


คำนำ
              พริกปนเปนเครื่องปรุงอยางหนึ่งที่สาคัญในอาหารไทย การบริโภคผลิตภัณฑ 
พริกปนจะมีทั้งแบบที่นำไปบริโภคโดยตรงและใชเปนสวนประกอบของผลิตภัณฑอาหารอื่น 
แตปจจุบันผลิตภัณฑพริกปนยังคงประสบปญหาเกี ่ยวกับความปลอดภัยในอาหาร 
โดยเฉพาะปญหาการปนเป อนหรือตกคางของสารเคมีที ่ใชในการเกษตรและสารพิษที ่ 
สรางจากเชื้อรา การปรับปรุงกระบวนการผลิตพริกปนใหปลอดภัยมีคุณภาพ ตั้งแตการปลูก 
ไปจนถึงการเก็บรักษาผลิตภัณฑ จึงเปนเรื่องที่สาคัญเพื่อจะยกระดับผลิตภัณฑพริกปนใหได 
คุณภาพตรงตามมาตรฐานกำหนด
 คณะผูเขียนจึงไดจัดทำคูมือ เรื่อง การแปรรูปพริกปลอดภัย:พริกปนละเอียดไรเมล็ด 
ที่ไดรวบรวมองคความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมวิสาหกิจชุมชน ตั้งแตการปลูกพริก 
ยังไงใหปลอดภัยไปจนถึงกระบวนการผลิตพริกปนที่จะลดปริมาณสารเคมี และเชื้อจุลินทรีย 
ตกคาง และยังลดการปนเปอนสารพิษจากเชื้อรา โดยคูมือนี้จะมีการพูดถึงสุขลักษณะที่ดีใน 
การผลิตพริกปนตามหลักของมาตรฐาน จี.เอ็ม.พี. อีกดวย โดยหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ 
จะเปนประโยชนและใชเปนแนวทางในการยกระดับผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนใหปลอดภัย 
ไดมาตรฐาน
 คูมือเรื่อง การแปรรูปพริกปลอดภัย: พริกปนละเอียดไรเมล็ด เปนสวนหนึ่งของการ 
จัดการความรูของโครงการการเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปพริกปลอดภัย ซึงไดรับการสนับ 
สนุนจากทีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ภายใตโครงการ Innovation Hub-Food & 
Agriculture: Translational Research PRE-SEED FUND ประจำปงบประมาณ 2560 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีการแปรรูปพริกปนละเอียดไร 
เมล็ดใหปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลคาใหแกพริก ซึ่งโครงการนี้เกิดจากความตองการของเกษตรกร 
ผูปลูกพริกวิสาหกิจชุมชนพริกปลอดภัยบานหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ที่ 
ปจจุบันเปนกลุมที่เขมแข็ง แตทางกลุมตองการเพิ่มมูลคาผลผลิตพริกในบางชวงเวลาที่ 
ปริมาณพริกมีมากเกินกวาที่ทำสัญญาซื้อขายไวลวงหนา เทคโนโลยีการแปรรูปพริกปนละ 
เอียดไรเมล็ดปลอดภัย เปนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของกลุม ไมซับซอนและคาใช 
จายไมสูงเกินไป ทางกลุมวิสาหกิจชุมชนสามารถลงทุนเพื่อใชประโยชน เทคโนโลยีที่ไดรับ 
การถายทอด เพื่อผลิตสูเชิงพาณิชยไดตอไป เปนการถายทอดเทคโนโลยีที่ไมใชเทคโนโลยี 
ใหมในระดับวิชาการแตใหมในระดับชุมชนเกษตร ทั้งดานการจัดการและการแปรรูป ทาง 
กลุมมีคุณธรรมสามารถควบคุมภายในกลุมเพื่อผลิตพริกปลอดภัย ไดมีการกำกับการปลูก 
พริกในกลุมสมาชิกตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย primary Thai GAP โดยกลุมสมาชิก 
สรางระบบการตรวจสอบภายใน หวังเปนอยางยิ่งวาการนำองคความรูที่ไดรวบรวมไวในคูมือ 
ฉบับนี้จะสามารถผลิตผลิตภัณฑพริกปนละเอียดไรเมล็ดที่มีคุณภาพปลอดภัยไดมาตรฐาน 
และสามารถ สรางรายไดที่เพิ่มขึ้นตอไป
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ขอมูลพันธุพริก

