
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด โครงการวิจัยเร่งด่วน ปีงบประมาณ 2557 

------------------------ 
1. ชุดโครงการวิจัย  :  การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออก โดยความ  

   ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
   พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และปทุมธานี 

 

2. โครงการวิจัย  :  การพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชผักตามมาตรฐานการส่งออก โดยความ  
   ร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต 
   พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ราชบุรี และปทุมธานี 

    กิจกรรมที่ 3   :  โครงการวิจัยการถ่ายทอดระบบการผลิตพืชผักเพ่ือการส่งออก 
    กิจกรรมที่ 3.2  : การพัฒนาระบบการผลิตของโรงคัดบรรจุผักเพ่ือการส่งออก 

    
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  : การถ่ายทอดระบบการผลิตในโรงคัดบรรจุพืชผักและผลไม้ ศวพ.นครปฐม 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Broadcast production systems in packinghouse vegetables  

   and Fruits of Nakhon Pathom Research and Development  
   Center 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  :  นางศิริจันทร์  อินทร์น้อย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
ผู้ร่วมงาน                  :  นายเพทาย กาญจนเกษร  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

   นายอดุลย์รัตน์ แคล้วคลาด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
      นางสาวสุภัค  แสงทวี  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 

 

5. บทคัดย่อ     
    การถ่ายทอดระบบการผลิตในโรงคัดบรรจุพืชผักและผลไม้ ศวพ.นครปฐม ด าเนินการที่โรงคัด

บรรจุพืชผักและผลไม้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 – เดือนกันยายน 
2557 โดยการน าเครื่องอัลตราโซนิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรมาใช้งานจริงในสายการผลิตในโรงคัดบรรจุ
และการจัดท าแผนการผลิตพืชผักและเก็บตัวอย่างในระหว่างขั้นตอนการผลิต พบว่าการน าเครื่องอัลตราโซ
นิกส์มาใช้ในระบบการผลิตผักของโรงคัดบรรจุไม่สามารถท าให้พืชผักปลอดจากแมลงศัตรูพืชได้ และมีข้อจ ากัด
ในการใช้งานหลายประการ ส่วนการจัดท าแผนภูมิกระบวนการผลิตผักชีฝรั่ง สะระแหน่ โหระพาและกะเพรา 
และทดสอบความใช้ได้ของระบบการผลิตในโรงคัดบรรจุ โดยท าการคัดบรรจุผักชีฝรั่ง โหระพาและกะเพรา 
รวมทั้งเก็บตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีตกค้างและไนเตรท พบว่าผักชีฝรั่งหลังล้างพบ Salmonella 
และผลิตภัณฑ์สุดท้ายพบ E.coli 3.5×102  cfu/g ซึ่งเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย จึงจ าเป็นต้องมีการปรับ
วิธีการล้างต่อไป ส่วนโหระพาและกะเพรา พบเชื้อจุลินทรีย์ไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย และจากการ
ตรวจสอบสารเคมีตกค้างของผักชีฝรั่ง  โหระพาและกะเพรา ไม่พบการปนเปื้อนสารเคมีตกค้างทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่ง



ได้แก่กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มไพรีทรอยด์และกลุ่มคาร์บาเมต จากการวิเคราะห์ไน
เตรตของผักชีฝรั่ง  โหระพาและกะเพรา พบไนเตรต418.48 338.63 และ736.17 มก./กก. ตามล าดับ ซึ่งไม่
เกินค่ามาตรฐานที่ 2,500 มก./กก. 
6. ค าน า  

