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ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  
มกอช. 9002 เร่ือง สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และ มกอช. 9003 เร่ือง สารพิษตกคาง : 
ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่ปนเปอนจากสาเหตุที่ไมอาจหลีกเล่ียงได ไปแลวนั้น เพ่ือใหการชักตัวอยาง
เพ่ือตรวจหาสารพิษตกคางเพ่ือประเมินความสอดคลองตามมาตรฐานดังกลาว รวมทั้งการชักตัวอยางเพ่ือ
ตรวจหาสารพิษตกคางตามวัตถุประสงคอ่ืน เชน การตรวจสอบสินคาสงออกและนําเขา เปนไปตามแนวทาง
ของมาตรฐานระหวางประเทศ เปนที่ยอมรับของผูเก่ียวของในประเทศและตางประเทศ ลดขอขัดแยงที่อาจ
เกิดข้ึนจากความแตกตางของวิธีชักตัวอยางของคูคา กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดจัดทําวิธีชักตัวอยาง
เพ่ือตรวจหาสารพิษตกคางข้ึน โดยมีสาระเปนไปตามเอกสาร CAC/GL 33-1999  ที่จัดทําโดย
คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาหารระหวางประเทศของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับเบิลยู เอช 
โอ (Codex Alimentarius Commission –CAC, Joint FAO/WHO Food Standards Programme) และ
ประกาศใชเปนมาตรฐานอาหารระหวางประเทศ เพ่ือใหประเทศตางๆ นําไปอางอิงในการปฏิบัติ 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง 

FAO/WHO. 1999. Recommended Methods of Sampling for the Determination of Pesticide 
Residues for Compliance with MRLs (CAC/GL 33-1999). Joint FAO/WHO Food Standards 
Programme, FAO, Rome.  
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มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
วิธีชักตัวอยางเพือ่ตรวจหาสารพิษตกคาง 

1 ขอบขาย  

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาตินี้ กําหนดวิธีชักตัวอยางสินคาเกษตรและอาหาร ที่เปนตัวแทน
จากรุน เพ่ือใชตรวจหาสารพิษตกคาง และนํามาเทียบกับคามาตรฐานปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 
(maximum residue limit: MRL) 

2 นิยาม 

ใหใชคํานิยามตามที่กําหนดใน มกอช. 9002 มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เร่ือง สารพิษ
ตกคาง: ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด และท่ีกําหนดดังตอไปนี ้

2.1  รุน (lot) หมายถึง ปริมาณสินคาที่สงมอบในครั้งเดียวกัน  โดยเจาหนาที่ชักตัวอยางตองทราบหรือ
สันนิษฐานไดวามีลักษณะเฉพาะเปนรูปแบบเดียวกัน เชน แหลงกําเนิด (origin) ผูผลิต (producer) แบบ  
ผูบรรจุ แบบการบรรจุ เครื่องหมาย ผูสงมอบ 

รุนที่นาสงสัย (suspect lot) หมายถึง รุนที่มีเหตุใหสงสัยวาอาจมีสารพิษตกคางในปริมาณที่เกินคา MRL  

รุนที่ไมนาสงสัย (non-suspect lot) หมายถึง รุนที่ไมมีเหตุใหสงสัยวามีสารพิษตกคางในปริมาณที่เกินคา MRL  
หมายเหตุ   1) หากสินคาที่สงมอบ(consignment) แตละคร้ังประกอบดวยตัวอยางจากหลายรุนที่ระบุวา
มาจากผูผลิตหลายราย ใหพิจารณาแตละรุนแยกกัน 
 2) สินคาที่สงมอบ อาจประกอบดวยหนึ่งรุนหรือหลายรุนก็ได 
 3) ถาไมไดมีการระบุขนาด (size) หรือขอบเขต (boundary) ของแตละรุนในสินคาที่สงมอบ 
ขนาดใหญ อาจพิจารณาใหแตละกลุมของสินคาชุดหนึ่งๆ คือหนึ่งรุน เชน ตัวอยางในรถพวงหรือ
รถบรรทุกแตละคัน หรือเรือแตละลํา ถือวาเปนตัวอยางแตละรุนแยกกัน 
 4) สินคาหนึ่งรุนอาจเปนการผสมของสินคาหลายช้ันคุณภาพปนกัน  หรือสินคาที่ผาน
กระบวนการผลิต (manufacturing process) แยกกัน 

2.2  ตัวอยาง (sample) หมายถึง ตัวอยางหนึ่งหนวยหรือมากกวาที่สุมจากประชากรของหนวยตัวอยาง
นั้น หรือปริมาณสวนหนึ่งที่สุมจากสินคาที่มีขนาดปริมาณมาก   วัตถุประสงคเพ่ือใหไดตัวอยางที่เปน
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ตัวแทนของรุนหรือตัวอยางรวม หรืออ่ืนๆ เพ่ือใชในการวิเคราะหหาปริมาณสารพิษตกคาง โดยอาจไม
เหมาะสมสําหรับการตรวจวิเคราะหดานอื่นๆ 

2.3 หนวยตัวอยาง (unit) หมายถึง สวนที่เล็กที่สุดในรุน ที่นําออกมาเพื่อรวมกันเปนตัวอยางข้ันตน
ทั้งหมดหรือบางสวน 

หมายเหตุ ควรจําแนกหนวยตัวอยางเปนดังนี้ 
 1) ผักและผลไมสด: ผักทั้งตน ผลไมทั้งผล หรือ ผลไมทั้งพวง (เชน ลําไย ล้ินจี ่องุน) ใหถือวา
คือหนึ่งหนวยตัวอยาง ยกเวนในกรณีที่หนวยตัวอยางมีขนาดเล็ก หนวยตัวอยางของผลิตภัณฑที่มีขนาดเล็ก
และอยูในภาชนะบรรจุ ใหดูขอ 4) กรณีที่ใชอุปกรณชักตัวอยางใหถือวาสวนของตัวอยางที่ไดคือหนวย
ตัวอยาง โดยไมทําใหเกิดความเสียหายตอตัวอยาง สําหรับไข ผักผลไมสด ตองไมตัดหรือทําใหแตก 

2) สัตวใหญ หรือ สวนหรืออวัยวะของสัตวใหญ: หนวยตัวอยางอาจไดจากการตัดชิ้นสวน
ของสัตวใหญ หรืออวัยวะทั้งช้ินหรือบางสวน  

3) สัตวเล็ก หรือ ช้ินสวนหรืออวัยวะของสัตวเล็ก: หนวยตัวอยางอาจหมายถึง สัตวทั้งตัว หรือ 
ช้ินสวนของสัตวเล็กหรืออวัยวะทั้งชิ้น หนวยตัวอยางที่บรรจุในภาชนะบรรจุ ใหดูขอ 4)   กรณีที่ใชอุปกรณ
ชักตัวอยางตองไมมีผลตอปริมาณสารพิษตกคางและใหถือวาสวนของตัวอยางที่ไดคือหนวยตัวอยาง 

4) ตัวอยางที่อยูในภาชนะบรรจุ: หนวยตัวอยาง คือ ตัวอยางที่อยูในภาชนะบรรจุที่เล็กที่สุด 
ถาภาชนะบรรจุนั้นยังมีขนาดใหญ ใหชักตัวอยางตามขอ 5)   ถาภาชนะบรรจุนั้นมีขนาดเล็กมาก หนวย
ตัวอยางอาจไดมาจากหลายภาชนะบรรจุหอรวมกัน 

5) ปริมาณบรรจุขนาดใหญ (bulk materials or large packages): (เชน ถังขนาด 200 l  
เนยแข็งกอนใหญ ขาวสารกระสอบ) ซึ่งอาจมีขนาดใหญเกินไปที่จะใชเปนตัวอยางข้ันตน   กรณีนี้หนวย
ตัวอยางไดมาจากการชักตัวอยางโดยใชอุปกรณชักตัวอยาง 

