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(ก)   นโยบายคุณภาพ 

นโยบายคุณภาพลิ้นจี่ 

"เราจะผลิตล้ินจี่ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีพงึพอใจของคูคาและผูบริโภค" 
 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคณุภาพลิน้จี ่ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตล้ินจี่ ภายใต “ระบบการ
จัดการคุณภาพ : GAP ล้ินจี่” ของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ จะดําเนนิการดงันี้ 

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

 
 ในฐานะ “เกษตรกร” การผลิตล้ินจี่ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ล้ินจี่” ยืนยันการ
ผลิตล้ินจี่เพื่อใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน ตาม “ระเบียบปฏิบัติ GAP ระบบการผลิตล้ินจี่ระดับ
เกษตรกร” เพื่อเสริมสรางความเชื่อมั่นในสินคาล้ินจี่ไทย ดังนี้ 

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

 
 
    
    ลงชื่อ ........................................................................ 
               (……………………………..….....) 
        “เกษตรกร” ผลิตล้ินจี่  
                                                        ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ล้ินจี่” 
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(ข)   วัตถุประสงคคุณภาพ 
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วัตถุประสงคคุณภาพลิ้นจี ่
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(ข)   วัตถุประสงคคุณภาพ 
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วัตถุประสงคคุณภาพลิ้นจี่ 

 
 ในฐานะ“เกษตรกร” การผลิตล้ินจี่ ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ล้ินจี่” ของกรม
วิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  กําหนดวัตถุประสงคคุณภาพ ดังนี้ 

1. ผลิตล้ินจี่ที่มีสีผิวและขนาดผลสม่ําเสมอภายในชอผล 
2. ผลิตล้ินจี่ที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
3. ผลิตล้ินจี่ที่ปลอดจากศัตรูพืช 
 
 
 

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( )   ค แผนควบคุมการผลิต                                                 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนควบคุมการผลิตลิน้จี่ 
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( )   ค แผนควบคุมการผลิต                                                

 
แผนควบคุมการผลิตล้ินจี ่

 
 เพื่อใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพล้ินจี่ “เราจะผลิตลิ้นจ่ีท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนท่ีพึง
พอใจของคูคาและผูบริโภค”  และบรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพลิ้นจี่  ดังนี้  

1. ผลิตล้ินจี่ที่มีสีผิวและขนาดผลสม่ําเสมอภายในชอผล 
2. ผลิตล้ินจี่ที่ปลอดจากศัตรูพืช 
3. ผลิตล้ินจี่ที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง 
 

 ในฐานะ“เกษตรกร” การผลิตล้ินจี่ ภายใต “ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP ล้ินจ่ี” ของ 
กรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  มีแผนควบคุมการผลิต  ดังในรายละเอียดที่แนบ 
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(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 

1. การเตรียมตนหลัง
การเก็บเกี่ยว 

       
       
ทรงพุม
ทึบ แตก
ใบออนชา 

ตัดแตงกิ่งตาม
คําแนะนํา 

CP ทรงพุมโปรง ไมมีกิ่ง
ประสานติดกนั 

อยาใหทรงพุมทรงทึบ หลังเก็บเกีย่วผลผลิต ตัดแตงกิ่ง
เปดกลางทรงพุมใหแสงแดด
สองผานและควบคุมความสูง 
รวมทั้งตัดกิ่งที่ประสานกัน 
และกิ่งที่ถูกโรคและแมลง
ทําลาย 

วัน-เดือน-ปที่ 1.1 การตัดแตงกิ่ง • 

ปฏิบัติ 
 
 
 

1.2 การปองกัน   ตนมีความ
สมบูรณ
ต่ํา 

ปองกันแมลง
และไรศัตรูพืช
กําจัดตาม
คําแนะนํา 

CP พบการทําลายของ
หนอนชอนใบ 25%
ของใบออน หรือยอด
ออนทั้งตน หรือพบ
อาการยอดงิก 

ประเมินอาการผิดปกติของใบ
และยอดออนลิ้นจี่ เมื่อพบ
ปริมาณเกินคาควบคุมจึงกําจดั
ตามคําแนะนํา 

ชนิด อัตรา  

13 • 

  กําจัดแมลงและไร
ศัตรูพืช 

 ปริมาณชวงเวลาที่
ใช และวัน-เดอืน-ป
ที่ปฏิบัติ 

   
     

        
         
หนอนชอนใบ :  ยอดออน ใบ
ออนถูกทําลาย ทําใหแหงตาย 

หนอนชอนใบ :  พนดวยสารอิมิ
ดาโคลพริด  10%เอสแอล อัตรา 
8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อ
สํารวจพบแมลงเกินคาควบคุม 

      
      
       
       
        
      ไรกํามะหยี่ :  ดูดกินน้ําเลี้ยง ไรกํามะหยี่ :  พนดวยกํามะถัน 

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 
      บนยอดออน และใบออนทํา

ใหยอดหงกิ พลิกดูใตใบจะพบ
ขนละเอียดสั้นๆสีน้ําตาลคลาย
กํามะหยี ่

ผง 80%ดับบลิวพี อัตรา 40 
กรัมตอน้ํา 20 ลิตรหรือสารอะ
มิทราซ  20%อีซี  อัตรา 40 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ถาพบ
การทําลายเพียงเล็กนอยใหตดั
เผาทําลาย 

      
     

    
   

  
   

เมื่อพบอาการใบรวง
และอาการกิ่งแหง 

หนอนเจาะกิ่ง :  หนอนเจาะกิ่ง : เจาะตามกิ่ง
และลําตน -  กรณกีิ่งเล็กใหตัดกิ่งแหงเผา

ทิ้ง  
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 -  กรณกีิ่งใหญหรือลําตน ใหหา
รูเจาะของหนอนแลวใชคลอร-
ไพรีฟอส  40%อีซี  อัตรา 1-2 
มิลลิลิตร ฉีดอัดเขาไปในรู แลว
อุดดวยดินเหนียว  

 

 
 

วัชพืชฤดูเดียว  เชน หญาขจร-  1.3  การปองกนั
กําจัดวัชพืช 

แกงแยง
ธาตุ
อาหาร 

ปองกันกําจดั
วัชพืช ตาม
คําแนะนํา 

CP วัชพืชปกคลุมพื้นที่ใต
ทรงพุมมากกวาหรือ
เทากับ 90% ของพื้นที ่

ระบบรากวัชพืชรบกวนและ
แกงแยงธาตุอาหาร ประเมิน
ปริมาณวัชพืช และสํารวจ/

ชนิด อัตรา  • 

  ปริมาณ  ชวงเวลาที่
ใชและวัน-เดือน-ป

จบ และหญานกสีชมพู 
   วัชพืชขามป  เชน หญาคา หญา 

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 
  จากพืช

หลัก 
  ทั้งหมดและมคีวามสูง

เฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ 30 ซม. 

