื่อปองกันสารพิษเปอน
เสื้อผาและรางกายของผูพน ตองสวมเสื้อผาอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือ 
หมวก และรองเทาเพื่อปองกันอันตรายจากสารพิษ 
 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 หลีกเลี่ยงการพนในเวลา
แดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา 
 1.4.8 หลังการพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผูพนตองอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาทันที  
เสื้อผาที่ใสขณะพนสารตองซักใหสะอาดทุกครั้ง 

1.4.9 ตองหยุดใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกอนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไวในฉลากกํากับการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชแตละชนิด 

1.4.10  ใหปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของทุเรียน 
1.4.11   หามรับประทานอาหาร หรือสูบบุหร่ี ขณะพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 

1.5 ความสะอาดปลอดภัยและการกําจัดของเสียและวัสดุเหลือใช  
 1.5.1 ภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดและลางสารเคมีออกหมดแลวตามคําแนะนําในขอ 1.4.6 ตอง
ไมนํากลับมาใชอีก และตองทําใหชํารุดเพื่อปองกันการนํากลับมาใช แลวนําไปทิ้งในสถานที่ที่จัดไวสําหรับทิ้ง
ภาชนะบรรจุสารเคมีโดยเฉพาะ หรือทําลายโดยการฝงดินหางจากแหลงน้ํา และใหมีความลึกมากพอที่สัตวไม
สามารถคุยขึ้นมาได หามเผาทําลาย 
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 1.5.2 กิ่งพืชที่มีโรคเขาทําลายตองเผาทําลายนอกแปลง 
 1.5.3 เศษพืช หรือกิ่งที่ตัดแตงจากตนและไมมีโรคเขาทําลาย สามารถนํามาทําเปนปุยหมัก หรือปุยพืชสด
ได 
 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 วิธีเก็บตวัอยางดินเพื่อการวิเคราะห   
5. เอกสารสนับสนุน วิธีเก็บตวัอยางน้ําเพื่อการวิเคราะห 
6. เอกสารสนับสนุน ปริมาณสูงสุดของโลหะหนกั 
7. เอกสารสนับสนุน มาตรฐานคุณภาพน้ําใชในการเกษตร 
8. เอกสารสนับสนุน รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร 
9. เอกสารสนับสนุน วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีป่ระเทศญี่ปุนอนุญาตใหใชสําหรับกระเจีย๊บ 
                                      เขียว 

 
2. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
 2.1 การจัดทํารายการและการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ 
 2.1.1 มีอุปกรณการเกษตรเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
 2.1.2 สถานที่เก็บรักษาอุปกรณและเครื่องมือการเกษตร ควรเปนสัดสวน ปลอดภัย งายตอการ
นําไปใชงาน  มีปายแสดงไวชัดเจน พรอมทั้งจัดทํารายการและแผนการตรวจบํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ
การเกษตรทุกชิ้น ลงในแบบบันทึก  
 2.2 การตรวจสภาพ และการซอมบํารุง 
 2.2.1 มีการตรวจสภาพเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร เชน เครื่องพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืช 
อุปกรณการเก็บเกี่ยว กอนนําออกไปใชงาน และหลังใชงานเสร็จแลวตองทําความสะอาดทุกครั้งกอนนาํไปเกบ็
ในสถานที่เก็บ 
 2.2.2 มีการตรวจซอมบํารุงรักษาเครื ่องมือและอุปกรณการเกษตร ตามแผนการบํารุงรักษาที่
กําหนดไว พรอมทั้งบันทึกผลการตรวจซอมทุกครั้ง ลงในแบบบันทึก 
 2.2.3 เครื ่องมือ อุปกรณ และภาชนะที่ใชในการบรรจุ และขนสงผลิตผล ตองมีการทําความ
สะอาดทุกครั้งกอนการใชงาน และเมื่อใชงานเสร็จแลวตองทําความสะอาดกอนนําไปเก็บ 
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 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. แบบบนัทกึ แหลงที่มาของปจจยัการผลิต 

 3.2 การตรวจสอบคุณสมบัตขิองปจจัยการผลิตท่ีสําคัญ 
ปจจัยการผลิตที่สําคัญ ที่ไมสามารถตรวจสอบแหลงที่มาได หรือไมนาเชื่อถือ  ตองสงปจจัยการผลิต

นั้นไปยังหนวยงาน หรือหองปฏิบัติการที่เชื่อถือไดเพื่อตรวจวิเคราะห บันทึกรายละเอียดการเก็บตัวอยางปจจัย
การผลิตลงในแบบบันทึก รวมทั้งเก็บใบแจงผลการวิเคราะหไวเปนหลักฐาน 
 