 พริกพันธุซุปเปอรฮอทเปนพืชที่ปลูกงาย สามารถปลูกไดในดินทุกชนิด 
โดยเฉพาะในดินรวนปนทราย ซึ่งมีการระบายน้ำไดดี มีอินทรียวัตถุสูง ความ 
เปนกรด-ดางที่เหมาะสม อยูในชวง 5.6-6.5 ชอบอากาศรอนมากกวาอากาศ 
เย็น ในสภาพที่อุณหภูมิกลางคืนสูงกวาปกติ พริกออกดอกไดดีกวาสภาพที่ 
อุณหภูมิคอนขางต่ำ (ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร, 2559) พริก 
พันธุซุปเปอรฮอทมีอายุเก็บเกี่ยว 80-90 วันหลังยายกลา  ลำตนใหญ แตก 
แขนงดี ความตานทานโรคสูง ตนสูง 80-130 เซนติเมตร ผลสุกสีแดง ผลยาว 
5-7 เซนติเมตร ขั้วผลใหญ เนื้อหนา ทนตอการขนสง และมีอัตรา การสูญเสีย 
น้ำหนักนอยกวาสายพันธุอื่น  ผลผลิตโดยเฉลี่ย 5-6 ตันตอไร สามารถเก็บเกี่ยว 
ผลผลิตนาน 5-6 เดือน เหมาะสำหรับทำพริกตากแหงเนื่องจากน้ำหนักผลสด 3 
กิโลกรัม ตากแหงได 1-1.5 กิโลกรัม อีกทั้งสามารถแปรรูปไดดี เชน ทำซอสพริก 
พริกปน เปนตน (บริษัท อีสท เวสท ซีด จำกัด, 2556)
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พริกพันธุซุปเปอรฮอท



 พริกพันธุเหลืองทอง เปนพริกขี้หนูผลใหญซึ่งเปนพันธุพื้นเมืองที่นิยม 
ปลูกในจังหวัดสกลนคร เนื่องจากพริกพันธุเหลืองทองมีคุณสมบัติพิเศษ คือ 
มีกลิ่นหอม ตําละเอียดงาย ไมเนาเสียงาย มีความเผ็ดมากเหมาะสำหรับใช 
ประกอบอาหารเกือบทุกประเภท เชน ตมยํา แกง ผัด ตํานํ้าพริก สมตํา 
กินเปนเครื่องเคียงกับลาบและอาหารอีสานอีกหลายชนิด อีกทั้งพริกเหลือง 
ทอง  อีกทั้งสามารถแปรรูปไดดี เชน ทำซอสพริก พริกปน เปน ลำตนใหญ 
แตกแขนงดี ความตานทานโรคสูง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตนาน 6 เดือน

แปลงพริกพันธุเหลืองทอง ผลพริกเหลืองทอง

       สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติรวมกับหอการคา 
แหงประเทศไทยพัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐาน 
Primary ThaiGAP ซึ่งเปนมาตรฐานการตรวจรับรองความปลอดภัยในการ 
ผลิตสินคาเกษตรเบื้องตนในประเทศดวยขอกำหนดขั้นพื้นฐานที่เกษตรกร 
เขาใจงายและสามารถนำไปปฏิบัติไดตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ผูบริโภค 
ยอมรับ และเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาฟารมไปสูมาตรฐานการผลิตที่สูงขึ้น 
เพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตและสรางตลาดกลุมใหม เชน รานอาหาร ภัตตาคาร 
โรงพยาบาลหรือตลาดสดในทองถิ่น ดังนั้นการพัฒนาระบบการผลิตที่ปลอด
ภัย ตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP ซึ่งมี ขอกำหนด 6 ขอใหญ 24 ขอยอย 
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พริกพันธุเหลืองทอง

การปลูกพริกปลอดภัย



ขอกำหนดมาตรฐานพริกปลอดภัยของ Primary ThaiGAP 
มี 6 ขอ ดังนี้ 
1) การทำแผนการผลิต วันเก็บเกี่ยว และคาดการณผลผลิต 
 1.1 เกษตรมีแผนการผลิตและกำหนดวันเก็บเกี่ยวพรอมแบบบันทึก 
 1.2 กรณีมีขอสงสัยหรือปญหาการเพาะปลูกใหขอคำแนะนำจาก 
 ที่ปรึกษา
 1.3 เกษตรกรไดรับการอบรมและเขาใจมาตรฐานความปลอดภัย 
 ขั้นพื้นฐาน

