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1. ชุดโครงการวิจัย   :  โครงการวิจัยเดี่ยว 

 

2. โครงการวิจัย   :  การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรในห่วงโซ่การผลิต 

กิจกรรมที่ 1   :  การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรในห่วงโซ่การผลิต  
                   ณ แหล่งผลิต 

ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  1.1 การตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตร ณ แหล่งผลิตพืช GAP 
3. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง         :  นางสาวชวนา  ก าเนดิบุญ   

4. ผู้ร่วมงาน    นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศ์สุขศรี    
       นางสาวภัทร์ฌา   พุฒเพ็ง      

นางสาวสุวิตา แสไพศาล      
        ที่ปรึกษา  นายวัชรินทร์ อุปนิสากร    

สังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / กรมวิชาการเกษตร / ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช 
 

5. บทคัดย่อ    
 การตรวจสอบคุณภาพสินค้าพืชที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพ : GAP 
พืช จากกรมวิชาการเกษตร โดยด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างพืชจากแปลงเกษตรกร วิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างในห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชและ
วิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการกลาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างเดือน ตุลาคม 2553 
ถึง กันยายน 2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงสารพิษตกค้างและการปนเปื้อน
เชื้อจุลินทรีย์ของผลิตผลที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAPและทราบถึงปัญหา อุปสรรค์ ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน โดยสุ่มเก็บตัวอย่างพืชจากแปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP 
จากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ านวน 
90 ตัวอย่าง โดยพบสารพิษตกค้างในกลุ่มออร์กาโนฟอตเฟต ออร์การ์โนคลอรีน ไพรีทอยด์ และคาร์
บาเมต  โดยเฉพาะในตัวอย่างพริกหวานและมะเขือม่วงมีค่าเกิน EU MRL  ส าหรับการตรวจวิเคราะห์
การปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ จ านวน 70 ตัวอย่าง พบว่ามีการพบการปนเปื้อนเชื้อ Escherichia Coli 
เกินค่า ในถั่วเข็มและผักกาดแก้ว ไม่พบการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp. แต่อย่างใด หลังจากได้
เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรเพ่ือป้องกัน ควบคุมการปนเปื้อนข้ามของ สารพิษ
ตกค้างและเชื้อจุลินทรีย์ในทุกขั้นตอนการผลิต ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพิจารณาใช้สารป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช ร่วมกับการให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ปฎิบัติงาน เพ่ือให้ผลผลิตพืช 

แบบ 1 



GAP เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ไม่มีสารพิษตกค้างเกินกว่าค่ามาตรฐานก าหนดและการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค และสุ่มเก็บตัวอย่างซ้ าในรายที่พบการปนเปื้อนจึง
ไม่พบการปนเปื้อนซ้ าเนื่องจากเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันการปนเปื้อนต่อ
ผลผลิตได้เป็นอย่างดี 
 

6. ค าน า                                  

 อาหารปลอดภัยก าลังมีบทบาทที่ส าคัญในการค้าโลกและชีวิตประจ าวัน ประเทศไทยเป็น

ประเทศเกษตรกรรมและเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารมากท่ีสุดประเทศหนึ่งในโลก การตรวจติดตาม

และการเฝ้าระวังคุณภาพสินค้าเป็นมาตรการหนึ่งที่ช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น เพ่ือเสริมสร้าง

คุณภาพชีวิตของผู้ผลิต และผู้บริโภค ให้มีความปลอดภัยจากสารพิษ และสารปนเปื้อน ท าให้สุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขอนามัย  เพ่ือให้ เกิดความทัดเทียม (Equivalency) กับ

กฎระเบียบของนานาประเทศ ตลอดจนผู้บริโภคได้ให้ความสนใจดูแลสุขภาพและค านึงถึงความ

ปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการมากข้ึน เนื่องจากได้ตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากพฤติกรรม

การบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยและไม่ปลอดภัย  ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายให้เกษตรกร  

ผู้ประกอบการผลิต ผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน ปราศจากสารตกค้างและอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยต่อการ

บริโภค ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความ มั่นใจให้กับผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัย  