จําแนกชนิดวชัพืช ชันกาดหรือแหวหมู กําจดัโดย
ตัดใหสั้นทกุ 1-2 เดือน หรือใช
สารไกลโฟเสท 48%เอสแอล 
อัตรา 500-600 มิลลิลิตรหรือ 

ที่ปฏิบัติ 
    เมื่อพบตามคาควบคุม กําจัด

ตามคําแนะนํา 
 

      
        

 กลูโฟซิเนตแอมโมเนีย 15% 
เอสแอล  อัตรา 1,600-2,000 
มิลลิลิตรตอน้ํา 60-80 ลิตรตอ
ไร พน 1-2 ครั้งหลังวัชพืชงอก 
และมีใบมากที่สุด 

 

1.  สํารวจการพัฒนาของตาใบ -  ใสปุยอินทรยีที่หมักตัว
สมบูรณแลว อัตรา 20-30 กโิล- 

ตนมีความ ใสปุยตาม
คําแนะนํา 

CP ความสมบูรณตนนอย
กวา 50% 

 1.4 การใสปุยเพื่อ
เพิ่มความสมบรูณ
ตน 

ชนิด อัตรา  • 15 2. สํารวจความสมบูรณของใบ
ออน 

สมบูรณต่ํา   ปริมาณ  ชวงเวลาที่
ใชและวัน-เดือน-ป
ที่ปฏิบัติ 

 กรัมตอตน      
       -  ปรับปรุงดินและใสปุยให 

       สอดคลองกับคาวิเคราะหดนิ
และความตองการของพืชหรือ
ใสปุย 15-5-20 + 21-0-0 
อัตราสวน 2:1 จํานวน 2-3 
กิโลกรัมตอตน ขึ้นกับขนาด
ทรงพุม 

       
       
       

   
 

 

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 
 

2. การเตรียมตนกอน
การออกดอก 

       
       

      2.1 การปองกนัการ
แตกใบออนกอนการ
ออกดอก 

 

• อายุใบ การ ตนไมออก
ดอก 

พนปุยทางใบ 
ตามคําแนะนํา 

CP อายุใบมากกวา 60 วัน 
และอุณหภูมิสูงกวา 
25 องศาเซลเซียส 
หรือมีฝนหลงฤดู 

ประเมินอายุของใบ ติดตาม
การพยากรณอากาศ 

การพนปุยทางใบ : พนปุยเคมี
ทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 150 พัฒนาการของตา

ยอด 
• 

 
สํารวจและประเมินการ
พัฒนาการของตายอด 

   กรัมตอน้ํา 20 ลิตร หลังแตกใบ
ออนชุดสุดทายประมาณ 2 
เดือน โดยพนทุก 7 วัน ไมนอย
กวา 3 ครั้ง 

ชนิด อัตรา และ  
ปริมาณปุยทางใบที่
ใช 

ตายอดเริ่มพัฒนา 
(เกล็ดหุมตาเริม่คลี่)
เปนสามแฉกขนาด  
2-3 มิลลิเมตร 
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2.2  การชักนําให
ออกดอก 

        
       

การควั่นกิ่ง : ควั่นรอบกิ่งหลักที่
มีเสนผาศูนยกลางมากวา 15
เซนติเมตร ดวยเลื่อยตัดแตงกิ่ง
ลึกประมาณ 2.5 มิลลิเมตร หรือ
จนสังเกตเห็นขี้เลื่อยเปนเนื้อไม
กอนออกดอกประมาณ 2 เดอืน 

วัน-เดือน-ปที่ ประเมินความสมบูรณตนและ
ใบ 

- การควั่นกิ่ง ตนไมออก
ดอก 

ควั่นกิ่งตาม
คําแนะนํา 

CP ตนมีความสมบูรณ 
70% และอายุใบ
มากกวา 60 วนัหลัง
แตกใบออนชดุสุดทาย 

• 
ปฏิบัติ   
       
      
       
       

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 
      เมื่อลิ้นจี่เริ่มออกดอกรอยควัน่ก็

จะประสานตวัพอดี หรือรัดดวย
ลวดเบอร 10 ทิ้งไวไมเกิน 45 
วันจึงถอดลวดออกหรือเมื่อ
ลิ้นจี่เริ่มออกดอก 

 
       
       
       

    
การจัดการตนระยะ
ออกดอก ถึงกอนการ
เก็บเกี่ยว 

3.        
        

        
ประเมินความเสียหายจากการ
ทําลายของหนอนเจาะขัว้ลิ้นจี่ 
หลังการติดผล 2 สัปดาห 

ชอผล
ออนถูก
ทําลาย
ผลผลิตต่ํา 

ปองกันกําจดั
ตามคําแนะนํา 

CP สํารวจพบการทําลาย
ของหนอนเจาะขั้ว
ลิ้นจี่ 

ชนิด อัตรา หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ : พนดวย
สารคารบาริล  85% ดับบลวิพี  
อัตรา45 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

 3.1 การปองกนั
กําจัดศัตรูทําลายชอ
ดอกและชอผลลิ้นจี่ 

• 

  ปริมาณ  ชวงเวลาที่
ใชและวัน-เดือน-ป
ที่ปฏิบัติ 
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    หรือไซฟลูทริน 5% อีซี  อัตรา 

5 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร หรืออิ
มิดาโคลพริด 10%เอสแอล 
อัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร 

  
        
      

     
  

 3.2 การจัดการปุย
และน้ําเพื่อการ
พัฒนาการของผล 

ผลผลิตต่ํา 
ผลมีขนาด
เล็ก 

ใหปุยและจดั CP ชอดอกมีการพัฒนา- ติดตามและประเมินการ
พัฒนาการของชอดอก เมื่อพบ
คาควบคุม จัดการปุยและน้ํา 
ตามคําแนะนํา 

การจัดการปุย  : ชนิด อัตรา  • 

 การน้ําตาม  และติดผล -  ใสปุยสูตร 15-15-20  อัตรา 1-
3 กก./ตน ขึน้กับขนาดทรงพุม
และปริมาณผลผลิตหรือ 

ปริมาณ  ชวงเวลาที่
ใชและวัน-เดือน-ป
ที่ปฏิบัติ 

 คําแนะนํา   
      

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 
- เมื่อดอกเริ่มบาน ใหปุยเคมี
สูตร 15-15-15 + 46-0-0 + 0-0-
60  สัดสวน 1:1:1 โดยน้ําหนกั 
อัตรา 2-3 กิโลกรัมตอตน 

        
        
        
        

-  เมื่อผลลิ้นจี่มีขนาดเสนผา-         
ศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร พน
ดวยปุยทางใบสูตร 46-0-0  
อัตรา 30 กรัมรวมกับปุยสูตร 0-
52-34  อัตรา 10 กรัม และปุย
สูตร 13-0-46 อัตรา 60 กรัม ใน
น้ํา 20 ลิตรจํานวน 3 ครั้งทุก 10 
วัน 
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       ปริมาณและวนั- • 

      เวลาที่ใหน้ํา 
      การจัดการน้ํา : เริ่มใหน้ํา

สัปดาหละ 1 ครั้งหลังดอกบาน
และเพิ่มเปนสัปดาหละ 2 ครั้ง
หลังติดผลแลว ตนที่มีขนาด 

 
  

เสนผาศูนยกลางทรงพุม 5-8 
เมตร ใหน้ําครัง้ละ 150-300 
ลิตรตอตน  หรือใหน้ําในอัตรา 
70% ของการใหน้ําปกติ 

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 
สัปดาหละ 2 ครั้ง เมื่ออายุผล 2 
สัปดาหหลังดอกบาน  
 

 สํารวจชนิดและปริมาณแมลง 
และ/หรือโรคทําลายผลลิ้นจี่
หรือประเมินจากความเสียหาย
เนื่องมาจากการทําลายของ
แมลงและโรค เปรียบเทียบกบั
คาควบคุมและกําจัดดวยวิธีการ 