2) การใชน้ำในการเพาะปลูก 
 2.1 การใหน้ำเหมาะสมกับความตองการของพืชและมีแหลงน้ำสำรอง
 เพียงพอตอการผลิต 
 2.2 น้ำไมมีความเสี่ยงตอการปนเปอนผลิตผลถามีความเสี่ยงใหสงน้ำ 
 ตรวจวิเคราะห

3) การใชสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืช 
 3.1 เกษตรกรไดรับการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชแบบ
  ผสมผสาน (IPM)
 3.2 เกษตรกรเวนระยะการฉีดพนสารเคมีปองกันกำจัดศัตรูพืชกอน
 การเก็บเกี่ยว (PHI)  

เนนเฉพาะระบบความปลอดภัยในการผลิตที่เกษตรกรเขาใจงายและสามารถนำ
ไปปฏิบัติไดถูกตอง ซึ่งสอดรับกับวัตถุประสงคของโปรแกรม ITAP สวทช. 
ที่ใหการสนับสนุนและสงเสริมผูประกอบการ SMEs ในการพัฒนาศักยภาพ 
การแขงขันและยกระดับมาตรฐานการทำงาน รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตใหเทา 
ทันสถานการณปจจุบันที่มีการแขงขันรุนแรงในตลาดประชาคมเศรษฐกิจอา
เซียน(AEC) รวมทั้งมีระบบตรวจสอบยอนกลับหรือ QR Code ที่ผูบริโภค 
สามารถตามไปถึงแปลงของเกษตรกรได (สำนักงานสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีแหงชาติ, 2559)
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สถานที่เก็บเครื่องมือเกษตร

การจัดการหลังเก็บเกี่ยว

ผลผลิตพริกการทำแผนการผลิต วันเก็บเกี่ยว

สถานที่เก็บเก็บสารเคมี
ทางการเกษตร
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 3.3 ใชสารเคมีตามคำแนะนำขางฉลากสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนกับ
 กรมวิชาการเกษตร
 3.4 ไดรับการอบรมการใชสารเคมีทางการเกษตร หรือสารเคมี   
 กำจัดศัตรูพืช อยางถูกตอง 
 3.5 กรณีผลผลิตมีความเสี่ยงหรือปนเปอนใหตรวจและเก็บผล
 รายงานการวิเคราะหสารพิษตกคาง 
 3.6 ไมใชสารเคมีทางการเกษตรตองหามตามพระราชบัญญัติ  
 วัตถุอันตราย  พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 
 3.7 หากเกษตรกรใชสารเคมีไมถูกตองหรือพบสารเคมีทางการเกษตร 
  ตกคางในผลผลิต เกษตรกรตองไดรับคำแนะนำจนเขาใจ
 3.8 เก็บสารเคมีทางการเกษตรแยกจากพื้นที่จัดการผลผลิต 
 3.9 ทำความสะอาดเครื่องพนสารเคมีหลังใชทุกครั้ง และกำจัดน้ำลาง  
 ไมให ปนเปอนสูสิ่งแวดลอม

4) การใชปุยเคมีและอินทรีย 
 4.1 ใชปุยคอก ปุยหมัก และปุยอินทรีย ปุยชีวภาพที่ถูกตอง และ ไมใช 
 สิ่งปฏิกูลจากคน
 4.2 เลือกใชปุยเคมีและสารปรับปรุงดินที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการ 
 และใชปริมาณที่เหมาะสม ระมัดระวังการปนเปอนกับผลผลิต 

5) การเก็บเกี่ยวและจัดการหลังเก็บเกี่ยว 
 5.1 เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ระยะปลอดภัยของสารเคมีสุดทาย 
 5.2 เลือกใชเครื่องมือ วิธีการเก็บผลผลิต และการจัดการผลผลิตหลัง 
 เก็บเกี่ยวเพื่อลดความสูญเสีย และปนเปอน 
 5.3 พื้นที่จัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวตองสะอาด แยกจากพื้นที่ 
 อื่นเพื่อปองกันการปนเปอนขาม 
 5.4 น้ำที่นำมาใชลางผลผลิตเบื้องตนเปนน้ำที่สะอาด
 5.5 วางอุปกรณ เครื่องมือเปนระเบียบและสะอาด เพื่อลดการปน 
 เปอน เชื้อจุลินทรียอันตรายตอผูบริโภค 
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แปลงพริกตามมาตรฐาน Primary ThaiGAP

