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บทคัดย่อ 

 การวิเคราะห์เพื่อประเมินการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด Clostridium perfringens 
ยีสต์และรา ในวุ้นเส้นจากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ในระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 
2564 อาศัยเกณฑ์มาตรฐานจุลินทรีย์ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3636 (พ.ศ. 2549) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและก าหนดมาตรฐานผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรมวุนเสน ได้ก าหนดไว้ว่าวุ้นเส้นแห้งสามารถตรวจพบโคลิฟอร์ม (Coliform) โดยวิธี MPN น้อยกว่า 
3 ต่อกรัม จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่เกิน 1 x 103 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง จ านวนยีสต์และราไม่เกิน 10 โคโลนี
ต่อกรัมของตัวอย่าง และต้องตรวจไม่พบ ครอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (C. perfringens) ในตัวอย่าง 0.1 กรัม โดย
ท าการวิเคราะห์ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว ตราคลองขลุง จากผลการทดลอง พบจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดค่าอยู่ที่ 1.5 
และ 0 CFU/g ไม่พบเชื้อโคลิฟอร์ม (Coliform) ยีสต์ ราและ ครอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (C. perfringens) ใน
ตัวอย่างทั้งหมด 30 ตัวอย่าง และยังมีการยืนยันผลตรวจจากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย โดยท าการ
วิเคราะห์ จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด <10 ไม่เกิน ≤ 1 x 103 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง โคลิฟอร์ม (Coliform) <3.0 
MPN/กรัม ยีสต์และรา <10 CFU/g ครอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (C. perfringens) ไม่พบใน 0.1 g ซึ่งเป็นตัวอย่าง
เดียวกันกับที่น ามาท าการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้ ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานจุลินทรีย์ในอาหารตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม 
ค าส าคัญ: โคลิฟอร์ม / จ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด / ครอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ / ยีสต์และรา 
 