CCP  3.3 การจัดการเพื่อ
ผลิตลิ้นจี่ที่ปลอดจาก
ศัตรูพืช 

ผลผลิต
ดอย
คุณภาพ
ไมเปนไป
ตามวัตถุ 

สํารวจชนิด
และปริมาณ
ศัตรูเขาทําลาย
ผลลิ้นจี่ทุก 7-
10 วันตั้งแตผล
อายุ 2 สัปดาห
หลังดอกบาน 
ถึง 2 สัปดาห
กอนเก็บเกี่ยว
เพื่อประเมิน
ความเสียหาย
และปองกัน
กําจัดเมื่อพบ
ปริมาณศัตรู
ลิ้นจี่เกินคา
ควบคุม หาก 

ผลการสํารวจ สํารวจชนิดและปริมาณของ
ศัตรูทําลายผลลิ้นจี่ทุก 7-10 วัน 

• 

• 

• 

ศัตรูพืชและวธิีการ  
ปองกันกําจดัศัตรู- ตั้งแต ผลอายุ  2 สัปดาหหลัง

ดอกบาน ถึง 2 สัปดาหกอน
เก็บเกีย่ว โดยการจําแนกชนดิ
ของแมลงหรือโรคที่ทําลายผล  
และประเมนิความเสียหายของ
การทําลายเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจกําหนดวิธีการแกไข
ปญหา 

 
 พืช  

ผลการตรวจสอบ   
ประสงค
คุณภาพ 

การปฏิบัติงาน
ปองกันกําจดั 
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ดังนี ้-  การสํารวจการเขา
ทําลายและการ
ปองกันกําจดัศัตรู
ทําลายผลลิ้นจี ่

 
 ชนิดอัตรา    
 ปริมาณ ชวงเวลาที่

ใช และ วัน- เดือน-
ปที่ปฏิบัติ 

  
   
     
เพลี้ยหอย และเพลี้ยแปง : พน
ดวยปโตรเลยีมออยล 83.9%อีซี  
อัตรา 40-60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร 

    เพลี้ยหอย และเพลี้ย

แปง :  พบชอผลถูก
ทําลายเกิน 10%  

   
   

    
     
 พบศัตรูพืช     

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 

หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ : หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ :    กอนเก็บเกี่ยว 4
สัปดาหตอง
กําจัดทันทตีาม
คําแนะนํา 

   พบผลถูกทําลายเกิน 
10% 

• หอผลดวยกระดาษ เมื่อผล 
   มีอายุ 20 วันหลังดอกบาน หรือ 
    • พนดวยสารไซฟลูทริน 5%อี

ซี  อัตรา 5 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร จํานวน 2 ครั้ง เมื่อผลอายุ 
20 และ 40 วนั และหอผลเมือ่
ผลอายุ 50 วัน หรือเมื่อผลเริ่ม
เปลี่ยนสี  

     
     
     
     
     20 

     • พนดวยสารไซฟลูทริน  
     5%อีซี  อัตรา 5 มิลลิลิตรตอน้ํา 

20 ลิตร จํานวน  2 ครั้ง  เมื่อผล 
อายุ 20 และ 40 วัน และพนดวย
ปโตรเลียมออยล  83.9%%อีซี  
อัตรา 40-60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร รวม 3 ครั้ง เมื่อผลอายุ 
50,60 และ 70 วัน 

  
  
  
  
  
  
   

 โรคผลเนาและใบไหม : เก็บ
สวนที่เปนโรคเผาทําลาย แลว 

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 
 พนดวยสารเมทาแลกซิล  25% 

ดับบลิวพี อัตรา 50 กรัมตอน้าํ 
20 ลิตร จํานวน 1-2 ครั้ง และ
ตองหยุดใชสารเคมีกอนเก็บ
เกี่ยว 14 วนั 

 
 
 
 
  

โรคผลเนา : หอผลเมื่อผลมี
ขนาด 0.5 เซนติเมตรหรือพน
ดวยสารโพรครอ-ราซ 50%
ดับบลิวพี  อัตรา 20 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตร หรือคารเบนดาซิม 

พบอาการโรคผลเนา 1 
ชอผล   
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50%ดับบลิวพ ี อัตรา 20 กรัม
ตอน้ํา 20 ลิตร หยุดการใช
สารเคมี 15 วัน กอนเก็บเกีย่ว 

 3.4 การจัดการเพื่อ
ผลิตลิ้นจี่ที่ปลอด 

ผลผลิต ใชสารเคมี
ตามที่ระบุใน
การแกไข
ปญหาของ
แผนควบคุม
การผลิตลิ้นจี่ 

CCP ใชสารเคมีเฉพาะที่
ระบุไวในแผน
ควบคุมการผลิตลิ้นจี่
โดยใชในอัตรา และ
เวลาที่ระบุอยาง
เครงครัด 

ติดตามการใช และจดบนัทึก
ชนิด อัตราปริมาณการใช และ
ชวงเวลาทีใ่ชสารเคมี 

ใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
ตามคําแนะนํา 

ชนิด อัตรา  • 

ไมปลอด-  ปริมาณ  ชวงเวลาที่
ใชและวัน-เดือน-ป
ที่ปฏิบัติ 

ภัยจากสารพิษ
ตกคาง 

ภัยตอ
ผูบริโภค 

 
  
 

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 

4. การเก็บเกี่ยว และ ผลิตผล
เสียหาย
และผลิต 

เก็บเกีย่วระยะ
ผลที่ถูกตอง 
และเก็บเกี่ยว
ดวยความ
ระมัดระวัง 
ปฏิบัติหลังการ
เก็บเกีย่วใน
สวนตาม
คําแนะนํา 

CCP • เก็บเกีย่วเมื่อผล จํานวนผลิตผลที่ เลือกแรงงานที่มีความชํานาญใน
การเก็บเกีย่ว  เลือกใชอุปกรณที่
เหมาะสมกับการเก็บเกีย่ว มี
สถานที่เหมาะสม สําหรับคัดแยก
ผลิตผลดอยคุณภาพออกจาก
ผลิตผลคุณภาพและมีแผนการนํา
ผลิตผลดอยคุณภาพไปใช
ประโยชน 

ใชแรงงานที่มคีวามชํานาญ 
อุปกรณอยูในสภาพพรอมใช
งาน เก็บเกี่ยวระยะผลที่ถูกตอง 
และขนยายผลิตผลอยาง
เหมาะสม 

• 

• 

• 

• 

 ขยายตวัเต็มทีตุ่มหนาม เก็บเกีย่ว การปฏิบตัิหลังการ
เก็บเกี่ยวในสวน  เริ่มหาง ผิวผลเปนสี

ชมพูทั้งผล หรือไหลผล
ยกขึ้น 

จํานวนผลิตผลที่ 
ผลดอย
คุณภาพ
ไมเปนไป
ตามวัตถุ-
ประสงค
คุณภาพ 

 เสียหายจากการเก็บ
เกี่ยว และจากศัตรู-
พืช 

 
  
 • ผลผลิตเสียหายจาก   
 การเก็บเกีย่ว และ

ปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยวในสวนไมเกิน 
10% ของผลผลิต
ทั้งหมด 

 จํานวนผลิตผล  
  คุณภาพ  
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CCP ผลิตผล

ดอยคุณ- 
ตรวจสอบและ
คัดแยกผลลิ้นจี่ 

บันทึกผลการ ตรวจสอบและทําเครื่องหมาย ไมมีการคละปน ตรวจสอบและคัดแยกตนลิ้นจี่
ที่มี ผลผลิตถูกทําลายจาก 

