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บทคดัยอ 

ศึกษาปริมาณสารพิษตกคางของอีไธออนในสมเขียวหวาน ครั้งที่ 3 และ 4 ณ แปลงของเกษตรกรจํานวน 

2 แปลง ในพื้นที่อําเภอฝาง และแมอาย จังหวัดเชียงใหม ในชวงเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน มกราคม 2554  ใน

แตละแปลง แบงเปน 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 พนสารอีไธออน 50% W/V EC ตามอัตราแนะนําในสมโอ 

คือ 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร สวนการทดลองที่ 2 ไมมีการพนสารเปนแปลงเปรียบเทียบ แตละการทดลองทํา 3 

ซ้ําๆ ละ 4 ตน พนสารอีไธออนในระยะที่ผลสมเขียวหวานมีอายุกอนเก็บเก่ียวผลผลิตประมาณ 1 เดือน ฉีดพนรวม 

3 ครั้ง แตละครั้งหางกัน 7 วัน หลังจากฉีดพนสารครั้งสุดทาย สุมเก็บตัวอยางสมเขียวหวานไปตรวจวิเคราะหหา

ปริมาณสารพิษตกคางอีไธออน ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน โดยใชเทคนิคทางแกสโครมาโตกราฟ

ฟ ผลการวิจัย ในแปลงทดลองครั้งที่ 3 อ.ฝาง จ.เชียงใหม พบปริมาณอีไธออนตกคางในสมเขียวหวานมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.63, 4.23, 4.11, 3.60, 2.98, 2.07 และ 1.20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในแปลงทดลองครั้งที่ 4 อ.แมอาย จ.

เชียงใหม พบปริมาณสารพิษตกคางอีไธออนในสมเขียวหวานมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.87, 3.36, 2.42, 1.69, 1.40, 

1.06 และ 1.09 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ที่ระยะ 0, 1, 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน ภายหลังการฉีดพนครั้งสุดทาย 

ตามลําดับ นอกจากนี้ยังไดสํารวจตัวอยางสมเขียวหวานจากแหลงจําหนายตางๆ ทั่วประเทศ จํานวน 83 ตัวอยาง 

ผลปรากฏวา ตรวจพบสารพิษตกคางอีไธออน จํานวน 38 ตัวอยาง (รอยละ 45.8) ในปริมาณ 0.05 – 5.08 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม Codex MRL ไมไดกําหนดคาของสารพิษตกคางอีไธออนในพืชตระกูลสม แตของประเทศไทย

กําหนดไวที่ 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบวาตองทิ้งระยะเพื่อเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัยมากถึง 28 วัน นอกจากนี้ยังตรวจ

พบสารพิษตกคางอ่ืนอีก 10 ชนิด ที่ตรวจพบมาก ไดแก ไซเปอรเมทธริน คลอรไพริฟอส และโพรฟโนฟอส 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คํานํา 

พืชในสกุลสม (Citrus) มี  4 กลุมยอยคือ กลุ มสม เกลี้ ยง (Orange Group) กลุ มสม เปลือกลอน 

(Mandarins) กลุ มส ม โอ และ เกรฟฟรุต  (Pummelos and Grapefruits) และกลุ มส มที่ มี รส เปรี้ ยวจั ด 

(Common Acid Members) สํ า ห รั บ  ส ม เขี ย ว ห ว า น  (Tangerine) อ ยู ใ น ก ลุ ม ส ม เป ลื อ ก ล อ น 

(Mandarins)  จัดเปนสมกลุมที่ปลูกกันมากท่ีสุดในทวีปเอเชียซึ่งรวมทั้งประเทศไทยดวย คาดวาไดมีการนําเขามา

ในประเทศไทยเมื่อกวา 100 ปที่ผานมา พรอมกับชาวจีนที่อพยพและไดมีการปลูกและขยายพันธุจนไดเปน

สมเขียวหวานในที่สุด แหลงที่ผลิตสําคัญไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต จีน ไตหวัน ไทย อินเดีย ออสเตรเลีย และยานเมดิ

เตอเรเนียน สวนประเทศในเอเชียที่มีปลูกคอนขางมาก ไดแก ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย รวมทั้งประเทศไทย สาย

พันธุสมที่สําคัญไดแก สมเขียวหวาน และสมโชกุน (กาญจน และคณะ, 2553) ในป พ.ศ.2549 ประเทศไทยมีพ้ืนที่