4. การปฏิบตัิและการควบคุมการผลิต 
 4.1 การจัดการในกระบวนการผลิต   

การจัดการในกระบวนการผลิต จะมี ระเบยีบปฏิบัติของแตละประเด็นตามความเหมาะสมในแตละ
พืช  การปฏิบัติตองดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ในแตละพืช 
 4.1.1 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นคุณภาพ (quality 
attributes) ที่เกี่ยวของในเชิงการคาเฉพาะเรื่องของพืชนั้น ๆ 
 4.2.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นความปลอดภัย (safety) 
ดานสารเคมี (chemical) ดานจุลินทรีย (microbial) และดานกายภาพ (physical) 
 4.2.3 มีขั้นตอนการปฏิบัติ เกี่ยวกับการควบคุมกระบวนการผลิตในประเด็นสุขอนามัยพืช 
(phytosanitary) ดานโรค แมลง และศัตรูพืช 
 4.2 การจัดการประเด็นท่ัวไป 
 ขอพึงปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบตัิหลังการเก็บเกี่ยว 
 4.2.1 ควรใชเครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะ ใหสอดคลองกับธรรมชาติของแตละพืช เพื่อปองกันการช้ํา
ของผลิตผลเนื่องจากการเก็บเกี่ยว 
 4.2.2 ตองมีวัสดุปูรองพื้นในบริเวณที่พักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในฟารม เพื่อปองกันการปนเปอนของ 
จุลินทรีย ส่ิงปฏิกูล เศษดิน และสิ่งสกปรก หรือส่ิงที่เปนอันตรายอื่น ๆ จากพื้นดิน 
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 4.2.3 ภาชนะที่ใชในการบรรจุและการขนสงผลิตผล ตองแยกตางหากจากภาชนะที่ใชในการขนยาย 
หรือขนสงสารเคมี หรือปุย เพื่อปองกันการปนเปอนสารเคมีทางการเกษตรและจุลินทรียที่เปนอันตรายตอการ
บริโภค และความเสียหายของผลิตผล 
 4.2.4 ในกรณีที่ไมสามารถแยกภาชนะบรรจุผลิตผล และภาชนะขนยายสารเคมีหรือปุยได ตองทํา
ความสะอาดจนแนใจวาไมมีการปนเปอนดังกลาว 
 4.2.5 ภาชนะที่ใชในการบรรจุขั้นตนเพื่อการขนถายภายในฟารมไปยังพื้นที่คัดแยกบรรจุ ตอง
เหมาะสม มีรูปแบบภาชนะ มีวัสดุกรุภายในภาชนะเพื่อปองกันการกระแทกเสียดสี 
 4.2.6 การจัดวางผลิตผลในบริเวณที่พักผลิตผลที่เก็บเกี่ยวในฟารมตองเหมาะสมกับธรรมชาติของ
แตละพืชเพื่อปองกันคราบเปอนจากน้ํายางในผล หรือรอยแผลที่เกิดจากการขูดขีด หรือกระแทกกัน รวมทั้ง
ปญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความรอน และแสงแดด 
 4.2.7 การเคลื่อนยายผลิตผลภายในฟารม ควรปฏิบัติดวยความระมัดระวัง 
 4.3 การควบคุมการคละปนของผลิตผลดอยคณุภาพ 
 4.3.1 มีกระบวนการคัดแยกใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและ
ผูบริโภค 
 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 แบบบนัทกึการปฏิบัติงานฟารม 
 5.1.8 เอกสารสนบัสนุน 
 5.1.9 หลักฐานการฝกอบรม การจัดซื้อ จัดหาปจจยัการผลิต (ถามี) 
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 5.1.10 หลักฐานผลการตรวจวิเคราะห ดนิ น้ํา ปจจัยการผลติ และสารตกคางในผลิตผลทีฟ่ารมไดมกีาร
ดําเนินการเพือ่ใหบรรลุตามวตัถุประสงคคณุภาพ ตามความจําเปน 
 5.1.11 เอกสารอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการเพือ่บรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ   รวมถึงขอสัญญา
ในการจดั-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 ใหมีการจัดเกบ็เอกสารเปนหมวดหมู แยกเปนฤดูการผลิตแตละฤดูกาล เพื่อสะดวกตอการตรวจสอบ  
และการนํามาใช 
 6.2 เก็บรักษาแบบบันทึกการปฏิบัติงานและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ไวเปนอยางดี 
อยางนอย 3 ปของการผลิตติดตอกัน หรือตามที่ผูประกอบการ หรือคูคาตองการ เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลัง
ได 
 6.3 ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ และเอกสาร
อ่ืนที่เกี่ยวของ ผูประกอบการตองบันทึกการแกไขลงในแบบบันทึกการควบคุมเอกสาร 
 
7. การจัดการเพื่อใหสามารถเก็บเกี่ยวทุเรียนแกไดถูกตอง 
 รายละเอียดการปฏิบัติงานเพื่อใหสามารถเก็บเกีย่วทุเรียนแกไดถูกตอง ไดแก 

 7.1 การเตรียมตนหลังการเก็บเกี่ยว  

  7.1.1  การปองกันกําจดัโรคทุเรียนที่สําคัญ 

     โรคใบไหม  เกิดจากเชื้อแอนแทรคโนส ชวงใบเพสลาด แสดงอาการใบไหมสีน้ําตาลออน 
ของใบสีน้ําตาลเขม ถาพบเสียหาย 30%ของพื้นที่ใบ พนดวยสารเบโนมิล 50%ดับบลิวพี อัตรา 10 กรัม หรือ
คอปเปอรออกซีคลอไรด  80%ดับบลิวพี  อัตรา 30-50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

     โรคใบติด  แสดงอาการใบไหมและแหงติดกันเปนกระจุกเชื่อมติดกนัดวยเสนใยของเชื้อ
รา และมีใบรวงมาก อาการเพียงเล็กนอยใหตัดเผาทําลาย อาการรุนแรงใหพนดวยสารคารเบนดาซิม 60%
ดับบลิวพี อัตรา 10 กรัมตอน้าํ 20 ลิตร  