 จะเห็นได้ว่าสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่ทุกประเทศให้ความใส่ใจและจับตามองเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะสินค้าอาหารที่น าเข้าจากต่างประเทศ เพราะแม้จะเฝ้าระวังตรวจสอบดีเพียงใดก็ตาม แต่
บ่อยครั้งที่มีการตรวจพบสารปนเปื้อน รวมถึงเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ท าให้หลายประเทศยิ่งต้อง
เข้มงวดในการน าเข้าสินค้าอาหารมากข้ึน  

 การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) เป็น

แนวทางหนึ่งในการท าการเกษตร เพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีและปลอดภัยตรงตามมาตรฐานที่

ก าหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค  มี

การใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ท าให้เกิดมลพิษต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการก าหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 

ส าหรับประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ

ตรวจรับรองระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (GAP) โดยได้ก าหนด

ข้อก าหนด กฎเกณฑ์และวิธีการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่สอดคล้องกับ GAP ตาม

ห ลั ก ก า ร ส า ก ล  เ พ่ื อ ใช้ เป็ น ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต พื ช ใน ร ะ ดั บ ฟ า ร์ ม ข อ งป ร ะ เท ศ 



(http://www.student.chula.ac.th,2552)  ซึ่งกระบวนการผลิตและการปฏิบัติทางการเกษตรอาจ

มีความเสี่ยงต่อการพบสารพิษตกค้างหรือจุลินทรีย์  จึงจ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังด้วยระบบการตรวจ

ติดตามและเฝ้าระวังผลผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิตพืช ทั้งทางด้านสารพิษตกค้าง 

และด้านจุลินทรีย์ปนเปื้อน จากแปลงและผลผลิตที่ได้รับการรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP 

เพราะเหตุผลดังกล่าว ระบบการเฝ้าระวังและทวนสอบจึงเป็นระบบหนึ่งที่มีความส าคัญในการ

ตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้าพืชให้ได้คุณภาพและมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ก าหนดสากลและ

ท าให้สามารถแข่งขันกับตลาดโลกได้   

 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

7.1 อุปกรณ์       

1) แปลงเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืช ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 
2) วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง (กรรไกรตัดกิ่ง, ถุงพลาสติก, หนังยาง,สติ๊กเกอร์ ฯลฯ) 
3) วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บและรักษาตัวอย่าง (ตู้แช่ตัวอย่าง, กล่องโฟม, น้ าแข็ง, เทปกาว) 
4) กล้องถ่ายรูป 
5) เครื่อง GPS 

7.2 วิธีการ  

1) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินความเสี่ยงของพืชที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการผลิต GAP พืช ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง และศึกษาข้อมูลแปลงเกษตรกรที่

ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืช (การวางแผนการผลิต การด าเนินการตาม

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช ปัจจัยเสี่ยง)  ตามหลักการตรวจประเมิน  GAP 

พืช  

2) ก าหนดชนิดพืช สุ่มเก็บตัวอย่างพืชผักจากแหล่งผลิตผลิต GAP พืช และวางแผนการสุ่ม

เก็บตัวอย่าง/ตรวจติดตาม  เพ่ือตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างและการปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ จากผลผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิต GAP พืช 

3) น าตัวอย่างพืชผักที่สุ่มเก็บมาส่งตรวจและวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยวิธีการสกัดและ
วิเคราะห์สารตกค้าง แบบรวมของ Steinwandter (1985)ในห้องปฏิบัติการสารพิษ
ตกค้ างและวิ เคราะห์ การปน เปื้ อนของเชื้ อจุ ลิ นทรีย์ ด้ วย วิ ธีทดสอบ  E. coli 
determination diagram Ref. AOAC Official method (2012) 998.08; และวิธี
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ทดสอบ Salmonella spp. ในอาหาร โดยวิธี In-house method based on AOAC 
PTM 031208 ด้ ว ย ชุ ด ท ด ส อ บ  Molecular Detection Assay Salmonella ใน
ห้องปฏิบัติการกลาง กรุงเทพมหานคร 

4) น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบสาเหตุและประเมินความเสี่ยงที่ท าให้เกิดสารพิษตกค้างของ 

สารเคมีและการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ 

5) ประชุม และหาแนวทางเพ่ือก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารพิษ

ตกค้างและการปนเปื้อนจุลินทรีย์ 

6) สรุป  รายงานผล และน าเผยแพร ่

7.3 เวลาและสถานที่   

 แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืช ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง ได้รับการรับรอง

จากกรมวิชาการเกษตร  ห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

พืช  กรมวิชาการเกษตร และห้องปฏิบัติการกลาง กรุงเทพมหานคร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

 ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างจากแปลงปลูกพืชผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP พืช

จากจังหวัดภาคกลางในเขตการเพาะปลูกเพ่ือการส่งออก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างพืชเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 4 

กลุ่มได้แก่ Organophosphate, Organochlorine, Pyrethroid และCarbamates ซึ่งได้เก็บตัวอย่างแล้ว

เสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยท าการท าการทวนสอบย้อนกลับไปที่แปลงที่พบปัญหาเพ่ือร่วมแก้ไขปัญหากับ

เกษตรกรในแปลงดังกล่าว ดังนี้ เก็บตัวอย่างวิเคราะห์จ านวน 90 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อนสารพิษตกค้าง

จ านวน13 ตัวอย่าง ซึ่งพบสารพิษตกค้างใน กระเจี๊ยบเขียว 1 ตัวอย่าง ปนเปื้อน Carbaryl ความเข้มข้น 0.2 

มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ppm) กวางตุ้ง 1 ตัวอย่าง พบ Cypermethrin 0.33 ppm คะน้า 1 ตัวอย่าง พบ 

Cypermethrin 0.33 ppm ฝรั่ง 1 ตัวอย่าง พบ Cypermethrin 0.33 ppm พริกหวาน 3 ตัวอย่าง พบ 

Cypermethrin 0.01 ppm Ethion 0.09 ppm  Profenophos 0.23 ppm  L-Cyhalothrin 0.02 ppm 

และมะเขือม่วง 1 ตัวอย่าง พบ Cypermethrin 0.01 ppm และMethomyl  0.04 ppm กะเพรา  1 

ตัวอย่าง พบ Cypermethrin 0.07 ppm ต้นหอมญี่ ปุ่ น  1 ตัวอย่ าง พบ Cypermethrin 0.15 ppm  

ถั่วฝักยาว 1 ตัวอย่าง พบ Chlorpyrifos 0.18 ppm เมื่อได้ท าการเทียบค่า MRLs พบว่ามีตัวอย่างที่พบ

สารพิษตกค้างปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐาน EU MRLs ก าหนด 2 ตัวอย่าง ในพริกหวานและมะเขือม่วง และท า

การทวนสอบกลับไปยังแปลงเกษตรกรเข้าสอบถามและหาสาเหตุของการปนเปื้อนดังกล่าวพร้อมเสนอแนะ



วิธีการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้นที่การท าความเข้าใจกับเกษตรกรถึงวิธีการเลือกใช้สารเคมีป้องกัน

ก าจัดโรคและแมลงตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร ขั้นตอนและวิธีการใช้สารป้องกันกัดโรคพืชและ

แมลงที่ถูกต้องตามค าแนะน าของส านักอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร การบ ารุ งรักษาและการท าความ

สะอาดอุปกรณ์การใช้สารป้องกันก าจัดฯ และนัดเข้าสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตเพ่ือน ามาวิเคราะห์อีกครั้ง ผลการ

วิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างในตัวอย่างที่เก็บ ดังแสดงในตารางที1่ 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างตัวอย่างพืชจากแหล่งผลิตพืช GAP ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 