ปลูกสมเปลือกลอนไมนอยกวา 500,000 ไร กระจายอยูทั่วประเทศ โดยมีแหลงปลูกสําคัญอยูในเชียงใหม ลําปาง 

แพร เชียงราย สุโขทัย ตาก และชุมพร ไดผลผลิตรวมกวา 740,000 แสนตัน/ป หรือเฉลี่ย 1,950 กิโลกรัมตอไร ซึ่ง

ป 2548 ไทยมีการสงออกสมคิดเปนมูลคารวมกวา 111.12 ลานบาท ขณะเดียวกันไทยก็ยังมีการนําเขาสมจาก

ตางประเทศในปริมาณมากถึง 2,429.48 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 50.22 ลานบาท (นิรนาม, 2549)  

สมเขียวหวานเปนพืชมีศัตรูรบกวนหลายชนิด ทั้งแมลงและไรศัตรูมาก กรมวิชาการเกษตร (2552) และ

กลุมวิจัยกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช (2551) ไดแนะนําลักษณะการเขาทําลายและการ

ปองกันกําจัดไวขึ้นกับชนิดของศัตรูพืช เชน หนอนชอนใบสม กัดกินใบออนโดยไชชอนอยูระหวางผิวใบ มักพบ

ทําลายดานใตใบมากกวาบนใบ บริเวณที่ถูกทําลายเปนรอยสีขาวกวน ใบมีลักษณะบิดงอลงทางดานที่มีการถูก

ทําลาย ทําใหใบเสียรูปราง ชวงเวลาที่ระบาดมักเปนชวงระยะสมแตกยอดออนในฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคม-

ตุลาคม ควรมีการจัดการใหสมแตกยอดออนพรอมกัน หากพบปริมาณหนอนชอนใบสมมากกวารอยละ 50 ใหทํา

การกําจัดดวยอิมิดาโคลพริด หรือฟลูเฟนนอกซูรอน เพลี้ยไฟพริก ทั้งตัวออนและตัวเต็มวัยเพลี้ยไฟพริกดูดกินน้ํา

เลี้ยงจากยอดออน ใบออนและผลออน ทําใหใบมีลักษณะแคบเรียว กรานและไมเจริญเติบโต ผลสมจะแคระแกรน 

ระบาดมากระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน หรือชวงที่มีอากาศรอนและแหงแลง หากพบปริมาณเพลี้ยไฟที่สวน

ยอดออนมากกวารอยละ 20 ใหทําการกําจัดดวยอิมิดาโคลพริด หรือโฟซาโลน นอกจากนี้ยังไดแนะนํากําจัดเพลี้ย

ไกแจสม หนอนเจาะสมอฝาย เพลี้ยออน ดูดกินน้ําเลี้ยงตามยอดออน ไรแดงแอฟริกัน ไรสนิมสม กําจัดดวย

สารเคมีหลายชนิด 

 อีไธออน (ethion) เปนสารฆาแมลงกลุมออรกาโนฟอสเฟตประเภท non-systemic (EXTOXNET, 

2009) พวกอะลิฟาติก ออรกาโนไธโอฟอสเฟต (aliphatic organothiophosphate insecticide) มีทั้งซัลเฟอร 



แ ล ะ ฟ อ ส ฟ อ รั ส  เป น อ งค ป ร ะ ก อ บ  มี ชื่ อ ท า ง  IUPAC ว า  O,O,O′,O′-tetraethyl S,S′-methylene 

bis(phosphorodithioate) สูตรโครงสรางเปน C9H22O4P2S4 ดังแสดงในภาพที่ 1 (Wood, 2009) มีมวลโมเลกุล 

384.48 เลขทะเบียนบงชี้ (CAS No.) 563-12-2 สามารถกอใหเกิดความเปนพิษแบบเฉียบพลัน โดยการยับยั้ง

เอนไซมอะเซทธิลโคลีเนสเทอเรส (cholinesterest inhibitor) (PAN, 2009) มีความเปนพิษตอสัตวทดลอง

ประเภท rat ทางปาก ที่ระดับ LD50 21-191 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และทางผิวหนังตอหนูที่ระดับ 62 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม และตอผิวหนังกระตายที่ระดับ 890 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ถาไดรับโดยตรงอาจกอใหเกิดอาการคลื่นไส 

