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บทคัดยอ 
 

การแขงขันทางการคาในปจจุบันไดใหความสําคัญกับคุณภาพสินคา สุขอนามัย ความ
ปลอดภัยตอผูบริโภคและส่ิงแวดลอม รวมไปถึงการมีมาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ
กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดกําหนดใหมีการจัดทํามาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice) หรือ GAP ข้ึนโดยเกษตรกรที่ตองการสมัครรับ
การรับรอง GAP จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดตางๆอยางไรก็ตามกฎเกณฑขอกําหนดตางๆมี
รายละเอียดคอนขางมากและตองเช่ือมโยงกับความรูดานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของอีกหลายดาน ทําใหยากตอ
การทําความเขาใจ 

งานวิจัยนี้จึงนําเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการประเมินการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร โดยครอบคลุมผลไม 3 ชนิดซ่ึงเปนพืช
เศรษฐกิจท่ีสําคัญของประเทศไทยไดแก ทุเรียน ลําไย และมังคุด การดําเนินงานวิจัยเร่ิมจากการ
รวบรวมองคความรูท่ีเกี่ยวของจากเอกสาร วรรณกรรม และการสัมภาษณจากผูเช่ียวชาญและนํา
ความรูท่ีไดมาวิเคราะหและประมวลใหอยูในรูปแบบกฎและเช่ือมโยงคําถามการประเมินมาตรฐาน
ใหอยูในรูปแบบตนไมตัดสินใจ (Decision Tree) และนําไปพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อ
ชวยในการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP ซ่ึงเปนเคร่ืองมือท่ีชวยใหเกษตรกรสามารถตรวจสอบ
การจัดการคุณภาพดวยตนเอง นอกจากน้ีระบบยังมีคําแนะนําในแตละขอกําหนด เพื่อนําไปใช
พัฒนาการปฏิบัติทางการเกษตรใหเปนไปตามเกณฑตางๆ 

ผลการวิจัยพบวาการประมวลความรูท่ีเกี่ยวของใหอยูในรูปแบบตนไมการตัดสินใจ
สามารถวิเคราะหและประมวลความรูไดท้ังหมด 285 กฎพรอมท้ังสรุปขอเสนอแนะในการปรับปรุง
คุณภาพไดจํานวน 62 แนวทางและเม่ือนํากฎและขอเสนอแนะใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบพบวามี
ความถูกตองเหมาะสมเฉล่ียรอยละ 97.4 จากน้ันจึงนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชในรูปแบบออนไลน 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, due to emphasizing of merchandise competition on product quality, 
sanitation, safety of consumer and environment as well as various trade barrier measures, 
Ministry of Agriculture and Cooperative set Good Agricultural Practice (GAP) standard. The 
farmers who desire to apply for GAP have to follow requirements. However, the requirements 
contain a number of details which link to many others knowledge. Therefore, it is difficult to 
understand.  

This research proposes development of information system which helps the 
evaluation of GAP for food crops including 3 important economical plants which are durian, 
longan and mangosteen. The research was performed by gather involving knowledge from 
document, literature and expert interviewing. The obtained knowledge were analyzed and 
codified into rule conformation. Then, question of standard evaluation was link into decision 
trees and use to develop the decision support system which helps the evaluation of GAP. This is a 
tool that helps farmer to be able to monitor quality management by themselves. In addition, this 
system also contains guidelines in each requirement and these guidelines are used for developing 
agriculture practice to meet the requirements. 

The results of codifying the involving knowledge into decision trees show that there 
are 285 rules as well as summarize 62 suggestion of quality improvement. By expert verification, 
the accuracy of these rules and suggestions are 97.4%. Then, there were used to improve and 
develop the information systems on supporting evaluation of the quality management of GAP in 
online format. 
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บทที่  1 
บทนํา 

1  
1.1  ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมซ่ึงเปนแหลงผลิตอาหารท่ีสําคัญประชากรรอยละ 
37.64 เปนภาคการเกษตร (ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2555)  แตดวยปจจุบันการแขงขันทางการคาในตลาดโลก
ไดใหความสําคัญกับคุณภาพสินคา สุขอนามัยความปลอดภัยตอผูบริโภค ซ่ึงยังรวมไปถึงความ
ปลอดภัยตอส่ิงแวดลอม และมีมาตรการกีดกันทางการคาในรูปแบบตางๆ รัฐบาลไทยจึงไดกําหนด
นโยบายดานความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) โดยมีหนวยงานตางๆ ภายใตกระทรวงเกษตร
และสหกรณ มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารของไทย 
เพื่อใหทัดเทียมกับมาตรฐานตางๆท่ีตลาดท้ังในประเทศและตางประเทศใหการยอมรับ  

กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานหนึ่งภายใตกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทําหนาท่ีใน
การตรวจและใหการรับรองแหลงผลิตพืชอาหารตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทาง
การเกษตรท่ีดี (Good Agricultural Practice) หรือ GAP สอดคลองตามมาตรฐานสากลวาดวย
ขอกําหนดทั่วไปสําหรับหนวยรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ(General Requirements for Bodies 
Operating Product Certification Systems, ISO/IEC Guide 65 : 1996) ระบบการจัดการคุณภาพ
ดังกลาวเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินคาไทยเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันกับตลาดตางประเทศ และเพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยจากการ
ปนเปอนสารเคมี เ ช้ือโรค และศัตรูพืชอีกท้ังมีความปลอดภัยตอเกษตรกร และไมทําลาย
ส่ิงแวดลอม โดยเร่ิมนํามาตรฐานไปใชตั้งแตข้ันตอนการเตรียมพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การ
เก็บเกี่ยว การปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนมีการบันทึกการปฏิบัติงานทุกข้ันตอน และมี
รายละเอียดของขอกําหนดแตกตางกันไปตามชนิดของพืช โดยมีขอกําหนดและหลักเกณฑในการ
ประเมินท้ังหมด 8 ดาน ไดแก แหลงน้ํา พื้นท่ีปลูก การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษา
และการขนยายผลิตผลในฟารม  การบันทึกขอมูล  ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช  การจัดการ
กระบวนการผลิตเพ่ือใหไดผลิตผลคุณภาพ และ การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ซ่ึง
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กฎเกณฑตางๆคอนขางยากตอความเขาใจของเกษตรกรเนื่องจากมีรายละเอียดมากและตอง
เช่ือมโยงความรูกับดานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของอีกหลายดาน 

การดําเนินการของภาครัฐเพื่อผลักดันใหเกษตรกรพัฒนากระบวนการผลิตใหเปนไป
ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืชอาหาร โดยการอบรมและถายทอดความรู 
และการตรวจรับรองมาตรฐานการผลิตกับผูผลิตท่ีมีจํานวนมาก ซ่ึงปจจุบันมีจํานวนผูถือครองทํา
การเกษตร 10,187,1513 ราย  มีเกษตรกรเขารวมขอการรับรองเบ้ืองตนประมาณ 408,000 แปลง ซ่ึง
ในจํานวนนี้มีเกษตรกรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานแลวประมาณ 2 แสนกวาแปลง  โดยจะเห็นได
วามีเกษตรกรที่ยังไมผานการรับรองอีกเปนจํานวนมาก อีกท้ังยังมีเกษตรกรที่ไมสนใจเขารวมอีก
จํานวนมาก ซ่ึงอาจเกิดจากการขาดความรูความเขาใจถึงประโยชนท่ีแทจริงจากการปฏิบัติตาม 
GAP เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย อีกท้ังการปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ เพื่อใหไดตาม
มาตรฐานคอนขางมีความยุงยาก  ดังนั้น การจัดการความรูโดยเลือกใชกระบวนการและเคร่ืองมือที่
เหมาะสม เพื่อเขาถึงและสกัดองคความรู GAP จึงเปนส่ิงท่ีจําเปน และมีประโยชนอยางยิ่ง 

ดวยความสําคัญของปญหาดังท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงนําเสนอระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร โดยการรวมรวมองคความรูของการ
จัดการคุณภาพ GAP พืชอาหารจากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ผูตรวจรับรอง และศึกษารวบรวบ
ความรูจากเอกสาร  วรรณกรรมตางๆ โดยมีการดําเนินการ ไดแก (1) การกําหนดผูเช่ียวชาญ 
(Identify Expert)  (2) การเลือกชนิดของคําถาม ไดแก แบบมีโครงสราง (Structured) กึ่งโครงสราง 
(Sami-Structured) และไมมีโครงสราง (Unstructured) (3) การสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูเช่ียวชาญ 
โดยการสรางความเช่ือใจ เตรียมขอมูลและความรูใหพรอมตอการสัมภาษณ เลือกใชคําพูดและ
คําถามท่ีเหมาะสม รวมไปถึงขอควรระวังตางๆ ท่ีอาจมีผลทําใหขอมูลผิดพลาด  หลังจากนั้นผูวิจัย
ไดนําขอมูลและความรูท่ีไดรับมาวิเคราะหและประมวลความรูใหอยูในรูปแบบตนไมการตัดสินใจ   
และนํามาพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืช
อาหารในรูปแบบออนไลน ซ่ึงพัฒนาโดยใชโปรแกรม PHP รวมกับฐานขอมูล MySQL ให
เหมาะสมสําหรับเกษตรกร ซ่ึงเปนเคร่ืองมือชวยใหเกษตรกรตรวจสอบการจัดการคุณภาพดวย
ตนเอง และระบบประเมินการจัดการคุณภาพยังสามารถใหคําแนะนําแกเกษตรกร เพื่อนําไป
พัฒนาการปฏิบัติทางการเกษตรใหเปนไปตามเกณฑขอกําหนดของ GAP  ท้ังนี้ขอมูลการจัดการ
คุณภาพของเกษตรกรในระบบชวยใหผูท่ีเกี่ยวของทางภาครัฐท่ีเกี่ยวของกับการตรวจรับรองและ
ใหคําปรึกษานําขอมูลเบ้ืองตนไปสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินงานตอไปโดยงานวิจัยนี้ได
รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ GAP ของไมผลท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และมี
มูลคาการสงออกสูงสุดจํานวน  3  ชนิด ไดแก ทุเรียน ลําไย มังคุด เนื่องจากสินคาไทยท่ีสงออก
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ท้ังหมดนั้น ผลไมสดเปนสินคาท่ีทํารายไดใหแกประเทศมูลคากวาหม่ืนลานบาทตอป (ศูนย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย,2554) และการรักษา
คุณภาพผลไมสดนั้นตองใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยว ซ่ึง
องคความรูเหลานี้จําเปนสําหรับอุตสาหกรรมการสงออกผลไมสด ซ่ึงมีปจจัยท่ีแตกตางกันไปตาม
ชนิดของผลไม  โดยผลลัพธท่ีไดจากการพัฒนาระบบของงานวิจัยนี้จึงมีประโยชนสําหรับ
เกษตรกรในการตรวจประเมินการจัดการคุณภาพ และนําขอเสนอแนะไปใชในการปรับปรุง
คุณภาพใหดียิ่งข้ึนตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อทําการศึกษาและรวบรวมองคความรูทางดานมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ GAP 
สําหรับทุเรียน มังคุด และลําไย 

2. เพื่อทําการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณภาพการจัดการ
คุณภาพ GAP สําหรับทุเรียน มังคุด และลําไย ในรูปแบบออนไลน  
 
1.3  สมมติฐานการวิจัย 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP ทุเรียน มังคุด และ
ลําไย โดยใชฐานความรูในรูปแบบกฎการตัดสินใจสามารถประเมินและใหคําแนะนําแกผูเกี่ยวของ
เพื่อนําไปปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพกอนรับการตรวจรับรองจริง 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

1. งานวิจัยนี้มุงเนนในการศึกษาการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร ป พ.ศ. 2555 โดย
ครอบคลุมต้ังแตข้ันตอนการเตรียมพันธุ การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติการ
หลังการเก็บเกี่ยว 

2. การสรางองคความรูจากการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร ท่ีนํามาใชในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ นํามาจากการรวบรวมเอกสาร วรรณกรรม  สัมภาษณผูเช่ียวชาญ และผูตรวจรับรอง  

3. ปจจัยท่ีใชในการตัดสินใจและใหคําแนะนําการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร ครอบคลุม
ตาม ชนิดของผลไมจากไมผลที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 3 ชนิด คือ ทุเรียน ลําไย และมังคุด และ
เลือกใชวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมตามชนิดของผลไม   
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1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. องคความรูท่ีไดชวยใหความรู ความเขาใจ และใหคําแนะนําเบ้ืองตนเกี่ยวกับการจัดการ

คุณภาพ GAP ทุเรียน มังคุด และลําไย กับเกษตรกร 
2. เพื่อใหเกษตรกรมีความพรอมกอนยื่นคําขอรับการตรวจรับรอง และสําหรับใหผูท่ีไดรับ

การรับรองแลวสามารถทบทวนการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตพืชของตนใหคงมาตรฐาน 
3. ขอมูลการจัดการคุณภาพของเกษตรกรในระบบชวยใหผูท่ีเกี่ยวของทางภาครัฐท่ีเกี่ยวของ

กับการตรวจรับรองและใหคําปรึกษานําขอมูลเบ้ืองตนไปสนับสนุนการดําเนินงานตอไป 
 
1.6  นิยามศัพท 

GAP (Good Agricultural Practice) พืช หมายถึง การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับ
พืช 

การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช หมายถึง แนวทางการปฏิบัติในไรนาเพื่อผลิต
พืชใหไดสินคาปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพถูกใจผูบริโภค เนนวิธีการควบคุมและปองกัน
การเกิดปญหาในกระบวนการผลิต 

มาตรฐานการผลิตพืช หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช 
ระบบการจัดการคุณภาพ  GAP พืช หมายถึง การผลิตพืชท่ีเปนไปตามมาตรการผลิต

ตามระบบการจัดการคุณภาพ  GAP พืช    
เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรซ่ึงเปนเจาของหรือผูดําเนินการผลิตพืชท่ีจะขอรับรองตาม

ระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช  หรือขอตออายุการรับรองแปลงตามระบบการจัดการคุณภาพ 
GAP พืช   

ท่ีปรึกษาของเกษตรกร หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลที่กรมสงเสริมการเกษตร
มอบหมายใหทําหนาท่ีใหคําปรึกษาแนะนําเกษตรกรในการเตรียมการดานตางๆ กอนขอใบรับรอง  
หรือหลังตออายุใบรับรองตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช   

ผูตรวจรับรอง หมายถึงบุคคลซ่ึงเปนเจาหนาท่ีกรมวิชาการเกษตรหรือผูเช่ียวชาญ
เฉพาะดานท่ีไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร ใหทําหนาท่ีตรวจ
แปลงใหเปนไปตามระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช   

ผูไดรับการรับรอง หมายถึง ผูยื่นคําขอที่ผานการตรวจประเมิน และไดรับการรับรอง 
จากกรมวิชาการเกษตร 
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การตรวจประเมิน (Audit) หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบ เปนอิสระ และจัดทําเปน
เอกสาร เพื่อใหไดหลักฐานการตรวจประเมิน และเพื่อประเมินวาเปนไปตามเกณฑการตรวจ
ประเมิน 

การตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) หมายถึง การตรวจโดยละเอียดตาม
หัวขอท่ีกําหนดในมาตรฐานการผลิตพืช เพื่อตรวจประเมินดูความสอดคลองตามขอกําหนด ซ่ึงจะ
ดําเนินการตรวจเม่ือยื่นขอประเมินเปนคร้ังแรก 

การตรวจติดตามผล (Surveillance) หมายถึง การตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษา
ระบบท่ีดําเนินการในชวงกอนครบรอบการตรวจประเมินใหม เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาระบบยังคง
เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว (Post Harvest) หมายถึง การผ่ึงแหง การตาก การทําความ
สะอาดการตัดแตง การคัดเลือก การบรรจุ การจัดเก็บ และการขนสงผลิตผลและผลิตภัณฑ 

บันทึกคุณภาพ (Quality Records) หมายถึง หลักฐานท่ีเปนรูปธรรมของคุณลักษณะ
ของการใหการรับรอง รวมท้ังบันทึกการตรวจประเมิน และการตรวจอื่นๆ ท่ีทําในองคกร เพื่อ
พิจารณาความเปนไปตามขอกําหนด ซ่ึงบันทึกคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานภายใน ไดแก 
บันทึกรายงาน ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการรับรอง บันทึกท่ีเกี่ยวกับการให ขยาย ลด พัก
ใช เพิกถอน และยกเลิกการรับรอง เปนตน (สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรม
วิชาการเกษตร, 2553) 
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บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
การวิจัยนี้เปนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการ

คุณภาพ GAP พืชอาหาร แกเกษตรกรเพ่ือประเมินตนเองและนําเสนอขอเสนอแนะเพ่ือใชในการ
ปรับปรุงกอนรับการตรวจรับรองจริง โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
เพื่อนํามาประยุกตเปนแนวทางในการวิจัย โดยมีรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

2.1 การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practices: GAP) 
2.2 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) 
2.3 ภาษาพเีอชพี (PHP Language) 
2.4 ฐานขอมูล MySQL 
2.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 การปฏิบตัิทางการเกษตรท่ีดี (Good Agriculture Practices: GAP) 

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practices: GAP) หมายถึง แนวทางใน
การทําการเกษตร เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด ไดผลผลิตสูงคุมคา
การลงทุนและขบวนการผลิตจะตองปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรท่ีเกิด
ประโยชนสูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไมทําใหเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม โดยหลักการ
นี้ไดรับการกําหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization: FAO) (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2555) เนื้อหาของ GAP 
ไดครอบคลุม 4 ดาน ไดแก 1) การปกปองดิน 2) การปกปองน้ํา 3) ปกปองการผลิตพืช สัตว 
สุขภาพ และสวัสดิการ  ซ่ึงระบบการจัดการคุณภาพปจจุบันมีจํานวนมาก แตท่ีสําคัญ เชน 
ThaiGAP AapanGAP GlobalGAP USDAGAP ChinaGAP และ FAOGAP 

การนําหลักเกณฑของ GAP มาประยุกตใชในประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ 
การปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืช (GAP) โดยไดกําหนดขอกําหนด กฎเกณฑและวิธีการ
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ตรวจประเมิน ซ่ึงเปนไปตามหลักการท่ีสอดคลองกับ GAP ตามหลักการสากล เพื่อใชเปน
มาตรฐานการผลิตพืชในระดับฟารมของประเทศซ่ึง GAP มีรายละเอียดการปฏิบัติและการตรวจ
รับรองแตกตางกันไปตามชนิดของพืช 

กรมวิชาการเกษตรไดใหความหมายของ GAP วาเกษตรดีท่ีเหมาะสมอันอาจให
ความหมายวาเปนแนวทางในการทําเกษตรกรรมเพื่อใหไดผลลัพธ ดังนี้ 

1. ผลผลิตท่ีมีคุณภาพดี เปนท่ีตองการของตลาด  
2. ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
3. ใหผลผลิตคุมคากับการลงทุน  
4. กระบวนการผลิตปลอดภัยตอเกษตรกร  
5. ผลผลิตท่ีปลอดภัยตอผูบริโภค  
6. ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  
7. สามารถตรวจสอบและทวนสอบได  
8. ไมกอใหเกิดมลพิษตอส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ และสภาพแวดลอม  
9. เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร 