การเก็บผลผลิตพริก การเก็บเกี่ยว

6) การบันทึกและการตามสอบ
 6.1 มีบันทึกการใชสารเคมีทางการเกษตร หรือสารปองกันกำจัดศัตรู 
 พืช ปุยเคมี และปุยอินทรีย 
 6.2 มีเอกสารการสงมอบ ที่สามารถระบุแหลงที่มาของผลผลิต 
 และสามารถใชในการตามสอบ
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การจัดการแมลงศัตรูพืช
ดวยกับดักกาวเหนียว

การอบรมการจัดการโรคพืชดวยเชื้อราไตรโคเดอรมา
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8

  กระบวนการผลิตพริกปนประกอบไปดวย 10 ขั้นตอน เริ่มตั้งแตการ 
คัดเลือกวัตถุดิบที่เปนพริกสดที่มีคุณภาพ ขั้นตอนการลางทำความสะอาดสิ่ง 
สกปรก สารเคมีตกคางและเชื้อจุลินทรีย การทำแหง การคั่ว การบด การบรรจุ 
และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ ในการผลิตพริกปน นอกจากจะตองคำนึงถึง 
คุณภาพของวัตถุดิบที่ใชแลว ยังจะตองใสใจในเรื่องสุขลักษณะในการผลิต 
พริกปน โดยเฉพาะเรื่องของความสะอาด เพื่อที่ลดการปนเปอนของสิ่งสกปรก 
สารเคมี และเชื้อจุลินทรีย ในระหวางการผลิตลง

  การผลิตพริกปนละเอียดไรเมล็ด

วัตถุดิบ/วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือที่ใชในการผลิต

พริกสด

เครื่องบดความเร็วสูง



ชาม/กะละมัง สำหรับลางพริก หมอขนาดใหญ สำหรับตมน้ำลวกพริก

กระชอน/ตะแกรง ถาด

กระทะและตะหลิว
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สารเคมีที่ใช
  โซเดียมเมตาไบซัลไฟต (sodium metabisulfite) เปนวัตถุเจือปน 
อาหารที่ไดรับอนุญาตใหใชไดตามที่ กฎหมายกำหนด มีลักษณะเปนผงสีขาว 
หรือออกสีเหลือง ละลายไดในน้ำ โซเดียมเมตาไบซัลไฟตถูกนำมาใชในอาหาร 
เพื่อเปนสารกันเสีย สารตานปฏิกิริยาออกซิเดชัน สารฟอกขาว และสารปองกัน 
ปฏิกิริยาการเกิดสีน้ำตาลที่ เกิดจากเอนไซม

 แคลเซียมคลอไรด (calcium chloride) เปนวัตถุเจือปนอาหารที่ได 
รับอนุญาตใหใชไดตามที่กฎหมายกำหนด มีลักษณะเปนผลึกสีขาวแข็งหรือ 
เปนเกล็ดละเอียดละลายไดในน้ำ นิยมเติมลงในน้ำลวกหรือน้ำแชผักและผลไม 
ทำใหผักและผลไมมีเนื้อแนน เพิ่มความคงตัว

โซเดียมเมตาไบซัลไฟต และ แคลเซียมคลอไรดทีนำมาใช ตอง 
เปนเกรดอาหารหรือฟูดเกรด (food grade) คือ สารเคมีที่ 

ผานมาตรฐานการผลิต ที่อนุญาต ใหใ ชในการผลิตอาหาร

ขั้นตอนการผลิตพริกปนละเอียดไรเมล็ด

1.  การคัดเลือกพริก
 ในการที่จะผลิตพริกปนใหไดคุณภาพ ควรที่จะเริ่มตนจากวัตถุดิบที่มี 
คุณภาพดี คัดเลือกพริกที่มีความสด และความแก-ออน ใกลเคียงกัน พริกทีแก 
จัดจะมีสีแดงสมาเสมอ ไมเนาเสีย ไมมีรอยแมลงเจาะ ไมมีรอยแผลบนผิว 
จากการเปนโรค ผลไมแตกนิ่ม เละ และไมขึ้นรา
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2. การลางทำความสะอาด
 การลางพริกมีวัตถุประสงคเพื่อที่จะชะลางเอาเศษดิน ฝุนละออง ถา 
ลางใหถูกวิธีก็จะสามารถลดปริมาณสารเคมีทีใชในการเกษตรและเชื้อโรคที่ 
อยูบนผิวของพริกได นำพริกที่ผานการคัดเลือกแลวมาเด็ดกานออกกอนที่จะ 
เอาไปลางในน้ำสะอาดใหทวม แลวใชมือชวยในการทำความสะอาดผิวภาย 
นอกของพริก

