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คูมือการสุมลำไยสด
เพื่อวิเคราะหสารซัลเฟอรไดออกไซด

ฉบับพกพา

กรมวิชาการเกษตร
กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา (กคส.)
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คำนำ
        

            คูมืือการสุมลำไยสดเพื่อวิเคราะหสารซัลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) เลมนี้ จัดทำขึ้น 

เพื่อเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ (ลำไย) 

ของเจาหนาที่สุมเก็บตัวอยางของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ 

และการสุมเก็บตัวอยาง เพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออกของกลุมงานพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพ 

สินคา กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร 

           ผูจัดทำหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการสุมเก็บตัวอยางลำไยสดเลมนี้  จะเปนประโยชนกับ  

เจาหนาที่สุมเก็บตัวอยาง กรมวิชาการเกษตร ในการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุม

เฉพาะ  (ลำไย)  ของเจาหนาที่สุมเก็บตัวอยางหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับ 

ความสามารถ และจะสนับสนุนการปฏิบัติงาน  การสุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก 

หองปฏิบัติการ กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน 

สินคาพืช กรมวิชาการเกษตร ใหบรรลุวัตถุประสงคการดำเนินงานตามภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย 

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  

               (นางสาวปรียานุช  ทิพยะวัฒน)

             ผูอำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช

                             ตุลาคม ๒๕๖๓



สารบัญ

เรื่อง                                                                                     หนา
บทที่ ๑  บทนำ                                                                                ๑

บทที่ ๒  การตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ (ลำไย)

           ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ        ๒

 ๒.๑ ขั้นตอนการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางลำไยสด                        ๓

 เอกสารอางอิง                                                                     ๔

บทที่ ๓  การสุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก                                ๕

 ๓.๑ ขั้นตอนการสุมเก็บตัวอยาง                                                      ๖

 ๓.๒ อุปกรณที่ใชในการสุมเก็บตัวอยาง                                              ๗

 ๓.๓ อุปกรณ/สารเคมีที่ใชในการเตรียมตัวอยาง                                    ๘

 ๓.๔ วิธีการสุมเก็บตัวอยาง                                                            ๙

 ๓.๕ วิธีการเตรียมตัวอยาง                                                           ๑๑

 เอกสารอางอิง                                                                         ๑๓

ภาคผนวก ก

 แบบฟอรมการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ (ลำไย)

           ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ       

 ๑. แบบฟอรม แบบ กมพ. ๑๐                                                      ๑๕

 ๒. ตัวอยางการกรอกรายละเอียด แบบ กมพ. ๑๐                               ๑๖

 ๓. แบบฟอรม แบบ กมพ. ๑๑                                                      ๑๗

 ๔. ตัวอยางการกรอกรายละเอียด แบบ กมพ. ๑๑                               ๑๙

 ตัวอยางแบบฟอรมการสุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก

 ๑. ตัวอยางปายชี้บงตัวอยาง                                                        ๒๒

 ๒. ตัวอยางใบบันทึกตัวอยาง                                                        ๒๓

 ๓. ตัวอยางใบสงตัวอยาง                                                            ๒๔

ภาคผนวก ข

 ขั้นตอนการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางของหองปฏิบัติการ/

 สุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก                                      ๒๗                       



              กรมวิชาการเกษตรไดถายโอนภาระกิจดานการตรวจวิเคราะหสารซัลเฟอรไดออกไซด 

ซึ่งเปนภาระกิจของกรมวิชาการเกษตร  ใหกับหองปฏิบัติการภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทน 

โดยกรมวิชาการเกษตรทำหนาที่ กำกับ ดูแล ตรวจติดตามการดำเนินการของหองปฏิบัติการที่ 

ไดรับการถายโอนภาระกิจไปดำเนินการ  ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และเปนที่ยอมรับของ 

ประเทศคูคา และเพื่อใหการดำเนินงานการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ 

(ลำไย) ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ เปนที่ยอมรับและ  

เปนไปตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด กรมวิชาการเกษตรไดมอบหมายภาระกิจให 

