
การสํารวจและการเฝาระวังศัตรูพืช สารพิษตกคาง และเชื้อจุลินทรียในพืชผักท่ีไดรับการรับรอง 

แหลงผลิตพืช (GAP) ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งเปนพืชเปาหมายสงยุโรป 1/ 

Survey and Moritoring of Pests, Pestisides and Micro-organism in Good Agricultural 

Practices of Vegetables for Exported to EU at Upper Northern 

 
ลาภสิรา วงศแกว1/ อนันต อักษรศรี1/ วิทยา อภัย1/ นิสิต บุญเพ็ง1/  เกรียตสิยาม แกวดอกรัก1/ชญานนันท  โควอินทร1/ 

ธเนศวร สีระแกว1/ เนาวรัตน ตั้งมัน่คงวรกูล1/นัฐนัย ตั้งมั่นคงวรกูล1/ สุทธินี  ลิขิตตระกูลรุง1/ สาคร นยิมสตัย1/ 

 

บทคัดยอ 

 

  การสํารวจและการเฝาระวังศัตรูพืช สารพิษตกคางและเชื้อจุลินทรียในพืชผักที่ไดรับการรับรองแหลงผลิต

พืช (GAP) ในเขตภาคเหนือตอนบน ดําเนินการในแปลงเกษตรกรผูปลูกผักชีฝรั่ง อําเภอสารภี และพริก อําเภอขุน

วาง รวมทั้งหองปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 

1 จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือน เมษายน – กันยายน พ.ศ.2554 ผลจากการสํารวจชนิดและปริมาณ แมลง

ศัตรูพืชในพริก และผักชีฝรั่ง พบแมลงหวี่ขาวมากที่สุด รองลงมาคือเพลี้ยไฟ โดยพบมากที่สุดในเดือนเมษายน 

การดําเนินการสุมเก็บผลผลิต และน้ําที่ใชในแปลงปลูก เพื่อนําไปตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางของสารทั้ง 4 กลุม 

คือออรกาโนฟอสฟอรัส ออรกาโนคลอรีน ไพรีทรอยด และคารบาเมท และเชื้อจุลินทรียสําคัญ คือ Escherichia 

coil และ Salmonella spp. ในหองปฏิบัติการ ผลการตรวจสอบไมพบสารพิษตกคางในผลผลิตพริก ผักชีฝรั่ง 

และแหลงน้ําในแปลงปลูกผักชีฝรั่ง แตแหลงน้ําที่ใชในแปลงพริกพบสาร cypermethrin 0.04 ไมโครกรัม/ลิตร ซึ่ง

เปนปริมาณที่ต่ํากวาคา MRLs ที่กําหนดไว 0.25 ไมโครกรัม/ลิตร จากผลการตรวจสอบพบเชื้อจุลินทรีย E.coli สุ

งสุดในแหลงน้ําที่ใชรดผักชีฝรั่งมีคา  4.0 x 103 CFU/ml รองลงมาพบในผลพริกมีคาอยูที่ 1.8 x 103 CFU/g ซึ่งมี

คามาตรฐาน 100 CFU/g หรือ100 CFU/ml สวนในตัวอยางอื่นพบเชื้อ E.coli ทุกตัวอยางมีคา 1 x 102 CFU/g 

หรือ 1 x  102 CFU/ml สําหรับเชื้อ Salmonella spp. ตรวจพบในแหลงน้ําที่ใชในแปลงปลูก และผลผลิตของ

พืชทั้ง 2 ชนิด ทุกตัวอยางซึ่งมาตรฐานการรับรองการเกษตรตองไมพบเชื้อนี้ในตัวอยาง 25 กรัม ผลของงานวิจัย

ในครั้งนี้ทําใหทราบวาการปลูกพริก และผักชีฝรั่ง ของเกษตรกรที่ไดการรับรอง GAP ในจังหวัดเชียงใหม ยังคงมี

ความเสี่ยงในการพบศัตรูพืชสําคัญ และพบการตกคางของเชื้อจุลินทรียสําคัญทั้ง 2 ชนิด ซึ่งจะตองใหความรูแก

เกษตรกรเพื่อลดปจจัยความเสี่ยงในเรื่องของศัตรูพืช สารพิษตกคาง ตลอดจนเชื้อจุลินทรียสําคัญที่ปนเปอนอยูใน

แหลงน้ําที่ใชในพื้นที่ปลูก และปุยอินทรียที่มาจากมูลสัตว ซึ่งสงผลใหพบการตกคางอยูในผลผลิต เพื่อใชเปน

แนวทางควบคุมการผลิตในแปลงปลูกใหมีคุณภาพ และขอมูลดังกลาวจะสามารถนําไปใชในระบบการตรวจสอบ

รับรอง และควบคุมสินคาใหมีมาตรฐานตามมาตรการควบคุมพิเศษการสงออกผักไปสหภาพยุโรป 

 

                                                        
1 / สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1  จังหวัดเชียงใหม 



 บทนํา 

 

ในเดือนมกราคม 2554 สหภาพยุโรปเตรียมที่จะออกมาตรการระงับการนําเขาผักไทย 16 ชนิด สืบเนื่อง

จากหลายปที่ผานมาประเทศไทยถูกสหภาพยุโรปแจงเตือนเกี่ยวกับปญหาการตรวจพบศัตรูพืช สารพิษตกคางและ

จุลินทรียที่ปนเปอนไปในพืชผัก 5 กลุม 16 ชนิด ไดแก 1.กลุมพืช  Ocimum spp. คือ กะเพรา โหระพา แมงลัก 

ยี่หรา 2.กลุมพืช  Capsicum spp. คือ พริกหยวก  พริกชี้ฟา  พริกขี้หนู 3. กลุมพืช  Solannum melongena  

คือ  มะเขือเปราะ  มะเขือยาว  มะเขือมวง  มะเขือเหลือง  มะเขือขาว มะเขือขื่น 4. พืช Mormordica 

charantia คือ มะระจีน  มะระข้ีนก  และ 5.กลุมพืช  Eryngium foetidum คือ  ผักชีฝรั่ง (http://www.zone-

it.com/1796228 online 8  มกราคม 2554)  เมื่อป 2553 RASFF ไดแจงเตือนการตรวจพบสารเคมีและ

จุลินทรียในผักและผลไมสงออกไปยุโรป คือ สารเคมีปองกันกําจัดแมลงและโรคพืช 20 ชนิด ใน 3 กลุม คือ 1. 

ก ลุ ม อ อ ร ก า โน ฟ อ ส ฟ อ รั ส   ได แ ก  dicrotophos  chlorpyrifos dichlovos  dimethoate acephate 

profenophos omethoate  ethion  tetradifon  acetamiprid  diafenthiuron  triazophos  แ ล ะ

procymidone 2 . ก ลุ ม ค า ร บ า เม ต ได แ ก  procymidone carbendazim cabofuran mextalaxyl แ ล ะ

indoxacarb  และ 3.กลุมอื่นๆ ไดแก dimethomorph tolfenpyrad รวมทั้งจุลินทรีย 2 ชนิด คือ E.coli และ 

salmonella (http://www.doa.go.th online  27  สิงหาคม 2553) 

 ตอมาในเดือนมีนาคม 2553 สหภาพยุโรปไดออกระเบียบเพิ่มเติมการตรวจหาสารเคมีกําจัดแมลงตกคาง

จากพืชผักที่นําเขาจากประเทศไทย 3 ประเภทหลักในกลุมผักตระกูลถั่ว มะเขือ และกะหล่ํา ไวใน Commission 

Regulation (EU) No. 212/2010 ดวยการระบุชนิดของสารเคมีกําจัดแมลง 22 ชนิด  ที่ดานตรวจพืชจะตองสุม

ตรวจผักที่สงออก และกําหนดมาตรการตรวจสอบผักที่เขมงวดมากยิ่งขึ้นอีก 3 มาตรการ ไดแก 1. ใหคงมาตรการ

ตรวจเขมหายาฆาแมลงตกคางในผัก 3 กลุม ไดแก กลุมมะเขือ กลุมกะหล่ํา  กลุมถั่วฝกยาว ในระดับ 50% 2.  

