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แนวปฏิบติัในการใชม้าตรฐานสินคา้เกษตร  

เมล็ดถัว่ลิสง : ขอ้ก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 

1.ขอบข่าย 

1.1  แนวปฏบิัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง เมลด็ถั่วลิสง : ข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซินนี้

เป็นการอธิบายการน ามาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง เมล็ดถั่วลิสง : ข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน  

(มกษ.4702) ไปใช้ 

1.2  เกณฑ์การตัดสินเพ่ือการตรวจสอบ การออกใบรับรอง และการให้เคร่ืองหมายรับรองส าหรับผู้ผลิต

เมลด็ถั่วลิสง ให้ยึดถอืตาม มกษ.4702 

2. นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในแนวปฏบิัติน้ี ให้เป็นไปตาม มกษ.4702 และดังต่อไปนี้  

2.1 ผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง หมายถึง ผู้ที่น าถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกมากะเทาะแยกเมลด็ถั่วลิสงออก

เพ่ือการค้า 

2.2 ผู้รวบรวม หมายถึง ผู้ประกอบการที่รวมหรือน าเมลด็ถั่วลิสงจากโรงกะเทาะ หรือเมลด็ถั่วลิสงน าเข้า 

หรือจากแหล่งอื่นๆ เพ่ือเกบ็รักษาไว้รอจ าหน่าย  

2.3 ผู้บรรจุหีบห่อ หมายถึง ผู้ประกอบการที่น าเมลด็ถั่วลิสงมาบรรจุ หรือแบ่งบรรจุเพ่ือการค้าที่เข้าข่าย

เป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

2.4 คลังสนิค้า หมายถึง ผู้ประกอบการที่น าเมลด็ถั่วลิสงมาเกบ็รักษาไว้ เพ่ือจ าหน่ายในลักษณะของ

เมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบต่อไป ซ่ึงโดยปกติจะเกบ็เมลด็ถั่วลิสงแต่ละรุ่นไว้นานกว่า 30 วัน   คลังสนิค้าอาจเป็น

ผู้เดียวกบัผู้ประกอบการโรงกะเทาะ ผู้บรรจุหีบห่อ หรือผู้รวบรวมได้ ซ่ึงใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสง

ใบเดียวกนั 

2.5 ผู้น าเข้า หมายถึง ผู้น าเข้าเมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบ เพ่ือจ าหน่ายโดยตรง หรือ เป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้เป็นอาหาร 

หรือเพ่ือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑเ์พ่ือใช้เป็นอาหาร 

2.6 ผู้ส่งออก หมายถึง ผู้ส่งออกเมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบ เพ่ือจ าหน่ายโดยตรง หรือเป็นวัตถุดิบเพ่ือใช้เป็นอาหาร 

หรือเพ่ือการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑเ์พ่ือใช้เป็นอาหาร 
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3. ค าอธิบายมาตรฐานสินคา้เกษตร เรื่อง เมล็ดถัว่ลิสง: ขอ้ก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 

(มกษ.4702)    

แนวปฏบิัตินี้ จัดท าขึ้นเพ่ืออธบิายสาระส าคัญของเกณฑก์ าหนดใน มกษ.4702 และเป็นเอกสารส าหรับผู้ที่น า

มาตรฐานดังกล่าวไปใช้ท าความเข้าใจ ทั้งนี้ เนื้ อหาในกรอบเป็นเกณฑก์ าหนดตาม มกษ.4702 โดยมีค าอธบิาย

อยู่ใต้กรอบ ดังนี้  

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 1 ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ก าหนดปริมาณและการควบคุมอะฟลาทอกซินในเมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบที่น ามาใช้

เป็นอาหาร เพ่ือบังคับใช้ในการผลิต การค้า และการควบคุมตรวจสอบเมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบที่ผลิต น าเข้า 

หรือส่งออก  

ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่1 

(1) เมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบ หมายถึง เมลด็ถั่วลิสงตามนิยามข้อก าหนดที่ 2.4 ใน มกษ.4702 ซ่ึงหมายถึง 

เมลด็ที่ได้หลังจากการน าถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกไปกะเทาะเปลือกออก ไม่รวมถงึเมลด็ถั่วลิสงที่ใช้ท าพันธุ ์

(2) มกษ.4702 ใช้บังคับในการผลิต การค้า และการควบคุมตรวจสอบเมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบที่ผลิต น าเข้า 

หรือส่งออก ดังน้ันผู้ที่อยู่ในขอบข่ายการบังคับตาม มกษ.4702 ต้องขอใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสง 

ผู้น าเข้า หรือผู้ส่งออก แล้วแต่กรณี จากส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช.) 

หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 

(2.1) ผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงที่ต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสง คือ  

(2.1.1) ผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง หรือ  

(2.1.2) ผู้รวบรวม หรือ  

(2.1.3) ผู้บรรจุหีบห่อ หรือ 

(2.1.4) คลังสนิค้า  

ผู้จ าหน่ายเมลด็ถั่วลิสงที่มีการปฏิบัติเข้าข่ายผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ หรือคลังสินค้า ต้องขออนุญาตเป็น

ผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงตาม มกษ.4702  

(2.2) ผู้น าเข้าและผู้ส่งออกเมลด็ถั่วลิสง 

กรณผู้ีน าเข้าด าเนินการที่เข้าข่ายผู้บรรจุหีบห่อตามข้อ (2.1.3) หรือคลังสนิค้าตามข้อ (2.1.4) ของแนวปฏบิัตินี้

ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงและได้รับการรับรองตาม มกษ.4702 นอกเหนือจากใบอนุญาต

เป็นผู้น าเข้า 
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ในการแจ้งการน าเข้าสนิค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (แบบ มกษ.8 ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทกึข้อมูล)

ผู้น าเข้าต้องแจ้งสถานที่เกบ็เมลด็ถั่วลิสง ซ่ึงสถานที่เกบ็ที่เข้าข่ายคลังสนิค้าตามข้อ (2.2.4) ของแนวปฏบิัตินี้

ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงด้วย 

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 2 นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

ข้อก าหนดที่ 2.1 อะฟลาทอกซิน (aflatoxin) หมายถึง สารพิษที่สร้างขึ้นโดยเช้ือรา โดยเฉพาะแอสเพอร์จิลลัส 

ฟลาวัส (Aspergillus flavus) และแอสเพอร์จิลลัส พาราซิติคัส (Aspergillus parasiticus) อะฟลาทอกซิน

โดยทั่วไปที่พบในถั่วลิสง มี 4 ชนิด คือ อะฟลาทอกซิน บี1 (B1) บี2 (B2) จี1 (G1) และจี2 (G2)  

ข้อก าหนดที่ 2.2 อะฟลาทอกซินทั้งหมด (total aflatoxins) หมายถึงผลรวมของปริมาณอะฟลาทอกซิน 

บี1 (B1) บี2 (B2) จี1 (G1) และจี2 (G2)  

ข้อก าหนดที่ 2.3 ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก (dried in-shell peanut) หมายถึง ฝักถั่วลิสงที่ปลิดออกจากต้น 

และน าไปตากหรืออบให้แห้งแล้ว   

ข้อก าหนดที่ 2.4 เมลด็ถั่วลิสง (peanut kernel) หมายถึง เมลด็ที่ได้หลังจากการน าถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก

ไปกะเทาะเปลือกออกแล้วได้เมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบ ไม่รวมถงึเมลด็ถั่วลิสงที่ใช้ท าพันธุ ์

ข้อก าหนดที่ 2.5 ผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสง (peanut kernel producer) หมายถึง ผู้ที่น าถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก

มากะเทาะแยกเมลด็ถั่วลิสงออกได้เมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบเพ่ือการค้า ทั้งนี้ รวมถึงผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และ

คลังสนิค้าเมลด็ถั่วลิสง เพ่ือการค้า 

ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่2 

ข้อก าหนดที่ 2.5 ของ มกษ.4702 ผู้ประกอบการโรงกะเทาะ ผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า 

มีความหมายตามข้อ 2 นิยามในแนวปฏบิัตินี้  

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 3 ข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน และการควบคุม 