     โรคจากเชื้อราไฟทอปธอราเขาทําลายใบ  แสดงอาการใบช้ําดําตายนึ่งคลายน้ํารอนลวก 
พนดวยสารเมทาแลกซิล 80  %ดับบลิวพี  อัตรา 30-50  กรัม หรือฟอสเอทธิล อลูมินั่ม  80%ดับบลิวพี  อัตรา 
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30-50 กรัมหรือสารฟอสฟอรัส แอซิด อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ใหทั้งภายในและภายนอกทรงพุม
     โรคจากเชื้อราไฟทอปธอราเขาทําลายรากและโคนตน  พบใบซีดไมสดใสหรือใบเหลือง
คลายขาดน้ํา ใบเริ่มรวงจากปลายกิ่งเปนอาการเรื้อรังซ้ําซากทุกป เชื้อสาเหตุเขาทําลายที่ระบบรากฝอยหรือ
บริเวณโคนตน ใชสารเมทาแลกซิล 80%ดบับลิวพี  อัตรา 200 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ราดใตทรงพุมใหทั่ว และ
กระตุนการเจริญเติบโตของรากดวยการพนปุยเกลด็ที่มีจลุธาตุผสมอยูดวย สูตร 15-30-15 หรือ 20-20-20 อัตรา 
60 กรัม+กรดฮวิมิค อัตรา 100 มิลลิลิตร ในน้ํา 20 ลิตร ราดใหทัว่ใตทรงพุม ใหน้ําสม่ําเสมอสัปดาหละครั้ง 
รวม 2-3 คร้ังติดตอกัน 

     โรคเชื้อราไฟทอปธอราเขาทําลายที่ลําตนและกิ่ง  พบใบเหลืองเปนบางกิ่งและมคีราบน้ํา
บริเวณเปลือก เมื่อใชมีดขูดบริเวณที่เปนคราบน้ําจะพบเยื่อใตเปลือกเปนแผลสีน้ําตาล ถาพบอาการเลกนอย
นําไปเผาทําลายหรือทาแผลดวยสารเมทาแลกซิล 25%ดับบลิวพี หรือ 35%เอสดี อัตรา 50-60 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร 
หรือสารเมทาแลกซิล 25%ดับบลิวพี อัตรา 300 กรัม ผสมฝุนแดงทาหนายาง อัตรา 100 กรัมตอน้าํ 1 ลิตรหรือ
สารฟอสเอทธิล อะลูมินั่ม 80-100 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ถาอาการรุนแรง ใชฟอสฟอรัส แอซิด 40% ผสมน้ํา 
อัตรา 1:1 โดยปริมาตร ใสในกระบอกฉดียา เจาะเปลือกลําตนสูงจากพืน้ดิน 1-2 ฟุต ฉีดน้ํายาเขาลําตนในอัตรา 
20 มิลลิลิตร/ตน 

     โรคราสีชมพู  พบเสนใยสีขาวแกมชมพูปกคลุมผิวกิง่ แสดงอาการเล็กนอย ควรตดัและเผา
ทําลาย ถาโรคระบาดรุนแรงพนดวยสารคอปเปอรออกซีคลอไรด 85%ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัม หรือสารคาร-
เบนดาซิม 60%ดับบลิวพี อัตรา 10 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร พนบริเวณกิ่งในทรงพุมใหทัว่ 

  7.1.2  การใสปุยเพื่อเพิ่มความสมบูรณตน  ใสปุยที่หมักตัวสมบูรณแลว อัตรา 20-30 กิโลกรัม/ตน ใส
ปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา (กิโลกรัม/ตน) 3 เทาของเสนผาศูนยกลางทรงพุม โดยคลุกปุยดวย
กรดฮิวมิค อัตราปุยเคมี 1 กิโลกรัม/กรดฮวิมิค 30 มิลลิลิตร หวานใหทั่วใตทรงพุม และพนดวยปุยทางใบหรือ
สูตรทางดวน (คารโบไฮเดรตสําเร็จรูป 20 มิลลิลิตร+กรดฮิวมิค 20 มิลลิลิตร+ปุยเกล็ด 15-30-15 หรือ 20-20-20 
ที่มีธาตุรองและจุลธาตุรวมดวย อัตรา 60 กรัม+สารจับใบผสมรวมกันในน้ํา 20 ลิตร) จํานวน 1-2 คร้ัง ในชวง
ใบเพสลาด 

  7.1.3  การปองกันกําจดัแมลงศัตรูทุเรียนและวัชพืชในสวน   

   7.1.3.1  การปองกันกําจดัแมลง 

      เพล้ียไกแจ  เพล้ียจักจั่นฝอย และหนอนกินใบ พนดวยสารแลมปดาไซฮาโลทริน 
2.5%อีซี อัตรา 10 มิลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือ คารบาริล 85%ดับบลิวพี อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือไซ
เปอรเมทริน/โฟซาโลน 6.25%/22.5%อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 7 – 10 วัน เมื่อสํารวจพบแมลง
เกินคาควบคุมใหปฏิบัติเชนนี้จนใบแก 
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      ไรแดง  พนดวยสารโพรพารไกต 30%ดับบลิวพี อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือ 
อะมีทราช 20%อีซี  อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารเฮกซีไทอะซอกซ 1.8%อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 20 ลิตร 

       หนอนดวงหนวดยาว  พนอิมิดาโคลพริด 10%เอสแอล อัตรา 30 มิลลิลิตร หรือ 
อะเซททามิพริด 20%เอสพี อัตรา 30 กรัม หรือไธอะมีโทแซม 25%ดับบลิวพี อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร โดย
พนใหโชกเฉพาะบริเวณลําตนจากโคนถึงยอดและกิ่งขนาดใหญ 

   7.1.3.2 การปองกันกําจดัวัชพืช  สํารวจวชัพืชฤดูเดียว (หญาขจรจบ, หญาตีนนก ฯลฯ)  หรือ
วัชพืชขามป (หญาคา,หญาชันกาด,หญาแหวหมูฯลฯ) มากกวาหรือเทากับ 90%ของพื้นที่ทั้งหมดและมีความสูง
เฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 30 ซม. ตัดใหส้ันทุก 1-2  เดือน ดวยเครือ่งตัดหญา หรือใชสารไกลโฟเสท 48%เอส
เอล อัตรา 500-600 มิลลิลิตร  หรือ กลูโฟซิเนต แอมโมเนยี 48%เอสแอล อัตรา 1,000-2,000 มิลลิลิตรตอน้ํา 60-
80 ลิตร/ไร พน 1 คร้ังหลังวชัพืชงอกและมีใบมากที่สุด   

  เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก การปองกันกําจัดศัตรูทุเรียนระยะการเตรียมตนหลังการเก็บเกีย่ว 

7.2 การเตรียมตนกอนการออกดอก 
  7.2.1  การจัดการปุยเพื่อสงเสริมการออกดอก  กอนออกดอกประมาณ 2 เดือน ใสปุยเคมีสูตร 8-24-
24 หรือ 12-24-12 อัตรา (กก./ตน)  อัตรา 1ใน3เทาของเสนผาศูนยกลางทรงพุม หรือพนปุยทางใบสตูร 0-52-34 
อัตรา 150  กรัมตอน้ํา 20 ลิตร จํานวน 2 คร้ัง หางกัน 7-10 วัน กรณีทีช่วงแลงไมยาวนานเพียงพอในการชักนํา

การออกดอกใชน-ูกอล® อัตรา 300 มิลลิลิตร+นิวตริแพลนท 100 มลิลิลิตร+ปุยเกล็ดสูตร 0-42-56 อัตรา 300 
กรัม ผสมรวมกันในน้ํา 20 ลิตร ราดใตทรงพุมใหทัว่ 
  7.2.2  การจัดการน้ําเพื่อชักนาํการออกดอก    
     กรณีอุณหภูมิ18-35Co ใหน้ําประมาณ 30%ของการใหน้ําปกติ จนสังเกตุเห็นตาดอกระยะ
ไขปลา (จุดเลก็สีขาวครีมใตทองกิ่ง) ชัดเจนจึงใหน้ําครั้งตอไปในอัตราปกติ 
     กรณีอุณหภูมิต่ํา 18Co ใหน้ําประมาณ 20-25%ของการใหน้ําปกตวิันเวนวันจนสังเกตุเห็น
ตาดอกระยะไขปลาชัดเจนจงึใหน้ําปกต ิ
     กรณีอุณหภูมิต่ํา 36Co ใหน้ําประมาณ 30%ของการใหน้ําปกตจินสงัเกตุพบตาดอกระยะไข
ปลาชัดเจนแลวจึงใหน้ําปกต ิ
 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก การประเมินความแกจากลักษณะภายนอก 
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 7.3   การจัดการตนระยะออกดอกถึงกอนการเก็บเก่ียว 
  7.3.1  การจัดการปุยเพื่อใหออกดอกสม่ําเสมอพรอมกันทั้งตน  เมื่อเร่ิมสังเกตพบตาดอกระยะไขปลา 
ใหพนดวยปุยโพแทสเซียมไนเตรท 13-0-46 อัตรา 100-200 กรัม รวมกับสารสกัดจากสาหรายทะเล อัตรา 60 
มิลลิลิตร ผสมน้ํา 20 ลิตร พนใหทัว่ทรงพุม 
  7.3.2  การตัดแตงชอดอก  จาํนวนชอดอกตองไมเกิน 6 ชอดอก/ความยาวกิ่ง 1 เมตร ประเมินจํานวน
ชอดอกในแตละรุนหลังออกดอก 5 สัปดาห เมื่อพบวามีดอกมากกวา 1 รุน ในกิ่งเดียวกัน และจาํนวนเกินคา
ควบคุม ตองตัดแตงชอดอกใหเหลือในปริมาณที่เหมาะสม 1-2 รุน 
  7.3.3  การปองกันกําจดัแมลงศัตรูทําลายดอกทุเรียน   
     เพล้ียไฟ  สํารวจพบเพลีย้ไฟมากกวา 5 ตัวตอชอดอก พนดวยสารแลมปดาไซฮาโลทริน 
2.5%อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตร หรือ สารอิมิดาโคลพริด 10%เอสแอล อัตรา 10 มิลิลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน 
20%อีซี อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือสารฟโปรนิล 5%เอสซี อัตรา 10 มิลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พนเฉพาะดอกพอเปยก 
     หนอนกนิดอก  พบหนอนกนิดอกทําความเสียหายมากกวาหรือเทากับ 20%ของดอก
ทั้งหมดบนตน พนดวยสารแลมปดาไซฮาโลทริน 2.5%อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร หรือสารคารโบซัลแฟน 20%อีซี  
อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือสารไซเพอรเมทริน/โฟซาโลน 
 6.25%/22.5%อีซี  อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
  7.3.4  การปองกันกําจดัโรคทําลายดอกทุเรียน   
     โรคจากเชือ้ราไฟทอปธอรา  พบดอกถูกทําลายมากกวาหรือเทากบั 20%ของดอกทั้งหมด
บนตน พนดวยสารฟอสฟอรัส แอซิด อัตรา 30-50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารฟอสเอทธิล อะลูมินั่ม 80%
ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมตอน้าํ 20 ลิตร 
     โรคแอนแทรคโนส  พนดวยสารเบโนมิล 50%ดับบลิวพี อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
หรือสารคอปเปอรออกซีคลอไรด 85%ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
  7.3.5  การจัดการปุยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเกสร   หลังการตัดแตงดอกจํานวนรุน/ดอก
มากกวา 1 รุน หรือมี%กิ่งออกดอกนอยกวา 60%ของกิ่งที่สามารถออกดอกได และจํานวนชอดอกนอยกวา 3 
ชอดอกตอความยาวกิ่ง 1 เมตร ควรพนดวยปุยทางใบที่มธีาตุแคลเซียมและโบรอนจํานวน 1 คร้ัง ที่ดอกและใบ
ใหทั่วพอเปยก เมื่อดอกอายุ 6 สัปดาห 
  7.3.6  การจัดการน้ําเพื่อเพิม่การติดผล  ลดปริมาณการใหน้ําลงเมื่อดอกอายุ 7 สัปดาห จาก 60%ของ
การใหน้ําปกตเิหลือ 20-25% โดยใหน้ําทุกวันในชวงดอกบาน หากอุณหภูมิอากาศสูงกวา 36Co  หรือลด
ปริมาณการใหน้ําลงจนทําใหดอกทุเรียนบานในชวงเวลาประมาณ 15.00 น. หากดอกบานเร็วเกนิไป ตองลด
ปริมาณการใหน้ําลงอีกและหากดอกบานชาเกินไปตองเพิ่มปริมาณการใหน้ําจนดอกบานในชวงวลาที่เหมาะ- 
สม 
  7.3.7  การชวยผสมเกสรเพิม่การติดผล  ชวยผสมเกสรโดยใชละอองเกสรจากตนตางพันธุหรือตาง