การขยายมาตรการตรวจเขมหาสารพิษตกคางในผักอีก 2 ประเภท ไดแก กะเพรา โหระพา ในรูปผักสดที่ระดับ 

20% และ 3. ขยายมาตรการตรวจเขมในการตรวจหา Salmonella spp. ที่ทําใหเกิดโรคทองรวงในผักไทย 3 

ประเภท ไดแก ใบผักชี กะเพรา โหระพา สะระแหน ที่ระดับ 10% ผลจากการสุมตรวจผักจากประเทศไทย  

สหภาพยุโรปพบสารเคมี 4 ชนิด ไดแก  คารโบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพีเอ็น ตรงกับบัญชีสารปองกัน

กําจัดศัตรูพืช 11 ชนิด ที่กรมวิชาการเกษตรขึ้นบัญชีจับตามองเปนพิเศษ (Watch List) อยูในกลุมเฝาระวัง 

เนื่องจากสารเคมีเหลานี้เปนสารในกลุม Ia (พิษรายแรงมาก) กับ Ib (พิษรายแรง) ซึ่งเปนสารกอมะเร็งโดยตรง 

โดยสารคารโบฟูราน ซึ่งสวนใหญถูกตรวจพบในถั่วฝกยาว เพื่อใชกําจัดหนอนแมลงวันเจาะตนและกิ่ง สารโพรไท

โอฟอส (Prothiofos) แมไมอยูในบัญชี Watch List ของฝายไทย แตสหภาพยุโรปหามใชสําหรับผักนําเขา   

จัดเปนสารเคมีกําจัดแมลงที่เกษตรกรไทยนิยมใชอยางกวางขวางในการกําจัดหนอนใยผัก  หนอนเจาะมะเขือ และ

เพลี้ยไฟฝายในผักจําพวกกะหล่ําและมะเขือ  

จากปญหาดังกลาวสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 รับผิดชอบในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 

ซึ่งทําหนาที่ใหการตรวจรับรองแหลงผลิตพืช (GAP) ซึ่งในป 2554 ใหการรับรองแหลงผลิตพืชผักเปาหมายสง

ยุโรป ไดแก พืชตระกูลพริก 2,036 แปลง เปนพื้นที่ 5,948.45 ไร ตระกูลมะระ 60 แปลง เปนพื้นที่ 33.25 ไร 



ตระกูลผักชีฝรั่ง 31 แปลง เปนพื้นที่  148.50 ไร และตระกูลกะเพรา 9 แปลง เปนพื้นที่ 6.25 ไร โดย โดยมบีริษัท

ผูสงออกผักไปยุโรปจํานวน 7 บริษัท  มีเกษตรกรเครือขายที่ผลิตผักจํานวน 250 ไร (ฐานขอมูล GAP พืช 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่1, 2554) จากปญหาดังกลาว สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

จําเปนตองติดตามแกปญหาในพื้นที่โดยการจัดทําโครงการเรงดวนเพื่อเฝาระวังศัตรูพืช  สารพิษตกคาง และ

เชื้อจุลินทรียในพืชผัก ที่สงออกไปสหภาพยุโรปที่ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช (GAP) เพื่อเปนแนวทางในการ

ตรวจสอบรับรองแหลงผลิตพืชตามมาตรการควบคุมพิเศษการสงออกผักและผลไมไปสหภาพยุโรปในพื้นที่ ที่

รับผิดชอบ ใหมีประสิทธิภาพ และไมใหเกิดผลกระทบในการสงออกพืชผักในภาพรวมของประเทศไทย ซึ่งมีมูลคา

การสงออกประมาณ 400 ลานเหรียญสหรัฐตอป  

 

 วัตถุประสงค 

 1. เพื่อตรวจสอบศัตรูพืช สารพิษตกคาง และเชื้อจุลินทรีย ในพืชผักที่ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช 

(GAP)ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งเปนพืชเปาหมายสงยุโรป 

 2. เพื่อตรวจสอบสารพิษและเชื้อจุลินทรีย E.coli  และ  Salmonella spp. ในแหลงน้ําที่ใชรด และลาง

ผัก ที่ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช (GAP)ในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งเปนพืชเปาหมายสงยุโรป 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 

กิจกรรมท่ี 1   การเฝาระวังศัตรูพืชในพืชผักสงยุโรปที่ไดรับการรับรอง   แหลงผลิตพืช (GAP) ในเขตภาคเหนือ

ตอนบน  

การทดลองท่ี 1.1   สํารวจปริมาณความหนาแนนของแมลงศัตรูพืชในพริก  และผักชีฝรั่งเพื่อสงยุโรปใน

จังหวัดเชียงใหม  

กิจกรรมที่ 2   การเฝาระวังสารพิษตกคางในพืชผักสงยุโรปที่ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช (GAP)ในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

การทดลองที่ 2.1  การตรวจสอบสารพิษตกคางกลุมออรกาโนฟอสเฟต  กลุมออรกาโนคลอรีน  กลุม

ไพรีทรอยด และกลุมคารบาเมต ในพริกและผักชีฝรั่งเพื่อสงออกยังสหภาพยุโรปใน

จังหวัดเชียงใหม  

การทดลองที่ 2.2 การตรวจสารพิษตกคางกลุมออรกาโนฟอสเฟต  กลุมออรกาโนคลอรีน  กลุมไพรี

ทรอยด และกลุมคารบาเมท ในแหลงน้ําที่ปลูกพริกและผักชีฝรั่งเพื่อสงออกยัง

สหภาพยุโรปในจังหวัดเชียงใหม  

กิจกรรมที่  3  การเฝาระวังเชื้อจุลินทรียในพืชผักสงยุโรปที่ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช (GAP)ในเขตภาคเหนือ

 ตอนบน 

การทดลองที่ 3.1  การตรวจสอบ Escherichia coil. ในแหลงน้ํา   พริก และผักชีฝรั่ง เพื่อสงยุโรปใน

จังหวัดเชียงใหม 



การทดลองที่ 3.2  การตรวจสอบ Salmonella spp. ในแหลงน้ํา  พริก และผักชีฝรั่ง เพื่อสงยุโรปใน

จังหวัดเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1   การเฝาระวังศัตรูพืชในพืชผักสงยุโรปที่ไดรับการรับรอง   แหลงผลิตพืช (GAP) ในเขตภาคเหนือ

ตอนบน  

การทดลองที่ 1.1 สํารวจปริมาณความหนาแนนของแมลงศัตรูพืชในพริก  และผักชีฝรั่งเพื่อสงยุโรปในจังหวัด

เชียงใหม 

 

วิธีดําเนินการ 

 

วิธีการ 

 1. สุมหาแมลงศัตรูพืช ในแปลงผักชีฝรั่งและพริก โดยใชแผนการสุมแบบธรรมดา (Simple random 

sampling) โดยสุมจากเกษตรกรพืชละ 4 ราย พื้นที่ทดลองจํานวน 1 ไรตอราย ใชกับดักกาวเหนียวสีเหลืองขนาด 

4x6 นิ้ว ในอัตรา 80 กับดักตอไร จํานวนทั้งหมด 8  แปลง โดยเก็บขอมูลประชากรแมลงศัตรูพืชเดือนละ 1 ครั้ง 

จํานวนทั้งหมด 6 ครั้ง ที่ระดับเหนือยอดพืช โดยกําหนดแมลงศัตรูพืชหลัก คือ แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยไฟ 

 2. ปองกันกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยใชสารเคมีตามคําแนะนําของกรมวิชาการเกษตร  

 3. ถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมเกษตรกรในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม และ

ลําพูน 

 

ระยะเวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลาดําเนินงาน  เมษายน 2554    สิ้นสุด   กันยายน 2554  รวม  6 เดือน 

 สถานที่ดําเนินการ แปลงเกษตรกรปลูกผักชีฝรั่งในพื้นที่อําเภอสารภี และแปลงเกษตรกรปลูกพริกใน

พื้นที่อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งหองปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เลขที ่80 หมู 12 ต.หนองหาร  อ. สันทราย จ. เชียงใหม  50290 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 



 

ความหนาแนนของประชากรแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟในแปลงปลูกผักชีฝรั่งในป2554 จากแปลงทดลอง

จํานวน 4 แปลง นําขอมูลตัวเต็มวัยของแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟที่ตรวจพบบนกับดักมาสรางกราฟ พบวา

ประชากรแมลงหวี่ขาวที่เปนตัวเต็มวัยตลอดระยะเวลา 6 เดือน คือตั้งแต เดือนเมษายนถึงกันยายน โดยพบ

จํานวนตัวเต็มวัยเฉลี่ยมากที่สุด 51.37 ตัวตอกับดัก สวนประชากรของเพลี้ยไฟพบจํานวนตัวเต็มวัยเฉลี่ยมากท่ีสุด 

0.55 ตัวตอกับดัก 

โดยคาเฉลี่ยของจํานวนประชากรของแมลงหวี่ขาวพบสูงสุดในเดือนเมษายนเทากับ 51.37 ตัวตอกับดัก 

เดือนพฤษภาคมเทากับ 50.0 ตัวตอกับดัก เดือนมิถุนายนเทากับ 49.0 ตัวตอกับดัก เดือนกรกฎาคมเทากับ 50.18 

ตัวตอกับดัก เดือนสิงหาคมเทากับ 49.22 ตัวตอกับดัก และเดือนกันยายนเทากับ 50.73 ตัวตอกับดัก สวนคาเฉลี่ย

ของจํานวนประชากรของเพลี้ยไฟพบสูงสุดในเดือนเมษายนเทากับ 0.51 ตัวตอกับดัก เดือนพฤษภาคมเทากับ 

0.40 ตัวตอกับดัก เดือนมิถุนายนเทากับ 0.33 ตัวตอกับดัก เดือนกรกฎาคมเทากับ 0.39 ตัวตอกับดัก เดือน

สิงหาคมเทากับ 0.55 ตัวตอกับดัก และเดือนกันยายนเทากับ 0.35 ตัวตอกับดัก ดังนั้นเมื่อปลูกผักชีฝรั่งแบบ

ตอเนื่องกัน จะพบประชากรแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟเพิ่มขึ้น และลดลงตลอดฤดูปลูกซึ่งการเพิ่มจํานวนแปลงที่

ปลูกแบบตอเนื่องก็เทากับเปนการเพิ่มโอกาสใหแมลงหวี่ขาวไดขยายพันธุไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเจริญเติบโตของ

แมลงหวี่ขาวจะมีระยะเวลาวงจรชีวิตเทากับ 14 – 19 วัน ดังนั้นการปลูกผักชีฝรั่งซึ่งใชระยะเวลา 90 – 120 วัน ก็