2.4  ตัวอยางข้ันตน (primary sample) หมายถึง หนวยตัวอยางหนึ่งหนวยหรือมากกวาที่ชักออกมาจาก
ตําแหนงเดียวกันในรุน 
หมายเหตุ 1) การเลือกตําแหนงในการชักตัวอยางข้ันตนจากรุนควรเปนแบบสุม แตในกรณีที่ไมสามารถ
ปฏิบัติได ควรชักตัวอยางโดยใชวิธีสุมจากตําแหนงตางๆ ของรุนที่สามารถเขาชักตัวอยางได 
 2) จํานวนหนวยตัวอยางที่ตองการสําหรับ  ตัวอยางข้ันตนหนึ่งตัวอยาง ควรพิจารณาจากขนาด
ตัวอยาง และจํานวนตัวอยางที่นอยที่สุดของตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ (laboratory sample) ที่ตองการ 
 3) พืช ไข นมและผลิตภัณฑนม หากชักตัวอยางข้ันตนมากกวาหนึ่งตัวอยางจากรุน ตัวอยาง
ข้ันตนแตละตัวอยางที่นํามารวมกันเปนตัวอยางรวม ควรมีสัดสวนใกลเคียงกัน 
 4) กรณีที่หนวยตัวอยางมีขนาดกลางหรือใหญ และการผสมตัวอยางรวมไมสามารถทําใหได
ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการที่เปนตัวแทนที่ดีข้ึนได หรือกรณีที่หนวยตัวอยาง (เชน ไข ผลไมเนื้อนิ่ม) 
จะไดรับความเสียหายจากการผสมนั้น อาจชักตัวอยางข้ันตนแบบสุม เพ่ือใหไดตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการจํานวนหลายซ้ํา (replicate) 
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 5) หากมีการเก็บตัวอยางข้ันตนเปนระยะ ระหวางที่มีการขนยายรุนเขาหรือออกนั้น ตําแหนง
ที่เก็บตัวอยางหมายถึง เวลาที่เก็บตัวอยางนั้น 
 6) ตัวอยางข้ันตนตองไมไดมาจากการตัดหรือหักหนวยตัวอยางออก ยกเวนในกรณีที่มี
ขอกําหนดใหแบงตัวอยางเปนหนวยตัวอยางไดตามตารางที่ 3 

2.5  ตัวอยางรวม (bulk sample)  

เนื้อสัตวและสัตวปก ตัวอยางข้ันตนใหถือวาเปนตัวอยางรวม 

ผลิตภัณฑนอกเหนือจากเนื้อสัตวและสัตวปก หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการรวมและผสมอยางดีของ
ตัวอยางข้ันตนหลายตัวอยางจากรุนเดียวกัน 

หมายเหตุ   1) ตัวอยางข้ันตนตองมากพอสําหรับรวมเปนตัวอยางรวมแลวเพียงพอเพื่อชักตัวอยางสง
หองปฏิบัติการทั้งหมดได 
 2) ในกรณีตองเตรียมตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการหลายตัวอยางแยกกันในระหวางการ
รวบรวมตัวอยางข้ันตน (เนื่องจากลักษณะตัวอยางไมสามารถผสมใหรวมเปนเนื้อเดียวได) ตัวอยางรวม 
จะหมายถึง ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการทั้งหมดที่เตรียมในขณะที่ชักตัวอยางจากรุนนั้น 

2.6 ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ (laboratory sample) หมายถึง ตัวอยางที่สงหองปฏิบัติการหรือที่
หองปฏิบัติการไดรับ ซึ่งไดจากการชักจากตัวอยางรวมและมีปริมาณเพียงพอที่ใชเปนตัวแทนได 

หมายเหตุ 1) ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ อาจเปนสวนใดสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของตัวอยางรวม 
 2) ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการไมควรไดมาจากการตัดหรือแบงหนวยตัวอยางออก ยกเวน
ในกรณีที่มีขอกําหนด ใหสามารถแบงเปนหนวยตัวอยางไดตามตารางที่ 3 
 3) อาจเตรียมตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะหซ้ําก็ได 

2.7 ตัวอยางที่ใชวิเคราะห (analytical sample) หมายถึง สวนของตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการที่เตรียม
ข้ึนเพื่อใชวิเคราะห โดยแยกสวนของผลิตภัณฑที่ตองการวิเคราะห แลวนํามาผสม บด สับละเอียด ฯลฯ 
เพ่ือใหสวนที่แยกเพื่อใชในการวิเคราะหมีความคลาดเคลื่อนจากการชักตัวอยางนอยที่สุด 

หมายเหตุ   การเตรียมตัวอยางที่ใชวิเคราะหตองคํานึงถึง วาการกําหนดคา MRL ของสินคานั้น ระบุวาใชกับสวน
ใดของสินคา ดังนั้นในบางกรณีตัวอยางที่ใชวิเคราะหอาจจะรวมถึงสวนที่บริโภคไมได (เชน เปลือกผลไม) ดวย  

2.8 สวนที่ใชวิเคราะห (analytical portion) หมายถึง ปริมาณตัวอยางที่เปนตัวแทนของสวนตัวอยางที่
นํามาจากตัวอยางที่ใชวิเคราะหที่มีขนาดเหมาะสมสําหรับการวัดปริมาณสารพิษตกคาง 

หมายเหตุ   การชักสวนที่ใชในการวิเคราะหอาจใชอุปกรณชักตัวอยางชวยได 

2.9  การชักตัวอยาง (sampling) หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินงานเพื่อใหไดตัวอยาง 

2.10 อุปกรณชักตัวอยาง (sampling device) หมายถึง  
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(1) เครื่องมือ เชน ชอนตัก กระบวย (dipper) สวานเจาะ มีด หรือหลาว (spear) ที่ใชแยกหนวยตัวอยาง
ออกจากกองตัวอยางรวม ออกจากภาชนะบรรจุ  (เชน กระสอบขาวสาร ถัง 200 l  เนยแข็งกอนใหญ) 
หรือออกจากหนวยตัวอยางของเนื้อสัตวหรือสัตวปก ซึ่งมีขนาดใหญมากเกินกวาที่จะใชเปนตัวอยางข้ันตน 
หรือ 
(2) เครื่องมือ เชน กลองแบงตัวอยาง (riffle box) ที่ใชในการเตรียมตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการจาก
ตัวอยางรวม หรือใชเตรียมสวนที่ใชวิเคราะหจากตัวอยางที่ใชวิเคราะห  

หมายเหตุ 1) อุปกรณเฉพาะสําหรับชักตัวอยางมีอธิบายในมาตรฐาน ISO 950:1974, ISO 951:1974, 
ISO 1839:1980 และ IDF 50C: 1995 
 2) การใชมือชักตัวอยางวัสดุประเภทฟางขาวหรือใบไม ใหถือวามือของเจาหนาที่ชักตัวอยาง
คืออุปกรณชักตัวอยางดวย 

2.11 เจาหนาที่ชักตัวอยาง (sampling officer) หมายถึง บุคคลที่ผานการฝกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอน
ดําเนินงานในการชักตัวอยาง และในกรณีที่จําเปนบุคคลนั้นตองไดรับการรับรองโดยหนวยงานที่มีอํานาจ
หนาที่ 

หมายเหตุ เจาหนาที่ชักตัวอยางมีหนาที่รับผิดชอบขั้นตอนการชักตัวอยางทั้งหมด รวมถึงการเตรียม 
บรรจุ และขนสงตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ เจาหนาที่ชักตัวอยางตองปฏิบัติตามขั้นตอนการชัก
ตัวอยางอยางเครงครัด บันทึกขอมูลทั้งหมดเกี่ยวกับตัวอยางใหครบถวนสมบูรณ และตองประสานงานกับ
หองปฏิบัติการอยางใกลชิด 

2.12 ขนาดตัวอยาง (sample size) หมายถึง จํานวนของหนวยตัวอยางหรือปริมาณของสินคาที่รวมกัน
เปนตัวอยาง 

3 หลักการ 

3.1  MRL กําหนดจากขอมูลการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตร อาหารที่ไดมาจากสินคาที่มีสารพิษตกคาง
เปนไปตาม MRL ถือวาอยูในระดับยอมรับไดในทางพิษวิทยา 

3.2  คา MRL ของพืช ไข หรือผลิตภัณฑนม พิจารณาจากปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดที่คาดวาจะพบใน
ตัวอยางซึ่งไดจากการรวมหนวยตัวอยางหลายๆ หนวยของผลิตภัณฑ และเปนตัวแทนปริมาณสารพิษ
ตกคางเฉล่ียในแตละรุน   สวนคา MRL ของเนื้อสัตวและสัตวปกนั้น พิจารณาจากปริมาณสารพิษตกคาง
สูงสุดที่คาดวาจะพบในเนื้อเย่ือของสัตวแตละตัว 

3.3  คา MRL สําหรับเนื้อสัตวและสัตวปก ตัวอยางข้ันตนแตละตัวอยางจะเทียบเทากับตัวอยางรวม 
ในขณะที่คา MRL ของพืช ไข หรือผลิตภัณฑนม จะใชกับตัวอยางรวมที่ไดจากการรวมตัวอยางข้ันตน 1 
ตัวอยาง ถึง 10 ตัวอยาง 
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4 ขั้นตอนดําเนินงานในการชักตัวอยาง 