2.1.1 การตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร มีขอกําหนด หลักเกณฑและ
วิธีการตรวจประเมินท่ีใชในการตรวจรับรองฟารม GAP พืชอาหาร แตกตางกันไปตามชนิดของพืช 
ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานสินคาเกษตร เ ร่ืองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร 
ประกอบดวยขอมูลดังตารางท่ี 2.1 

 
ตารางท่ี 2.1  ขอกําหนด หลักเกณฑและวิธีการตรวจประเมินการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดี 
 

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีตรวจประเมิน 
1. แหลงน้ํา น้ําท่ีใชตองไดจากแหลงท่ีไมมี

สภาพแวดลอมซ่ึงกอใหเกิดการปนเปอน
วัตถุอันตราย 

ตรวจพินจิสภาพแวดลอม หาก
อยูในสภาวะเส่ียงให
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

2. พื้นที่ปลูก ตองเปนพื้นท่ีท่ีไมมีวัตถุอันตรายท่ีจะทําให
เกิดการตกคางหรือปนเปอนในผลิตผล 

ตรวจพินจิสภาพแวดลอม หาก
อยูในสภาวะเส่ียงให
ตรวจสอบคุณภาพดนิ 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
 

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีตรวจประเมิน 
3. การใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 

หากมีการใชใหใชตามคําแนะนําหรือ
อางอิงคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือตาม
คําแนะนําในฉลากท่ีข้ึนทะเบียนอยาง 
ถูกตองกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ 

- ตรวจสอบสถานท่ีเก็บรักษา
วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
- ตรวจบันทึกขอมูลการสํารวจ
ศัตรูพืชและการใชวัตถุอันตราย
ทางการเกษตร 
- กรณีท่ีมีหลักฐานหรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวามีการใชวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรไมตรง
ตามคําแนะนําใหสุมวิเคราะห
สารพิษตกคางในผลิตผล 

4. การเก็บรักษาและการ
ขนยายผลิตผลในฟารม 

มีการปฏิบัติในข้ันตอนการเพาะปลูกและ
การปฏิบัติกอนการเก็บเกี่ยวท่ีดูแลให
ผลิตผลมีคุณภาพตามขอกําหนดใน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ
ท่ีกําหนดสําหรับผลิตผลแตละชนิด หรือ
ตามขอกําหนดคุณภาพของคูคา 

- ตรวจบันทึกขอมูลการปฏิบัติ
ดูแลในข้ันการเพาะปลูกการ
ปฏิบัติการกอนการเก็บเกี่ยวท่ี
สําคัญ ท่ีจะสงผลกระทบตอ
คุณภาพของผลิตผล 
- ตรวจพนิิจข้ันตอนการปฏิบัติ
ท่ีสําคัญ ท่ีจะสงผลกระทบตอ
คุณภาพของผลิตผล 

5. การบันทึกขอมูล -เก็บเกี่ยวผลิตผลท่ีมีคุณภาพตามขอกําหนด
ในมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ ท่ีกําหนดสําหรับผลิตผลแตละ
ชนิดหรือตามขอกําหนดคุณภาพของคูคา 

-วิธีการเก็บเกีย่วตองไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอคุณภาพของผลิตผล และ
กอใหเกิดการปนเปอนท่ีมีผลตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค 

 

- ตรวจบันทึกขอมูลชวงเวลา
เก็บเกีย่ว 
- ตรวจพนิิจผลิตผล 
- ตรวจพนิิจข้ันตอนและ/หรือ
วิธีการเก็บเกี่ยวอุปกรณและ
ภาชนะบรรจุท่ีใชในการเกบ็
เกี่ยว 
- ตรวจพนิิจข้ันตอนการคัดแยก 
และ/หรือผลิตผลท่ีคัดแยกแลว 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ) 
 

ลําดับขอกําหนด เกณฑท่ีกําหนด วิธีตรวจประเมิน 
5. การบันทึกขอมูล(ตอ) - ตองคัดแยกผลิตผลท่ีไมไดคุณภาพออก 

หากเกษตรกรมีการคัดแยกช้ันคุณภาพและ
ขนาดกอนจําหนาย ใหคัดแยกช้ันคุณภาพ
และขนาดของผลิตผลตามขอกําหนดใน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
ท่ีกําหนดสําหรับผลิตผลแตละชนิดหรือ
ตามขอกําหนดของคูคา 

 

6. ผลิตผลปลอดจาก
ศัตรูพืช 

มีการจัดการดานสุขลักษณะของสถานท่ี
และวิธีการขนยายพกัผลิตผลและ/หรือเก็บ
รักษาผลิตผลเพื่อปองกันผลกระทบตอ
คุณภาพของผลิตผลและการปนเปอนจาก
อันตรายและส่ิงแปลกปลอมท่ีมีผลตอความ
ปลอดภัยในการบริโภค 

ตรวจพินจิสถานท่ีอุปกรณ
ภาชนะบรรจุวธีิการขนยายใน
บริเวณแปลงเพาะปลูกการพกั
ผลิตผลหรือเก็บรักษาผลิตผล 

7. การจัดการ
กระบวนการผลิต
เพื่อใหไดผลิตผล
คุณภาพ 

มีการดูแลสุขลักษณะสวนบุคคลเพ่ือ
ปองกันไมใหผลิตผลเกิดการปนเปอนจากผู
ท่ีสัมผัสกับผลิตผลโดยตรงโดยเฉพาะใน
ข้ันการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกีย่ว
สําหรับพืชท่ีใชบริโภคสด 

ตรวจพินจิการปฏิบัติงานใน
ข้ันการเก็บเกี่ยวและหลังการ
เก็บเกีย่ว 

8. การเก็บเกีย่วและการ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว 

มีการบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ 
- การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยมี
สาระสําคัญครบถวนตามตัวอยางแบบ
บันทึกขอมูลในภาคผนวก ก.  

- การปฏิบัติในการเพาะปลูกการ
ปฏิบัติการกอนและหลังเก็บเกี่ยวใน
ข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีจะมีผลกระทบตอ
คุณภาพผลิตผล 

ตรวจบันทึกขอมูล 
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2.1.2 การประเมินความเส่ียงเนื่องจากการปนเปอน 
การทําเกษตรกรรมดิน ปุย และสารเสริมประสิทธิภาพปุย และนํ้า เปนปจจัยการผลิตท่ี

อาจกอใหเกิดการปนเปอนกับผลิตผลได อาทิ  
1. ดิน อาจเปนแหลงสะสมจุลินทรีย  โลหะหนัก  และสารเคมีตางๆโดยสามารถ

ประเมินความเส่ียงในดินไดตามภาพท่ี 2.1 
2. น้ํา  อาจเปนแหลงปนเปอนจุลินทรีย  และสารเคมีตางๆ  โดยสามารถประเมินความ

เส่ียงในน้ําไดตามภาพท่ี 2.2และภาพท่ี 2.3 
3. ปุยและสารเสริมประสิทธิภาพปุยอาจเปนแหลงปนเปอนของจุลินทรีย โลหะหนัก 

และสารเคมีตาง ๆ โดยสามารถประเมินความส่ียงในปุยไดตามภาพท่ี 2.4 
  DPU
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ภาพท่ี 2.1  Decision tree สําหรับพิจารณาความเส่ียงเนื่องจากสารพิษตกคางในดิน โดยสารพิษกลุม 
OC (Organochlorine) และ OP (Organophosphate) 
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ภาพท่ี 2.2  Decision tree สําหรับพิจารณาความเส่ียงในการปนเปอนจุลินทรียในน้ําใชในระหวาง
กระบวนการผลิตน้ํา 
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ภาพท่ี 2.3  Decision tree สําหรับพิจารณาความเส่ียงในการปนเปอนจุลินทรียในนํ้าใชในการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยว 
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ภาพท่ี 2.4  Decision tree สําหรับพิจารณาความเส่ียงในการปนเปอนจุลินทรียเนื่องจากปุยและสาร 
เสริมประสิทธิภาพปุย 
 

2.1.3 แผนควบคุมการผลิต 
แผนควบคุมการผลิตแตกตางกันไปตามชนิดของไมผลทางกรมวิชาการเกษตร (2552) 

ไดกําหนดแผนควบคุมการผลิตไมผลแตละชนิดไว โดยมีการวิเคราะหอันตราย และจุดวิกฤตท่ีตอง
ควบคุม (Hazard analysis and critical control points) หรือ HACCP ซ่ึงมีหัวขอของขั้นตอนการผลิต
ไดแก การเตรียมตนหลังการเก็บเกี่ยว การเตรียมตนกอนการออกดอก การจัดการตนระยะออกดอก
ถึงกอนการเก็บเกี่ยว การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติการหลังการเก็บเกี่ยวในสวนตัวอยางแผนควบคุม
การผลิตในข้ันตอนการเตรียมตนหลังการเก็บเกี่ยว รายละเอียดดังภาคผนวก ข  

2.1.4 การเก็บเกีย่วและการปฏิบัติการหลังการเกบ็เกี่ยว 
ผลไมสดเปนสินคาอยางหนึ่งที่ทํารายไดใหแกประเทศมูลคากวาหม่ืนลานบาทตอป 

ปญหาท่ีสําคัญท่ีผูสงออกมักประสบในการสงออกพืชผลสดเหลานี้ คือ มีการสูญเสียท้ังในดาน
คุณภาพและปริมาณสูง โดยในประเทศท่ีพัฒนาแลว อัตราการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวรอยละ 5-25 
ในขณะที่ประเทศกําลังพัฒนา อัตราการสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวรอยละ 20-50 ท้ังนี้นับตั้งแตการ
เก็บเกี่ยวไปจนถึงการนําไปบริโภค ผลไมเปนผลิตผลพืชสวนท่ีเกิดความเสียหายหรือสูญเสียไดท้ัง
ในดานปริมาณและคุณภาพ เพราะผลิตผลท่ีเก็บเกี่ยวมาแลวยังเปนสวนของพืชท่ีมีชีวิตซ่ึงหายใจอยู
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จึงมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา และผลไมท่ีมีปริมาณนํ้าสูงจะเหี่ยวและชอกช้ําไดงายมากซ่ึง
เปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเช้ือราและแบคทีเรียเขาทําลายไดรวดเร็วมาก อยางไรก็ตามเนื่องจากสรีระ
ของผลิตผลมีความแตกตางกัน จึงทําใหการรักษาคุณภาพเพ่ือยืดอายุความสดแตกตางกันไปดวย
ตามชนิดของผลิตผล 

จากการตรวจสอบพบวามีจุลินทรียท่ีทําใหเกิดโรคอยูท่ีบริเวณผิว รอยชํ้าหรือรอยแผลที่
เกิดข้ึนในระหวางการเก็บเกี่ยวหรือการเตรียม เชน การผาหรือหั่น ทําใหเกิดการแพรกระจายของ
จุลินทรียไปท่ัวบริเวณเนื้อผล อยางเชน สตรอเบอรร่ี ซ่ึงเปนผลไมท่ีมีเนื้อเยื่อบอบบาง ดังนั้น จึงมัก
ไมมีการฉีดลางผลในระหวางการปลูก การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว จึงมักพบจุลินทรียท่ีผิว
ในปริมาณคอนขางสูง จากงานวิจัยพบวา E. coli O157:H7 สามารถเจริญบนผิวสตรอเบอรร่ีท่ีเก็บท่ี
อุณหภูมิ 10, 5 และ –20 องศาเซลเซียส ไดเปนเวลานาน 3 วัน และท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส 
เปนเวลา 24 ช่ัวโมง (Yu และคณะ, 2001) นอกจากนี้ยังมีรายงานวาแบคทีเรียท่ีมีความตานทานตอ
ความเปนกรดสูง จะสามารถรอดชีวิตไดดีกวาหรือพอๆ กับแบคทีเรียท่ีอาศัยอยูท่ีผิวผลไม เนื่องจาก
ภายในเนื้อผลไมมีสารอาหารท่ีจําเปนตอการเจริญอยางเพียงพอ ในขณะท่ีการเจริญท่ีผิวถูกจํากัด
โดยปริมาณสารอาหาร ความช้ืนท่ีต่ํา และการแยงสารอาหารกัน เนื่องจากมีจุลินทรียหลายชนิดท่ี
ผิว 

การรักษาคุณภาพผลไมสดนั้นตองใชองคความรูทางดานเทคโนโลยีและการปฏิบัติการ
หลังการเก็บเกีย่ว ซ่ึงองคความรูเหลานี้จําเปนสําหรับอุตสาหกรรมการสงออกผลไมสด ซ่ึงมีปจจัย
ท่ีแตกตางกันไป ตามชนิดของไมผล  ไดแก 

1. ดัชนีการเก็บเกี่ยว  ไดแก การนับอายุ การตรวจสอบทางกายภาพ 
2. การเตรียมผลผลิต ไดแก การรับผลผลิต การปรับสภาพผิวภายนอก (Curing)  การ

ตัดแตง การทําความสะอาด และการคัดเลือก  
3. การปองกัน และการควบคุมโรคและแมลง ไดแก  การใชสารเคมี และการไมใช

สารเคมี เชน การใชความรอน   การใชความเย็น การใชรังสี  การควบคุมบรรยากาศ  
4. การบรรจุหีบหอผลผลิต ไดแก วัสดุท่ีใชในการทําภาชนะบรรจุ รูปแบบการบรรจุ  
5. การทําใหเย็น (Forced-air cooling)  วิธีการลดอุณหภูมิของผลิตผลทําไดหลายวิธี 

ไดแก การทําใหเย็นโดยการใชอากาศเย็น (Room cooling) การบังคับลมเย็น (Forced-air cooling) 
การลดความดัน (vacuum cooling) การใชน้ําเย็น (hydro-cooling) และการใชน้ําแข็ง (ice-cooling) 

6. การเก็บรักษาไดแก การเก็บรักษาโดยไมใชเคร่ืองทําความเย็น การเก็บรักษาท่ี
อุณหภูมิต่ํา  การเก็บรักษาในสภาพบรรยากาศดัดแปลง การปรับและรักษาสภาพบรรยากาศควบคุม   
การเก็บรักษาภายใตบรรยากาศความดันต่ํา  การใชสารเคลือบผิวผลไม 
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2.1.5 ประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับจากการปลูกพืชตามระบบ GAP 
1. เกษตรกรมีความรูและผลิตพืชอยางมีระบบ ทําใหลดตนทุนการผลิต และปองกัน

กําจัดศัตรูพืชอยางถูกตอง 
2. ไดผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัยจากการปนเปอนสารเคมี เช้ือโรค และศัตรูพืช เปนท่ี

ตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศ 
3. ไดการรับรองระบบการผลิตและผลผลิตเปนท่ียอมรับ เปนการเพ่ิมมูลคาของสินคา 

เกษตรกรมีรายไดจากการขายสินคาเกษตรที่ปลอดภัยอยางสมํ่าเสมอ 
4. เกษตรกรและผูซ้ือไดบริโภคพืชผัก ผลไมท่ีปลอดภัย มีคุณภาพดี ทําใหมีสุขภาพ

แข็งแรง 
5. หากมีการรวมกลุมเกษตรกรปลูกพืชตามระบบ GAP ทําใหมีอํานาจการตอรองใน

การสงออกมากข้ึน และชวยลดปญหาความยากจนของเกษตรกร 
 
2.2 ระบบสนับสนนุการตัดสินใจ (Decision Support System: DSS) 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) เปนระบบยอยหนึ่งในระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ โดยท่ีระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะชวยผูบริหารในเร่ืองการตัดสินใจ
ในเหตุการณหรือกิจกรรมทางธุรกิจท่ีไมมีโครงสรางแนนอน หรือกึ่งโครงสราง ระบบสนับสนุน
การตัดสินใจอาจจะใชกับบุคคลเดียวหรือชวยสนับสนุนการตัดสินใจเปนกลุม นอกจากนั้น ยังมี
ระบบสนับสนุนผูบริหารเพื่อชวยผูบริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ไดเร่ิมข้ึนในชวง ป ค.ศ. 1970 โดยมีหลายบริษัทเร่ิมท่ีจะ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อท่ีจะชวยผูบริหารในการตัดสินใจปญหาท่ีไมมีโครงสรางท่ีแนนอน 
หรือกึ่งโครงสรางโดยขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอด ซ่ึงระบบสารสนเทศเดิมท่ีใชในลักษณะ
ระบบการประมวลผลรายการ (Transaction processing system) ไมสามารถกระทําได นอกจากนั้น
ยังมีวัตถุประสงคเพื่อลดแรงงาน ตนทุนท่ีต่ําลงและยังชวยในเร่ืองการวิเคราะหการสรางตัวแบบ 
(Model) เพ่ืออธิบายปญหาและตัดสินใจปญหาตางๆ จนกระท่ังป ค.ศ. 1980 ความพยายามในการ
ใชระบบนี้เพื่อชวยในการสนับสนุนการตัดสินใจไดแพรออกไป ยังกลุมและองคการตางๆ 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ DSS เปนซอฟตแวรท่ีชวยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดการ การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรางตัวแบบที่ซับซอน ภายใตซอฟตแวร
เดียวกัน นอกจากน้ัน DSS ยังเปนการประสานการทํางานระหวางบุคลากรกับเทคโนโลยีทางดาน
ซอฟตแวร โดยเปนการกระทําโตตอบกัน เพื่อแกปญหาแบบไมมีโครงสราง และอยูภายใตการ
ควบคุมของผูใชตั้งแตเร่ิมตนถึงส้ินสุดข้ันตอนหรืออาจกลาวไดวา DSS เปนระบบท่ีโตตอบกันโดย
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ใชคอมพิวเตอร เพ่ือหาคําตอบท่ีงาย สะดวก รวดเร็วจากปญหาท่ีไมมีโครงสรางท่ีแนนอน ดังนั้น
ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ จึงประกอบดวยชุดเคร่ืองมือ ขอมูล ตัวแบบ (Model) และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีผูใชหรือนักวิเคราะหนํามาใชในการประเมินผลและแกไขปญหา ดังนั้นหลักการ
ของ DSS จึงเปนการใหเคร่ืองมือท่ีจําเปนแกผูบริหาร ในการวิเคราะหขอมูลท่ีมีรูปแบบท่ีซับซอน 
แตมีวิธีการปฏิบัติท่ียืดหยุน DSS จึงถูกออกแบบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ไมเพียงแตการ
ตอบสนองในเร่ืองความตองการของขอมูลเทานั้น 

2.2.1 กระบวนการในการตัดสินใจ 
ปจจุบันความกาวหนาของเทคโนโลยีส่ือสาร และโทรคมนาคมทําใหขอมูลขาวสาร

สามารถเดินทางไดอยางคลองตัวและเปนอิสระมากข้ึน สงผลใหองคการตางๆ สามารถรับสงขอมูล
ขาวสาร และขอสนเทศไดในระยะเวลาท่ีส้ันลงโดยขอมูลมีความชัดเจน ถูกตอง และสะดวกข้ึน 
ดวยเหตุนี้ทําใหธุรกิจในปจจุบันมีความคลองตัวในการดําเนินงานสูงข้ึน ทําใหการตัดสินใจใน
โอกาสหรือปญหาทางธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจะตองทําภายใตขอจํากัดทางสารสนเทศภายในระยะเวลาท่ี
เหมาะสม มีหลายคร้ังท่ีผูบริหารจะตองตัดสินใจอยางรวดเร็วภายใตความกดดันของสถานการณ 
เชน การเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียน การนัดหยุดงาน หรือการตอตานจากสังคม เปนตน จึง
นับวามีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับผูบริหารท่ีจะประสบความสําเร็จในอนาคตท่ีจะตองปรับตัวให
ทันตอการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอม ตลอดจนตองพยายามฝกฝนตนเอง โดยพัฒนาทักษะและ
ส่ังสมประสบการณในการตัดสินใจ เพื่อท่ีจะสามารถวิเคราะห และตัดสินใจเลือกทางเลือกตางๆ 
ไดอยางแมนยํา มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