Abstract 
 Dry vermicelli products from Khlong Khlung Factory, Kamphaeng Phet Province were 
examined for contamination of total plate count, coliform bacteria, yeast, mold, and Clostridium 
perfringens during the period of July to October (2021) following the dry vermicelli Industrial 
Standards of the Ministry of Industry according to Notification No. 3636 (B.E. 2549), Thailand. It was 
found that the total microbial count did not detect more than 1 x 103 colonies per gram of sample, 
the coliform less than 3 MPN per gram, Yeast & Mold and C. perfringens were not detected in all 
30 samples, and there is also confirmation of the results of the examination from the company. 
central laboratory Thailand by analyzing Total microbial count <10 Not more than ≤ 1 x 103 
colonies per gram of sample Coliform <3.0 MPN/g Yeast and mold <10 CFU/g C. perfringens was 
not found in 0.1 g of the same sample used for analysis, which means the vermicelli products 
passed this standard. 
Keywords: Coliform bacteria / Total plate count / Clostridium perfringens / Yeast & Mold 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วุ้นเส้น (vermicelli) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากแป้งถั่วเขียวถูกน ามาท าเป็นเส้น วุ้นเส้นเป็นที่นิยมของ
ผู้บริโภค มีลักษณะเป็นเส้นใส มี 2 แบบ คือ แบบเส้นเปียกและแบบเส้นแห้ง (วิเชียร  วรพุทธพร และ สมชาย 
ประภาวัติ, 2528) วุ้นเส้นเป็นอาหารแห้งชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวใส  ไม่มีสี  มีขายทั่วไปในท้องตลาด  ใช้
บริโภคเป็นอาหารประจ าวันของประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  วุ้นเส้นเป็นอาหารที่เริ่มแพร่หลายเข้ามา
ในเมืองไทย  โดยชนชาติจีนเป็นผู้น าเข้ามา ถ้าหากวัตถุดิบ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการผลิตไม่สะอาด อาจพบการ
ปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคได้ หากเชื้อเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายผู้บริโภค จะท าให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ ท้องเสียอย่าง
รุนแรง อาเจียน มีไข้ และปวดศีรษะ ดังนั้น การบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนของ
เชื้อจุลินทรียก์่อโรค จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง (Li and Mustapha, 2002; Prescott, Harley, and Klein, 2002)  
 ในปี พ.ศ. 2537 ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา 
(USDA) พบเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและถั่วงอกมีส่วนเกี่ยวข้องในการระบาดของจุลินทรีย์ก่อโรคในประเทศและ
ต่างประเทศ จากรายงานต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียที่ก่อโรคอาจมีอยู่ ในเมล็ดถั่วเขียวและถั่วงอก การ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของ E. coli O157:H7 และ Salmonella enterica ในระหว่างกระบวนการงอกส่งผลให้
เกิดการระบาด (Zhang and Farber, 1996) แบคทีเรียสามารถเกาะติดเมล็ดและอยู่รอดได้เป็นเวลานานภายใต้
สภาวะแห้ง (Mistcherlich and Math, 1984) การแช่ถั่วเขียวในน้ าร้อนที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 
วินาที มีประสิทธิภาพในการก าจัด E. coli O157:H7 และ Salmonella (Bari, Inatsu, Isobe and Kawamoto, 
2008) ในช่วงปี พ.ศ. 2558–2560 พบปัญหาผลิตภัณฑ์อาหารยังไม่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน ฯ ได้แก่ พบ
เชื้ อจุลินทรีย์ก่อโรคอาหารเป็นพิษ เช่น Escherichia coli, Salmonella spp. Staphylococcus aureus, 
Clostridium perfringens และ Bacillus cereus หรือพบการใช้ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารเกินกว่าที่กฎหมาย
ก าหนด (Rural and Local Consumer Health Products Promotion Protection Division, 2018) 
 การตรวจคุณภาพวุ้นเส้นแห้งทางจุลชีววิทยา จากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง ก าแพงเพชร อาศัยเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 3636) พ.ศ.2549 ก าหนดไว้ว่า สุขลักษณะของวุ้น
เส้น สามารถพบจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมดไม่เกิน 1 x 103 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง ตามวิธีการมาตรฐาน AOAC 
(2005) โคลิฟอร์มโดยต้องพบน้อยกว่า 3 MPN/g ตามวิธีการมาตรฐาน AOAC (2005) จะต้องไม่พบการปนเปื้อน
ของเชื้อ Clostridium perfringens ในตัวอย่าง 0.1 กรัม และจะต้องพบราไม่เกิน 10 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง  
จากรายงานการวิจัยการปนเปื้อนเชื้อก่อโรคในอาหารที่กล่าวมาข้างต้น จึงเห็นความส าคัญของการตรวจ
เชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นแห้ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อน าผลการ
ตรวจที่ได้มาวิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา และวิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละขั้นตอนการ
ผลิตที่จะท าให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อลงในผลิตภัณฑ์ของโรงงานฯ ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นทางจุลชีววิทยา จากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง ก าแพงเพชร 
 
ขอบเขตของการท าวิจัย 
 การศึกษานี้มุ้งเน้นการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของวุ้นเส้นถั่วเขียว ตราคลองขลุง เพื่อน ามา
วิเคราะห์การปนเปื้อนของจ านวนจุลินทรีย์ทั้งหมด โคลิฟอร์ม Clostridium perfringens ยีสต์และรา  เมื่อเก็บ
ตัวอย่างแล้ว จะน าตัวอย่างมาตรวจภายในห้องปฏิบัติการทันท ีตามวิธีการมาตรฐาน AOAC (2005) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การผลิตวุ้นเส้นของโรงงานวุ้นเส้นเป็นแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน ใช้แรงงานคนเป็นหลัก กระบวนการ
ผลิต การขนส่ง รวมทั้งการเก็บรักษา หากมีการจัดการสุขลักษณะไม่ดี อาจเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ได้ 
ดังนั้นจึงต้องท าการตรวจคุณภาพวุ้นเส้น เพื่อทราบการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นแห้งตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม น าผลการตรวจที่ได้มาวิเคราะห์ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทางจุล
ชีววิทยา และวิเคราะห์การลดการปนเปื้อนเชื้อในแต่ละขั้นตอนการผลิต 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ตัวอย่างที่ศึกษา  