แผนภาพขั้นตอนดําเนินงานในการชักตัวอยาง เนื้อสัตวและสัตวปก และผลิตภัณฑอ่ืน ใหเปนไปตาม
ภาคผนวก ก.1 และ ก.2 
การชักตัวอยางธัญพืช (grain) หรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่ขนสงในปริมาณมาก อาจใช ISO 950:1979 มา
ประยุกตใชได 

4.1 ขอควรระวัง  

ตองปองกันการปนเปอนและการเสื่อมสภาพของตัวอยางในทุกข้ันตอน เนื่องจากอาจมีผลกระทบตอผลการวิเคราะห  

ควรชักตัวอยางแยกแตละรุนที่ตองการทดสอบความสอดคลองกับ MRL 

4.2 การชักตัวอยางขั้นตน 

จํานวนตัวอยางข้ันตนที่นอยที่สุดที่ตองชักจากแตละรุน ใหเปนไปตามตารางที่ 1 หรือตารางที่ 2 (ในกรณี
ที่เปนรุนที่นาสงสัยของเนื้อสัตวหรือสัตวปก) ตัวอยางข้ันตนแตละตัวอยางในรุน ควรชักมาจากตําแหนงที่
เลือกแบบสุมเทาที่ปฏิบัติได ทั้งนี้ตัวอยางข้ันตนที่ไดตองมีปริมาณเพียงพอที่จะใชเปนตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการ 

อุปกรณชักตัวอยางธัญพืช (grain) ถ่ัวเมล็ดแหง และชา อธิบายไวในมาตรฐาน ISO สวนอุปกรณชัก
ตัวอยางจากนมและผลิตภัณฑนม อธิบายไวในมาตรฐาน IDF 

4.3 การเตรียมตัวอยางรวม 

4.3.1  ข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับเนื้อสัตวและสัตวปก ใหเปนไปตามตารางที่ 3 
ตัวอยางข้ันตนแตละตัวอยางใหถือวาเปนตัวอยางรวมที่แยกกันหนึ่งตัวอยาง 
4.3.2  ข้ันตอนการดําเนินงานสําหรับพืช ไข และผลิตภัณฑนม ใหเปนไปตามตารางที่ 4 และ 5 
ใหนําตัวอยางข้ันตนมารวมและผสมกันใหดีเพ่ือใหไดเปนตัวอยางรวมถาทําได 
4.3.3  ข้ันตอนทางเลือกสําหรับกรณีที่ไมสามารถหรือไมควรผสมตัวอยางข้ันตนใหเปนตัวอยางรวม หาก
หนวยตัวอยางเสียหายไดงาย (และอาจมีผลกระทบตอผลการวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง) จากการ
ผสมหรือแบงตัวอยางรวมออกเปนหนวยยอย หรือหนวยตัวอยางมีขนาดใหญจนไมสามารถนํามาผสมให
เกิดการกระจายตัวของสารพิษตกคางอยางสม่ําเสมอได  ใหชักหนวยตัวอยางแบบสุมเพื่อใหไดจํานวนซ้ํา
ของตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการตามตองการในขณะเก็บตัวอยางข้ันตน ในกรณีนี้ผลการวิเคราะหที่จะ
นําไปใช คือ คาเฉล่ียของผลวิเคราะหตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ 
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4.4  การเตรียมตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ 

หากตัวอยางรวมมีปริมาณมากกวาที่ตองการใชเปนตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ ใหแบงตัวอยางรวม
ออกเปนสวนๆ เพ่ือเปนตัวแทนของตัวอยางได อาจใชอุปกรณชักตัวอยางหรือวิธีการลดขนาดแบบตางๆ 
ได แตตองไมตัด แบง ผักผลไมสดและไข  ในกรณีที่ตองการตัวอยางเพื่อวิเคราะหซ้ํา ควรชักตัวอยางสง
หองปฏิบัติการซ้ํา ออกมาในขั้นตอนนี้ หรือ เตรียมเหมือนขอ 4.3.3 ขนาดตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ
ที่เล็กที่สุดที่ตองการ กําหนดไวในตารางที่ 3, ตารางที่ 4 และตารางที่ 5 

4.5  การบันทึกการชักตัวอยาง 

เจาหนาที่ชักตัวอยางตองบันทึกลักษณะธรรมชาติ ที่มาของรุน เจาของ ผูจัดสงหรือผูนําสง วันและ
สถานที่ๆชักตัวอยาง และขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ถามีการปฏิบัติที่ตางออกไปจากวิธีที่แนะนําตองบันทึกไว 
และตองมีสําเนาพรอมลายเซ็นกํากับมากับตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการแตละซ้ําดวย สําเนาดังกลาวตอง
ใหเจาหนาที่ 1 ชุด ใหเจาของตัวอยาง หรือผูแทน 1 ชุด ไมวาเขาเหลานั้นจะไดรับตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการที่จัดใหหรือไม ในกรณีบันทึกการชักตัวอยางทําโดยคอมพิวเตอร ใหแจกจายใบบันทึก
ขอมูลไปยังผูรับตางๆ ในลักษณะเดียวกับที่กลาวขางตน และเก็บหลักฐานการแจกจายบันทึกขอมูลไวเพ่ือ
การตรวจสอบไดดวย 

4.6  การบรรจุและการขนสงตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ 

ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการตองใสในภาชนะที่สะอาด และไมทําปฏิกิริยารวมทั้งปองกันการปนเปอน 
การเสียหาย หรือการรั่ว ภาชนะบรรจุควรปดผนึก ติดฉลากใหและแนบบันทึกการชักตัวอยางไวดวย  ใน
กรณีที่ใชบารโคด ควรระบุรหัสขอมูลที่เปนอักษร หรือตัวเลขกํากับไวดวย ตองสงตัวอยางไปยัง
หองปฏิบัติการโดยเร็วที่สุดเทาที่จะปฏิบัติได และหลีกเล่ียงการเสื่อมสภาพของตัวอยางในขณะขนสง เชน 
ตัวอยางสดควรเก็บในสภาพแชเย็น   ตัวอยางแชเยือกแข็งตองอยูในสภาพเยือกแข็ง ตัวอยางที่เปน
เนื้อสัตวและสัตวปกใหแชเยือกแข็งกอนที่ขนสง นอกจากสงถึงหองปฏิบัติการไดกอนเนาเสีย 

4.7  การเตรียมตัวอยางที่ใชวิเคราะห 

บันทึกการรับตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการตองระบุเลขรับเฉพาะของตัวอยางนั้น รวมทั้งวันที่รับและ
ขนาดของตัวอยางไวดวย แยกตัวอยางเฉพาะสวนที่ใชวิเคราะหทันทีที่ปฏิบัติได   ในกรณีที่ตองนําสวนที่
ไมวิเคราะหมาคํานวณปริมาณสารพิษตกคางดวย ใหแยกบันทึกน้ําหนักของแตละสวน 

4.8  การเตรียมและการเก็บรักษาสวนที่ใชวิเคราะห 

ตัวอยางที่ใชวิเคราะหตองบดใหละเอียดและผสมใหเขากันอยางดี เพ่ือใหสามารถดึงสวนที่ใชวิเคราะหที่
เปนตัวแทนที่ดีได   และบันทึกวิธีการบดและการผสมตัวอยางที่ใชวิเคราะห  ซึ่งตองเปนวิธีที่ไมมีผลตอ
ปริมาณสารพิษตกคางที่มีอยูในตัวอยางที่ใชวิเคราะห 
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เพ่ือความเหมาะสมอาจเตรียมตัวอยางที่ใชวิเคราะหภายใตสภาวะพิเศษ เชน ที่อุณหภูมิต่ํากวา 0°C 
เพ่ือใหเกิดผลเสียนอยที่สุด 

ในกรณีที่วิธีการเตรียมตัวอยางมีผลตอปริมาณสารพิษตกคางและไมมีวิธีอ่ืนที่เหมาะสม ใหนําหนวย
ตัวอยางทั้งหนวยหรือสวนที่แบงมาจากหนวยตัวอยางมาเปนสวนที่ใชวิเคราะห   หากสวนที่ใชวิเคราะหมา
จากสวนนอยหรือบางสวนซึ่งไมสามารถเปนตัวแทนของตัวอยางที่ใชวิเคราะห ใหวิเคราะหซ้ําหลายครั้ง
เพ่ือใหทราบความไมแนนอนของคาเฉล่ีย 