มีนักวิชาการหลายทานไดอธิบายข้ันตอนในการตัดสินใจท่ีมีผูกลาวถึงอยางแพรหลาย 
เพื่อเปนแนวทางใหผูศึกษาไดทําความเขาใจและสามารถนําไปประยุกตใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติได โดยเร่ิมตนจาก แนวความคิดของ Simon (1960) ท่ีอธิบายข้ันตอนการตัดสินใจโดยใช
แบบจําลอง (Model) ท่ีประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. การใชความคิดประกอบเหตุผล (Intelligence) ผูตัดสินใจจะรับรูถึงโอกาสหรือ
ปญหาท่ีเกิดข้ึน จากน้ันผูทําการตัดสินใจเร่ิมเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของจากท้ังตัวปญหา และ
ส่ิงแวดลอม หรือโอกาสนั้น 

2. การออกแบบ (Design) ผูตัดสินใจจะวิเคราะหและพัฒนาแนวทางตางๆ ท่ีเปนไปได
ในการแกปญหา เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจเลือกทางเลือกในการปฏิบัติท่ีเหมาะสม การท่ี
จะประสบความสําเร็จไดในข้ันตอนนี้ ผูทําการตัดสินใจจะตองมีความเขาใจในปญหา มีความคิด
สรางสรรค พยายามท่ีจะหาทางออกของปญหา และตรวจสอบความเปนไปไดในปญหานั้น 

DPU



18 

3. การคัดเลือก (Choice) ผูทําการตัดสินใจจะทําการคัดเลือกแนวทางปฏิบัติท่ี
เหมาะสมกับสถานการณท่ีสุด เพื่อท่ีจะนําไปประยุกตใชตอไป 

2.2.2 คุณสมบัติของ DSS 
พัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศในปจจุบัน ทําให DSS สามารถชวยผูบริหารใน

การตัดสินใจแกปญหา โดยนําขอมูลท่ีจําเปน แบบจําลองในการตัดสินใจท่ีสําคัญ และชุดคําส่ังท่ี
งายตอการใชงานรวมเขาเปนระบบเดียว เพื่อสะดวกตอในการใชงานของผูใช โดยท่ี DSS ท่ี
เหมาะสมควรมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. งายตอการเรียนรูและใชงาน เนื่องจากผูใชอาจมีทักษะทางสารสนเทศท่ีจํากัด 
ตลอดจนความเรงดวนในการใชงานและความตองการของปญหา ทําให DSS ตองมีความสะดวก
ตอผูใช 

2. สามารถโตตอบกับผูใชไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยท่ี DSS ท่ีดีตอง
สามารถส่ือสารกับผูใชอยางฉับพลัน โดยตอบสนองความตองการและโตตอบกับผูใชไดทันเวลา 
โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบัน ท่ีตองการความรวดเร็วในการแกปญหา 

3. มีขอมูล และแบบจําลองสําหรับสนับสนุนการตัดสินใจท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับลักษณะของปญหา 

4. สนับสนุนการตัดสินใจแบบกึ่งโครงสราง และไมมีโครงสราง ซ่ึงแตกตางจากระบบ
สารสนเทศสําหรับปฏิบัติ งานท่ีจัดการขอมูลสําหรับงานประจําวันเทานั้น 

5. มีความยืดหยุนท่ีจะสนองความตองการที่เปล่ียนแปลงไปของผูใช เนื่องจากลักษณะ
ของปญหาท่ีมีความไมแนนอน และเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ นอกจากนี้ผูจัดการจะเผชิญหนา
กับปญหา ท่ีมีความไมแนนอนและเปล่ียนแปลงทางสถานการณ นอกจากน้ีผูจัดการจะเผชิญกับ
ปญหาในหลายลักษณะจึงตองการระบบสารสนเทศที่ชวยจัดรูปขอมูลท่ีไมซับซอนและงายตอการ
ตัดสินใจ 

2.2.3 ประเภทของ DSS 
เร่ิมตนพัฒนา DSS ในทศวรรษ 1970 หลังจากนั้นไดมีผูพยายามจําแนกประเภทของ 

DSS เพื่อใหสะดวกตอการใชงาน ตัวอยางเชนAlter (1980) ไดศึกษาการใช DSS ในองคการตางๆ 
โดยแบงการใช DSS ตามคุณสมบัติและระดับการใชงานเปนกลุมตางๆ ดังตอไปนี้ 

1. ระบบสอบถามขอมูล (File Drawer System) เปนระบบท่ีงายท่ีสุด  โดย ชวยสืบคน
ขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เชน สอบถามยอดเงินในบัญชีผานทาง ATM  เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเบิกเงิน 
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2. ระบบวิเคราะหขอมูล (Data Analysis System)  ระบบท่ีชวยวิเคราะหขอมูล เพื่อชวย
ใหการตัดสินใจทําไดงายข้ึน 

3. ระบบวิเคราะหสารสนเทศ (Information Analysis System)  เปนระบบท่ีใชการ
วิเคราะหและวางแผน โดยระบบจะทําการวิเคราะหขอมูลจากหลายฐานขอมูล 

4. แบบจําลองดานการบัญชี (Accounting Model) ใชงานดานการวางแผนและจัดทํา
งบประมาณ  โดยคํานวณขอมูลเพื่อประเมินผลลัพธโดยใชขอกําหนดทางบัญชี   เชน อัตราเงินเฟอ 
รายได และรายจายในอนาคต 

5. แบบจําลองการนําเสนอ (Representational Model)  เปนแบบจําลองท่ีใชในการ
ทํานายผลลัพธจากการตัดสินใจและสะทอนใหพฤติกรรมท่ีไมมีความแนนอน 

6. ระบบคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุด (Optimization System) เปนระบบท่ีทํา
การคัดเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดบนพ้ืนฐานการคํานวณทางคณิตศาสตร และชวยกําหนดแนวทางการ
แกปญหาท่ีดีท่ีสุด 

7. ระบบใหคําแนะนํา (Suggestion System)  เปนการใหคําแนะนําจากการพิจารณา
แนวทางการแกปญหาท่ีดีท่ีสุด ควรใชกับการแกปญหาท่ีมีโครงสรางสูง 

2.2.4 ประโยชนของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
1. พัฒนาประสิทธิภาพการทํางานสวนบุคคล โดยเฉพาะงานท่ีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
2. พัฒนาประสิทธิภาพการแกไขปญหา ชวยใหผูตัดสินใจแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว

และถูกตองมากข้ึน ยังสามารถชวยแกปญหากึ่งโครงสราง และปญหาไมมีโครงสรางไดอีกดวย 
3. ชวยอํานวยความสะดวกในการติดตอส่ือสาร DSS ท่ีทํางานในลักษณะ Groupware 

ทําใหผูบริหารสามารถทําการปรึกษา ประชุม และเรียกใชสามารถสนเทศเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจผานเทคโนโลยีเครือขาย คอมพิวเตอรได ทําใหสะดวก  ประหยัดเวลาและงบประมาณ  

4. สงเสริมการเรียนรูหรือการฝกหัด  เม่ือใชงานบอย ๆ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมองคกร  เนื่องจากการตัดสินใจถูกตองทําใหการ

ดําเนินงานเปนไปอยางราบร่ืน 
 

2.3 ภาษาพีเอชพี (PHP Language) 
2.3.1 ประวัติความเปนมาของภาษา PHP 

PHP เปนภาษาจําพวก scripting language คําส่ังตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา สคริปต 
(script) และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคําส่ัง ลักษณะของ PHP ท่ีแตกตางจากภาษาสคริปต
แบบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา เพ่ือใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML 
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โดยสามารถ สอดแทรกหรือแกไขเนื้อหาไดโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกลาววา PHP เปนภาษาที่เรียกวา 
server-side หรือ HTML-embedded scripting language เปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง ท่ีชวยใหเรา
สามารถสรางเอกสารแบบ Dynamic HTML ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีลูกเลนมากข้ึน 

เนื่องจากวา PHP ไมไดเปนสวนหนึ่งของตัว Web Server ดังนั้นถาจะใช PHP ก็จะตอง
ดูกอนวา Web server นั้นสามารถใชสคริปต PHP ไดหรือไม ในกรณีของ Apache เราสามารถใช 
PHP ไดสองรูปแบบคือ ในลักษณะของ CGI และ Apache Module  ความแตกตางอยูตรงท่ีวา ถาใช 
PHP เปนแบบโมดูล PHP จะเปนสวนหนึ่งของ Apache หรือเปนสวนขยายในการทํางานนั่นเอง ซ่ึง
จะทํางานไดเร็วกวาแบบท่ีเปน CGI เพราะวา ถาเปน CGI แลว ตัวแปลชุดคําส่ังของ PHP ถือวาเปน
แคโปรแกรมภายนอก ซ่ึง Apache จะตองเรียกข้ึนมาทํางานทุกคร้ัง ท่ีตองการใช PHP ดังนั้น ถา
มองในเร่ืองของประสิทธิ ภาพในการทํางาน การใช PHP แบบท่ีเปนโมดูลหนึ่งของ Apache จะ
ทํางานไดมีประสิทธิภาพมากกวา 

2.3.2 ความสามารถและจุดเดนของภาษาPHP 
ภาษา    PHP   เปนภาษาที่พัฒนาข้ึนจากพ้ืนฐาน ของภาษาโปรแกรมม่ิง ความสามารถ

ของภาษา  PHP  ท่ีเห็นไดอยางเดนชัด  สามารถจําแนกออกไดดังน้ี 
1. เปนภาษาที่ทําความเขาใจและใชงานงายไมเหมือนกับ  Java  หรือ  C++  และมีสวน

ท่ีสนับสนุนการทํางานไดกับทุกเว็บไซต 
2. เปน  Open  Source  ผูใชสามารถ  Download  และนํา  source  code  ของ  PHP  ไป

ใชไดโดยไมเสียคาใชจาย  และไมไดยึดติดกับบุคคลหรือกลุมคนเล็ก ๆ แตเปดโอกาสให
โปรแกรมเมอรท่ัวไปไดเขามาชวยพัฒนา  

3. เปน  Script  แบบ  Server  Side  ดังนั้นจึงทํางานบนเว็บเซิรฟเวอร  ไมสง ผลกับการ
ทํางานของเคร่ือง  Client  โดย  PHP  จะอานโคด  และทํางานท่ีเซิรฟเวอรจากน้ันจึงสงผลลัพธท่ีได 
จากการประมวลผลมาท่ีเคร่ืองของผูใชในรูปแบบของเอกสารHTMLซ่ึงผูใชไมสามารถมองเห็น
โคดPHPได 

4. สนับสนุนการเขียน  Script  ท่ีใชหลักของ  Object  Orientation 
5. PHP  สามารถสรางเว็บไซตท่ีบรรจุขอมูลรูปแบบตาง ๆ ลงในเว็บ  เชน  รูปภาพ  

ไฟล PDF  หรือ  Flash  Movie  เปนตน และคุณสมบัติท่ีสําคัญอีกประการหน่ึงของ  PHP  คือ
ความสามารถในการทํางานรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลท่ีหลากหลาย  ระบบจัดการฐานขอมูลท่ี
สนับสนุนการทํางานของ  PHP  ไดแก ORACLE  Access  และSQL เปนตน 

6. PHP  อนุญาตใหผูใชสรางเว็บไซตซ่ึงทํางานผานโปรโตคอลชนิดตาง ๆ  ได  เชน  
LDAP  , NNTP , POP 3 , HTTP  และ  COM เปนตน 
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7. ผู ใชสามารถเ ขียนโคด  PHP และอ านขอมูลในรูปแบบของ   XML ได ให
โปรแกรมเมอรท่ัวไปไดเขามาชวยพัฒนา ทําใหมีคนใชงานจํานวนมากและพัฒนาไดเร็วข้ึน 

 
2.4 ฐานขอมูล MySQL 

2.4.1 หนาท่ีและความสามารถของ MySQL 
ฐานขอมูล MySQL จัดเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database Management 

System) ตัวหนึ่งท่ีนิยมมากเพราะเปนฟรีแวรทางดานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูง นักพัฒนา
ฐานขอมูลท่ีเคยใช MySQL ตางยอมรับในความรวดเร็ว การรองรับจํานวนผูใช และขนาดของ
ขอมูลจํานวนมหาศาลสนับสนุนการใชงานบนระบบปฏิบัติการมากมาย เชน UNIX OS/2 MAC 
OS Windowsสามารถใชงานรวมกับ Web Development platform เชน C, C++ , Java, Perl, PHP, 
Python, TCL และASP เปนตน 

MySQL จะทําการเก็บขอมูลท้ังหมดในรูปแบบของตารางแทนการเก็บขอมูลท้ังหมดลง
ในไฟลเพียงไฟลเดียว ทําใหทํางานไดรวดเร็วและมีความยืดหยุน นอกจากน้ันแตละตารางท่ีเก็บ
ขอมูลสามารถเช่ือมโยงเขาหากันทําใหสามารถรวมหรือจัดกลุมขอมูลไดตามตองการ โดยอาศัย
ภาษา SQL ท่ีเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม MySQL ซ่ึงเปนภาษามาตรฐานในการเขาถึงฐานขอมูล 

2.4.2 สถาปตยกรรมของ MySQL 
โครงสรางการทํางานของ MySQL เปนลักษณะการทํางานแบบ client/server ซ่ึง

ประกอบดวย 2 สวนหลักๆคือ สวนของผูใหบริการ (Server) และ สวนของผูใชบริการ (Client) 
โดยในแตละสวนกจ็ะมีโปรแกรมสําหรับการทํางานตามหนาท่ีของตน 

1. สวนของผูใหบริการ (Server) เปนสวนท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการระบบฐานขอมูล ก็
คือตัว MySQL server นั่นเอง และเปนท่ีจดัเก็บขอมูลท้ังหมด 

2. สวนของผูใชบริการ (Client) คือผูใชนั่นเอง โปรแกรมใชงานในสวนนี้ไดแก 
MySQL client, Access, Web development platform ตางๆ เชน Java, Perl, PHP และ ASP เปนตน 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

ศุภชัย  อัครนรากุล (2549) ไดศึกษาการพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญสําหรับระบบบริหาร
คุณภาพไอเอสโอ 9000 ซ่ึงการพัฒนาทําใหไดองคประกอบของ ระบบผูเช่ียวชาญสําหรับระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9000 อยู 2 สวนคือ สวนแรกเรียกวา  โปรแกรมระบบชวยสรางขอมูลสําหรับ
ระบบผูเช่ียวชาญ  ใหสําหรับการปรับปรุงฐานขอมูลองคความรู  สวนท่ีสองเรียกวา  โปรแกรม
ระบบผูเช่ียวชาญสําหรับระบบบริหารคุณภาพ  ไอเอสโอ 9000 เปนสวนท่ีใหผูใชหรือองคกร
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นําไปใชเปนเคร่ืองมือชวยในการใหคําปรึกษาแนะนํา  โดยจะแบงเร่ืองท่ีประเมินและชวยให
คําปรึกษาแนะนําออกเปน 5 เร่ืองคือ  ระบบบริหารคุณภาพ , ความรับผิดชอบดานการบริหาร , การ
บริหารทรัพยากร  กระบวนการผลิต/บริการ  และการวัดวิเคราะหและปรับปรุงองคกร  ซ่ึงผลการ
ประเมินสามารถแสดงออกมาในรูปของกราฟ  พรอมท้ังแสดงตัวอยางเอกสารที่จําเปนตอการนําไป
ประยุกตใชรวมทั้งคําแนะนําท่ีเกี่ยวของผลจากการทดสอบและการประเมินการใชโปรแกรม  ของ
ผูเช่ียวชาญดานการใหคําปรึกษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ผูเช่ียวชาญไดแสดงความคิดเห็น
วาโปรแกรมสามารถใชงานไดดีเปนท่ีนาพอใจ โดยมีคาระดับความพึงพอใจเฉล่ียอยูท่ี 3.30 
คะแนน อีกท้ังเม่ือไดนําโปรแกรมระบบผูเช่ียวชาญสําหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ไปให
องคกรท่ีสนใจในดานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 จํานวน 6 องคกรไดทดลองใชโปรแกรม ผล
ปรากฏวาองคกรไดแสดงความคิดเห็นวาโปรแกรมสามารถใชงานไดดีเปนท่ีนาพอใจเชนเดียวกัน 
โดยมีคาระดับความพึงพอใจเฉลี่ยอยูท่ี 3.45 คะแนน ดังนั้นจึงถือไดวาการพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญ
สําหรับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 ไดสรางเคร่ืองมือชวยในการประเมินสถานะภาพของ
องคกร  กอนการนําระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 ไปประยุกตใชในองคกร รวมท้ังใหคํา
ช้ีแนะแนวทางตัวอยางเอกสารไดตรงตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไวเปนอยางดี 

มนินทรา ใจคําปน (2549) ไดศึกษาระบบผูเช่ียวชาญสําหรับการจัดทําระบบมาตรฐาน
การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18000) ซ่ึงทําการรวบรวมขอมูลจากเอกสาร 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และสอบถามผูเช่ียวชาญซ่ึงมีประสบการณในการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย โดยสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ทําการรวบรวมรายการประเด็นคําถาม 
กําหนดลําดับข้ันตอนของโปรแกรม โดยกําหนดกลไกการอนุมานแบบไปหนา เพื่อตรวจสอบวา
หนวยงานมีการเตรียมการหรือกําหนดวิธีการปฏิบัติตามความตองการของขอกําหนดในเบื้องตน
แลวหรือไม และระบบจะเทียบคําตอบท่ีไดจากผูใช แลวนําเสนอรายการคําแนะนํา รายการตัวอยาง
เอกสารท่ีเกี่ยวของเพ่ือเปนแนวทางเบ้ืองตนในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของแตละขอกําหนด มอก.18000 แลวใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ทบทวน ความ
ถูกตองของคําถาม สําหรับใชวิเคราะหระบบวามีครบถวนตามประเด็นความของการซ่ึงใชแนวคิด
การเก็บความรูในรูปแบบกฎ (IF-THEN) ไวในฐานความรู แลวพัฒนาโปรแกรมโดยเลือกใช
ไมโครซอฟตวิชวลเบสิก (Microsoft Visual Basic) พัฒนาหนาเว็บเพจโดยเลือกใชโปรแกรม
มาโครมิเดียดรีมเวฟเวอร (Macromedia Dreamweaver MX) จัดเก็บขอมูลดวยโปรแกรม
ไมโครซอฟตแอกเซส (Microsoft Access) แสดงผลการทํางานของโปแกรมประเมินความเส่ียงโดย
ใชคริสตัลรีพอต (Crystal Report) แสดงผลการวิเคราะหระบบใชไมโครซอฟตวิชวลเบสิก 
ออกแบบสวนติดตอกับผูใชเพื่อเลือกรูปแบบการแสดงรายงานและใชไมโครซอฟตเอ็กเซล 
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(Microsoft Excel) แสดงรายงานเพ่ือพิมพ  ผลการทดสอบระบบพบวาสวนการประเมินความเส่ียง
สามารถใชเปนเครื่องมือท่ีชวยจัดเก็บรายละเอียดการบงช้ีอันตรายประเมินความเส่ียงได  และสวน
การวิเคราะหระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสามารถใหคําแนะนําแนวทาง
เบ้ืองตนในการดําเนินการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยได 