 ตัวอย่างวุ้นเส้นแห้งจากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ท าการเก็บตัวอย่าง 5 ตัวอย่าง 
จ านวน 6 ครั้ง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 ถึงเดือนตุลาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 30 ตัวอย่าง  

การวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด 
 การวิเคราะหจ์ุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหาร ท าการชั่งตัวอย่าง 50 ± 1 กรัม ลงในสารละลาย Potassium 
dihydrogen Orthophosphate Anhydrous (BPB) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 450 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่า
เบาๆ 2 นาที ปิเปตตัวอย่างปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงบนจานอาหารเพาะเชื้อ จากนั้นเทอาหาร Plate count agar 
(PCA) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 20 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน ตัวอย่างละ 3 ซ้ า บ่มที่อุณหภูมิ 35 ± 1 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง แล้วท าการนับจ านวนโคโลนี 

การตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยาของโคลิฟอร์ม 
 การตรวจโคลิฟอร์มแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก Presumptive coliform test ท าการชั่ง
ตัวอย่าง 50 ± 1 กรัม ลงในสารละลาย Potassium dihydrogen Orthophosphate Anhydrous (BPB) ที่ผ่าน
การฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 450 มิลลิลิตร จากนั้นเขย่าเบาๆ 2 นาที ปิเปตตัวอย่างปริมาตร 10 มิลลิลิตร ลงใน LST 
Broth (2X) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร ตัวอย่างละ 3 ซ้ า ปเปตตัวอยางปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงใน 
LST Broth (1X) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร ตัวอย่างละ 3 ซ้ า และปิเปตตัวอยางปริมาตร 0.1 
มิลลิลิตร ลงใน LST Broth (1X) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร ตัวอย่างละ 3 ซ้ า บมที่อุณหภูมิ 37 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ± 3 ชั่วโมง เมื่อครบก าหนด สังเกตหลอดใดเกิดแกส ใหอานผลจากแตละหลอดที่เกิด
แกส โดยน าคาที่ไดไปเปิดตาราง MPN index ของเชื้อโคลิฟอร์ม  
 ขั้นตอน Confirmed coliform test ถายเชื้อ 1 ห่วงจากหลอดที่เกิดแก๊สหรือขุ่นในขั้น Presumptive 
coliform test ใสใน Brilliant Green Lactose Bile broth (BGLB) ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร 
ภายในบรรจุหลอดดักแกสอยู บมที่อุณหภูมิ 35 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง และถายเชื้อ 1 ห่วงใสใน 
Ec broth ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วปริมาตร 10 มิลลิลิตร ที่ภายในบรรจุหลอดดักแกสอยูเพื่อยืนยันว่าเปนฟีคอลโคลิ
ฟอรม บมทีอุ่ณหภูม ื45.5 ± 0.2 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ชั่วโมง ในอ่างน้ าร้อน เมื่อครบก าหนด สังเกตการเกิด
แกส ใหอานผลจากแตละหลอดที่เกิดแกส โดยน าคาที่ไดไปเปิดตาราง MPN index ของเชื้อฟีคอลโคลิฟอร์ม 
 ขั้น Completed test ตรวจดูวาหลอดใดเกิดแกส ถายเชื้อ 1-2 ลูป จากหลอดที่เกิดแกสในขั้น 
Confirmed coliform test ที่ใหผลเปนบวกมา streak ลงบน EMB agar ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นน าไปบมที่ 
35 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง สุ่มเลือกโคโลนีทีมีลักษณะสีเขียวเหล็กตัดโคโลนีเดี่ยวลงในหลอด
ทดลองที่มีอาหาร Plate count agar (PCA) บ่มที่ 35 ± 1 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 18 - 24 ชั่วโมง ท าการย้อมแก
รมแบคทีเรีย สังเกตการติดสีแกรมด้วยกล้องจุลทรรศน์ ที่ก าลังขยาย 1000 เท่า 