-  การปองกันการ
คละปนของ 
ผลิตผลที่มีศัตรู 
ลิ้นจี่ติดไปกับผล
หรือชอผล 

ตรวจสอบและคัด
แยก 

เพื่อคัดแยกตนลิ้นจี่ที่ผลผลิต 
ภาพไม 
เปนไป
ตามวัตถุ- 

ที่มี รองรอย
การทําลายของ
ศัตรูพืช และ/
หรือมีศัตรูพืช
ติดอยูกับ
ผลิตผลออก

มีรองรอยของการเขาทําลาย  ศัตรูพืช และ/หรือพบศัตรูพชื
ติดอยูบนผลหรือชอผลคัดแยก
อีกครั้งหลังเกบ็เกี่ยว 

และ/หรือตนที่ยังไมไดสํารวจ 
พบศัตรูพืชใหชัดเจนเก็บเกีย่วตน
ลิ้นจี่ที่มีเครื่องหมาย และแยก
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลวไวตางหาก
ตองตรวจสอบและคัดแยกทุกชอ

ประสงค
คุณภาพ 

 

 



(ค)   แผนควบคุมการผลิต                                                                                                   

แผนควบคุมการผลิตลิ้นจี ่

มาตรการควบคุม CP/CCP คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก ที่ ขั้นตอนการผลิต อันตราย 
จากผลิตผล
คุณภาพ 

ผลหลังเก็บเกีย่ว เพื่อเพิ่มความ
มั่นใจ 
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ระเบียบปฏิบัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
 

ระบบการผลิตลิ้นจี่ระดับเกษตรกร 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

ระเบียบปฏบิัติ GAP (Good Agricultural Practice) 
ระบบการผลติลิ้นจี่ระดับเกษตรกร 

1. ขอบขาย 
ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ครอบคลุมระบบการผลิตล้ินจี่ในทุกขั้นตอนการผลิตที่ดําเนินการในระดับเกษตรกร 

เพื่อใหไดผลิตผลลิ้นจี่ที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของคูคาและผูบริโภค 

2. นิยาม 
 -  

3. ขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด และวิธีการตรวจประเมิน 
 ขอกําหนด เกณฑที่กําหนด และวิธีการตรวจประเมินวาเปนไปตามระบบการผลิตล้ินจี่ใหเปนไปตาม
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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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
อนุญาตใหใชไดสําหรับลิ้นจี่ 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 

• สํารวจการเขาทําลายของศัตรูลิ้นจี ่ เพื่อ 
ปองกันกําจัดศัตรูพืชไมใหเกินคากําหนดดังนี้ 
      เพลี้ยหอยและเพลี้ยแปง :  ชอผลถูกทําลาย
เกิน 10% 
      หนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ :  ผลถกูทําลายเกิน 10% 
      โรคผลเนาและใบไหม :     พบอาการโรคผล
เนา 1 ชอผล 
• ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวตองปราศจากรองรอยการ 
ทําลายของศัตรูพืชและ/หรือมศัีตรูพืชติดอยูกับ
ผลิตผล ถาพบตองคัดแยกออก 

• ตรวจพินิจท่ีผวิผล 
• ตรวจบันทึกขอมูลการใชวัตถุอนัตรายทาง 
การเกษตร 

• ตรวจพินิจผลการคัดแยก 
 

7. การจัดการกระ- 
บวนการผลิตเพ่ือให
ไดผลผลิตคุณภาพ 

• ทําการผลิตภายใตระบบการจัดการคุณภาพ :  
GAP ลิ้นจี่ และปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิต
อยางเครงครัด 
 

• ตรวจบันทึกตามแผนควบคุมการผลิต  

8. การเก็บเกี่ยวและ
การปฏิบัติหลังการ
เก็บเกี่ยว 

• เก็บเกี่ยวลิ้นจี่ในระยะที่เหมาะสมของแตละ 
พันธุตามมาตรฐานคุณภาพเพือ่การบรโิภคสดและ
แปรรูป 
• อุปกรณท่ีใชในการเก็บเกี่ยว ภาชนะบรรจุ  
และวิธีการเก็บเกี่ยวจะตองไมกอใหเกดิอันตราย
ตอคุณภาพ และปนเปอนสิง่อนัตรายท่ีมีผลตอการ
บริโภค  
• คัดแยกผลที่มีอายุออนเกินไปแยกไว 
ตางหาก คัดแยกลิ้นจี่ท่ีเสียหายจากการเก็บเกี่ยว
หรือมีตําหนิจากการเขาทําลายของสัตรูพืช หรือ
มีศัตรูพืชติดมาดวย หรอืท่ีไมไดคุณภาพตาม
ความตองการของตลาด แยกไวตางหาก 

• ตรวจพินิจอุปกรณ ภาชนะบรรจ ุและวิธีการ
เก็บเกี่ยว 

•  ตรวจพินิจผลิตผลหลังเก็บเกี่ยว  
 
 
 
• ตรวจพินิจสถานที่ อุปกรณ ภาชนะบรรจุ 
• ข้ันตอน และวิธีการขนยายผลติผล 
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• สถานที่เก็บรักษาตองสะอาด มีอากาศถายเท 
ไดดี สามารถปองกันการปนเปอนจากวัตถุ
แปลกปลอม วัตถุอันตราย และสัตวพาหะนําโรค 
• อุปกรณและพาหนะในการขนยายตอง 
สะอาดปราศจากการปนเปอนสิ่งอันตรายที่มผีล
ตอความปลอดภัยในการบริโภค 
• ตองขนยายผลติผลอยางระมัดระวัง มิใหเกิด 
รอยชํ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4. คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตล้ินจี่ 

4.1 คําแนะนําหลักการปฏิบัติตามระบบการผลิตนี้มีไว เพื่อใชแนะนําเกษตรกรใหผลิตล้ินจี่ตามระบบการผลิต
ทั้งหมดทุกขัน้ตอนที่ดําเนนิการในระดับเกษตรกร  ซ่ึงมีรายละเอียดอธิบายไวในภาคผนวก ก.
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น้ําใชในระหวางกระบวนการ
ผลิตสัมผัสกับผลิตผลโดยตรง

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช ไมใช 

มีการใชน้ําภายใน 2 วัน กอนการเก็บเกี่ยว 
หรือมีสวนใดของพืชที่ไดรับน้ําแลวเก็บ
ความชื้นไวจนอาจเปนบอเกิดของจุลินทรีย 

ความเสี่ยงต่ํา

แผนภูมิ 1  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในระหวางกระบวนการผลิต 

ไมใช  

น้ําใชไหลผาน หรือมาจากแหลง
น้ําที่อาจปนเปอนจากมูลสัตว 

ใช ไมใช 

ใช 
หรือไมแนใจ 

วิเคราะหคุณภาพน้ํา และตรวจพบ
ปริมาณจุลินทรียโคลิฟอรม

มากกวา

ไมใช ใช 

 1,000 ตัว/100 มิลลิลิตร 

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

ความเสี่ยงตํ่า แตควรมีการ
ไมใช 

 
ตรวจสอบซ้ําอยางสม่ําเสมอ

• ตรวจสอบแหลงที่มาของการปนเปอน 

• ลดความเสี่ยงโดยการบําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือปองกันมิใหน้ําใชสัมผัสกับผลิตผล
โดยตรง หรือเปล่ียนไปใชน้ําจากแหลงอื่น 