ถาตองเก็บรักษาสวนที่ใชวิเคราะหกอนทําการวิเคราะห วิธีการและระยะเวลาในการเก็บรักษาตองไมมี
ผลกระทบตอปริมาณสารพิษตกคางที่มีอยู และใหเก็บสวนที่ใชวิเคราะหที่สํารองไว เพ่ือวิเคราะหซ้ําหรือ
ยืนยันผลการวิเคราะห 

5  เกณฑการพิจารณาความสอดคลอง 

5.1  ผลการวิเคราะหตองไดมาจากตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการหนึ่งตัวอยางหรือมากกวาที่ชักมาจาก
รุนนั้น และอยูในสภาพที่เหมาะสมตอการวิเคราะห ผลการวิเคราะหตองสนับสนุนโดยขอมูลการควบคุม
คุณภาพการวิเคราะหที่เปนที่ยอมรับ (เชน ขอมูลการสอบเทียบเครื่องมือและการพิจารณาคา recovery 
ของสารพิษตกคาง อางอิงจากเอกสาร Guidelines on good laboratory practice in pesticide residue 
analysis, Section 4.2, Codex Alimentarius, Volume 2) และผลการวิเคราะหตองไมนําคา recovery มา
ปรับแก 

หากปริมาณสารพิษตกคางที่พบในตัวอยางเกินคา MRL ที่กําหนด ใหยืนยันชนิดและปริมาณของสารพิษ
ตกคางนั้น โดยนําสวนที่ใชวิเคราะหหนึ่งตัวอยางหรือมากกวา ที่ไดจากตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการเดิม
มาวิเคราะหซ้ํา   

5.2  คา MRL ใชกับตัวอยางรวม 

5.3  รุนมีความสอดคลองกับ MRL ตอเมื่อผลการวิเคราะหสารพิษตกคางไมเกินคา MRL  

5.4  เมื่อผลการวิเคราะหของตัวอยางรวมมีคาสูงกวาคา MRL การตัดสินวารุนนั้นไมสอดคลองกับ MRL 
ใหพิจารณาจาก 

 1) ผลการวิเคราะหของตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ 1 ตัวอยาง หรือมากกวา     และ 
 2) ความแมนและความเที่ยงของการวิเคราะห โดยพิจารณาจากขอมูลการควบคุมคุณภาพการ
วิเคราะหที่เปนที่ยอมรับ 
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ตารางที่ 1  ตัวอยางขั้นตนที่นอยที่สุดที่ชักจากหนึ่งรุน 
(ขอ 4.2) 

รายการ ตัวอยางขั้นตนที่นอยที่สุดที่
ชักจากหนึ่งรุน (ตัวอยาง) 

1. เนื้อสัตว และสัตวปก 
      รุนทีไ่มนาสงสัย 
      รุนทีน่าสงสัย 
2. ผลิตภัณฑอ่ืนๆ 
      2.1 ผลติภัณฑที่บรรจุในภาชนะบรรจ ุหรือปริมาณบรรจุ
ขนาดใหญ ทีสั่นนิษฐานวาผสมเขากันด ีหรือผสมเปนเนื้อ
เดียวกัน 
      2.2 ผลติภัณฑที่บรรจุในภาชนะบรรจ ุหรือปริมาณบรรจุ
ขนาดใหญ แตอาจผสมไมดีหรือไมเปนเนื้อเดียวกัน  
ใหชักตัวอยางดังนี ้
      น้าํหนักของรุน (กิโลกรัม) 
      < 50 
      50 ถึง 500 
      > 500 
หรือ 
      จาํนวนของกระปอง กลอง หรือภาชนะบรรจุอ่ืนๆ ในรุน 
       1 ถึง 25 
       26 ถึง 100  
       > 100 

 
1 

เปนไปตามตารางที่ 2 
 

1 
 
 
 

 

 

3 
5 
10 
 
 
1 
5 
10 

 
หมายเหตุ  ผลิตภัณฑประเภทสินคาข้ันตนที่ไดจากพืชที่ประกอบดวยหนวยตัวอยางขนาดใหญ 
จํานวนตัวอยางข้ันตนที่นอยที่สุดจะตองสอดคลองกับจํานวนหนวยตัวอยางที่นอยที่สุดที่ตองการสําหรับ
ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ (ดูตารางที่ 4) 
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ตารางที่ 2  ตวัอยางขั้นตนนอยที่สุดที่ชักจากหนึ่งรุนสําหรับเน้ือสตัวหรือเน้ือสัตวปกในรุนที่นาสงสัย 
(ขอ 4.2) 

ตัวอยางนอยสุด (n0) ที่ชัก ที่ระดับความนาจะเปน : (ตัวอยาง) โอกาสพบปริมาณสารพิษ
ตกคางไมสอดคลองกับ

เกณฑกําหนด  
(เปอรเซ็นตของทั้งหมด) 

90% 95% 99% 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
1 

0.5 
0.1 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
11 
15 
22 
45 
231 
460 

2,302 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
11 
14 
19 
29 
59 
299 
598 

2,995 

2 
3 
4 
5 
7 
9 
11 
13 
17 
21 
29 
44 
90 
459 
919 

4,603 
 
หมายเหตุ (1) ตารางนี้ถือวาเปนการชกัตัวอยางแบบสุม (random sampling) 
  (2) เมื่อจํานวนของตัวอยางข้ันตนที่กําหนดในตารางที่ 2 มีมากกวา 10 % ของจํานวน
หนวยตัวอยางในรุนทั้งหมด อาจลดจาํนวนตัวอยางข้ันตนลงได โดยคาํนวณ ตามสตูรดังนี้ : 
 

n =        n0         

                                1 + (n0   - 1 ) / N                                              
                              

 เมื่อ     n คือ จํานวนตัวอยางข้ันตนที่นอยที่สุดที่ชัก 
          n0 คือ จํานวนตัวอยางเร่ิมตนที่กําหนดในตารางที ่2 
                    N คือ จํานวนหนวยตัวอยางทั้งหมดในรุน 
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  (3) ในกรณีที่ดึงตัวอยางข้ันตนมา 1 ตัวอยาง ความนาจะเปนที่จะตรวจพบสารพิษ
ตกคางทีไ่มสอดคลองตามขอกําหนดมคีาเทากับระดับปริมาณสินคาในรุนที่มีสารพษิตกคางไมสอดคลอง
กับขอกําหนด 
  (4) ระดับคาความนาจะเปนหรือระดับความไมสอดคลองอ่ืนๆ ที่ไมมีอยูในตาราง 
จํานวนของตัวอยางที่ตองดึงจะคํานวณจาก : 
 
     1 – p = ( 1 – i ) n 

 

  เมื่อ  p คือ ระดับความนาจะเปน  
  i คือ ระดับความไมสอดคลองตามขอกําหนด (คาทั้งสองอยูในรูปสัดสวน ไมใชรอยละ)  
  n คือ จํานวนตัวอยาง 
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ตารางที่ 3  เน้ือสัตวและสตัวปก : ลักษณะตัวอยางขั้นตนและปริมาณนอยที่สุดของ 
                             ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ 

(ขอ 4.3 และขอ 4.4) 

ประเภทสินคา ตัวอยาง
ชนิดสินคา 

ลักษณะของ 
ตัวอยางขั้นตนที่เก็บ 

ปริมาณนอยที่สุดของ 
ตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการ 

1. เนื้อสัตวเล้ียงลูกดวยนม 
หมายเหตุ กรณี MRL สําหรบัวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ละลายในไขมนั ใหชักตัวอยางตามขอ 2 ดานลาง 

1.1 สัตวขนาดใหญ   
ซากทั้งตัว หรือครึ่งตัว ที่มีน้ําหนักอยาง
นอย 10 kg 

โค กระบือ 
แกะ 
สุกร 

กระบังลมทั้งหมดหรือบางสวน ถา
จําเปนอาจเพิ่มกลามเนื้อคอ 

0.5 kg 

1.2 สัตวขนาดเล็ก 
ซากทั้งตัว 

กระตาย ทั้งซาก หรือ สวนหลัง (hind 
quarter) 

0.5 kg หลังจากเอา
หนังและกระดูกออก 

1.3 สวนของเนื้อสัตว 
สด/ แชเย็น / แชแข็ง  
ในภาชนะบรรจุ  หรือ อ่ืนๆ 

ซากหนึ่งในสี ่
(quarter) 
เน้ือสันนอก 
(chops) 
สเต็ค 
(steak) 
เน้ือสวนไหล 
หรือ 
ขาหนา 
(shoulder)  