ข้อก าหนดที่ 3.1 ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด (total aflatoxins) ในเมลด็ถั่วลิสงต้องไม่เกนิ 20 μg/kg 

(ไมโครกรัมต่อกโิลกรัม) 

ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่3.1 

อะฟลาทอกซินโดยทั่วไปที่พบในถั่วลิสง มี 4 ชนิด คือ อะฟลาทอกซิน บี1 (B1) บี2 (B2) จี1 (G1) และ จี2 (G2) 

ซ่ึงทั้ง 4 ชนิดรวมเรียกว่า “อะฟลาทอกซินทั้งหมด (total aflatoxins)” ซ่ึงต่อไปในแนวปฏบิัตินี้  จะเรียกว่า 

“อะฟลาทอกซิน”  
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อะฟลาทอกซิน เป็นสารพิษจากเช้ือราที่มีอันตรายร้ายแรงต่อผู้บริโภค มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชัดเจน

ว่าท าให้เกิดมะเรง็ตับแก่ผู้บริโภค โดยผลการประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภคในประเทศไทย แสดงว่า

ถั่วลิสงเป็นประเภทอาหารส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคได้รับอะฟลาทอกซิน ปริมาณอะฟลาทอกซิน 20 μg/kg 

(ไมโครกรัมต่อกโิลกรัม หรือ ส่วนในพันล้านส่วน) ก าหนดขึ้นจากผลการประเมินความเสี่ยงของผู้บริโภค

ในประเทศไทย โดยพิจารณาทั้งความเสี่ยงของผู้บริโภค และความสามารถในการปฏบิัติของผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสง 

และยังสอดคล้องกบัข้อก าหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เร่ือง  มาตรฐานอาหารที่มีสารปนเป้ือน 

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 3.2 ผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงต้องมีมาตรการควบคุมการผลิต ดังต่อไปนี้  

ข้อก าหนดที่ 3.2.1 คัดแยกเมลด็ขึ้นรา เมลด็แตกหัก เมลด็เสียหาย และสิ่งแปลกปลอมก่อนส่งจ าหน่าย 

และบันทกึข้อมูลการคัดแยกเมลด็ไว้เป็นหลักฐาน โดยเมลด็ที่มีข้อบกพร่องที่คัดออกต้องแยกเกบ็ในภาชนะ

ที่ติดป้ายบ่งช้ีอย่างชัดเจน และห้ามน าไปจ าหน่ายเพ่ือบริโภคหรือแปรรปูเป็นผลิตภัณฑถ์ั่วลิสงที่ใช้เป็นอาหาร  

ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่3.2.1 

การคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงถือเป็นกจิกรรมที่มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อคุณภาพของเมลด็ถั่วลิสงที่จะน าไปใช้บริโภค 

เนื่องจากสามารถช่วยลดปริมาณการปนเป้ือนอะฟลาทอกซินในกระบวนการผลิตลงได้  

(1) ผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง ต้องคัดแยกเมลด็ขึ้นรา เมลด็แตกหัก เมลด็เสยีหาย และสิ่งแปลกปลอม

ก่อนส่งจ าหน่าย และบันทกึข้อมูลการคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงไว้เป็นหลักฐาน กรรมวิธกีารผลิตเมลด็ถั่วลิสง

มีขั้นตอนตามภาพที่ 2 

(2)  ผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสนิค้า ควรคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงซ า้ เม่ือมีเหตุให้สงสยัว่ามีความเสี่ยง

ต่อการเพ่ิมขึ้นของอะฟลาทอกซิน เช่น สภาพการเกบ็รักษาไม่ดี 

(3) บริเวณคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงควรแยกเป็นสดัส่วนเพ่ือป้องกนัการปนเป้ือน เช่น ในกรณีของโรงกะเทาะ

ควรแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณกะเทาะ มีแสงสว่างเพียงพอที่จะแยกความแตกต่างของสีเมลด็ถั่วลิสง 

หรือแยกเมลด็ถั่วลิสงที่มีข้อบกพร่องออกได้  

การคัดแยกเมลด็ถั่วลิสง1/อาจท าโดยแรงงานคน หรือใช้เคร่ืองคัดเมลด็ถั่วลิสง หรือใช้ 2 วิธีร่วมกัน 

ทั้งน้ีควรประเมินประสทิธภิาพของการคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงอย่างสม ่าเสมอ โดยสุ่มเกบ็เมลด็ถั่วลิสงที่คัดแยกแล้ว

มาตรวจสอบหาปริมาณอะฟลาทอกซินเทยีบกบัปริมาณอะฟลาทอกซินที่ก าหนดตาม มกษ.4702 

 

_______________________________ 

1/ ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการคัดแยกเมลด็ถั่วลิสง สามารถดูเพ่ิมเติมได้จากมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง 

การปฏบิัติที่ดีส าหรับโรงกะเทาะ (มกษ.4901-2555) 
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ภาพที่ 2 ขั้นตอนด าเนินการของโรงกะเทาะถัว่ลิสง 

  

รับซื้อถั่วลิสงทั้งเปลือก 

ปรับปรงุสภาพ  

เกบ็รักษาถั่วลิสงทั้งเปลือก 

เพ่ือรอกะเทาะ  

กะเทาะและคัดขนาด 

คัดแยกเมลด็ 

เกบ็รักษาเมลด็ถั่วลิสง 

ขนส่งเมลด็ถั่วลิสง 

รับซื้อเมลด็ถั่วลิสง  

บรรจุ 

เมลด็ถั่วลิสงดี 
เมลด็ถั่วลิสงที่มีข้อบกพร่อง 

เมลด็ที่มข้ีอบกพร่องที่คัดแยกไว้ :  

เมลด็แตกหัก เมลด็ลีบ เมลด็งอก เมลด็มีสี

หรือกล่ินผดิปกติ และเมลด็เสยีหายจาก

ความเยน็หรือเคร่ืองจักรกล 

วิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซิน 

(ไม่เกนิ 20 μg/kg) 

เมลด็ที่มข้ีอบกพร่องที่ต้องคัดออก : 

เมลด็ขึ้นรา เมลด็ที่มีร่องรอยการ

ท าลายของศัตรพืูช  

วิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซิน 

ไม่เกนิ 20 μg/kg เกนิ 20 μg/kg 

จัดการตามที่ระบุไว้ในข้อ (4.2)  

ของค าอธบิายข้อก าหนดที่ 3.2.1 

เมลด็ที่มข้ีอบกพร่องที่ต้องคดัออก 

จัดการตามที่ระบุไว้ในข้อ (4.1) 

ของค าอธบิายข้อก าหนดที่ 3.2.1 
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(4) การจัดการกบัเมลด็ถั่วลิสงที่มีข้อบกพร่อง เป็นดังต่อไปนี้  

(4.1) เมลด็ที่มีข้อบกพร่องที่ต้องคัดออก ได้แก่ เมลด็ขึ้ นรา และเมลด็ที่มีร่องรอยการท าลายของ

ศัตรูพืช  เมลด็ที่มีข้อบกพร่องเหล่าน้ีมักพบปริมาณอะฟลาทอกซิน เกนิกว่า 20 μg/kg จึงต้องแยกต่างหาก 

แล้วท าลาย เช่น น าไปฝัง เพ่ือป้องกันการน าไปใช้ท าถั่วลิสงป่น หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงที่ใช้เป็น

อาหาร โดยหากจะน าเมลด็ดังกล่าวไปใช้ด้านอื่นที่ไม่ใช่อาหาร เช่น ใช้เป็นส่วนประกอบหรือแปรรูปเพ่ือใช้เป็น

อาหารสัตว์ ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง ก าหนดลักษณะของอาหารสัตว์

เสื่อมคุณภาพ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  พ.ศ. 2558 หรือน าไปใช้

ประโยชน์อื่นที่ไม่ใช่อาหารหรืออาหารสัตว์ เช่น น าไปใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตปุ๋ย หรือวัตถุดิบส าหรับผลิต 