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช  ทำหนาที่ตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางพืช 

ควบคุมเฉพาะ (ลำไย) ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ

 ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรไดมอบหมายใหหองปฏิบัติการ กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบ 

คุณภาพสินคา กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร ทำหนาที่สุม 

เก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก เพื่อเปนการเฝาระวังปริมาณสารซัลเฟอรไดออกไซด 

ตกคางในลำไยสดที่สงออกไปขายยังประเทศคูคา ใหเปนไปตามาตรฐาน

 ดวยเหตุผลดังกลาวผูจัดทำจึงไดจัดทำคูมือการสุมตัวอยางลำไยสด  เพื่อใชเปนคูมือ

การปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ   กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา 

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร เพื่อใชในการตรวจติดตาม

การสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ (ลำไย) ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการ 

ยอมรับความสามารถ และใชเปนเอกสารประกอบการปฏิบัติงานสุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวัง 

ลำไยสดสงออก 

บทนำ

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๑



การตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ (ลำไย) 

ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ

        เจาหนาที่กรมวิชาการเกษตรที่จะเขาดำเนินการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางลำไย 

ติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความ 

สามารถ เมื่อเจาหนาที่สุมเก็บตัวอยางของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับ

ความสามารถ ประสานกับเจาหนาที่กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหดำเนินการตรวจติดตามการสุม 

เก็บตัวอยาง  ณ โรงรมซัลเฟอรไดออกไซด หรือสถานที่ผลิตในพื้นที่ของผูประกอบการสงออก 

ใหเจาหนาที่กรมวิชาเกษตรดำเนินการเขาตรวจติดตามและเฝาดูการสุมเก็บตัวอยาง เจาหนาที่ 

สุมเก็บตัวอยางของหองปฏิบัติการ ใหสอดคลองเปนไปตามแผนการสุมตัวอยางและหลักเกณฑ 

ที่กรมวิชาการกำหนด 

 

วัตถุประสงค

 เพื่อใชเปนคูมือในการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ (ลำไย)

 ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ

แผนการสุมตัวอยาง

 เจาหนาที่สุมเก็บตัวอยาง สุมเก็บตัวอยางตามแผนการตรวจสอบมาตรฐานของ 

Codex ดังนี้ 

ปริมาณตะกราลำไยใน Lot                      จำนวนสุมตัวอยาง

                                              (หนวย: ตะกรา)

       ต่ำกวา ๑๐๐                                           ๕

       ๑๐๐ – ๓๐๐                                ๗

       ๓๐๑ – ๕๐๐                                ๙

       ๕๐๑ – ๑,๐๐๐                               ๑๐

       มากกวา ๑,๐๐๐                               ๑๕

ที่มา: ดัดแปลง RECOMMENDED METHODS OF SAMPLING FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE 

        ESIDUES FOR COMPLIANCE WITH MRLs, (CAC/GL 33-1999).

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๒



ขั้นตอนการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางลำไยสด
ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ

๘. นำสงรายงานการตรวจติดตาม การสุมเก็บตัวอยาง

๗. จัดทำรายงานการตรวจติดตาม การสุมเก็บตัวอยาง

๖. สรุปการเขาตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยาง

๕. เฝาดูการสุมเก็บตัวอยาง ของเจาหนาที่หองปฏิบัติการ

ใหสอดคลองตามแผนการสุมตัวอยาง

๔. ชี้แจงการตรวจติดตาม เฝาดูการดำเนินการสุมเก็บตัวอยาง

๓. จัดเตรียมเอกสารการตรวจติดตาม

๑. ประสานงานกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ

เพื่อแจงวัน เวลา ทราบ

๒. ประสานงานกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ นัดหมาย

เวลา สถานที่ เพื่อเขาตรวจติดตาม

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๓



สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร. 2553. คูมือเจาหนาที่ : 

           การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate), พิมพครั้งที่ ๓, 

           กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด.