ทําใหประชากรแมลงหวี่ขาวมีหลายรุน ทําใหมีโอกาสที่ตัวเต็มวัยและตัวออนแมลงหวี่ขาวจะติดไปกับผลผลิต  

ความหนาแนนของประชากรแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟในแปลงปลูกพริกในป2554 จากแปลงทดลอง

จํานวน 4 แปลง นําขอมูลตัวเต็มวัยของแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟที่ตรวจพบบนกับดักมาสรางกราฟ พบวา

ประชากรแมลงหวี่ขาวที่เปนตัวเต็มวัยตลอดระยะเวลา 6 เดือน คือตั้งแต เดือนเมษายน – กันยายน โดยพบ

จํานวนตัวเต็มวัยเฉลี่ยมากที่สุด 51.13 ตัวตอกับดัก สวนประชากรของเพลี้ยไฟพบจํานวนตัวเต็มวัยเฉลี่ยมากท่ีสุด 

0.85 ตัวตอกับดัก 

โดยคาเฉลี่ยของจํานวนประชากรของแมลงหวี่ขาวพบสูงสุดในเดือนเมษายนเทากับ 51.13 ตัวตอกับดัก 

เดือนพฤษภาคมเทากับ 42.58 ตัวตอกับดัก เดือนมิถุนายนเทากับ 42.07 ตัวตอกับดัก เดือนกรกฎาคมเทากับ 

51.12 ตัวตอกับดัก เดือนสิงหาคมเทากับ 41.78  ตัวตอกับดัก และเดือนกันยายนเทากับ 43.08 ตัวตอกับดัก สวน

คาเฉลี่ยของจํานวนประชากรของเพลี้ยไฟพบสูงสุดในเดือนเมษายนเทากับ 0.85 ตัวตอกับดัก เดือนพฤษภาคม

เทากับ 0.42 ตัวตอกับดัก เดือนมิถุนายนเทากับ 0.67  ตัวตอกับดัก เดือนกรกฎาคมเทากับ 0.40 ตัวตอกับดัก 

เดือนสิงหาคมเทากับ 0.54 ตัวตอกับดัก และเดือนกันยายนเทากับ 0.53 ตัวตอกับดัก 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

ประชากรแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟที่พบในแปลงผักชีฝรั่งและพริกที่เปนตัวเต็มวัยตลอดระยะเวลา 6 

เดือน คือตั้งแต เดือนเมษายน – กันยายน โดยพบจํานวนตัวเต็มวัยเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 51.37 และ 0.51 ตัวตอ

กับดัก สวนในแปลงพริกพบจํานวนตัวเต็มวัยแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 51.13 และ0.85  



ดังนั้นเมื่อปลูกผักชีฝรั่งและพริกแบบตอเนื่องกัน จะพบประชากรแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟเพิ่มขึ้นและลดลงตลอด

ฤดูปลูกซึ่งการเพิ่มจํานวนแปลงที่ปลูกแบบตอเนื่องก็เทากับเปนการเพิ่มโอกาสใหแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟได

ขยายพันธุไดมาก ทําใหประชากรแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟมีหลายรุน ทําใหมีโอกาสที่ตัวเต็มวัยและตัวออนแมลง

หวี่ขาวและเพลี้ยไฟจะติดไปกับผลผลิต  

คําแนะนํา จากการทดลองจะเห็นวาการทดลองยังขาดขอมูลในสวนของการการทดลองเรื่องการลด

ปริมาณความหนาแนนของแมลงศัตรูพืชซึ่งจะไดดําเนินการตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 2  การเฝาระวังสารพิษตกคางในพืชผักสงยุโรปที่ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช (GAP) ในเขต

ภาคเหนือตอนบน 

การทดลองที่ 2.1  การตรวจสอบสารพิษตกคางกลุมออรกาโนฟอสเฟต  กลุมออรกาโนคลอรีน กลุมไพรี

ทรอยด และกลุมคารบาเมต ในพริกและผักชีฝรั่งเพื่อสงยุโรปในจังหวัดเชียงใหม  

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

 1. แปลงพริก และผักชีฝรั่งที่ไดการรับรองแหลงผลิตพืช 

 2. เครื่องแกวและอุปกรณ 

 2.1 เครื่องมือ 

ก. เค รื่ อ งมื อ สํ าห รั บ ต ร ว จ วิ เค ร าะ ห  ได แ ก  เค รื่ อ งแ ก ส โค รม า โท ก ราฟ  (gas 

chromatography, GC) ยี่หอ Agilent technologies model 6890 ที่มีหัวตรวจวัดชนิด flame photometric 

detector (FPD) และ electron capture detector (ECD) แคปปลารี่ คอลัมน (capillary column) ที่ใช คือ 



DB-1701 เสนผาศูนยกลาง 0.25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร เคลือบฟลมหนา 0.25 ไมโครเมตร และ HP-5 

เสนผาศูนยกลาง 0.32 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร เคลือบฟลมหนา 0.25 ไมโครเมตร และเครื่อง Liquid 

Chromatography (LC) ยี่หอ Agilent technologies รุน1110 ประกอบดวย เครื่องฉีดสารอัตโนมัติ และ

หัวตรวจวัดชนิด fluorescence detector (FLD)  และ diode array detector (DAD) 

ข. เครื่องมืออ่ืนๆ ไดแก เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 และ 4 ตําแหนง, เครื่องบดตัวอยาง (food 

processor), โฮโมจิไนเซอร (homogenizer) และเครื่องระเหยสารละลายชนิด rotary evaporator และ ชนิด 

nitrogen evaporator 

ค. อุปกรณ ไดแก เครื่องจายสารละลาย (dispenser) และไมโครปเปตต (micropipette)  

ง. เครื่อ งแก ว  ได แก  ขวดแก ว  (glass lab bottle) พรอมฝาป ด , ขวดวัดปริมาตร 

(volumetric flask), กระบอกตวง (cylinder), ขวดกนแบน (flat bottom flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร, ขวดฉีด

สารตัวอยางอัตโนมัติ (autosampler vial) ขนาด 2 มิลลิลิตร, ขวดรูปชมพู (erlenmeyer flask) ขนาด 250 

มิลลิลิตร, กรวยแกว (glass funnel) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 มิลลิเมตร, กรวยแยก (separatory funnel), ป

เปตต  (volumetric pipette), หลอดเก็บสารละลายที่มีขีดบอกปริมาตร (graduate tube) ขนาด 12-15 

มิลลิลิตร และ หลอดดูดสารละลาย (pasture pipette) 

จ. สารเคมี ไดแก 

- ตัวทําละลาย ไดแก acetone ชนิด analytical grade และ pesticide grade, 

dichloromethane ชนิด analytical grade และ pesticide grade, sodium chloride ชนิด analytical grade, 

hexane ชนิด pesticide grade, acetonitrile ชนิด HPLC grade และ น้ํา ชนิด HPLC grade 

- สารเคมีอื่นๆ ไดแก silica gel 60 (70-230 mesh) ชนิด pesticide grade เผาที่ 550 

C นาน 4 ชั่วโมง และ sodium sulphate anhydrous granular ที่เผาดวยอุณหภูมิ 450C นาน 5 ชั่วโมง 

และเก็บในตูอบที่อุณหภูมิ 130C, primary-secondary amine (PSA), carbograph bulk SPE, magnesium 

sulfate anhydrous ชนิด analytical grade และ สารละลายสําหรับทําอนุพันธ chromatographic grade 

ไดแก o-phthalaldehyde, thiofluor, hydrolysis reagent และ o-phthalaldehyde diluent reagent  

- สารมาตรฐาน (pesticide standard) ไดแก สารกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส 

(organophosphorus) ซึ่งมีความบริสุทธิ์ >90% ไดแก DDVP(dichlorvos), methamidophos, mevinphos, 

omethoate, dicrotophos, monocrotophos, dimethoate, diazinon, parathion methyl, fenitrothion, 

pirimiphos methyl, malathion, chlorpyrifos, parathion ethyl, pirimiphos ethyl, methidathion, 

prothiophos, profenofos, ethion, EPN, phosalone และ azinphos ethyl ยกเวน triazophos มีความ

บริสุทธิ์  78.0%, สารกลุมออรกาโนคลอรีน (organochlorine) ซึ่งมีความบริสุทธิ์ >95%  ไดแก endosulfan ซึ่ง

อยูในรูป α-endosulfan, -endosulfan และ endosulfan sulfate, สารกลุมไพรีทรอยด (pyrethroid) ซึ่งมี

ความบริสุทธิ์ >90% ไดแก cyhalothrin, permethrin, cyfluthrin, cypermethrin, fenvalerate, 

deltamethrin และสารละลายผสมกลุมคารบาเมท (carbamate) ซึ่งมีความบริสุทธิ์ >95% ไดแก aldicarb 



sufoxide, aldicarb, sufone, oxamyl, methomyl, 3-hydroxycarbofuran, aldicarb, propoxur, 

carbofuran, carbaryl และ methiocarb   

 

วิธีการ 

 1. สํารวจและเก็บตัวอยางพริก และผักชีฝรั่งจากแปลงปลูกในจังหวัดเชียงใหม ที่ไดการรับรองแหลง

ผลิตพืช จากเกษตรกรพืชละ 4 ราย จํานวนตัวอยางทั้งสิ้น 40 ตัวอยาง (20 ตัวอยาง/พืช)  เก็บตัวอยางเดือนๆ ละ 