ไบโอดีเซล ทั้งน้ี ต้องมีบันทกึข้อมูลการจัดการเมลด็ที่ต้องคัดออก 

(4.2) เมลด็ที่มีข้อบกพร่องที่คัดแยกไว้ ได้แก่ เมล็ดแตกหัก  เมล็ดลีบ เมล็ดงอก เมล็ดมีสีหรือกล่ิน
ผิดปกติ เมล็ดเสียหายจากความเย็นหรือเคร่ืองจักรกล เมลด็เสียหายแบบอื่น ต้องตรวจวิเคราะห์

ปริมาณอะฟลาทอกซิน หากพบว่ามีปริมาณอะฟลาทอกซินเกนิกว่า 20 μg/kg เป็นเมลด็ที่มีข้อบกพร่องที่ต้อง

คัดออก ให้ด าเนินการตามข้อ (4.1) กรณีพบปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกิน 20 μg/kg สามารถน าไป

จ าหน่ายเพ่ือบริโภคหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงที่ใช้เป็นอาหาร ทั้งนี้ ต้องมีบันทึกข้อมูลการตรวจ

วิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินและการจัดการเมลด็ถั่วลิสงที่คัดแยกไว้  

(5) การบันทกึข้อมูลการคัดแยกเมลด็ไว้เป็นหลักฐาน 

ให้ระบุการจัดการเมลด็ถั่วลิสงที่มีข้อบกพร่องในแบบบันทกึข้อมูลการคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงและสิ่งแปลกปลอม 

(ตัวอย่างแบบบันทึกที่ 1 ข้อมูลการคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงและสิ่งแปลกปลอมใน ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทึก

ข้อมูล) เช่น กรณีจ าหน่ายเป็นวัตถุดิบเพ่ือผลิตปุ๋ย หรือวัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารสตัว์ ให้บันทกึข้อมูลปริมาณ 

และผู้ซ้ือ (ผู้รวบรวมวัตถุดิบอาหารสตัว์) ไว้เพ่ือการตรวจสอบรับรอง หรือระบุการใช้ประโยชน์อย่างอื่น 

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 3.2.2 เพ่ือให้ม่ันใจว่าเมลด็ถั่วลิสงที่ส่งจ าหน่ายมีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกิน

ปริมาณที่ก าหนดในข้อ 3.1 ผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสง ในกรณีของโรงกะเทาะต้องตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซิน

ในเมลด็ถั่วลิสงทุกรุ่นก่อนจ าหน่าย ในกรณีของผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสนิค้า ให้สุ่มตรวจสอบ

ปริมาณอะฟลาทอกซินในเมลด็ถั่วลิสงที่อยู่ระหว่างเกบ็รักษา และเกบ็บันทกึข้อมูลผลการตรวจสอบน้ันไว้

เพ่ือให้ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินเม่ือได้รับการร้องขอ 

ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่3.2.2 

การตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินโดยผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงในเมลด็ถั่วลิสงทุกรุ่นก่อนจ าหน่าย เพ่ือให้

มั่นใจว่าเมลด็ถั่วลิสงมีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกนิปริมาณที่ก าหนด และเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของ

การคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงอย่างสม ่าเสมอ  
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(1) การตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมลด็ถั่วลิสง 

ผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสง ได้แก่ ผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง ผู้รวบรวมผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า  

ต้องควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจว่า เมลด็ถั่วลิสงในความครอบครองก่อนจ าหน่ายเพ่ือใช้บริโภคหรือ

เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอาหาร มีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกิน 20 μg/kg 

ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงสามารถตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินด้วยตนเองหรือส่งตรวจวิเคราะห์โดย

ห้องปฏบิัติการภาครัฐหรือเอกชน (ดูเพ่ิมเติมค าอธบิายข้อก าหนดที่ 5 วิธวิีเคราะห์อะฟลาทอกซินในแนวปฏบิัติน้ี) 

(1.1) กรณีของโรงกะเทาะ 

ต้องตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมลด็ถั่วลิสงทุกรุ่นก่อนจ าหน่าย ทั้งน้ี 

รุ่น (lot) หมายถึง เมลด็ถั่วลิสงที่ผลิตขึ้นแต่ละคร้ังโดยใช้กรรมวิธีการผลิตและผลิตในช่วงเวลาเดียวกัน 

เพ่ือให้ได้เมลด็ถั่วลิสงปริมาณที่ก าหนด มีคุณสมบัติ และคุณภาพที่สม ่าเสมอตามข้อตกลงทางการค้าและ

ส่งมอบในช่วงเวลาเดียวกนั 

ตัวอย่าง 

(1.1.1) เมลด็ถั่วลิสงที่กะเทาะรุ่นเดียวกัน แล้วคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงโดยใช้เกณฑ์การคัดขนาดเดียวกัน 

และแบ่งส่งจ าหน่ายลูกค้า 2 ราย ถือเป็นรุ่นเดียวกนั 

(1.1.2) กรณคีัดแยกเมลด็ถั่วลิสงโดยมีเกณฑก์ารคัดแยกแตกต่างกนั ถอืเป็นรุ่นที่แตกต่างกนั 

(1.1.3) กรณีสินค้าที่ผลิตรุ่นเดียวกันส่งมอบคราวเดียวกัน ให้กับลูกค้ารายเดียวกันแต่มีเมล็ดถั่วลิสง

หลายขนาด และผู้ประกอบการโรงกะเทาะมั่นใจว่าแต่ละขนาดไม่มีความแตกต่างด้านปริมาณอะฟลาทอกซิน 

ให้ถือเป็นรุ่นเดียวกัน แต่กรณีไม่มั่นใจให้ชักตัวอย่างแยกกนัในแต่ละขนาด 

(1.2) กรณีของผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสนิค้า 

ให้ผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า สุ่มตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมลด็ถั่วลิสงที่อยู่ระหว่าง

เกบ็รักษา กรณีที่จะใช้ผลการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินจากผู้ประกอบการโรงกะเทาะถั่วลิสง หรือผู้น าเข้า 

ในการยืนยันปริมาณอะฟลาทอกซินในเมลด็ถั่วลิสงที่ครอบครองไว้ เป็นดังต่อไปนี้  

(1.2.1) เมลด็ถั่วลิสงที่เกบ็รักษาในสภาพที่ไม่มีความเสี่ยงสงู เช่น เกบ็ในที่ระบายอากาศได้ดี วางเมลด็ถั่วลิสง

บนฐานรอง มีช่องระบายอากาศระหว่างแถวที่วางกับผนังห้อง มีช่องว่างระหว่างแถวของภาชนะบรรจุ 

ตรวจสอบและควบคุมอนัตรายที่เกดิจากความช้ืน และเฝ้าระวังการเข้าท าลายของศัตรูโรงเกบ็ ให้ใช้ผลวิเคราะห์

ก่อนหน้านี้ ได้เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 60 วัน ถ้าเกบ็รักษาไว้นานกว่านั้น ให้วิเคราะห์ซ า้ 
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(1.2.2) เมลด็ถั่วลิสงที่เกบ็รักษาในสภาพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณเกบ็รักษามีความช้ืนสูงกว่าปกติ 

หรือพบว่าเมลด็ถั่วลิสงได้รับความช้ืนจากภายนอก หรือวางเมลด็ถั่วลิสงหรือเมลด็ถั่วลิสงที่อยู่ในภาชนะ

บรรจุกบัพ้ืนโดยปราศจากวัสดุรองรับ ให้ใช้ผลวิเคราะห์ก่อนหน้านี้ ได้เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 30 วัน ถ้าเกบ็รักษา

ไว้นานกว่านั้น ให้วิเคราะห์ซ า้ 

(1.2.3) เมลด็ถั่วลิสงเกบ็รักษาในสภาพควบคุม เช่น จัดเกบ็ในห้องที่ควบคุมอุณหภมิูและความช้ืนสมัพัทธ ์

เกบ็รักษาในบรรจุภัณฑส์ญุญากาศ วางเมลด็ถั่วลิสงบนฐานรอง มีช่องระบายอากาศระหว่างแถวที่วางกบัผนังห้อง 

และมีช่องว่างระหว่างแถวของภาชนะบรรจุ ให้ใช้ผลวิเคราะห์ก่อนหน้าน้ีได้นานกว่า 60 วัน ทั้งนี้ ระยะเวลาที่