การส่งออกผักและผลไม้สดไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  ถือเป็นรายได้ที่ส าคัญของประเทศ ช่วงปี
ทีผ่่านมาผักและผลไม้สดประสบปัญหาถูกประเทศผู้ค้าแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารเคมีตกค้างเกินค่ามาตรฐาน  การ
ปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ และศัตรูพืช ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคัญต่ออนาคตการส่งออกพืชผักของไทย ที่ต้องอาศัย
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งภาครัฐเอกชนและเกษตรกร  ปัจจุบันแต่ละประเทศได้ก าหนด
มาตรฐานอาหารปลอดภัย เพ่ือควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรที่น าเข้า และเพ่ิมความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค
ภายในประเทศ (ปิยะมาศ และคณะ,2554)  ซึ่งประเทศไทยเองไม่ได้นิ่งนอนใจ ในปี 2554 กรมวิชาการเกษตร
ได้ออกประกาศก าหนดมาตรการควบคุมพิเศษการส่งออกผักและผลไม้สดไปยังกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 
นอร์เวย์ และสมาพันธรัฐสวิส (กรมวิชาการเกษตร, 2554)  เพ่ือแก้ปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชติดไปกับสินค้าที่
ส่งออกจากประเทศ ดังนั้นจากการตระหนักถึงปัญหาดังที่กล่าวมา จึงจ าเป็นต้องการมีถ่ายทอดและเผยแพร่
องค์ความรู้ในการด าเนินงานและการจัดการผลิตในโรงคัดบรรจุพืชผักเพ่ือการส่งออกให้แก่บุคคลากรของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนและเกษตรกรกรต่าง ฯ ให้เขาใจถึงระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานส่งออก โดยเน้นที่เกษตรกร
ในเครือข่ายโรงคัดบรรจุ (EL) เพ่ือให้เกษตรกรได้รับความรู้น าเทคโนโลยีไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการ
การผลิตเพ่ือการส่งออก  

 

7. วิธีด าเนินการ  
 อุปกรณ์ 
 1. โรงคัดบรรจุพืชผักเพ่ือการส่งออก ศวพ.นครปฐม และ หจก.ชัชวาลย์ฯ 

 2. เครื่องอัลตราโซนิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตร 

 3. อุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างพืชผักสด 

 4. วัสดุ และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินสายการผลิตในโรงคัดบรรจุพืชผัก 
 วิธีการ 

 ด าเนินการถ่ายทอดระบบการผลิตในโรงคัดบรรจุ 2 แห่ง ได้แก่ โรงคัดบรรจุของศวพ.นครปฐม  และ 
หจก.ชัชวาลย์ฯ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ คือ  

1.ใช้เครื่องอัลตราโซนิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย มาใช้ในระบบการผลิตผักของโรงคัดบรรจุ  

2. ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนจากสารเคมีทางการเกษตร จุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ 
ขัน้ตอนการด าเนินการ 

1. ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินงานโรงคัดบรรจุ และซักซ้อมการด าเนินงาน 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานของเครื่องอัลตราโซนิกส์และการตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนต่างๆ 



3. ด าเนินการผลิตจริงภายในโรงคัดบรรจุ พร้อมกับทดสอบการใช้งานเครื่องอัลตราโซนิกและการตรวจ 
    วิเคราะห์สารปนเปื้อนต่าง ๆ 
4. เก็บข้อมูลการใช้งานเครื่องอัลตราโซนิกและการตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนต่างๆ และสรุปผล 

 

ระยะเวลา  เริ่มต้น ตุลาคม 2555  สิ้นสุด  กันยายน 2557 
 

สถานที่ด าเนินการ โรงคัดบรรจุพืชผัก ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

การน าเครื่องอัลตราโซนิกส์ส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มาใช้ในระบบการผลิตผักของโรงคัดบรรจุสามารถลดการปนเปื้อนจากแมลง
ศัตรูพืชได้บางส่วน ไม่สามารถท าให้พืชผักปลอดจากแมลงศัตรูพืชได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และมีข้อจ ากัดในการใช้
งานในสายการผลิตจริงของโรงคัดบรรจุอีกหลายประการซึ่งยังไม่เหมาะสมต่อการน ามาใช้ในขณะนี้ 

ส่วนการจัดท าแผนภูมิกระบวนการผลิตผักชีฝรั่ง สะระแหน่ โหระพาและกะเพรา และทดสอบ
ความใช้ได้ของระบบการผลิตในโรงคัดบรรจุ โดยท าการคัดบรรจุผักชีฝรั่ง โหระพาและกะเพรา รวมทั้งเก็บ
ตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีตกค้างและไนเตรท ผลวิเคราะห์แสดง ดังตารางที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ในพืช 3 ชนิด ณ ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงคัดบรรจุ 

พืช 

วัตถุดิบ หลังล้าง ผลิตภัณฑ์สุดท้าย 

E.coli 
(cfu/g) 

Salmonel
la 

(per25g) 

E.coli 
(cfu/g) 

Salmonel
la 

(per25g) 

E.coli 
(cfu/g) 

Salmonella 
(per25g) 

ผักชีฝรั่ง 2.5×10 ND 6.0×10 Positive  3.5×102 ND 

โหระพา <10 ND <10 ND <10 ND 

กะเพรา <10 ND 3.5×10 ND <10 ND 

 
ตารางท่ี 2  ผลวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและไนเตรท ในพืช 3 ชนิด ภายหลังจากการคัดบรรจุพืชผัก 
 

พืช 

กลุ่มของสารเคมีตกค้าง 
ไนเตรท 

(มก./กก.) ออร์กาโนฟอสเฟต 
(มก./กก.) 

