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บทคัดยอ 
 

การศึกษาการปนเปอนเชื้อจุลินทรียและสารพิษตกคางในกะเพรา โหระพา และสะระแหนใน 

แปลงปลูก และผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวในพื้นที่  อ.กําแพงแสน  และ  อ.เมือง จ.นครปฐม ในชวงเดือน

กุมภาพันธ – กันยายน 2554 เพื่อวิเคราะหขั้นตอน และความเสี่ยงจากการปนเปอนจุลินทรียและ สารพิษตกคาง

ในกะเพรา โหระพา และสะระแหนหลังการเก็บเกี่ยว ที่มีการปฏิบัติการปลูก เก็บเกี่ยวและลางคัดตัดแตงเบื้องตน 

ณ แปลงปลูกและบริเวณจุดรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร โดยเก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนมา

วิ เคราะห จํ านวนจุลินทรียปน เป อน  2 ชนิด คือ Escherichia coli และ Salmonella sp. และจํานวน

เชื้อจุลินทรียที่พบบน วัสดุอุปกรณที่สัมผัสกับพืชผัก ไดแก 1.ตะกราใสผลผลิตในแปลงปลูก 2.เครื่องมือตัดแตง 3.

โตะคัดแยกผลผลิต 4.มือผูปฏิบัติ 5.ผาคลุมผลผลิต และ 6.ตะกราใสผลผลิตสงขาย โดยเก็บตัวอยางดวยวิธี swab 

test แลวนําไปวิเคราะหจํานวน Escherichia coli และ Salmonella sp. และตรวจสอบสารพิษตกคางจาก

ผลผลิตขณะเก็บเกี่ยวและหลังจากการคัดลางตัดแตงบริเวณจุดรวบรวมผลผลิตของเกษตรกร จากผลการ

ตรวจสอบ ไมพบสารพิษตกคาง และการปนเปอนของเชื้อ Salmonella sp.ในทุกสิ่งทดลอง สวนวัสดุอุปกรณที่

สัมผัสกับพืชผักพบการปนเปอนเชื้อ Escherichia coli อยูในชวง 10 – 70 cfu/g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 / ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 



 

 

 

 

 

คํานํา 
 

    ประเทศไทยมีการสงออกสินคาพืชผักและผลไมแตละปมีมูลคาคอนขางโดยเฉพาะพืชผักสวนครัว ซึ่ง

เปนที่ตองการของรานอาหารไทยที่กระจายอยูในประเทศตางๆ แตที่ผานมาประเทศไทยถูกแจงเตือนการตรวจพบ

เชื้อจุลินทรียปนเปอน และสารพิษตกคางในผลผลิตผักสดหลายชนิด รวมทั้งกะเพรา โหระพา และสะระแหนดวย 

การปนเปอนของเชื้อโรคในผักสดในภาคการผลิตอาจเกิดขึ้นจากดินที่ปนเปอนมูลสัตว น้ําชลประทานที่ไมไดรับ

การบําบัด ปุยคอกที่มีเชื้อโรคปะปน (ชัยณรงค และชุตินธร, 2553) นอกจากนี้ความเสี่ยงตอการปนเปอน

เชื้อจุลินทรียยังอยูที่จุดรวบรวม ซึ่งอาจอยูในขั้นตอนของการคัดลางตัดแตงผลผลิต (รุงนภา และคณะ, 2546) 

และอาจปนเปอนมาจากวัสดุอุปกรณที่สัมผัสกับพืชผักอีกดวย (พนิดา, 2548) สวนการใชสารเคมีใน  การปองกัน

กําจัดแมลงของเกษตรกรมักจะมีปญหาเรื่องสารพิษตกคางในผลผลิต เนื่องจากในกะเพรา โหระพา และสะระแหน 

มีการระบาดของเพลี้ยไฟ หนอนชอนใบ แมลงหวี่ขาว และเพลี้ยแปงมาก โดยเฉพาะเพลี้ยไฟที่พบการระบาดทุก

ระยะการเจริญเติบโตของพืช (สัญญาณี และคณะ, 2551) ทําใหเกษตรกรตองใชสารเคมีในการปองกันกําจัดแมลง

ศัตรูพืชเพื่อลดปริมาณแมลง ซึ่งรายงานเกี่ยวกับการวิเคราะหและติดตามการปนเปอนจุลินทรียและสารพิษตกคาง

ในระบบการผลิตและหลังการเก็บเกี่ยวในกะเพรา โหระพา และสะระแหน ณ พื้นที่ผลิต (from farm) ยังมีไมมาก 

