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การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบการปนเป้ือนของอะฟลาทอกซินท่ีปนเป้ือน
ในพริกป่นท่ีจ าหน่ายในตลาดสดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จากการส ารวจ พบว่าตลาดสดในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีจ  าหน่ายพริกป่นมี 12 ตลาด  ลกัษณะการจ าหน่ายพริกป่นมี 2 ลกัษณะคือ 
พริกป่นที่มีตราสินคา้ และพริกป่นที่ไม่มีตราสินคา้  ท าการสุ่มเก็บตวัอย่างแบบหลายขั้นตอนจาก              
พริกป่นท่ีมีตราสินคา้สุ่มไดต้ราสินคา้ละ 3 ตวัอยา่ง และพริกป่นท่ีไม่มีตราสินคา้สุ่มไดจ้ากตลาด 12 
ตลาดได้พริกป่นตลาดละ 3 ตวัอย่าง หลงัจากนั้นน าตวัอย่างพริกป่นไปตรวจหาอะฟลาทอกซิน          
ดว้ยชุดตรวจสอบอะฟลาทอกซินในผลิตผลเกษตร (DOA – Aflatoxin ELISA Test Kit) ของกรม
วชิาการเกษตร พบวา่ทุกตวัอยา่งท่ีสุ่มมามีการปนเป้ือนอะฟลาทอกซินสูงกวา่ 4 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม 
ซ่ึงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอาหารมีการปนเป้ือนอะฟลาทอกซินได้ไม่เกิน 20 
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนใหญ่มีการปนเป้ือนในช่วง > 10 – 40 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม เม่ือพิจารณา
ตามลักษณะของพริกป่น พบว่าพริกป่นท่ีมีตราสินค้าจ านวน 9 ตราสินค้ามีการปนเป้ือนของ                
อะฟลาทอกซินเกินเกณฑ์ท่ีก าหนด มีเพียง 3 ตราสินคา้เท่านั้นท่ีมีการปนเป้ือนของอะฟลาทอกซินไม่
เกินเกณฑ์ ส่วนพริกป่นท่ีไม่มีตราสินค้า พบว่ามีตวัอย่างพริกป่นจาก 9 ตลาดท่ีมีการปนเป้ือนของ              
อะฟลาทอกซินเกินเกณฑ์ มีเพียงพริกป่นจาก 3 ตลาดเท่านั้นท่ีมีการปนเป้ือนของอะฟลาทอกซิน             
ไม่เกินเกณฑ ์
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ABSTRACT 
This study investigated aflatoxin contamination in ground chilli sold in fresh markets, 

Chiang Mai municipality.  From the surveying, there were 12 markets which sold ground chilli. 
Two groups of ground chilli, brand and without brand were multistage random sampled.  Samples 
of ground chilli with brand for 12 brands were collected 3 samples per brand.  Samples of ground 
chilli without brand in 12 markets were collected 3 samples per market.  After sampling, all 
samples were analyze aflatoxin contamination using “DOA Aflatoxin ELISA Test Kit”, provided 
from Departmentof Agriculture.  It was found that no sample had aflatoxin less than 4 µg/kg. 
While there are announcement from Ministry of Public Health that aflatoxin contamination in 
food must not over 20 µg/kg.  Considering to groups of samples, it was found that 9 brands of 
ground chilli with brand had aflatoxin contamination more than limited the standard.  There were 
only 3 brands had aflatoxin contamination not over the standard, while there were ground chilli 
without brand in 9 markets had aflatoxin contamination more than limited the standard.  There 
were ground chilli without brands in only 3 markets had aflatoxin contamination not over the 
standard.  
 