Codex Alimentarius. 1999. CAC/GL 33-1999: Recommended Methods of          

          Sampling for The Determination of Pesticide Residues Compliance with 

           MRLs. 18 p.

           

เอกสารอางอิง

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๔



สารบัญ

เรื่อง                                                                                     หนา
บทที่ ๑  บทนำ                                                                                ๑

บทที่ ๒  การตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ (ลำไย)

           ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ        ๒

 ๒.๑ ขั้นตอนการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางลำไยสด                        ๓

 เอกสารอางอิง                                                                     ๔

บทที่ ๓  การสุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก                                ๕

 ๓.๑ ขั้นตอนการสุมเก็บตัวอยาง                                                      ๖

 ๓.๒ อุปกรณที่ใชในการสุมเก็บตัวอยาง                                              ๗

 ๓.๓ อุปกรณ/สารเคมีที่ใชในการเตรียมตัวอยาง                                    ๘

 ๓.๔ วิธีการสุมเก็บตัวอยาง                                                            ๙

 ๓.๕ วิธีการเตรียมตัวอยาง                                                           ๑๑

 เอกสารอางอิง                                                                         ๑๓

ภาคผนวก ก

 แบบฟอรมการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางพืชควบคุมเฉพาะ (ลำไย)

           ของหองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ       

 ๑. แบบฟอรม แบบ กมพ. ๑๐                                                      ๑๕

 ๒. ตัวอยางการกรอกรายละเอียด แบบ กมพ. ๑๐                               ๑๖

 ๓. แบบฟอรม แบบ กมพ. ๑๑                                                      ๑๗

 ๔. ตัวอยางการกรอกรายละเอียด แบบ กมพ. ๑๑                               ๑๙

 ตัวอยางแบบฟอรมการสุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก

 ๑. ตัวอยางปายชี้บงตัวอยาง                                                        ๒๒

 ๒. ตัวอยางใบบันทึกตัวอยาง                                                        ๒๓

 ๓. ตัวอยางใบสงตัวอยาง                                                            ๒๔

ภาคผนวก ข

 ขั้นตอนการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางของหองปฏิบัติการ/

 สุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก                                      ๒๗                       

การสุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก

             หลังจากเจาหนาที่สุมเก็บตัวอยาง  กรมวิชาการเกษตร  ไดรับการประสานงานจาก

เจาหนาที่หองปฏิบัติการที่กรมวิชาการเกษตรใหการยอมรับความสามารถ ใหเจาหนาที่สุมเก็บ 

ตัวอยาง  กรมวิชาการเกษตรเขาดำเนินการสุมเก็บตัวอยาง  ตามแผนการสุมตัวอยาง  และวิธี

การที่กำหนด ณ โรงรมซัลเฟอรไดออกไซด หรือสถานที่ผลิตในพื้นที่ของผูประกอบ การสงออก 

โดยเจาหนาที่สุมเก็บตัวอยางจะดำเนินการสุมตัวอยางไดก็ตอเมื่อตัวอยางสินคาที่ผานกระบวน 

การผลิต กอนหรือหลังบรรจุใน ตูขนสงสินคา (Container) ตองไมนอยกวารอยละ ๗๐ 

ของสินคาทั้งหมด

วัตถุประสงค

            เพื่อใชเปนคูมือการสุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก

แผนการสุมตัวอยาง

 เจาหนาที่สุมเก็บตัวอยาง สุมเก็บตัวอยางตามแผนการตรวจสอบมาตรฐานของ 

Codex ดังนี้ 

ปริมาณตะกราลำไยใน Lot                      จำนวนสุมตัวอยาง

                                              (หนวย: ตะกรา)

       ต่ำกวา ๑๐๐                                           ๕

       ๑๐๐ – ๓๐๐                                ๗

       ๓๐๑ – ๕๐๐                                ๙

       ๕๐๑ – ๑,๐๐๐                               ๑๐

       มากกวา ๑,๐๐๐                               ๑๕

ที่มา: ดัดแปลง RECOMMENDED METHODS OF SAMPLING FOR THE DETERMINATION OF 

        PESTICIDE RESIDUES FOR COMPLIANCE WITH MRLs (CAC/GL 33-1999).