ออร์กาโนคลอรีน 
(มก./กก.) 

ไพรีทรอยด์ 
(มก./กก.) 

คาร์บาเมต 
(มก./กก.) 



ผักชีฝรั่ง  ไม่พบ  ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 418.48  

โหระพา ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 338.63 

กะเพรา  ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 736.17 

 พบว่าผักชีฝรั่งหลังล้างพบ Salmonella และผลิตภัณฑ์สุดท้ายพบ E.coli 3.5×102  cfu/g ซึ่งเกินค่า
มาตรฐานความปลอดภัย (เกณฑ์ Salmonella ต้องไม่พบ และ E.coli <100  cfu/g จึงจ าเป็นต้องมีการปรับ
วิธีการล้างต่อไป ส่วนโหระพาและกะเพรา พบเชื้อจุลินทรีย์ไม่เกินค่ามาตรฐานความปลอดภัย 
 

  จากการตรวจสอบสารเคมีตกค้างของผักชีฝรั่ง  โหระพาและกะเพรา ไม่พบการปนเปื้อนสารเคมี
ตกค้างทั้ง 4 กลุ่ม ซึ่งได้แก่กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มไพรีทรอยด์และกลุ่มคาร์บาเมต 
จากการวิเคราะห์ไนเตรตของผักชีฝรั่ง  โหระพาและกะเพรา พบไนเตรต 418.48 338.63 และ 736.17 มก./
กก. ตามล าดับ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานที่ 2,500 มก./กก. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1   แสดงขั้นตอนในการทดสอบสายการผลิต (Process line) พืชผักภายในโรงคัดบรรจุพืชผัก 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2   การสาธิตการใช้เครื่องอัลตราโซนิกส์ในการล้างพืชผัก ณ โรงคัดบรรจุพืชผัก หจก.ชัชวาลย์ฯ 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 



    เครื่องอัลตราโซนิกส์ไม่สามารถท าให้พืชผักปลอดจากแมลงศัตรูพืชได้ และมีข้อจ ากัดในการใช้งาน
หลายประการ ส่วนการทดสอบความใช้ได้ของระบบการผลิตในโรงคัดบรรจุ โดยท าการคัดบรรจุผักชีฝรั่ง 
โหระพาและกะเพรา รวมทั้งเก็บตัวอย่างวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ สารเคมีตกค้างและไนเตรท พบว่ามีเพียงผักชี
ฝรั่งหลังล้างทีพ่บเชื้อจุลินทรีย์ ส่วนโหระพาและกะเพราไม่พบเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีตกค้าง  
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
1. น าผลงานวิจัยถ่ายทอดให้เกษตรกรในพ้ืนที่ที่ท าการผลิตพืชผักเพ่ือการส่งออก 
2. น าผลงานวิจัยที่ได้จัดท าเป็นเอกสารทางวิชาการแนะน าเผยแพร่ในงานคลินิกเกษตร และงาน 
   จังหวัดนครปฐมพบประชาชน 
3. น าผลงานวิจัยน าเสนอในการประชุมวิชาการประจ าปี ของส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
4. น าผลงานวิจัยเรื่องเต็มน าเสนอในรายงานประจ าปีของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครปฐม 
 

11. ค าขอบคุณ ( ถ้ามี ) 
 - 
12. เอกสารอ้างอิง   
กรมวิชาการเกษตร. 2554. การจัดการผักและผลไม้สดเพ่ือการส่งออกไปสหภาพยุโรป. ส านักวิจัยและพัฒนา

วิทยาการหลังการเก็บเก่ียวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร. กรุงเทพฯ 
ปิยะมาศ  โสมภีร์, อรวรรณ ฉตัรสีรุ้ง และสมพร ชุนห์ลือชานนท์, 2554. การใช้มูลวัวหมักเพ่ือลดการปนเปื้อน 

เชื้อ Escherichia coli ในการผลิตผักชีฝรั่ง และสะระแหน่เพ่ือการส่งออก. ใน เรื่องเต็มการประชุม
วิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 : สาขาพืช, กรุงเทพฯ. หน้า 17-23 (659 หน้า). 

13. ภาคผนวก 
 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