ทั้งหมดของหนวย หรือ  
สวนหนึ่งของหนวยขนาดใหญ 

0.5 kg หลังจากเอา 
กระดูกออก 

1.4 สวนของเนื้อสัตว 
แชแข็งทั้งกอน 

ซากหนึ่งในสี่
เน้ือสันนอก  

ชิ้นสวนแชแข็งตัดขวางจากภาชนะ
บรรจุ หรือ ทั้งหมด (หรือสวน
หนึ่ง) ของเนื้อแตละสวน 

0.5 kg หลังจากเอา 
กระดูกออก 

2. ไขมันสัตวเล้ียงลูกดวยนม รวมทั้งไขมันในซาก  
หมายเหตุ ตัวอยางของไขมันในขอ 2.1, ขอ 2.2 และขอ 2.3 อาจใชวิเคราะหความสอดคลองสําหรับปริมาณสารพิษ
ตกคางในไขมัน หรือในตัวอยางเน้ือสัตวทั้งชิ้น ขึ้นอยูกับคา MRL ที่กําหนด 
2.1 สัตวขนาดใหญในโรงฆา  
ซากทั้งตัว หรือครึ่งตัว ที่มีน้ําหนัก
อยางนอย 10 kg  

โค 
แกะ 
สุกร 

ไขมันจากไต ชองทอง หรือใต
ผิวหนังที่ตัดมาจากสัตวหนึ่งตัว 

0.5 kg 

2.2 สัตวขนาดเล็ก 
ซากทั้งตัว หรือครึ่งตัว ที่มีน้ําหนัก 
นอยกวา 10 kg 

 ไขมันจากชองทอง หรือใตผิวหนังที่
ตัดมาจากสัตวหนึ่งตัวหรือมากกวา  

0.5 kg 



มกอช. 9025 - 2551 12

ประเภทสินคา ตัวอยาง
ชนิดสินคา 

ลักษณะของ 
ตัวอยางขั้นตนที่เก็บ 

ปริมาณนอยที่สุดของ 
ตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการ 

2.3 สวนของเนื้อสัตว 
 

ขา 
เน้ือสันนอก 
สเต็ค  
 

ไขมันที่มองเหน็ (ตัดแตงมาจาก 1 
หนวยตัวอยางหรือมากกวา) หรือ
กรณีที่ไมสามารถตัดแตงไขมันออก
ได ใหใชทั้งหมดหรือสวนของหนวย
ตัวอยาง  

0.5 kg 

2.4 เนื้อเยื่อไขมันของสัตวที่เปน
ภาชนะบรรจุ ขนาดใหญ  

 ตัวอยางที่ชักมาโดยใชอุปกรณชัก
ตัวอยางจากอยางนอย 3 ตําแหนง 

0.5 kg 

3. เคร่ืองในของสัตวเล้ียงลูกดวยนม  
3.1 ตับ 
สด / แชเย็น / แชแข็ง 

 ตับทั้งกอน หรือบางสวน  0.4 kg 

3.2 ไต  
สด / แชเย็น / แชแข็ง 

 ไตหนึ่งขางหรือทั้ง 2 ขาง ทีไ่ดจาก
สัตว 1 ตัว หรือมากกวา 

0.2 kg 

3.3 หัวใจ 
สด / แชเย็น / แชแข็ง 

 หัวใจทั้งอัน หรอืหองลางของหัวใจ 
ถาขนาดใหญพอ  

0.4 kg 

3.4 อวัยวะภายใน  
สด / แชเย็น / แชแข็ง 

ลําไส 
สมอง 

บางสวน หรือทัง้หนวยตัวอยางที่มา
จากสัตว 1 ตัว หรือมากกวาหรือ 
ชิ้นสวนตัดขวางที่นํามาจาก
ผลิตภัณฑแชเยือกแข็งทั้งกอน 

0.5 kg 

4. เนื้อสัตวปก  
หมายเหต ุกรณี MRL สําหรบัวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ละลายในไขมนั ใหชักตัวอยางตามขอ 5 ดานลาง 
4.1 ซากสัตวขนาดใหญ  
น้ําหนักมากกวา 2 kg 

ไกงวง 
หาน 
ไกโตเต็มวัย 

สะโพก ขา และเนื้อสีเขม (dark 
meat) สวนอื่นๆ 

0.5 kg หลังจากเอา
หนังและกระดูกออก 

4.2 ซากสัตวขนาดกลาง 
น้ําหนัก 0.5 kg ถึง 2 kg 

เปดตัวเล็ก 
นกเปดน้ํา 
ไกเน้ือ 
 

สะโพก ขา และเนื้อสีเขม  
สวนอื่นๆ ที่ไดจากสัตวปกอยาง
นอย 3 ตัว 

0.5 kg หลังจากเอา
หนังและกระดูกออก 

4.3 ซากสัตวขนาดเล็ก 
น้ําหนักนอยกวา 500 g 

นกกระทา 
นกพิราบ 

ซากจากสัตวปกอยางนอย 6 ตัว เนื้อเยื่อกลามเนื้อ  
0.2 kg 

4.4 ชิ้นสวนอื่นๆ  
สด / แชเย็น / แชแข็ง 
ภาชนะบรรจุ ขายปลีกหรือขายสง 
 

ขา 
ซากหนึ่งในสี ่

ในภาชนะบรรจุ หรือ แยกสวน 0.5 kg หลังจากเอา
หนังและกระดูกออก 
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ประเภทสินคา ตัวอยาง
ชนิดสินคา 

ลักษณะของ 
ตัวอยางขั้นตนที่เก็บ 

ปริมาณนอยที่สุดของ 
ตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการ 

5. ไขมันของสัตวปก รวมทั้งไขมันในซาก  
หมายเหต ุ ตัวอยางของไขมันตามขอ 5.1 และ 5.2 อาจใชวิเคราะหความสอดคลองสําหรับปริมาณสารพิษตกคางใน
ไขมัน หรือในตัวอยางเน้ือสัตวปกทั้งชิ้น ขึ้นอยูกับคา MRL ที่กําหนด 
5.1 สัตวในโรงฆา 
ซากทั้งตัว หรือบางสวน   

ไก 
ไกงวง 

สวนของไขมันชองทองที่ไดจากสัตว
ปกอยางนอย 3 ตัว 

0.5 kg 

5.2 สวนเนื้อของสัตว ขา 
เน้ืออก 

ไขมันที่มองเหน็ที่ตัดแตงมาจาก
หนวยตัวอยาง 

0.5 kg 

  หรือ กรณีที่ไมสามารถตัดแตง
ไขมันออกได ใหใชทั้งหมดหรอื
สวนของหนวยตัวอยาง 

2 kg 

5.3 เนื้อเยื่อไขมันของสัตวขนาดใหญ   ตัวอยางที่ชักมาโดยใชอุปกรณชัก
ตัวอยางอยางนอย 3 ตําแหนง 

0.5 kg 

6. เคร่ืองในสัตวปก  
6.1 เครื่องในที่รับประทานได ยกเวน
ตับหาน เปด และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่มี
มูลคาสูง 

 สวนที่ไดจากสตัวปกอยางนอย  
6 ตัว หรือชิ้นสวนตัดขวางที่ตัดมา
จากภาชนะบรรจุ  (a cross – 
section from a container) 

0.2 kg 

6.2 ตับหาน และเปด และผลิตภัณฑ
อ่ืนๆ ที่มีมูลคาสูง 

 สวนที่ไดจากสตัวปกหนึ่งตัว หรือที่
อยูในภาชนะบรรจุ  
 

0.05 kg 

ผลิตภัณฑอาหารแปรรูปที่ไดจากสัตว 
7. อาหารแปรรูปเบื้องตนที่ไดจากสัตว  
    ผลิตภัณฑที่สามารถรับประทานไดที่ไดมาจากสัตว  
    อาหารแปรรูปจากสัตว (สวนผสมชนิดเดียว)  
    อาหารแปรรูปจากสัตว (สวนผสมหลายชนิด)  
7.1 ผลิตภัณฑสัตวเลี้ยงลูกดวยนม
หรือสัตวปก ที่ผานการสับผสม ปรุง
สุก บรรจุกระปอง ทําแหง เค่ียว หรือ 
กระบวนการแปรรูปอื่นๆ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมหลายชนิด 

แฮม 
ไสกรอก 
เน้ือโคสับบด 
เน้ือไกบด 

หนวยตัวอยางในภาชนะบรรจุ  
หรือชิ้นสวนตัดขวางเปนตัวแทน
จากภาชนะบรรจุ หรือหนวย
ตัวอยาง (รวมทั้งน้ํา ถามี) ทีช่ักมา
โดยใชอุปกรณชักตัวอยาง 