ตนโดยใชแปรงขนออนชวยปายละอองเกสรตัวผูใหตกบนปลายเกสรตัวเมียในชวงเวลา 18.30-21.30 น. 
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  7.3.8  การใหน้ําเพื่อปองกันผลออนรวง   เมื่อผลออนอายุ 0-2 สัปดาห ใหน้ําในอัตรา 20-25%ของ
การใหน้ําปกต ิ โดยรักษาระดับน้ําใหสม่ําเสมอ หากมีอุณหภูมิอากาศต่ํากวา 17Co ตองใหน้ําในอตัรา 15-20%
ของการใหน้ําปกติ ในชวงเชามืด รวมกบัการพนปุยทางใบที่มีธาตุรองและจุลธาตุรวมดวยจนอายุ ผลเกิน 3 
สัปดาห กรณทีี่มีน้ําคางมากควรพนปุยทางใบที่มีธาตุรองและจุลธาตุรวมดวยเพื่อลดอาการผลรวง เมื่อผลมีอายุ 
2.5 สัปดาหคอยๆ เพิ่มปริมาณการใหน้ําจากอัตรา 20-25%เปน 70%ของการใหน้ําปกติ เมื่อผลอายุครบ 4 
สัปดาหหลังดอกบาน 
  7.3.9  การตัดแตงผล 
     การตัดแตงผลครั้งที่ 1     ตัดแตงผลที่มีขนาดเล็ก รูปทรงบิดเบี้ยว และไมอยูในตาํแหนงที่
ตองการออก โดยเหลือผลไวประมาณ 2-3 เทาของจํานวนผลที่ตองการไวจริง (โดยการประเมนิจํานวน 1 ผล
ตอใบสมบูรณประมาณ 330ใบ) 
     การตัดแตงผลครั้งที่ 2     โดยปกติเมื่อผลอายุ 6 สัปดาห จะมีขยายตัวดานยาวสผิีวผลเขียว
สดใส หนามมขีนาดปกติ เรียวเล็ก และปลายหนามแหลมออก ตัดแตงผลที่มีการพัฒนาการผิดปกต ิ
      การตัดแตงผลครั้งที่ 3      โดยปกติเมื่อผลอายุ 8 สัปดาหจะเริ่มขยายตัวดานกวางอยาง 
รวดเร็ว สีผิวผลเขียวสดใส หนามเขียว และมีขนาดปกติ ตัดแตงผลที่มีการพัฒนาการผิดปกติ และผลที่มีโรค 
หรือแมลงเขาทําลายทิ้ง 
     การตัดแตงผลครั้งที่ 4       เชนเดยีวกับการตัดแตงครั้งที่ 3 แตปฏิบัติเมื่อผลมีอายุ 9 สัปดาห 
ซ่ึงการตัดแตงครั้งนี้มีผลตอรูปทรง และลักษณะหนามของผลโดยเฉพาะพันธุหมอนทอง 
     การตัดแตงผลครั้งสุดทาย   เชนเดยีวกับการตัดแตงครัง้ที่ 4 แตปฏิบัติเมื่อผลขึ้นพูเสร็จสิ้น
แลว และเปนการสงเสริมการพัฒนาการของผล โดยวิธีการตัดแตงผลใหสอดคลองกับความสามารถในการ
เล้ียงผลเปนครั้งสุดทาย เมื่ออายุผลประมาณ 10-12 สัปดาห 
  7.3.10  การใสปุยเพื่อสงเสริมการพัฒนาการของผล   
     เมื่อผลมีอายุ 5-7 สัปดาห  ใสปุยสูตร 12-12-17 หรือ 8-24-24 หรือ 13-13-21 อัตราเปน กก.
ตอตน เทากับ 1ใน3เทาของเสนผาศูนยกลางทรงพุม (หรือใหปุยตามคําแนะนําตามคาวิเคราะหของดินและใบ) 
     เมื่อผลมีอายุ 10-11 สัปดาห  ใสปุยสูตร 0-0-50 หรือ 0-0-60 อัตรา 1-2 กก./ตน (หรือใหปุย
ตามคําแนะนําตามคาวิเคราะหของดินและใบ) โดยวิธีหวานใหทัว่ใตทรงพุม เพื่อสงเสริมคุณภาพของเนื้อ 
  7.3.11  การจัดการน้ําเพื่อสงเสริมการพัฒนาการของผล  เพิ่มปริมาณการใหน้ําจาก 70% เปน 85%
ของการใหน้ําปกติ เมื่อผลมีอายุประมาณ 10-11 สัปดาห 
  7.3.12  การจัดการเพื่อผลิตทุเรียนที่ปราศจากอาการแกนเตาเผาและไสซึม   
   7.3.12.1  การเสริมสรางและรักษาระดับความสมบูรณตนใหมากกวาเกณฑทีก่ําหนด โดยตน
ทุเรียนตองมีความสมบูรณสูงกวา 60% (ตนทุเรียนมีความสมบูรณตน 60%เปนตน ทุเรียนที่มใีบแกนอย ไม
สดใส ใบและกิ่งไดรับความเสียหาย เนื่องจากการทําลายของศัตรูทุเรียนมากกวา 30%ของพื้นที่ใบทั้งตน และ
จํานวนกิ่งทั้งตน ตามลําดับ ลําตนและระบบรากมีอาการหรือรองรอยของโรครากเนา โคนเนามากกวา 10%
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ของพื้นที่ผิวลําตนและระบบราก)  เมื่อตนทุเรียนเริ่มมีความสมบูรณตนต่ําลง พนดวยปุยทางใบที่มีธาตุหลัก 
ธาตุรองและจลุธาตุ ครบถวนหรือพนดวยสูตรทางดวน จํานวน 1-2 คร้ัง จนสามารถรักษาสภาพความสมบูรณ
ตนไดสูงกวา 60% 
   7.3.12.2  การปองกันกําจดัใบออนในชวงวิกฤตระหวางการพัฒนาการของผล 
      การปองกันการแตกใบออน  เมื่อผลทุเรียนบนตนที่มคีวามสมบูรณนอยกวา 60% 
มีอายุ 7 สัปดาห พนดวยสารเมพิควอทคลอไรด 1.5% อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ใหทัว่ตน เพือ่ชะลอการ
แตกใบออน 
      การปลิดใบออน  สํารวจการแตกใบออน โดยสังเกตการพัฒนาของเกล็ดหุมตา 
หากพบวาเริ่มมีการพัฒนาการในชวงผลอายุ 8-10 สัปดาห ตองพนดวยปุยโพแทสเซียมไนเตรท อัตรา 100-200 
กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ใหทั่วดานนอกของทรงพม เพื่อปลิดใบออน 
      การลดความเสียหายของการแตกใบออน  สํารวจปรมิาณหรือ % การแตกใบออน
หลังจากปลิดใบออนแลว 3 วัน หากยังม ี % ใบออนมากกวา 50% ตองพนดวยสูตรทางดวน (คารโบไฮเดรต
สําเร็จรูป อัตรา 20 มิลลิลิตร+ปุยเกล็ด 15-30-15 ที่มีธาตุรองและจลุธาตุรวมดวย อัตรา 60 กรัม+กรดฮิวมิค 