อาเจียน ปวดชองทอง ทองเสีย น้ําลายฟูมปาก ปวดศีรษะ กลามเนื้อกระตุก หายใจลําบาก เกิดอาการตาพรามัว 

และแนนหนาอก ไปจนถึงเสียชีวิตได อาจมีผลบางในระบบสืบพันธุแตไมเปนที่เกี่ยวของกับระบบสืบพันธุ ไมเปน

สารกอกลายพันธุ และไมเปนสารกอมะเร็ง อาการหลักคือยังยั้งระบบประสาท (EXTOXNET, 2011) 

 

 
 

ภาพที่ 1 สูตรโครงสรางของสารอีไธออน (Wood, 2009) 

 

ในประเทศไทย สารอีไธออนที่จดทะเบียนไวกับสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยอัตรา

แนะนําสําหรับฆาหนอนชอนใบสมและเพลี้ยไฟพริก พนอีไธออน 50% W/V EC ในตนสมเขียวหวานตามที่ระบุใน

ฉลาก เทากับ 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร และควรทิ้งระยะเก็บเกี่ยวภายหลังการพนสาร 21 วัน (กลุมกีฏและ

สัตววิทยา, 2553) สําหรับคามาตรฐานสารพิษตกคางอีไธออนในสมทั้งชนิดหวานและเปรี้ยว Codex ไมไดกําหนด

ไว มีคา ADI ที่ระดับ 0.002 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอวัน และคา Acute Reference Dose อยูที่ระดับ 0.0005 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัมตอวัน ประเทศไทยกําหนดคามาตรฐานของอีไธออนไวที่ระดับ 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่ง

แตกตางจากคามาตรฐานสารพิษตกคางของกลุมประเทศในสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุน ที่กําหนดไวที่ระดับ 

0.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ดังนั้นจึงตองมีการศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกคางอีไธออนในสมเขียวหวาน เพื่อ

การพิจารณาปรับปรุงคามาตรฐานสารพิษตกคางในสมเขียวหวานของไทย และสงขอมูลไปพิจารณาคามาตรฐาน

สารพิษตกคางท่ีเหมาะสมในระดับอาเซียน และ Codex ตอไป 

 

วิธีดําเนินการ 

ทําแปลงทดลองสมเขียวหวานของเกษตรกร ในอําเภอฝาง และอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม วิเคราะห

สารพิษตกคางอีไธออนในสมเขียวหวาน ณ หองปฏิบัติการสารพิษตกคาง ของศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร

เชียงใหม สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และหองปฏิบัติการสารพิษตกคาง 

กลุมงานวิจัยสารพิษตกคาง กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 



กรุงเทพฯ โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 วางแผนการทดลองแบบ 

Supervised Trial มี 2 การทดลอง การทดลองที่ 1  ทดลองในตนสมเขียวหวานที่พนสารอีไธออนในอัตรา

แนะนํา เทากับ 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร  โดยใชสาร อีไธออน 50% W/V EC การทดลองที่ 2  เปนแปลง

เปรียบเทียบ (Control) คือ ตนสมเขียวหวาน ที่ไมมีการพนอีไธออน โดยพนเฉพาะน้ําเปลา แตละการทดลองมี 7 

กรรมวิธี (Treatment) หรือระยะเวลาที่สุมเก็บสมเขียวหวานมาตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง 0 วัน (2 ชั่วโมง

หลังการพนอีไธออนครั้งสุดทาย) 1, 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน ภายหลังการพนสารอีไธออนครั้งสุดทาย รวมเก็บ

ตัวอยาง 7 ครั้ง และทํา 3 ซ้ํา เตรียมสารละลายอีไธออนที่ใชฉีดพนในแปลงทดลองไดจากอัตราแนะนําของ

สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช แนะนําใหใชอีไธออน 50% W/V EC เทากับ 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ฉีดพน

ทุก 7 วัน อยางตอเนื่องรวม 3 ครั้ง สุมตัวอยางสมเขียวหวานจากแปลงทดลอง ภายหลังการพนอีไธออนครั้ง

สุดทาย โดยทิ้งระยะเวลาไวประมาณ 2 ชั่วโมง เพื่อใหสารที่พนแหง (เปนตัวอยางที่  0 วัน) สุมตัวอยาง