เสาวนีย  เกิดสําอาง (2546) ไดศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการประกัน
คุณภาพผลิตภัณฑ ของการผลิตเหล็กกลาคารบอนรีดเย็น โดยนําเอาระบบคอมพิวเตอรมาชวยให
คําแนะนําในสวนของการตัดสินใจสําหรับการดําเนินงานทางคุณภาพของโรงงานหนึ่งเปน
กรณีศึกษา โดยนําเทคนิคฐานความรูแบบกฎโดยการอนุมานแบบเดินหนาและเปนกรณีมา
ผสมผสานประยุกตใชรวมกัน เพื่อเปนระบบที่ใหเหตุผลในการสนับสนุนการตัดสินใจแกปญหา
เหมือนผูเช่ียวชาญมากท่ีสุด จากการประเมินผลความคิดเห็นและความพึงพอใจดวยแบบสอบถาม
อยูในเกณฑดีถึงดีมาก ระบบมีประสิทธิภาพถูกตองสมบูรณ สามารถยอมรับและเช่ือถือในความถูก
ตอง ลดภาระและเวลาการทํางานลง และเพิ่มผลผลิตใหกับองคกร 

อุทัย เซ่ียงเจ็น (2547) ไดศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผลผลิตทาง
การเกษตรผานอินเทอรเน็ต ดวยฟซซีลอจิกโมเดลโดยเนนท่ีลําไยพันธุดอ และปจจัยท่ีใชในการ
วิเคราะหประกอบดวย อุณหภูมิเฉล่ีย และปริมาณน้ําฝน ระหวางป 2537-2546 แบบจําลองการ
ประมาณการผลผลิตสรางข้ึนจากฐานความรูท่ีรวบรวมจากเอกสารทางวิชาการและผูเช่ียวชาญที่
เกี่ยวของกับลําไย ในข้ันตอนการประมาณปริมาณดอก การติดผล และอัตราการรวงของผล จาก
การทดลองประมาณการผลผลิตดวยแบบจําลองพบวามีคาโอเวอรแลประหวางฟงกชันสมาชิก
เทากับ 10 % สําหรับผลผลิตลดลง 35 % ของผลผลิตปกติ  

เพียรพูล เกิดวิชัย (2550) ไดศึกษาการจัดการองคความรูของระบบผูเช่ียวชาญเพื่อชวย
ในการออกแบบระบบไฟฟาแสงสวางในอาคารสําหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) บน
เครือขายอินเทอรเน็ต นั้นไดพัฒนาในรูปแบบ Web Application  เลือกใชฐานขอมูลของโปรแกรม
สําเร็จรูป SQL Server 2005 จัดการกับฐานขอมูล พัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษา ASP.NET  โดย
ผูประกอบการสามารถคํานวณและคาดการณคาใชจายท่ีเกิดข้ึน สามารถทราบถึงระยะเวลาในการ
ใชอุปกรณแตละประเภท ชวงเวลาในการปรับเปล่ียนอุปกรณเพื่อประหยัดคาใชจาย หรือจุดคุมทุน
ของระบบไฟฟาแสงสวาง โดยระบบแสดงภาพจําของการติดต้ังไฟฟาแสงสวางตามพ้ืนท่ีและ
ลักษณะของภายในอาคารท่ีตองการออกแบบ โดยใชขอมูลจากฐานความรูผูเชี่ยวชาญ 

ปยนันท พิพัฒนศีถี (2553) ไดศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจการคัดเลือกพันธุออย
ใหกับพื้นท่ีปลูก และทําการพัฒนาโดยใชโปรแกรม PHP HTML และ Minnesota Map Serverซ่ึง
เปนระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ท่ีใชในการแสดงพื้นท่ีการปลูกออยท่ีเหมาะสมบนแผนท่ี 
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โดยใชออยทางการคา 5 พันธุ และรวบรวมขอมูลดินและอากาศของพ้ืนท่ีปลูกออย จากการพัฒนา
พบวา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ีใชงานผานอินเทอรเน็ตเม่ือทําการประมวลผลจะแสดง
ขอบเขตพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรับพันธุออยนั้นๆ ซ่ึงสามารถสนับสนุนการตัดสินใจของเกษตรกร
ในการคัดเลือกพันธุออยใหเหมาะสมกับพื้นท่ีปลูก หรือคัดเลือกส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมกับพันธุ
ออยได 

สาวิตรี นาคหอม (2550) ไดศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการดาน
แหลงน้ําของลุมน้ําบึงบอระเพ็ด โดยระบบดังกลาวประกอบดวย ระบบจําลองน้ําฝน น้ําทา และ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรของพื้นท่ีลุมน้ําบึงบอระเพ็ด โดยใชแบบจําลอง URDB ซ่ึงเปน
แบบจําลองท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อพยากรณน้ําทวมโดย Queensland Department of Natural Resources 
and Mines ในป  ค .ศ .1990 เพื่อประเมินปริมาณนํ้าทารายวันจากขอมูลน้ําฝนรายวันและ
ลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีลุมน้ําผานอินเทอรเน็ต เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร จากการ
ทดสอบระบบพบวากราฟน้ําทาท่ีไดจากการดําเนินงานผานและไมผานระบบแบบจําลองมีคา
เทากัน ซ่ึงสามารถสรุปไดวาระบบดังกลาวเหมาะสมท่ีจะไปประยุกตใช 

วชิราภรณ อุนทรีจันทร (2522) ไดศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการวาง
แผนการจัดหาวัตถุดิบสมุนไพรกรณีศึกษา ผลิตภัณฑอภัยภูเบศรโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel 
2003 รวมกับ Visual Basic for Applications (VBA) เพ่ือใชในการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ
สมุนไพรซ่ึงพิจารณาสมุนไพรผลิตภัณฑจํานวน 26 ชนิด ซ่ึงตองใชสมุนไพร 33 ชนิดในรูปแบบท่ี
แตกตางกันในการผลิต ไดแก สมุนไพรผง แหง และสด ซ่ึงรวบรวมขอมูลเขาในระบบ คือขอมูล
พื้นฐานของการจัดหาวัตถุดิบ และขอมูลสําหรับวางแผนการผลิตจากการทดสอบพบวาระบบ
ดังกลาวชวยใหผูใชงานสามารถวางแผนการจัดหาวัตถุดิบสมุนไพรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สมพงษ เจษฎาธรรมสถิต, ชุติ มวงประเสริฐ และเกรียงไกร แกวตระกูลพงษ (ม.ป.ป.) 
ไดศึกษาระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระบบการปลูกพืชผานทางเครือขายอินเทอรเน็ทโดยใช
โปรแกรม Internet Information Server (IIS) ใชโปรแกรม Edit Plus ทําหนาท่ีออกแบบ Web Page 
ใชโปรแกรม MS-Access ทําหนาท่ีเปนระบบจัดการฐานขอมูลใชโปรแกรมประยุกตบนเครือขาย
อินเตอรเน็ทท่ีทํางานในลักษณะ Web Application โดยโปรแกรมจะนําขอมูลจากฐานขอมูล
ทางดานเศรษฐศาสตรการผลิตของพืชเศรษฐกิจของแตละชนิดพืชท่ีผูใชตองการจะปลูกในระบบ
การปลูกพืชไดแก ตนทุนคงท่ี ตนทุนผันแปร คาเฉล่ียของตนทุนในการผลิตพืช และราคาขายของ
พืชเศรษฐกิจ และขอมูลทางดานการผลิตพืชเศรษฐกิจไดแก คาเฉล่ียของผลผลิตตอพื้นท่ี อายุเก็บ
เกี่ยวพืช ชวงเดือนที่ทําการผลิตพืช มาสรางเปนแบบจําลองทางเศรษฐศาสตร โดยกําหนดใหกําไร
สูงสุดของระบบการปลูกพืชเปนฟงกช่ันวัตถุประสงค (Objective Function) ภายใตสมการเง่ือนไข 
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(Constraints) 2 สมการ คือ เง่ือนไขทางดานพื้นท่ีและเง่ือนไขทางดานตนทุนการผลิตพืช โดยการ
นําหลักวิธีการวิจัยดําเนินการ (Operation Research) ดวยวิธีการโปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear 
Programming) มาใชในการวิเคราะห ซ่ึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจในระบบการปลูกพืชผาน
ทางเครือขายอินเทอรเน็ตน้ีสามารถใหผลลัพธท่ีแมนยํา และนาเช่ือถือในระดับหนึ่ง 
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 การศึกษารวบรวมขอมูลการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร เบ้ืองตน จากการศึกษา
จากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้งทางดานการศึกษา และจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยการสัมภาษณอยางไมเปนทางการ เพื่อศึกษาความเปนไปไดและแนวทาง
ในการจัดทําระบบ และกําหนดผูเช่ียวชาญ (Identify Experts) ท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือสกัดและ
ประมวลความรู โดยการสัมภาษณเชิงลึกในข้ันตอนตอไป 
 
3.1 การรวมรวมองคความรูในการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 

การรวบรวมองคความรูในการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP มีข้ันตอนการศึกษา
ขอกําหนด การรวมรวมและเรียบเรียงองคความรู ท่ีมีความแตกตางกันไปตามชนิดของไมผล โดยมี
รายละเอียดการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1.1 ศึกษาขอกําหนดการจดัการคุณภาพ GAP พืชอาหาร  
ศึกษาขอกําหนดการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร ตามชนิดของไมผล และขอมูลท่ี

เกี่ยวของ โดยมีขอกําหนดและหลักเกณฑในการประเมินท้ังหมด 8 ดาน ไดแก แหลงน้ํา พื้นท่ีปลูก 
การใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและการขนยายผลิตผลในฟารม การบันทึกขอมูล 
ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ และ การเก็บเกี่ยว
และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ดังตารางท่ี 2.1 ในการศึกษาคร้ังนี้จะศึกษาจากเอกสารท้ังทางดาน
ของเกษตรกร ท่ีปรึกษาเกษตรกร และผูตรวจรับรอง ท่ีออกโดยกรมวิชาการเกษตรเปนไปตาม
มาตรฐานสินคาเกษตรป 2546 เพื่อใหทราบแนวทางการกําหนดหัวขอและคําถามท่ีใชในการศึกษา
และออกแบบระบบตอไป 

3.1.2 รวมรวมองคความรูจากผูเช่ียวชาญดาน GAP พืชอาหาร  
การรวบรวมองคความรูจากผูเช่ียวชาญ GAP พืชอาหาร ตามชนิดของไมผล ดวยการ

สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured) โดยการนําหัวขอและคําถามจากท่ีศึกษาไดจากขอ 
3.1.1 เปนขอมูลตั้งตนในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญแบบเดี่ยว (Single Expert) โดยเลือกผูเช่ียวชาญที่
มีคุณสมบัติตามเกณฑของผูตรวจรับรองและมีประสบการณตรวจตรงตามชนิดของพืช และ
ผูเช่ียวชาญจากสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของ  

3.1.3 ประมวลองคความรูจากผูเช่ียวชาญใหอยูในรูปแบบกฎการตัดสินใจ 
การเรียบเรียงองคความรูท่ีไดจากการดําเนินการขอ 3.1.2 เพื่อใชในการออกแบบคําถาม 

ทางเลือกคําตอบ และขอเสนอแนะท่ีเหมาะสม โดยออกแบบใหอยูในรูปแบบกฎ  ดวยวิธีตนไมการ
ตัดสินใจ (Decision Tree) โดยมีคําถามหลักแตละขอกําหนดตามแบบบันทึกการตรวจประเมินการ
จัดการกระบวนการผลิตของกรมวิชาการเกษตรซ่ึงเปนคําถามเชิงลบ (Negative Questions) และ
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ภาพท่ี 3.4  Use Case Diagram ของระบบ 
 

3.2.3 การออกแบบฐานขอมูล (ER Diagram) 
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร สามารถวิเคราะหและออกแบบความสัมพันธของขอมูล ไดดังภาพ
ท่ี 3.5 และมีรายละเอียดพจนานุกรมขอมูล (Data dictionary) ดังแสดงในภาคผนวก ง 
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ภาพท่ี 3.5  แสดง ER Diagramของระบบ 

3.3 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืช

อาหาร ผูวิจัยเลือกใชเคร่ืองมือในการพัฒนาดังนี้ 
3.3.1 เคร่ืองมือและโปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาระบบ 

1. ภาษาพีเอชพี (PHP)  
2. ฐานขอมูล MySQL เปนโปรแกรมในการสรางและจัดการฐานขอมูล 
3. พีเอชพี มาย แอดมิน (phpMyAdmin) เปนโปรแกรมชวยบริหารจัดการฐานขอมูล 
4. โปรแกรม Apache เปนโปรแกรมในการจําลองเคร่ืองท่ีใชเปนเว็บเซิรฟเวอร 
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3.3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพGAP พชื 
 

 
 
ภาพท่ี 3.6  หนาจอระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP  
 

 
 
ภาพท่ี 3.7  หนาจอระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP 
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บทที่  4 
ผลการวิจัย 

1  
ในบทนี้จะกลาวถึงผลการทดสอบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ

ประเมินการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับทุเรียน มังคุด และลําไย ผล
การศึกษาแบงเปน 2 สวนคือ ผลการประมวลความรูท่ีเกี่ยวของใหอยูในรูปแบบตนไมการตัดสินใจ
และผลการพัฒนาระบบสารสนเทศซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
 
4.1 ผลการประมวลความรูท่ีเก่ียวของใหอยูในรูปแบบตนไมการตัดสินใจ 

กําหนดใหผูเช่ียวชาญท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑของผูตรวจรับรองและมีประสบการณ
ตรวจตรงตามชนิดของพืชและผูเช่ียวชาญจากสถาบันการศึกษาในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของทําการ
ทดสอบความถูกตองและเหมาะสมขององคความรูในระบบ โดยองคความรูประกอบดวย คําถาม
รอง และคําแนะนําแลวทําการใหความคิดเห็น 2 ระดับ คือ เห็นดวย และควรปรับปรุงพรอมกับ
ขอเสนอแนะ   

ผลการประมวลความรูท่ีเกี่ยวของใหอยูในรูปแบบตนไมการตัดสินใจพบวาสามารถ
วิเคราะหและประมวลความรูไดท้ังหมด 285 กฎพรอมท้ังสรุปขอเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพ
ไดจํานวน 62 แนวทาง และเม่ือนําคําถามและขอเสนอแนะใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบพบวามีความ
ถูกตองเหมาะสมเฉล่ียรอยละ 97.4 โดยมีขอแนะนําในการปรับปรุงขอมูลใหเหมาะสมของคําถาม
รอง และขอเสนอแนะ เม่ือดําเนินการปรับปรุงขอมูลตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญแลวสามารถ
แสดงตัวอยางตนไมการตัดสินใจไดตามภาพท่ี 4.1 – 4.8 ซ่ึงแบงตามขอกําหนดในการประเมิน
คุณภาพ GAP และผลการประมวลความรูคําถามสําหรับตนไมการตัดสินใจ ตามภาคผนวก จ 
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ทาง

 

ารขนยาย
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ภาพท่ี 4.5  ตั
 

ภาพท่ี 4.6  ตั
(ทุเรียน) 
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การตัดสินใจ
 

การตัดสินใจ
 

 

ในการประเมิ

 

ในการประเมิ

มนิขอกําหนด

มนิขอกําหนด

ดที่ 7: การจัดก

ดที่ 8: การเกบ็

การกระบวนก

บเกีย่วและการ

37 

 

การผลิต

 

รปฏิบัติ
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4.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประเมินการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติ

ทางการเกษตรท่ีดีสําหรับพืชอาหาร โดยใชโปรแกรมภาษา PHP ติดตอกับฐานขอมูล MySQL และ
มีโปรแกรม Apache เปนโปรแกรมจําลองเคร่ืองเซิรฟเวอร รายละเอียดผลการพัฒนาดังตอไปนี้ 

4.2.1 การจัดการขอมูลฟารม 
การจัดการขอมูลฟารมแบงเปนสองสวนคือ 1) การเพ่ิม แกไข และลบขอมูลฟารมและ 

2) การเพิ่ม แกไข และลบขอมูลการปลูกพืชในแตละฟารมดังภาพท่ี 4.9 - 4.10 
 

 
 
ภาพท่ี 4.9  ตัวอยางหนาจอการจัดการขอมูลฟารม 
 

 
 
ภาพท่ี 4.10  ตัวอยางหนาจอการจัดการขอมูลการปลูกพืช 
 

4.2.2 การประเมินการจัดการคุณภาพ GAP 
การประเมินการจัดการคุณภาพ GAP ตามชนิดของพืช จะมีหนาจอสําหรับเลือก

หมายเลขประจําฟารม และชนิดของพืช แลวทําการเร่ิมตนประเมินท้ัง 8 ขอกําหนด หรือเลือก
ประเมินขอกําหนดใดขอกําหนดหน่ึงท่ียังไมผานเกณฑ ซ่ึงระบบจะแสดงขอเสนอแนะจากระบบ
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ในแตละคําถามกอนเพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการประเมินโดยลักษณะของคําถามเปนเชิงลบ เม่ือ
ตอบวา “ไมใช” ผลคือ “ผาน” ในคําถามขอนั้น ระบบจะแสดงคําถามถัดไป และถาตอบวา “ใช/ไม
แนใจ” ระบบจะแสดงคําถามรองซ่ึงเปนขอมูลการประมวลความรูจากผูเช่ียวชาญตามรายละเอียดท่ี
แสดงในหัวขอท่ี 4.1 กรณีตอบ “ใช/ไมแนใจ” ขอท่ีไมมีคําถามรอง หรือตอบในคําถามรองขอ
สุดทายในขอนั้นๆ ผลคือ “ไมผาน” ในขอคําถามขอนั้น ในกรณีท่ีเกษตรกรขายผลิตผลกอน
กระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การเก็บรักษา และการขนสง ในขอคําถามท่ีผานการวิเคราะห
แลววาควรอนุญาตใหขามการตอบคําถามนั้นไป ระบบจะไมนํามาคํานวณเพื่อประเมินผล เม่ือทํา
การตอบคําถามครบทุกขอระบบจะแสดงผลการประเมิน เพื่อนําไปสนับสนุนการปรับปรุง
กระบวนการผลิตใหไดคุณภาพตอไปตัวอยางหนาจอการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP ดังภาพ
ท่ี 4.11 - 4.12 และ ตัวอยางหนาจอการรายงาน  ดังภาพท่ี 4.13 - 4.15 

 

 
 
ภาพท่ี 4.11  ตัวอยางหนาจอการเลือกชนิดของพืชกอนการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP 
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ภาพท่ี 4.12  ตัวอยางหนาจอการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP 
 

 
 