จะใช้ผลวิเคราะห์นั้นได้ขึ้ นกับสภาพการควบคุม และผลการศึกษาการประเมินความใช้ได้ (validation) 

ของสภาพควบคุมน้ันที่ควรเป็นปัจจุบัน 

(2) กรณีที่พบว่าผลวิเคราะห์อะฟลาทอกซินเกิน 20  μg/kg การคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงซ า้จะช่วยลดเมลด็

ถั่วลิสงที่ปนเป้ือนอะฟลาทอกซินได้ ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อมูลการคัดแยกเมลด็ถั่วลิสงซ า้ และผลวิเคราะห์

อะฟลาทอกซินหลังการคัดแยกซ า้ 

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 3.2.3 ให้เกบ็บันทกึข้อมูลตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่3.2.3 

การบันทกึข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อการตามสอบ (traceability) ระบบการผลิต และจ าเป็นต้องใช้ส าหรับ

การตรวจสอบของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมิน 

(1) ข้อมูลที่ต้องบันทกึและเกบ็ไว้ ได้แก่ 

(1.1) ข้อมูลการคัดแยกเมลด็ถั่วลิสง เช่น การจัดการกบัเมลด็ถั่วลิสงที่คัดแยกไว้ และน า้หนักของเมลด็ถั่วลิสง

ที่คัดแยกไว้ (ตัวอย่างแบบบันทึกที่ 1 ข้อมูลการคัดแยกเมล็ดถั่วลิสงและสิ่งแปลกปลอม ในภาคผนวก ก 

ตัวอย่างแบบบันทกึข้อมูล)  

(1.2) ผลการตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมลด็ถั่วลิสง (ตัวอย่างแบบบันทึกที่ 2 ข้อมูลปริมาณ

อะฟลาทอกซินหลังการคัดแยกเมลด็ถั่วลิสง/ระหว่างการเกบ็รักษา ในภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทกึข้อมูล) 

(2) วิธกีารบันทกึ 

บันทกึข้อมูลทุกคร้ังหลังการปฏบิัติงานโดยใช้แบบบันทกึที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งลงช่ือผู้ปฏบิัติงานและ

ผู้ควบคุมก ากบัไว้ทุกคร้ัง  

(3) เอกสารหรือแบบบันทกึ ให้เกบ็ไว้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
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มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 3.3 ผู้ส่งออกเมลด็ถั่วลิสงต้องแสดงหลักฐานว่าเมลด็ถั่วลิสงที่ส่งออกเป็นเมลด็

ถั่วลิสงที่ผลิตมาจากผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงที่ได้รับใบอนุญาตและใบรับรองตามมาตรฐานสนิค้าเกษตรฉบับน้ี 

พร้อมผลการตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินซ่ึงมีปริมาณไม่เกนิมาตรฐานที่ก าหนดของประเทศคู่ค้า  

ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่3.3 

เมลด็ถั่วลิสงที่ผลิตจากผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงที่ได้รับใบอนุญาตและใบรับรองตาม มกษ.4702 ต้องมีปริมาณ

อะฟลาทอกซินไม่เกนิ 20 μg/kg แต่เนื่องจากบางประเทศมีข้อก าหนดปริมาณอะฟลาทอกซินต ่ากว่า 20 μg/kg

จึงต้องปฏบิัติตามเกณฑม์าตรฐานของประเทศคู่ค้าด้วย 

(1) คุณสมบัติของผู้ส่งออกเมลด็ถั่วลิสง 

ผู้ส่งออกเมลด็ถั่วลิสงต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ส่งออกสนิค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (แบบ มกษ.4 

ในภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทกึข้อมูล) 

(2) หลักฐานที่ใช้ในการส่งออกเมลด็ถั่วลิสงตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสนิค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ได้แก่ 

(2.1) ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตสนิค้าเกษตร (แบบ มกษ.2 ในภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทกึข้อมูล) 

ของผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงที่จะน ามาส่งออก 

(2.2) ส าเนาใบรับรองการเป็นผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงที่ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานออกให้ตาม มกษ.4702 

(2.3) ผลการวิเคราะห์อะฟลาทอกซินตามวิธทีี่ระบุในตารางที่ 1 ของ มกษ.4702 (ข้อก าหนดที่ 5.1) ทั้งนี้  

(2.3.1) กรณีเมลด็ถั่วลิสงเกบ็รักษาในสภาพที่ไม่มีความเสี่ยงสงู เช่น เกบ็ในที่ระบายอากาศได้ดี ให้ใช้ผล

วิเคราะห์ได้เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 60 วัน นับจนถงึวันส่งออก  

(2.3.2) กรณีเมลด็ถั่วลิสงเกบ็รักษาในสภาพที่มีความเสี่ยงสงู เช่น บริเวณเกบ็รักษามีความช้ืนสงูกว่าปกติ 

หรือพบว่าเมลด็ถั่วลิสงได้รับความช้ืนจากภายนอก หรือวางเมลด็ถั่วลิสงหรือเมลด็ถั่วลิสงที่อยู่ในภาชนะ

บรรจุกบัพ้ืนโดยปราศจากวัสดุรองรับให้ใช้ผลวิเคราะห์ได้เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 30 วัน นับจนถงึวันส่งออก 

(2.3.3) กรณเีมลด็ถั่วลิสงเกบ็รักษาในสภาพควบคุมเพ่ือให้มีความเสี่ยงของการเพ่ิมปริมาณอะฟลาทอกซินต ่า 

เช่น เกบ็รักษาในห้องปรับอุณหภมูิ และ/หรือ ความช้ืนสัมพัทธ์ หรือเกบ็รักษาในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ 

ทั้งนี้ ต้องมีผลการศึกษาการประเมินความใช้ได้ (validation) ของสภาพควบคุมน้ันที่ควรเป็นปัจจุบันด้วย

ให้ใช้ผลวิเคราะห์ได้เป็นระยะเวลานานกว่า 60 วัน  

(2.4) หนังสือแจ้งการส่งออกสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (แบบ มกษ.7 ในภาคผนวก ก ตัวอย่าง

แบบบันทกึข้อมูล) หรือแจ้งทางอเิลก็ทรอนิกสต์ามวิธกีารที่ มกอช. ก าหนด  



มกษ. 4702(G)-2560 10 

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 3.4 ผู้น าเข้าเมลด็ถั่วลิสงต้องแสดงหลักฐานว่าเมลด็ถั่วลิสงที่น าเข้าผลิตมาจากผู้ผลิต

ที่มีการควบคุมการผลิตตามข้อ 3.2 และมีผลการตรวจสอบอะฟลาทอกซินไม่เกินปริมาณที่ก าหนด

ในข้อ 3.1 จากหน่วยราชการที่มีอ านาจหน้าที่ หรือห้องปฏบิัติการที่เป็นที่ยอมรับ  

ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่3.4 

เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค และเพ่ือให้ม่ันใจว่าเมลด็ถั่วลิสงน าเข้ามาจากผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงที่มีการควบคุม

การผลิตตามข้อก าหนดที่ 3.2 ของ มกษ.4702 และเมลด็ถั่วลิสงน าเข้ามีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกิน 

20 μg/kg 

ผู้น าเข้าต้องควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจว่าเมลด็ถั่วลิสงในความครอบครองต้องมีปริมาณอะฟลาทอกซิน

ไม่เกนิ 20 μg/kg โดยใช้วิธมีาตรฐานที่ระบุในข้อก าหนดที่ 5.1-5.2 ของ มกษ.4702 

(1) คุณสมบัติของผู้น าเข้าเมลด็ถั่วลิสง 

ผู้น าเข้าเมล็ดถั่วลิสงต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้น าเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (แบบ มกษ.6  

ในภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบบันทกึข้อมูล) 

(2) หลักฐานที่ใช้ในการน าเข้าเมลด็ถั่วลิสงตามข้อก าหนดที่ 3.4 ได้แก่ 

(2.1) ส าเนาใบรับรองที่มีการรับรองส าเนาโดยผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงตาม มกษ.4702 หรือมาตรฐานสากล

ซ่ึงเป็นไปตาม มกษ.4702 ได้แก่ มาตรฐาน Recommended International Code of Practice General 

Principles of Food Hygiene (CAC/RCP 1-1969) ห รือ  มาตรฐาน  Hazard Analysis and Critical 

Control Point (HACCP) ของ CODEX หรือมาตรฐาน ISO 22000 ซ่ึงออกโดยวิธกีารดังต่อไปนี้  

(2.1.1)  ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่หรือผู้ประกอบการตรวจสอบ

มาตรฐานของไทยที่ได้รับใบอนุญาตให้ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานจาก มกอช. หรือ 

(2.1.2)  ได้รับการตรวจสอบและรับรองจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ หรือผู้ตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานของต่างประเทศที่มีข้อตกลง หรือความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกบัการยอมรับผลการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานซ่ึงกนัและกนั และได้รับการรับรองหรือยอมรับจาก มกอช.  