สมเขียวหวาน ในวันที่ 1, 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน ตามลําดับ รวม 7 ครั้ง บรรจุในถุงพลาสติกปดถุงใหแนน 

บันทึกรายละเอียดของตัวอยาง รีบนํากลับหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังไดสุมเก็บตัวอยางสมเขียวหวานจากแหลง

จําหนายตางๆ รวม 32 จังหวัด นํามาตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง รวมตัวอยางสมเขียวหวานทั้งหมด 83 

ตัวอยาง 

การเตรียมตัวอยางและการสกัดตัวอยางโดยสุมตัวอยางสมเขียวหวานทุกผลทั้งสวนเนื้อและเปลือก แลว

นําไปปนละเอียดอีกครั้งดวยเครื่องเตรียมตัวอยาง (Lab Micronizer) คนใหเขากันแลวสุมชั่งตัวอยางละ 250.1 

กรัม สกัดหาสารพิษตกคางอีไธออน สกัดตัวอยางสมเขียวหวานตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก Steinwandter (1985) 

หลังการสกัดตัวอยางสมเขียวหวานที่ปรับปริมาตรแนนอนแลว นําไปตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคางของอีไธ

ออน โดยใชเครื่อง Gas Chromatograph (GC) : Agilent 6890 ชนิด Flame Photometric Detector (FPD) 

โดยมีสภาวะการใชงานดังนี้   

Column :  DB-1701P, 0.25m thickness, 30m length, 0.32mm.id.   

Temperature:  injector 250C, detector 250C, oven temperature program ดังนี้ 

         : 120C (2 min)             10C/min  210C (2 min)                   

2C/min  220C (2 min)             10C/min  250C (5 min) 

Inject mode : splitless (purge on time= 1 min) 

Carrier gas :  helium, flow rate 2 ml/min 

Make up gas :  nitrogen, flow rate 58 ml/min 

Flame gas :  hydrogen, flow rate 75 ml/min 

air, flow rate 100 ml/min 

Injection volume : 1 l 



คํานวณความเขมขนของสารพิษตกคางอีไธออนในสารละลายตัวอยาง คํานวณโดยโปรแกรมสําเร็จรูปใน

เครื่อง GC สามารถหาไดโดยการอานคาความเขมขนที่ไดจาก Calibration curve โดยไดคํานวณสมการ Linear 

Regression และตองมีคา Correlation ไมนอยกวา 0.99 หาความเขมขนของสารในตัวอยางตามสูตร ดังตอไปนี้ 

Csample = Ccalib.  x   Vsample x  F / Wsample 

โดยที ่ Csample  = ความเขมขนของสารพิษในสารละลายตัวอยาง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

Ccalib.  = ความเขมขนของสารพิษในสารละลายตัวอยาง ที่ไดจากการเทียบ Calibration curve   

            ใน GC Report (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ดังนี้  

 

Ccalib. = Area of sample x Conc. of Standard 

        Area of Standard 

V sample = ปริมาตรที่ปรับครั้งสุดทายของสารละลายตัวอยางกอนการฉีด (มิลลิลิตร) 

W sample = น้ําหนักตัวอยางท่ีนํามาสกัด (กรัม) 

F  = Correction Factor 

นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ แปรผลขอมูลและเขียนกราฟการสลายตัวของสารพิษตกคาง และไดสุม

เก็บตัวอยางสมเขียวหวานจากแหลงจําหนายตางๆ รวม 83 ตัวอยาง นําผลการวิเคราะหทั้งหมดมาสรุปขอมูลชวง

ความเขมขนของสารพิษตกคางท่ีตรวจพบ และเปรียบเทียบกับคามาตรฐานสารพิษตกคาง 

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

การทดลองเพื่อศึกษาการสลายตัวของสารอีไธออนในสมเขียวหวาน โดยการทําแปลงทดลอง 2 แปลง 

เปนแปลงทดลองครั้งที่ 3 และ 4 โดยปลูกในสถานที่แตกตางกัน ที่อําเภอฝาง และอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

แปลงทดลองที่ อ.ฝาง อยูในหุบเขา สวนแปลงทดลองที่ อ.แมอาย ปลูกสมในพื้นราบแบบยกรอง ศึกษาปริมาณ