การวิเคราะห์ Clostridium perfringens 
 เตรียมอาหาร Cooked meat medium ใส่หลอดทดลอง หลอดละ 1.25 กรัม ในน้ า 10 มิลลิลิตร 
จ านวน 15 หลอด ผสมให้เข้ากันและปล่อยทิ้งไว้ 15 นาที จนอาหารเลี้ยงเชื้อทั้งหมดเปียกอย่างทั่วถึง จากนั้นน าไป
ฆ่าเชื้อที่ตู้หม้อนึ่งฆ่าเชื้อความดันไอ (Autoclave)  
 การเตรียมอาหาร Tryptose Sulfite Cycloserine egg yolk (TSC egg yolk) โดยเริ่มจากการน าไข่
ไก่ไปล้างท าความสะอาด แล้วน ามาแช่ในแอลกอฮอล์ 70% เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นเตรียม0.85% โซเดียมคลอ
ไรด์ ปลอดเชื้อปริมาตร 100 มิลลิลิตร น าปากคีบ (forceps) กระบอกตวง และแท่งแก้วคนสาร ไปฆ่าเชื้อที่ตู้หม้อนึ่ง
ฆ่าเชื้อความดันไอ (Autoclave) เมื่อครบเวลา ใช้ปากคีบ (forceps) เจาะเปลือกไข่ แล้วเอาไข่ขาวออก เอาเฉพาะ
ไข่แดงใส่ในกระบอกตวง จากนั้นใช้แท่งแก้วคนไข่แดง แล้วอ่านปริมาตร เติม 0.85% โซเดียมคลอไรด์เท่าปริมาตรไข่
แดงเก็บที่ 4 °C ก่อนน าไปใช้ ท าการชั่ง TSC ปริมาณ 19.5 กรัม ลงในน้ าปริมาตร 500 มิลลิลิตร น าไปต้มให้ละลาย
บนเตาให้ความร้อนจนละลายและน าไปฆ่าเชื้อ น า egg yolk ที่เตรียมไว้ ปิเปตปริมาตร 40 มิลลิลิตร มาผสมกับ 
TSC ปริมาตร 500 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 45 – 50 องศาเซลเซียส กวนให้เข้ากัน จากนั้นเทลงบนจาน
อาหารเพาะเชื้อ  
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 ชั่งตัวอย่างวุ้นเส้นแห้ง 25 กรัม ลงใน 1% Peptone ปริมาตร 225 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันเป็นเวลา 
2 นาที ปิเปตปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในหลอดที่มีอาหาร Cooked meat medium ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 10 
มิลลิลิตร ตัวอย่างละ 3 ซ้ า บ่มแบบไร้ออกซิเจนที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง จากนั้นถ่าย
เชื้อในอาหาร Cooked meat medium และท าการถ่ายเชื้อลงบนอาหาร TSC egg yolk บ่มแบบไร้ออกซิเจนที่
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อมีการเจริญเติบโตของเชื้อ C. perfringens จะมีโคโลนีสีด า
เกิดขึ้นบนอาหาร TSC egg yolk จากนั้นน าเชื้อไปย้อมแกรมและทดสอบคุณสมบัติทางชีวเคมี เพื่อยืนยันว่าเป็น C. 
perfringens โดยจะทดสอบ Nitrate Reduction, Motility และ Spore 