(2.2) ผลการตรวจสอบอะฟลาทอกซินที่ก ากับใบขนสินค้าขาเข้าจากห้องปฏิบัติการที่เป็นที่ยอมรับ 

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง ก าหนดขีดความสามารถและคุณสมบัติ

ห้องปฏบิัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานโดยใช้วิธีวิเคราะห์ตามตารางที่ 1 

ของ มกษ.4702 (ข้อก าหนดที่ 5.1) 

(2.3) มีหนังสือแจ้งการน าเข้าสนิค้าเกษตรตามมาตรฐานบังคับ (แบบ มกษ.8 ในภาคผนวก ก ตัวอย่าง

แบบบันทกึข้อมูล)  
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ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศที่มีข้อตกลงหรือความร่วมมือกับประเทศไทยเกี่ยวกับการยอมรับผลการตรวจสอบ

และรับรองมาตรฐานซ่ึงกันและกัน ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน ผู้ตรวจสอบและรับรองของ

ต่างประเทศ และห้องปฏบิัติการที่ได้รับการรับรองหรือเป็นที่ยอมรับสามารถสอบถามได้จาก มกอช. 

 

 
  

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 4 วิธชัีกตัวอย่าง 

การชักตัวอย่างให้ใช้วิธีชักตัวอย่างที่ก าหนดในภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทั่วไปส าหรับสารปนเป้ือน

และสารพิษในอาหารและอาหารสตัว์ (CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and 

Toxins in Food and Feed) ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสุดหรือ ภาคผนวก ก วิธีชักตัวอย่างเมลด็ถั่วลิสง 

เพ่ือวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน 

มกษ.4702 ภาคผนวก ก วิธชัีกตัวอย่างเมลด็ถั่วลิสงเพ่ือวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน 

ชักตัวอย่างเมล็ดถั่วลิสงเพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของรุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ตามหลัก

วิชาการ ดังต่อไปนี้  

ข้อก าหนดที่ ก.1 ตัวอย่างที่สุ่มเกบ็ในแต่ละจุด ต้องมีน า้หนักประมาณ 200 g (กรัม)  

ข้อก าหนดที่ ก.2 จ านวนจุดที่ต้องสุ่มเกบ็ตัวอย่างขึ้นกบัขนาดของรุ่นตามที่แสดงในตารางที่ ก.1 และ ก.2  

ตารางที ่ ก.1 แสดงขนาดรุ่น น ้ าหนกัของส่วนทีแ่บ่ง จ านวนจุดทีเ่ก็บตวัอย่าง น ้ าหนกัตวัอย่างรวม  

ในรุ่นทีม่ีน ้ าหนกัเกิน 15 ตนั 

 (ข้อก าหนดที่ ก.2) 

ขนาดรุ่น (ตัน) น า้หนักหรือจ านวน 

ส่วนที่แบ่ง (sublots) 
จ านวนจุดที่เกบ็ตัวอย่าง 

น า้หนักตัวอย่างรวม 

(กโิลกรัม) 

> 500 100 ตัน 100 20 

> 125 - 500 5 ส่วน 100 20 

> 25 - 125  25 ตัน 100 20 

> 15 - 25 1 ส่วน 100 20 

ทีม่า: คู่มือการใหบ้ริการตรวจสอบและออกใบรบัรองคณุภาพสินคา้เกษตรเพือ่การส่งออก, กรมวชิาการเกษตร 

( 2 5 5 5 ) ; Commission Regulation (EC) No.4 0 1 / 2 0 0 6 ; Commission Regulation (EU) 

No.178/2010; ภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทั่วไปส าหรับสารปนเป้ือนและสารพิษในอาหารและ

อาหารสตัว ์(CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed) 
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ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่4 และ ก.1-ก.2 

การปนเป้ือนของอะฟลาทอกซินในถั่วลิสงไม่สม ่าเสมอ (non-homogeneous) ดังนั้นปริมาณและวิธชัีกตัวอย่าง

จึงมีความส าคัญ เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของรุ่นหน่ึงๆ  

(1) วิธชัีกตัวอย่าง 

ผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสง ผู้น าเข้า และผู้ส่งออกต้องใช้วิธีชักตัวอย่างตามภาคผนวก 1 ของมาตรฐานทั่วไป

ส าหรับสารปนเป้ือนและสารพิษในอาหารและอาหารสัตว์ (Annex 1, CODEX STAN 193 General 

Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed)  หรือ ภาคผนวก ก วิธีชักตัวอย่างเมลด็

ถั่วลิสงเพ่ือวิเคราะห์อะฟลาทอกซินของ มกษ.4702 และน าตัวอย่างรวมส่งห้องปฏบิัติการทั้งหมดโดยไม่ต้อง

ลดขนาดตัวอย่างด้วยตนเอง ยกเว้นผู้ผลิตเมล็ดถั่วลิสงที่อาจน าตัวอย่างรวมที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้

มกษ.4702 ภาคผนวก ก วธิชัีกตัวอย่างเมลด็ถั่วลิสงเพ่ือวิเคราะห์อะฟลาทอกซิน 

ตารางที ่ก.2 แสดงขนาดรุ่น จ านวนจุดทีเ่ก็บตวัอย่าง น ้ าหนกัตวัอย่างรวม และจ านวนตวัอย่างส่ง

หอ้งปฏิบติัการ ในรุ่นทีม่ีน ้ าหนกัไม่เกิน 15 ตนั 

(ข้อก าหนดที่ ก.2) 

ขนาดรุ่น (ตัน) จ านวนจุดที่เกบ็

ตัวอย่าง 

น า้หนักตัวอย่างรวม 

(กโิลกรัม) 

จ านวนตัวอย่างส่งห้องปฏบิัติการ 

< 0.1 10 2 1 

> 0.1 -  0.2 15 3 1 

> 0.2 -  0.5 20 4 1 

> 0.5 -  1.0 30 6 1 

> 1.0 -  2.0 40 8 1 

> 2.0 -  5.0 60 12 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละเท่าๆ กนั  

> 5.0 -  10.0 80 16 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละเท่าๆ กนั  

> 10.0 -  15.0 100 20 2 ตัวอย่าง ตัวอย่างละเทา่ๆ กนั  

ทีม่า: คู่มือการใหบ้ริการตรวจสอบและออกใบรบัรองคณุภาพสินคา้เกษตรเพือ่การสง่ออก, กรมวชิาการเกษตร 

( 2 5 5 5 ) ; Commission Regulation (EC) No.4 0 1 / 2 0 0 6 ; Commission Regulation (EU) 

No.178/2010; ภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทั่วไปส าหรับสารปนเป้ือนและสารพิษในอาหารและ

อาหารสตัว ์(CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed) 
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ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซินด้วยตนเอง (ดูเพ่ิมเติมค าอธบิายข้อก าหนดที่ 5.2.4 ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน

ในแนวปฏบิัตินี้ ) 

(2) ความหมายของค าที่ใช้ในตารางที่ ก.1 และตารางที่ ก.2 ของ มกษ.4702 

(2.1) รุ่น (lot) หมายถึง เมลด็ถั่วลิสงที่ผลิตขึ้ นแต่ละคร้ังโดยใช้กรรมวิธีการผลิตและผลิตในช่วงเวลา