0.5 kg    หรือ  
2 kg  ถามีปรมิาณ
ไขมันนอยกวา 5 % 
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ตารางที่ 4   ผลิตภัณฑจากพืช : ลักษณะของตัวอยางขั้นตน และปริมาณนอยที่สุดของ 
  ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ 

(ขอ 4.3 และขอ 4.4) 

ประเภทสินคา ตัวอยางชนิด
สินคา 

ลักษณะของ 
ตัวอยางขั้นตนที่เก็บ 

ปริมาณนอยที่สุดของ 
ตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการ 

สินคาอาหารขั้นตนที่ไดจากพืช 
1. ผลไมสด และผักสด ยกเวน ถั่วเมล็ดแหง 
1.1 ผลิตผลขนาดเล็ก 
น้ําหนักตอหนวยนอยกวา 25 g 

เบอรรี ่
ถ่ัวลันเตา  
ลําไย  
พริกขี้หนู 
มะกอก 
(olive) 

ทั้งหนวยตัวอยางหรือทั้ง
หนวยตัวอยางในภาชนะ
บรรจุ หรือหนวยที่ชักโดยใช
อุปกรณชักตัวอยาง 

1 kg 

1.2 ผลิตผลขนาดกลาง 
น้ําหนักตอหนวย 25 g ถึง 250 g 

แอปเปล 
สม ชมพู 
แตงกวา 

ทั้งหนวยตัวอยาง 1 kg  
(อยางนอย 10 หนวย) 

1.3 ผลิตผลขนาดใหญ 
น้ําหนักตอหนวยมากกวา 250 g 

กะหล่ําปล ี
องุน (ทั้งพวง) 
แตงโม 

ทั้งหนวยตัวอยาง 2 kg  
(อยางนอย 5 หนวย) 

2. ธัญพืช ถั่วเมล็ดแหง และอื่นๆ 
2.1  ถ่ัวเมล็ดแหง  ถ่ัวเหลือง, ถ่ัว

ดํา, ถ่ัวแดง, 
ถ่ัวเขียว 

 1 kg 

2.2 เมล็ดธัญพืช  ขาว, ขาวสาล ี  1 kg 
2.3 นัทจากไมตน (Tree nuts)  มะพราว  5 หนวยตัวอยาง 

 
 นัทอื่นๆ เชน  

วอลนัท  
เฮเซลนัท 
เมล็ดมะมวง- 
หิมพานต 

 1 kg 

2.4 เมล็ดพืชน้ํามัน  ถ่ัวลิสง เมล็ด
ทานตะวัน 

 0.5 kg 

2.5 เมล็ดพืชสาํหรับทาํเครื่องดื่ม
และขนมหวาน  

เมล็ดกาแฟ 
เมล็ดโกโก 

 0.5 kg 
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ประเภทสินคา ตัวอยางชนิด
สินคา 

ลักษณะของ 
ตัวอยางขั้นตนที่เก็บ 

ปริมาณนอยที่สุดของ 
ตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการ 

3. เคร่ืองเทศและพืชผักที่ใชเปนเครื่องเทศ 
3.1 พชืผักที่ใชเปนเครื่องเทศ 
(herbs)  
(สําหรับพืชผักที่ใชเปนเครื่องเทศ
แหงดูที่สวนที่ 5 ของตารางนี)้ 

ผักชีฝรั่งสดใบ
กะเพรา ใบ
โหระพา ตะไคร

พืชผักที่ใชเปน
เครื่องเทศชนิด
อ่ืนๆ 

ทั้งหนวยตัวอยาง 0.5 kg 
 
 

0.2 kg 
 

3.2 เครื่องเทศ (spice)  เครื่องเทศแหง ทั้งหนวยตัวอยาง หรือสวนที่
ชักมาโดยใชอุปกรณชัก
ตัวอยาง 

0.1 kg 

อาหารสัตวขั้นตน 
4. อาหารสัตวขั้นตนที่ไดจากพืช  
4.1 อาหารสัตวที่ทําจากพืชตระกูล
ถ่ัว และตนพืชที่ใชเปนอาหารสัตว
อ่ืนๆ 

 ทั้งหนวยตัวอยาง หรือหนวย
ตัวอยางที่ชักออกมาโดยใช
อุปกรณชักตัวอยาง 

1 kg   
(อยางนอย 10 หนวย) 

4.2 ฟางขาว หญาแหง และอาหาร
สัตวแหงชนิดอื่น 

 หนวยตัวอยางที่ชักออกมา
โดยใชอุปกรณชักตัวอยาง 

0.5 kg  
(อยางนอย 10 หนวย) 

อาหารแปรรูปที่ไดจากพืช    
5. อาหารแปรรูปเบื้องตนที่ไดจากพืช (ผลไมแหง ผักแหง สมุนไพรแหง ผลิตภัณฑธัญพืชบด) 
    ผลิตภัณฑที่ไดมาจากพืช (ชา น้ํามันพืช น้ําผลไม ผลิตภัณฑที่เปนผลพลอยไดจากอาหารสัตว และผลิตภัณฑตางๆ ) 
    อาหารแปรรูปที่ผลิตจากพืช (มีสวนผสมชนิดเดียว)  
    อาหารแปรรูปที่ผลิตจากพืช (มีสวนผสมหลายชนิด) รวมทั้งผลิตภัณฑที่มีสวนผสมจากสัตว และพืช  แตมี
สวนผสมที่ไดจากพืชเปนองคประกอบหลัก และขนมปง 
5.1 ผลิตภัณฑที่มีมูลคาตอหนวยสูง  หนวยตัวอยางในภาชนะ

บรรจุ หรือหนวยตัวอยางที่
ชักโดยใชอุปกรณชักตัวอยาง 

0.1 kg* 

5.2 ผลิตภัณฑของแข็งที่มีความ
หนาแนนต่ํา 

ดอกฮอพ 
ชา 

หนวยตัวอยางในภาชนะ
บรรจุ หรือหนวยตัวอยางที่
ชักโดยใชอุปกรณชักตัวอยาง 

0.2 kg 

5.3 ผลิตภัณฑของแข็งอ่ืนๆ ขนมปง 
แปง 
กากแอปเปล 
ผลไมแหง 

หนวยตัวอยางในภาชนะ
บรรจุ หรือหนวยตัวอยางที่
ชักโดยใชอุปกรณชักตัวอยาง 

0.5 kg 
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ประเภทสินคา ตัวอยางชนิด
สินคา 

ลักษณะของ 
ตัวอยางขั้นตนที่เก็บ 

ปริมาณนอยที่สุดของ 
ตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการ 

5.4 ผลิตภัณฑที่เปนของเหลว น้ํามันพืช 
น้ําผลไม 

หนวยตัวอยางในภาชนะ
บรรจุ  หรือหนวยตัวอยางที่
ชักโดยใชอุปกรณชักตัวอยาง 

0.5 l  หรือ  0.5 kg 

 
หมายเหตุ   *   ในกรณีที่ผลติภัณฑมีมูลคาตอหนวยสูงมากเปนพิเศษ อาจชักตัวอยางสําหรับหองวิเคราะหปริมาณ     
      นอยกวานี้ได แตตองบันทึกเหตุผลลงในบันทึกการชักตัวอยางดวย 
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ตารางที่ 5   ไข นมและผลิตภัณฑนม : ลักษณะของตัวอยางขั้นตน และปริมาณนอยที่สุดของ 
   ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ 

(ขอ 4.3 และขอ 4.4) 

ประเภทสินคา ตัวอยางชนิด
สินคา 

ลักษณะของ 
ตัวอยางขั้นตัน ที่เก็บ 

ปริมาณนอยที่สุดของ 
ตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการ 

1. ไข  
1.1 ไขนกกระทาและไขนกอื่นๆ 
ที่คลายไขนกกระทา 

 ทั้งฟอง 24 ฟอง  
 

1.2 ไขอ่ืนๆ   ทั้งฟอง ไขไกทั้งฟองจํานวน 12 ฟอง 
ไขหานหรือไขเปด จํานวน  
6 ฟอง 

2. นม   ทั้งหนวยตัวอยาง หรือหนวย
ตัวอยางที่ชักโดยใชอุปกรณชัก
ตัวอยาง 

0.5 l 

อาหารแปรรูปที่ไดจากสัตว 
3. อาหารแปรรูปเบื้องตนที่ไดจากสัตว  นมพรองมันเนย นมระเหยน้ําและนมผง 
    ผลิตภัณฑจากสัตวที่รับประทานได ไขมันนม เนย น้ํามันเนย ครีม ครีมผง เคซีน  
    อาหารแปรรูปที่ไดจากสัตว (สวนผสมเดี่ยว)  
    อาหารแปรรูปที่ไดจากสัตว (สวนผสมหลายชนิด) รวมทั้งผลิตภัณฑที่มีสวนผสมทั้งพืชและสัตว แตมีสวนผสมของ
สัตวเปนสวนประกอบหลัก 
3.1 น้ํานม นมผง นมระเหยน้าํ 
ครีมระเหยน้ํา ครีม ไอศกรมีนม 
โยเกิรต 