สารพิษตกคางอีไธออน ในสมเขียวหวานที่ระยะเวลาตางๆ ภายหลังการพนสารอีไธออนตามอัตราแนะนํา โดยมีตน

สมเปรียบเทียบ และสุมตัวอยางมาตรวจวิเคราะหตามกรรมวิธี ผลปรากฏดังนี้ 

แปลงทดลองที่ 3  อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม ลักษณะพื้นที่ปลูกเปนที่ราบสูงในหุบเขา ใหน้ําจากบอพัก

น้ําโดยตอทอไปตามแนวปลูกแบบสปริงเกลอร ใหน้ําทุกๆ 2-3 วัน มีแสงแดดนอย ไมมีฝนตก อากาศคอนขาง

หนาวที่ระดับ 12 – 22 องศาเซลเซียส พนสารที่ทดสอบในชวงเชาจํานวน 3 ครั้งๆ ละ 7 วัน หลังการพนสารครั้ง

สุดทายสุมเก็บผลสมตาม Codex Guidelines และนํากลับไปยังหองปฏิบัติการสารพิษตกคาง ของศูนยวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเชียงใหม สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที ่1 อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และวิเคราะหดวย

เครื่องมือ ณ หองปฏิบัติการของงานวิจัยสารพิษตกคาง กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการ

ผลิตทางการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางตามกรรมวิธี พบสารพิษตกคางอีไธ

ออนในสมเขียวหวานเฉลี่ยเทากับ 4.63 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ที่ 0 วัน แลวคอยๆ ลดลงเปน 4.23, 4.11, 3.60, 

2.98, 2.07 และ 1.20 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในวันที่ 1, 3, 7, 14, 21 และ 28 วันภายหลังจากการพนสารครั้ง



สุดทาย ตามลําดับ เมื่อนําคาปริมาณสารพิษตกคางอีไธออนทั้ง 3 ซ้ํา มาเขียนกราฟความสัมพันธกับระยะเวลาที่

เก็บเกี่ยว (ดังแสดงในภาพที่ 2) จะพบเสนแนวโนมการสลายตัวของสารพิษนี้ ในลักษณะเดียวกัน โดยมีการ

สลายตัวและปริมาณมีแนวโนมลดลงเมื่อทิ้งระยะเก็บเกี่ยวมากขึ้น และไดสมการดังนี้ y = 4.7219e-0.041x , y = 

4.8877e-0.048x และ y = 4.7004e-0.044x ของการทดลองซ้ําที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ โดยมีคา R2 อยูระหวาง 

0.94-0.97 จากการทดลองพบวา คา MRL นี้ ยังมีคาสูงกวา Thai MRL ที่กําหนดไวที่ระดับ 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

เนื่องจากสภาพอากาศคอนขางหนาว การสลายตัวของสารเกิดขึ้นนอยมาก จึงควรเวนระยะเก็บเกี่ยวอยางนอย 28 

วัน 

 

 



 

ปริมาณ (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

 
ภาพที่ 2 การสลายตัวของสารพิษตกคางอีไธออนในสมเขียวหวาน อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

 

แปลงทดลองที่ 4 อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ลักษณะพื้นที่ปลูกเปนที่ราบยกคันดินตามแนวปลูก 

โดยตอทอไปตามแนวปลูกตนสมและใหน้ําบริเวณใกลโคนตน ใหน้ําทุกๆ 2 วัน มีแสงแดดมาก ไมมีฝนตก อากาศ

คอนขางเย็นที่ระดับ 12 – 25 องศาเซลเซียส ลมคอนขางสงบในทุกวันที่ทําการทดลอง พนสารที่ทดสอบในชวงเชา

จํานวน 3 ครั้งๆ ละ 7 วัน หลังการพนสารครั้งสุดทายสุมเก็บผลสมตาม Codex Guidelines และนํากลับไปยัง

หองปฏิบัติการสารพิษตกคาง ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม และวิเคราะหดวยเครื่องมือ ณ หองปฏิบัติการของงานวิจัยสารพิษตกคาง กลุมวิจัย

วัตถุมีพิษการเกษตร สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตรวจวิเคราะห

สารพิษตกคางตามวิธีการ พบสารพิษตกคางอีไธออน ในสมเขียวหวานเฉลี่ยเทากับ 3.87 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ที่ 0 