ใช 
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น้ําที่ใชกับผลิตผลในการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวเปนน้ําที่ 

ใชบริโภคได 
ไมใช 

หรือไมแนใจ 
ใช 

ไมใช ความเสี่ยงต่ํา 

ใช 
ความเสี่ยงต่ําแตควรมีการ
ตรวจสอบซ้ําอยางสม่ําเสมอ

บําบัดน้ํากอนนํามาใช 
หรือเปลี่ยนไปใชน้ําจากแหลงอื่น 

ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 
และพบ E. coli มากกวา 

20 ซีเอฟยู/กรัม (CFU/g) 

 

 

 
แผนภูมิ 2  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว 
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มีการใชสารเคมีปองกันกําจัด 
ศัตรูพืชตอเนื่องเปนเวลานาน  

 
ไมใช ใช 

หรือไมแนใจ 
 

 

 

ผลิตผลอยูใกลผิวดิน 
หรือสัมผัสกับดิน

 ไมใช ไมมีความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
แผนภูมิ 3  Decision tree ความเสี่ยงเนื่องจากสารพิษตกคางในดิน สารพิษกลุม OC คือ กลุมออรแกโนคลอรีน  
                 (organochlorine) OP คือ กลุมออรแกโนฟอสเฟต (organophosphate) 

ใช ไมใช 

ไมใช ตรวจสอบหาสารพิษ 
ตกคางในดิน 

มีการปลูกพืชลงในแปลงแลว 

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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ใชปุย และสารเสริม

ประสิทธิภาพปุยประเภทใด  

 

 

 

 

แรธาตุตาง ๆ ปุยเคมี และผลิตภัณฑที่ไมมี
สวนตาง ๆ ของสัตวเปนองคประกอบ  

หรือหากมีก็ผานการบําบัด และตรวจสอบ

เปนผลิตภัณฑจากสวนตาง ๆ 
ของสัตวที่ยังสดอยู 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิ 4  Decision tree ความเสี่ยงในการปนเปอนจุลินทรียเนื่องจากปุยและสารเสริมประสิทธิภาพปุย 

 
ตามมาตรฐานแลว 

ผลิตผลสัมผัสกับผลิตภัณฑ 
โดยตรงหรือสัมผัสผานทางดิน 

ไมมีความเสี่ยง 
หรือความเสี่ยงต่ํา 

ไมใช 

ใช 
หรือไมแนใจ 

ตองมีการจัดการ 
เพื่อลดความเสี่ยง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

คําแนะนําหลักการปฏบิัติตามระบบการผลิต 
ลิ้นจี ่
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ภาคผนวก ก 
คําแนะนําหลักการปฏิบตัิตามระบบการผลิตล้ินจี่ 

 
 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 ครั้ง ในระยะ
เร่ิมระบบการจัดการคุณภาพ: GAP ล้ินจี่ 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  
ล้ินจี่ 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 ไมอยูในบริเวณ 
ตนน้ํา หรือบริเวณที่มีน้ําไหลผาน เพื่อปองกันสารเคมีปนเปอนในแหลงน้ํา 
 1.3.3 สารเคมีแตละชนิดตองจัดเก็บในภาชนะปดมิดชิด สารเคมีที่เปดใชแลวหามถายออกจาก
ภาชนะบรรจุเดิม ใหปดปายแสดงชัดเจน และแยกเก็บเปนหมวดหมู ไมปะปนกันระหวางปุย สารควบคุม 
การเจริญเติบโตพืชสารเคมีปองกันกําจัดโรค สารเคมีปองกันกําจัดแมลง สารเคมีปองกันกําจัดวัชพืช และ 
อาหารเสริมตาง ๆ 

 37 



 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
เส้ือผาและรางกายของผูพน ตองสวมเสื้อผาอุปกรณปองกันสารพิษ ไดแก หนากากหรือผาปดจมูก ถุงมือ 
หมวก และรองเทาเพื่อปองกันอันตรายจากสารพิษ 
 1.4.4 เตรียมสารปองกันกําจัดศัตรูพืช และใชใหหมดในคราวเดียว ไมควรเหลือติดคางในถังพน 
 1.4.5 ปดฝาภาชนะบรรจุสารปองกันกําจัดศัตรูพืชใหสนิทเมื่อเลิกใช และเก็บในสถานที่เก็บสารเคมี 
 1.4.6 ใหลางภาชนะบรรจุสารเคมีที่ใชหมดแลวดวยน้ํา 2-3 ครั้ง แลวเทลงในถังพนสารเคมี  
ปรับปริมาณน้ําตามความเขมขนที่กําหนด กอนนําไปใชพนปองกันกําจัดศัตรูพืชตอไป  
 1.4.7 ควรพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชในชวงเชาหรือเย็นขณะลมสงบ หลีกเล่ียงการพนในเวลา
แดดจัดหรือลมแรง และขณะปฏิบัติงานผูพนตองอยูเหนือลมตลอดเวลา 
 1.4.8 หลังการพนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผูพนตองอาบน้ํา สระผม และเปลี่ยนเสื้อผาทันที  
เสื้อผาที่ใสขณะพนสารตองซักใหสะอาดทุกครั้ง 

1.4.9 ตองหยุดใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกอนการเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไวในฉลากกํากับการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืชแตละชนิด 

1.4.10  ใหปฏิบัติตามแผนควบคุมการผลิตของลิ้นจี่ 
1.4.10   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 

 
2. การจัดการเครื่องมือและอุปกรณการเกษตร 
 2.1 การจัดทํารายการและการจัดเก็บเคร่ืองมือและอุปกรณ 
 2.1.1 มีอุปกรณการเกษตรเหมาะสมและเพียงพอตอการปฏิบัติงาน  
 2.1.2 สถานที่เก็บรักษาอุปกรณและเครื่องมือการเกษตร ควรเปนสัดสวน ปลอดภัย งายตอการ
นําไปใชงาน  มีปายแสดงไวชัดเจน พรอมทั้งจัดทํารายการและแผนการตรวจบํารุงรักษาเครื่องมือ/อุปกรณ
การเกษตรทุกช้ิน 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 
 2.2.4 กรณีที่มีความจําเปนตองใชเครื่องมือและอุปกรณที่ตองอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน 
ตองมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงอยางสม่ําเสมอแลวแตกรณี หากพบวามีความคลาดเคลื่อนตองดําเนินการ
ปรับปรุง ซอมแซม หรือเปลี่ยนใหม เพื่อใหอุปกรณดังกลาวมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนํามาใชงาน 
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3. การจัดการปจจัยการผลิต 
 3.1 การจัดทํารายการปจจัยการผลิตและแหลงท่ีมา 