อัตรา 20 มิลลิลิตรผสมรวมในน้ํา 20 ลิตร) รวมกับสารมีพิควอทคลอไรด ความเขมขน 37.5 ppm เฉพาะตนที่มี
สภาพความสมบูรณตนมากกวา 60% และแตกใบออนมากกวา 50% สําหรับตนที่มีความสมบูรณตนนอยกวา 
60% และมกีารแตกใบออนมากกวา 50% ตองทําเครื่องหมายแยกกลุมใหชัดเจน และตองเก็บเกีย่วผลแยกจาก
ผลผลิตคุณภาพ 
   7.3.12.3  การจัดการเพื่อปองกันการคละปนของผลที่มีอาการแกนเตาเผาและไสซึม 
    ทําเครื่องหมายแยกตนทเุรียนที่มีความสมบูรณตนนอยกวา 60% และมีการแตกใบ
ออนมากกวา 50% ในชวงที่ผลมีอาย ุ 8-10 สัปดาหออกจากตนปกติใหชัดเจน และใชวัสดทุี่คงทนบันทึก
ความหมายของเครื่องหมายไวใหละเอียด เขาใจงาย ควบคุมใหเก็บเกีย่วผลผลิตแยกจากกันระหวางตนทุเรียนที่
เปนปญหาและตนทุเรียนปกติ แลวคัดแยกครั้งสุดทายหลังเก็บเกีย่ว โดยตรวจสอบลกัษณะภายนอก คือ ผลจะมี
หนามเล็กเกิดแทรกอยูระหวางหนามปกตขิองทุเรียนภาษาทองถ่ินเรียกวา “นมหนาม”  ตรงบริเวณใกลขั้วผล 
ผลมีอาการกนจีบหัวรวบปลายหนามแตก หนามถี่และสุกไมสม่ําเสมอทั้งผล (การสุกไมสม่ําเสมอจะเกดิกบั
พันธุหมอนทองเทานั้น) ตองตรวจสอบและคัดแยกทุกผล เพื่อใหมัน่ใจวาไมมีทุเรียนดอยคุณภาพคละปนกับ
ทุเรียนคุณภาพ 
  เอกสารที่เก่ียวของ 
   1.  แบบบันทกึ การแตกใบออนของทุเรียน 
   2.  แบบบันทกึ การจัดการเพื่อชะลอการพัฒนาการของใบออน 
   3.  แบบบันทกึ การปองกันการคละปนของผลิตผลที่มีอาการแกน เตาเผา และไสซึม 
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8.  การจัดการเพื่อผลิตทุเรียนท่ีปลอดจากศัตรูพืช 
 8.1 การสํารวจการเขาทําลายและการปองกันกําจดัศัตรูทําลายผลทุเรียน   สํารวจชนิดและปริมาณของศัตรู
ทําลายผลทุเรียนทุก 7-10 วนั ตั้งแตผลอายุ 4 สัปดาห ถึง 2 สัปดาหกอนการเก็บเกี่ยว โดยการจําแนกชนิดของ
แมลงหรือโรคที่ทําลายผล และประเมินความเสียหายของการทําลายเพื่อเปรียบเทียบกับคาควบคุมและกําจัด
ดวยวิธีการดังนี้ 
      หนอนเจาะเมล็ด  พนดวยสารไซเพอรเมทริน/โฟซาโลน 6.25%/22.5%อีซี  อัตรา 
40 มิลลิลิตร หรือสารไดอะซินอน 60%อีซี  อัตรา 40 มิลลิลิตร หรือสารคารบาริล 85%ดับบลิวพี อัตรา 60 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และตองหยุดใชสารเคมีกอนเก็บเกี่ยว 15 วนั 
      หนอนกนิขั้วผล  พนดวยสารแลมปดาไซฮาโลทริน 2.5%อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร
หรือสารคารโบซัลแฟน 20%อีซี  อัตรา 50 มิลลิลิตร หรือสารไซเพอรเมทริน/โฟซาโลน 6.25%/22.5%อีซี 
อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และตองหยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยว 15 วนั 
      เพล้ียแปง  ตัดแตงผลออนที่พบเพลี้ยแปงเผาทําลายทิ้งหรือพนดวยน้ําขจัดเพล้ีย
แปงในระยะตวัออน หรือโรยสารคารบาริล 85%ดับบลิวพี รอบโคนตนเพื่อปองกันการแพรระบาดโดยมดดํา
ในกรณีที่สํารวจพบเพลี้ยแปงหลังตัดแตงผลครั้งสุดทายแลว บนผลทุเรียนมากกวาหรือเทากับ 10%ของจํานวน
ผลทั้งหมดใหพนดวยสารมาลาไทออน 57%อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตรรวมกับปโตรเลียมออยล 83.9%อีซี อัตรา 1
มิลลิลิตร ผสมในน้ํา 20 ลิตร หรือใชสารคลอรไพริฟอส 50%อีซี/ไซเพอรเมทริน 5%อีซี อัตรา 30 มิลลิลิตรตอ
น้ํา 20 ลิตร พนเปนจดุเฉพาะบริเวณกลุมที่สํารวจพบ และตองหยดุใชสารเคมีกอนการเก็บเกีย่ว 15 วัน 
      หนอนเจาะผล  พนดวยสารสะเดา (เมล็ดสะเดาบด) อัตรา 1 กิโลกรัมตอน้ํา 20 
ลิตร หรือสารแลมปดาไซฮาโลทริน 2.5%อีซี อัตรา 20 มิลลิลิตร  หรือสารคารโบซัลแฟน 20%อีซี อัตรา 50
มิลลิลิตร หรือสารไซเพอรเมทริน/โฟซาโลน 6.25%/22.5%อีซี  อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร และตองหยดุ
ใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยว 15 วัน 
      โรคผลเนา  ตัดและเผาทําลายเมื่อพบผลที่เปนโรคแลวพนดวยสารฟอสเอทธิล 
อะลูมินั่ม 80%ดับบลิวพ ี อัตรา 50-80 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หรือสารฟอสฟอรัส แอซิด อัตรา 50 มิลลิลิตรตอน้ํา 
20 ลิตร ใหทั่วตน 1-2 คร้ัง และตองหยดุการใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยวอยางนอย 30 วัน 
 8.2 การปองกนัการคละปนของผลผลิตที่มีศัตรูทุเรียนตดิไปกบัผล   
    ตรวจสอบและทําเครื่องหมายเพื่อคัดแยกตนทุเรียนที่ผลผลิตมีรองรอยของการเขา
ทําลายและ/หรือตนที่ยังสํารวจพบศัตรูพืชใหชัดเจน แยกเก็บเกีย่วตนทุเรียนที่มีเครื่องหมายแยกอีกครั้ง หลัง
เก็บเกีย่วตองตรวจสอบและคัดแยกทุกผล เพื่อเพิ่มความมั่นใจวาไมมีการคละปน 
 