การวิเคราะห์ยีสต์และรา 
 เตรียมอาหาร Dichloran 18% Glyceral Agar (DG18) โดยชั่ง 15.8 กรัมในน้ า 500 มิลลิลิตร และ
ชั่งผงวุ้น 7.5 กรัม น า DG18 และผงวุ้นไปต้มให้ละลายบนเตาให้ความร้อน จากนั้นเติมกลีเซอรอล 55 กรัม คนให้
เข้ากัน เทใส่ขวดรูปชมพู่ น าไปฆ่าเชื้อ ชั่งตัวอย่างวุ้นเส้นแห้ง 50 กรัม ลงใน 0.1% Peptone water ปริมาตร 450 
มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากันเป็นเวลา 2 นาที ปิเปตปริมาตร 1 มิลลิลิตร ลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว 
จากนั้นเทอาหาร DG18 ลงไป ท าการกวนให้เข้ากัน ท าตัวอย่างละ 3 ซ้ า เมื่ออาหารเลี้ยงเชื้อแข็งตัว บ่มที่อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 – 7 วัน แล้วท าการนับโคโลนี 

การส่งตัวอย่างเพ่ือตรวจยืนยันผล 
 ส่งตัวอย่างวุ้นเส้นแห้ง จ านวน 5 ตัวอย่าง ไปที่บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย เพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นทางจุลชีววิทยาตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฯ เพื่อน าผลที่ได้มาเทียบเคียงความถูกต้อง 
 
ผลการวิจัย 

ตัวอย่างวุ้นเส้นทั้งหมด 30 ตัวอย่าง จากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง จ. ก าแพงเพชร โดยเก็บทีละ 5 ตัวอย่าง 
แบ่งการเก็บตัวอย่างแบบสุ่มออกเป็น 6 ครั้ง คือ การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 การเก็บ
ตัวอย่างครั้งที่ 2 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 3 วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 การเก็บ
ตัวอย่างครั้งที่ 4 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2564 การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 5 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564 การเก็บ
ตัวอย่างครั้งที่ 6 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ลักษณะตัวอย่างวุ้นเส้นแห้งที่ได้เป็นถุงพลาสติก ปิดสนิท จ านวน 5 ถุง 
น้ าหนักปริมาตร 100 กรัมต่อถุง 
 การวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้งหมดในวุ้นเส้นถั่วเขียว ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
ก าหนดจุลินทรีย์ทั้งหมดต้องไม่เกิน 1 x 103 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะหป์ริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด (Total Plate Count) ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว  

ชื่อตัวอย่าง ครั้งที่ 
ตัวอย่างที่/หน่วย CFU/g 

1 2 3 4 5 

วุ้นเส้นถั่วเขียว 
ตราคลองขลุง 

1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 102 5x101 0 102 0 
4 0 5x101 5x101 0 0 
5 102 5x101 5x101 0 1.5x102 
6 102 0 0 0 0 

 
 การวิเคราะห์การปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้งหมด พบจ านวนจุลินทรีย์สูงสุดอยู่ที่ 1.5 x 102  CFU/g และต่ าสุด
คือ 0 CFU/g ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ  
 การวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มในวุ้นเส้นด้วยวิธี MPN Coliform ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม สามารถพบได้ไม่เกิน 3 MPN/g  ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์ MPN coliform ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว  

ชื่อตัวอย่าง ครั้งที่ 
ตัวอย่างที่ / หน่วย MPN/g 

1 2 3 4 5 

วุ้นเส้นถั่วเขียว 
ตราคลองขลุง 

1 <3  <3  <3  <3  <3  
2 <3  <3  <3  <3  <3  
3 <3  <3  <3  <3  <3  
4 <3  <3  <3  <3  <3  
5 <3  <3  <3  <3  <3  
6 <3  <3  <3  <3  <3  

 

การวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มในวุ้นเส้นถั่วเขียว ตราคลองขลุง จ านวน 30 ตัวอย่าง พบให้ค่า 
MPN Coliform <3 MPN/g ในทุกตัวอย่าง ซึ่งเป็นไปมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฯ   
 การวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อฟีคอลโคลิฟอร์มในวุ้นเส้นไม่ถูกก าหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฯ  
แต่ผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อฟีคอลโคลิฟอร์มจะช่วยยืนยันผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มใน
ตารางที่ 2 ได้ จึงแสดงผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อฟีคอล โคลิฟอร์มในตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ MPN Fecal Coliform ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว  