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

เอกสารที่เก่ียวของ 
1. แบบบนัทึก แหลงท่ีมาของปจจัยการผลติ 

 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 และส่ิงสกปรก หรือส่ิงที่เปนอันตรายอื่น ๆ จากพื้นดิน 
 4.2.3 ภาชนะที่ใชในการบรรจุและการขนสงผลิตผล ตองแยกตางหากจากภาชนะที่ใชในการขนยาย 
หรือขนสงสารเคมี หรือปุย เพื่อปองกันการปนเปอนสารเคมีทางการเกษตรและจุลินทรียที่เปนอันตรายตอการ
บริโภค และความเสียหายของผลิตผล 
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 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) 
 5.1.10 หลักฐานผลการตรวจวิเคราะห ดนิ น้ํา ปจจัยการผลติ และสารตกคางในผลิตผลทีฟ่ารมไดมกีาร
ดําเนินการเพือ่ใหบรรลุตามวตัถุประสงคคณุภาพ ตามความจําเปน 
 5.1.11 เอกสารอื่น ๆ ที่จําเปนในการดําเนินการเพือ่บรรลุตามวัตถุประสงคคุณภาพ   รวมถึงขอสัญญา
ในการจดั-ซ้ือผลผลิตกับคูคา  
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 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 เพื่อใหสามารถตรวจสอบยอนหลัง
ได 
 6.3 ในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารมาตรฐานระเบียบปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ และเอกสาร
อ่ืนที่เกี่ยวของ ผูประกอบการตองบันทึกการแกไขลงในแบบบันทึกการควบคุมเอกสาร 
 
7. การจัดการเพื่อใหไดผลล้ินจี่ท่ีมีขนาดใหญและสม่ําเสมอในชอ 

 7.1 การเตรียมตนหลังการเก็บเก่ียว 

 7.1.1 ตัดแตงกิ่ง 

     ล้ินจี่อายุ 4-5 ป ใหผลผลิตแลว ควรตัดแตงกิ่งภายหลังเก็บเกีย่ว ตัดกิ่งกลางทรงพุมที่อยูใน
แนวตั้งเหนือตอกิ่ง เพื่อเปดกลางทรงพุมใหไดรับแสงสวางมากขึ้น และเพื่อทําลายแหลงหลบซอนของหนอน 
ดักแด และผีเสื้อ 
   ล้ินจี่อายุ 5-10 ป ตัดแตงกิ่งภายหลังเก็บเกีย่วเพื่อไมใหทรงพุมชนกัน ตัดแตงเชนเดยีวกับ
ล้ินจี่อายุ 4-5 ป ตัดปลายกิ่งทั้งแนวนอนและแนวตัง้ใหมีความสูงเหลือเพียง 3 เมตร เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

 7.1.2 การปองกันกําจัดแมลงและไรศัตรูพืช 

      หนอนชอนใบ  ไขมีขนาดเล็กมาก สีครีม มองไมเหน็ดวยตาเปลา ตองใชแวนขยาย พบไข
บนยอดออนทีใ่บยังไมคล่ี หนอนมีสีครีม เจาะเขาทําลายยอดออน ใบออน และเสนกลางใบสวนทีถู่กทําลายจะ
แหงตาย หนอนโตเต็มที่ขนาดลําตัวยาว 1 เซนติเมตร เขาดักแดในรังดกัแดที่ใบแก ตวัเต็มวัยเปนผีเสือ้ขนาดเล็ก 
ลักษณะคลายกับผีเสื้อหนอนเจาะขัว้ผลมาก แตมีขนาดเล็กกวา เคล่ือนไหวรวดเร็ว ชอบหลบใตใบที่หนาทึบ 
เมื่อพบอาการยอดแหง หรือใบออนถูกทาํลายมากกวา 25% ของใบออนทั้งตน ควรพนดวยคารบาริล 85%
ดับบลิวพ ี อัตรา 60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร อิมิดาโคลพริด  10% เอสแอล อัตรา 8 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
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   ไรกํามะหยี ่  มีขนาดเล็กมาก สีชมพูเร่ือ ๆ ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ดูดกนิน้ําเลี้ยง
บนยอดออน ชอดอก และหลบซอนตามชิ้นสวนทีถู่กทําลาย สวนที่ถูกทําลายจะแสดงอาการแตกพุมฝอย
เหมือนไมกวาด หรือคลายกับอาการของโรคพุมไมกวาดหรือโรคกะหรี่ มักพบทําลายอยางรุนแรงในตนที่มี
อายุมากทําใหตนทรุดโทรม เมื่อสํารวจพบมีอาการใบหงิกที่ยอด ใหตัดและเผาทําลาย หากมกีารทําลายเปน
บริเวณกวาง พนดวยกํามะถันผง 80%ดบัลิวพี อัตรา 40 กรัม หรือสารอะมีทราซ อัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร ทุกสัปดาหติดตอกนั 1-3 คร้ัง 

     หนอนเจาะกิ่ง  ทําลายโดยเจาะตามกิ่งและลําตน กรณีกิ่งเล็กใหตดักิ่งแหงแลวเผา กรณีกิ่ง
ใหญหรือลําตนใหหารูเจาะของหนอน แลวใชคลอรไพรีฟอส 40%อีซี อัตรา 1-2 มิลลิลิตร ฉีดอัดเขาไปในรู
แลวอุดดวยดนิเหนยีว 

 7.1.3 การปองกันกําจัดวัชพืช   ควรตัดวัชพืชใหส้ัน ทุก 1 - 2 เดือน หรือใชสารกําจัดวัชพืชเมื่อไม
สามารถกําจัดโดยใชวิธีตัดได  
   - ในกรณีที่เปนวัชพืชฤดูเดียว เชน หญาขจรจบ หญาตีนนก ใหใชสารกําจัดวัชพืชกลูโฟซิเนต
แอมโมเนียม  15%เอสแอล  อัตรา 200-250 มิลลิลิตร ผสมน้ํา 20 ลิตร พนใหทั่วในพื้นที่ทุก ๆ 1/4  ไร เมื่อ
วัชพืชกําลังเจริญเติบโตและมีใบมาก  และควรพนกอนวชัพืชออกดอก ขณะพนควรมแีดดจดั ลมสงบ ระวังอยา
ใหละอองสารสัมผัสใบและตนมังคุด 

   -  ในกรณีที่เปนวัชพืชขามป  เชน  หญาคา  หญาชันกาด แหวหมู ใหใชสารกําจัดวัชพืช
ไกลโฟเสท 48 %เอสแอล อัตรา 125-150 มิลลิลิตร หรือ กลูโฟซิเนตแอมโมเนีย 15%เอสแอล  อัตรา 400 – 500 
มิลลิลิตร ผสมน้ํา 20 ลิตร พนใหทั่วในพื้นที่ทุก ๆ 1/4  ไร วิธีการพนและขอควรระวังเชนเดียวกับวัชพืชฤดู
เดียว 

 7.1.4 การใสปุยหลังเก็บเกีย่ว  ใสปุยอินทรียทีห่มักสมบูรณแลว อัตรา 20-30 กิโลกรัมตอตน 
ปรับปรุงดินและใสปุยใหสอดคลองกับคาวิเคราะหดินและความตองการของพืชหรือใสปุย 15-5-20+21-0-0 
อัตราสวน 2:1 จํานวน 2-3 กิโลกรัมตอตน ขึ้นกับขนาดทรงพุม 

 7.2 การเตรียมตนกอนการออกดอก  
 7.2.1 การปองกันการแตกใบออนกอนการออกดอก  

  เมื่อใบชุดสุดทายมีอายุมากกวา 60 วัน และอุณหภูมิสูงกวา 25 องศาเซลเซียส หรือมีฝนหลง
ฤดู ควรพนปุยทางใบสูตร 0-52-34 อัตรา 150 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร ทุก 7 วัน ไมนอยกวา 3 คร้ัง เพื่อปองกันการ
แตกใบออน   
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 7.2.2 การชักนําใหออกดอกโดยการควั่นกิ่ง 