วัน หลังจากนั้นสารพิษตกคางจะลดลง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36, 2.42, 1.69, 1.40, 1.06 และ 1.09 มิลลิกรัม

ตอกิโลกรัม ในระยะ 1, 3, 7, 14, 21 และ 28 วัน ภายหลังจากการฉีดพนครั้งสุดทาย ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ

การทดลองในแปลงทดลองที่อําเภอฝาง พบสารพิษตกคางในปริมาณที่สูงกวาคา Codex MRL แตสารพิษก็ยังคง

สลายตัวอยางชาๆ เมื่อนําคาปริมาณสารพิษตกคางอีไธออนทั้ง 3 ซ้ํา มาเขียนกราฟความสัมพันธกับระยะเวลาที่

เก็บเกี่ยว (ดังแสดงในภาพที่ 3) จะพบเสนแนวโนมการสลายตัวของสารพิษนี้ ในลักษณะเดียวกัน โดยมีการ

สลายตัวและปริมาณมีแนวโนมลดลงเมื่อทิ้งระยะเก็บเกี่ยวมากขึ้น และเปนไปดังสมการ y = 2.805e-0.044x , y = 

3.0382e-0.044x และ y = 3.2444e-0.046x ของการทดลองซ้ําที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ โดยมีคา R2 อยูระหวาง 

0.81-0.85 จากการทดลองพบวา การสลายตัวคอนขางเร็วในชวง 3-5 วันภายหลังการพนสาร หลังจากนั้นการ

สลายตัวเปนไปอยางชาๆ แตโดยภาพรวมแลวสลายตัวเร็วกวาแปลงที่ 3 อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปน

พื้นที่ราบไดรับแสงแดดสม่ําเสมอและมากกวาพื้นที่ทดลองในอําเภอฝาง มีผลทําใหเกิดการสลายตัวของสารพิษ

วนั 



ตกคางอีไธออน มากข้ึน ถาตองการใหสารพิษตกคางสลายตัวเหลือต่ํากวา 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตองทิ้งระยะเก็บ

เกี่ยวไวอยางนอย 28 วัน 

 

 

ปริมาณ (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

 
ภาพที่ 3 การสลายตัวของสารพิษตกคางอีไธออนในสมเขียวหวาน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม 

 

นอกจากนี้ไดสํารวจตัวอยางสมเขียวหวานจากแหลงจําหนายตางๆ ใน 32 จังหวัด จํานวน 83 ตัวอยาง 

ผลปรากฏวา ตรวจพบสารพิษตกคาง 66 ตัวอยาง (รอยละ 79.5) และพบวา เกษตรกรมักใชสารเคมีมากกวา 1 

ชนิดในการพนตนสมเขียวหวาน ในตัวอยางเดียวพบสารพิษตกคางสูงสุด 7 ชนิด และตรวจพบสารพิษตกคางอีไธ

ออน จํานวน 38 ตัวอยาง (รอยละ 45.8) ในปริมาณ 0.05 – 5.08 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทําใหมีความเสี่ยงตอการ

บริโภคได ตรวจพบเกินคา Thai MRL (1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) และยังตรวจพบสารอื่นๆ อีก 10 ชนิด ไดแก 

cypermethrin, cyhalothrin, deltamethrin, dimethoate, profenofos, methidathion, chlorpyrifos, 

triazophos, fenitrothion และ dicrotophos ที่พบมากคือ cypermethrin, chlorpyrifos และ profenofos 

รอยละ 75.9, 56.6 และ 27.7 ตามลําดับ จึงตองมีการเฝาระวังสารพิษตกคางในสมเขียวหวาน และแนะนํา

เกษตรกรใหใชสารชนิดอื่นที่สลายตัวเร็ว หรือใชสารอีไธออนในอัตราที่แนะนําเทานั้น และระยะเวลาที่ทิ้งไวให

สารพิษสลายตัวกอนการเก็บเกี่ยวควรเปน 28 วัน แนะนําใหใชสารฆาแมลงเพียงชนิดเดียวและศึกษาการสลายตัว

ของสารพิษตกคางชนิดอื่นประกอบ เพื่อการพิจารณาการใชที่ถูกตองไมจําเปนตองใชสารพิษหลายชนิด และเพื่อ