จึงจําเปนตองมีการประเมินระบบการผลิต การปนเปอนเชื้อจุลินทรีย และสารพิษตกคางในกะเพราโหระพา และ

สะระแหนสงออกในแปลงปลูกของเกษตรกร เพื่อหาชนิดและปริมาณของจุลินทรียกอโรคในคน และสารพิษ

ตกคาง ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงระบบการผลิตใหถูกตองและเหมาะสมตอไป 

 
 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ   

1. ตัวอยางพืชผัก ไดแก กะเพรา โหระพา และสะระแหน 

2. ถุงมือยางสําหรับเก็บตัวอยางเพื่อตรวจสารพิษตกคาง และเชื้อจุลินทรียปนเปอน 

3. ชุดตรวจสอบหาปริมาณจุลินทรีย อีโคไล และซัลโมเนลลา บนพื้นผิว 

4. ถุงพลาสติกสําหรับเก็บตัวอยางพืชเพื่อสงวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

5. กลองโฟมสําหรับเก็บรักษาตัวอยางสดพืช 

 

วิธกีาร           



1.การสุมตัวอยางพ้ืนที่และเกษตรกร: สํารวจพืน้ที่ปลูกกะเพรา โหระพา และสะระแหน  

จากแปลงเกษตรกรที่เขารวมโครงการตรวจรับรองแปลงผลิตพืชปลอดภัย GAP พืช ศึกษากระบวนการและ

ขั้นตอนการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตของกะเพรา โหระพา และสะระแหน ในเขต  อ.กําแพงแสน และ อ.

เมือง จ.นครปฐม และคัดเลือกเกษตรกรจํานวน 5 ราย เพื่อทําการทดลองในแตละพืช 

2.การสุมเก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหน : สุมเก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และ

สะระแหน ในแปลงเกษตรกร ชวงเดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อตรวจหาสารพิษตกคาง เชื้ออี

โคไล และเชื้อซัลโมเนลลา โดยเก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหน ในแตละแปลงจํานวนแปลงละ 2 

ตัวอยาง ไดแก 1. เก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหน ที่ตัดจากแปลงเกษตรกรกอนนําผลผลิตเขาสูจุด

รวบรวม 2. เก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหน หลังการลางและคัดตัดแตงแลว ณ จุดรวบรวม 

3.การสุมเก็บตัวอยางเชื้อจุลินทรียบริเวณจุดเสี่ยง : เก็บตัวอยางเชื้อจุลินทรียบนพื้นผิวใน 

บริเวณที่เปนจุดเสี่ยง 6 จุด ไดแก 1. ตะกราใสผลผลิตจากแปลง 2. เครื่องมือตัดแตงผลผลิต 3. โตะคัดแยก  4. 

มือผูปฏิบัติ 5. ผาคลุมผลผลิต และ 6. ตะกราใสผลผลิตหลังคัดตัดแตง เพื่อตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรียและ

นํามาวิเคราะหหาความเสี่ยงในการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย  

  

เวลาและสถานที่  

 เวลา เริ่มตนเดือนธันวาคม 2553 สิ้นสุดเดือนกันยายน 2554 

 สถานที่ดําเนินการ : 1.แปลงเกษตรกรผูปลูกกะเพรา โหระพา และสะระแหน จังหวัดนครปฐม 

       2. ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 

  
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

จากการสุมเก็บตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนในแปลงเกษตรกรเขต อ.กําแพงแสน และ อ.เมือง 

จ.นครปฐม  เพื่อตรวจหาสารพิษตกคาง เชื้ออีโคไล และเชื้อซัลโมเนลลา จากแปลงของเกษตรกรพืชละ 5 แปลง 

พบวา ตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนที่เก็บจากแปลงกอนนําเขาจุดรวบรวม และท่ีเก็บจากจุดรวบรวมที่มี

การคัดลางตัดแตงเรียบรอยแลว ไมพบสารพิษตกคางและเชื้อซัลโมเนลลาปนเปอนในผลผลิตพืชทั้ง 3 ชนิด แตพบ

การปนเปอนของเชื้ออีโคไลในตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนที่เก็บจากแปลงกอนนําเขาจุดรวบรวมใน

ปริมาณที่นอยกวา 10 ถึง 70  cfu/g  ยกเวนสะระแหนในแปลงที่ 1 ที่พบเชื้ออีโคไล 4,500cfu/g  และพบในเชื้ออี

โคไลตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนที่เก็บจากจุดรวบรวมที่มีการคัดลางตัดแตงเรียบรอยแลวในปริมาณ

นอยกวา 10 cfu/g  ซึ่งปริมาณอีโคไลที่พบอยูในระดับที่ไมเปนอันตรายตอผูบริโภคตามประกาศกรมวิชาการวาใน

อาหารดิบประเภทผัก และผลไมที่ลางแลวตองมีปริมาณอีโคไลนอยกวา 100 cfu/g แตควรมีการเฝาระวัง (กรม

วิชาการเกษตร, 2551) ยกเวนสะระแหนในแปลงที่ 1 ที่พบเชื้อ อีโคไล 2,200cfu/g   (ตารางที่ 1 และ 2) การที่



ตัวอยางสะระแหนที่เก็บจากแปลงที่ 1 มีการปนเปอนเชื้ออีโคไลในปริมาณที่สูงมาก (ตารางที่ 2) ก็เนื่องจากในวันที่

เก็บตัวอยางมีฝนตกหนักทําใหมีดินปนเปอนในผลผลิต และเมื่อมีการคัดลางตัดแตงที่ไมดีพอก็จะทําใหไมสามารถ

ลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียไปไดหมด 

จากผลการวิเคราะหจะเห็นวา การที่ตัวอยางกะเพรา โหระพา และสะระแหนของเกษตรกรสวนใหญไมพบ

สารพิษตกคางและการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา และยังพบเชื้ออีโคไลลดลงเมื่อมีการคัดลางตัดแตงตรงบริเวณ

จุดรวบรวม เนื่องจากแปลงเกษตรกรที่ทําการสุมเก็บตัวอยางนั้นเปนแปลงที่เขารวมโครงการผลิตพืชปลอดภัย และ

ผานการรับรองมาตรฐานแปลงแลว เกษตรกรจะมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานในแปลงอยางตอเนื่องทําใหสามารถ

วางแผนการเก็บเกี่ยวในชวงเวลาที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคางได และเกษตรกรมีสถานที่คัดลางตัดแตงที่เหมาะสม

จึงทําใหสามารถลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียลงไปไดอีกระดับหนึ่งแตเนื่องจากการลางผลผลิตดวยน้ําประปา

เพียงอยางเดียวไมสามารถที่จะกําจัดเชื้อจุลินทรียออกไปไดหมด  (ตรีอุบล และบวรศักดิ์, 2553) ดังจะเห็นไดจาก

ตัวอยางสะระแหนที่เก็บจากแปลงที่ 1 ซึ่งเมื่อลางตัวอยางสะระแหนดวยน้ําประปาสามารถลดปริมาณเชื้ออีโคไลไป

ไดครึ่งหนึ่งเทานั้น (ตารางที่ 2) แตไมสามารถกําจัดเชื้ออีโคไลไปไดหมดจึงจําเปนตองมีการจัดการกับกรรมวิธีในการ

ผลิตผักใหมีความปลอดภัยมาขึ้น เชน ถาเกษตรกรนํามูลสัตวมาผานกระบวนการหมักกอนที่จะนําไปใชเปนปุย

อินทรียในแปลงปลูกก็จะชวยลดการปนเปอนของเชื้ออีโคไลในดิน และผลผลิตได (ปยมาศ และคณะ, 2554) และ

ถามีการใชสารฆาเชื้อและสารลดแรงตึงผิว เชน คลอรีนรวมกับ Tween ในการกําจัดเชื้อทําใหไดผลผลิตที่ปลอดภัย

และมีคุณภาพมากขึ้น (ตรีอุบล และบวรศักดิ์, 2553) 

จากการสุมเก็บตัวอยางเชื้อจุลินทรียบนพื้นผิวที่เสี่ยงตอการปนเปอนจุลินทรียในกะเพรา โหระพา และ

สะระแหน ในบริเวณจุดรวบรวมและคัดลางตัดแตงทั้ง 6 จุด พบวา ทุกจุดไมพบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา 

แตพบการปนเปอนของเชื้ออีโคไลทุกจุดเสี่ยงโดยมีคาต่ํากวา 10 cfu/g ยกเวนสะระแหนในแปลงที่ 1 ที่พบเชื้ออี

โคไลในบริเวณตะกราใสผลผลิตจากแปลง  เครื่องมือตัดแตงผลผลิต โตะคัดแยก มือผูปฏิบัติงาน ผาคลุมผลผลิต 

