


 เกษตรกรผู้ผลิตหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพ  
                          ต้องปฏิบัติ  ดังนี้... 



1. การผลิตหน่อไม้ฝร่ังเพื่อได้การรับรองตามมาตรฐาน จี เอ พี (GAP)  





2. การรวมเป็นกลุ่มเกษตรกรและ/หรือเป็นเครือข่ายของผู้ส่งออก 



3. การควบคุมการใช้สารเคมี  
 

ข้อก าหนดการใช้สารเคม ี
    ตามมาตรฐาน จี เอ พี (GAP) มีดังนี้  
 



การควบคุมการใช้สารเคมี 
 

 

                     3.1 ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ปัจจุบันมี  
                     จ านวน 98 ชนิด  
 
3.2  ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง  
อ่านฉลากและใช้ตามค าแนะน าในฉลากอย่างเคร่งครัด 
   
   



การควบคุมการใช้สารเคมี 
          
     3.3 ไม่ใช้สารเคมีที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ก าหนดค่าปริมาณตกค้างสูงสุด (MRLs) 
           เพราะถือเป็นสารเคมีที่ญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้ใช้ เช่น   
                                                 
     สารก าจัดแมลง อี พี เอ็น (EPN)  



สารเคมีท่ีกรมวิชาการเกษตรแนะน า 
      ให้ใช้ในแปลงหน่อไม้ฝร่ัง 

 ค าแนะน าเบื้องต้น คือ ให้เกษตรกรใช้สารเคมีเมื่อมี
ความจ าเป็นและใช้อย่างระมัดระวัง  



ชื่อสารเคมี วัตถุประสงค ์
อัตราการใช้/น้ า  

20 ลิตร 
ช่วงระยะที่ใช ้

อะซอกซีสโตรบิน 25% เอสซี ป้องกันก าจัด 
โรคล าต้นไหม ้

5-10 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด และใช้
ไม่เกิน 1-2 ครั้ง ก่อนการเก็บ
เกี่ยว คาร์เบนดาซิม 50% ดับเบิ้ลยูพ ี 10-20 กรัม 

เบนโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพ ี โรคใบเทียม
ร่วง หรือ โรค
กิ่งไหม ้

20 กรัม พ่นเมื่อพบอาการระบาด ทุก 
7 วัน และเพื่อเป็นการ
ป้องกันการดื้อยาของเชื้อ
สาเหตุโรคควรสลับกลุ่มสาร 

คาร์เบนดาซิม 50% ดับเบิ้ลยูพ ี 20 กรัม 

แมนโคเซบ 80% ดับเบิ้ลยูพ ี 30-50 กรัม 

รายชื่อสารเคมีและอัตราการใช้สารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า (สารป้องกันก าจัดโรคพืช) 



ชื่อสารเคมี วัตถุประสงค ์
อัตราการใช้/น้ า  

20 ลิตร 
ช่วงระยะที่ใช ้

โพรคลอราช 50% ดับเบิ้ลยูพ ี
ป้องกันก าจัด 
โรคแอนแทรคโนส 

20 กรัม 
พ่นเมื่อพบการระบาด 
ทุก 7 วัน 

เบโนมิล 50% ดับเบิ้ลยูพ ี 15 กรัม 
พ่นเมื่อพบการระบาด 
ทุก 5-7 วัน 

โพรคลอราช 25% +คาร์เบนดาซิม 
25% ดับเบิ้ลยูพ ี

30-50 กรัม 
พ่นเมื่อพบการระบาด 
ทุก 5-7 วัน 

รายชื่อสารเคมีและอัตราการใช้สารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า (สารป้องกันก าจัดโรคพืช) 