1 ครั้ง ทั้งหมด 5 ครั้งๆละ 1 ตัวอยาง/ชนิดของพืช/ราย โดยผลิตผลที่เก็บจะตองมีลักษณะเปนที่ตองการของ

ตลาด ตัวอยางละไมนอยกวา 2 กิโลกรัม เก็บใสถุงพลาสติก รัดปากถุงพรอมติดปายโดยระบุ รหัสตัวอยาง ชนิดพืช 

แหลงที่เก็บตัวอยาง วันที่เก็บ และรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปนไวที่ถุงตัวอยาง เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 4 ๐C เพื่อรักษา

สภาพตัวอยางใหสดและปองกันการสลายตัวของสารพิษตกคางกอนนํามาตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ 

 2. วิเคราะหสารพิษตกคางกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส 23 ชนิด ออรกาโนคลอรีน 3 ชนิด ไพรีทรอยด 6 

ชนิด และคารบาเมท 12 ชนิด ในตัวอยางพริกและผักชีฝรั่ง ทําการวิเคราะหตามวิธี In house method based 

on H. Stienwandter, Fresenius Z. Anal. Chem. 322, 752-754 (1985) โดยทํา 2 ซ้ํา ซึ่งประกอบดวย 4 

ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 การเตรียมตัวอยาง 

 นําตัวอยางพืชที่สุมมาชั่งและบันทึกน้ําหนัก หั่นเปนชิ้นเล็กๆ แลวบดดวยเครื่องปนยอย

ตัวอยาง จากนั้นนําตัวอยางที่บดละเอียดแลวมาคลุกเคลาใหเขากัน ชั่งตัวอยางละ 25 กรัม ใสในขวดแกว (lab 

bottle) ขนาด 250 มล. ที่มีฝาปด จํานวน 2 ขวด (หากยังไมไดวิเคราะหในทันทีใหเก็บไวที่อุณหภูม ิ– 20oC) 

2.2 การสกัดตัวอยาง 

  นําตัวอยางที่ชั่งแลวมาเติม acetone (A.R. grade) 50 มล. dichloromethane (A.R. 

grade) 40 มล. และ sodium chloride (A.R. grade) 8 กรัม ปนตัวอยางดวย homogenizer นาน 1 นาที ดวย

ความเร็ว 13,000 รอบ/นาที ทําการกําจัดน้ําจากตัวอยางดวยการเทสารละลายใสใสลงในขวดรูปชมพู ขนาด 250 

มล.ที่มี sodium sulfate anhydrous ประมาณ 30 กรัม อยูภายใน ทิ้งไว 10 นาที จึงเทสารละลายผานกรวย

แกวที่บรรจุ sodium sulfate anhydrous ลงสูกระบอกตวง ขนาด 50 มล. เทสารละลายที่ได 50 มล. ลงในขวด

กนแบน ขนาด 250 มล. ลางกระบอกตวง 2 ครั้ง ดวย acetone (A.R. grade) 10 มล. แลวเทลงในขวดกนแบน

ขวดเดิม นําขวดกนแบนนี้ไปลดปริมาตรจนเกือบแหงที่อุณหภูมิ 40 oC และความดัน 550 มิลลิบาร ดวยเครื่อง 

Rotary evaporator หลังจากใช pasture pipette ดูดสารในขวดกนแบนไปใสในขวดวัดปริมาตรขนาด 5 มล. 

ชะสารดวย acetone (ultra grade) ในขวดกนแบนทีละนอย เก็บใสขวดวัดปริมาตรขวดเดิม ทําเชนนี้หลายๆ 

ครั้ง และปรับปริมาตรสารละลายในขวดวัดปริมาตรขวดนี้ใหเทากับขีดบอกปริมาตรที่ขวด 

 - ใช micropipette ดูดสารละลายมา 1 มล. ใสลงใน vial ขนาด 2 มล. ปดฝา จากนั้น

นําไปวิเคราะหดวย GC-FPD เพื่อวิเคราะหสารกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส 

 - เตรียม silica column ดวยการติดตั้ง SPE manifold โดยใสกระบอกฉีดยาแบบแกว 

ขนาด 5 มล. และหลอดทดลองแกวเพื่อรองรับสารละลายที่ชะผานคอลัมนลงมา จากนั้นใสกระดาษกรองลงไปที่



กนกระบอกฉีดยา ชั่ง silica gel 1 กรัม เติม hexane (ultra grade) ทวม silica gel แลวจึงเท silica gel ลงไป

ใน column เติม sodium sulfate ลงไป 1 ซม. ไข stopcock ให hexane ลงมาอยู เหนือ sodium sulfate 

เล็กนอย เคาะคอลัมนเพื่อไลฟองอากาศ จากนั้นใช micropipette ดูดสารละลายจากขอ ก. มา 1 มล. ใสลง

หลอดแกว ทําใหแหงสนิทดวย N-evaporator เติม hexane (ultra grade) 0.5 มล. โดยใช micropipette เขยา

ใหทั่ว  

 - นําสารละลายที่สกัดไดจากขอ 1 จํานวน 2 มิลลิลิตร ลดปริมาตรดวยเครื่องระเหย

สารละลาย ชนิด nitrogen evaporator จนสารละลายเกือบแหง เติม hexane ปริมาตร 2 มิลลิลิตร เขยาดวย

เครื่องผสมสารละลาย (vortex mixer) เพื่อใหเปนเนื้อเดียวกัน กําจัดสิ่งปนเปอนดวยการกรองผานคอลัมนที่

ภายในบรรจุสารสําหรับกรองตัวอยางหลายชั้น โดยชั้นแรกจากสวนลางของคอลัมนเปนกระดาษกรอง เบอร 1 ตัด

เปนวงกลมขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร ชั้นที่สองเปน sodium sulphate anhydrous สูง

ประมาณ 1 เซนติเมตร ชั้นที่สามเปน silica gel ที่ผานการอบและ deactivate ดวยน้ํา 10% จํานวน 1 กรัม 

สวนชั้นบนสุดเปน sodium sulphate anhydrous สูงประมาณ 1 เซนติเมตร คอยๆหยดสารละลายตัวอยางลง

ในคอลัมน ไขผานชั้น silica gel เติม hexane : dichloromethane อัตราสวน 4:1 ปริมาตร 5 มิลลิลิตร (ตัวชะ

ที่ 1) ไขผานชั้น silica gel จนปริมาตรทองน้ําของสารแตะที่ผิวหนา sodium sulfate anhydrous และรองรับ

สารดวยขวดกนแบน (flat bottom flask) เติม hexane : dichloromethane อัตราสวน1:1 ปริมาตร 10 

มิลลิลิตร (ตัวชะท่ี 2) ไขผานชั้น silica gel รองรับสารดวยขวดกนแบน (flat bottom flask) นําสารละลายที่ผาน

การกําจัดสิ่งปนเปอนไปลดปริมาตรจนเกือบแหง เติม hexane จํานวน 2 มิลลิลิตร ดูดสารละลาย ดวยหลอดดูด

สารละลาย (pasture pipette) ใสฉีดสารตัวอยางอัตโนมัติ (autosampler vial) ขนาด 2 มิลลิลิตร ปดฝาใหสนิท 

ฉีดสารสกัดดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ (GC) ที่มีหัวตรวจวัดแบบ micro-electron capture detector (μ -

ECD) เพื่อวิเคราะหสารกลุม organochlorines และ pyrethroids 

 - ใช micropipette ดูดสารละลาย มา 2 มล. ใสหลอดทดลอง แลวลดปริมาตรดวยเครื่อง 

N-Evaporator จนแหง จากนั้นใช micropipette ดูด acetonitrile (HPLC grade) 2 มล. และเติม PSA 200 

มก. carbograph bulk SPE 50 มก. และmagnesium sulfate 500 มก. จากนั้นเขยาดวยเครื่อง vortex mixer 

กรองสวนใสผาน syringe ที่มี nylon syringe filter เสียบอยูที่ปลาย และมี vial ขนาด 2 มล. รองรับสารที่ผาน

คอลัมน จากนั้นปดฝา นําไปวิเคราะหดวย HPLC-FLD เพื่อวิเคราะหสารกลุมคารบาเมท 

2.3 การวิเคราะหโดยเครื่องมือ 

ทําการวิเคราะหดวยเครื่องโครมาโตรกราฟ โดยการเปรียบเทียบระหวางพีคของสารในตัวอยาง

กับสารมาตรฐานในกราฟมาตรฐาน (calibration curve) ซึ่งเปนการพล็อต ระหวางพื้นที่ใตพีคของสาร กับ สาร

มาตรฐานผสมที่ความเขมขนตางๆ อยางนอย 3 ระดับ  

2.4 สรุปผลการตรวจสอบและจัดทํารายงาน 

 

 

 



 

ระยะเวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลาดําเนินงาน  เมษายน 2554    สิ้นสุด   กันยายน 2554  รวม  6 เดือน 

 สถานที่ดําเนินการ แปลงเกษตรกรปลูกผักชีฝรั่งในพื้นที่อําเภอสารภี และแปลงเกษตรกรปลูกพริกใน

พื้นที่อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งหองปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เลขที ่80 หมู 12 ต.หนองหาร  อ. สันทราย จ. เชียงใหม  50290 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

จากการวิเคราะหสารพิษตกคาง 4 กลุม (ออรกาโนคลอรีน, ออรกาโนฟอสฟอรัส, ไพรีทรอยด  และคาร