ล าดับ พืช จ านวนตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง ppm 

1 กะเพรา 4 Cypermethrin 0.07  

2 กระเจี๊ยบเขียว 10 Carbaryl 0.01  

3 กวางตุ้ง 4 Cypermethrin 0.33  

4 กะหล่ าปลี 6 ไม่พบ 

5 ขึ้นฉ่าย 3 ไม่พบ 

6 คะน้า 4 Cypermethrin 0.07  

7 แคนตาลูป 2 ไม่พบ 

8 ชะอม 2 ไม่พบ 

9 ต้นหอมญี่ปุ่น 4 Cypermethrin 0.15  

10 แตงโม 2 ไม่พบ 

11 แตงกวา 2 ไม่พบ 

12 ถั่วเข็ม 4 ไม่พบ 

13 ถั่วแขก 2 ไม่พบ 

14 ถั่วฝักยาว 1 Chlorpyrifos 0.18 

15 ถั่วลันเตา 2 ไม่พบ 

16 ผักกาดแก้ว 3 ไม่พบ 

17 ผักกาดขาวปลี 2 Cypermethrin 0.03 

18 ผักชี 2 ไม่พบ 

19 ผักบุ้งจีน 2 ไม่พบ 

20 ผักสลัด/สลัดคอส 2 ไม่พบ 

21 ฝรั่ง 1 Methomyl  0.01 

22 พริกหวาน 10 Cypermethrin 0.01 



Ethion 0.09  

Profenophos 0.23  

L-Cyhalothrin 0.02  

23 มะเขือเทศเชอรี่ 4 ไม่พบ 

24 มะเขือม่วง 3 Cypermethrin 0.01  

Methomyl  0.04  

25 มะม่วง 4 ไม่พบ 

26 มะระจีน 2 ไม่พบ 

27 โหระพา 4 ไม่พบ 

 รวม 90  

ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างจากแปลงปลูกพืชผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP พืช

จากจังหวัดภาคกลางในเขตการเพาะปลูกเพ่ือการส่งออก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างพืชเพ่ือวิเคราะห์การปนเปื้อนของ

จุลินทรีย์ 2 ชนิด ได้แก่  E.Coliและ Samonella spp 

 เก็บตัวอย่างวิเคราะห์จ านวน 70 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้อ E.Coli เกินค่ามาตรฐาน (100 cfu/g) 

จ านวน 2 ตัวอย่าง ในถั่วเข็ม และผักกาดแก้ว เข้าตรวจติดตามและหาสาเหตุของการปนเปื้อนดังกล่าวร่วมกับ

เกษตรกรเจ้าของแปลง โดยเน้นที่การปฎิบัติดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยว การระมัดระวังการใช้น้ าที่สัมผัสกับ

ผลผลิตช่วงการเก็บเกี่ยว การขนส่ง รวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปฎิบัติงานในแปลงปลูกจนถึงผู้ขนส่ง 

พร้อมนัดสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ิมเติม ผลวิเคราะห์จุลินทรีย์ ไม่พบการปนเปื้อนแต่อย่างใด ดังแสดงผลในตารางที่2 

 

 

 

 

ตารางที ่2 ผลการวิเคราะห์จุลินทรีย์ปนเปื้อนตัวอย่างพืชจากแหล่งผลิตพืช GAP ในเขตพ้ืนที่ภาคกลาง 

ล าดับ พืช 
จ านวน

ตัวอย่าง 

รายการทดสอบ 

E.coli   (cfu/g) Salmonella spp 

1 กระเจี๊ยบเขียว 4 ไม่พบ ไม่พบ 

2 กวางตุ้ง 3 ไม่พบ ไม่พบ 



3 กะเพรา 3 ไม่พบ ไม่พบ 

4 กะหล่ าปลี 2 ไม่พบ ไม่พบ 

5 ขึ้นฉ่าย 3 ไม่พบ ไม่พบ 

6 คะน้า 3 ไม่พบ ไม่พบ 

7 ซูกินี 5 ไม่พบ ไม่พบ 

8 ตะไคร้ 3 ไม่พบ ไม่พบ 

9 แตงกวา 2 ไม่พบ ไม่พบ 

10 ถั่วเข็ม 5 2.9x103 ไม่พบ 

11 ถั่วแขก 2 ไม่พบ ไม่พบ 

12 ถั่วฝักยาว 2 ไม่พบ ไม่พบ 

13 บีทรูท 2 ไม่พบ ไม่พบ 

14 ผักกาดแก้ว 4 3.5x103 ไม่พบ 

15 ผักบุ้งจีน 4 ไม่พบ ไม่พบ 

16 ผักสลัด/คอสสลัด 4 ไม่พบ ไม่พบ 

17 ฝรั่ง 2 ไม่พบ ไม่พบ 

18 พริกหวาน 2 ไม่พบ ไม่พบ 

19 มะเขือเทศ 4 ไม่พบ ไม่พบ 

20 มะเขือเปราะ 2 ไม่พบ ไม่พบ 

21 มะเขือม่วง 2 ไม่พบ ไม่พบ 

22 หน่อไม้ฝรั่ง 4 ไม่พบ ไม่พบ 

23 โหระพา 3 ไม่พบ ไม่พบ 

รวม 70 2 ไม่พบ 

 