ชื่อสารเคมี วัตถุประสงค ์
อัตราการใช้/น้ า  

20 ลิตร 
ช่วงระยะที่ใช ้

อมิิดาคลอพริด 10% เอสแอล ป้องกันก าจัด 
เพลี้ยไฟหอม และ
แมลงหวี่ขาวยาสูบ 

20-30 มิลลิลิตร พ่นเมื่อพบการระบาด 
และหยุดใช ้7 วัน ก่อน
การเก็บเกี่ยว 

ฟิโพรนิล 5% เอสซี 
 

20 มิลลิลิตร 

รายชื่อสารเคมีและอัตราการใช้สารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า (สารป้องกันก าจัดแมลง) 



ชื่อสารเคมี วัตถุประสงค ์
อัตราการใช้/น้ า  

20 ลิตร 
ช่วงระยะที่ใช ้

คลอร์ฟินาเพอร์ 10% เอสซี ป้องกันก าจัด 
หนอนกระทู้หอม 
และหนอนกระทู้ผัก 

30-40 มิลลิลิตร ควรใช้เมื่อหนอนมีขนาด
เล็ก ถ้ามีการระบาดมากให้
ใช้อัตราสูง และช่วงเวลา
พ่นถี่ขึ้น และควรใช้สลับ
กลุ่มสารและใช้ไม่เกิน 2-3 
ครั้ง/ฤด ู

อินดอ๊กซาคาร์บ 15% เอสซี 15-30 มิลลิลิตร 
สปโินแซด 12% เอสซี 20-30 มิลลิลิตร 
อีมาเมคติน เบนโซเอท 
1.92% อีซ ี

15-20 มิลลิลิตร 

ลูเฟนนรูอน 5% อีซี 20-30 มิลลิลิตร 
คลอฟลูอาซูรอน 5% อีซ ี 20-40 มิลลิลิตร 

รายชื่อสารเคมีและอัตราการใช้สารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะน า (สารป้องกันก าจัดแมลง) 



3. การจดบันทึก 



ข้อมูลการซื้อและการใช้สารเคมี  

ข้อมูลการเก็บเกี่ยวผลผลิต (ปริมาณและวันที)่ 

เกษตรกรต้องจดบันทึกข้อมูล ดังนี้  



4. การปรึกษาการใช้สารเคม ี

เกษตรกรควรปรึกษาการใช้สารเคมี กับ
เจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรและผู้ส่งออก 
เกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง 



5. การเกิดเหตุฉุกเฉิน  
      เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  เช่น น้ าท่วมแปลง
หน่อไม้ฝรั่ง หรือเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพของผลผลิต เกษตรกรต้องแจ้ง     
ผู้ส่งออกให้ทราบทันท ี เพื่อผู้ส่งออกจะได้พิจารณาตรวจสอบ

คุณภาพของผลผลิต ก่อนการส่งออก 
โดยเป็นการป้องกันปัญหาการตรวจ
พบสารตกค้างที่ประเทศปลายทาง 



    โอ้โห....... 
   
เกษตรกรที่สามารถปฏิบัติได ้

จะได้ประโยชน์อะไร...? 



      เกษตรกรที่ผลิตหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพ 
สามารถเข้าร่วมมาตรการ “การจัดการสารเคมีใน
หน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น” และได้
ประโยชน์จากการเข้าร่วมมาตรการ ดังนี้  



 

1. มีความรู้การใช้สารเคมีในหน่อไม้ฝร่ังอย่างถูกต้องเหมาะสม  
2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้สารเคมีในหน่อไม้ฝรั่ง 
3. หน่อไม้ฝรั่งที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น 
4.    ได้ราคาหน่อไม้ฝรั่งสูง 
5.    มีตลาดที่แน่นอน (ผลิตมาขายได้) 

ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ       



มาตรการ “การจัดการสารเคมีในหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการ
ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น”  