ชื่อตัวอย่าง ครั้งที่ 
ตัวอย่างที่/หน่วย MPN/g 

1 2 3 4 5 

วุ้นเส้นถั่วเขียว 
ตราคลองขลุง 

1 <3  <3  <3  <3  <3  
2 <3  <3  <3  <3  <3  
3 <3  <3  <3  <3  <3  
4 <3  <3  <3  <3  <3  
5 <3  <3  <3  <3  <3  
6 <3  <3  <3  <3  <3  

 

 การวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อฟีคอล โคลิฟอร์มด้วยวิธี MPN จากตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว พบว่าให้ค่า 
MPN Fecal Coliform  <3 MPN/g ในทุกตัวอย่าง หรือไม่พบการปนเปื้อนเชื้อฟีคอล โคลิฟอร์ม  
 การวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อยีสต์และราในวุ้นเส้นแห้ง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฯ พบ
ยีสต์และราได้ไม่เกิน 10 โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4 
ตารางท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ยีสต์และรา (CFU/g) ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว 

ชื่อตัวอย่าง ครั้งที่ 
ตัวอย่างที่ / หน่วย ( CFU/g) 

1 2 3 4 5 

วุ้นเส้นถั่วเขียว 
ตราคลองขลุง 

1 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 0 0 
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 การวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อยีสต์และราในวุ้นเส้นเท่ากับ 0 CFU/g แสดงว่าไม่พบการปนเปื้อนของ
เชื้อยีสต์และรา ซึ่งตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พบยีสต์และราในวุ้นเส้นได้แต่ต้องไม่เกิน 10 
โคโลนีต่อกรัมของตัวอย่าง 
 การวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (C. perfringens) ในวุ้นเส้นแห้ง จาก
โรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯ ก าหนดต้องไม่พบในตัวอย่าง 0.1 กรัม แสดงผลดัง
ตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ (C. perfringens) ในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว  

ชื่อตัวอย่าง ครั้งที่ ตัวอย่างที่/ หน่วย พบหรือไม่พบ 
1 2 3 4 5 

วุ้นเส้นถั่วเขียว 
ตราคลองขลุง 

1 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
2 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
3 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
4 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
5 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
6 ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 

 
 การวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ในวุ้นเส้นแห้งจากโรงงานฯ ไม่พบการ
ปนเปื้อนของเชื้อคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ในทุกตัวอย่าง  
 ตารางที่ 6 แสดงผลการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจยืนยันผลที่ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย เพื่อ
เทียบเคียงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวุ้นเส้นทางจุลชีววิทยากับผลการทดลองที่ได้จากงานวิจัยนี้  
ตารางท่ี 6 ผลการตรวจยืนยันในตัวอย่างวุ้นเส้นถั่วเขียว จากบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย 

รายการทดสอบ 
ผลการ
ทดสอบ 

ค่ามาตรฐาน หน่วย LOD วิธีทดสอบอ้างอิง 

Total Plate Count <10 ≤ 1 x 103 CFU/g - FAD BAM Online, 2001  
Coliform Bacteria <3.0 <3.0 MPN/g - FAD BAM Online, 2020  

Molds <10 <10 CFU/g - FAD BAM Online, 2001  
Clostridium perfringens ไม่พบ ไม่พบ In 0.1 g - FAD BAM Online, 2001  

 
 
 ผลรายงานของบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง ประเทศไทย ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนเชื้อในผลิตภัณฑ์วุ้น
เส้น จ านวน 5 ตัวอย่าง สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ในงานวิจัยนี้จ านวน 30 ตัวอย่าง ท าให้ผลการวิเคราะห์ใน
งานวิจัยนี้มีความน่าเชื่อถือ ว่าคุณภาพวุ้นเส้นถั่วเขียวจากโรงงานฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฯ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การตรวจการปนเปื้อนจุลินทรีย์ทั้งหมด เชื้อโคลิฟอร์ม ยีสต์และรา C. perfringens ในวุ้นเส้นส าเร็จรูป
โรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร ระยะเวลา 3 เดือน เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ตัวอย่าง รวมจ านวน
ตัวอย่างทั้งหมด 30 ตัวอย่าง โดยน าผลที่ได้มาวิเคราะห์และประเมินตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฯ  พบว่า
จ านวนจุลินทรีย์ที่ขึ้นที่มีค่ามากที่สุดอยู่ที่ ตัวอย่างวุ้นเส้นที่ตรวจในเดือนกันยายน ค่าอยู่ท่ี 1.5 x 102 CFU/g ซึ่งน้อย
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ไม่พบการปนเปื้อนโคลิฟอร์ม การตรวจผลยืนยันไม่พบเชื้อโคลิฟอร์มเช่นกัน ไม่พบการปนเปื้อน
ยีสต์และรา และไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ C. perfringens แสดงว่าผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นจากโรงงานคลองขลุงผ่าน
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เพราะมีการจัดการเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ดี และดูแลความสะอาดของวัสดุอุปกรณ์ 
นอกจากนี้ยังน าก้อนแป้งที่แห้งแล้วไปอบรมควันก ามะถัน ซึ่งการอบรมควันก ามะถัน ช่วยในการยับยั้งการ
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เจริญเติบโตของจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์และรา และในขั้นตอนการตีแป้ง วุ้นเส้นถูกตีลงในน้ าร้อนและแช่น้ าเย็น
ทันที ซึ่งเป็นการช่วยลดการปนเปื้อนของเชื้อ C. perfringens มีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานดี วุ้นเส้นแห้ง
จากโรงงานวุ้นเส้นคลองขลุง ก าแพงเพชร จึงสะอาด ปลอดภัยและไม่เป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์พบเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในวุ้นเส้นแห้งต่ ามาก เนื่องมาจากเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง
ที่มีปริมาณค่าน้ าอิสระต่ ามาก แบคทีเรียเกือบทุกชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ค่าน้ าอิสระต่ ากว่า 0.9 และราส่วน
ใหญ่จะไม่เจริญเติบโตที่ค่าน้ าอิสระต่ ากว่า 0.7ซึ่งผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นคลองขลุงมีความชื้นที่ 0.06 จึงช่วยยับยั้งการ
เจริญของจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าการจัดเก็บผลิตภัณฑ์ไม่ถูกสุขลักษณะอาจตรวจพบปริมาณ
จุลินทรีย์ทั้งหมดเกินค่ามาตรฐาน ฯ ได้ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ท าการสุ่มตรวจปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ าบาดาลที่
โรงงานใช้ในการผลิต ผลการวิเคราะห์พบจุลินทรีย์ทั้งหมดจ านวนมาก อยู่ในช่วง 3.02 x 104 CFU/g ถึง 6.42 x 104 
CFU/g ซึ่งมากกว่าค่าจุลินทรีย์ทั้งหมดตามมาตรฐานน้ าบาดาลตามประกาศของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2535 ไม่