ตัวอยางพริกสดที่ควรจะคัดทิ้ง

นำพริกที่เด็ดกานออกแลวไปลางในน้ำสะอาด
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3.  การลวกพริกในน้ำรอน
 การลวกพริกเปนอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะชวยลดปริมาณเชื้อโรคและสาร
เคมีตกคางในพริก ชวยในการปรับคุณภาพสีของพริกใหสม่ำเสมอทั้งผลและ 
ชะลอการเปลี่ยนของสีพริกแหงระหวางการเก็บรักษา โดยไปยับยั้งการทำงาน 
ของเอนไซม เชน เอนไซมเพอร ออกซิเดส (peroxidase) โพลีฟนอล ออกซิเดส 
(polyphenol oxidase) และลิพ็อกซี-จีเนส (lipoxygenase) และการลวกยัง 
ชวยลดระยะเวลาที่ใชในการอบแหงหรือตาก แหงอีกดวย
  วิธีการลวกพริก เริ่มตนจากการเตรียมน้ำรอนอุณหภูมิ 90 °ซ ใช 
ปริมาณน้ำใหทวมพริก นำพริกที่ผานการลางแลวมาลวกในน้ำรอนอุณหภูมิ 90 
°ซ นาน 3 นาที จากนั้นตักพริกขึ้นและนำไปแชในสารละลาย ในขั้นตอนตอไป

4.  การแชสารเคมี
 การแชพริกในสารเคมีกอนการอบแหงหรือตากแหงนั ้นจะชวย 
ในการรักษาคุณภาพของสีของพริกแหงใหคงคุณภาพไวได ลดความคลาของ 
สีพริกแหง สารเคมีที่นำมาใช คือ โซเดียมเมตาไบซัลไฟต และแคลเซียม 
คลอไรด โดยโซเดียมเมตาไบซัลไฟต จะทำหนาที่ยับยั้งปฏิกิริยาการเกิดสี 
น้ำตาล สวนแคลเซียมคลอไรดจะทำปฏิกิริยากับ โมเลกุลของน้ำ ทำใหโมเลกุล 
ของน้ำเกิดการเคลื่อนตัวมากขึ้น สงผล ใหระยะเวลาการทำแหงลดลง

การลวกพริกในนารอนทึอุณหภูมิ 90 °ซ นาน 3 นาทีแลวตักพริกขึ้น
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  วิธีการเตรียมสารละลายสำหรับการแชพริก ใหเตรียมสารละลายใน 
น้ำสะอาด ความเขมขนของโซเดียมเมตาไบซัลไฟตอยูที่รอยละ 0.3 และ 
แคลเซียมคลอไรดที่ความเขมขนรอยละ 1 ใชปริมาณ น้ำใหทวมพริกหรือใช 
อัตราสวนน้ำตอพริก เทากับ 4 ตอ 1

แชพริกในสารละลายโซเดียมเมตาไบซัลไฟตรอยละ 0.3 
และแคลเซียมคลอไรดรอยละ 1 นาน 10 นาที

ตัวอยางเชน  การเตรียมสารเคมี
พริกสดหนัก 1 กิโลกรัม ตอสารแช 4 ลิตร
    ใชน้ำ  4  ลิตร
    ใชโซเดียมเมตาไบซัลไฟตรอยละ 0.3 เทากับ 12 กรัม (1 ชอนทานขาว เต็มชอนไมพูน)
    ใชแคลเซียมคลอไรดรอยละ 1 เทากับ 40 กรัม (5 ชอนทานขาว เต็มชอนไมพูน)

นำพริกที่ผานการลวกแลวมาแชในสารละลายทีเตรียมไว นาน 10 นาที จากนั้น
ใหตักขึ้นและนำไปสะเด็ดน้ำ

13



5.  การสะเด็ดน้ำ
 ขั้นตอนการสะเด็ดน้ำออกจากพริกกอนอบหรือตากแหง จะชวยลด 
ปริมาณน้ำออกบางสวน ทำใหชวยลดระยะเวลาที่จะใชในการอบหรือตากแหง 
พริก ในการสะเด็ดน้ำสามารถใชตะแกรงหรือวากระชอนสลัดเอาน้ำออกจาก 
พริก

