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บทคัดย่อ 

 
การถ่ายทอดระบบการผลิตในโรงคดับรรจ ุจ.ปทมุธานี ด าเนินการท่ีศนูยว์ิจยัและ 

พฒันาการเกษตรปทุมธานี ระหว่างเดือนตลุาคม 2555-กันยายน 2557 มีวตัถุประสงค ์เพ่ือถ่ายทอด
ระบบการผลิตในโรงคดับรรจขุอง ศวพ.ปทมุธานี โดยท าการปรบัปรุงภายในอาคารปฏิบตัิการ กัน้หอ้ง 
พรอ้มจดัท าอ่าง สแตนเลส ส าหรบัลา้งผลผลิตจ านวน 2 ชดุ โต๊ะและอุปกรณท่ี์ใชค้ดัแยกและตดัแต่ง
ผลผลิต จัดท าระบบควบคุมการผลิตในโรงคัดบรรจุตามหลักเกณฑ์ท่ีดีในการผลิตอาหาร (Good 
Manufacturing Practice)  มาด าเนินการในการปฏิบัติและประยุกตใ์ช้  เพ่ือเป็นศูนย์การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตพืชผกัในแปลงปลกูตามมาตรฐานการส่งออก ด าเนินการทดสอบและเก็บตวัอย่าง 
พริก กะเพรา โหระพา ผกัชีฝรั่ง สะระแหน ่เพ่ือตรวจวิเคราะห์เชือ้จลุินทรีย ์และแมลงศตัรูพืช พบวา่  มี
เชือ้ E.coli จ  านวน นอ้ยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ  เชือ้ Salmonella spp. และแมลงศตัรูพืชติดไปกับ
ผลผลิต และไดด้  าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การจดัท าเอกสารส าหรบัระบบการผลิตท่ีดี GMP” 
ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลิตในโรงคดับรรจุ ใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจในการจดัการและ
จดัท าเอกสาร ซึ่งเป็นการพฒันาบคุลากรเพ่ือท่ีจะสามารถเป็นผูถ้่ายทอดความรูต้อ่ไปได ้ 
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ค าน า 

 
  ปัจจุบนัความตอ้งการผักท่ีมีความปลอดภัยจากสารพิษตกคา้ง แมลงศตัรูพืชและ
ปราศจากการปนเป้ือนของเชือ้จลุินทรียข์องผูบ้ริโภคทัง้ตลาดภายในและตา่งประเทศมีเพิ่มมากขึน้ซึ่ง
ผู้ผลิตมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้า พืชผักเป็นพืชอาหารชนิดหนึ่งท่ีมี
ความส าคทัทางเศรษฐกิจของประเทศทัง้เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ การ
ส่งออกผกัและผลไมส้ดไปยงักลุ่มประเทศสหภาพยุโรป  ถือเป็นรายไดท่ี้ส าคทัของประเทศ ช่วงปีท่ี
ผ่านมาผักและผลไม้สดประสบปัทหาถูกประเทศผู้ค้าแจ้งเตือนเก่ียวกับสารเคมีตกค้างเกินค่า
มาตรฐาน  การปนเป้ือนของเชือ้จุลินทรีย ์และศตัรูพืช ซึ่งเป็นอุปสรรคส าคทัต่ออนาคตการส่งออก
พืชผักของไทย ดงันัน้การผลิตผกัสดท่ีดีใหป้ลอดเชือ้จุลินทรียเ์พ่ือความปลอดภัยส าหรบับริโภคตอ้ง
ควบคมุการผลิตทุกขัน้ตอนตัง้แต่ การปฏิบตัิท่ีดีในแปลงปลูก (GAP : Good Agricultural Practices) 
การเก็บเก่ียว  การปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียว  ระบบการผลิต ท่ี ดี  (GMP : Good Manufacturing 
Practices) การขนส่ง ตลอดจนถึงปัจจยัอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตท่ีดีในโรงคดับรรจุ
มีความส าคทัเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากสามารถช่วยลดปรมิาณเชือ้จลุินทรียป์นเป้ือนและแมลงศตัรูพืช
ติดไปกับผลผลิตไดถ้า้มีระบบการจดัการท่ีดี ซึ่งเม่ือประเทศปลายทางตรวจพบสารพิษตกคา้ง  แมลง
ศตัรูพืชและจลุินทรียป์นเป้ือน ติดไปกบัผลผลิตจะถกูระงบัการน าเขา้จากประเทศผูซื้อ้ทนัทีเป็นผลเสีย
ต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก อีกทั้งขณะนีมี้โรงคัดบรรจุผักผลไม้ท่ีผ่านการพิจารณาตาม
หลักเกณฑ์มาตรการการควบคุมพิเศษ  และไดส้่งออกพืชผักสดแลว้เพียง 15 บริษัท จึงควรท่ีจะมี
การศึกษาตน้แบบโรงคัดบรรจุ (Packing house) เพ่ือการผลิตพืชผักให้ไดคุ้ณภาพ มาตรฐานและ
ปลอดภัยจากจลุินทรีย ์(E.coli   และ Salmonella spp.) และแมลงศตัรูพืช อย่างง่ายและถกูตอ้งตาม
หลกั GMP เพ่ือเป็นตวัอย่างใหเ้กษตรกร กลุม่เกษตรกร บรษิัทผูส้่งออก น าไปใช ้หรือสามารถเขา้มาใช้
บริการได ้เน่ืองจากในเขตจังหวดัปทุมธานีเป็นแหล่งผลิตพืชผกั จุดรวบรวมและมีบริษัทส่งออกเป็น
จ านวนมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