และตะกราใสผลผลิตหลังคัดตัดแตงในปริมาณ 170, 200, 190, 410, 550 และนอยกวา 10cfu/g ตามลําดับ 

(ตารางที่ 1 และ 2) ซึ่งจะเห็นวาความเสี่ยงตอการปนเปอนของจุลินทรียอยูที่ขั้นตอนการคัดตัดแตงของเกษตรกร

ดังนั้น ในขั้นตอนการลางถามีการปฏิบัติที่ถูกตองก็สามารถกําจัดเชื้อจุลินทรียในผลผลิตใหลดลงได และบริเวณ

จุดตัดแตงถาอุปกรณที่ใชมีความสะอาด และคนที่ปฏิบัติงานมีสุขลักษณะที่ดีก็จะชวยลดปญหาการปนเปอน

เชื้อจุลินทรียจากพื้นผิวไปสูผลผลิตลงได (วิภาวดี, 2553) ถึงแมวาถามีการตรวจพบแบคทีเรียโคลิฟอรมที่ยังไม

สามารถระบุไดแนนอนวาการปนเปอนมาจากสิ่งปฏิกูลหรือไม แตก็สามารถใชเปนดรรชนีบงบอกถึงการสุขาภิบาล

ที่ไมถูกสุขลักษณะของผูปฏิบัติงานได (พนิดา, 2548)ดังนั้นวิธีการปองกันการปนเปอนเชื้อจุลินทรียจาก

สิ่งแวดลอมนั้นจึงจําเปนตองมีความรูและความเขาใจในการปฏิบัติตามสุขลักษณะ และสุขอนามัยขั้นพื้นฐานอยาง

ถูกตอง (รุงนภา และคณะ, 2546) ความเขาใจและการปฏิบัติของเกษตรกรจะเปนสวนที่มีความสําคัญตอการ

พัฒนาระบบการผลิตและมาตรฐานใหมีคุณภาพสูงขึ้นได  



ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินจุดเสี่ยงตอการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย Escherichia coli , Salmonella spp. และสารพิษตกคาง ในระบบการผลิตกะเพรา และโหระพาของ

เกษตรกรใน อ.เมือง และ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
 

แปลง

ที ่

ผลผลติสดในแปลง ผลกาตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียระหวางการคัดตัดแตงเบื้องตนในแปลงเกษตรกร3/ ผลผลิตสดสงขาย 

สารพิษ 
จุลินทรีย 1.ตะกราแปลง 2.มีด 3.โตะคัดแยก 4.มือผูปฏิบัติ 5.ผาคลุม 

6.ตะกราสง

ขาย สารพิษ 
จุลินทรีย 

E1/ S2/ E S E S E S E S E S E S E S 

1 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10  ไมพบ 10 ไมพบ < 10  ไมพบ < 10  ไมพบ < 10  ไมพบ ไมพบ < 10  ไมพบ 

2 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10  ไมพบ < 10 ไมพบ < 10  ไมพบ < 10  ไมพบ < 10  ไมพบ ไมพบ < 10  ไมพบ 

3 ไมพบ 30 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10  ไมพบ < 10 ไมพบ < 10  ไมพบ < 10  ไมพบ < 10  ไมพบ ไมพบ < 10  ไมพบ 

4 ไมพบ 70 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10  ไมพบ < 10 ไมพบ < 10  ไมพบ < 10  ไมพบ < 10  ไมพบ ไมพบ < 10  ไมพบ 

5 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10  ไมพบ < 10 ไมพบ < 10  ไมพบ < 10  ไมพบ < 10  ไมพบ ไมพบ < 10  ไมพบ 

 

หมายเหตุ   1/อักษร E ยอมาจาก ผลทดสอบปริมาณ Escherichia coli มีหนวยเปน cfu/g ทดสอบดวยวิธี AOAC (2005), 991 

 2/อักษร S ยอมาจาก ผลทดสอบปริมาณ Salmonella spp. มีหนวยเปน per/25 g ทดสอบดวยวิธี AFNOR (2002), Bio 12/16-09/05 

    3/การทดสอบปริมาณจุลินทรียบนพื้นผิวดวย Swab test ผลทดสอบปริมาณ Escherichia coli (E) มีหนวยเปน cfu/Swabทดสอบดวยวิธี In house method Based  

      on AOAC (2005),991.14 

       การทดสอบปริมาณจุลินทรียบนพื้นผิวดวย Swab test ผลทดสอบปริมาณ Salmonella spp. (S) มีหนวยเปน cfu/Swabทดสอบดวยวิธี In house method  