เกิน 500 โคโลนีต่อลูกบาศก์เซนติเมตร จากผลการวิเคราะห์น้ าบาดาลมีเชื้อปนเปื้อนเกินมาตรฐาน แต่ถึงอย่างไร
ด้วยกระบวนการผลิตในโรงงานที่สะอาด ท าให้ไม่พบเชื้อปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น  
 การที่ไม่พบทั้งโคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์มในตัวอย่างวุ้นเส้น ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ท าการสุ่มตรวจปริมาณโค
ลิฟอร์มและฟีคอล โคลิฟอร์มในน้ าบาดาล ที่โรงงานใช้ในกระบวนการผลิตตั้งแต่กระบวนการแช่เมล็ดถั่วเขียวไป
ตลอดจนขึ้นเส้นวุ้นเส้น ผลการวิเคราะห์ไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์ม และฟีคอล โคลิฟอร์ม ในน้ าบาดาล 
ท าให้ทราบว่าน้ าบาดาลไม่มีเชื้อก่อโรค การไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อยีสต์และรา อาจเนื่องมาจากผลิตภัณฑ์วุ้นเส้น
แห้งดี เนื่องจากโรงงานตากแดดจนวุ้นเส้นแห้ง ท าให้วุ้นเส้นไม่มีมีค่าน้ าอิสระ จึงไม่ส่งเสริมการเจริญของยีสต์และรา 
อีกทั้งในกระบวนการผลิตวุ้นเส้น ก้อนแป้งที่เป็นวัตถุดิบของการท าวุ้นเส้นถูกน าไปตากแดดให้แห้ง ซึ่งช่วยลดการ
ปนเปื้อนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบก่อนขึ้นเส้น และนอกจากนี้ก้อนแป้งที่แห้งแล้วยังถูกน าไปอบรมควัน
ก ามะถัน (เกรดที่ใช้กับอาหาร) เป็นเวลา 1 คืน ซึ่งการอบรมควันก ามะถัน ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ 
แบคทีเรีย ยีสต์และรา ซึ่งควันก ามะถันสามารถสลายตัวได้เองหลังจาก 8 ชั่วโมง หลังการอบ (พลาวัตร พุทธรักษ์, 
2559) ท าให้วุ้นเส้นสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภค การไม่พบการปนเปื้อนของเชื้อ เนื่องจากในกระบวนการผลิตวุ้น
เส้น ในขั้นตอนการตีเส้น แป้งถูกตีลงในน้ าร้อน จากนั้นเส้นจะถูกช้อนมาแช่ในน้ าเย็นทันทีเป็นการช่วยลดการ
ปนเปื้อนเชื้อ C. perfringens (Munoz et al., 2021) 
 จากผลการทดลองทั้งหมด ท าให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นสะอาด ปลอดภัยจากจุลินทรีย์ก่อโรค แสดงให้
เห็นถึงกระบวนการในการผลิตวุ้นเส้นของโรงงานวุ้นเส้นที่มีกระบวนการผลิตที่สะอาด ในผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นจึงไม่พบ  
จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรคปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นการปนเปื้อนขั้นต้น (ในขณะที่เติบโตและในระหว่างการเก็บเกี่ยว) หรือ
การปนเปื้อนทุติยภูมิ (ระหว่างการซัก ห่ันแช่ บรรจุ และเตรียม) (Harris et al., 2003) ถึงแม้ว่าในเมล็ดถั่วเขียวซึ่ง
เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลูกในดินจะมีการปนเปื้อนจุลินทรีย์ เชื้อยีสต์และราที่ค่อนข้างสูง และมีโอกาส
ปนเปื้อนมาจากอากาศและฝุ่นละออง หรืออาจมีการปนเปื้อนมาจากวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือในการผลิตในแต่ละ
กระบวนการ (สุพรรณิการ์ ศรีบัวทอง, 2547) แต่ในกระบวนการผลิตวุ้นเส้น ของโรงงานฯ มีขั้นตอนที่สามารถ
ควบคุมการปนเปื้อนของเชื้อได้  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 โรงงานฯ สามารถน าผลการวิเคราะห์เชื้อนี้ไปใช้ในการบ่งชี้ความสะอาดในกระบวนการผลิตของ
โรงงานได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 วิเคราะห์สุขลักษณะที่ดีของสถานที่ผลิต โดยท าการตรวจติดตามการปนเปื้อนเชื้อในผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ควรวางแผนการตรวจติดตามเป็นระยะ ตามข้อก าหนดของโรงงานฯ 
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