บาเมท) ในตัวอยางพริกและผักชีฝรั่งในแปลงเกษตรกรที่เขารวมโครงการ และไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช 

(GAP) ทุกตัวอยางไมพบสารพิษทั้ง 4 กลุม เนื่องจากเกษตรกรใชสารเคมีปองการกําจัดสัตรูพืชตามคําแนะนํา

ระบบการจัดการคุณภาพพืช จากการสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกพริกพบวา  มีการใชสารเคมีอิมิดาโคลพริดเพื่อ

กําจัดแมลงหวี่ขาวและเพลี้ยไฟ และใชสารเคมี  อะซอกซีสโตรบินเพื่อกําจัดโรคแอนแทรคโนสในพริก ซึ่งสารเคมี

ทั้ง 2 ชนิดนี้ทางหองปฏิบัติการยังไมสามารถตรวจสอบได ฉะนั้นทางหองปฏิบัติการควรมีการพัฒนาวิธีการ

ตรวจสอบสารใหครอบคลุมกลุมของสารเคมีที่เกษตรกรนิยมใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

การวิเคราะหสารพิษตกคางในตัวอยางผักชีฝรั่ง และ ตัวอยางพริก ไมพบสารปราบศัตรูพืชตกคาง ใน

ผลผลิตโดยเฉพาะวัตถุอันตรายที่สหภาพยุโรปหามใชทางการเกษตร  ในขอบขายที่หองปฏิบัติการสามารถตรวจ

วิเคราะหได  แสดงวาพืชทั้ง 2 ชนิดดังกลาวที่เขารวมโครงการนี้มีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

จากขอมูลวัตถุอันตรายที่สหภาพยุโรปหามใชทางการเกษตร จะเห็นไดวายังคงมีวัตถุมีพิษทางการเกษตร

ที่อยูนอกขอบขายที่หองปฏิบัติการสามารถตรวจวิเคราะหได ดังนั้นจึงควรเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ

วิเคราะหใหครอบคลุมวัตถุอันตรายที่สหภาพยุโรปหามใชทางการเกษตรทุกชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

การทดลองที่ 2.2 การตรวจสารพิษตกคางกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส กลุมออรกาโนคลอรีน กลุมไพรีทรอยด  

และกลุมคารบาเมท ในแหลงน้ําที่ปลูกพริกและผักชฝีรั่งเพ่ือสงยุโรปในจังหวัดเชียงใหม 

 

วิธีดําเนินการ 

 

อุปกรณ 

 1. น้ําจากแปลงพริก และผักชีฝรั่งที่ไดการรับรองแหลงผลิตพืช 

 2. เครื่องแกวและอุปกรณ 

2.1 เครื่องมือ 

ก. เค รื่ อ งมื อ สํ าห รั บ ตรวจวิ เค ราะห  ได แก  เค รื่ อ งแก ส โค รม าโท กราฟ  (gas 

chromatography, GC) ยี่หอ Agilent technologies model 6890 ที่มีหัวตรวจวัดชนิด flame photometric 

detector (FPD) และ electron capture detector (ECD) แคปปลารี่ คอลัมน (capillary column)  ที่ใช คือ 

DB-1701  เสนผาศูนยกลาง  0.25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร เคลือบฟลมหนา 0.25 ไมโครเมตร และ HP-5 

เสนผาศูนยกลาง 0.32 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร เคลือบฟลมหนา 0.25 ไมโครเมตร 

ข. เครื่องมืออื่นๆ ไดแก เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 และ 4 ตําแหนง, เครื่องบดตัวอยาง 

(food processor), โฮโมจิไนเซอร (homogenizer), เครื่องระเหยสารละลายชนิด rotary evaporator และ 

ชนิด nitrogen evaporator, เครื่องผสมสารละลาย (vortex mixer), เครื่องเขยากรวยแยก (separatory 

funnel shaker), เตาเผา (furnace), ตูแช (freezer) และ เตาอบ (oven)  

2.2 อุปกรณ ไดแก เครื่องจายสารละลาย (dispenser), ไมโครปเปตต (micropipette) 

และ 

 กระดาษกรองเบอร 1 ขนาด 185 มิลลิเมตรหรือเทียบเทา 

 2.3 เครื่องแกว ไดแก ขวดแกว (glass lab bottle) พรอมฝาปด, ขวดวัดปริมาตร 

(volumetric flask), กระบอกตวง (cylinder), ขวดกนแบน (flat bottom flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร, ขวดฉีด

สารตัวอยางอัตโนมัติ (autosampler vial) ขนาด 2 มิลลิลิตร, ขวดรูปชมพู (erlenmeyer flask) ขนาด 250 

มิลลิลิตร, กรวยแกว (glass funnel) ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12 มิลลิเมตร, กรวยแยก (separatory funnel), ป

เปตต  (volumetric pipette), หลอดเก็บสารละลายที่มีขีดบอกปริมาตร (graduate tube) ขนาด 12-15 

มิลลิลิตร และ หลอดดูดสารละลาย (pasture pipette) 

 2.4 สารเคมี ไดแก 



ก. ตัวทําละลาย ไดแก acetone ชนิด analytical grade และ pesticide grade, 

dichloromethane ชนิด analytical grade และ pesticide grade, sodium chloride ชนิด analytical 

grade และ hexane ชนิด pesticide grade 

ข. สารเคมีอื่นๆ ไดแก silica gel 60 (70-230 mesh) ชนิด pesticide grade เผาที่ 550 

C นาน 4 ชั่วโมง และ sodium sulphate anhydrous granular ที่เผาดวยอุณหภูมิ 450C นาน 5 ชั่วโมง 

และเก็บในตูอบที่อุณหภูมิ 130C 

ค. สารมาตรฐาน (pesticide standard) ไดแก 

- สารกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส (organophosphorus) ซึ่งมีความบริสุทธิ์ >90% 

ไดแก  DDVP(dichlorvos), methamidophos, mevinphos, omethoate, dicrotophos, monocrotophos, 

dimethoate, diazinon, parathion methyl, fenitrothion, pirimiphos methyl, malathion, 

chlorpyrifos, parathion ethyl, pirimiphos ethyl, methidathion, prothiophos, profenofos, ethion, 

EPN, phosalone และ azinphos ethyl ยกเวน triazophos มีความบริสุทธิ์ 78.0% 

- สารกลุมออรกาโนคลอรีน (organochlorine) ซึ่งมีความบริสุทธิ์ >95% ไดแก 

endosulfan ซึ่งอยูในรูป α-endosulfan, -endosulfan และ endosulfan sulfate 

- สารกลุมไพรีทรอยด (pyrethroid) ซึ่งมีความบริสุทธิ์ >90% ไดแก cyhalothrin, 

permethrin, cyfluthrin, cypermethrin, fenvalerate และ deltamethrin 

- สารกลุมคารบาเมท (carbamate) >95% ไดแก aldicarb sufoxide, aldicarb 

sufone, oxamyl, methomyl, 3-hydroxycarbofuran, aldicarb, propoxur, carbofuran, carbaryl และ 

methiocarb 

 

วิธีการ 

 1. สํารวจและเก็บตัวอยางน้ําจากแหลงน้ําที่ใชรดหรือลางผลิตผลในแปลงปลูกพริก และผักชีฝรั่ง ใน

จังหวัดเชียงใหม ที่ไดการรับรองแหลงผลิตพืช จากเกษตรกรพืชละ 4 ราย จํานวนตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 40 

ตัวอยาง (20 ตัวอยาง/ชนิดของน้ํา)  เก็บตัวอยางเดือนๆ ละ 1 ครั้ง ทั้งหมด 5 ครั้งๆละ 1 ตัวอยาง/ชนิดของน้ํา/

ราย ปริมาณตัวอยางน้ําที่เก็บไมนอยกวา 4.5 ลิตร/ตัวอยาง ใสขวดแกวสีชาขนาด 4 ลิตร ปดฝาใหสนิทพันดวย

พาราฟลม พรอมปดปายโดยระบุ รหัสตัวอยาง แหลงที่เก็บตัวอยาง วันที่เก็บ และรายละเอียดอื่นๆ ที่จําเปนไวขาง

ขวดตัวอยาง เก็บรักษาที่ประมาณ 4 ๐C ตัวอยาง เพื่อรักษาสภาพตัวอยางและปองกันการสลายตัวของสารพิษ

ตกคางกอนนํามาตรวจวิเคราะหที่หองปฏิบัติการ 

 2. วิเคราะหสารพิษตกคางกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส 23 ชนิด ออรกาโนคลอรีน 3 ชนิด ไพรีทรอยด 

6 ชนิด และคารบาเมท 12 ชนิด ในตัวอยางน้ําจากแปลงปลูกพริก และผักชีฝรั่ง ทําการวิเคราะหตามวิธี In 

house method based on AOAC official method 999.06,1999 โดยทํา 2 ซ้ํา ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน 

ดังนี้ 



 2.1 การเตรียมตัวอยาง 

2.2 การสกัดสารพิษตกคาง 

          ก.   การสกัดสารพิษตกคางกลุมออรกาโนฟอสฟอรัส 

  -    ตวงตัวอยางดวยน้ํา 1,000 มล. ดวยกระบอกตวง แลวเทใสกรวยแยก  เติม ethyl acetate 

(A.R. grade) 100 มล. นําไปเขยาดวยเครื่อง separatory funnel shaker 3 นาที ตั้งทิ้งไวใหแยกชั้น ไข

สารละลายชั้นลางซึ่งเปนชั้นน้ําเก็บใสบีกเกอรเพื่อสกัดซํ้า สวนสารละลายชั้นบนซึ่งเปนชั้นของ ethyl acetate มา

กรองผานกรวยแกวที่ sodium sulfate anhydrous เก็บสารละลายที่กรองแลวในขวดกนแบน ขนาด 250 มล. 