อุปกรณแ์ละวิธีการ 
 อุปกรณ ์
 1. โต๊ะสแตนเลท เกา้อี ้ 
 2. อปุกรณก์ารเกษตร ไดแ้ก่ ตะกรา้ มีด กรรไกร ถงุพลาสตกิ และภาชนะอ่ืนๆท่ีใชบ้รรจผุกั 
 3. อปุกรณว์ิทยาศาสตร ์ไดแ้ก่ แอลกอฮอล ์คลอรีน แวน่ขยาย แผ่นวดัความเขม้ขน้ของคลอรีน 
 4. ถงุมือ หมวกคลมุผม ผา้ปิดจมกู รองเทา้ ผา้กนัเป้ือน กลอ่งพลาสติก ชัน้วางของ 
 5. อปุกรณใ์นการบนัทกึขอ้มลู กระดาษ  

         วิธีด าเนินการทดลอง  

1. ด าเนินการจดัท าระบบควบคมุการผลิตในโรงคดับรรจตุามหลกัเกณฑท่ี์ดีในการผลิต
อาหาร (Good Manufacturing Practice) 

2. ด าเนินการทดสอบและเก็บตวัอยา่งพืชเพื่อตรวจวิเคราะหร์ะบบการผลิต ดงัขัน้ตอน
ตอ่ไปนี ้