  เมื่อใบลิ้นจี่ชุดสุดทายแกเต็มที่ ตองควั่นกิ่งที่มีเสนผาศูนยกลางมากกวา 15 เซนติเมตร โดยใช
เล่ือยตัดแตงกิง่ (ยกเวนกิ่งทีอ่ยูดานทิศใต) ใหมีความลึกประมาณ 2.5 มิลลิเมตร หรือจนสังเกตเหน็ขี้เล่ือยที่เปน
เนื้อไมจริง แลวรัดดวยลวดขนาดเบอร 10 รอบกิ่งตรงรอยควั่นใหแนน เมื่อสังเกตพบตนล้ินจี่เริ่มออกดอกจึง
ถอดลวดออก หรือหลังจากรดัลวดไปแลวประมาณ 45 วัน ตองเอาลวดออกเพื่อไมใหเนื้อไมใหมงอกมาหุมมิด
ลวด  
       7.3  การจัดการตนระยะออกดอกถึงกอนการเก็บเก่ียว  
 7.3.1  การปองกันกําจดัศัตรูทําลายชอผลออนล้ินจี ่

  หนอนเจาะขัว้ล้ินจี่  เปนหนอนผีเสื้อขนาดเล็ก ลําตัวสีน้ําตาลปนเทา ปกหนามีลวดลายซิก
แซก ปลายปกสีน้ําตาลปนเหลือง ปกหลังเปนพูคลายขนนกสีเทาเงิน วางไขบริเวณชอผลเปนฟองเดี่ยว เร่ิมพบ
เจาะขัว้ผลล้ินจี่เมื่อผลอายุ 20 วัน และทําลายรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนผลเริ่มเปลี่ยนสี ถาปองกันกาํจัดไมไดผล
จะไมสามารถเก็บเกีย่วผลผลิตไดเลย เมื่อสํารวจพบการทําลายพนดวยสารไซฟลูทริน 5%เอสซี อัตรา 20-30 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อผลอายุ 20 และ40 วันหลังดอกบาน แลวหอผลเมื่อผลอายุ 50 วัน หรือเมื่อผลเร่ิม
เปลี่ยนสี หรือพนดวยสารไซฟลูทริน 5%อีซี แลวพนดวยสารปโตรเลียมออยล  83.9%อีซี อัตรา 40-60 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อผลอายุ 50, 60 และ 70 วันหลังดอกบาน หรือปองกันการเขาทําลายของหนอนเจาะ
ขั้วผลล้ินจี่โดยการหอผลดวยกระดาษ เมื่อผลอายุ 20 วันหลังดอกบาน 
 7.3.2 การจัดปุยและน้ําเพื่อการพัฒนาการของผล 

 การใสปุย   ใสปุยสูตร 15-5-20 อัตรา 1-3 กิโลกรัม/ตน ขึ้นกับขนาดทรงพุมและปริมาณ
ผลผลิต หรือเมื่อดอกลิ้นจี่เร่ิมบาน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 + 46-0-0 + 0-0-60 สัดสวน 1:1:1 อัตรา 2-3 
กิโลกรัมตอตน เพื่อสงเสริมการติดผลและการพัฒนาการของผลในระยะเริ่มแรก จากนั้นพนปุยทางใบสูตร 46-
0-0 อัตรา 30 กรัมรวมกับปุยสูตร 0-52-34 อัตรา 10 กรัม และปุยสูตร 13-0-46 อัตรา 60 กรัมในน้ํา 20 ลิตร 
จํานวน 3 คร้ัง ทุก 10 วัน เมื่อผลล้ินจี่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร เพื่อสงเสริมการพัฒนาการของผล 

 การใหน้ํา  ใหน้ําในอัตรา 70% ของการใหน้ําปกติ หรือใหน้ําประมาณครั้งละ 250-350 ลิตร
ตอตน สัปดาหละ 2 คร้ัง เมื่อผลล้ินจี่มีอายุ 2 สัปดาหหลังดอกบาน สําหรับตนล้ินจี่ทีม่ีเสนผาศูนยกลางทรงพุม 
7 เมตร  
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8.  การจัดการเพื่อใหไดผลผลิตล้ินจี่ท่ีปลอดจากศัตรูพืช 

  8.1 สํารวจการเขาทําลายของเพลี้ยหอย เพล้ียแปง หนอนเจาะขั้วล้ินจี่ และโรคผลเนา    
  8.1.1 สํารวจการเขาทําลายของเพลี้ยหอย เพล้ียแปง และหนอนเจาะขัว้ล้ินจี่ ทุก 7 วัน โดยสุม
นับตนละ 10 ชอ จํานวน 10%ของจํานวนตนทั้งหมด แตไมเกนิ 20 ตนตอแปลง ตั้งแตอายุผล 2 สัปดาหหลัง
ดอกบาน จนถงึ 15 วันกอนเก็บเกีย่ว และสํารวจโรคผลเนา ทุก 7 วัน เมื่อผลอายุ 4 สัปดาหหลังดอกบาน จนถึง 
30 วันกอนเกบ็เกี่ยว เพื่อประเมินจํานวน และ/หรือ ความเสียหายระดบัเศรษฐกิจ ดังนี้ 
     เพล้ียหอย และเพลี้ยแปง  ความเสี่ยงระดับเศรษฐกจิ  พบตัวเต็มวัยมากกวา 10 ตัวตอ 
         ชอผลชอผลถูกทําลายเกิน 10% 
    หนอนเจาะขั้วล้ินจี ่           ความเสี่ยงระดับเศรษฐกจิ  พบไขหนอนมากกวา 1 ฟองตอ 
          ผล ผลถูกทําลายเกิน 10% 

     โรคผลเนาและใบไหม      ความเสี่ยงระดับเศรษฐกิจ   พบอาการโรค 1 ชอผล 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
  1. แบบบันทึก การปองกันแมลงและไรศัตรูล้ินจี่ 
  2. แบบบันทึก การใชปุยในการผลิตล้ินจี่ 
  3. แบบบันทึก การปองกันวัชพืชในสวนลิ้นจี่ 

   8.2 ปองกันกาํจัดศัตรูล้ินจี่ในระยะการพัฒนาการของผล เมื่อสํารวจพบความเสยีหายระดับ
เศรษฐกิจ ตดัสินใจเลือกใชวิธีการปองกันกําจัดใหไดผล 

      เพล้ียหอย และเพลี้ยแปง  พนดวยปโตรเลียมออยล  83.9%อีซี อัตรา 40 มิลลิลิตร
ตอน้ํา 20 ลิตร พนเปนจุดเฉพาะบริเวณกลุมที่สํารวจพบ 

      หนอนเจาะขั้วล้ินจี่  พนดวยสารไซฟลทูริน 5%อีซี อัตรา 5 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 
ลิตร เมื่อผลอายุ 20 และ40 วนัหลังดอกบาน แลวหอผลเมื่อผลอายุ 50 วัน หรือเมื่อผลเร่ิมเปลี่ยนสี หรือพนดวย
สารไซฟลูทริน 5%อีซี   แลวพนดวยสารปโตรเลียมออยล  83.9%อีซี  อัตรา 40-60 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เมื่อ
ผลอายุ 60, 70 และ 80 วนัหลังดอกบาน หรือปองกนัการเขาทําลายของหนอนเจาะขั้วผลล้ินจี่โดยการหอผล
ดวยกระดาษ เมื่อผลอายุ 20 วันหลังดอกบาน 