 ซึ่งจุลินทรีย์ที่พบอาจเนื่องมาจากการปนเปื้อนข้ามระหว่างกระบวนการผลิต ได้แก่ การใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ย

หมัก การใช้น้ าที่มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์รดและล้างผลผลิต การปนเปื้อนข้ามอันเนื่องมาจากสุขอนามัยของ

ผู้ปฏิบัติงานในแปลงปลูกและบริเวณคัดตัดแต่งเบื้องต้นก่อนส่งจ าหน่ายได้ และหลังจากท าความเข้าใจกับ

เกษตรกรในการป้องกัน/เฝ้าระวังการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ที่พบในผลผลิต เมื่อสุ่มเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์อีก

ครั้งจึงไม่พบปัญหาดังกล่าว 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ :  



การสุ่มเก็บตัวอย่างจากแปลงปลูกพืชผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการผลิต GAP พืชจาก

จังหวัดภาคกลางในเขตการเพาะปลูกเพ่ือการส่งออก โดยสุ่มเก็บตัวอย่างพืชเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 

4 กลุ่มได้แก่ Organophosphate, Organochlorine, Pyrethroid และCarbamates ซึ่งได้เก็บตัวอย่าง

แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยท าการท าการทวนสอบย้อนกลับไปที่แปลงที่พบปัญหาเพ่ือร่วมแก้ไข

ปัญหากับเกษตรกรในแปลงดังกล่าว ดังนี้ เก็บตัวอย่างวิเคราะห์จ านวน 90 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อน

สารพิษตกค้างจ านวน13 ตัวอย่าง ซึ่งพบสารพิษตกค้างใน กระเจี๊ยบเขียว 1 ตัวอย่าง ปนเปื้อน Carbaryl 

ความเข้มข้น 0.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (ppm) กวางตุ้ง 1 ตัวอย่าง พบ Cypermethrin 0.33 ppm คะน้า 

1 ตัวอย่าง พบ Cypermethrin 0.33 ppm ฝรั่ง 1 ตัวอย่าง พบ Cypermethrin 0.33 ppm พริกหวาน 

3 ตัวอย่าง พบ Cypermethrin 0.01 ppm Ethion 0.09 ppm  Profenophos 0.23 ppm  L-

Cyhalothrin 0.02 ppm และมะเขือม่วง 1 ตัวอย่าง พบ Cypermethrin 0.01 ppm และMethomyl  

0.04 ppm กะเพรา  1 ตัวอย่าง พบ Cypermethrin 0.07 ppm ต้นหอมญี่ปุ่น 1 ตัวอย่าง พบ 

Cypermethrin 0.15 ppm  ถั่วฝักยาว 1 ตัวอย่าง พบ Chlorpyrifos 0.18 ppm เมื่อได้ท าการเทียบค่า 

MRLs พบว่ามีตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐาน EU MRLs ก าหนด 2 ตัวอย่าง ใน

พริกหวานและมะเขือม่วง และท าการทวนสอบกลับไปยังแปลงเกษตรกรเข้าสอบถามและหาสาเหตุของ

การปนเปื้อนดังกล่าวพร้อมเสนอแนะวิธีการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเน้นที่การท าความเข้าใจ

กับเกษตรกรถึงวิธีการเลือกใช้สารเคมีป้องกันก าจัดโรคและแมลงตามค าแนะน าของกรมวิชาการเกษตร 

ขั้นตอนและวิธีการใช้สารป้องกันกัดโรคพืชและแมลงที่ถูกต้องตามค าแนะน าของส านักอารักขาพืช กรม

วิชาการเกษตร การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาดอุปกรณ์การใช้สารป้องกันก าจัดฯ และนัดเข้าสุ่ม

เก็บตัวอย่างผลผลิตเพื่อน ามาวิเคราะห์อีกครั้ง ผลการวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างใน

ตัวอย่างที่เก็บ 

และการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์จ านวน 70 ตัวอย่าง พบการปนเปื้อนเชื้อ E.Coli เกินค่ามาตรฐาน 