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๕



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การสุมเก็บตัวอยางลำไยสด

๒. ประสานงานกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ นัดหมาย 

เวลา สถานที่ เพื่อเขาสุมเก็บตัวอยาง

๑. ประสานงานกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ

เพื่อ แจงวัน เวลา ทราบ

๓. เตรียมอุปกรณที่ใชในการสุมเก็บตัวอยาง

๔. วางแผนการสุมเก็บตัวอยาง ตามแผนการสุม

๕. สุมเก็บตัวอยางตามแผนการสุม

(เชน น้ำหนักตอตู ปริมาณตะกราที่ชักตอตู)

๖. เก็บรักษาตัวอยาง ตามวิธีการสุมเก็บตัวอยาง

๗. เตรียมตัวอยาง ตามวิธีการเตรียมตัวอยาง

๘. นำสงตัวอยาง เพื่อวิเคราะหปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๖



อุปกรณที่ใชในการสุมเก็บตัวอยาง

 ๑. ถุงพลาสติกสำหรับสุมตัวอยาง 

 ๒. ถุงมือสำหรับใชครั้งเดียวทิ้ง/ถุงมือแพทย

 ๓. หนังยางสำหรับรัดถุง 

 ๔. ปายชี้บงตัวอยาง

 ๕. หนากากปองกันการสูดดมสารซัลเฟอรไดออกไซด

 ๖. ตะกรา/กลองพลาสติก สำหรับใสอุปกรณในการสุมเก็บตัวอยาง

 ๗. ภาชนะ/กลองที่สามารถรักษาความเย็น ที่อุณหภูมิ ๑๒ – ๑๕ องศาเซลเซียส  

               เชน กลองโฟม

           ๘. เจลไอซหรือนำแข็งแหง

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๗



อุปกรณ/สารเคมีที่ใชในการเตรียมตัวอยาง

 
    ๑. ถุงพลาสติกสำหรับใสขวดบรรจุตัวอยาง          ๒. หนังยางสำหรับรัดถุง

    ๓. ถุงมือสำหรับใชครั้งเดียวทิ้ง/ถุงมือแพทย         ๔. ปายชี้บงตัวอยาง

    ๕. ขวดพลาสติกบรรจุตัวอยาง                    ๖. ตาชั่งน้ำหนัก ๒ ตำแหนง 

    ๗. กระบอกตวง (Cylinder) ขนาด ๑๐๐ มล.       ๘. พาลาฟมล (Para film) 

    ๙. น้ำแข็ง เจลไอซหรือนำแข็งแหง                  ๑๐. ๕% เอทานอล (Ethanol) 

  ๑๑. กรรไก เทปใส มีดคัตเตอร

  ๑๒. ภาชนะ/กลองที่สามารถรักษาความเย็น ที่อุณหภูมิ ๑๒ – ๑๕ องศาเซลเซียส  

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๘



วิธีการสุมเก็บตัวอยาง

๑. สุมตัวอยางตามแผนการตรวจสอบการสุมตัวอยาง ๒ ชักตัวอยางลำไย ตามแผนการสุมตัวอยาง

๓. เปดตะกรา เพื่อทำการสุมตัวอยาง ๔. สุมตัวอยางลำไยในตะกรา ๖ จุด (สุมทุกตะกรา)

๕. ใสตัวอยางลงในถุงสุม รวมกันทุกตะกรา ๖. กรอกรายละเอียดตัวอยางลงในปายชี้บงตัวอยาง

๗ เก็บรักษาตัวอยางในภาชนะ/กลองปดสนิท

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๙



วิธีการสุมเก็บตัวอยาง

วิธีการสุมเก็บตัวอยางลำไยสด

  ๑. สุมตัวอยางตามแผนการตรวจสอบการสุมตัวอยาง บันทึกรายละเอียดตัวอยาง น้ำหนัก  รหัสตู 