6.  การอบหรือตากแหงพริก 
 ขั้นตอนนี้เปนการทำใหพริกแหงโดยใชความรอน พริกแหงที่ไดตองมี 
ความชื้นไมเกินรอยละ13
 ในการอบแหงพริกจะเริ ่มจากการวางเรียงพริกบนตะแกรงและอบ 
แหงในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ  65 °ซ นาน 18-20ชั่วโมง หรือจนกระทั่งพริก 
แหง การอบพริกแหงดวยตูอบลมรอน มีขอดีคือ สามารถควบคุมอุณหภูมิและ 
ระยะเวลาที่ใชในการอบ สามารถอบแหงพริกไดทุกฤดูกาล 

การสะเด็ดน้ำออกจากพริกกอนอบหรือตากแหง

ตามมาตรฐานผลิตภัณตอุตสาหกรรม (มอก. 456/2526) 
พริกแหงตองมีความชื้นไมเกิน รอยละ 13

การอบแหงพริกดวยตูอบลมรอน
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 สวนการตากแหงพริกดวยพลังงานแสงอาทิตย เริ่มจากนำพริกมาวาง 
เรียงลงตะแกรงและนำไปใสไวในตูอบพลังงานแสงอาทิตย จนกวาพริกจะแหง 
ระยะเวลาในการตากแหงนั้นจะขึ้นอยูกับ อุณหภูมิ ปริมาณแสงแดด และ 
ความชื้นสัมพัทธในอากาศ การทำพริกแหงดวย พลังงานแสงอาทิตย มีขอเสีย 
คือ ไมสามารถทำไดทุกฤดูกาล

7. การคั่วพริกแหง
 การคั่วพริกจะชวยทำใหพริกมีกลิ่นหอมและยังชวยลดความชื้นในพริก
แหงกอนที่จะนำมาบดใหละเอียด วิธีการคั่วพริกก็งายๆ นำพริกแหงมาคั่วโดย 
ใชไฟกลางๆ นานประมาณ 5-10 นาที คั่วใหมีกลิ่นหอม แลวรีบเทออกจาก 
กระทะ ผึ่งพริกคั่วแลวให เย็น กอนจะนำไปบดใหละเอียดในขั้นตอนตอไป

การทำแหงพริกดวยตูอบพลังงานแสงอาทิตย

การคั่วพริก
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8.  การบดพริกปนละเอียดไรเมล็ด
 นำพริกที่คั่วและผึ่งใหเย็นแลวมาบดดวยเครื่องบดความเร็วสูงนาน 
30-60 วินาทีหรือจนกวาพริกปนจะละเอียดเปนเนื้อเดียวกัน ความชื้นของพริก 
ปนตองไมเกินรอยละ 11

หมายเหต ุ ถาวัตถุดิบตั้งตนในการทำพริกปนเปนพริกแหง ควรจะคัดเลือกพริก
แหงที่ขึ้นราออก กอนที่จะนำไปคั่วในขั้นตอนตอไป

ตัวอยางพริกแหงทีควรจะคัดทิ้ง

การบดพริกใหละเอียดไรเมล็ดดวยเครืองบดความเร็วสูง
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9.  การบรรจุ
 ในขั้นตอนนี้เปนการนำเอาพริกปนที่บดละเอียดแลวมาบรรจุลงใน
บรรจุภัณฑ ที่เตรียมไว บรรจุภัณฑที่ใช เชน ถุงพลาสติก ขวดแกว ขวดพลาสติก 
เปนตน ภาชนะบรรจุตองสะอาดอยูในสภาพดี สามารถปองกันผลิตภัณฑจาก 
การปนเปอนและความชื้นได ความชื้นมีความสำคัญมากกับความปลอดภัย 
ของพริกปน ความชื้นของพริกปนควรจะไมเกินรอยละ 11 ตามที่มาตรฐาน 
กำหนด (มอก.457/2526) เพื่อไมใหเชื้อราเจริญเติบโต โดยเฉพาะเชื้อรากลุม 
ที่สรางสารพิษ

ตัวอยางบรรจุภัณฑ

10. การเก็บรักษาพริกปน
 พริกปนที่บรรจุในภาชนะที่ปดมิดชิดแลว ควรจะเก็บในที่แหงหางไกล 
จากแหลงความชื้นและแสงแดด
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  มาตรฐานผลิตภัณฑพริกปน

