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วิจัยปริมาณสารพิษตกคาง Abamectin ในองุน เพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของ 

สารพิษตกคาง ครั้งท่ี 1 และ 2 

Pesticide Residue Trial of Abamectin in Grape to Establish Maximum  

Residue Limit (MRL) Trial 1 and 2 
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บทคัดยอ 

 

 องุนเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของปรเทศไทย มีการปลูกมากในแถบภาคตะวันตก และ Abamectin เปน

วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่แนะนําใหเกษตรกรใชเพื่อกําจัดหนอน ไร และแมลง  จึงทําการศึกษาวิจัยปริมาณ

สารพิษตกคางของ Abamectin ในองุน  โดยวางแผน การทดลองแบบพิเศษแบงเปน 2 การทดลองยอยคือ แปลง

ควบคุม (ฉีดพนดวยน้ําเปลา) และแปลงทดลองผลิตภัณฑ Abamectin อัตราตามคําแนะนํา (20 ซีซ/ีน้ํา 20 ลิตร) 

ไดทําการทดลองคือ ครั้งที่ 1 และ 2 ที่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร   ทําการฉีดพนสารพิษ Abamectin 

ทุก 4 วันรวม 4 ครั้งจึงเก็บตัวอยางองุนมาตรวจวิเคราะหที่ระยะเวลาตางๆหลังจากการฉีดพนครั้งสุดทาย  ผลการ

วิเคราะห สารพิษตกคาง Abamectin พบวาการทดลองครั้งที่ 1-2 ตรวจไมพบสารพิษตกคาง Abamectin ใน

แปลงควบคุม (Control)  สําหรับแปลงที่พนวัตถุมีพิษตามคําแนะนํา ตรวจพบปริมาณสารพิษตกคาง Abamectin 

ในการทดลองครั้งที่ 3 พบในปริมาณ 0.43, 0.25, 0.20, 0.13, 0.10, 0.09 และ 0.07 mg/kg  ในการทดลองครั้งที่ 

6 พบในปริมาณ 0.60, 0.31, 0.20, 0.11, 0.07, 0.09 และ 0.07 mg/kg ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 10 และ 14 

วัน ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

คํานํา 

 

 การกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคางในผลผลิต และผลิตภัณฑทางการเกษตรเปนการ พิจารณา

รวมกันของคณะกรรมการมาตรฐานอาหารสากล (Codex) FAO/WHO ซึ่งจะพิจารณาจาก ขอมูลผลการทดลองที่

ประเทศสมาชิกไดทําการศึกษาภายใตการปฏิบัติการทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) โดยมีการดูแลรักษาการ

ปองกันกําจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมถูกตองกับชนิดของพืช การกําหนดคาปริมาณสูงสุด MRLจะขึ้นอยูกับชนิดของ

วัตถุมีพิษและชนิดของพืช เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้สวนใหญจะพิจารณาพืชและ วัตถุมีพิษที่ใชกันมากไปใน

ยุโรป และประเทศในซีกโลกตะวันตก ดังนั้นพืชเมืองรอนจึงตองทําการทดลอง เพื่อใหมีการกําหนดคานี้ขึ้นเพื่อ

ผลประโยชนในการตอรองทางดานการคาเสรี เนื่องจากบางประเทศที่นําเขา สินคาเกษตรนําคาที่กําหนดนี้มาเปน

ขออางในการกีดกันทางดานการคาสําหรับพืชและวัตถุมีพิษที่ ไมมีการกําหนดไวโดย Codex นอกจากนี้

ประสิทธิภาพของวัตถุมีพิษ และอัตราการสลายตัวในพืชแตละชนิดยังมีความ แตกตางกันในแตละสภาพพื้นที่

การเกษตร โดยการทดลองจะตองทําซ้ําอยางนอย 2 ครั้ง ตางสถานที่ หรือตางฤดูกาล นําขอมูลปริมาณสารพิษ

ตกคางที่ไดจากฉีดพนวัตถุมีพิษที่อัตราแนะนําและสองเทาของอัตรา แนะนํา ที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวตางๆ หลังการ

ฉีดพนครั้งสุดทาย มาประกอบการพิจารณารวมกับขอมูลศึกษา ความเปนพิษของวัตถุมีพิษชนิดนั้น ๆ 

 องุน (Grape) จัดเปนไมผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เปนผลไมที่มีรสชาติดี ปลูกกันมากวา 5000 ป 

สามารถเจริญเติบโตไดดีทั้งในเขตหนาว เขตกึ่งรอนกึ่งหนาว และเขตรอน  ในประเทศไทยนั้นไมปรากฏหลักฐาน

