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บทคัดยอ 

 

  การทดสอบเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกะเพรา ใหปลอดภัยจากเชื้อ E.coli 

และเชื้อ Salmonella ในจังหวัดปทุมธานี โดยดําเนินการที่แปลงเกษตรกรและศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

ปทุมธานี ระหวางเดือน มีนาคม-กันยายน 2554 มีวัตถุประสงค เพื่อทราบความเสี่ยงของการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย 

E.coli และ Salmonella และไดเทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกะเพรา ใหปลอดภัยจาก

เชื้อ E.coli และ Salmonella โดยทดสอบเปรียบเทียบระหวางวิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวของ

เกษตรกรกับวิธีที่ปรับใช ไดแก การใชอุปกรณในการเก็บเกี่ยวที่สะอาด ใชน้ําประปาและน้ําสมสายชู 0.2 % นาน 

15 นาที ในการลางทําความสะอาด พบวา ผลผลิตกอนการลางในกรรมวิธีทดสอบพบ E.coli จํานวน นอยกวา 10 

cfu/g กรรมวิธีเกษตรกรพบ  E.coli  จํานวน 4x103 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี การ

ลางผลผลิตดวยน้ําประปาน้ํา และน้ําสมสายชู 0.2 %  นาน 15 นาที ทําใหเชื้อ E.coli ลดลง โดยพบ E.coli จํานวน 

นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. การประเมินจุดเสี่ยงในการปนเปอนของเชื้อ E.coli, เชื้อ 

Salmonella spp. ในการผลิตของเกษตรระหวางขั้นตอนการคัดตัดแตง โดยวิธีการ Swab Test จํานวน 6 จุด 

ไดแก ตะกราเก็บผลผลิต มือ มีด โตะคัดแยก ตะกราสงผลผลิต ผาคลุมผลผลิต พบวา ทั้ง 6 จุด มีเชื้อ E.coli 

จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. 
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คํานํา 

 
 กะเพรา (Ocimum sanctum L.) เปนพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมระเหยเฉพาะตัวซึ่งใชเปนสวนประกอบใน

การปรุงอาหารไทยหลากหลายชนิดและมีปริมาณการสงออกสูงขึ้นทุกป การผลิตผักสดที่ดีใหปลอดเชื้อจุลินทรีย

เพื่อความปลอดภัยสําหรับบริโภคตองควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต การปฏิบัติที่ดีในแปลงปลูก (GAP : Good 

Agricultural Practices) การเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว การผลิตที่ดีในโรงคัดบรรจุ (GMP : Good 

Manufacturing Practices) การขนสง ตลอดจนถึงปจจัยอื่นๆที่เกี่ยวของในการผลิต การบริโภคผักผลไมสดใน

ปจจุบันมีปริมาณสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุมพืชสมุนไพรซึ่งเปนพืชอาหารเพื่อสุขภาพเปนที่นิยมทั้งตลาดภายในและ

ตางประเทศ วิธีการลดการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียในโรงคัดบรรจุ โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตที่ดีในโรงคัดบรรจุ

มีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากสามารถชวยลดปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเปอนและแมลงศัตรูพืชติดไปกับ

ผลผลิตไดถามีระบบการจัดการที่ดี ซึ่งเมื่อประเทศปลายทางตรวจพบสารพิษตกคาง  แมลงศัตรูพืชและจุลินทรีย

ปนเปอน ติดไปกับผลผลิตจะถูกระงับการนําเขาจากประเทศผูซื้อทันทีเปนผลเสียตอเศรษฐกิจของประเทศอยาง

มาก การปนเปอนของเชื้อ Salmonella spp. ในผักสดเพื่อการสงออกในป 2005 มีผลกระทบตอโรงงานผักสด

สงออกตลอดจนผูเกี่ยวของ  โดยเฉพาะเกษตรกรผูปลูก สรางความไมเชื่อมั่นในสินคาและเขมงวดในการตรวจสอบ

เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะประเทศผูซื้อสินคา อีกทั้งการประเมินจุดเสี่ยงของการปนเปอนเชื้อจุลินทรีย E.coli และ 

Salmonella spp. ทําใหทราบถึงแหลงที่มาและสามารถลดการปนเปอนของเชื้อดังกลาวได จึงควรทําการวิจัย 

การทดสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกะเพราใหปลอดภัยจาก

เชื้อจุลินทรีย E.coli และ Salmonella spp. เพื่อใหไดขอมูลสําหรับพัฒนากระบวนการผลิตพืชผักของเกษตรกร

ตอไป  

 

วิธีดําเนินการ 

  

 1. เก็บผลผลิตจากพ้ืนที่ที่มีการปลูกเปนการคาของจังหวัดปทุมธานี 

 2. การวางแผนการทดสอบซึ่งจะดําเนินการทดสอบเปรียบเทียบระหวางวิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติ

หลังการเก็บเกี่ยว ของเกษตรกรกับวิธีที่ปรับใช 

2.1 วิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ของเกษตรกร  

2.2 วิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวตามเทคโนโลยีที่ปรับใช ไดแก 

1. การเก็บเกี่ยว ใชมีด กรรไกร ที่มีการทําความสะอาด 



2. การขนยายออกจากแปลงปลูก ใชตะกรา เขง ที่มีวัสดุที่สะอาดรองรับ 

3. การคัดคุณภาพ ตักแตง ใชมือ กรรไกร โตะ ที่มีความสะอาด 

4. การลางน้ําทําความสะอาด ใชน้ําประปาในการลาง 

5. การลางทําความสะอาด ใชน้ําสมสายชู 0.2 % นาน 15 นาท ี

6. ทําความสะอาดตะกรา หรือภาชนะบรรจุผักที่มาจากผูรับซื้อ หรือบริษัท 

 

   การบันทึกและเก็บขอมูล 

1. เก็บตัวอยางพืชเพื่อวิเคราะหเชื้อ E. coli, เชื้อ Salmonella กอนการลาง ตัดแตงผลผลิต 

2. เก็บตัวอยางพืชเพื่อวิเคราะหเชื้อ E. coli, เชื้อ Salmonella หลังการลาง ตัดแตงผลผลิต 

 

เวลาและสถานที่  

 ระยะเวลา เริ่มตน มีนาคม 2554 – กันยายน 2554 

 สถานที่ดําเนินการ แปลงเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีและศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี 

  

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

ดําเนินการทดสอบเทคโนโลยีการเกบ็เกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวกะเพรา ใหปลอดภัยจากเชื้อ 

E.coli และเชื้อ Salmonella ในจังหวัดปทุมธานี พบวา ผลผลิตกอนการลางในกรรมวิธีทดสอบพบ E.coli  

จํานวน นอยกวา 10 cfu/g กรรมวิธีเกษตรกรพบ  E.coli  จํานวน 4x103 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella 

spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี และเมื่อนําผลผลิตไปลางดวยน้ําประปาน้ํา และน้ําสมสายชู 0.2 % นาน 15 นาที พบวา ทํา

ใหเชื้อ E.coli  ลดลง โดยพบ E.coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. (ตารางที่ 1) 

การปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในแปลงผลิตมักเกิดจากการใชน้ําในการเพาะปลูกจากแหลงน้ําที่สกปรกที่มีเชื้อ

เหลานี้ปนเปอนอยู การใชปุยอินทรียพวกปุยคอก ปุยหมักซึ่งมักมีการปนเปอนเชื้อเหลานี้อยูสูง จึงทําใหโอกาสที่

เชื้อเหลานี้จะปนเปอนในผักที่ปลูกจึงเปนไปไดมาก (Madden, J.M.,1992) และการใชอุปกรณในการเก็บเกี่ยวที่

ไมสะอาดทําใหมีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียได 

  วิธีการลดการปนเปอนจากเชื้อจุลินทรียในโรงคัดบรรจุดวยการลางเปนวิธีที่นิยมและมีประสิทธิภาพดี