      รายละเอียดที่อยู สถานที่ผลิต จำนวนตะกรา/ตู วันเวลาที่เก็บตัวอยาง ผูสุมตัวอยาง

  ๒. สุมชักตัวอยางลำไย ตามแผนการสุมตัวอยาง (รายละเอียดดังหนา ๒)

  ๓. ตรวจสอบตะกราตัวอยางลำไยที่สุมชักในขอที่ ๒ เปดตะกราตัวอยาง และทำการสุมเก็บ

      ตัวอยาง โดยสุมเก็บตัวอยางลำไยทุกตะกราทีสุมชักมา

  ๔. สุมเก็บตัวอยาง ๖ จุด/ตะกรา (สุมดานบน และดานลางของตะกรา) จุดละ ๒ – ๓ ลูก โดย 

      ลูกที่สุมเก็บตองมีขั้วติด (จำนวนลูกที่สุมใหสุมไดมากกวา ๓ ลูกตอจุด กรณีน้ำหนักบรรจุตอ 

      ตะกรามากกวา ๑๕ กิโลกรัม)  

  ๕. นำตัวอยางลำไยที่สุมไดในขอที่ ๔ ใสในถุงสุมเก็บตัวอยาง รวมกันเปน ๑ ตัวอยาง โดยน้ำหนัก 

      รวมตัวอยางทุกตะกราที่สุมเก็บ ตองไมนอยกวา ๑ กิโลกรัม ตอ ๑ ตัวอยางที่สุมเก็บ

  ๖. กรอกรายละเอียดตัวอยางลงในปายชี้บงตัวอยางใหชัดเจน แลวนำปายชี้บงใสลงในถุงตัวอยาง  

      พรอมปดปากถุงตัวอยางใหสนิท

  ๗. เก็บรักษาตัวอยางในภาชนะ/กลองบรรจุปดสนิท ที่อุณหภูมิ ๑๒ - ๑๕ องศาเซลเซียส  

      ดวยเจลไอซหรือน้ำแข็งแหง
   

 

     หมายเหตุ: เจาหนาที่สุมเก็บตัวอยางลำไย ตองสวมถุงมือและหนากากปองกันการสูดดม 

                   สารซัลเฟอรไดออกไซด ทุกครั้งที่ทำการสุมเก็บตัวอยาง

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๑๐



วิธีการเตรียมตัวอยาง

๑.บันทึกรายละเอียดตัวอยางลงในใบบันทึกตัวอยาง ๒. แกะเอาเมล็ดลำไยออก เก็บสวนเนื้อและเปลือก

๓. ชั่งตัวอยาง (เนื้อ/เปลือก) ลงในขวดบรรจุตัวอยาง ๔. เติม ๕% เอทานอล ลงในขวดบรรจุตัวอยาง

๕. ติดปายชี้บงตัวอยาง ขางขวดบรรจุตัวอยาง ๖. ปดพาลาฟมล รอบปากขวดบรรจุตัวอยางใหสนิท

๘. เก็บรักษาตัวอยางที่อุณหภูมิ ๑๒ - ๑๕ องศาเซลเซียส๗. บรรจุขวดตัวอยางลงในถุงพลาสติก รัดปากถุงใหสนิท

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๑๑



วิธีการเตรียมตัวอยาง
 
วิธีการเตรียมตัวอยาง

   ๑. บันทึกรายละเอียดตัวอยางลงในใบบันทึกตัวอยาง และปายชี้บงตัวอยาง

   ๒. สุมลำไยไมนอยกวา ๕๐ ผล (น้ำหนักเนื้อไมนอยกวา ๕๐๐ กรัม) มาแกะแยกเนื้อแยก 

       เปลือกออกจากกัน โดยไมใหมือของผูแกะเปลือกสัมผัสสวนของเนื้อลำไย และฉีกเนื้อ 

       และเปลือกตัวอยางออกเปนชิ้นเล็กๆ แลวคลุกเคลาตัวอยางที่ฉีกแลวใหเขากัน (แยกเนื้อ 

       ใสในถุงพลาสติกใบที่ ๑ แยกเปลือกใสในถุงพลาสติกใบที่ ๒)