เดียวกนั เพ่ือให้ได้เมลด็ถั่วลิสงปริมาณที่ก าหนดมีคุณสมบัติและคุณภาพที่สม ่าเสมอตามข้อตกลงทางการค้า

และส่งมอบในช่วงเวลาเดียวกนั 

(2.2) ส่วนที่แบ่ง (ของรุ่น) หรือรุ่นย่อย (sublot) หมายถงึ ส่วนที่แบ่งมาจากรุ่นขนาดใหญ่ (ขนาดมากกว่า 

25 ตัน) ส าหรับการชักตัวอย่าง ทั้งน้ีส่วนที่แบ่งต้องแยกจากกนัได้อย่างชัดเจน 

(2.3) ตัวอย่างขั้นต้น (increment/incremental sample/primary sample) หมายถึง เมลด็ถั่วลิสงที่ได้จาก

การชักตัวอย่างจากแต่ละกระสอบ หรือถุง หรือจุดของแต่ละรุ่นหรือรุ่นย่อยตามจ านวนจุดที่เกบ็ตัวอย่าง

ที่ระบุในตารางที่ ก.1 และตารางที่ ก.2 ของ มกษ.4702 

(2.4) ตัวอย่างรวม (aggregate sample/bulk sample) หมายถึง ปริมาณเมล็ดถั่วลิสงที่ได้จากการรวม

ตัวอย่างขั้นต้นในแต่ละรุ่นหรือรุ่นย่อย 

(2.5) ตัวอย่างส่งห้องปฏบิัติการ (laboratory sample) หมายถงึ ปริมาณเมลด็ถั่วลิสงที่ได้มาจากตัวอย่างรวม

ทั้งหมดหรือกรณีตัวอย่างรวมมีน ้าหนักมากกว่า 20 kg ให้ผสมตัวอย่างรวมให้เข้ากันดี ก่อนลดปริมาณ

ตัวอย่างลงให้เหลือ 20 kg 

(3) เมลด็ถั่วลิสงที่สุ่มเกบ็ในแต่ละจุดควรมีน าหนักประมาณ 200 g 

(4) วิธกีารใช้ตารางที่ ก.1 และตารางที่ ก.2 ของ มกษ.4702 

(4.1) กรณขีนาดรุ่นมากกว่า 15 ตัน 

การชักตัวอย่างเมลด็ถั่วลิสงจะต้องท าแยกกันในแต่ละรุ่น โดยจะต้องแบ่งเมลด็ถั่วลิสงในรุ่นนั้นออกเป็น

รุ่นย่อยหากสามารถแยกรุ่นย่อยได้อย่างชัดเจนโดยให้ได้น า้หนักหรือจ านวนตามที่ก าหนดในตารางที่ ก.1

ของ มกษ.4702 เพ่ือให้ได้ตัวอย่างส่งห้องปฏบิัติการขนาด 20 kg ในแต่ละรุ่นหรือรุ่นย่อย ทั้งนี้น า้หนักของ

รุ่นย่อยสามารถหนักกว่าที่ระบุไว้ในตารางที่ ก.1 ของ มกษ.4702 ได้ไม่เกนิ 20% 

(4.1.1) กรณีขนาดรุ่น > 25 – 125 ตัน และขนาดรุ่น > 500 ตัน 

จะต้องแบ่งเมล็ดถั่วลิสงในรุ่นนั้นออกเป็นรุ่นย่อย หากสามารถแยกรุ่นย่อยได้อย่างชัดเจน โดยให้ได้

น า้หนักตามที่ก าหนดในตารางที่ ก.1 ของ มกษ.4702 เศษเหลือจากการแบ่งรุ่นย่อย ให้สุ่มเกบ็ตัวอย่างจาก

แต่ละจุดให้ได้ขนาดของรุ่นย่อยตามก าหนดในตารางที่ ก.1 หรือตารางที่ ก.2 ของ มกษ.4702  
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ตัวอย่าง รุ่นขนาด 35 ตัน  

สามารถแบ่งเป็นรุ่นย่อยน า้หนัก 25-30 ตัน ได้จ านวน 1 รุ่นย่อย และมีเศษเหลือจากการแบ่งรุ่นย่อย 5-10 ตัน 

ทั้งน้ีเศษเหลือจากรุ่นย่อยดังกล่าว สามารถเกบ็ตัวอย่างได้ตามที่ก าหนดในตารางที่ ก.2 ของ มกษ.4702 

ตัวอย่าง รุ่นขนาด 505 ตัน  

สามารถแบ่งเป็นรุ่นย่อยขนาด 101 ตัน ได้จ านวนรุ่นย่อยทั้งหมด 5 รุ่นย่อย ทั้งนี้ ในแต่ละรุ่นย่อยต้องสุ่ม 100 จุด 

(4.1.2) กรณีขนาดรุ่น > 15 – 25 ตัน และขนาดรุ่น > 125 – 500 ตัน 

แบ่งเมลด็ถั่วลิสงในรุ่นน้ันออกเป็นรุ่นย่อย หากสามารถแยกรุ่นย่อยได้อย่างชัดเจน โดยให้ได้จ านวนตามที่ก าหนด

ในตารางที่ ก.1 ของ มกษ.4702 

ตัวอย่าง รุ่นขนาด 200 ตัน  

แบ่งเป็นรุ่นย่อยได้ 5 ส่วน แต่ละรุ่นย่อยมีน า้หนัก 40 ตัน ทั้งน้ีในแต่ละรุ่นย่อยต้องสุ่ม 100 จุด 

(4.2) กรณีขนาดรุ่นไม่เกนิ 15 ตัน  

ให้สุ่มเกบ็ตัวอย่างจากแต่ละจุดให้ได้ขนาดตามก าหนดในตารางที่ ก.2 ของ มกษ.4702 

ตัวอย่าง รุ่นขนาด 5 ตัน  

ให้สุ่มเกบ็ตัวอย่างจาก 60 จุด ให้ได้น า้หนักตัวอย่างรวม 12 กโิลกรัม แล้วแบ่งตัวอย่างรวมนั้นออกเป็น 2 ตัวอย่าง 

ตัวอย่างละ 6 กโิลกรัม  

(4.3) การชักตัวอย่างจากเมลด็ถั่วลิสงที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ ์

(4.3.1) เมล็ดถั่วลิสงบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น กระสอบ หรือรวมอยู่ในสถานที่ เก็บ เช่น ตู้ เก็บ 

(container) การชักตัวอย่างจะต้องใช้เคร่ืองชักตัวอย่าง (probe) ที่มีความยาวพอที่จะสุ่มตัวอย่างได้อย่างทั่วถึง 

สามารถสุ่มเกบ็สิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในบรรจุภัณฑไ์ด้และไม่เปล่ียนแปลงคุณสมบัติของเมลด็ถั่วลิสง 

(4.3.2) เมล็ดถั่วลิสงที่บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์ เช่น กระสอบ ความถี่ของกระสอบที่ต้องสุ่ม (sampling 

frequency; SF) จะต้องเป็นไปตามสมการ 

SF = (LT x IS) / (AS x IP)  

โดย  LT  =  น า้หนักรุ่น (lot weight) 

 IS  =  น า้หนักตัวอย่างขั้นต้น (incremental sample weight) 

 AS  =  น า้หนักตัวอย่างรวม (aggregate sample weight) 

 IP  =  น า้หนักบรรจุ (individual packing weight) 
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ตัวอย่าง รุ่นขนาด 50 ตัน (ขนาดรุ่น > 25 – 125 ตัน) ให้แบ่งรุ่นย่อยเป็น 2 รุ่นย่อย แต่ละรุ่นย่อยมีขนาด 25 ตัน 

รุ่นย่อยขนาด 25 ตัน น า้หนักตัวอย่างขั้นต้น 200 g น า้หนักตัวอย่างรวม 20 kg น า้หนักบรรจุ 50 kg 