การบริโภคอยางปลอดภัย 

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

วนั 



 ศึกษาการสลายตัวของสารอีไธออนในสมเขียวหวาน โดยการทําแปลงทดลอง 2 แปลง เปนแปลงทดลอง

ครั้งที่ 3 และ 4 ในพื้นที่อําเภอฝาง และแมอาย จังหวัดเชียงใหม พบวาแนวโนมการสลายตัวของสารพิษนี้เปนไป

ในลักษณะเดียวกันทั้งสองแปลง โดยมีการสลายตัวอยางชาๆ เมื่อทิ้งระยะเก็บเกี่ยวมากขึ้น และเมื่อเปรียบเทียบ

กับ Codex MRL ที่กําหนดไวที่ระดับ 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตองเก็บเกี่ยวที่ 28 วัน นานกวาคําแนะนําที่ 21 วัน 

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงทดลองครั้งที่ 2 ที่อําเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท เมื่อป พ.ศ. 2553 

พบวามีคาแตกตางกันมาก อันเนื่องมาจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่อําเภอฝางและแมอาย มีผลใหสารพิษ

สลายตัวไดชามาก และจากการสํารวจตัวอยางสมจากแหลงจําหนายตางๆ พบสารพิษตกคางมากถึง 11 ชนิด บาง

ตัวอยางเกินคามาตรฐานสารพิษตกคางและพบสารพิษตกคางมากถึง 7 ชนิดในตัวอยางเดียว เปนความสิ้นเปลือง

ในการใชสารของเกษตรกร 

นําขอมูลที่ไดจากการวิจัยไปเสนอตอฝายวัตถุมีพิษ สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร เพื่อพิจารณา

กําหนดระยะเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัย และนําขอมูลไปพิจารณาคามาตรฐานสารพิษชนิดนี้ในสมเขียวหวานสําหรับ

ประเทศไทย (National MRL) และกลุมประเทศอาเซียน (Asean MRL) และใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการ

พิจารณาทบทวนคา MRL ของสารพิษตกคางอีไธออนในสมเขียวหวานของ Codex MRL ตอไป ขอมูลการสลายตัว

จากการศึกษานี้ยังสามารถแนะนําใหเกษตรกร ทิ้งระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตสมเขียวหวานที่ปลอดภัยในการบริโภค 

 

การนําไปใชประโยชน 

1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษา วิจัยปริมาณสาร พิษตกคางอีไธออน ในสมเขียวหวานเพื่อนําไปกําหนดคา

ปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง สามารถนําไปใชประกอบการพิจารณาปรับปรุงคามาตรฐานสารพิษชนิดนี้ใน

สมเขียวหวานสําหรับประเทศไทย (National MRL) และใชเปนขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดตั้งคา MRL 

ของกลุมประเทศอาเซียน (Asean MRL) และของ Codex MRL  

2. เพื่อนําขอมูลการสลายตัวไปเจรจาตอรองกับสหภาพยุโรปที่กําหนดไวที่ระดับ 0.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ใหปรับเปน 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เพื่อประโยชนทางการคาและยังคงความปลอดภัย 

3. ไดขอมูลเพื่อแนะนําใหเกษตรกร ทิ้งระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตสมเขียวหวาน เพื่อจําหนายใหผูบริโภคไดทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ โดยไมเสีย เปรียบทางการ คาโดยเฉพาะกับประเทศคูแขงที่มีการกีดกันทางการคาที่

มิใชภาษี และในปจจุบันนี้ แตละประเทศคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคอาหารมากขึ้น จึงใชคา MRL 

เปนสิ่งบงบอกถึงคุณภาพของสินคาเกษตร และมักเผยแพรใหแกประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ทําใหสินคาไทยมีมาตรฐาน

ที่สามารถปฏิบัติและจําหนายไดมากยิ่งข้ึน 

4. ทําใหไดขอมูลการสลายตัวของอีไธออน ในสมเขียวหวานและใชเปนขอมูลในการกําหนดระยะเก็บเกี่ยว

ผลผลิตสมเขียวหวานที่ปลอดภัย ภายหลังจากการพนสารอีไธออน ครั้งสุดทายที่ 28 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับคา 

MRL ของไทยที่ระดับ 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และจะไดเสนอตอคณะกรรมการวัตถุอันตรายของกรมวิชาการ

เกษตร เพื่อการพิจารณาปรับปรุงฉลากตอไป 
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