   ๓. ชั่งเนื้อและเปลือกลำไยใสลงในขวดพลาสติกสำหรับเก็บรักษาตัวอยาง  โดยเนื้อลำไย 

       ชั่ง ๕๐±๒ กรัม บรรจุลงในขวดใบที่ ๑ และเปลือกลำไย ชั่ง ๒๕±๒ กรัม บรรจุลงใน 

       ขวดใบที่ ๒ พรอมบันทึกน้ำหนักตัวอยางลงในใบบันทึกตัวอยาง

   ๔. เติม ๕% เอทานอล (Ethanol) ปริมาตร ๑๐๐ มิลิลิตร ดวยกระบอกตวง ลงในขวด

       บรรจุตัวอยาง

   ๕. บันทึกรายละเอียดน้ำหนักตัวอยางลงบนปายชี้บงตัวอยาง และติดปายชี้บงตัวอยางบน  

       ขวดบรรจุตัวอยาง 

   ๖. ปดปากขวดดวยพาลาฟมล โดยใชพาลาฟมลพันรอบปากขวดบรรจุตัวอยางใหแนน

       เพื่อปองกันการสลายตัวของซัลเพอรไดออกไซด

   ๗. บรรจุขวดเก็บตัวอยางลงในถุงพลาสติก โดยบรรจุขวดตัวอยางที่บรรจุเนื้อและเปลือก 

       ลงในถุงใบเดียวกัน พรอมปดปากถุงพลาสติกใหสนิท เพื่อปองกันน้ำเขาไปในถุงบรรจุ

       ตัวอยาง

   ๘. เก็บรักษาตัวอยางที่อุณหภูมิ ≤ ๑๕ องศาเซลเซียส

       กรณีที่เก็บตัวอยางกอนสงทดสอบใหเก็บรักษาตัวอยางในตูแชเย็น หรือภาชนะ/กลอง 

       บรรจุปดสนิท ที่อุณหภูมิ ≤ ๑๕ องศาเซลเซียส ดวยเจลไอซหรือน้ำแข็ง

   ๙. การเก็บรักษาตัวอยางระหวางการขนสงมายังหองปฏิบัติการทดสอบ ใหเก็บรักษาตัวอยาง  

       ในภาชนะ/กลองบรรจุปดสนิท ที่อุณหภูมิ ≤ ๑๕ องศาเซลเซียส ดวยน้ำแข็ง/เจลไอซ     

       พรอมปดฝาภาชนะบรรจุใหสนิท 

  

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๑๒



สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช กรมวิชาการเกษตร. 2553. คูมือเจาหนาที่ : 

           การตรวจสอบและออกใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate), พิมพครั้งที่ ๓, 

           กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จำกัด.

Codex Alimentarius. 1999. CAC/GL 33-1999: Recommended Methods of          

           Sampling for The Determination of Pesticide Residues Compliance with 

           MRLs. 18 p.

 นางสาวขวัญตา มีกลิ่น. 2562. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เอกสารเลขที่ W/CH ๗.๔-๐๑      

           เรื่อง การจัดการตัวอยางทดสอบทางดานเคมี ฉบับที่ ๓ แกไขครั้งที่ ๐ วันที่

           มีผลบังคับใช ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒, ๑๒ หนา.

เอกสารอางอิง

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๑๓



ภาคผนวก ก
แบบฟอรมการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยาง

พืชควบคุมเฉพาะ (ลำไย)



แบบฟอรม แบบ กมพ. ๑๐
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คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๑๕



ตัวอยางการกรอกรายละเอียด แบบ กมพ. ๑๐
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คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๑๖



แบบฟอรม แบบ กมพ. ๑๑
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คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๑๗
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 คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๑๘



ตัวอยางการกรอกรายละเอียด แบบ กมพ. ๑๑
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คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๑๙



ตัวอยางการกรอกรายละเอียด แบบ กมพ. ๑๑
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คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๒๐



ภาคผนวก ก
ตัวอยางแบบฟอรมการสุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวัง

ลำไยสดสงออก



ตัวอยาง ปายชี้บงตัวอยาง

 

 

 

ปายชี้บงตัวอยาง 

(ติดถงุสุมตวัอยาง สุมจากโรงคัดบรรจุ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

ปายชี้บงตัวอยาง  

 (ติดขางขวดบรรจุตัวอยาง) 

ชื่อโรงรม/บริษัท .         บริษัท  สีชมพู จํากัด             . 