ทําซ้ําอีก 2 ครั้ง โดยใช ethyl acetate (A.R. grade) ครั้งละ 50 มล. แลวเก็บสารละลายรวมกับครั้งแรก 

- ลดปริมาตรดวยเครื่อง rotary evaporator จนเกือบแหง ดูดสารในขวดกนแบนใส centrifuge 

vial แบบแกวขนาด 15 มล. เติม acetone (ultra grade) ลงในขวดกนแบน ครั้งละ 2-3 มล. อยางนอย 5 ครั้ง 

แตละครั้งใหเขยาดวย vortex mixer และเก็บสารละลายที่ไดใน centrifuge vial อันเดิม 

- ลดปริมาตรดวยเครื่อง N-evaporator และปรับปริมาตรใหได 1 มล. ดวย acetone (ultra 

grade) จากนั้นใช micropipette ดูดสารละลายมา 0.5 มล. ใสใน vial ขนาด 2 มล.  ปดฝา นําไปวิเคราะหดวย 

GC-FPD 

ข.  การสกัดสารพิษตกคางสารกลุมออรกาโนคลอรีน และกลุมไพรีทรอยด 

- ตวงตัวอยางดวยน้ํา 1,000 มล. ดวยกระบอกตวง แลวเทใสกรวยแยก  เติม hexane (A.R. 

grade) 100 มล. นําไปเขยาดวยเครื่อง separatory funnel shaker 3 นาที ตั้งทิ้งไวใหแยกชั้น ไขสารละลายชั้น

ลางซึ่งเปนชั้นน้ําเก็บใสบีกเกอร สวนสารละลายชั้นบนซึ่งเปนชั้นของ hexane มากรองผานกรวยแกวที่ sodium 

sulfate anhydrous เก็บสารละลายที่กรองแลวในขวดกนแบน ขนาด 250 มล. ทําซ้ําอีก 2 ครั้ง โดยใช hexane 

(A.R. grade) ครั้งละ 50 มล. แลวเก็บสารละลายรวมกับครั้งแรก 

- ลดปริมาตรดวยเครื่อง rotary evaporator จนเกือบแหง ดูดสารในขวดกนแบนใส centrifuge 

vial แบบแกวขนาด 15 มล. เติม hexane (ultra grade) ลงในขวดกนแบน ครั้งละ 2-3 มล. อยางนอย 5 ครั้ง 

แตละครั้งใหเขยาดวย vortex mixer และเก็บสารละลายที่ไดใน centrifuge vial อันเดิม 

- ลดปริมาตรดวยเครื่อง N-evaporator และปรับปริมาตรใหได 1 มล. ดวย hexane (ultra 

grade) จากนั้นดูดใส vial ขนาด 2 มล. ปดฝา นําไปวิเคราะหดวย GC-µEPD 

ค. การสกัดสารพิษตกคางสารกลุมคารบาเมท 

- นําสารละลายที่สกัดสารพิษตกคางกลุมออรกาโนฟอสฟอรัสที่เหลืออีก 0.5 มล. มาลดปริมาตร

ดวยเครื่อง N-evaporator จนแหง และเติม acetonitrile (HPLC grade) 0.5 มล. โดยใช micropipette เขยา

ดวย vortex mixer จากนั้นดูดใส glass insert ที่อยูภายใน vial ขนาด 2 มล. อยูปดฝา นําไปวิเคราะหดวย 

HPLC-FLD 

 

3.    การวิเคราะหโดยเครื่องมือ 



ทําการวิเคราะหดวยเครื่องโครมาโตรกราฟ โดยการเปรียบเทียบระหวางพีคของสารในตัวอยางกับ

สารมาตรฐานในกราฟมาตรฐาน (calibration curve) ซึ่งเปนการพล็อต ระหวางพื้นที่ใตพีคของสาร กับ สาร

มาตรฐานผสมที่ความเขมขนตางๆ อยางนอย 3 ระดับ  

4.    สรุปผลการตรวจสอบและจัดทํารายงาน 

 

ระยะเวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลาดําเนินงาน  เมษายน 2554    สิ้นสุด   กันยายน 2554  รวม  6 เดือน 

 สถานที่ดําเนินการ แปลงเกษตรกรปลูกผักชีฝรั่งในพื้นที่อําเภอสารภี และแปลงเกษตรกรปลูกพริกใน

พื้นที่อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งหองปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เลขที ่80 หมู 12 ต.หนองหาร  อ. สันทราย จ. เชียงใหม  50290 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

จากการวิเคราะหสารพิษตกคาง 4 กลุม (ออรกาโนคลอรีน, ออรกาโนฟอสฟอรัส, ไพรีทรอยด  และคาร

บาเมท) ในตัวอยางน้ําที่ใชรดพริกและผักชีฝรั่งในแปลงเกษตรกรที่เขารวมโครงการ  และไดรับการรับรองแหลง

ผลิตพืช (GAP) พบสารตกคางเพียงชนิดเดียวคือ cypermethrin ในแหลงน้ําที่ใชรดพริก ปริมาณที่พบ คือ 0.04 

ไมโครกรัม/ลิตร  มีคาต่ํากวาคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด(maximum residue limits; MRLs) มาตรฐานที่

กํ าห น ด โดย  The Environment Protection Agency (EPA) สํ าห รับ cypermethrin มี ค า เท ากั บ  0 .25 

ไมโครกรัม/ลิตร (http://www.emalab.com/epa_OC's.htm.) แสดงวาในแหลงน้ําที่ใชรดผักมีความเสี่ยงตอ

การปนเปอนของสารเคมีที่ใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืช ฉะนั้นกอนใชน้ําควรมีการตรวจสอบ 

 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

จากผลการวิเคราะหสารพิษตกคางในแหลงน้ําที่ใชรดพริกและผักชีฝรั่งและพบการตกคางของสารเคม ี

cypermethrin  ไมเกินคา MRLs ที่กําหนดซึ่งสามารถนําวิธีการตรวจสอบนี้ไปใชในการประเมินความเสี่ยงของ

แหลงน้ําในการพิจารณาใหการรับรองแหลงผลิตพืช โดยเฉพาะพืชผักที่มีโอกาสสัมผัสน้ําโดยตรง นอกจากนั้นควร

ขยายขอบขายการตรวจสารเคมีใหครอบคลุมทุกกลุมสารเคมีที่ใชทางการเกษตรในปจจุบัน  จากรายชื่อขอมูลวัตถุ

อันตรายที่ไทยอนุญาตใหใชทางการเกษตรบางชนิดเปนวัตถุอันตรายที่ทางสหภาพยุโรปหามใช ดังนั้น ควร

ปรับปรุงรายชื่อวัตถุอันตรายที่ไทยหามใชทางการเกษตรใหครอบคลุมวัตถุอันตรายที่สหภาพยุโรปหามใชทาง

การเกษตรทุกชนิด รวมถึงประเทศคูคาอื่นโดยเฉพาะประเทศที่เปนตลาดหลักของประเทศไทย เพื่อเพิ่มความ

มั่นใจตอผูบริโภค 

 

 



กิจกรรมท่ี  3  การเฝาระวังเชื้อจุลินทรียในพืชผักสงยุโรปที่ไดรับการรับรองแหลงผลิตพืช (GAP) ในเขตภาคเหนือ

ตอนบน 

การทดลองที่ 3.1  การตรวจสอบ Escherichia coil ในแหลงน้ํา พริก และผักชีฝรั่ง เพื่อสงยุโรปในจังหวัด

เชียงใหม                                                  

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

- ตูอบฆาเชื้อ (Oven) ชวงใชงานอุณหภูมิ 180  10 0C 

- หมอนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) ชวงใชงานอุณหภูมิ 121  1 0C ความดัน 1 บาร 

- ตูบมเชื้อ (Incubator) ชวงใชงานอุณหภูมิ 35  1 0C 

- หลอดทดลอง 

- ตะเกียงแอลกอฮอล 

- ปเปต : ขนาด 10 ml ความละเอียด 0.5 ml 

   : ขนาด 1 ml ความละเอียด 0.1 ml 

- เครื่องชั่ง 2 ตําแหนง 

- Vortex mixer 

 

อาหารเลี้ยงเชื้อ  และสารเคมี 

- Butterfield 's phosphate – buffered water (BF) or equivalent dilution (except 

for shellfish) 

- PetrifilmTM E.coli / coliform count plate 

 

 

 

 

วิธีการ 

1.  แบบและวิธีการทดลอง 

  วางแผนการทดลองแบบ CRD มี ทํา 2 ซ้ํา  ที่ความเขมขน 3 ระดับ ( 10-1, 10-2 ,10-3  ) พืช 20 ตัวอยาง 

น้ํา 20 ตัวอยาง  เกษตรกรรวมโครงการ 4 ราย/ชนิดพืช รวม 8 ราย 

 2.  วิธีปฏิบัติการทดลอง 

  - สุมเก็บตัวอยางพืชในแปลงเกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยเก็บตัวอยางพืชละ 1 กก.กอนเก็บเกี่ยว