 พริกปนที่ผลิตเพื่อการจำหนายทั้งในและนอกประเทศ จำเปนอยางยิ่ง 
ที่จะตองมีขั้นตอนการลางทำความสะอาด เพื่อที่จะลางสิ่งสกปรก ลดปริมาณ 
สารเคมีตกคางและลดปริมาณเชื้อจุลินทรียที่ปนเปอนอยูโดยเฉพาะเชื้อรากลุม 
ที่สารพิษ พริกปนที่ผลิตตองมีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
พริกปน (มอก. 457/2526) ดังนี้

มาตรฐาน มอก. 457/2526

หามมีสิ่งเหลานี้
1. สิ่งแปลกปลอม เชน เศษดิน หิน ทราย กรวด พลาสติก และเศษแกว 
2. ชิ้นสวนพืชที่ไมพึ่งประสงค ไดแก ใบพริก หรือชิ้นสวนของพืชอื่น  
 ยกเวนกานพริก 
3. ไมมีแมลงและชิ้นสวนของแมลง ขนสัตว และมูลสัตวที่สังเกตเห็นได 
 ดวยตาเปลา

มาตรฐานทางจุลชีววิทยา
1. จำนวนเชื้อแบคทีเรียทั้งหมดนอยกวา 5.0 x 105 โคโลนี/กรัม 
2. จำนวนเชื้อยีสตและรานอยกวา 100 โคโลนี/กรัม
3. จำนวนเชื้อโคโลฟอรมแบคทีเรียนอยกวา 3 เอ็มพีเอ็น/กรัม
4. คลอสตริเดียม เพอรฟริงเจนส ไมพบในตัวอยาง 10 มิลลิกรัม
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มาตรฐานทางโภชนาการ
1. ความชื้นไมเกินรอยละ 11
2. เถาไมเกินรอยละ 8
3. เถาที่ไมละลายกรดไมเกินรอยละ 1.25
4. สวนที่ไมระเหยสกัดดวยอีเทอรไมนอยกวารอยละ15
5. กากไมเกินรอยละ 28
 

มาตรฐานทางเคมี
1. สารพิษอะฟลาทอกซินทั้งหมดนอยกวา 20 ไมโครกรัม/กิโลกรัม
2. หามใชสีสังเคราะห
3. หามใชวัตถุกันเสีย
4. สารเคมีทางการเกษตร หามเกินปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด 
 ตามที่กฎหมายกำหนด (ประกาศสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 
 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกคาง)
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  สุขลักษณะที่ดีของการผลิตอาหาร

 อาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยตอการบริโภค เกิดจากหลักปฏิบัติที่ดีใน 
การแปรรูป สามารถลดอันตรายและสาเหตุการปนเปอนอาหารได ซึ่งอันตราย 
ที่เกิดในอาหารแบงออกเปน 3 ประเภท คือ อันตรายทางกายภาพ อันตราย 
ทางเคมีอันตรายทางชีวภาพ หรือจุลินทรีย (วราภาและคณะ, 2559) หลัก 
เกณฑของ จี เอ็ม พี ของกระทรวง สาธารณสุขกำหนด 6 ขอ ไดแก
 

1. สถานที่ตั้งและอาคารผลิต
 ที่ตั้งและสิ่งแวดลอม อยูในที่ที่ไมเกิดการปนเปอนไดงาย ตัวอาคารและ 
บริเวณ สถานที่มีฝุนมาก ไมอยู ใกลเคียงกับสถานที่นารังเกียจ ไมมีน้ำขัง แฉะ 
สกปรก อาคารผลิต บริเวณผลิต แยกเปนสัดสวน ไมปะปนกับที่อยูอาศัย 
มีพื้นที่เพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณในการผลิตใหเปนไปตามลำดับขั้น 
ตอน ตองปองกันการปนเปอนจากวัตถุดิบสู ผลิตภัณฑที่ผานการฆาเชื้อแลว 
บริเวณเก็บวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุและสารเคมีตองเปน สัดสวน ไมปะปนกัน 
มีชั้นหรือยกพื้นสูง เพื่อจัดวางอยางเพียงพอ และไมวางชิดผนัง ชองเปดเขาสู 
อาคาร เชน หนาตาง ชองระบายอากาศ ควรติดตั้งมุงลวดหรือตาขายที่ถอด 
ลางทำความสะอาดไดงาย 