(100 cfu/g) จ านวน 2 ตัวอย่าง ในถั่วเข็ม และผักกาดแก้ว เข้าตรวจติดตามและหาสาเหตุของการ

ปนเปื้อนดังกล่าวร่วมกับเกษตรกรเจ้าของแปลง โดยเน้นที่การปฎิบัติดูแลรักษาหลังการเก็บเก่ียว การ

ระมัดระวังการใช้น้ าที่สัมผัสกับผลผลิตช่วงการเก็บเก่ียว การขนส่ง รวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคลของ

ผู้ปฎิบัติงานในแปลงปลูกจนถึงผู้ขนส่ง พร้อมนัดสุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ิมเติม ผลวิเคราะห์จุลินทรีย์ ไม่พบการ

ปนเปื้อนแต่อย่างใด 

ซึ่งจุลินทรีย์ที่พบอาจเนื่องมาจากการปนเปื้อนข้ามระหว่างกระบวนการผลิต ได้แก่ การใช้ปุ๋ยคอก 

ปุ๋ยหมัก การใช้น้ าที่มีการปนเปื้อนจุลินทรีย์รดและล้างผลผลิต การปนเปื้อนข้ามอันเนื่องมาจาก

สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงานในแปลงปลูกและบริเวณคัดตัดแต่งเบื้องต้นก่อนส่งจ าหน่ายได้ และหลังจากท า



ความเข้าใจกับเกษตรกรในการป้องกัน/เฝ้าระวังการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ที่พบในผลผลิต เมื่อสุ่มเก็บ

ตัวอย่างมาวิเคราะห์อีกครั้งจึงไม่พบปัญหาดังกล่าว 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: เมื่องานวิจัยสิ้นสุดเดือนกันยายน ๒๕๕๖ แล้วสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้โดยเกษตรกรที่พบความเสี่ยงด้านการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ และสารพิษตกค้าง สามารถ

รับทราบข้อมูลความเสี่ยงของพืชที่ปลูกและหาสาเหตุพร้อมทั้งพิจารณาวิธีการควบคุมและป้องกันก าจัด

ปัญหาที่เกิดได้อย่างถูกวิธี เพื่อท าให้พืชปลูกท่ีจะจ าหน่ายให้ผู้บริโภคมีความปลอดภันอยู่ในเกณฑ์ที่

สามารถยอมรับได้ และเจ้าหน้าที่มีแผนที่จะเข้าตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรายดังกล่าวเป็นระยะๆ 

หลังจากปิดงานวิจัยแล้ว เพื่อการกระตุ้นให้เพ่ิมคุณภาพของผลผลิตในด้านต่างๆยิ่งขึ้นไป 
 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) : ขอขอบคุณที่ปรึกษาโครงการ นายวัชรินทร์ อุปนิสากร (งานทดลอง GAP 1.1) 

และ นางสาวสุธาทิพย์ การรักษา (งานทดลอง อินทรีย์ 1.2) ที่ช่วยให้ค าแนะน าในด้านต่างๆเพ่ือให้งาน

ทดลองเป็นไปได้อย่างราลรื่นและประสปผลส าเร็จได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ บุษรา 

จันทร์แก้วมณี พร้อมทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ นุชนาร์ท....... ที่ได้ให้ค าสอน แนวทางปฎิบัติ และวิธีการต่างๆ

ตลอดการด าเนินงานวิจัย 
 

12. เอกสารอ้างอิง  
 กลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต. 2555. ค าแนะน าหลักการปฎิบัติตามระบบการผลิตพืช. 

  กรมวิชาการเกษตร. 
นิรนาม. 2552. http://www.ftadigest.com. มาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษี. การรับรองระบบการ    

           ผลิต (Food Safety) : พืชผักผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็งโครงการความปลอดภัยทางอาหาร 
  ด้านพืช กรมวิชาการเกษตร.  
นิรนาม. http://www.gearmag.co.th.2552 .ISO 22000 เพ่ิมความม่ันใจระบบจัดการความ 
  ปลอดภัยอาหาร.2555 
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ภาคผนวก 