          2.1 น าพืชผกัชนิดตา่งๆ ท่ีสง่ออกไปประเทศ EU ไดแ้ก่ พรกิ กะเพรา โหระพา ผกัชีฝรั่ง 
สะระแหน ่จากแปลงทดลองและแปลง GAP ของเกษตรกร 
           2.2 ด  าเนินการตามขัน้ตอนตา่งๆ ดงันี ้
   2.2.1 การรบัผลผลิต โดยรบัวตัถดุบิใส่ตระกรา้สีน า้เงินท่ีมีกลอ่งรองท่ีกน้ตะกรา้ 
เพ่ือปอ้งกนัการสมัผสัพืน้ และน าเขา้หอ้งคดับรรจทุางประตดูา้นหนา้ 
  2.2.2 การลา้ง โดยลา้งผกัในอา่งสแตนเลท ดว้ยน า้ประปา 1 ครัง้ และน า้คลอรีน
150 ppm นาน 5 นาที จ านวน 1 ครัง้ น าผลผลิตท่ีลา้งเสร็จแลว้ใสต่ระกรา้สีแดงท่ีมีกล่องรองท่ีกน้ 
  2.2.3 การผึ่ง โดยน าผกัลา้งแลว้มาผึ่ง ในตะกรา้สีสม้ท่ีมีกลอ่งรองท่ีกน้ตะกรา้ 
  2.2.4 การตดัแตง่และคดัแยก โดยน าผกัมาตดัแตง่และคดัแยก ท่ีโต๊ะสแตนเลท 
ใชมี้ด กรรไกร ท่ีสะอาด น าผลผลิตท่ีตดัแตง่แลว้ใส่ตระกรา้สีเขียวท่ีมีกล่องรองท่ีกน้ตะกรา้ 
  2.2.5 การบรรจ ุโดยน าผลผลิตท่ีไดจ้ากการตดัแตง่มาบรรจใุนถงุพลาสตกิไมเ่จาะรู 
  2.2.6 การออกของผลผลิตสดุทา้ย โดยน าผลผลิตท่ีบรรจเุรียบรอ้ยใสใ่นกลอ่ง
พลาสตกิ และน าออกประตอีูกดา้นของหอ้งคดับรรจุ 
            โดยในการปฏิบตัทิกุขัน้ตอน ผูป้ฏิบตัิตอ้งใสห่มวกคลมุผม ชดุคลมุ ผา้กนัเป้ือน ถงุมือ 
ผา้ปิดจมกู รองเทา้สะอาด และไมส่วมเครื่องประดบั 
         2.3 น าผกัไปตรวจสอบเชือ้จลุินทรีย ์(E.coli และ Salmonella spp.)  และแมลงศตัรูพืช 
 3. ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร“การจดัท าเอกสารส าหรบัระบบการผลิตท่ีดี GMP” ใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลิตในโรงคดับรรจ ุ
 



ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 
 

 ด าเนินการปรบัปรุงภายในอาคารปฏิบตัิการโดยการกัน้เป็นหอ้งกระจก ขนาด 4.80 x 15.90 
เมตร พรอ้มจดัท าอ่างสแตนเลส ส าหรบัลา้งผลผลิตจ านวน  2 ชุด ขนาด 60 x 100 x  30 เซนติเมตร 
จดัซือ้โต๊ะ เกา้อี ้และอุปกรณ์ท่ีใชค้ดัแยกและตดัแต่งผลผลิต ไดแ้ก่ ตะกรา้ มีด กรรไกร ถุงพลาสติก 
และภาชนะอ่ืนๆ ท่ีใชบ้รรจผุกั แอลกอฮอล ์คลอรีน แว่นขยาย แผ่นวดัความเขม้ขน้ของคลอรีน ถงุมือ 
หมวกคลมุผม ผา้ปิดจมกู รองเทา้ ผา้กนัเป้ือน กลอ่งพลาสตกิ ชัน้วางของ พรอ้มทัง้จดัท าระบบควบคมุ
การผลิตผล ผลการสุ่ม พริก กะเพรา โหระพา ผกัชีฝรั่ง  สะระแหน่ เพ่ือตรวจวิเคราะห ์เชือ้จุลินทรีย ์
และแมลงศตัรูพืช ก่อนและหลงัลา้ง ตดัแตง่ผลผลิต พบว่า  มีปริมาณเชือ้ E.coli จ  านวน นอ้ยกว่า 10 
cfu/g และไม่พบ  เชือ้ Salmonella spp. และแมลงศตัรูพืชติดไปกับผลผลิต   ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
การท่ีไม่พบเชื ้อจุลินทรีย์ในการทดลองใช้ห้องคัดบรรจุเน่ื องจากตัวอย่างท่ีน ามาทดลองไม่ มี
เชือ้จลุินทรียป์นเป้ือนมาตัง้แตต่น้ ดงันัน้ในการทดลองว่าตน้แบบหอ้งคดับรรจท่ีุไดม้าตรฐาน สามารถ
ลดปริมาณเชือ้จุลินทรียป์นเป้ือนไดค้วรมีเชือ้จุลินทรียป์นเป้ือนติดมาด้วยจึงจะสามารถเห็นผลไดดี้ 
วิธีการลดการปนเป้ือนจากเชือ้จลุินทรียใ์นโรงคดับรรจดุว้ยการลา้งเป็นวิธีท่ีนิยมและมีประสิทธิภาพดี
วิธีการหนึ่งโดยใชน้  า้เปล่าลา้งหรือเติมสารตา่งๆ ท่ีสามารถยบัยัง้การเจริทเติบโตหรือควบคมุปริมาณ
เชือ้จุลินทรียไ์ด  ้(บุษราและคณะ,2550) โดยการลา้งผลผลิตผัก จ านวน 5 กิโลกรมัในน า้สะอาด 20 
ลิตร จะชว่ยลดจ านวนเชือ้ จลุินทรียทัง้ 2 ชนิดใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยั (อรทัทา,2552)   
 ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การจดัท าเอกสารส าหรบัระบบการผลิตท่ีดี GMP” ใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลิตในโรงคดับรรจุ ใหมี้ความรู ้ความเขา้ใจในการจดัการและจดัท า
เอกสาร จ านวน 20 คน ระหว่างวันท่ี 4-5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เกษตรปทุมธานี หัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่ ระบบการผลิตท่ีดี GMP หลักปฏิบัติท่ีดีในโรงคัดบรรจ ุ
เอกสารระบบคณุภาพ การจดัท าเอกสารระบบคณุภาพโรงคดับรรจผุกัสดและศกึษาดงูานโรงคดับรรจุ
ของ ศวพ.ปทุมธานี ผลการฝึกอบรมพบว่า เจา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจในการจดัท าเอกสารส าหรบัระบบ
การผลิตท่ีดี GMP และสามารถฝึกท าเอกสารไดดี้ 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที ่1 แสดงผลการสุม่ผลผลิตไปตรวจวิเคราะหห์าเชือ้จลุินทรียป์นเป้ือน 
 