ภาพท่ี 4.13  ตัวอยางหนาจอการรายงาน GAP 
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ภาพท่ี 4.14  ตัวอยางหนาจอรายงานสรุปผลการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP 
 

 
 
ภาพท่ี 4.15  ตัวอยางหนาจอรายงานสรุปผลการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP 
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บทที่  5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

1  
5.1 สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้นําเสนอการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินการจัดการ
คุณภาพ GAP สําหรับทุเรียน มังคุด และลําไย  เพื่อความเขาใจท่ีตรงกันและลดการใชดุลพินิจของผู
ประเมินท่ีแตกตางกันโดยมีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อศึกษารวบรวมองคความรูและพัฒนาระบบ มี
การดําเนินการวิเคราะหและประมวลความรูสําหรับระบบสารสนเทศน้ี ซ่ึงไดนําวิธีการจัดการ
ความรูในการเลือกใชกระบวนการและเคร่ืองมือเพื่อเขาถึง สกัด และประมวลองคความรู GAP พืช
อาหาร ดวยวิธีสัมภาษณผูเช่ียวชาญแบบเดี่ยว เลือกใชชนิดของคําถามแบบกึ่งโครงสรางท่ีมีคําถาม
หลักจากแบบบันทึกการตรวจประเมินการจัดการกระบวนการผลิต รวมกับการสรางความสัมพันธ
ท่ีดีกับผูเช่ียวชาญ พรอมท้ังใชเทคนิคการเลาเร่ืองเพ่ือกระตุนและสรางแรงบันดาลใจใหผูเช่ียวชาญ
เลาความทรงจําในประสบการณการเรียนรูและทํางานท่ีภาคภูมิใจใหบุคคลอ่ืนฟง และควบคุม
สถานการณไมใหหลงประเด็นเพื่อสรุปใหไดขอมูลของคําถามรองและขอเสนอแนะ  

ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกอนนําไปวิเคราะหและประมวลความรูใหอยูในรูปแบบ
ตนไมตัดสินใจน้ัน มีมุมมองท่ีแตกตางกันไปตามภาระงานของผูเช่ียวชาญ กลาวคือกรณีท่ี
ผูเช่ียวชาญเปนผูมีหนาท่ีอบรม สงเสริมและเปนท่ีปรึกษาใหกับเกษตรกรโดยตรงจะรับรูถึง
ขอจํากัดในการปฏิบัติตามมาตรฐานของเกษตรกรแตละกลุมท่ีมีปจจัยแตกตางกันเชน ชวงวัย ระดับ
ความสนใจ ระดับความรูหรือการศึกษา  ซ่ึงสามารถถายทอดขอมูลถึงส่ิงท่ีเกษตรกรจะสามารถ
ปฏิบัติได รวมไปถึงแนวทางการส่ือสารและชักจูงใจเกษตรกรใหรับฟงทําความเขาใจถึงขอดีและ
ผลกระทบท่ีไดรับจากการปฏิบัติตามมาตรฐาน  สวนกรณีท่ีผูเช่ียวชาญเปนผูท่ีมีหนาท่ีตรวจรับรอง 
ผูเช่ียวชาญจะสามารถถายทอดกรณีศึกษาแนวทางการปฏิบัติทีดี (Best Practices) แนวทางและ
ขอเสนอแนะในการแกปญหา รวมไปถึงผลลัพธท่ีไมดีซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนได (Worst-Case Scenario) 
จากประสบการณตรวจรับรอง ดังนั้นในการวิเคราะหองคความรู ผูวิจัยจึงวิเคราะห และประมวล
ความรูใหอยูในรูปแบบของคําถามท่ีสอดคลองกับมุมมองและองคความรูตางๆที่ไดกัน ท้ังนี้ยัง
รวมถึงมุมมองจากการสัมภาษณอยางไมเปนทางการกับผูเช่ียวชาญ และผูผลิตท่ีเปนเกษตรกรท่ี
ปฏิบัติงานจริงหรือเจาของฟารมอีกดวย 
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ผลการวิเคราะหและประมวลความรูใหอยูในรูปแบบตนไมการตัดสินใจพบวาได
ความรูท้ังหมด 285 กฎ และขอเสนอแนะจํานวน 62 แนวทาง และเม่ือนําความรูท้ังหมดให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบพบวามีความถูกตองเหมาะสมเฉล่ียรอยละ 97.4 ภายหลังดําเนินการปรับปรุง
ขอมูลใหมีความถูกตองเหมาะสม จึงนํามาพัฒนาเปนระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมิน
การจัดการคุณภาพ GAP ในรูปแบบออนไลนเพื่อชวยใหเกษตรกรสามารถประเมินแปลงปลูกของ
ตนและเก็บผลประเมินในแตละแปลงปลูกได ซ่ึงผูใชงานระบบท่ีเปนผูตรวจรับรองหรือท่ีปรึกษา
เกษตรกรสามารถดูรายงานเพ่ือใชเปนขอมูลสนับสนุนการวิเคราะหทางแกปญหาและใหคําแนะนํา
กับเกษตรกรหรือการพัฒนาระบบตอไป 

 
5.2 ขอเสนอแนะ 

ในอนาคตหากเกษตรกรมีความพรอมในการบันทึกขอมูลแบบฟอรมตามแผนควบคุม
การผลิตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส จะชวยใหเปนขอมูลต้ังตนสําหรับทวนสอบยอนกลับสินคาได
ตลอดกระบวนการผลิต หากมีการพัฒนาเพื่อใชงานจริงอยางแพรหลายจะสามารถทําใหสามารถนํา
ขอมูลตางๆ ท่ีไดจากเกษตรกรมาใชประโยชนหรือแกปญหาใหกับพื้นท่ีนั้นๆไดอีกดวย อาทิ สถิติ
การระบาดของแมลงศัตรูพืช สารเคมีท่ีใช ความเกี่ยวเนื่องของสุขภาพผูปฏิบัติงานตอการใช
สารเคมี อีกท้ังยังเปนขอมูลตั้งตนของเกษตรกรแกหนวยงานราชการซ่ึงชวยลดภาระการบันทึก
ขอมูลซํ้าซอน เปนตน  

นอกจากนี้หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการผลักดันใหมีการศึกษาวิเคราะหกฎการ
ตัดสินใจในการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชชนิดอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากงานวิจัยนี้ใหกับ
เกษตรกร เพื่อเปนขอมูลท่ีชวยในการพัฒนากระบวนการผลิตใหมีมาตรฐานเปนท่ียอมรับของ
ผูบริโภคของตลาดท้ังในและตางประเทศ 

ผูท่ีสนใจสามารถนําแนวคิดในการวิเคราะหกฎสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการ
ประเมิน GAP และใหคําแนะนําในการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน สําหรับการปฏิบัติทาง
การเกษตรดานปศุสัตวและประมงในรูปแบบกฎการตัดสินใจท่ีเหมาะสมกับบริบทดานดังกลาว
ตอไป 
 
 
 
 
 

DPU



 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DPU



45 

บรรณานุกรม 
 
ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

กรมวิชาการเกษตร.  (2552).  แบบบันทึกสําหรับเกษตรกร ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช.  
กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ.  

_______.  (2552).  แบบบันทึกสําหรับท่ีปรึกษาเกษตรกร ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช. 
กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ.  

_______.  (2552).  แบบบันทึกสําหรับผูตรวจรับรอง ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช.  
กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ.  

_______.  (2552).  เอกสารสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ
เกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ.  

_______.  (2554).  ระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืช.  กรุงเทพฯ: กรมวิชาการเกษตรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ.  

กรมสงเสริมการเกษตร.  (2552).  คูมือการปฏิบัติงาน การใหคําแนะนําและการประเมินเบ้ืองตนใน
แปลงท่ีขอการรับรอง GAP พืช สําหรับท่ีปรึกษา.  สืบคนเม่ือ 24 พฤศจิกายน 2555, จาก 
fs.doae.go.th/fs50/manual%20adv.doc 

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, บรรณาธิการ.  (2550).  คัมภีรระบบสนับสนุนการตัดสินใจและระบบ
ผูเช่ียวชาญ (พิมพคร้ังท่ี 2).  กรุงเทพฯ: เคทีพี คอม แอนด คอนซัลท.   

กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจันทรขจร แซอุน, บรรณาธิการ.  (2552).  PHP (พิมพคร้ังที่ 12 ปรับปรุง
ใหม).  กรุงเทพฯ: เคทีพี คอม แอนด คอนซัลท. 612 หนา 

จริงแท  ศิริพาพิช.  (2549).  สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม (พิมพคร้ังท่ี 
6).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

สงกรานต ทองสวาง.  (2544).  MySQL ระบบฐานขอมูลสําหรับอินเทอรเน็ต.  กรุงเทพฯ: ซีเอ็ด
ยูเคช่ัน.   

 
 
 

DPU



46 

วิทยานิพนธ 
 
ปยนันท พิพัฒนศีถี.  (2553).  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการคัดเลือกพันธุออยใหกับพื้นท่ีปลูก

(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
เพียรพูล เกิดวิชัย.  (2550).  การจัดการองคความรูของระบบผูเช่ียวชาญเพื่อชวยในการออกแบบ

ไฟฟาแสงสวางในอาคารสําหนับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) บนเครือขาย
อินเตอรเน็ต (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือ. 

มนินทรา ใจคําปน.  (2549).  ระบบผูเช่ียวชาญสําหรับการจัดทําระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอ
นามัยและความปลอดภัย (มอก. 18000) (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  เชียงใหม: 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

วชิราภรณ อุนทรีจันทร.  (2522).  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการวางแผนการจัดหา
วัตถุดิบสมุนไพร: กรณีศึกษา ผลิตภัณฑอภัยภูเบศร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  
กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ศุภชัย  อัครนรากุล.  (2549).  การพัฒนาระบบผูเช่ียวชาญสําหรับระบบบริหารคุณภาพไอเอสโอ 
9000 (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สาวิตรี นาคหอม.  (2550).  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจัดการดานแหลงน้ําของลุมน้ําบึง
บอระเพ็ด (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เสาวนีย  เกิดสําอาง.  (2546).  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา 
พระนครเหนือ. 

อุทัย เซ่ียงเจ็น.  (2547).  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผลผลิตทางการเกษตรผาน
อินเทอรเน็ต (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต).  เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 
สารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย และกรมศุลกากร.  

(2554).  โครงสรางสินคาสงออก.  สืบคน 24 ตุลาคม 2554, จาก http://www.ops3.moc. 
go.th/menucomth/export_re/ 

 

DPU



47 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย และกรมศุลกากร.  
(2554).  สรุปขอมูลการคาระหวางประเทศ ตลาดสงออก n อันดับแรกของไทยรายสินคา.  
สืบคน 29 ตุลาคม 2554, จาก http://www.ops3.moc.go.th/menucomth/export_topn_re/# 

ศูนยสารสนเทศการเกษตร สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ.  (2555).  ตัวช้ีวัดเศรษฐกิจการเกษตรของไทย. หนา 4.  สืบคน 10 
กุมภาพันธ 2556, จาก http://www.oae.go.th/download/prcai/Economicindicators54.pdf 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) ฝายเทคโนโลยีอาหาร. (ม.ป.ป.).
การสูญเสียพืชสวนหลังการเก็บเกี่ยว.  สืบคน 1 มกราคม 2555, จาก http://www.tistr-
foodprocess.net/Fruit/fruit_home/fruit_home1.html 

สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ.  (2546).   
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืช
อาหาร.  สืบคน 24 พฤศจิกายน 2555, จาก http://www.bayercropscience.co.th/ 
foodsafety/download_foodsafety/GAP/3GAPinFoodcrop.pdf 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร.  (2553).  คูมือการปฏิบัติงาน 
(SOP) การตรวจรับรองแหลงผลิต GAP พืช.  สืบคน 24 พฤศจิกายน 2555, จาก  
http://122.155.190.187/gapold/web_manual/SOP.pdf 

_______.  (2553).  คูมือคุณภาพ (QM) การตรวจรับรองแหลงผลิต GAP พืช.  สืบคน 24 
พฤศจิกายน 2555, จาก http://122.155.190.187/gapold/web_manual/QM.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



48 

ภาษาตางประเทศ 
 

BOOKS 
 
Elias, M. Awad., & Hassan, M. Ghaziri.  (2003).  Knowledge Management(1st ed.).  Prentice 

Hall. 
Lambe, P., & Tan, E.  (2008).  Expertise Knowledge Audit Interview.  In KM Approaches 

Methods and Tools – A Guidebook(pp. 47-54).  Singapore: Straits Knowledge. 
 DPU



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

DPU



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลการสํารวจศัตรูพืช 

และการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
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ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลการสํารวจศัตรูพืชและการใชวตัถุอันตรายทางการเกษตร 

 
 
ภาพที่ 1  ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลการสํารวจศัตรูพืชและการใชวัตถุอันตรายทางการเกษตร 
ที่มา:  กรมวิชาการเกษตร (2552) 
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ตัวอยางแผนควบคุมการผลิตทุเรียน
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ตารางที่ 1  ตัวอยางแผนควบคุมการผลิตทุเรียนในขั้นตอนการเตรียมตนหลังการเก็บเกี่ยว 

 
ที่ คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

1.1 การปองกันกําจัดโรคทุเรียนที่สําคัญ 
อันตราย :ความสมบูรณตนต่ํา 
มาตรการควบคุม : ปองกันกําจัดตามคําแนะนํา 
Control Point(CP)/Critical Control Point(CCP) : CP 

 เมื่อสังเกตพบอาการโรค สํารวจและประเมินอาการโรคจากใบ ลําตนหรือกิ่ง
และปองกันกําจัดตาอาการและความรุนแรงของโรค 
ที่พบ 

 -ชนิด อัตรา ปริมาตรรวมทั้งสารที่ใช
พนและวัน เดือน ป ที่ปฏิบัติงาน 

 ใบเสียหายจากโรคใบไหม 30%
ของพื้นที่ใบทั้งตน 
 

โรคใบไหม : ใบเพสลาดแสดงอาการใบไหมสีน้ําตาล
ออนมีขอบสีน้ําตาลเขม เกิดจากเชื้อแอนแทรคโนส 

โรคใบไหม : พนดวยสารเบโนมิล50%ดับบลิวพี  อัตรา 10 กรัม 
ตอน้ํา 20 ลิตรหรือคอปเปอรออกซีคลอไรด80 %ดับบลิวพี    
อัตรา30-50กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 

-วิธีการปองกันกําจัดโรค
นอกเหนือจากการใชสารเคมี 

 ใบเสียหายจากโรคใบไหม 30%
ของพื้นที่ใบทั้งตน 

โรคใบติด: อาการใบไหมและแหงติดกันเปนกระจุกชื่อ
มติดกันดวยเสนใยของเชื้อราและมีใบรวงมาก 
 

โรคใบติด: พบอาการของโรคเพียงเล็กนอยใหตัดเผาทําลาย อาการ
รุนแรงใหพนดวยสารคารเบนดาซิม 60%ดับบลิวพี อัตรา10 กรัม 
ตอน้ํา 20 ลิตร 

 

 ใบเสียหายจากโรค 10%ของ
พื้นที่ใบทั้งตน 

โรคจากเชื้อราไฟทอปธอรา 
เขาทําลายใบ:อาการใบช้ําดําตายนึ่งคลายน้ํารอนลวก
แสดงอาการเฉียบพลันภายใน 3 วันใบจะไหมแหงติด
อยูกับตนไมหลุดรวง 

โรคจากเชื้อราไฟทอปธอราเขาทําลายใบ : พนดวยสารเมทาแลกซิล
80%ดับบลิวพี  อัตรา 30-50 กรัมหรือฟอสเอทธลิอลูมินั่ม 80%
ดับบลิวพี  อัตรา 30-50 กรัม หรือสารฟอสฟอรัส แอซิด อัตรา 50 
มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตรใหทั่วทั้งภายในและภายนอกทรงพุม 
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ที่ คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

 พบอาการโรครากเนาโคนเนา 10% 
ของพื้นที่ผิวลําตนรากหรือกิ่ง 
 

โรคจากเชื้อราไฟทอปธอราเขาทําลายรากและโคนตน :
สังเกตพบใบซีดไมสดใสหรือใบเหลืองคลายขาดน้ํา
และใบเริ่มหลุดรวงจากปลายกิ่งเปนอาการเรื้อรัง
เกิดขึ้นซ้ําซากทุกป เชื้อสาเหตุเขาทําลายที่ระบบราก
ฝอยหรือบริเวณโคนตน อาการรุนแรงใบจะแหงตาย
นึ่งและยืนตนตาย 

-ใชสารเมทาแลกซิล 80%ดับบลิวพี  อัตรา 200 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร 
ราดใตทรงพุมใหทั่ว 
-การกระตุนการเจริญเติบโตของรากดวยการพนปุยเกล็ดที่มีจุลธาตุ
ผสมอยูดวย สูตร 15-30-15 หรือ 20-20-20 อัตรา 60 กรัมรวมกับกรด
ฮิวมิค อัตรา 100 มิลลิลิตรในน้ํา 20 ลิตรราดใหทั่วใตทรงพุมแลวใช
เศษซากพืชคลุมโคนตนไวและใหน้ําสม่ําเสมอปฏิบัติเชนนี้สัปดาห
ละครั้งรวม  2-3 ครั้งติดตอกัน 

 

 พบการทําลายของโรครากเนา
โคนเนา 10%ของพื้นที่ผิวลําตน 
รากหรือกิ่ง 
 

โรคจากเชื้อราไฟทอปธอราเขาทําลายที่ลําตนและกิ่ง: 
สังเกตพบใบเหลืองเปนบางกิ่ง และมีคราบน้ําบริเวณ
เปลือก เมื่อใชมีดขูดบริเวณที่เปนคราบน้ําจะพบ
เนื้อเยื่อใตเปลือกเปนแผลสีน้ําตาล 

-พบอาการของโรคเล็กนอยใหขูดผิวเปลือกบริเวณที่เปนโรคออก
นําไปเผาทําลายหรือทาแผลดวยสารเมทาแลกซิล 25%ดับบลิวพี  
หรือ 35%เอสดีอัตรา 50-60 กรัมตอน้ํา 1 ลิตรหรือสารเมทาแลกซิล 
25% ดับบลิวพี  อัตรา 300 กรัม ผสมกับฝุนแดงทาหนายาง อัตรา 
100 กรัมตอน้ํา 1 ลิตร หรือสารฟอสเอทธิลอะลูมินั่ม80-100 กรัมตอ
น้ํา 20 ลิตร  

 

   -ถาพบอาการรุนแรงใชฟอสฟอรัสแอซิด40% ผสมน้ําอัตรา 1:1 โดย
ปริมาตรใสในกระบอกฉีดยา เจาะเปลือกลําตนดวยสวานสูงจาก
พื้นดิน 1-2 ฟุต ขนาดรูที่เจาะตองพอดีกับปลายของกระบอกฉีดยา 
แลวทําการอัดฉีดน้ํายาเขาลําตนหรือสวนที่เปนเนื้อไมดีใกลบริเวณที่
เปนโรคในอัตรา 20 มิลลิลิตรตอตน 

 

 เมื่อพบอาการโรคราสีชมพู 5%
ของกิ่งทั้งหมด 

โรคราสีชมพู: มีเสนใยสีขาวแกมชมพูปกคลุมผิวกิ่งเมื่อ
ใชมีดถากเปลือกบริเวณใตเสนใยพบเนื้อเยื่อ