ภาพที่ 1 แผนภูมิวิธีการสกัดและวิเคราะห์สารตกค้าง แบบรวมของ Steinwandter (1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างปั่นละเอียด 25 ±0.05 กรัม ใส่ตัวท าละลาย 

    + 50 ml Acetone(AR) และ 10 g NaCl 

   + 40 ml dicloromethane(AR) 

Homogenized น าเข้าเครื่องเหวี่ยง 1 นาที (10,000 รอบ/นาที) 

         น าสารละลายส่วนที่มีสีใสใส่ + 

Na2SO4  

       2 ช้อนโต๊ะ ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที 

ถ่าย Organic solution 50 ml ด้วย Volume pipette ขนาด 50 ml ลงใน Bottom flask 

 

ล้าง Volume pipette  ด้วย Ethyl acetate 2 ครั้งๆละ10 ml แล้วเท Ethyl acetate ที่ล้างได้ใส่ขวด 

Bottom flask ใบเดิม 

 

ลดปริมาตรจนเกือบแห้ง ด้วยเครื่อง evaporator , temp ไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส 

 

ถ่าย residue ใส่ในขวด Volumetric flask 5 ml ปรับปริมาตรด้วย Ethyl acetate (PR) 

 

 

                    2 ml                                         2 ml                                          

ที่เหลือ      OCL , Py       Carbamates                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แผนภูมิวิธีทดสอบ E. coli determination diagram  

Ref. AOAC Official method (2012) 998.08; 

Coliforms and E. coli counts in Foods: PetrifilmTM, AOAC Official Method (2012) 991.14 

ตัวอย่าง 50 g + 450 mL BPB 

น าเข้าเครื่อง Stomacher เป็นเวลา 2 นาท ี(เจือจาง 10-1) 

ถ่ายตัวอย่างที่เจือจางแล้ว 10 mL ลงใน 90 mL BPB 

น าแผ่น Petrifilm EC วางบนพื้นราบจ านวน 2 แผ่น 

ใช้ pipet ดูดตัวอย่างขึ้นมาจ านวน 1 mL แล้วหยดลงบริเวณศูนย์กลางของแผ่นทดสอบ 

โดยยกแผ่นฟิล์มที่ปิดอยู่ขึ้นก่อน 

 

ค่อยๆ วางแผ่นฟิล์มที่ยกข้ึนลง แล้วใช้ plastic spreader วางลงตรงตรางแผ่นทดสอบ 

กดเบาๆ เพ่ือให้ตัวอย่างกระจายตัวบนแผ่นทดสอบ 

น าแผ่นทดสอบที่มีตัวอย่างกระจายอยู่มาวางบนแม่แบบแล้วทิ้งไว้  2-3 นาที (ดังภาพที่ 2.1) 



น าไปบ่มเป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง ที่ 35±10C 

 
นับจ านวนโคโลนีบนแผ่นทดสอบทั้ง 2 แผ่น 

Coliforms: นับโคโลนีสีแดงและสีน้ าเงิน ที่มีฟองแก๊สล้อมรอบโคโลนีอยู่ 

E. coli: นับโคโลนีสีน้ าเงิน ทีม่ีฟองแก๊สล้อมรอบโคโลนีอยู่ 

รายงานผลเป็น g หรือ mL 



ภาพที่ 2.1   แสดงขั้นตอนการใช้ Petrifilm EC plate 

ที่มา : http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Microbiology/FoodSafety 

 

 

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Microbiology/FoodSafety


ภาพที่ 3 แผนภูมิวิธีทดสอบ Salmonella spp. ในอาหาร โดยวิธี In-house method based on 

AOAC PTM 031208 ด้วยชุดทดสอบ Molecular Detection Assay Salmonella 

ขั้นตอนการทดสอบ 3M molecular matrix control  

       ตัวอย่าง 25 g  + BPW  225 mL 

 

           ส าหรับอาหาร ให้น าเข้าเครื่อง                     ส าหรับผักสด ให้น าไปปั่น 

 Stomacher  เป็นเวลา  2 นาท ี                                    แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 371 C  

         เป็นเวลา 182 ชั่วโมง 

                                     

        บ่มที่อุณหภูมิ 371 C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง              ถ่ายลง 10 mLของ  RVS broth  

         จ านวน 0.1 mL แล้วบ่มที่อุณหภูมิ                                 

               41.51 C  เป็นเวลา 243  ชั่วโมง 

 