    โรคผลเนา และใบไหม เกิดจากเชื้อเพอโรโนฟยโธรา ระบาดไปกับน้ําฝน ลมพาย ุ
และดินที่มเีชื้อ พบระบาดเปนบริเวณแคบในพื้นที่ที่มีฝนตกชุกตดิตอกันหลายวัน เมื่อพบอาการโรค เก็บสวนที่
เปนโรคเผาทําลายนอกแปลง ราดดินบริเวณที่พบโรคและพนสวนของพืชที่อยูเหนอืดินดวยสารเมตาแลกซิล 
25%ดับบลิวพ ี อัตรา 30 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร และหยุดใชสารเคมี 14 วันกอนการเก็บเกี่ยว  
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   8.3 ตรวจสอบผลการปองกันกําจัด  ผลผลิตล้ินจี่ตองไมเสียหาย หรือเสียหายนอยมากจากการ
เขาทําลายของศัตรูล้ินจี่ และตองไมพบศัตรูล้ินจี่ที่มีชีวิตอยูบนผล หรือชอผลล้ินจี่หลังจากเก็บเกี่ยวจากตนแลว 
ถาพบตองคัดแยกไวตางหาก 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
  1.  แบบบันทึก  การปองกันกําจัดศัตรูลิ้นจี่ระยะพัฒนาการของผล 
 

9.  การจัดการเพื่อใหไดผลผลิตล้ินจี่ท่ีปลอดภัยจากสารพษิตกคาง  

  9.1 ใชสารเคมี ชนิด อัตรา และเวลาตามรายละเอียดในวธีิการแกปญหาในแผนควบคุมการผลิตล้ินจี ่
  9.2  ตองใชสารเคมีที่ถูกตองตามกฎหมาย มีเลขทะเบียนวัตถุอันตราย และมีคําแนะนําบนฉลากใหใช
กับพืชนั้น ๆ 
  9.3  ตองไมใชสารเคมีที่ระบุในทะเบยีนวัตถุอันตรายที่หามใช (รายช่ือวตัถุอันตรายที่หามใชทาง 
การเกษตร (ไมไดขึ้นทะเบยีนตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535)) และที่ระบุในรายการสารเคมีที่
ประเทศคูคาหามใช ตองหยุดใชสารเคมีกอนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุในวิธีการแกปญหาในแผนควบคุม
การผลิตล้ินจี่ 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. เอกสารสนับสนุน  รายช่ือวัตถุอันตรายที่หามใชทางการเกษตร (ไมไดขึ้น 
     ทะเบียนวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย  
     พ.ศ. 2535) 
   

10.  การเก็บเก่ียวและการปฏบิัติหลังการเกบ็เก่ียวในสวน 

 10.1  วิธีการเกบ็เกี่ยว   
  10.1 เก็บเกี่ยวดวยความระมัดระวัง โดยใชกรรไกรคมและสะอาดตดัชอผลจากตน เมื่อผล
ขยายตวัเต็มที ่ หรือตุมหนามเริ่มหาง หรือผลเปนสีชมพูทั่วผลหรือไหลผลยกขึ้น ควรตัดใหมีใบแรกติดชอผล
ไปดวย 
  10.2  รวบรวมชอผลล้ินจี่ที่เก็บเกี่ยวแลวใสตะกราพลาสตกิ หรือเขงไมไผที่กรุภายในดวย 
กระดาษหรือกระสอบปุยที่สะอาด หรือมีฟองน้ํารองกนตะกราหรือเขง เพื่อปองกันมิใหผลกระแทกช้ํา จากนั้น
ขนยายไปยังโรงเรือนภายในสวน หรือในทีร่ม 
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 10.2 การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว  
   10.2.1 ขนยายผลิตผลล้ินจี่จากบริเวณที่ เก็บเกี่ยวไปยังโรงเรือนภายในสวนดวยความ
ระมัดระวังทันทีที่เก็บเกี่ยวเสร็จ 
   10.2.2  ตัดแตงชอล้ินจี่ใหกานชอมีความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร และตัดผลที่มีขนาดเล็ก
หรือใหญเกินกวาขนาดผลเฉลี่ยในชอนั้นออก เพื่อใหผลภายในชอมีขนาดสม่ําเสมอ โดยยอมใหมีผลที่มีขนาด
เล็กหรือใหญเกินกวาขนาดผลเฉลี่ยในชอ ปนไดไมเกิน 20%ของจํานวนผลในชอ  กรณีตองการจําหนายเปน
ล้ินจี่ชอ และแตงขั้วผลใหมีกานติดอยูไมเกิน 2 มิลลิเมตร และยอมใหมีผลขนาดเล็กหรือใหญเกินกวาขนาดผล
เฉล่ียในตะกราปนไดไมเกิน 10%ของจํานวนผล กรณีตองการจําหนายเปนผลเดี่ยว 
   10.2.3 คัดแยกผลหรือชอผลที่เสียหายจากการเก็บเกี่ยว หรือมีตําหนิจากโรคและแมลงแยกไว 
และนําไปใชประโยชนตามคําแนะนํา หรือแผนที่กําหนดไว 
   10.2.4  เรียงชอผลในตะกราพลาสติก หรือกลองกระดาษลูกฟูกที่มีแผนฟองน้ําบุอยู ใหได
น้ําหนักสุทธิ 10 กิโลกรัมตอตะกรา หรือตอกลอง แลวปดทับดวยแผนฟองน้ํากอนปดฝาตะกรา หรือฝากลอง 

 เอกสารที่เก่ียวของ 
 1. แบบบันทึก การเก็บเกีย่วและการคัดบรรจุล้ินจี ่

 11.  การควบคมุการคละปนของผลติผลดอยคุณภาพกับผลิตผลคุณภาพ 

          11.1 ตรวจสอบการคละปนของผลติผลที่ไมไดขนาด 

    11.1.1 ตรวจสอบและสังเกตชอผลล้ินจี่ที่เก็บเกี่ยว และตดัแตงชอผลแลว พบวายังคงมีผล
ที่มีขนาดเล็กหรือใหญกวาขนาดผลเฉลี่ยภายในชอ ตองตัดผลนั้นออก หรือพบวาชอผลในภาชนะบรรจุมีขนาด
ไมสม่ําเสมอ ใหคัดชอผลที่มีขนาดไมสม่ําเสมอออก 
    11.1.2  เรียงชอผลที่ผานการตรวจสอบการคละปนแลวในภาชนะบรรจุ หรือเรียงภาชนะ 
บรรจุที่ผานการตรวจสอบการคละปนแลวใหเปนระเบียบบนแทนรองรับสินคา หรือบนวัสดุสะอาดสําหรับปู 
รองพื้นเพื่อปองกันการปนเปอน 

   11.2  ตรวจสอบการคละปนและคัดแยกผลิตผลลิ้นจี่ท่ีมีศตัรูเขาทําลาย 

    ตรวจสอบและตัดผลล้ินจี่ที่มีศัตรูทําลายทิ้งไป หรือคัดแยกชอผลล้ินจี่ที่มีศัตรูเขาทําลาย
แยกไวตางหาก แลวนําไปจัดการตามคําแนะนํา หรือใชประโยชนตามแผนที่ 
 
12.   การขนสงผลิตผลไปยังจุดรวบรวมสินคา 

  บรรจุผลิตผลล้ินจี่ในพาหนะที่ใชขนสงดวยความระมัดระวัง แลวขนสงไปยังจุดรวบรวมสินคาทันที
ที่เก็บเกีย่วและปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่วในสวนเสร็จเรียบรอยแลว 
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