 
เอกสารที่เก่ียวของ 
   1.  แบบบันทกึ การปองกันกําจัดศัตรูทุเรียนระยะการพัฒนาการของผล  
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9.  การจัดการเพื่อผลิตทุเรียนท่ีปลอดภยัจากสารพิษตกคาง 
   รายละเอียดการปฏิบัติงาน เพื่อผลิตทุเรียนที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง ไดแก 
     ใชสารเคมี ชนิด อัตรา และเวลา ตามรายละเอียดในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุมการ
ผลิตทุเรียน 
     ตองใชสารเคมีที่ถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และมีคําแนะนําบนฉลาก
ใหใชกับพืชนัน้ ๆ 
    ตองไมใชสารเคมีที่ระบุในทะเบยีนวัตถุอันตรายที่หามใช (รายช่ือวัตถุอันตรายทีห่ามใช
ทางการเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535) และตองหยุดใชสารเคมีกอน
การเก็บเกีย่วตามเวลาที่ระบุในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุมการผลิตทุเรียน และเอกสารสนับสนุน การใช
สารเคมีอยางปลอดภัยในการผลิตทุเรียน 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก  การใชสารเคมีในการปองกนักําจัดโรคทุเรียน 
 2. แบบบันทึก  การปองกันกําจัดแมลงและไรศัตรูทุเรียน 
 3. แบบบันทึก  การปองกันกําจัดวัชพืชในสวนทุเรียน 
 4. แบบบันทึก  การใชปุยในการผลิตทุเรียน 
 5. เอกสารสนับสนุน          รายชื่อวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร (ไมไดขึ้น 
               ทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.  
                                                               2535) 
 6. เอกสารสนับสนุน            การใชสารเคมีอยางปลอดภยัในการผลิตทุเรียน 
 
