
หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๓   ตอนที่   ๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๗   มกราคม   ๒๕๕๙ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับ 
เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  และมาตรา  ๑๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปัจจุบันสินค้าเกษตรเมล็ดถั่วลิสง
แห้งดิบที่นํามาใช้เป็นอาหารมีการปนเป้ือนสารอะฟลาทอกซินทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อประชาชน 
และผู้บริโภค  จึงจําเป็นต้องควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตรดังกล่าว  เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภค  และเพ่ือป้องกัน 
ความเสียหายอันอาจเกิดแก่ประชาชน  โดยกําหนดปริมาณและมาตรการในการควบคุมสารอะฟลาทอกซิน
เฉพาะในเมล็ดถั่วลสิงที่นํามาใช้เป็นอาหาร  ไม่รวมถึงเมล็ดถั่วลิสงที่ใช้ทําพันธ์ุ  ในการน้ี  ได้มีประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  เรื่อง  กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ลงวันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗  และได้มี
การดําเนินการรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เก่ียวข้องครบถ้วนตามความใน
มาตรา  ๑๘  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  แล้ว  สมควรกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร
สําหรับเมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซินเป็นมาตรฐานบังคับ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ด้วยคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร  เห็นสมควรกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร   
เร่ือง  เมล็ดถั่วลิสง : ข้อกําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน  เป็นมาตรฐานทั่วไป  ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรให้ได้คุณภาพ  มาตรฐาน  และปลอดภัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  มาตรา  ๑๕  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรฐานสินค้าเกษตร  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบมติคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร  ในการประชุม
คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖  เม่ือวันที่  ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๖  และคร้ังที่  ๓/๒๕๕๗  เม่ือวันที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๕๗  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศกําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : เมล็ดถั่วลิสง : 
ขอ้กําหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน  มาตรฐานเลขที่  มกษ.  4702 - 2557  ไว้เป็นมาตรฐานทั่วไป  ดังมีรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้ 

ทั้งนี้  ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ปีติพงศ์  พึ่งบุญ  ณ  อยุธยา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

เมล็ดถัว่ลิสง : ขอ้กาํหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน 

1. ขอบข่าย 

มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี กาํหนดปริมาณและการควบคุมอะฟลาทอกซินในเมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบที่นาํมาใช้

เป็นอาหาร เพ่ือบังคับใช้ในการผลิต การค้า และการควบคุมตรวจสอบเมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบที่ผลิต นาํเข้า 

หรือส่งออก  

2. นยิาม 

ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

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)  

2.2 อะฟลาทอกซินทั้งหมด (total aflatoxins) หมายถงึ ผลรวมของปริมาณอะฟลาทอกซินบี1 (B1) บี2 (B2) 

จี1 (G1) และจี2 (G2)  

2.3 ถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือก (dried in-shell peanut) หมายถึง ฝกัถั่วลิสงที่ปลิดออกจากต้น และนาํไปตาก

หรืออบให้แห้งแล้ว    

2.4 เมลด็ถั่วลิสง (peanut kernel) หมายถึง เมลด็ที่ได้หลังจากการนาํถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกไปกะเทาะ

เปลือกออกแล้วได้เมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบ ไม่รวมถงึเมลด็ถั่วลิสงที่ใช้ทาํพันธุ ์

2.5 ผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสง (peanut kernel producer) หมายถึง ผู้ที่นาํถั่วลิสงแห้งทั้งเปลือกมากะเทาะแยก

เมลด็ถั่วลิสงออกได้เมลด็ถั่วลิสงแห้งดิบเพ่ือการค้า ทั้งน้ีรวมถึงผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสินค้า

เมลด็ถั่วลิสง เพ่ือการค้า  

3. ขอ้กาํหนดปริมาณอะฟลาทอกซิน และการควบคุม 

3.1 ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด (total aflatoxins) ในเมลด็ถั่วลิสงต้องไม่เกนิ 20 μg/kg (ไมโครกรัม

ต่อกโิลกรัม) 
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3.2 ผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงต้องมีมาตรการควบคุมการผลิต ดังต่อไปน้ี 

3.2.1 คัดแยกเมลด็ขึ้นรา เมลด็แตกหัก เมลด็เสียหาย และสิ่งแปลกปลอมก่อนส่งจาํหน่าย และบันทกึ

ข้อมูลการคัดแยกเมลด็ไว้เป็นหลักฐาน โดยเมลด็ที่มีข้อบกพร่องที่คัดออกต้องแยกเกบ็ในภาชนะที่ติดป้าย

บ่งช้ีอย่างชัดเจน และห้ามนาํไปจาํหน่ายเพ่ือบริโภคหรือแปรรปูเป็นผลิตภัณฑถ์ั่วลิสงที่ใช้เป็นอาหาร  

3.2.2 เพ่ือให้ม่ันใจว่าเมลด็ถั่วลิสงที่ส่งจาํหน่ายมีปริมาณอะฟลาทอกซินไม่เกนิปริมาณที่กาํหนดในข้อ 3.1 

ผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสง ในกรณีของโรงกะเทาะต้องตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในเมลด็ถั่วลิสงทุกรุ่น

ก่อนจาํหน่าย ในกรณขีองผู้รวบรวม ผู้บรรจุหีบห่อ และคลังสนิค้า ให้สุ่มตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซิน

ในเมลด็ถั่วลิสงที่อยู่ระหว่างเกบ็รักษา และเกบ็บันทกึข้อมูลผลการตรวจสอบน้ันไว้เพ่ือให้ผู้ประกอบการ

ตรวจสอบมาตรฐาน หรือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินเม่ือได้รับการร้องขอ 

3.2.3 ให้เกบ็บันทกึข้อมูลตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ไว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.3 ผู้ส่งออกเมลด็ถั่วลิสงต้องแสดงหลักฐานว่าเมลด็ถั่วลิสงที่ส่งออกเป็นเมลด็ถั่วลิสงที่ผลิตมาจากผู้ผลิต

เมลด็ถั่วลิสงที่ได้รับใบอนุญาตและใบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรฉบับน้ี พร้อมผลการตรวจสอบ

ปริมาณอะฟลาทอกซินซ่ึงมีปริมาณไม่เกนิมาตรฐานที่กาํหนดของประเทศคู่ค้า  

3.4 ผู้นาํเข้าเมลด็ถั่วลิสงต้องแสดงหลักฐานว่าเมลด็ถั่วลิสงที่นาํเข้าผลิตมาจากผู้ผลิตที่มีการควบคุมการผลิต

ตามข้อ 3.2 และมีผลการตรวจสอบอะฟลาทอกซินไม่เกนิปริมาณที่กาํหนดในข้อ 3.1 จากหน่วยราชการ

ที่มีอาํนาจหน้าที่ หรือห้องปฏบิัติการที่เป็นที่ยอมรับ  

4. วิธีชกัตวัอย่าง 

การชักตัวอย่างให้ใช้วิธีชักตัวอย่างที่กาํหนดในภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทั่วไปสาํหรับสารปนเป้ือน

และสารพิษในอาหารและอาหารสตัว์ (CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and 

Toxins in Food and Feed) ฉบับแก้ไขปรับปรุงล่าสดุ หรือ ภาคผนวก ก วิธีชักตัวอย่างเมลด็ถั่วลิสงเพ่ือ

วิเคราะห์อะฟลาทอกซิน 

5. วิธีวิเคราะหอ์ะฟลาทอกซิน 

5.1 วิธีวิเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมดให้ใช้ตามตารางที่ 1  



มกษ. 4702-2557 

 

3

ตารางที ่1 วิธีวิเคราะหป์ริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมด 

(ข้อ 5.1) 

ขอ้กําหนด วิธีวิเคราะห์
1/ หลกัการ 

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 

โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสงู ที่มี

โพสต์คอลัมน์ดีไรเวไทเซชัน และอมิมูโน-

แอฟฟินิตคีอลัมน์สาํหรับทาํความสะอาด 

(HPLC with post column derivatization 

and immunoaffinity column clean up) 

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

Velasco minicolumn) 

5.2 กรณทีี่ไม่สามารถใช้วิธวิีเคราะห์ปริมาณอะฟลาทอกซินทั้งหมดตามตารางที่ 1 ให้เลือกวิธอีื่นที่พิจารณาแล้ว

ว่าเป็นวิธีวิเคราะห์ที่สามารถตรวจวิเคราะห์อะฟลาทอกซินที่ปริมาณเท่ากับหรือตํ่ากว่าค่าปริมาณ

อะฟลาทอกซินสงูสดุตามข้อ 3.1 และเป็นวิธีที่มีคุณสมบัติการใช้งาน (performance characteristics) 

เหมาะสม และเป็นไปตามหลักเกณฑข้์อใดข้อหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

5.2.1 เป็นวิธีวิเคราะห์ที่ประกาศโดยองค์การแห่งชาติ หรือองค์การระหว่างประเทศด้านมาตรฐาน หรือ

ตีพิมพ์ในเอกสารคู่มือ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล 

5.2.2 เป็นวิธีวิเคราะห์ที่มีผลการประเมินความใช้ได้ (validation) ของผลการทดสอบว่ามีความถูกต้อง 

และเหมาะสม โดยห้องปฏบิัติการที่มีการร่วมศึกษากบัเครือข่าย (collaborative study) ตามหลักเกณฑ ์

ที่สอดคล้องกบัองค์การนานาชาติซ่ึงเป็นที่ยอมรับทั่วไป 
 
 
 
_______________________________ 

1/
 วิธวิีเคราะห์ให้อ้างองิเอกสารฉบับล่าสดุ 
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5.2.3 กรณไีม่มีวิธวิีเคราะห์ตาม 5.2.1 หรือ 5.2.2 ให้ใช้วิธวิีเคราะห์ที่ได้ประเมินความใช้ได้ของผลการทดสอบ