 หมายเลขตู .                  PCDS 5511955                 . 

 วันที่สุมเก็บ .          10  ตุลาคม 2562                . 

ชื่อโรงรม/บริษัท .            บริษัท  สีชมพ ูจํากัด            . 
หมายเลขตู .                       PCDS 5511955               . 
วันที่สุมเก็บ .              10  ตุลาคม 2562              . 
น้ําหนักตัวอยาง .                 50.20  กรัม                .               

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๒๒



ตัวอยางใบบันทึกตัวอยาง

ใบบันทึกตัวอยาง 

ลําดับที่ วันที่สุม โรงรม/บริษัท เลขตู น้ําหนัก (กรัม) 

1 10 ตุลาคม 2562 บริษัท  สีชมพู จํากัด PCDS 5511955 

เนื้อ 1     50.22   

เนื้อ 2     50.14   

เนื้อ 3     50.20   

เนื้อ 4     50.19   

เปลือก    25.11   

2 10 ตุลาคม 2562 บริษัท  สีชมพู จํากัด PCDS 5511956 เนื้อ       50. 15    

เปลือก    25. 20   

3    เนื้อ   

เปลือก   

4    เนื้อ   

เปลือก   

5    เนื้อ   

เปลือก   

6    

เนื้อ 1   

เนื้อ 2   

เนื้อ 3   

เนื้อ 4   

เปลือก   
 

หมายเหตุ:  การเตรียมตัวอยาง ทุกๆ 5 ตัวอยาง ตองทําซ้ํา 1 ซ้ํา  

๒๓คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)



ตัวอยางใบสงตัวอยาง  
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คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา)๒๔
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คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๒๕



ภาคผนวก ข
ขั้นตอนการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางลำไยสด

ของหองปฏิบัติการ/

ขั้นตอนการสุมเก็บตัวอยางลำไยสงออก



ขั้นตอนการตรวจติดตามการสุมเก็บตัวอยางของหองปฏิบัติการ/

สุมเก็บตัวอยางเพื่อเฝาระวังลำไยสดสงออก

๑. ประสานงานกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ 

เพื่อ แจงวัน เวลา ทราบ

๓. จัดเตรียมเอกสารการตรวจติดตาม

/เตรียมอุปกรณที่ใชในการสุมเก็บตัวอยาง

๒. ประสานงานกับเจาหนาที่หองปฏิบัติการ นัดหมาย เวลา 

สถานที่ เพื่อเขาตรวจติดตาม/เพื่อเขาสุมเก็บตัวอยาง

๔. ชี้แจงการตรวจติดตาม เฝาดูการดำเนินการสุมเก็บตัวอยาง

/วางแผนการสุมเก็บตัวอยาง ตามแผนการสุม

๕. เฝาดูการสุมเก็บตัวอยาง

/สุมเก็บตัวอยาง ตามแผนการสุม

๖. สรุปการเขาตรวจติดตาม

/เก็บรักษาตัวอยางที่สุม

๗. จัดทำรายงานการตรวจติดตามการสุม

/เตรียมตัวอยาง 

๘. นำสงรายงานการตรวจติดตาม

/นำสงตัวอยาง เพื่อวิเคราะหปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด

คูมือการสุมลำไยสด เพื่อวิเคราาะหสารซััลเฟอรไดออกไซด (ฉบับพกพา) ๒๗





กรมวิชาการเกษตร
กลุมพัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพสินคา (กคส.)

กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาพืช (กมพ.)
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