10.   การเก็บเก่ียวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวในสวน 

 10.1  วิธีการเก็บเกี่ยว 
 10.1.1    เก็บเกี่ยวเฉพาะผลที่ประเมินผานเกณฑความแกครบทุกขั้นตอน 
 10.1.2    เก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวัง โดยใชมีดคมและสะอาดตัดเหนือปลิง หรือรอยตอของกาน
ผล แลวโรยเชอืกหรือสงใหคนที่รอรับอยูใตตนใชกระสอบปานตวัดรับผล 
 10.1.3    ระวังมิใหผลทุเรียนรวงหลน หรือสัมผัสพื้นดินโดยตรง 
 
 

 10.2   การปฏบิัติหลังการเกบ็เกี่ยว 
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 10.2.1   ขนยายผลทุเรียนจากบริเวณที่เก็บเกี่ยวไปยังโรงเรือนภายในสวนดวยความระมดัระวัง 
 10.2.2   คัดแยกผลทุเรียนที่เสียหายจากการเก็บเกีย่ว หรือมีตําหนิจากโรคและแมลงแยกไว และ
นําไปใชประโยชนตามคําแนะนําหรือแผนที่กําหนดไว 

10.2.3   วางผลทุเรียนใหเปนระเบียบบนแทนรองรับสินคา หรือบนวสัดุสําหรับปูรองพื้น เพื่อ 
มิใหหนามช้ําและผลทุเรียนสัมผัสพื้นโรงเรือนโดยตรง 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก การเก็บเกีย่วและการปฏิบัตหิลังการเก็บเกีย่วในสวน 

11.   การขนสงผลติผลไปยงัจุดรวบรวมสินคา 
 10.1  บรรจุผลิตผลทุเรียนในพาหนะที่ใชขนสง วางผลทุเรียนเปนชั้น ๆ จนเต็มดวยความระมัดระวัง ใช
กระสอบปาน หรือวัสดุหนานิ่มคั่นระหวางชั้นเพื่อมิใหหนามช้ํา 
 10.2   ขนสงผลิตผลทุเรียนจากสวนไปยังจุดรวบรวมสินคาดวยความระมัดระวัง ทันทีที่เก็บเกี่ยวและ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่วในสวนเสร็จเรยีบรอยแลว 
  
12   การควบคมุการคละปนของผลติผลทีด่อยคุณภาพกบัผลิตผลทุเรียนคุณภาพ 

 12.1 ตรวจสอบการคละปนของทุเรียนออน   
   สังเกตจากลักษณะภายนอก และภายในของผลทุเรียนตามรายละเอียดในวิธีปฏิบัติการประเมิน
ความแกจากลกัษณะภายนอก และวิธีปฏิบัติการประเมินความแกจากลกัษณะภายใน 
     เลือกและคัดแยกผลทุเรียนออน แยกไวตางหากเพื่อนําไปทําลาย 
  จัดเรยีงผลทุเรียนที่ผานการตรวจสอบการคละปนแลวใหเปนระเบยีบบนแทนรองรับสินคา หรือ
บนวัสดุสําหรับปูรองพื้น เพื่อมิใหหนามช้ํา และผลทุเรียนสัมผัสพื้นโรงเรือนโดยตรง เพื่อรอขนสงไปยังจดุ
รวบรวมสินคา 

 12.2 ตรวจสอบการคละปนของทุเรียนท่ีมีอาการแกน เตาเผา และไสซึม  
  ตรวจสอบการคละปนผลิตผลจากตนทุเรียนที่มีความสมบูรณนอย และแตกใบออนมากกวา 
50% ของจํานวนยอดทั้งหมด โดยสังเกต 
  หนามเล็กเกดิแทรกอยูระหวางหนามปกตขิองทุเรียน ภาษาทองถ่ินเรียก “นมหนาม” 
โดยเฉพาะบริเวณใกลกานผล 
  ผลมีอาการกนจีบ หัวรวบ ปลายหนามแตก หนามถี่ และสุกไมสม่ําเสมอในแตละพูและทั้ง
ผล โดยเฉพาะพันธุหมอนทอง 
  เลือกและคัดแยกผลทุเรียนทีม่ีลักษณะในขอ 12.2 แยกไวตางหาก เพื่อนาํไปใช 
ประโยชนอ่ืน ๆ ภายในสวน 
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 12.3   ตรวจสอบและคัดแยกผลทุเรียนท่ีมีศัตรูทุเรียนเขาทําลาย 
 12.3.1   ตรวจสอบและคัดแยกผลทุเรียนทีเ่กบ็เกี่ยวแลว และมหีนอนเจาะเมลด็เขาทําลาย โดยสังเกตผิว
ผลบางตาํแหนงมีสีเหลืองเดนกวาบริเวณขางเคียง และสุมตัวอยางผลทุเรียนที่คาดวาจะมีหนอนเจาะเมล็ด
ทําลาย จํานวนไมนอยกวา 10 ผล นํามาผึ่งไวกลางแดดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง เพื่อเรงใหหนอนเจาะเมล็ดออก
นอกผลทุเรียน 
 12.3.2   เมื่อดําเนนิการขอ 12.3.1 แลว พบผลที่มีหนอนเจาะเมล็ดทําลาย จํานวนมากกวาหรือ
มากกวา 1 ผล ตองนําผลทุเรียนทั้งหมดที่เก็บเกีย่วแลวมาพักไวในโรงเรือน อยางนอย 1 คืน แลวคัดแยกผลที่มี
หนอนเจาะเมล็ดทําลายแยกไวตางหาก 
 12.3.3   แยกผลทุเรียนที่มศีัตรูทุเรียนอื่น ๆ เขาทําลายไวตางหาก แลวนําไปจดัการตามคําแนะนาํ 
หรือใชประโยชนตามแผนทีก่ําหนดไว 
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