 

Lysis step:  ถ่าย 20 L BPW หรือ RVs broth ลงใน Lysis tube 

 

ให้ความร้อน  Lysis tube บน Heating block ที ่100 C เป็นเวลา 15 1 นาที 

 

ลดอุณหภูมิ Lysis tube บน Chill block เป็นเวลา 10 1 นาที 

 

Reagent pellet hydration: ถ่าย 20 L Lysed sample ลงใน  Matrix control tube 

 



Amplification and Detection:  น า Matrix control rack ใส่ลงไปใน instrument  แล้วกดปุ่ม

เริ่มท างาน 

 

เมื่อท าการเปิดเครื่องแล้วให้รอเป็นเวลา 75 นาท ี

แล้วอ่านผลเป็น  “Valid” หรือ “Invalid” 

 

ขั้นตอนการทดสอบเชื้อ Salmonella spp. 

   ตัวอย่าง 25 g  + BPW  225 mL (or 125 gm + BPW 1125 mL) 

 

           ส าหรับอาหาร ให้น าเข้าเครื่อง                             ส าหรับผักสด ให้น าไปปั่น 

  Stomacher  เป็นเวลา  2 นาท ี                                     แล้วบ่มที่อุณหภูมิ 371 C  

           เป็นเวลา 182 ชั่วโมง 

 

บ่มที่อุณหภูมิ 371 C เป็นเวลา 24 ชั่วโมง     ถ่ายลง 10 mLของ  RVS broth  

   จ านวน 0.1 mL แล้วบ่มที่อุณหภูมิ                                 

  41.51 C  เป็นเวลา 243  ชั่วโมง 

   

 

 

       Lysis step :  ถ่าย 20 L BPW หรือ RVs broth iลงใน Lysis tube                        

                                                          

ให้ความร้อน  Lysis tube บน Heating block ที ่100 C เป็นเวลา 15 1 นาที       



        เก็บ BPW (อาหาร) หรือ RVs broth 

                                                                    (ผักสด)ไว้ที่อุณหภูมิ 2 - 8C เพ่ือเป็นหลักฐาน

        ในกรณีที่ผลการตรวจเกิดปัญหา 

 

    ลดอุณหภูมิ Lysis tube บน Chill block เป็นเวลา 10 1 นาท ี                     

 

   Reagent pellet hydration: ถ่าย 20 L Lysed sample ลงใน reagent tube                                         

 

  Amplification and Detection:  น า reagent rack ใส่ลงไป 

            ใน instrument  แล้วกดปุ่มเริ่มท างาน  

 

          เมื่อท าการเปิดเครื่องแล้วให้รอเป็นเวลา 75 นาท ี

           แล้วอ่านผลเป็น “Positive” หรือ “Negative”           

 ถ้าเป็น Salmonella spp  ถ้าเป็น  Salmonella spp.  

   ให้อ่านผล   negative                              ให้อ่านผลเป็น  positive 

    Confirmation Test  

 

   Worksheet                                                    

                   Unboiled BPW (อาหาร)                                    Unboiled RVs broth (ผักสด) 

 

ถ่าย 0.1 mL ลงใน RVS broth                          ถ่าย 1 mL ลงใน MKTTn                    

บ่มที่ 41.51 C เป็นเวลา 243 ชั่วโมง             บ่มที ่371 C เป็นเวลา  243  ชั่วโมง   



                                                                          

                     ท าการ streak เชื้อจ านวน 1 loop ลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ BGA และ  XLD 

                               Biochemical Test follows ISO 6579:2002 (E) 

 

 

 

หมายเหตุ 

รูปแบบ :  

- หัวเรื่องข้อ 1-13 : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวหนา 

- เนื้อหา : ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 Point ตัวธรรมดา 

- Page Setup : ด้านบน 2.5 ซม. ด้านซ้าย 2.5 ซม. ด้านขวา 2 ซม. ด้านล่าง 2.5 ซม. 

- ขนาด A4 โดยใช้ Program Microsoft Word 

* ให้แนบไฟล์รูปภาพประกอบด้วย เพื่อน าไปจัดท ารูปเล่มต่อไป 

* จัดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email Address : nonglux.k@doa.in.th 

 