วิธีการหนึ่งโดยใชน้ําเปลาลางหรือเติมสารตางๆที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตหรือควบคุมปริมาณเชื้อจุลินทรียได 

(บุษราและคณะ,2550) โดยการลางผลผลิตผัก จํานวน 5 กิโลกรัมในน้ําสะอาด 20 ลิตร จะชวยลดจํานวนเชื้อ จุลิ

นทรียทั้ง 2 ชนิดใหอยูในระดับที่ปลอดภัย (อรัญญา,2552)  อีกทั้งการใชและน้ําสมสายชู 0.2 % นาน 15 นาที 

สามารถลดปริมาณเชื้อ E.coli และ เชื้อ Salmonella spp ได (ปราณีและคณะ, 2554)  

 

 



 ตารางที่ 1 แสดงผลการสุมตัวอยางไปตรวจวิเคราะหหาเชื้อจุลินทรียปนเปอน 

 

  การประเมินจุดเสี่ยงในการปนเปอนของเชื้อ E.coli, เชื้อ Salmonella spp. ในการผลิตของเกษตร

ระหวางขั้นตอนการคัดตัดแตง โดยวิธีการ Swab Test จํานวน 6 จุด ไดแก ตะกราเก็บผลผลิต มือ มีด โตะคัดแยก 

ตะกราสงผลผลิต ผาคลุมผลผลิต พบวา ทั้ง 6 จุด มีเชื้อ E.coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ 

Salmonella spp. (ตารางที่ 2) ในการประเมินจุดเสี่ยงทําใหทราบถึงจุดที่มีการปนเปอนของเชื้อจุลินทรีย ทําให

ระมัดระวังในการปฏิบัติงานเพื่อไมใหเกิดการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียได 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการประเมินจุดเสี่ยงการปนเปอนจุลินทรียโดยวิธี Swab Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมวิธี  Escherichia coli   Salmonella spp. 

เก็บเก่ียววิธีเกษตร  4x103 cfu/g ไมพบ 

เก็บเก่ียววิธีทดสอบ <10 cfu/g ไมพบ 

ลางน้ําประปา  <10 cfu/g ไมพบ 

ลางน้ําสมสายช ู <10 cfu/g ไมพบ 

ตัวอยาง  Escherichia coli Salmonella spp. 

ตะกราเก็บผลผลิต  <10 cfu/g ไมพบ 

มือเกษตรกร  <10 cfu/g ไมพบ 

มีด  <10 cfu/g ไมพบ 

โตะคัดแยก <10 cfu/g ไมพบ 

ตะกราสงผลผลิต <10 cfu/g ไมพบ 

ผาคลุมผลผลิต <10 cfu/g ไมพบ 



สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 

 ผลผลิตกอนการลางในกรรมวิธีทดสอบพบ E.coli  จํานวน นอยกวา 10 cfu/g กรรมวิธีเกษตรกรพบ  

E.coli  จํานวน 4x103 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. ทั้ง 2 กรรมวิธี และเมื่อนําผลผลิตไปลางดวย

น้ําประปาน้ํา และน้ําสมสายชู 0.2 % นาน 15 นาที พบวา ทําใหเชื้อ E.coli  ลดลง โดยพบ E.coli จํานวน นอย

กวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp.  การเก็บเกี่ยวผลผลิต ดวยอุปกรณที่สะอาด สามารถลดการ

ปนเปอนของเชื้อจุลินทรียได  การลางผลผลิตดวยน้ําประปาน้ํา และสมสายชู 0.2 % ทําใหเชื้อ E.coli ลดลง การ

ประเมินจุดเสี่ยงในการปนเปอน ไดแก ตะกราเก็บผลผลิต มือ มีด โตะคัดแยก ตะกราสงผลผลิต ผาคลุมผลผลิต มี

เชื้อ E.coli จํานวน นอยกวา 10 cfu/g และไมพบ เชื้อ Salmonella spp. 
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