ผลผลิต 10 วัน จํานวน 5 ครั้ง และ เก็บตัวอยางน้ําจํานวน 1 ลิตร เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน  5 ครั้ง 



  - นําตัวอยางมาวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย E.coli ในหองปฏิบัติการ 

  - วิเคราะหหาเชื้อ E.coli . ในตัวอยางพืชและน้ําโดยใช Petrifilm EC. ตามวิธีของ AOAC (2002) 

 3.   บันทึกขอมูล 

  นับจํานวนโคโลนีที่มีสีน้ําเงินและมีฟองแกสรอบๆ โคโลนี หลังจากที่บมไวที่ 35 1° C เปนเวลา  48  

2 ชั่วโมง และ รายงานผลในผัก เปน CFU/g และในน้ํา เปน CFU/ml   

 

ระยะเวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลาดําเนินงาน  เมษายน 2554    สิ้นสุด   กันยายน 2554  รวม  6 เดือน 

 สถานที่ดําเนินการ แปลงเกษตรกรปลูกผักชีฝรั่งในพื้นที่อําเภอสารภี และแปลงเกษตรกรปลูกพริกใน

พื้นที่อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งหองปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 

สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เลขที ่80 หมู 12 ต.หนองหาร  อ. สันทราย จ. เชียงใหม  50290 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

1. การตรวจสอบ E. coli ในแหลงน้ําทีใ่ชในแปลงปลูกพริก และผลพริก 

  จากผลการตรวจสอบพบวาสามารถตรวจพบเชื้อจุลินทรีย ไดในตัวอยางพริกจากการตรวจครั้งที่ 1 จาก

เกษตรกรรายที่ 2 ซึ่งมีคาอยูที่ 1.8 x 103 CFU/g  (ซึ่งมีคาเกินมาตรฐาน 100 CFU/g) สวนการตรวจในครั้งที่ 2-5  

และในเกษตรกรรายอื่นๆ มีคา ‹1 x 102 CFU/g  การตรวจตัวอยางน้ําในแปลงพริกพบวา มีคา ‹1 x 102 CFU/ml  

ในเกษตรกรทุกรายและทุกครั้งของการตรวจ(ตารางที่ 1)  จากผลการวิจัยการตรวจพบเชื้อ E. coli ของผลผลิต

พริกในครั้งแรกของการเขาตรวจแปลง อาจเกิดจากเกษตรกรยังไมมีความเขาใจในเรื่องของสุขอนามัยเนื่องจาก 

ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดเกษตรกรจะนํามากองไวบนพื้นเพื่อทําการบรรจุใสถุงเพื่อทําการสงขายในเวลาตอไป  ซึ่งบน

พื้นดินอาจมีการปนเปอนของเชื้อ และไมมีการลางผลพริกกอนที่จะมีการบรรจุถุง และในชวงที่มีการปลูกพืชเปน

ชวงที่เริ่มมีฝนตกอาจทําใหน้ํากระเด็นจากพื้นดินไปสูผลผลิตพริกท่ีอยูบริเวณใกลกับผิวดินได จึงเปนอีกทางหนึ่งที่

ทําใหเกิดการปนเปอนไปสูผลผลิต  ซึ่งสอดคลองกับวิชาและคณะ (2548) ไดรายงานไว 

 

 

 

 

 

 

 
ตารางที่ 1 ผลการตรวจสอบ E. coli ในแหลงน้ําที่ใชในแปลงปลูกพริก และผลพริก 
    รายท่ี 1 รายท่ี 2 รายท่ี 3 รายท่ี 4 



เกษตรกร 
 
คร้ังที ่

พริก 
CFU/g 

แหลงน้ํา 
CFU/ml 

พริก 
CFU/g 

แหลงน้ํา 
CFU/ml 

พริก 
CFU/g 

แหลงน้ํา 
CFU/ml 

พริก 
CFU/g 

แหลงน้ํา 
CFU/ml 

ครั้งท่ี 1 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 

ครั้งท่ี 2 1.8 x 

103 

‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 

ครั้งท่ี 3 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 

ครั้งท่ี 4 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 

ครั้งท่ี 5 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 

 

2. การตรวจสอบ E. coli ในแหลงน้ําที่ใชในแปลงปลูกผักชีฝรั่ง และผักชีฝรั่ง  

 การตรวจหาเชื้อจุลินทรียจากผักชีฝรั่งในเกษตรกรทุกรายและทุกครั้งพบวามีคา ‹1 x 102 CFU/g  แต

ตรวจพบเชื้อ E. coli  ในน้ําที่ใชในแปลงปลูกผักชีฝรั่งในการตรวจครั้งที่ 1 จากแปลงเกษตรกรรายที่ 1 มีคา  4 x 

103 CFU/ml  สวนการตรวจในครั้งที่ 2-5  และในเกษตรกรรายอื่นๆ มีคา ‹1 x 102 CFU/ml  (ตารางที่ 2)  ซึ่ง

การตรวจพบเชื้อ E. coli ในแหลงน้ําที่ใชในแปลงปลูกผักชีฝรั่งในการเขาตรวจแปลงครั้งแรกนั้นอาจเกิดจากการที่

เกษตรกรมีการปรับปรุงดินโดยการใชปุยคอกและเมื่อฝนตกจึงมีการชะลางจากดินและมีการปนเปอนสูแหลงน้ําซึ่ง

อยูใกลกับแปลงปลูก (Beuchat, 1996)  และปุยคอกที่ใชอาจยังไมมีการหมักที่สมบูรณจึงทําเชื้อยังมีชีวิตอยู  ซึ่ง

หากนําปุยคอกที่ผานกระบวนการหมักอยางสมบูรณมาใช  คือหมักจนกระทั่งความรอนภายในกองปุยลดลง ใช

เวลาประมาณ 10-15 วัน  จะไดปุยที่ปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรียกอโรค  (อรัญญา, 2550) 

 
 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจสอบ E. coli ในแหลงน้ําที่ใชในแปลงปลูกผักชีฝรั่ง และผักชีฝรั่ง  
    
เกษตรกร 
 
ครั้งที ่

รายท่ี 1 รายท่ี 2 รายท่ี 3 รายท่ี 4 
ผักชีฝรั่ง 
CFU/g 

แหลงน้ํา 
CFU/ml 

ผักชีฝรั่ง 
CFU/g 

แหลงน้ํา 
CFU/ml 

ผักชีฝรั่ง 
CFU/g 

แหลงน้ํา 
CFU/ml 

ผักชีฝรั่ง 
CFU/g 

แหลงน้ํา 
CFU/ml 

ครั้งท่ี 1 ‹1 x 102 4.0 x 103 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 

ครั้งท่ี 2 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 

ครั้งท่ี 3 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 

ครั้งท่ี 4 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 

ครั้งท่ี 5 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 ‹1 x 102 

 
 
 
 



 
 
 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 
 

  จากการดําเนินงานในการตรวจหาเชื้อ  E. coli  ในพริก  ผักชีฝรั่งและน้ําในแปลงปลูก  ควรใหความรูแก

เกษตรกรในดานของการลดปจจัยเสี่ยงตางๆทั้งในเรื่องของแหลงน้ําที่ใชในพื้นที่ควรมีแหลงเก็บกักน้ําเปนของ

ตนเอง และปองกันการไหลของน้ําจากแปลงใกลเคียง ไมควรอยูใกลกับคอกปศุสัตว  สุขอนามัยของผูปฏิบัติงานก็

เปนเรื่องสําคัญเพราะตองสัมผัสกับผลผลิตโดยตรง  และการลางผลผลิตดวยน้ําสะอาดเปนสิ่งที่จําเปน   ซึ่งวิธีที่ดี

ที่สุดของการลางคือลางผานน้ําไหล หรือการเติมสารฆาเชื้อลงไปในน้ําเพื่อชวยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย ซึ่งเชื้อ E. 

coli กลุม enterovirulent นั้นสามารถติดตอไดทั้งทางตรงและทางออมจากพาหะทั้งมนุษยและสัตวผานทางการ

กิน  แตอยางไรก็ตามเชื้อจะถูกทําลายไดดวยคลอรีน  และยาฆาเชื้ออื่นๆ  ซึ่งวิธีการที่ไดกลาวมาแลวเปนการ

ควบคุมเพื่อปองกันการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียกอโรคในระดับฟารมจึงนาจะเปนวิธีที่ดีที่สุดในการลดปริมาณ

เชื้อที่จะติดไปกับผลผลิต 

 

การทดลองที่ 3.2  การตรวจสอบ Salmonella spp. ในแหลงน้ํา  พริก และผักชีฝรั่ง เพื่อสงยุโรปในจังหวัด

เชียงใหม 

      

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

   - ตูอบฆาเชื้อ (Oven) ชวงใชงานอุณหภูมิ 180 10° C 

   - หมอนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) ชวงใชงานอุณหภูมิ 121 1° C ความดัน 1 บาร 

   - ตูบมเชื้อ (Incubator) ชวงใชงานอุณหภูมิ 37 1° C 

   - อางเก็บน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ชวงใชงานอุณหภูมิ  41.5 1° C 
   - หวงเขี่ยเชื้อ (Loop) ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 3 mm 
   - เข็มเข่ียเชื้อ 

   - pH meter คา accuracy เทากับ   0.1 pH ที่อุณหภูมิ 20 -25° C 
   - หลอดทดลอง 
   - จานเพาะเชื้อ (Plate) 
   - ตะเกียงแอลกอฮอล 
   - ปเปต : ขนาด 10 ml ความละเอียด 0.5 ml  
      ขนาด 1 ml ความละเอียด 0.1  ml 
          - เครื่องชั่ง 2 ตําแหนง 
   -  Vortex mixer 