-เมื่อพบกิ่งเปนโรคเล็กนอยควรตัดและเผาทําลายถาโรคระบาด
รุนแรงพนดวยสารคอปเปอร ออกซีคลอไรด 85%ดับบลิวพี  อัตรา50 
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 เปลี่ยนเปนสีน้ําตาลเขม 

 
กรัมหรือสารคารเบนดาซิม60%ดับบลิวพี  อัตรา10 กรัมตอน้ํา 20 
ลิตรใหทั่ว โดยเนนพนบริเวณกิ่งในทรงพุม 

1.2 การใสปุยเพื่อเพิ่มความสมบูรณตน 
อันตราย :ตนไมสมบูรณ 
มาตรการควบคุม : ใสปุยตามคําแนะนํา 
Control Point(CP)/Critical Control Point(CCP) : CP 

 ความสมบูรณตนนอยกวา 60% 
 

ตนทุเรียนมีใบแกนอยไมสดใสใบและกิ่งไดรังความ
เสียหายเนื่องจากการทําลายของศัตรูทุเรียนมากกวา 
30%ของพื้นที่ใบทั้งตน 

-ใสปุยอินทรียที่หมักสมบูรณแลว อัตรา20-30 กก.ตอตน 
-ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 อัตรา (กก.ตอตน)  
ใน 3 เทาของเสนผาศูนย-กลางทรงพุม โดยคลุกปุยดวย 
 

-ชนิดอัตราและปริมาณการใสปุย
ทางดินและการพนปุยทางใบ 

  โคนตนและระบบรากมีอาการของโรคโคนเนา ราก
เนามากกวา 10% ของพื้นที่ผิวโคนตนและระบบราก 
 

กรดฮิวมิคอัตราปุยเคมี 1 กก./กรดฮิวมิค 30 มิลลิลิตร หวานใหทั่วใต
ทรงพุมและพนดวยปุยทางใบหรือสูตรทางดวน (คารโบไฮเดรต
สําเร็จรูป 20 มิลลิลิตร + กรดฮิวมิค 20 มิลลิลิตร + ปุยเกล็ด 15-30-15 
หรือ 20-20-20  ที่มีธาตุรองและจุลธาตุรวมดวยอัตรา 60 กรัม+ สาร
จับใบผสมรวมกันในน้ํา20 ลิตร)  จํานวน 1-2 ครั้งในชวงใบเพสลาด 
(ควรเก็บตัวอยางดินบริเวณที่เคยใสปุย (หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต) 
และเก็บตัวอยางใบเพสลาด (กอนการออกดอก) สงวิเคราะหปริมาณ
ธาตุอาหารและใสปุยใหสอดคลองกับคาวิเคราะหดินและใบ) 
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ที่ คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 

1.3 การปองกันกําจัดแมลงศัตรูทุเรียนและวัชพืชในสวน 
อันตราย :ตนไมสมบูรณ 
มาตรการควบคุม : ปองกันกําจัดตามคําแนะนํา 
Control Point(CP)/Critical Control Point(CCP) : CP 

 ใบมีอาการบิดงอหรือใบออน
หลุดรวง ยอดทุเรียนถูกทําลาย
มากกวา 30% หรือ20%ของยอด
ทั้งหมด หรือพบการทําลายของ
หนอนกินใบ 30%ของพื้นที่ใบทั้ง
ตน ใบแกซีดใบแหงและรวงหรือ
พบมากกวาหรือเทากับ 

ประเมินอาการผิดปกติของใบและยอดทุเรียน 
 
สํารวจปริมาณเพลี้ยไกแจเพลี้ยจักจั่นฝอย หนอนกินใบ
ไรแดงหนอนดวงหนวดยาวเมื่อพบปริมาณตามคา
ควบคุมจึงกําจัดตามคําแนะนํา 

 
 
เพลี้ยไกแจเพลี้ยจักจั่นฝอย หนอนกินใบ: พนดวยสารแลมปดาไซฮา
โลทริน 2.5%อีซีอัตรา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา20 ลิตรหรือคารบาริล 85%
ดับบลิวพี อัตรา60 กรัมตอน้ํา 20 ลิตรหรือไซเปอรเมทริน/โฟซาโลน 
6.25%/22.5%อีซีอัตรา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20ลิตรทุก 7-10 วันเมื่อ
สํารวจพบแมลงเกินคาควบคุมปฏิบัติเชนนี้จนใบแก 

 
 
-ชนิดอัตราและปริมาณการพน
สารเคมี 
-ชวงเวลาในการพน 

 

   
 

ไรแดง:  พนดวยสารโพรพารไกต30%ดับบลิวพีอัตรา30 กรัมตอน้ํา 
20 ลิตรหรืออะมีทราซ  20%อีซี  อัตรา 30 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
หรือสารเฮกซีไทอะซอกซ 1.8%อีซีอัตรา40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร 
หนอนดวงหนวดยาว: พนดวยอิมิดาโคลพริด 10% เอสแอล อัตรา 
30 มิลลิลิตร หรืออะเซททามิพริด 20% เอสแอล อัตรา 30 กรัม หรือ 
ไธอะมีโทแซม  25%ดับบลิวพี อัตรา 40 กรัมตอน้ํา 20 ลิตร โดยพน
ใหโชกเฉพาะบริเวณลําตน จากโคนถึงยอดและกิ่งขนาดใหญ 

 

 วัชพืชปกคลุมพื้นที่สวนมากกวา
หรือเทากับ 90%ของพื้นที่ทั้งหมด

ประเมินจํานวนวัชพืชและสํารวจ/จําแนกชนิดวัชพืช
เมื่อพบตามคาควบคุมกําจัดตามคําแนะนํา 

วัชพืชฤดูเดียว : เชนหญาขจรจบและหญาตีนนกเปนตน 
วัชพืชขามป :  เชน หญาคา หญาชันกาดหรือแหวหมูเปนตนตัดให

-ชนิดอัตราและปริมาณการพน
สารเคมี 
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ที่ คาควบคุม การเฝาระวัง การแกไขปญหา สิ่งที่ตองบันทึก 
และมีความสูงเฉลี่ยมากกวาหรือ
เทากับ 30 ซม. 
 

สั้นทุก 1-2 เดือนดวยเครื่องตัดหญาหรือใชสารไกลโฟเสท 48% 
เอสแอลอัตรา 500-600 มิลลิลิตรหรือกลูโฟซิเนตแอมโมเนีย 48% 
เอสแอล อัตรา 1,000-2,000 มิลลิลิตรตอน้ํา 60-80 ลิตรตอไรพน 1-2 
ครั้งหลังวัชพืชงอกและมีใบมากที่สุด 

-ชวงเวลาในการใชสารเคมี 
 

 
ที่มา:  กรมวิชาการเกษตร (2552) 
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ภาคผนวก ค 
Use Case Description 
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Use Case Description 
คําอธิบายข้ันตอนการทํางานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการประเมินการ

จัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชอาหาร สามารถอธิบายไดตามตารางท่ี 1 ถึง
ตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 1  Use Case Description: Update User Profile 

 

Use Case Name Update User Profile 

Triggering Event เม่ือตองการปรับปรุงขอมูลผูใช 

Brief Description ผูใชงานทําการปรับปรุงขอมูลผูใช เชน ช่ือ นามสกุล รหัสเขาใชงาน 

Actor Farmer, Auditor 

Pre conditions ผูใช Login เขาใชงานระบบ 

Post conditions ผูใชไดสิทธ์ิในการใชงานปรับปรุงขอมูลผูใชในระบบ 

Flow of Events Actor System 
1. เขาสูหนา Login กรอก Username 
และ Password กดปุม Login 

2.ระบบทําการตรวจสอบ Username 
และ Password และสิทธ์ิของผูใชท่ีมีใน
ระบบ 

 4. ทํารายการปรับปรุงขอมูลผูใชแลว
กดปุม ยนืยนั 

3. แสดงหนาสําหรับใชงานตามสิทธ์ิ
การเขาถึง 

  5. ระบบทําการเปล่ียนแปลงและจัดเก็บ
ลงฐานขอมูล 

Exception Username และ Password ไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 2  Use Case Description: Manage Main Data 
 

Use Case Name Manage Main Data 

Triggering Event เม่ือตองการจัดการขอมูลหลักของระบบ 

Brief Description ผูดูแลระบบทําการจัดการขอมูลหลักของระบบ ไดแก 
1. ผูใช เชน ใหสิทธ์ิหรือระงับสิทธ์ิการเขาใชงานระบบกับผูใชท่ีมีสถานะผูใช
เปน Auditor 
2. ขอมูลฟารม เชน การเพ่ิมหรือแกไข Field ขอมูลในประวัติฟารม ประวัติการ
ปลูก บันทึกและขอมูลสํารวจของฟารม 
3. ขอมูลแบบสอบถาม เชน การเพิ่มหรือแกไข คําถาม คําตอบ คําคําแนะนํา 
ตัวอยางฟอรม และเกณฑการประเมิน 

Actor Admin 

Pre conditions ผูดูแลระบบ Login เขาใชงานระบบ 

Post conditions ไดสิทธ์ิเขาใชงาน และจัดการขอมูลหลักของระบบ 

Flow of Events Actor System 
1. เขาสูหนา Login กรอก Username 
และ Password กดปุม Login 

2.ระบบทําการตรวจสอบ Username 
และ Password และสิทธ์ิของผูใชท่ีมีใน
ระบบ 

 4. ทํารายการจดัการขอมูลหลักของ
ระบบ 

3. แสดงหนาสําหรับใชงานตามสิทธ์ิ
การเขาถึง 

  5. ระบบทําการเปล่ียนแปลงและจัดเก็บ
ลงฐานขอมูล 

Exception Username และ Password ไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 3  Use Case Description: Add and Update Farm Data 
 

Use Case Name Add and Update Farm Data 

Triggering Event เม่ือตองการเพิ่มและปรับปรุงขอมูลฟารม 

Brief Description ผูใชทําการเพิ่มและปรับปรุงขอมูลประวัติฟารม ประวัติการปลูก บันทึกขอมูล
ภายในการปลูกพืช และบันทึกการสํารวจขอมูลในการปลูกพืช 

Actor Farmer 

Pre conditions ผูใช Login เขาใชงานระบบ 

Post conditions ไดสิทธ์ิเขาใชงาน ในการเพิ่มและปรับปรุงขอมูลฟารม 

Flow of Events Actor System 
1. เขาสูหนา Login กรอก Username 
และ Password กดปุม Login 

2.ระบบทําการตรวจสอบ Username 
และ Password และสิทธ์ิของผูใชท่ีมีใน
ระบบ 
 

 4. ทํารายการเพิ่มและปรับปรุงขอมูล
ฟารม 

3. แสดงหนาสําหรับใชงานตามสิทธ์ิ
การเขาถึง 

  5. ระบบทําการเปล่ียนแปลงและจัดเก็บ
ลงฐานขอมูล 

Exception Username และ Password ไมถูกตอง 
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ตารางท่ี 4  Use Case Description: View Farm Data 
 

Use Case Name View Farm Data 

Triggering Event เม่ือตองการเรียกดูขอมูลฟารม 

Brief Description ผูใชทําการเรียกดูขอมูลประวัติฟารม ประวัติการปลูก บันทึกขอมูลภายในการ
ปลูกพืช และบันทึกการสํารวจขอมูลในการปลูกพืช  

Actor Auditor 

Pre conditions ผูใช Login เขาใชงานระบบ 

Post conditions ไดสิทธ์ิเขาใชงาน ในการเรียกดูขอมูลฟารมท้ังหมดในระบบ 

Flow of Events Actor System 
1. เขาสูหนา Login กรอก Username 
และ Password กดปุม Login 

2.ระบบทําการตรวจสอบ Username 
และ Password และสิทธ์ิของผูใชท่ีมีใน
ระบบ 
 

 4. ทํารายการสืบคนเพื่อเรียกดูขอมูล
ฟารม 

3. แสดงหนาสําหรับใชงานตามสิทธ์ิ
การเขาถึง 

  5. ระบบแสดงรายการขอมูลฟารม 

Exception 1. Username และ Password ไมถูกตอง 
2. รายการท่ีสืบคนไมมีในฐานขอมูล 

 
  

DPU



63 

ตารางท่ี 5  Use Case Description: Test GAP 
 

Use Case Name Test GAP 

Triggering Event เม่ือตองการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 

Brief Description ผูใชทําการทําแบบประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร และระบบให
คําแนะนําผูใช 

Actor Farmer 

Pre conditions ผูใชทําการกรอกขอมูลฟารมในระบบ 

Post conditions ไดสิทธ์ิเขาใชงาน ในการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 
 
 

Flow of Events Actor System 
1. เขาสูหนา Login กรอก Username 
และ Password กดปุม Login 

2.ระบบทําการตรวจสอบ Username 
และ Password และสิทธ์ิของผูใชท่ีมีใน
ระบบ 

 4. ทํารายการประเมินการจัดการ
คุณภาพ GAP พืชอาหาร 

3. แสดงหนาสําหรับใชงานตามสิทธ์ิ
การเขาถึง 

  5. แสดงหนาผลการประเมินและ
คําแนะนํา 

Exception 1. Username และ Password ไมถูกตอง 
2. ผูใชยังไมไดกรอกขอมูลฟารม 

 
  

DPU



64 

ตารางท่ี 6  Use Case Description: View GAP Questionnaire Evaluation Report 
 

Use Case Name View GAP Questionnaire Evaluation Report 

Triggering Event เม่ือตองการเรียกดูรายงานการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 

Brief Description Farmer :  ทําการเรียกดูรายงานการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 
ของฟารมตนเอง 

Auditor : ทําการเรียกดูรายงานการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 
ไดท้ังระบบ 

Actor Farmer, Auditor 

Pre conditions Farmer :  ทําการกรอกแบบการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 
Auditor : ไดรับสิทธ์ิการเขาใชงานระบบจาก Admin 

Post conditions ไดสิทธ์ิเขาใชงาน ในการเรียกดูรายงานการประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืช
อาหาร 

Flow of Events Actor System 
1. เขาสูหนา Login กรอก Username 
และ Password กดปุม Login 

2.ระบบทําการตรวจสอบ Username 
และ Password และสิทธ์ิของผูใชท่ีมีใน
ระบบ 
 

 4. ทํารายการเรียกดูรายงานการประเมิน
การจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 

3. แสดงหนาสําหรับใชงานตามสิทธ์ิ
การเขาถึง 

  5. แสดงหนารายงานผลการประเมิน
การจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 

Exception 1. Username และ Password ไมถูกตอง 
2. Farmer ไมไดทําแบบประเมินการจัดการคุณภาพ GAP พืชอาหาร 
3. Auditor ไมไดรับสิทธ์ิการเขาใชงานระบบจาก Admin 
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ภาคผนวก ง 
พจนานุกรมขอมลู (Data dictionary) 
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พจนานุกรมขอมูล Data dictionary 
สําหรับการจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลดังแสดงในตารางท่ี1 ถึงตารางท่ี 10 โดยมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1  ตาราง User เก็บขอมูลผูใชระบบ 

 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 User_Name Varchar 20 PK ช่ือสําหรับเขาใชงานระบบ 
2 Password Varchar 8   รหัสผานของผูใชงาน 
3 User_ID Varchar 13  เลขท่ีบัตรประชาชน  
4 Name Varchar 100   ช่ือจริง 
5 Surname Varchar 100   นามสกุลจริง 
6 Tel Varchar 10  หมายเลขโทรศัพทมือถือ 
7 email Varchar 25  Email ผูใช 
8 Status Char 1  ประเภทผูใชงาน 

1 = เกษตรกร (เจาของฟารม/ผูแทน/ผูจด  
      บันทึกของฟารม) 
2 = ผูตรวจสอบ/ท่ีปรึกษาเกษตรกรภาครัฐ 
3 = ผูดูแลระบบ 

9 Gov_Department Char 1   กรม/สํานัก (สําหรับ3 = เจาหนาท่ีภาครัฐ) 
1 = กรมสงเสริมการเกษตร 
2 = กรมวิชาการเกษตร 
3 = มกอช. 

10 Gov_Sector Varchar 100   ฝาย (สําหรับ3 = เจาหนาท่ีภาครัฐ) 
11 Gov_Position Varchar 100   ตําแหนง (สําหรับ3 = เจาหนาท่ีภาครัฐ) 
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ตารางท่ี 2  ตาราง Farm เก็บขอมูลฟารม 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 Farm_ID Integer 10 PK รหัสฟารม (Auto Run) 
2 Farm_Number Varchar 11   หมายเลขประจําฟารม 
3 Date_Record Date     วันท่ีบันทึก 
4 Owner_Prefix Varchar 10   คํานําหนาช่ือ (เจาของฟารม) 
5 Owner_Name Varchar 100   ช่ือ (เจาของฟารม) 
6 Owner_Surname Varchar 100   นามสกุล (เจาของฟารม) 
7 Contact_Prefix Varchar 10   คํานําหนาช่ือ (ผูติดตอ) 
8 Contact_Name Varchar 100   ช่ือ (ผูติดตอ) 
9 Contact_Surname Varchar 100   นามสกุล (ผูติดตอ) 
10 Contact_Address Varchar 10   บานเลขท่ี (ผูติดตอ) 
11 Contact_Moo Varchar 2   หมูท่ี (ผูติดตอ) 
12 Contact_Village Varchar 100   ช่ือหมูบาน (ผูติดตอ) 
13 Contact_Lane Varchar 100   ตรอกซอย (ผูติดตอ) 
14 Contact_Road Varchar 100   ถนน (ผูติดตอ) 
15 Contact_Subdistrict Varchar 100   ช่ือตําบล (ผูติดตอ) 
16 Contact_District Varchar 100   ช่ืออําเภอ (ผูตดิตอ) 
17 Contact_City Varchar 100   ช่ือจังหวดั (ผูติดตอ) 
18 Contact_Zip Varchar 5   รหัสไปรษณีย (ผูติดตอ) 
19 Contact_Tel Varchar 9   หมายเลขโทรศัพท (ผูติดตอ) 
20 Contact_mobile Varchar 10   หมายเลขโทรศัพทมือถือ (ผูติดตอ) 
21 Contact_Fax Varchar 9   หมายเลขโทรสาร (ผูติดตอ) 
22 Contact_Email Varchar 50   e-mail (ผูติดตอ) 
23 Farm_Address Varchar 10   บานเลขท่ี (ฟารม) 
24 Farm_Moo Varchar 2   หมูท่ี (ฟารม) 
25 Farm_Village Varchar 100   ช่ือหมูบาน (ฟารม) 
26 Farm_Subdistrict Varchar 100   ช่ือตําบล (ฟารม) 
27 Farm_District Varchar 100   ช่ืออําเภอ (ฟารม) 
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ตารางท่ี 2  ตาราง Farm เก็บขอมูลฟารม (ตอ) 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
28 Farm_City Varchar 100   ช่ือจังหวดั (ฟารม) 
29 Farm_Zip Varchar 5   รหัสไปรษณีย (ฟารม) 
30 Farm_Longtitude_X Varchar 10   ลองติจูด (ฟารม) 
31 Farm_Latitude_Y Varchar 10   ละติจูด (ฟารม) 