                 Based on AFNOR (2002), Bio 12/16-09/05 
 

 



 

 

ตารางที่ 2 สรุปผลการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย Escherichia coli,Salmonella spp. และสารพิษตกคาง ในระบบการผลิตสะระแหนของเกษตรกรใน อ.เมือง และ  

              อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม 
 

แปลง

ที ่

ผลผลิตสดในแปลง ผลการตรวจสอบการปนเปอนเชื้อจุลินทรียระหวางการคัดตัดแตงเบื้องตนในแปลงเกษตรกร3/ ผลผลิตสดสงขาย 

สารพิษ 
จุลินทรีย 1.ตะกราแปลง 2.มีด 3.โตะคัดแยก 4.มือผูปฏิบัติ 5.ผาคลุม 6.ตะกราสงขาย 

สารพิษ 
จุลินทรีย 

E1/ S2/ E S E S E S E S E S E S E S 

1 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

2 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

3 ไมพบ 30 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

4 ไมพบ 70 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 

5 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ < 10 ไมพบ ไมพบ < 10 ไมพบ 
 

หมายเหตุ   1/อักษร E ยอมาจาก ผลทดสอบปริมาณ Escherichia coli มีหนวยเปน cfu/g ทดสอบดวยวิธี AOAC (2005), 991 

 2/อักษร S ยอมาจาก ผลทดสอบปริมาณ Salmonella spp. มีหนวยเปน per/25 g ทดสอบดวยวิธี AFNOR (2002), Bio 12/16-09/05 

    3/การทดสอบปริมาณจุลินทรียบนพื้นผิวดวย Swab test ผลทดสอบปริมาณ Escherichia coli (E) มีหนวยเปน cfu/Swabทดสอบดวยวิธี In house method Based  

      on AOAC (2005),991.14 

       การทดสอบปริมาณจุลินทรียบนพื้นผิวดวย Swab test ผลทดสอบปริมาณ Salmonella spp. (S) มีหนวยเปน cfu/Swabทดสอบดวยวิธี In house method  

                 Based on AFNOR (2002), Bio 12/16-09/05



สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

จากการสุมเก็บตัวอยางกะเพราโหระพาและสะระแหนในแปลงเกษตรกรในเขต อ.กําแพงแสน และ อ.

เมือง จ.นครปฐม  เพื่อตรวจหาสารพิษตกคาง เชื้ออีโคไล และเชื้อซัลโมเนลลา พบวา มีการปนเปอนเชื้ออีโคไล

ในปริมาณต่ําในตัวอยางพืชทั้ง 2 ชนิด แตไมพบสารพิษตกคางและเชื้อซัลโมเนลลาปนเปอนในตัวอยางกะเพรา

และโหระพา และจากการวิเคราะหความเสี่ยงตอการปนเปอนจุลินทรียในบริเวณจุดรวบรวม และคัดลางตัดแตง

ทั้ง 6 จุด พบวา ทุกจุดไมพบการปนเปอนของเชื้อซัลโมเนลลา แตพบการปนเปอนของเชื้ออีโคไลทุกจุดเสี่ยงที่มี

คาต่ํากวา 10 cfu/g  ซึ่งอาจกลาวไดวา การที่เกษตรกรมีการจัดการที่ดีทั้งในแปลงปลูกและในบริเวณจุดคัดตัด

แตง และมีการจดบันทึกการปฏิบัติงานในแปลงอยางตอเนื่องก็ทําใหสามารถวางแผนการเก็บเกี่ยวในชวงเวลาที่

ปลอดภัยจากสารพิษตกคางได รวมทั้งยังทําใหสามารถลดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียลงไปไดอีกระดับหนึ่ง 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน   

10.1 นําผลการประเมินระบบที่ไดไปใชแนะนําใหเกษตรกรมีการจัดการที่ดีในแปลงผลิตพืชสงออก 

ตลอดทั้งกระบวนการผลิตตั้งแตในแปลงปลูก บริเวณจุดคัดตัดแตง มีการวางแผนการผลิตการเก็บเกี่ยวที่

ถูกตองเหมาะสม สามารถยกระดับคุณภาพของผลผลิตพืชผักเพื่อการสงออกได 

 10.2 นําผลงานไปนําเสนอในการประชุมวิชาการของ สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

 10.3 นําผลงานไปนําเสนอในการประชุมวิชาการประจําป ของกรมวิชาการเกษตร 
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