 หนวยตัวอยางในภาชนะบรรจุ 
หรือหนวยตัวอยางที่ชักโดยใช
อุปกรณชักตัวอยาง 

0.5 l  (ของเหลว)     หรือ  
0.5 kg (ของแข็ง) 

หมายเหตุ    (1) นมระเหยน้าํและครีมระเหยน้ําที่บรรจุในบรรจุภัณฑขนาดใหญ (bulk) จะตองผสมกันอยางทั่วถึงกอน
ชักตัวอยาง ตองทําใหตัวอยางที่ติดอยูดานขางและดานลางของถังบรรจุหลดุออกและกวนใหเขากัน ควรดึงตัวอยาง
ปริมาตร 2 l  ถึง 3 l ออกมาและผสมตัวอยางใหเขากันอีกครั้ง กอนที่จะดึงตัวอยางที่นํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
                (2) การชักตัวอยางนมผงควรทําภายใตสภาวะปลอดเชื้อ  
                (3) ครีมที่บรรจใุนบรรจุภัณฑขนาดใหญ (bulk) จะตองผสมกันอยางทั่วถึงกอนชักตัวอยาง และควร
หลีกเลี่ยงการทาํใหเกิดโฟม การตีใหเกิดฟอง และการแยกชัน้ของเนย 
3.2 เนยและน้าํมันเนย เนย หางเนย  

สเปรดไขมันต่ําที่มี
สวนประกอบของ
น้ํามันเนย 
น้ํามันเนย/ไขมัน
นมที่ปราศจากน้ํา  

หนวยตัวอยางในภาชนะบรรจุ 
หรือหนวยตัวอยางที่ชักโดยใช
อุปกรณชักตัวอยาง 

0.2 kg   หรือ   0.2 l 
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ประเภทสินคา ตัวอยางชนิด
สินคา 

ลักษณะของ 
ตัวอยางขั้นตัน ที่เก็บ 

ปริมาณนอยที่สุดของ 
ตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการ 

3.3 เนยแข็ง, รวมทั้งเนยแข็งแปร
รูป 
น้ําหนักตอหนวยอยางนอย 0.3 kg  

 หนวยตัวอยางในภาชนะบรรจุ  
หรือหนวยตัวอยางที่ตัดออกมา
โดยใชอุปกรณชักตัวอยาง 

 
 
0.5 kg 

 

น้ําหนักตอหนวยนอยกวา  
0.3 kg 

   

0.3 kg 

หมายเหตุ  เนยแข็งที่มีฐานเปนวงกลม ใหชักตัวอยางโดยตัดในแนวรัศมีจากจุดศูนยกลาง 2 ครั้ง   สวนเนยแข็งที่มีฐาน
เปนสี่เหลี่ยมผืนผา ใหชักตัวอยางโดยตัด 2 ครั้ง ขนานกับขอบ 
3.4 ผลิตภัณฑไขเหลว ไขแชแข็ง
หรือไขผง 

 หนวยตัวอยางที่ไดจากการชัก
ตัวอยางภายใตสภาวะปลอด
เชื้อโดยใชอุปกรณชักตัวอยาง 

0.5 kg 
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หนวยตัวอยางที่ประกอบเปนตัวอยางรวม 

ภาคผนวก ก    (ขอ 4) 

รุนและตวัอยางขั้นตนของเนือ้สัตวหรือสัตวปกที่สงสัย :  
ชักตัวอยางขั้นตนหลายๆ ตัวอยาง จากตําแหนงที่เลือก
แบบสุม (ดูตารางที่ 2 และ 3) 

รุนและตวัอยางขั้นตนของเนือ้สัตวหรือสัตวปกที่ไมสงสัย : 
ชักตัวอยางขั้นตน 1 ตัวอยางจากตําแหนงที่เลือกแบบสุม  
(ดูตารางที่ 1 และ 3) 

   ■          ■           
■ 
      ■                      
■                    
  ■         ■        
■ 
■                  ■

                     
 
                           
■ 

หมายเหตุ : ตัวอยางขั้นตนแตละ
ตัวอยางใหถือวาเปนแตละตัวอยางรวม  

หมายเหตุ : ตัวอยางขั้นตนใหถือวาเปนตัวอยางรวม 

□  □  □  □  □  □  
□  □  □  □  □  □  
□  □  □  □  □  □   
□  □  □  □  □  □   
□  □  □  □  □  □   
□  □  □  □  □  □  

สวนที่ไมนําไปวิเคราะห 

ตัวอยางที่ใชวิเคราะหที่ผาน 
การเตรียมขั้นตน ตัวอยางที่ใชวิเคราะหที่

เตรียมเรียบรอยแลว 

ก. 1 แผนภาพขั้นตอนการชักตัวอยาง : เนื้อสัตวและสัตวปก 

ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ  
(1 ตัวอยางหรือมากกวา)     สวนที่ใชวิเคราะห  

(1 ตัวอยาง หรือมากกวา) 
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ก. 2 แผนภาพขั้นตอนการชักตัวอยาง : ผลิตภัณฑอื่นนอกเหนือจากเนื้อสัตวและสัตวปก 

รุนและตัวอยางขั้นตนของผลิตภัณฑชนิดอื่น : 
ตัวอยางขั้นตน 1, 3, 5 หรือ 10 ตัวอยางที่ชกัมาจากตําแหนงตางๆที่เลือกแบบสุม 
(ดูตารางที่ 1, 4 และ 5) 

 �                           �                       
� 
             �                        � 
 
   �        �             
                                  � 
                                                 � 
�             �                          � 
                    �                                 
�

หมายเหตุ : ตัวอยางขั้นตนหลาย
ตัวอยางรวมเปนตัวอยางรวม 

□  □  □  □  □  □  
□  □  □  □  □  □   
□  □  □  □  □  □   
□  □  □  □  □  □   
□  □  □  □  □  □   
□ □ □ □ □ □

ตัวอยางที่ใชวิเคราะหที่ผาน
การเตรียมขั้นตน 

ตัวอยางที่ใชวิเคราะหที่
เตรียมเรียบรอยแลว

   หนวยตัวอยางที่ประกอบเปนตัวอยางรวม
หมายเหตุ : หากเตรียมตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการโดยตรงจากรุน  
ตัวอยางรวม คือ ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการทั้งหมดรวมกัน 

ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ  
(1 ตัวอยางหรือมากกวา) 

สวนที่ไมนําไปวิเคราะห         สวนทีใ่ชวิเคราะห  
(1 ตัวอยาง หรือมากกวา) 
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ภาคผนวก ข 
(ตัวอยาง) 

การยกตัวอยางเหลานี้เพ่ือความเขาใจในการใชขอแนะนําเทานั้น มิใชสวนของขอแนะนําแตอยางใด 

การตัดสินวาตัวอยางมีปริมาณสารพิษตกคางเกินคา MRL หรือไมนั้น ใหพิจารณาจากขอมูลผลวิเคราะหที่
ได อยางไรก็ตามการตัดสินวาจะดําเนินการอยางไรในขั้นตอไปถือเปนความรับผิดชอบของหนวยงานที่มี
อํานาจหนาที่ 

ข.1 ตัวอยางที่ 1  

ข1.1 ขอมูล 

 1) สินคาซากสัตวใหญแชแข็งนําเขาปริมาณ 500 ตัน รอการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง โดย
สินคา 300 ตัน จากผูผลิต “เอ” และอีก 200 ton จาก ผูผลิต “บี” 
 2) สินคาดังกลาวสงมาจากผูสงออกที่เคยมีประวัติเมื่อไมนานมานี้วา ผลิตภัณฑวามีสาร 
เพอรมีธริน (ละลายในไขมัน) และ ไดฟลูเบนซูรอน (ไมละลายในไขมัน) สูงเกินเกณฑ MRL ที่กําหนด 
 3) ซากของสินคารุนเอมีไขมันที่สามารถตัดแตงออกได  สวนซากของสินคารุนบีไมมีไขมันที่ตัด
แตงออกได 
 4) การวางแผนการชักตัวอยาง ตองการความเชื่อมั่นในการตรวจพบได 95 %  หาก 10 % ของ
ซากมีปริมาณสารพิษตกคางเกินคาที่กําหนด 
 5) ไมมีขอกําหนดตามกฎหมายวาตองเตรียมตัวอยางที่จะนํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการ
มากกวาหนึ่งซ้ํา 
 6) บันทึกการชักตัวอยางอยูในรูปของเอกสาร 
 7) การเคี่ยวเนื้อเย่ือไขมันเพื่อสกัดไขมัน เปนวิธีที่อนุญาตตามกฎระเบียบของประเทศ 