 
ตารางท่ี 3  ตาราง User_has_Farm เก็บขอมูลผูใชงานมีฟารม 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 Farm_ID Integer 10 PK,FK รหัสฟารม 
2 User_ID Varchar 13 PK,FK เลขท่ีบัตรประชาชน  

 
ตารางท่ี 4  ตาราง Crop เก็บขอมูลการปลูกพืช 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 Farm_ID Integer 10 PK, FK รหัสฟารม (Auto Run) 
2 Plant_ID Integer 3 PK, FK รหัสพืช 
3 Rai Integer 10   จํานวนไร 
4 Plot Integer 10   แยกเปนจํานวนแปลง 
5 Grain Text     พันธุ 
6 Growth_Time_Y Integer 2   ระยะปลูก (ป) 
7 Growth_Time_M Integer 2   ระยะปลูก (เดอืน) 
8 Growth_Time_D Integer 3   ระยะปลูก (วนั) 
9 Number_Of_Plants Integer 10   จํานวนตน 
10 Date_Of_Crop Date     วันท่ีปลูก 
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ตารางท่ี 5  ตาราง Plant เก็บขอมูลพืช 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 Plant_ID Integer 3 PK รหัสพืช (Auto Run) 
2 Plant Text     ช่ือพืช 

 
ตารางท่ี 6  ตาราง Answer_Checklist เก็บขอมูลคําตอบ_รายการตรวจ 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 Answer_Checklist_ID Integer 10 PK รหัสคําตอบรายการตรวจ (Auto Run) 
2 Farm_ID Integer 10 FK รหัสฟารม 
3 Plant_ID Integer 3 FK รหัสพืช 
4 Regulation_GAP Integer 1 FK ลําดับขอกําหนด GAP 
5 Question_Checklist_ID Varchar 5 FK รหัสคําถาม_รายการตรวจ 
6 Date_Answer_ 

Checklist 
Date     วันท่ีทําแบบสอบถาม 

7 Answer_Checklist Char 1   คําตอบ 
1 = "ใช" 
2 = "ไมใช"  

8 Comment_Answer_ 
Checklist 

Text     หมายเหตุ ของเกษตรกรแตละคําตอบ 
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ตารางท่ี 7  ตาราง Question_has_Plant เก็บขอมูลคําถามตามชนิดของพืช 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 Plant_ID Integer 3 PK, FK รหัสพืช (Auto Run) 
2 Question_Checklist_ID Integer 5 PK, FK รหัสคําถาม_รายการตรวจ 

 
ตารางท่ี 8  ตาราง Question_Checklist เก็บขอมูลคําถามรายการตรวจ 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 Regulation_GAP_ID Integer 1 PK, FK ลําดับขอกําหนด GAP 
2 Question_Checklist_ID Integer 5 PK รหัสคําถาม_รายการตรวจ 
3 Question_Checklist Text     คําถามหลัก 
4 Sub_Question_ 

Checklost 
Text     คําถามรอง 

5 T_link_Checklist Integer 1   แสดง link คําถามตอไป ถาเลือกตอบ "ใช" 
และยนืยัน หลังแสดง "คําแนะนํา" และ 
"แบบฟอรม" ถามี 

6 F_Link_Checklist Integer 1   แสดง link คําถามตอไป ถาเลือกตอบ 
"ไมใช" 
และยนืยัน หลังแสดง "คําแนะนํา" 

7 Record Text   ส่ิงท่ีควรบันทึก 
8 Suggestion Text     คําแนะนํา 
9 Critical Char 1   เปนขอกําหนดท่ีเขมงวดหรือไม 

1 = ใช 
2 = ไมใช 
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ตารางท่ี 9  ตาราง Criteria_GAP เก็บขอมูลขอกําหนดและเกณฑ 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 Regulation_GAP_ID Integer 1 PK ลําดับขอกําหนด GAP 
2 Regulation_GAP_Name Text    ช่ือขอกําหนด GAP 
3 Criteria1 Text    คาเกณฑท่ี 1 
 Criteria1_Desc Varchar 45   คําอธิบายคาเกณฑท่ี 1 
4 Criteria2 Text    คาเกณฑท่ี 2 
 Criteria2_Desc Varchar 45   คําอธิบายคาเกณฑท่ี 2 
5 Criteria3 Text    คาเกณฑท่ี 3 
 Criteria3_Desc Varchar 45   คําอธิบายคาเกณฑท่ี 3 
6 Criteria4 Text    คาเกณฑท่ี 4 
 Criteria4_Desc Varchar 45   คําอธิบายคาเกณฑท่ี 4 
7 Ques_Amout Integer 5  จํานวนคําถามหลัก 

 
ตารางท่ี 10 ตาราง Checklist_has_Form เกบ็ขอมูลคําถามรายการตรวจมีแบบฟอรม 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 Question_Checklist_ID Integer 5 PK, FK รหัสคําถาม_รายการตรวจ 
2 Form_Checklist_ID Integer 2 PK, FK รหัสแบบฟอรม 

 
ตารางท่ี 11ตาราง Form_Checklist เก็บขอมูลฟอรมรายการตรวจ 
 

No. Field Name Data Type Size Key Description 
1 Form_Checklist_ID Integer 2 PK รหัสแบบฟอรม 
2 Form_Checklist_Name Text     ช่ือแบบฟอรม 
3 Form_Checklist Varchar 200   ช่ือไฟลแบบฟอรม 

 
 

DPU



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
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คําถามสําหรับตนไมการตัดสินใจในการประเมิน GAP 
 
ตารางที่ 1  คําถามขอกําหนดที่ 1: แหลงน้าํ 
 

ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ไมผลทุกชนิด    

1.1 แหลงน้ําที่ใชไหลผานชุมชน ใชน้ําไหลผานชุมชนแตไมเคยตรวจสอบ
และวิเคราะหคุณภาพน้ําหรือเคยตรวจสอบ
แลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

น้ําอยูในภาวะเสี่ยงตอความปลอดภัยและไมเคย
บําบัดน้ํากอนใชหรือน้ําที่ผานการบําบัดแลวยัง
ไมผานเกณฑ 

  

1.2 แหลงน้ําที่ใชไหลผานคอกปศุสัตวสัตวปก ใชน้ําไหลผานคอกปศุสัตวหรือมาจากแหลง
น้ําที่อาจปนเปอนจากมูลสัตวไมเคย
ตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา หรือเคย
ตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

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

น้ําอยูในภาวะเสี่ยงตอความปลอดภัยและไม
เคยบําบัดน้ํากอนใชหรือน้ําที่ผานการบําบัด
แลวยังไมผานเกณฑ 

1.3 แหลงน้ําที่ใชไหลผานโรงงานอุตสาหกรรม ใชน้ําไหลผานโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม
เคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา หรือ
เคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

น้ําอยูในภาวะเสี่ยงตอความปลอดภัยและไมเคย
บําบัดน้ํากอนใชหรือน้ําที่ผานการบําบัดแลวยัง
ไมผานเกณฑ 

  

1.4 แหลงน้ําที่ใชไหลผานเขตเกษตรกรรมที่มี
การใชสารเคมีมาก 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา
หรือเคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่
กําหนด 

น้ําอยูในภาวะเสี่ยงตอความปลอดภัยและไมเคย
บําบัดน้ํากอนใชหรือน้ําที่ผานการบําบัดแลวยัง
ไมผานเกณฑ 
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

1.5 บริเวณบอ/สระเคยเปนที่ตั้งโรงพยาบาลมา
กอน (5 ป) 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา
หรือเคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่
กําหนด 

ไมเคยบําบัดน้ํากอนใช หรือน้ําที่ผานการบําบัด
แลวยังไมผานเกณฑ 

  

1.6 บริเวณบอ/สระเคยเปนคอกปศุสัตวมากอน  
(2 ป) 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา
หรือเคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่
กําหนด 

ไมเคยบําบัดน้ํากอนใช หรือน้ําที่ผานการบําบัด
แลวยังไมผานเกณฑ 

  

1.7 บริเวณบอ/สระเคยเปนโรงงานอุตสาหกรรม ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา
หรือเคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่
กําหนด? 

ไมเคยบําบัดน้ํากอนใช หรือน้ําที่ผานการบําบัด
แลวยังไมผานเกณฑ 

  

1.8 น้ําในบอ/สระมีโอกาสปนเปอนจากสารเคมี
ที่พนในฟารม 

ไมมีมาตรการปองกันที่ปลอดภัยเพียงพอและ
บอน้ําอยูกลางสวนที่มีการใชสารเคมี
โดยรอบ 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ําหรือ
เคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

  

1.9 น้ําในบอ/สระมีโอกาสปนเปอนสารเคมีที่ใช
จากฟารมใกลเคียง 

ไมมีมาตรการปองกันที่ปลอดภัยเพียงพอและ
บอน้ําอยูใกลฟารมขางเคียงที่มีการใช
สารเคมี 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ําหรือ
เคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

  

1.10 น้ําในบอ/สระเคยมีการตรวจวิเคราะหพบ
สารพิษตกคาง 

ไมเคยบําบัดน้ํากอนใชหรือน้ําที่ผานการ
บําบัดแลวยังไมผานเกณฑในรอบสุดทายที่
สงตรวจ 

    

1.11 น้ําในบอ/สระเคยมีการตรวจวิเคราะหพบ
โลหะหนัก 

ไมเคยบําบัดน้ํากอนใชหรือน้ําที่ผานการ
บําบัดแลวยังไมผานเกณฑในรอบสุดทายที่
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

สงตรวจ 

1.12 น้ําในบอ/สระเคยมีการตรวจวิเคราะหพบ
จุลินทรียโคลิฟอรม 

วิเคราะหคุณภาพน้ําและตรวจพบปริมาณ
จุลินทรียโคลิฟอรมมากกวา 1,000 ตัว/100 
มิลลิลิตร 

ไมเคยบําบัดน้ํากอนใชหรือน้ําที่ผานการบําบัด
แลวยังไมผานเกณฑในรอบสุดทายที่สงตรวจ 

  

1.13 น้ําจากแหลงน้ําที่ใชมีโอกาสที่จะสัมผัสกับ
ผลิตผลโดยตรง 

1) ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพน้ํา
และผลผลิตหรือเคยตรวจสอบแลวไมผาน
เกณฑที่กําหนด ในครั้งสุดทายที่ตรวจ?  
2) มีการใชน้ําภายใน 2 วัน กอนการเก็บเกี่ยว
หรือมีสวนใดของพืชที่ไดรับน้ําแลวเก็บ
ความชื้นไวจนอาจเปนบอเกิดของจุลินทรีย
ไดแก ผัก เห็ด เงาะ ฯลฯ 

    

 
ตารางที่ 2  คําถามขอกําหนดที่ 2: พื้นที่ปลูก 
 

ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ไมผลทุกชนิด    

2.1 ฟารมปลูกเคยเปนที่ตั้งของโรงพยาบาล ตรวจประวัติการใชที่ดินยอนหลัง 3 ปขึ้นไป 
พบวาเคยเปนที่ตั้งโรงพยาบาล 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพดิน
หรือเคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

2.2 ฟารมปลูกเคยเปนที่ตั้งคอกปศุสัตว ตรวจประวัติการใชที่ดินยอนหลัง 3 ปขึ้นไป
พบวาเคยเปนที่ตั้งคอกปศุสัตว 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพดิน
หรือเคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

 

2.3 ฟารมปลูกเคยเปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจประวัติการใชที่ดินยอนหลัง 3 ปขึ้นไป
พบวาเคยเปนที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพดิน
หรือเคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

 

2.4 ฟารมปลูกเคยเปนสถานที่ทิ้งขยะ ตรวจประวัติการใชที่ดินยอนหลัง 3 ปขึ้นไป
พบวาเคยเปนสถานที่ทิ้งขยะ 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพดิน
หรือเคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

 

2.5 ฟารมปลูกเคยเปนสถานที่ทิ้งสารเคมี ตรวจประวัติการใชที่ดินยอนหลัง 3ปขึ้นไป
พบวาเคยเปนสถานที่สารเคมี 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพดิน
หรือเคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

 

2.6 ฟารมปลูกเคยปลูกพืชที่มีการใชสารเคมีมาก ตรวจประวัติการใชที่ดินยอนหลัง 3ปขึ้นไป
พบวาเคยปลูกพืชที่มีการใชสารเคมีมาก ไดแก 
ผัก และพืชตระกูลแตง เปนตน 

ไมเคยตรวจสอบและวิเคราะหคุณภาพดิน
หรือเคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

 

2.7 ฟารมปลูกเคยมีการใสปุยคอกที่ไมไดหมัก 
(สด) กอนลงในดิน 

ไมมีการจัดการเพื่อลดความเสี่ยง ที่ปลอดภัย
เพียงพอ เชนนําปุยไปผานกระบวนการหมัก 

   

2.8 ฟารมปลูกเคยมีการใสปุยที่ปนเปอนโลหะ
หนัก 

ใชปุยปลอมหรือปุยที่ไมผานการขึ้นทะเบียน
กับกรมวิชาการเกษตรและมีทะเบียนปุย 

ไมเคยสงปุยและผลผลิตตรวจวิเคราะหหรือ
เคยตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนด 

 

2.9 ฟารมปลูกเคยมีการใชสารเคมีในกลุม คารบา
เมท,  ออรแกโนคลอรีนและออรแกโน
ฟอสเฟต1/ 

ใชสารเคมีที่ไมผานการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร 

ไมเคยสงวิเคราะหผลผลิต หรือเคยตรวจสอบ
แลวไมผานเกณฑที่กําหนดหรือตรวจสอบพบ
สารพิษกลุมออรแกโนคลอรีน 
(organochlorine, OC) และออรแกโนฟอสเฟต 
(organophosphate, OP) เกินคาความปลอดภัย
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

มาตรฐาน ? 

2.10 การตรวจวิเคราะหดินในฟารมปลูกเคยพบ
สารกําจัดศัตรูพืชที่มีพิษสูง 

ไมเคยสงดินตรวจวิเคราะห หรือเคย
ตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนดในครั้ง
สุดทายที่ตรวจ 

   

2.11 การตรวจวิเคราะหดินในฟารมปลูกเคยพบ
โลหะหนักตกคางในดิน 

ไมเคยสงดินตรวจวิเคราะห หรือเคย
ตรวจสอบแลวไมผานเกณฑที่กําหนดในครั้ง
สุดทายที่ตรวจ 

   

2.12 ในขั้นตอนการผลิตผลผลิตมีโอกาสสัมผัสกับ
ดินตลอดเวลา 

การเก็บเกี่ยวผักและไมผลไมมีวัสดุรองพื้น
เชน ผาใบ ตะกรา ที่สะอาด 

   

 
ตารางที่ 3  คําถามขอกําหนดที่ 3: การใชวตัถุอันตรายทางการเกษตร 
 

ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ไมผลทุกชนิด    

3.1 ใชสารเคมีที่ไมไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตอง
ตามกฎหมายในการกําจัดศัตรูพืช1/ 

สารเคมีที่ใชไมมีเลขที่ทะเบียนวัตถุอันตราย
บนฉลาก 

สงดินและผลผลิตตรวจวิเคราะหแลวไมผาน
เกณฑที่กําหนด 

  

3.2 ใชสารเคมีที่ประกาศหามใชในการกําจัด
ศัตรูพืช2/ 

2/ สารเคมีที่ประกาศหามใชดูในเอกสาร
สนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพ  :  GAP 
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

พืช แลวพบวามีการนํามาใช 

3.3 ใชสารเคมีที่ไมเหมาะสมกับชนิดพืชและ
ศัตรูพืช 

ไมรูจักศัตรูพืช ชนิดและอัตราการใชสาร
ปองกันกําจัดศัตรูพืช 

ไมมีหรือไมไดปฏิบัติตามแผนควบคุม
คุณภาพ 

จากการสํารวจศัตรูพืชและการปองกันกําจัด
หรือแผนควบคุณคุณภาพ พบการใชสารเคมี
เกิดปริมาณที่กําหนด 

3.4 ใชสารเคมีในอัตราที่นอกเหนือจากคําแนะนํา
ในฉลาก 

จากการสํารวจศัตรูพืชและการปองกันกําจัด
หรือแผนควบคุณคุณภาพ พบการใชสารเคมี
เกินปริมาณที่กําหนด 

    

3.5 ใชสารเคมีที่ประเทศผูนําเขาหามใชในการ
กําจัดศัตรูพืชของพืชที่จะสงออก3/ 
(เอกสารสนับสนุนระบบการจัดการคุณภาพ  :  
GAP พืช) 

      

3.6 สถานที่เก็บสารเคมีอยูติดกับที่พักอาศัย       

3.7 การจัดวางสารเคมีและวัตถุอันตรายอยูใกลมือ
เด็กเสี่ยงตอการเกิดอันตราย 

      

3.8 สถานที่เก็บสารเคมีไมมีหลังคากันแดดและ
ฝน 

1.กรณีซื้อสารเคมีและใชหมดภายในครั้งเดียว 
(ผาน ใหตอบวา "ไมใช") 
2.กรณีใชโองที่มีฝาปดหรือตูที่ปดมิดชิด (ผาน 
ใหตอบวา "ไมใช") 

    

3.9 สถานที่จัดวางสารเคมีอยูติดหรืออยูใกลกับ กรณีซื้อสารเคมีและใชหมดภายในครั้งเดียว     
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

สถานที่ประกอบอาหาร (ผาน ใหตอบวา "ไมใช") 

3.10 สถานที่เก็บสารเคมีอยูใกลแหลงน้ําและมี
โอกาสที่จะปนเปอนลงไปในแหลงน้ํา 

กรณีน้ําทิ้งจากการลางอุปกรณที่เกี่ยวกับเคมี 
ไมมีบอทรายรองรับมีความเสียงปนเปอนลงสู
แหลงน้ํา (ไมผาน ใหตอบวา "ใช") 

    

3.11 ภาชนะบรรจุสารเคมีไมมีการติดฉลากหรือ
ปาย 

ฉลากหรือปายหลุดเลือน ไมไดเขียนหรือระบุ
ชื่อสารเคมีไว 

    

3.12 มีการถายเทสารเคมีไปเก็บไวในภาชนะอื่นทํา
ใหมีโอกาสนําไปใชผิดไดงาย 

กรณีถายเทสารเคมีไดมีการเขียนหรือระบุชื่อ
สารเคมีไวอยางชัดเจน (ผาน ใหตอบวา 
"ไมใช") 

    

3.13 กอนการใชสารเคมีไมเคยอานฉลากกอนการ
ใชสารเคมี 

      

3.14 ในขณะฉีดพนสารเคมีไมเคยสวมเครื่อง
ปองกันตัวเอง 

      

3.15 หลังการฉีดพนสารเคมีไมทําความสะอาด
รางกาย 

      

3.16 หลังฉีดพนสารเคมีไมทําความสะอาดอุปกรณ
พนสารเคมีทุกครั้งหลังการใช 

      

3.17 พนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชในชวงใกลเก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

ไมไดหยุดใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชกอน
การเก็บเกี่ยวตามที่ระบุไวในฉลากกํากับการ
ใชสารปองกันกําจัดศัตรูพืชแตละชนิด 
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ตารางที่ 4  คําถามขอกําหนดที่ 4: การเก็บรักษาและการขนยายผลิตผลในฟารม 
 

ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ไมผลทุกชนิด    

4.1 ไมมีสถานที่เก็บรักษาผลิตผลโดยเฉพาะ 
(กรณีสงขายผลผลิตกอนกระบวนการนี้ให
คลิก "ผาน") 

      

4.2 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลไมสะอาดหรือรก
รุงรัง หรือไมเปนสัดสวน 
(กรณีสงขายผลผลิตกอนกระบวนการนี้ให
คลิก "ผาน") 

      

4.3 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลอับทึบไมมีการ
ถายเทของอากาศที่เหมาะสม 
(กรณีสงขายผลผลิตกอนกระบวนการนี้ให
คลิก "ผาน") 
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

4.4 ภาชนะบรรจุผลิตผลสําหรับเก็บรักษาไม
สะอาดและไมปลอดภัย 

ไมทําความสะอาดทุกครั้งกอนการใชงานและ
เมื่อใชงานเสร็จแลวตองทําความสะอาดกอน
นําไปเก็บ? 