คืออะไร   



  - จากปัญหาการแจ้งเตือนการตรวจพบสารก าจัดแมลง   
              อี พี เอ็น (EPN) ตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งที่ส่งจากไทยไปญี่ปุ่น 
                   -  ญี่ปุ่นใช้มาตรการกักสุ่มตรวจสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่งจากไทย 
                   -  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและรักษาตลาดส่งออกไปญี่ปุ่น   
กรมวิชาการเกษตรจึงมีข้อตกลงกับกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ
ญี่ปุ่นเห็นชอบ มาตรการ “การจัดการสารเคมีในหน่อไม้ฝร่ังเพื่อการส่งออกไป
ประเทศญี่ปุ่น” โดยให้สิทธิผู้ส่งออกที่อยู่ในมาตรการ ได้รับการยกเว้นการกักสุ่ม
ตรวจสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่ง ณ ด่านตรวจพืชน าเข้าของญี่ปุ่น  
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ผู้เกี่ยวข้องหลักในมาตรการ  
    
1. เกษตรกร   

* เกษตรกรที่ผลิตหน่อไม้ฝรั่งคุณภาพและ 
   เป็นเครือข่ายของผู้ส่งออก  

      



2. ผู้ประกอบการส่งออก  
• จัดท าเอกสารให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อ 
   ส่งต่อให้กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณายกเว้นการ 
   กักสุ่มตรวจสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่ง ณ ด่านตรวจพืชน าเข้า 
   ของญี่ปุ่น  
• ควบคุมการใช้สารเคมีในแปลงหน่อไม้ฝรั่ง ตรวจสอบผลผลิต 
   หน่อไม้ฝรั่งให้มีคุณภาพจนถึงการส่งออก  
 
 



3. กรมวิชาการเกษตร 
• ขึ้นทะเบียนผู้ส่งออกที่มีคุณสมบัติตามก าหนดและส่งต่อ 
  ให้กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น พิจารณายกเว้นการ 
   กักสุ่มตรวจสารตกค้างในหน่อไม้ฝรั่ง  
   ณ ด่านตรวจพืชน าเข้าของญี่ปุ่น  
• ควบคุมและตรวจสอบการใช้สารเคม/ีการปฏิบัติตามเงื่อนไข 
   ของเกษตรกรและผู้ส่งออก 
 
 



1. การผลิตพืชที่ดีและเหมาะสม (จี เอ พี) 
2. การควบคุมการใช้สารเคมี 
3. โรงคัดบรรจุ 
4. ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ 
5. การทวนสอบการใช้สารเคมีของเกษตรกร 
 

หลักการพื้นฐานของมาตรการ 



1. การผลิตพืชที่ดีและเหมาะสม (จี เอ พี) 



1. ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ปัจจุบันมีจ านวน 98 ชนิด 
2. ใช้สารเคมี ตามค าแนะน าของผู้ส่งออกและกรมวิชาการเกษตร 
3. ระมัดระวังการใช้สารเคมีที่ไม่ได้แนะน า รวมถึงสารเคมีที่ประเทศญี่ปุ่นเข้มงวด
เช่นสาร อี พี เอ็น (EPN)  
 

2. การควบคุมการใช้สารเคมี 



1. ต้องผ่านการรับรองหลักปฏิบัติที่ดีส าหรับโรงคัดบรรจุ (GMP) 
2. ต้องขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช 

3. โรงคัดบรรจุ 



4. ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ 
หากพบปัญหาการแจ้งเตือนความไม่ปลอดภัย 
ของสินค้า ผู้ส่งออกต้องสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับข้อมูลการผลิตของสินค้าได้รวมถึง
สามารถเรียกกลับคืนสินค้าได้  



5. การทวนสอบการใช้สารเคมีของเกษตรกร 

5.1 การตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร โดยผู้ส่งออก  



 5.2 การตรวจบันทึกการใช้สารเคมีของเกษตรกร  
       โดยผู้ส่งออก 



5.3 การตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในหน่อไม้ฝรั่ง 
ก่อนการส่งออก โดยผู้ส่งออก 



กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช  
กลุ่มจดทะเบียนและออกใบรับรอง  

โทรศัพท์ 0-2579-6133, 0-2940-7117   
โทรสาร 0-2579-6134 

E-Mail : ccgdoa@gmail.com  
www.doa.go.th/psco 
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หนว่ยงานของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 