ข1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ และการตัดสินใจ 

 1) แยกสินคาเปน 2 รุน คือ รุน เอ และ บี โดยเปนรุนที่นาสงสัยทั้ง 2 รุน 
 2) จากตารางที่ 2 กําหนดวาใหชักตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการมา 29 ตัวอยาง ดังนั้นจึงชัก
ตัวอยางมาจากรุน เอ และ บี รุนละ 29 ซาก 
 3) สําหรับแตละซากที่ชักมาจากรุนเอ : เก็บเนื้อเย่ือไขมันอยางนอย 0.5 kg และเก็บตัวอยางเนื้อ 
(ไมรวมกระดูก) อยางนอย 0.5 kg มาเปนตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการหรือตัวอยางข้ันตน 
 4) ซากในรุนบีซึ่งไมมีไขมันที่ตัดแตงออกได จึงเก็บเนื้อมา 29 ซากๆ ละ 2 kg 
 5) เก็บตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการแตละตัวอยางในถุงโพลีทีนใหม โดยทําฉลาก ปดผนึก และ
บันทึกขอมูลตัวอยางใหสมบูรณ จากนั้นสงตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการโดยตองแนใจวาตัวอยางยังไม
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ละลาย สงสําเนาบันทึกขอมูลการชักตัวอยางใหเจาของสินคาหรือผูสงสินคานั้น พรอมทั้งแนบสําเนาบันทึก
ขอมูลดังกลาวไปพรอมกับตัวอยาง และเก็บสําเนาไวที่เจาหนาที่ชักตัวอยางดวย 
 6) นําตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการที่เปนเนื้อเย่ือไขมันจากรุนเอไปเคี่ยว เก็บไขมันที่ไดทั้งหมด
มาวิเคราะหหาปริมาณเพอรมีธริน รายงานผลในรูปของปริมาณสารพิษตกคางตอน้ําหนักเนื้อเย่ือไขมัน
ทั้งหมด 
 7) ถาตัวอยางเนื้อที่นํามาวิเคราะหในหองปฏิบัติการมีกระดูก ใหแยกเอากระดูกออก แลวบด
ตัวอยางใหละเอียดกอนที่จะตรวจหาสารพิษตกคางไดฟลูเบนซูรอน รายงานผลในรูปของปริมาณสารพิษ
ตกคางตอน้ําหนักเนื้อทั้งหมด (ไมรวมกระดูก) 
 8) ถาตัวอยางเนื้อจากทั้งสองรุนมีปริมาณไดฟลูเบนซูรอนนอยกวาหรือเทากับ 0.05 mg/kg และ
ทุกตัวอยางจากรุนบี มีเพอรมีธรินนอยกวา 1 mg/kg ใหถือวา รุนบีอยูในเกณฑที่ยอมรับได และรุนเออยู
ในเกณฑที่ยอมรับไดสําหรับสารไดฟลูเบนซูรอน 
 9) ถา 3 ใน 29 ตัวอยางไขมันของรุนเอ ตรวจพบสารเพอรมีธรินในปริมาณมากกวา 1 mg/kg 
ใหนําสวนที่วิเคราะหที่เก็บไวทั้ง 3 ตัวอยางขางตนมาวิเคราะหซ้ํา  ถาผลยังคงยืนยันวาปริมาณสารพิษ
ตกคางมีคาสูงเกินคา MRL ที่กําหนด (ตองพิจารณาจากคาความไมแนนอนของการวิเคราะหดวย) ให
สรุปวาทั้ง 3 ซากตัวอยางขางตนไมสอดคลองกับเกณฑ  MRL  ในขณะที่อีก 26 ซากสอดคลองกับเกณฑ 
MRL 
 10) ในกรณีที่ไมปฏิเสธสินคาทั้งรุน อาจเก็บตัวอยางเนื้อเย่ือไขมันจากซากที่เหลือของสินคาในรุน 
เอ มาวิเคราะห เพ่ือสามารถแยกซากที่ผานและไมผานเกณฑออกจากกัน 

ข.2 ตัวอยางที่ 2  

ข.2.1 ขอมูล 
 1) สินคาแอปเปล 60 ตัน สงมาในกลองขนาด 12 kg (ซึ่งแตละกลองมีแอปเปลประมาณ 100 ผล) 
รอการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง 
 2) ทุกกลองมีรหัสผูปลูกและระบุวันที่เดียวกัน 
 3) กฎหมายในประเทศกําหนดใหตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการตองวิเคราะห 3 ซ้ํา 
 4) เจาหนาที่ชักตัวอยางไมแนใจวาสินคารุนนี้มีการผสมกันดีมากนอยเพียงใดในระหวางการบรรจุ 
และการคัดแยกเกรด 
 5) บันทึกขอมูลการชักตัวอยางอยูในรูปของเอกสาร 
 6) ตองเก็บตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการอีกชุดหนึ่งไวในหองปฏิบัติการ ในกรณีที่จําเปนตอง
นําไปวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการอางอิง 

ข.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ และการตัดสินใจ 

 1) สินคาทั้งหมด ถือเปนหนึ่งรุน 
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 2) สุมเลือก 10 กลอง และเตรียมถุงโพลีทีนใหมมา  3 ใบสําหรับใสตัวอยางสําหรับ
หองปฏิบัติการ 
 3) เก็บแอปเปลจากแตละกลองใสลงในถุง ถุงละ 1 ถึง 2 ผลจากแตละกลอง โดยใหแตละถุงมี
แอปเปลอยางนอย 10 ผล และน้ําหนักรวมทั้งหมดไมนอยกวา 1 kg ติดฉลาก และปดผนึก และบันทึก
ขอมูลการชักตัวอยางใหสมบูรณและแนบไวกับตัวอยาง 
 4) นําตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการ 2 ตัวอยางไปยังหองปฏิบัติการ และอีก 1 ตัวอยาง ให
เจาของหรือผูสงสินคานั้นเก็บไว 
 5) ที่หองปฏิบัติการ ตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการตัวอยางแรกถูกเตรียมและผานกรรมวิธีตางๆ 
จากนั้นนําสวนที่เตรียมไวสําหรับวิเคราะหไปวิเคราะห สวนตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการที่ 2 ใหเก็บไว
โดยไมผานกระบวนการใดๆ 
 6) ถาผลการวิเคราะหยืนยันวาพบปริมาณสารไอโพรไดโอนสูงเกินกวาคา MRL กําหนด  
(10 mg/kg) ตองทําการวิเคราะหเพ่ิมอีกอยางนอย 1 ครั้ง 
 7) ถาผลการวิเคราะหยังยืนยันวามีปริมาณเกินกวาคา MRL หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แจงผลให
เจาของหรือผูสงสินคานั้นทราบ (โดยเจาของสินคาอาจจัดใหมีการตรวจวิเคราะหโดยหองปฏิบัติการอิสระ
ก็ได) และนําตัวอยางสําหรับหองปฏิบัติการอีกชุดหนึ่งที่ยังคงปดผนึกสงไปยังหองปฏิบัติการอางอิง 
 8) ถาผลการวิเคราะหจากหองปฏิบัติการอางอิงยังคงยืนยันวามีปริมาณสารพิษตกคางของ 
ไอโพรไดโอนมากกวา 10 mg/kg (พิจารณาคาความไมแนนอนของการวิเคราะหดวย) ใหสรุปวาสินคานั้น
ไมผานเกณฑ MRL 
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ภาคผนวก ค 
หนวย 

หนวยและสัญลักษณที่ใชในมาตรฐานนี้ และหนวย SI (International System of Units หรือ  
Le Système International d’ Unités) ที่ยอมรับใหใชได มีดังนี้   

รายการ ช่ือหนวย สัญลักษณหนวย 
กิโลกรัม (kilogram) kg 

กรัม (gram) g มวล 
มิลลิกรัม (milligram) mg 

ปริมาตร ลิตร (liter) l   

ปริมาณของสาร มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
(milligram per kilogram) 

mg/kg 

 
 