 

อาหารเลี้ยงเชื้อ  และสารเคมี 
   - Buffered peptone water (BPW) 
   - Rappaport-Vassiliadis medium with soya broth (RVS) 
   - Muller-Kauffann tetrathionate novobiocin broth (MKTTn) 
   - Xylose lysine deoxycholate agar base (XLD) 
   - Bismuth sulfite agar (BS) 
   - Brilliant green agar modified agar (BGA) 
   - Nutrient agar (NA) 
   - Triple sugar iron agar (TSI) 
   - Urea agar 
   - L-lysine decarboxylation medium 
   - ONPG discs 
   - Methy-red and Proskauer medium broth (MR-VP) 
   - Reagent for Voges-Proskauer (VP) reaction 

   - -Naphthol ethanolic solution 
   - Potassium hydroxide solution 
   - Creatine  solution (N-amidinosarcosine) 
   - Reagent for indole reaction 
   - Kovac's reagent 
   - Physiological saline solution 
   - Salmonella somatic group (o) antisera : A, B, C, D, E 

-  Salmonella O polyvalent antisera:OMA, OMB, OMC, OMD, OME, OMF,OMG  

 

วิธีการ 

1.  แบบและวิธีการทดลอง 
  วางแผนการทดลองแบบ CRD  ทํา 3 ซ้ํา  พืช 20 ตัวอยาง น้ํา 20 ตัวอยาง เกษตรกรรวมโครงการ 4 
ราย/ชนิดพืช รวม 8 ราย 
 2.  วิธีปฏิบัติการทดลอง 

 - สุมเก็บตัวอยางพืชในแปลงเกษตรกรที่เขารวมโครงการ โดยเก็บตัวอยางพืชละ 1 กก.กอนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต  

10 วัน จํานวน 5 ครั้ง และ เก็บตัวอยางน้ําจํานวน 1 ลิตร เดือนละ 1 ครั้ง จํานวน  5 ครั้ง 
  - นําตัวอยางมาวิเคราะหเชื้อจุลินทรีย Salmonella  spp.ในหองปฏิบัติการ 
  - วิเคราะหหาเชื้อ Salmonella spp. ในตัวอยางพืชและน้ําโดยวิธี ISO 6579:2002 

 3.   บันทึกขอมูล 



 ดูผลจากการทํา biochem test หลังจากบมไวที่ อุณหภูมิ 37 1° C เปนเวลา 24  3 ชั่วโมง และ 
รายงานผล วา พบหรือไมพบ ในตัวอยางพืช 25 กรัม หรือน้ํา 25 มิลลิลิตร 
 

ระยะเวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลาดําเนินงาน  เมษายน 2554    สิ้นสุด   กนัยายน 2554  รวม  6 เดือน 
 สถานที่ดําเนินการ แปลงเกษตรกรปลูกผักชีฝรั่งในพื้นที่อําเภอสารภี และแปลงเกษตรกรปลูกพริกใน
พื้นที่อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งหองปฏิบัติการกลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต 
สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 เลขที ่80 หมู 12 ต.หนองหาร อ. สันทราย จ. เชียงใหม  50290 
 
 
 
 
 
 
 

ผลและวิจารณผลารทดลอง 

 

1. การตรวจสอบ Salmonella spp. ในแหลงน้ําที่ใชในแปลงปลูกพริก  และผลพริก    

  จากการตรวจสอบสามารถตรวจพบเชื้อจุลินทรีย Salmonella spp. ในทุกตัวอยางของแหลงน้ําที่ใชใน

การปลูกพริก  และในผลพริก  จากการเขาตรวจแปลงทุกครั้งในเกษตรกรทุกราย  อาจเกิดจากเกษตรกรยังไมมี

ความเขาใจในเรื่องของสุขอนามัยเนื่องจาก ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดเกษตรกรจะนํามากองไวรวมกันบนพื้นดิน กอน

ทําการบรรจุใสถุงเพื่อทําการสงขายในเวลาตอไป  ซึ่งบนพื้นดินอาจมีการปนเปอนของเชื้อ และไมมีการลางผล

พริกกอนที่จะมีการบรรจุถุง และในชวงที่มีการปลูกพืชเปนชวงที่เริ่มมีฝนตกอาจทําใหน้ํากระเด็นจากพื้นดินไปสู

ผลผลิตพริกที่อยูบริเวณใกลกับผิวดินได จึงเปนอีกทางหนึ่งที่ทําใหเกิดการปนเปอนไปสูผลผลิต ซึ่งสอดคลองกับ

วิชาและคณะ (2548) ไดรายงานไว 

2. การตรวจสอบ Salmonella spp. ในแหลงน้ําที่ใชในแปลงปลูกผักชีฝรั่ง และผักชีฝรั่ง  

 จากการตรวจสอบสามารถตรวจพบเชื้อจุลินทรีย Salmonella spp. ในทุกตัวอยางของแหลงน้ําที่ใชใน

การปลูกผักชีฝรั่ง และผักชีฝรั่ง  จากการเขาตรวจแปลงทุกครั้งในเกษตรกรทุกราย  ซึ่งการตรวจพบเชื้อ 

Salmonella spp. ในทุกตัวอยางนั้น  อาจเกิดจากการที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแลวจะนํามากองไวรวมกันบน

พื้นดิน  กอนทําการบรรจุใสถุง  และกอนการปลูกมีการปรับปรุงดินโดยการใชปุยคอกและเมื่อฝนตกจึงมีการชะ

ลางจากดิน  และมีการปนเปอนสูแหลงน้ําซึ่งอยูใกลกับแปลงปลูก (Beuchat, 1996)  ซึ่งน้ําถือวาเปนปจจัยที่

สําคัญที่ทําใหเกิดการแพรกระจายการปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. (Foltz, 1969) และเกษตรกรเองไดใช

น้ําที่อยูบริเวณแปลงนั้นลางผลผลิตกอนรวบรวมใสถุงเพ่ือรอจําหนาย  ทําใหมีโอกาสในการปนเปอนของเชื้อสูงขึ้น  

 



สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

  จากการดําเนินงานในการตรวจหาเชื้อ  Salmonella spp.  ในพริก  ผักชีฝรั่งและน้ําในแปลงปลูก  ควรมี

การใหความรูแกเกษตรกรในดานของการลดปจจัยเสี่ยงตางๆทั้งในเรื่องของแหลงน้ําที่ใชในพื้นที่ควรมีแหลงเก็บกัก

น้ําเปนของตนเอง และปองกันการไหลของน้ําจากแปลงใกลเคียง ไมควรอยูใกลกับคอกปศุสัตว  การใชปุยชีวภาพ

ก็เชนกันควรใชปุยคอกที่มีการหมักอยางสมบูรณเนื่องจากเชื้อ Salmonella spp. จะถูกทําลายที่อุณหภูมิสูงเกิน  

500C  เมื่อปุยคอกมีการหมักท่ีสมบูรณจะปลอดภัยจากเชื้อกอโรคได  สุขอนามัยของผูปฏิบัติงานก็เปนเรื่องสําคัญ

เพราะตองสัมผัสกับผลผลิตโดยตรง  และการลางผลผลิตดวยน้ําสะอาดเปนสิ่งที่จําเปน   ซึ่งวิธีที่ดีที่สุดของการลาง

คือลางผานน้ําไหล และปจจัยหนึ่งที่ทําใหสามารถตรวจพบเชื้อ Salmonella spp.  ไดทั้งในน้ําและในผลผลิต ใน

ทุกตัวอยาง  เนื่องจากการตรวจสอบเปนการหาวาพบหรือไมพบ ไมไดตองการทราบในเชิงปริมาณดังนั้น  ใน

กระบวนการวิเคราะหเพียงแคเชื้อมีปริมาณเพียงเล็กนอยจึงทําใหสามารถตรวจพบเชื้อได 
 

การนําไปใชประโยชน 

 1. ผลการสํารวจศัตรูพืชและการเฝาระวังสารพิษตกคางรวมทั้งจุลินทรียที่สําคัญเปนขอมูลใหเกษตรกร

ผูผลิตพืชเพื่อการสงออกเกิดความรูความเขาใจถึงสาเหตุ และอันตรายจากการใชสารเคมีที่ไมถูกตองและมี

แนวทางที่นําไปปรับใชในการปฏิบัติเพื่อใหเกิดความปลอดภัย 
 2.เปนขอมูลใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เปนขอมูลพื้นฐานในการตรวจประเมินแหลงผลิต  GAP พืชตาม

มาตรการควบคุมพืชเพื่อการสงออก 
 3. จากขอมูลเรื่องศัตรูพืชทําใหเกษตรกรที่จะผลิตพืชผักเพื่อการสงออกจะตองเขมงวดในการสํารวจแมลง
อยางตอเนื่องตลอดอายุของพืชและหามาตรการปองกันที่ถูกตอง 
 4. จากขอมูลการปนเปอนของจุลินทรียที่สําคัญในแหลงน้ําและผลผลิตพืชผักในขบวนการผลิตมีปจจัยจาก
ความเสี่ยง จากการใชปุยคอก สุขอนามัยของผูปฏิบัติงาน เพื่อใชเปนแนวทางในการผลิตพืชผักคุณภาพเพื่อ
การสงออก 
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