ว่ามีความถูกต้องและเหมาะสมโดยห้องปฏบิัติการที่มีระบบคุณภาพแห่งเดียว (single laboratory validation) 

ตามหลักเกณฑท์ี่เป็นที่ยอมรับในระดับระหว่างประเทศ 

5.2.4 ชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซิน (aflatoxin test kit) ให้ใช้กบัการคัดกรองเบื้องต้นสาํหรับการควบคุม 

และการตรวจสอบอะฟลาทอกซินโดยผู้ผลิตเมลด็ถั่วลิสงตามข้อ 3.2.2 โดยต้องเป็นชุดตรวจสอบที่ผ่าน

การประเมินความใช้ได้  
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ภาคผนวก ก 

วิธีชกัตวัอย่างเมล็ดถัว่ลิสงเพือ่วิเคราะหอ์ะฟลาทอกซิน 

(ข้อ 4) 

ชักตัวอย่างเมลด็ถั่วลิสงเพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของรุ่นให้มากที่สุดเท่าที่จะปฏิบัติได้ ตามหลัก

วิชาการ ดังต่อไปน้ี 

ก.1 ตัวอย่างที่สุ่มเกบ็ในแต่ละจุด ต้องมีนํา้หนักประมาณ 200 g (กรัม)  

ก.2 จาํนวนจุดที่ต้องสุ่มเกบ็ตัวอย่างขึ้นกบัขนาดของรุ่นตามที่แสดงในตารางที่ ก.1 และ ก.2  

ตารางที ่ก.1 แสดงขนาดรุ่น นํ้าหนกัของส่วนทีแ่บ่ง จํานวนจุดทีเ่ก็บตวัอย่าง นํ้าหนกัตวัอย่างรวม  

ในรุ่นทีมี่นํ้ าหนกัเกิน 15 ตนั 

 (ข้อ ก.2) 

ขนาดรุ่น (ตัน) นํา้หนักหรือจาํนวน 

ส่วนที่แบ่ง (sublots) 
จาํนวนจุดที่เกบ็ตัวอย่าง 

นํา้หนักตัวอย่างรวม 

(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 

(2555); Commission Regulation (EC) No.401/2006; Commission Regulation (EU) 

No.178/2010; ภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทัว่ไปสาํหรบัสารปนเป้ือนและสารพิษในอาหารและ

อาหารสตัว ์(CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed)  
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ตารางที ่ก.2 แสดงขนาดรุ่น จํานวนจุดทีเ่ก็บตวัอย่าง นํ้าหนกัตวัอย่างรวม  

และจํานวนตวัอย่างส่งหอ้งปฏิบติัการ ในรุ่นทีมี่นํ้ าหนกัไม่เกิน 15 ตนั 

(ข้อ ก.2) 

ขนาดรุ่น (ตัน) จาํนวนจุดที่เกบ็

ตัวอย่าง 

นํา้หนักตัวอย่างรวม 

(กโิลกรัม) 

จาํนวนตัวอย่างส่งห้องปฏบิัติการ 

< 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 ตัวอย่างละเท่าๆ กนั  

ทีม่า: คู่มือการใหบ้ริการตรวจสอบและออกใบรบัรองคณุภาพสินคา้เกษตรเพือ่การส่งออก, กรมวชิาการเกษตร 

(2555); Commission Regulation (EC) No.401/2006; Commission Regulation (EU) 

No.178/2010; ภาคผนวกของเอกสารมาตรฐานทัว่ไปสาํหรบัสารปนเป้ือนและสารพิษในอาหารและ

อาหารสตัว ์(CODEX STAN 193 General Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed)   

ก.3 กรณตีัวอย่างที่อยู่ในบรรจุภัณฑส์ญุญากาศ 

ก.3.1 รุ่นมีขนาดเกิน 15 ตัน ให้มีจาํนวนจุดที่ต้องสุ่มเกบ็อย่างน้อย 50 จุด และมีนํา้หนักตัวอย่างรวม

เท่ากบั 20 กโิลกรัม 

ก.3.2 รุ่นมีขนาดไม่เกิน 15 ตัน ให้มีจาํนวนจุดที่ต้องสุ่มเกบ็เป็นคร่ึงหน่ึงของจาํนวนจุดที่กาํหนดไว้ใน

ตารางที่ ก.2 และมีนํา้หนักตัวอย่างรวมตามที่กาํหนดไว้ในตารางที่ ก.2 

ก.3.3 กรณีไม่สามารถชักตัวอย่างตามที่ระบุไว้ในข้อ ก.3.1 และ ก.3.2 ได้ เน่ืองจากการชักตัวอย่างทาํให้

สนิค้าเกดิความเสยีหาย (เช่น เน่ืองจากภาชนะบรรจุถูกทาํลาย สญูเสยีสภาพสญุญากาศ) อาจใช้วิธชัีกตัวอย่างอื่นได้

ตามความเหน็ชอบของผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน และบันทกึข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
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