ชนิดพืช กรรมวิธี เชือ้จลุินทรีย ์ แมลงศตัรูพืช 

Escherichia coli Salmonella 
spp. 

พรกิ ก่อนลา้ง  <10 cfu/g ไมพ่บ ไมพ่บ 

 หลงัลา้ง <10 cfu/g ไมพ่บ ไมพ่บ 

กะเพรา ก่อนลา้ง  <10 cfu/g ไมพ่บ ไมพ่บ 

 หลงัลา้ง <10 cfu/g ไมพ่บ ไมพ่บ 

โหระพา ก่อนลา้ง  <10 cfu/g ไมพ่บ ไมพ่บ 

 หลงัลา้ง <10 cfu/g ไมพ่บ ไมพ่บ 

ผกัชีฝรั่ง ก่อนลา้ง  <10 cfu/g ไมพ่บ ไมพ่บ 

 หลงัลา้ง <10 cfu/g ไมพ่บ ไมพ่บ 

สะระแหน ่ ก่อนลา้ง  <10 cfu/g ไมพ่บ ไมพ่บ 

 หลงัลา้ง <10 cfu/g ไมพ่บ ไมพ่บ 

 
 

สรุปผลการทดลอง 
 

การถ่ายทอดระบบการผลิตในโรงคดับรรจ ุจ.ปทมุธานี โดยการปรบัปรุงภายในอาคาร 
ปฏิบัติการโดยการกั้นเป็นห้องกระจก พรอ้มจัดท าอ่างสแตนเลส ส าหรบัล้างผลผลิตจ านวน 2 ชุด 
ด าเนินการทดสอบและเก็บตวัอย่าง  พริก กะเพรา โหระพา ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ เพ่ือตรวจวิเคราะห์
เชือ้จุลินทรีย์ และแมลงศัตรูพืช พบว่า มีเชือ้  E.coli  จ  านวน น้อยกว่า 10 cfu/g และไม่พบ  เชื ้อ 
Salmonella spp. และแมลงศตัรูพืชติดไปกับผลผลิต ด าเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ “การจดัท า
เอกสารส าหรบัระบบการผลิตท่ีดี GMP” ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีและผูเ้ก่ียวขอ้งในการผลิตในโรงคดับรรจ ุใหมี้
ความรู ้ความเขา้ใจในการจดัการและจดัท าเอกสาร ซึ่งเป็นการพฒันาบคุลากรเพ่ือท่ีจะสามารถเป็นผู้
ถ่ายทอดความรูต้อ่ไปได ้ 
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