ต่อกระสอบ ความถี่ของกระสอบที่ต้องสุ่ม เท่ากบั (25000 x 0.2)/(20 x 50) = 5 กระสอบ 

จากตัวอย่างข้างต้น ความถี่ของกระสอบที่ต้องสุ่มเท่ากบั 5 กระสอบ หมายถงึ ให้สุ่มตัวอย่างทุกๆ 5 กระสอบ 

จากจ านวนกระสอบทั้งหมด 500 กระสอบ (25 ตัน) กจ็ะได้จ านวนกระสอบที่สุ่มเท่ากับ 100 กระสอบ 

ต่อรุ่นย่อยน้ัน 

(5) หลังจากชักตัวอย่างแล้ว ควรส่งตัวอย่างให้ถึงห้องปฏบิัติการโดยเรว็ที่สุด หากไม่สามารถกระท าได้ 

ให้เกบ็รักษาตัวอย่างในสภาพแห้งไม่ช้ืน 

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ ก.3 กรณตีัวอย่างที่อยู่ในบรรจุภัณฑส์ญุญากาศ 

ข้อก าหนดที่  ก.3.1 รุ่นมีขนาดเกิน 15 ตัน ให้มีจ านวนจุดที่ต้องสุ่มเกบ็อย่างน้อย 50 จุด และมีน า้หนัก

ตัวอย่างรวมเท่ากบั 20 กโิลกรัม 

ข้อก าหนดที่  ก.3.2  รุ่นมีขนาดไม่เกิน 15 ตัน ให้มีจ านวนจุดที่ต้องสุ่มเกบ็เป็นคร่ึงหน่ึงของจ านวนจุดที่

ก าหนดไว้ในตารางที่ ก.2 และมีน า้หนักตัวอย่างรวมตามที่ก าหนดไว้ในตารางที่ ก.2 

ข้อก าหนดที่  ก.3.3  กรณีไม่สามารถชักตัวอย่างตามที่ระบุไว้ในข้อ ก.3.1 และ ก.3.2 ได้ เนื่องจาก

การชักตัวอย่างท าให้สินค้าเกิดความเสียหาย (เช่น เนื่ องจากภาชนะบรรจุถูกท าลาย สูญเสียสภาพ

สุญญากาศ) อาจใช้วิธีชักตัวอย่างอื่นได้ตามความเห็นชอบของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และ

บันทกึข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่ก.3 

การเกบ็ตัวอย่างจากภาชนะบรรจุสุญญากาศท าให้ภาชนะดังกล่าวสญูเสียความเป็นสุญญากาศ เพ่ือรักษา

ความเป็นสุญญากาศของผลิตภัณฑ์ไว้ให้มากที่สุด ท าได้โดยลดจ านวนจุดที่เกบ็ตัวอย่างลงแต่คงน า้หนัก

ตัวอย่างรวมไว้ตามที่ระบุไว้ในตารางที่ ก.1 และตารางที่ ก.2 ของ มกษ.4702 

เมลด็ถั่วลิสงที่บรรจุในบรรจุภัณฑส์ญุญากาศให้มีจ านวนจุดที่เกบ็ตัวอย่างอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของจ านวนจุด

ที่เกบ็ตัวอย่างที่ระบุไว้ในตารางที่ ก.1 และตารางที่ ก.2 ของ มกษ.4702 

ถ้าไม่สามารถชักตัวอย่างตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดได้ เนื่องจากการชักตัวอย่างท าให้สนิค้าเกดิความเสยีหาย 

(เช่น เนื่องจากภาชนะบรรจุถูกท าลาย สญูเสยีสภาพสญุญากาศ) อาจใช้วิธชัีกตัวอย่างอื่นได้ตามความเหน็ชอบ

ของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และบันทกึข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 

หลังจากชักตัวอย่างแล้ว ควรส่งตัวอย่างให้ถึงห้องปฏิบัติการโดยเรว็ที่สดุ หากไม่สามารถกระท าได้ ให้เกบ็รักษา

ตัวอย่างในสภาพแห้งไม่ช้ืน 
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มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 5 วิธวีิเคราะห์อะฟลาทอกซิน 

ข้อก าหนดที่ 5.1 วิธีวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมดให้ใช้ตามตารางที่ 1  

ตารางที ่1 วิธีวิเคราะหป์ริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด 

(ข้อก าหนดที่ 5.1) 

ข้อก าหนด วิธวีิเคราะห์1/ หลักการ 

ปริมาณอะฟลาทอกซิน

ทั้งหมด 

เอโอเอซี (AOAC) 991.31 อิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์ 

(Immunoaffinity column; Aflatest) 

เอโอเอซี (AOAC) 993.17 โครมาโทกราฟีแบบช้ันบาง  (Thin layer 

chromatography) 

เอโอเอซี (AOAC) 975.36 โรเมอร์มินิคอลัมน์ (Romer minicolumn) 

อเีอน็ (EN) 12955  

ไอเอสโอ (ISO) 16050 

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ที่มี

โพสต์คอลัมน์ดีไรเวไทเซชัน และอิมมูโน-

แอฟฟินิตีคอลัมน์ส าหรับท าความสะอาด 

( HPLC with post column derivatization 

and immunoaffinity column clean up) 

เอโอเอซี (AOAC) 979.18 ฮอลาเดย์-เวลาสโค มินิคอลัมน์ (Holaday-

Velasco minicolumn) 

_______________________________ 

1/วิธวีิเคราะห์ให้อ้างองิเอกสารฉบับล่าสดุ 

ข้อก าหนดที่ 5.2 กรณีที่ไม่สามารถใช้วิธีวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมดตามตารางที่ 1 ให้เลือกวิธีอื่นที่

พิจารณาแล้วว่าเป็นวิธีวิเคราะห์ที่สามารถตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินที่ปริมาณเท่ากับหรือต ่ากว่าค่าปริมาณ

อะฟลาทอกซินสูงสุดตามข้อ 3.1 และเป็นวิธีที่มีคุณสมบัติการใช้งาน (performance characteristics) เหมาะสม 

และเป็นไปตามหลักเกณฑข้์อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

ข้อก าหนดที่  5.2.1  เป็นวิธวิีเคราะห์ที่ประกาศโดยองค์การแห่งชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน 

หรือตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล 

ข้อก าหนดที่  5.2.2  เป็นวิธวิีเคราะห์ที่มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) ของผลการทดสอบว่ามีความถูกต้อง 

และเหมาะสม โดยห้องปฏบิัติการที่มีการร่วมศึกษากบัเครือข่าย (collaborative study) ตามหลักเกณฑท์ี่สอดคล้อง

กบัองค์การนานาชาติซ่ึงเป็นที่ยอมรับทั่วไป 

ข้อก าหนดที่  5.2.3  กรณีไม่มีวิธีวิเคราะห์ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ให้ใช้วิธีวิเคราะห์ที่ได้ประเมินความใช้ได้ของ

ผลการทดสอบว่ามีความถูกต้องและเหมาะสมโดยห้องปฏบิัติการที่มีระบบคุณภาพแห่งเดียว (single laboratory 

validation) ตามหลักเกณฑท์ี่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 
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ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่5.1 และ 5.2.1-5.2.3 

วิธีวิเคราะห์ที่ก าหนดไว้ในตารางที่ 1 ของ มกษ.4702 เป็นวิธีที่ระบุไว้ใน CODEX STAN 234-1999 

Recommended Methods of Analysis and Sampling ซ่ึงได้รับการยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายทั่วโลก  

รายละเอียดในข้อก าหนดที่  5.2.1-5.2.3 ของ มกษ.4702 ก าหนดขึ้ นเพ่ือให้เป็นทางเลือกส าหรับ

ห้องปฏบิัติการที่จะใช้วิธวิีธีวิเคราะห์ที่แตกต่างจากตารางที่ 1 ของ มกษ.4702 แต่ยังเป็นวิธทีี่มีคุณสมบัติ

การใช้งานที่เหมาะสม (performance characteristics) มีคุณภาพ และเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดโดย 

CODEX ทั้งนี้  วิธีทดสอบโดยชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน ต้องสามารถรายงานผลเป็นเชิงปริมาณ 

(quantitative method) ที่ระดับต ่ากว่า 20 μg/kg และมีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) ของผล