ภาชนะที่ใชในการบรรจุและการขนสง
ผลิตผลไมไดแยกตางหากจากภาชนะที่ใชใน
การขนยาย หรือขนสงสารเคมี หรือปุย? 

  

4.5 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลมีอุณหภูมิความชื้นที่
ไมเหมาะสมกับการเก็บรักษาผลิตผล (กรณี
สงขายผลผลิตกอนกระบวนการนี้ใหคลิก 
"ผาน") 

      

4.6 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลอยูในบริเวณเดียวกัน
กับสถานที่วางสารเคมี (กรณีสงขายผลผลิต
กอนกระบวนการนี้ใหคลิก "ผาน") 

      

4.7 สถานที่เก็บรักษาผลิตผลไมสามารถปองกัน
หนูหรือแมลงสาบและ/หรือพาหะนําโรคอื่น 
ๆ ได  (กรณีสงขายผลผลิตกอนกระบวนการนี้
ใหคลิก "ผาน") 

      

4.8 พาหนะที่ใชในการขนยายผลิตผลไม
เหมาะสมและไมมีวัสดุปองกันแดดและฝน 

      

4.9 พาหนะที่ใชขนยายผลิตผลไมมีการ
บํารุงรักษาที่ดี 

      

4.10 แรงงานไมมีความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติการขนยายผลิตผล 
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

4.11 การจัดวางภาชนะบรรจุผลิตผลในสถานที่เก็บ
รักษามักจะซอนกันหลายชั้น 

      

4.12 ไมรักษาเวลาในการขนสงผลิตผลไปถึง
ปลายทาง 

      

 
ตารางที่ 5 คําถามขอกําหนดที่ 5: การบันทึกขอมูล 
 

ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ไมผลทุกชนิด    

5.1 ไมเคยจดบันทึกขอมูลการใชสารเคมีในฟารม
ปลูกในแบบบันทึก 

จดบันทึกขอมูลการใชสารเคมีและไมตรงกับ
แหลงที่มาของปจจัยการผลิตซึ่งทําใหไม
สามารถตรวจสอบยอนหลังได 

   

5.2 ไมเคยจดบันทึกขอมูลโรคและแมลงศัตรูพืชที่
พบในฟารมปลูก 

     

5.3 ขอมูลการใชสารเคมีในแบบบันทึกไมตรงกับ
ชนิดของสารเคมีที่พบจากการตรวจพินิจ 

     

5.4 ขอมูลโรคและแมลงศัตรูพืชที่บันทึกไวใน
ฟารมปลูกไมตรงกับที่พบเห็นจากการตรวจ
พินิจ 

โรคและศัตรูพืชที่ตรวจพบ มีปริมาณมาก
ไมใชลักษณะที่แรกเริ่มการแพรกระจาย 
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

5.5 ขอมูลการปฏิบัติทางเขตกรรมที่บันทึกไมนา
เชื่อวาจะสงผลใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ 

กรณีถาบันทึกวาไมไดใชสารเคมีเลยแต
ผลผลิตสวยและไมสอดคลองกัน 

ไมเคยสงผลผลิตตรวจวิเคราะหหรือผลการ
ตรวจผลผลิตพบสารเคมีที่ไมไดระบุวาเปน
ปจจัยการผลิต 

 

 
 
 
ตารางที่ 6  คําถามขอกําหนดที่ 6: ผลิตผลปลอดจากศัตรูพืช 

ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ทุเรียน    

6.1 สํารวจและพบการระบาดและการเขาทําลาย
ของแมลงศัตรูสําคัญที่เปนจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุมตามที่ระบุในแผนควบคุมการผลิต
มากกวา 10% ของจํานวนตนในฟารม 

เมื่อทําการสุมตรวจพบการเขาทําลายของ
แมลงศัตรูพืชแตยังไมมีวิธีปองกันกําจัด หรือ
อาจสงผลตอผลผลิต 
ไดแก 
(1) ตนใบ: เพลี้ยไกแจเพลี้ยจักจั่นฝอย หนอน
กินใบ ไรแดง หนอนดวงหนวดยาว ถูกทําลาย
มาก 30%ของพื้นที่ใบทั้งตน 
(2) ดอก: เพลี้ยไฟมากกวา 5 ตัวตอชอดอก, 
หนอนกินดอกมากกวาหรือเทากับ 20%ของ
ดอกทั้งหมดบนตน 
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

(3) ผล: หนอนกินขั้วผล 10% ของจํานวนผล
ทั้งหมด, หนอนเจาะเมล็ดผล 10% ของ
จํานวนผลทั้งหมด, พบตัวเต็มวัยของหนอน
เจาะเมล็ดตัวแรกตอกับดับแสงไฟ 

6.2 สํารวจและพบการระบาดของโรคพืชที่สําคัญ
ที่เปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุมตามที่ระบุใน
แผนควบคุมการผลิตมากกวา 5% ของจํานวน
ตนในฟารม 

เมื่อทําการสุมตรวจพบการเขาทําลายของโรค
พืชมากกวาคาควบคุมในแผนควบคุมการผลิต 
ไดแก ใบเสียหายจากโรคใบไหม 30%ของ
พื้นที่ใบทั้งตน, ใบเสียหายจากโรคใบติด 10% 
ของพื้นที่ใบทั้งตน, ใบเสียหาย และลําตน 
ราก กิ่งโคนเนาจากเชื้อราไฟทอปธอรา10%, 
โรคราสีชมพู 5%ของกิ่งทั้งหมด, ดอกถูก
ทําลายจากโรคเชื้อราไฟทอปธอราและโรค
แอนแทรคโนสมากกวาหรือเทากับ 20%ของ
ดอกทั้งหมดบนตน 

    

6.3 ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวมาแลวพบวามีแมลงศัตรู
และการทําลายของโรคพืชสําคัญที่เปนจุด
วิกฤตที่ตองควบคุมมากกวา 10% ของจํานวน
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลว 

เมื่อทําการสุมตรวจพบการเขาทําลายของ
แมลงศัตรูพืชมากกวา 10% ของจํานวน
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลว 
ไดแก หนอนกินขั้วผล, หนอนเจาะเมล็ดผล, 
พบตัวเต็มวัยของหนอนเจาะเมล็ด 

    

6.4 ผลิตผลที่ผานการคัดแยกแลวยังคงพบแมลง       
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ศัตรูและโรคพืชติดอยู 

ลําไย    

6.1 สํารวจและพบการระบาดและการเขาทําลาย
ของแมลงศัตรูสําคัญที่เปนจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุมตามที่ระบุในแผนควบคุมการผลิต
มากกวา 10% ของจํานวนตนในฟารม 

เมื่อทําการสุมตรวจพบการเขาทําลายของ
แมลงศัตรูพืชแตยังไมมีวิธีปองกันกําจัด หรือ
อาจสงผลตอผลผลิต 
ไดแก 
(1) ใบ: ของหนอนชอนใบ 10% ของใบออน
หรือยอดออนทั้งตน, ไรสี่ขาดูดกินน้ําเลี้ยงบน
ยอดออนทําใหแตกเปนพุมฝอยคลายไมกวาด 
(2) ดอก: พบไรสี่ขา, ชอดอกหรือชอผลออน 
มีการวางไขหรือมีตัวออนมวน-ลําไยทําลาย
เกิน 10% ของชอดอกที่สํารวจ 
(3) ผล: เพลี้ยหอย และเพลี้ยแปงทําลายชอผล
เกิน 10%, หนอนเจาะขั้วผลเกิน 5%, ผีเสื้อ
มวนหวานทําลายผลเกิน 10%, พบอาการโรค
ผลเนาหรือโรคราน้ําฝน 1 ชอผล 

    

6.2 สํารวจและพบการระบาดของโรคพืชที่สําคัญ
ที่เปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุมตามที่ระบุใน
แผนควบคุมการผลิตมากกวา 5% ของจํานวน

เมื่อทําการสุมตรวจพบการเขาทําลายของโรค
พืชมากกวาคาควบคุมในแผนควบคุมการผลิต 
ไดแก โรคราน้ําฝนและใบไหม โรครากเนา
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ตนในฟารม และโคนเนา โรคพุมไมกวาด 30% ของพื้นที่
ใบออนทั้งตน 

6.3 ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวมาแลวพบวามีแมลงศัตรู
และการทําลายของโรคพืชสําคัญที่เปนจุด
วิกฤตที่ตองควบคุมมากกวา 10% ของจํานวน
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลว 

เมื่อทําการสุมตรวจพบการเขาทําลายของ
แมลงศัตรูพืชมากกวา 10% ของจํานวน
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลว 
ไดแก (1) เพลี้ยหอย และเพลี้ยแปงทําลายชอ
ผลเกิน 10% (2) หนอนเจาะขั้วผลเกิน 5% (3) 
ผีเสื้อมวนหวานทําลายผลเกิน 10%  (4) พบ
อาการโรคผลเนาหรือโรคราน้ําฝน 1 ชอผล 

    

6.4 ผลิตผลที่ผานการคัดแยกแลวยังคงพบแมลง
ศัตรูและโรคพืชติดอยู 

      

มังคุด    

6.1 สํารวจและพบการระบาดและการเขาทําลาย
ของแมลงศัตรูสําคัญที่เปนจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุมตามที่ระบุในแผนควบคุมการผลิต
มากกวา 10% ของจํานวนตนในฟารม 

เมื่อทําการสุมตรวจพบการเขาทําลายของ
แมลงศัตรูพืชแตยังไมมีวิธีปองกันกําจัด หรือ
อาจสงผลตอผลผลิต 
ไดแก 
(1) ใบออน:เพลี้ยไฟ เกิน 1 ตัวตอยอด ,  
หนอนชอนใบ 
เกิน  30% ของยอดทั้งหมด, • หนอนกินใบ
ออนเกิน 20% ของยอดทั้งหมด 
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

(2) ดอก: เพลี้ยไฟทําใหกลีบเลี้ยงไมเขียว, ไร
ขาวมากกวา 1 ตัวตอ 1 ดอก 
(3) ผล: พบเพลี้ยไฟเกิน 1 ตัวตอ 4 ผล, ผลถูก
ทําลายจากไรขาว เพลี้ยแปงและมดเกิน 10% 

6.2 สํารวจและพบการระบาดของโรคพืชที่สําคัญ
ที่เปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุมตามที่ระบุใน
แผนควบคุมการผลิตมากกวา 5% ของจํานวน
ตนในฟารม 

เมื่อทําการสุมตรวจพบการเขาทําลายของโรค
พืชมากกวาคาควบคุมในแผนควบคุมการผลิต 
ไดแก โรคใบจุดพบอาการของโรคประมาณ 
10% ของยอดทั้งหมด 

    

6.3 ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวมาแลวพบวามีแมลงศัตรู
และการทําลายของโรคพืชสําคัญที่เปนจุด
วิกฤตที่ตองควบคุมมากกวา 10% ของจํานวน
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลว 

เมื่อทําการสุมตรวจพบการเขาทําลายของ
แมลงศัตรูพืชมากกวา 10% ของจํานวน
ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแลว 
ไดแก (1) การปองกันกําจัดเพลี้ยไฟ ระยะ
ดอก และ (2)ระยะติดผลพบเพลี้ยไฟเกิน 1 ตัว
ตอ 4 ผล 

    

6.4 ผลิตผลที่ผานการคัดแยกแลวยังคงพบแมลง
ศัตรูและโรคพืชติดอยู 

      

 
ตารางที่ 7  คําถามขอกําหนดที่ 7: การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผลคุณภาพ 
 

DPU



88 

ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ไมผลทุกชนิด    

7.1 ในแตละชวงของการเจริญเติบโตและการ
พัฒนาการของพืชที่เปนจุดวิกฤตที่ตอง
ควบคุมตามที่ระบุในแผนควบคุมการผลิตไม
มีการบันทึกขอมูล 

      

7.2 ไมสนใจและไมปฏิบัติตามแผนควบคุมการ
ผลิตที่ระบุวาเปนจุดวิกฤตที่ตองควบคุมดาน
คุณภาพ 

      

7.3 ไมเขาใจและไมสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติ
ในแตละขั้นตอนการผลิตเพื่อใหไดผลิตผล
คุณภาพได 

      

7.4 ไมเคยใหความรูดานกระบวนการผลิตแก
แรงงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดานการผลิต 

      

7.5 ผลิตผลที่เก็บเกี่ยวมาแลวพบวาเปนผลิตผลที่
ไมตรงกับวัตถุประสงคคุณภาพมากกวา 10% 
ของจํานวนผลิตผลที่เก็บเกี่ยว 
(ตรวจดูจากผลผลิตที่คัดออก และ/หรือบันทึก
การคัดแยกผลผลิตกรณีสงขายผลผลิตกอน
กระบวนการนี้ใหคลิก "ผาน") 
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

7.6 ผลิตผลที่ผานการคัดแยกแลวยังพบวามี
ผลิตผลดอยคุณภาพคละปนอยูมากกวาเกณฑ
ที่กําหนดไว 
(กรณีสงขายผลผลิตกอนกระบวนการนี้ให
คลิก "ผาน") 

ตรวจดูการคละปนมากกวาเกณฑ 10 % และ/
หรือบันทึกการคละปน 

    

 
 
ตารางที่ 8  คําถามขอกําหนดที่ 8:การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกีย่ว 
 

ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ไมผลทุกชนิด    

8.1 ไมมีการบันทึกขอมูลชวงการเจริญเติบโต
และ/หรือการพัฒนาการของผลเพื่อใชเปนตัว
บงชี้ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 

ไมมีขอมูลวันที่ดอกบานและ/หรือวันที่ชวย
ผสมเกสร 

   

ทุเรียน    

8.2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตประเมินความแกออน
ดวยสายตาอยางเดียว 

กรณีทุเรียนไมไดประเมินความแกหลายวิธี 
ไดแก 
(1) นับอายุหลังวันดอกบาน 
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

(2) สังเกตกานผล หนาม รอยแยกระหวางพู
ผล สีเนื้อ 
(3) เคาะเปลือก 
(4) ชิมปลิง 

ลําไย    

8.2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตประเมินความแกออน
ดวยสายตาอยางเดียว 

กรณีลําไยไมไดประเมินความแกหลายวิธี 
ไดแก 
(1) นับอายุหลังดอกบาน 
(2) สังเกตผลมีขนาดโตเต็มที่ผิวเปลือกเรียบ
และมีสีคล้ํา 

   

มังคุด    

8.2 การเก็บเกี่ยวผลผลิตประเมินความแกออน
ดวยสายตาอยางเดียว 

กรณีมังคุดไมไดประเมินความแกหลายวิธี
ไดแก 
(1) นับอายุหลังติดผล 
(2) การเปลี่ยนสีระยะที่ผลมีสีเหลืองออนอม
ชมพูมีสีชมพูกระจายทั่วทั้งผลเปนระยะออน
ที่สุดสําหรับการเก็บเกี่ยวเพื่อใหไดผลที่มี
คุณภาพดีสวนระยะที่มีสีชมพูสม่ําเสมอจุด
ประเริ่มขยายมารวมกันเปนระยะที่เหมาะ
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

สําหรับการสงออกตางประเทศ 

ไมผลทุกชนิด    

8.3 เก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไมคํานึงถึงความแกออน
ตามที่ตลาดตองการ 

     

8.4 ใชอุปกรณเก็บเกี่ยวที่มีโอกาสเสี่ยงที่จะทําให
ผลผลิตเสียหายไดงาย 

     

8.5 ใชอุปกรณหรือภาชนะที่ไมสะอาดบรรจุ
ผลิตผลหลังจากเก็บเกี่ยว 

     

8.6 การเก็บเกี่ยวผลผลิตเสี่ยงตอการปนเปอน
จุลินทรียที่เปนอันตรายตอการบริโภค 

     

8.7 การเก็บเกี่ยวผลผลิตโดยไมคํานึงถึง
สภาพแวดลอมที่อาจทําใหผลผลิตสูญเสีย
คุณภาพ 

     

8.8 ไมระมัดระวังในการเก็บเกี่ยวทําใหมี
ผลกระทบกระเทือนกับตนพืชและผลผลิต
เสียหายได 

     

8.9 น้ําที่ใชในกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว
ผลิตผลมีความเสี่ยงตอการบริโภค 
(กรณีไมมีกระบวนการนี้ใหคลิก "ผาน") 

น้ําที่ใชกับผลิตผลในการปฏิบัติหลังการเก็บ
เกี่ยวเปนน้ําที่ใชบริโภคไดไดแก 
(1) นําประปาที่ผานการกรองหรือฆาเชื้อดวย
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

คลอรีนจากผูใหบริการ 
(2) น้ํากรอง 

8.10 ภาชนะบรรจุผลิตผลไมมีการบุหรือรองดวย
วัสดุที่ออนนุมเพื่อปองกันผลิตผลมีรอยตําหนิ
หรือรอยช้ํา 

     

8.11 การจัดเรียงภาชนะบรรจุผลิตผลไมคํานึงถึง
น้ําหนักกดทับที่อาจเปนอันตรายกับผลผลิต 

     

8.12 การเคลื่อนยายผลิตผลจากในฟารมมายังโรง
คัดแยกไมคํานึงถึงการกระทบกระแทกของ
ผลิตผล 

     

8.13 ผูปฏิบัติการคัดแยกไมไดคํานึงถึงสุขอนามัย
เชนปฏิบัติงานระหวางเจ็บปวย ลางมือกอน
ปฏิบัติงานทุกครั้งเปนตน 

     

8.14 สถานที่ปฏิบัติงานคัดแยกและ/หรือบรรจุ
ผลิตผลไมเหมาะสมเชนสกปรกคับแคบไมมี
หลังคาวางผลผลิตบนพื้นเปนตน 

     

8.15 ผลิตผลกอนการคัดแยกและบรรจุหีบหอไมมี
การลดความรอน (Pre-cooling) 
(กรณีสงขายผลผลิตกอนกระบวนการนี้หรือ
ชนิดของผลิตผลที่ไมจําเปนตองลดความรอน
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ลําดับ คําถามหลัก คําถามรองที่ 1 คําถามรองที่ 2 คําถามรองที่ 3 

ใหคลิก "ผาน") 

8.16 ผูปฏิบัติการคัดแยกไมมีความรูประสบการณ
เพียงพอหรือไมไดรับการฝกฝน 

     

8.17 ไมเคยใหความรูดานการเก็บเกี่ยวแกแรงงานที่
มีหนาที่รับผิดชอบการเก็บเกี่ยว 
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ประวัติผูเขียน 

 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวฉัตรมณี  เพชรผ้ึง 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปพ.ศ. 2547 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน นักวจิัย สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร DPU
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