บริเวณการผลิต
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2. เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการผลิต 
 ภาชนะหรืออุปกรณในการผลิตที่สัมผัสกับอาหาร ตองทำจากวัสดุที่ไมทำ 
ปฏิกิริยากับอาหารอันอาจเปนอันตรายตอผูบริโภค โตะที่เกี่ยวของกับกระบวน 
การผลิตในสวนพื้นที่ผิวสัมผัสอาหาร ตองทำดวยวัสดุที่ไมเกิดสนิม ทำความ 
สะอาดงายและไมทำใหเกิดปฏิกิริยาที่อาจเปนอันตรายแกสุขภาพของผูบริโภค 
โดยมีความสูงเหมาะสมและมีเพียงพอในการปฏิบัติงาน การออกแบบติดตั้ง 
เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณแปรรูป อาหารที่เหมาะสม และคำนึงถึงการ 
ปนเปอนที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งสามารถทำความสะอาดตัวเครื่องมือ เครื่องจักร 
และบริเวณที่ตั้งไดงายและทั่วถึง

3. การควบคุมกระบวนการผลิต
 วัตถุดิบ สวนผสม และภาชนะบรรจุ ควรคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี 
ลางทำความสะอาดกอนนำไปแปรรูปเพื่อการเก็บรักษา ตองปองกันการปน 
เปอน ของที่เสียงายควรเก็บในที่เย็นเพื่อปองกันการเสื่อมเสีย และควรจัดเก็บ 
อยางเปนระบบใชตามลำดับ กอน-หลัง การควบคุมอุณหภูมิ และเวลาในการ 
ผลิตอาหาร ขั้นตอนการใชความรอนในการฆาเชื้อ การทำใหเย็น การเก็บรักษา 
การบรรจุที่ถูกตองและ ถูกสุขลักษณะ 

4. การสุขาภิบาล
 อางลางมือและสุขา ไมเพียงแตจะมีสุขาบริการเพียงพอตอจำนวนคน 
งานหรือสมาชิกในกลุมวิสาหกิจที่ชวยกันทำงานแลว สุขาตองไมเปดโดยตรงสู 
สถานที่ผลิต แยกเปนสัดสวน มีอางลางมือพรอมสบูและผาสะอาดเช็ด ผาควร 
เปลี่ยนทุกครึ่งวันและมีวิธีการลางมือที่ถูกตองแกคนงานหรือสมาชิกเตือน 
ใหลางมือกอนเขาสายการผลิตทุกครั้ง ในบริเวณอาคารผลิตตองมีอางลางมือ 
เตรียมใหคนงานที่ลางมือพรอมสบูและผาสะอาดเชนกัน หากไมเตรียมไวมี 
โอกาสที่คนงานจะไมลางมือสูงเนื่องจากไมสะดวก และโอกาสปนเปอนก็จะสูง 
เชนกัน
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5. การบำรุงรักษาและทำความสะอาด
 สารเคมีที่ใชในการกำจัดแมลงและหนูตองแยกชัดเจน หางจากวัตถุดิบ 
ที่ใชประกอบอาหาร ที่ดีที่สุดคือ ใสในตูที่ล็อกกุญแจ มีผูรับผิดชอบเปดปด 
เบิกสารเคมีเหลานี้ สารเคมีเหลานี้รวมทั้งสารเคมี ที่มิใชวัตถุดิบอาหาร เชน 
ปูนคลอรีน ควรแยกสวนเก็บชัดเจน มีปายติดบงบอกไว

6. บุคลากรและสุขลักษณะผูปฏิบัติงาน
  สมาชิกกลุมวิสาหกิจตองไดรับการฝกอบรมใหเห็นความสำคัญของ
ความสะอาด สุขลักษณะ ของการผลิต การรวมมือรวมใจกันเพื่อสุขลักษณะที่ดี 
เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยของซอสพริก ใสหมวกตาขายคลุมผมและผา 
กันเปอน มีความเขาใจในเรื่องของการลางมือการจุมเทาฆาเชื้อกอนเขาหอง 
ผลิต การถอดเครื่องประดับระหวางการทำงาน เปนตน การเยี่ยมชมกิจการ 
จากบุคคลภายนอก  

การแตงกายที่ถูกสุขลักษณะในการปฏิบัติงาน
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