การทดสอบว่ามีความถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามหลักเกณฑข้์อก าหนดที่ 5.2.1 - 5.2.3 ข้อใดข้อหนึ่ง 

ข้อแนะน าในการเลือกใช้ห้องปฏบิัติการ 

(1) เลือกห้องปฏิบัติการที่สามารถตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินด้วยวิธีวิเคราะห์ตามที่ก าหนดไว้ใน

ตารางที่ 1 วิธวิีเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด มกษ.4702 

(2) ห้องปฏบิัติการที่มิได้ใช้วิธวิีเคราะห์อะฟลาทอกซินที่ระบุไว้ในตารางที่ 1 วิธวิีเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซิน

ทั้งหมด ของ มกษ.4702 แต่ใช้วิธวิีเคราะห์ที่อยู่ในเง่ือนไขตาม ข้อก าหนดที่ 5.2.1-5.2.3 ของ มกษ.4702 

(3) ห้องปฏบิัติการขึ้นทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานสนิค้าเกษตร เร่ือง ก าหนดขีดความสามารถ

และคุณสมบัติห้องปฏบิัติการของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน 

มกษ.4702 ข้อก าหนดที่ 5.2.4 ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน (aflatoxin test kit) ให้ใช้กับการคัดกรอง

เบื้ องต้นส าหรับการควบคุม และการตรวจสอบอะฟลาทอกซินโดยผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงตามข้อ 3.2.2 

โดยต้องเป็นชุดตรวจสอบที่ผ่านการประเมินความใช้ได้  

ค าอธิบายขอ้ก าหนดที ่5.2.4 

ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซินสามารถคัดกรองปริมาณอะฟลาทอกซินเบื้องต้นได้  เป็นวิธีที่สะดวก และมีต้นทุน

ไม่สูงนัก เพ่ือให้ผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสง สามารถวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินได้ ในกรณีที่ความพร้อมของ

เคร่ืองมือ อปุกรณ ์และบุคลากรในการวิเคราะห์อาจแตกต่างไปจากวิธทีี่ก  าหนดไว้ 

(1) วิธกีารเตรียมตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์ด้วยชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน 

วิธเีตรียมตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์ จะบดตัวอย่างทั้งหมดหรืออาจลดขนาดตัวอย่างลงเหลือ 1 kg ก่อนบดกไ็ด้ 

โดยการลดขนาดตัวอย่างท าได้ด้วยวิธดีังต่อไปนี้  
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(1.1) กองเมลด็ถั่วลิสงเป็นรูปกรวยและแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (ภาพที่ 3 การลดขนาดโดยกองเมลด็ถั่วลิสง

เป็นรปูกรวยและแบ่งออกเป็น 4 ส่วน (Coning and quartering)) 

(1.1.1) ผสมเมลด็ถั่วลิสงให้เข้ากนับนพ้ืนผวิที่สะอาด พูนเมลด็จนเป็นกองรูปกรวย จากน้ันท าส่วนบนสดุ

ให้เรียบและแบ่งเป็น 4 ส่วนเท่าๆ กนั 

(1.1.2) น า 2 ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกัน (ข และ ค) ออกไป และน าส่วน ก และ ง มาท าซ ้าข้อ (1.1.1) 

จนกระทั่งลดตัวอย่างลงเหลือ 1 กโิลกรัม ก่อนน าไปใช้บดเพ่ือเตรียมตัวอย่างต่อไป 

 

 

 

 

ภาพที ่3 การลดขนาดโดยกองเมล็ดถัว่ลิสงเป็นรูปกรวยและแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  

(Coning and quartering)2/ 

(1.2) เคร่ืองแบ่งตัวอย่าง (Sample divider) มีหลายแบบ เช่น Multiple-slot (Riffle-type and blade) 

divider, Conical divider และ Centrifugal divider เป็นต้น 

(2) ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซินมีหลายชนิด ควรเลือกใช้ชุดตรวจสอบที่มีหลักการเป็นที่ยอมรับ เช่น 

Enzyme-Linked Immunosorbent Assay Method โดยผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงสามารถเลือกใช้ชุดตรวจสอบใดกไ็ด้ 

แต่ต้องมีข้อมูลการประเมินความใช้ได้จากผู้ผลิตชุดตรวจสอบนั้นๆ นอกจากนี้ ชุดตรวจสอบควรอ่านผลได้

ด้วยสายตาได้ โดยสามารถแยกผลระหว่างปริมาณอะฟลาทอกซินที่สูงกว่าหรือต ่ากว่า 20 μg/kg 

นอกเหนือจากการอ่านผลด้วยการใช้เคร่ืองอ่านความเข้มส ีเช่น Microplate Reader 

 

 

 

 

_______________________________ 

2/ ที่มา: ดัดแปลงจากมาตรฐาน ISO เร่ือง Cereals, pulses and milled products – Sampling of static 

batches (ISO13690) 

ง ค 

ข ก 
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ภาคผนวก ก 

ตวัอย่างแบบบนัทึกขอ้มูล 

ตวัอย่างแบบบนัทึกที่ 1 ขอ้มูลการคดัแยกเมล็ดถัว่ลิสงและสิง่แปลกปลอม 

วนัที่ 
รหสั

รุ่น 

น ้ าหนกั

รุ่น 

(kg) 

เมล็ดถัว่ลิสงที่มีขอ้บกพร่อง 

น ้ าหนกัของ

เมล็ดถัว่ลิสงที่

คดัได ้(kg) 

ปริมาณ 

อะฟลาทอกซิน

ทั้งหมด (μg/kg) 

การจดัการกบัเมล็ดถัว่ลิสงที่มี

ขอ้บกพร่อง  

(จ าหน่ายเป็นวตัถุดิบเพือ่ผลิตปุ๋ ย/

วตัถุดิบเพือ่ผลิตอาหารสตัว/์ท าลาย)  

ผูร้บั

ซ้ือ 

ปริมาณ

(kg) 

ลงช่ือ

ผูป้ฏิบติังาน 

   เมลด็ขึ้นรา/เมลด็ที่มีร่องรอยการท าลายจากศตัรพืูช       

เมลด็งอก/เมลด็แตกหัก/เมลด็เสยีหายอื่นๆ เช่น 

เมลด็ลีบ เมลด็เสยีหายจากความเยน็หรือเคร่ืองจักรกล 

เมลด็มีสหีรือกลิ่นผิดปกติ 

     

   เมลด็ขึ้นรา/เมลด็ที่มีร่องรอยการท าลายจากศตัรพืูช       

เมลด็แตกหัก/เมลด็งอก/เมลด็เสยีหายอื่นๆ เช่น 

เมลด็ลีบ เมลด็เสยีหายจากความเยน็หรือเคร่ืองจักรกล

เมลด็มีสหีรือกลิ่นผิดปกติ 

     

   เมลด็ขึ้นรา/เมลด็ที่มีร่องรอยการท าลายจากศตัรพืูช       

เมลด็แตกหัก/เมลด็งอก/เมลด็เสยีหายอื่นๆ เช่น 

เมลด็ลีบ เมลด็เสยีหายจากความเยน็หรือเคร่ืองจักรกล

เมลด็มีสหีรือกลิ่นผิดปกติ 

     

ลงช่ือ.............................................................................................ผู้ควบคุม 
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ตวัอย่างแบบบนัทึกที่ 2 ขอ้มูลปริมาณอะฟลาทอกซินหลงัขั้นตอนการคดัแยกเมล็ดถัว่ลิสง/ 

ระหว่างการเก็บรกัษา 

วนัที ่ รหสัรุ่น น ้าหนกัรุ่น  

(kg) 

ปริมาณอะฟลาทอกซิน 

(μg/kg) 

ปริมาณอะฟลาทอกซินหลงัการคดัซ ้ า1/ 

(μg/kg)  

ลงช่ือ

ผูป้ฏิบติังาน 

      

      

      

      

      

      

      

      

1/ กรณีพบปริมาณอะฟลาทอกซินเกนิ 20 μg/kg ในการคัดแยกเมลด็คร้ังแรก 

ลงช่ือ.............................................................................................ผู้ควบคุม 
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