แนชัดวาไดนําเขามาในสมัยใด แตพอจะเชื่อไดวาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองคทานไดนําพันธุไมแปลกๆจาก

ตางประเทศที่ไดเสด็จประพาสมาปลูกในประเทศไทย และเชื่อวานาจะมีพันธุองุนเปนหนึ่งในนั้น  เริ่มมีการปลูก

อยางจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 7 แตผลองุนที่ไดมีรสชาติเปรี้ยวจึงทําใหการปลูกซบเซาไป และมาเริ่มแพรหลายอีก

ครั้งในป พ.ศ.2497  ในปจจุบันประเทศไทยมีการปลูกองุนในแถบภาคตะวันตก เชน อ.ดําเนินสะดวก จ.ราชบุรี อ.

สามพราน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร  ซึ่งมารถใหผลผลิตไดดี นอกจากนั้นยังไดมีการข

ยานไปในแถบภาคกลาง และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางเล็กนอย ถึงแมวาจะมีราคาผลผลิตเปน

แรงจูงใจ แตปญหาเรื่องโรคและแมลงระบาดทําใหพ้ืนที่ปลูกองุนไมคอยขยายเทาที่ควร 

พันธุองุนที่นิยมปลูก คือ 

1. พันธุไวทมะละกา  เปนพันธุที่ปลูกมากที่สุด และเปนที่นิยมของผูบริโภค ปลูกงายและเจริญเติบโตดี มี 

2 สายพันธุ คือชนิดผลกลมและผลยาว ลักษณะชอใหญยาว การติดผลดีมีสีเหลืองอมเขียว รสหวานแหลม เปลือก

หนาและเหนียว ในผลหนึ่งๆมี 1-2 เมล็ด ชวงเวลาหลังจากการตัดแตงกิ่งจนเก็บผลไดประมาณ 4 เดือนครึ่ง หนึ่งป



ใหผลผลิต 2 ครั้ง ผลผลิตประมาณ 10-15 กิโลกรัม/ตน/ครั้ง ปจจุบันนิยมปลูกองุนพันธุไวทมะละกาสายพันธุผล

ยาว เพราะมีรสหวานกรอบและสีเหลืองสดใสกวาพันธุผลกลม 

2. พันธุคารดินัล  เปนองุนที่ปลูกงาย การเจริญเติบโตดี มีลักษณะชอใหญ ผลดก ผลกลมคอนขางใหญ มี

สีแดงหรือมวงดํา รสหวาน กรอบ เปลือกบาง สามารถใหผลผลิตประมาณ 10-15 กิโลกรัม/ตน/ครั้ง แตมีราคาถูก 

ปจจุบันจึงนิยมปลูกกันนอย 

 Abamectin มีชื่อทางการคาคือ Apron จัดเปนวัตถุมีพิษในกลุม Phenylamide (acylalanine type) ที่

ใชในการปองกันและกําจัดโรคพืช ที่มีอาการคือใบเหลืองเหี่ยวและรวง กิ่งแหงตายหรือตายทั้งตน รากเนาและดึง

ออกไดงาย เนื้อไมเปนสีน้ําตาลหรือดํา ตนทรุดโทรม ผลเหี่ยวเปนสีเหลืองและรวง หรือที่เรียกวา โรครากเนาโคน

เนา  การศึกษาปริมาณสารพิษตกคางของ Abamectin ในองุน จึงเปนการศึกษาเพื่อนําขอมูลไปใชในการ

ประกอบการพิจารณาการกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง (MRL) จากการใชวัตถุมีพิษอยางถูกตองและ

ปลอดภัย ตามมาตรฐานของ Codex เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค และเปนขอมูลดานสารพิษตกคางในการแกปญหา

การปนเปอนของ วัตถุมีพิษการเกษตรในผลผลิต  เพื่อประประโยชนในการตอรองทางดานสินคาเกษตรสงออก 

 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการ 

 

ขั้นตอน 

 1.  สํารวจแปลงปลูกองุนของเกษตรกรเพื่อวางแผนการทดลอง เตรียมอุปกรณและทดสอบหา วิธีตรวจ  

วิเคราะหสาร พิษตกคาง Abamectin ในองุน อัตราสวน 25% WP   

 2.  ปฏิบัติงานในสวนองุน  โดยการพนวัตถุมีพิษตามอัตราที่กําหนด  และเก็บตัวอยางองุนจาก สวนองุน 

ตามวันที่กําหนดในแผนการทดลอง 

 3.  เก็บตัวอยางองุนจากแหลงจําหนายใกลเคียงกับสถานที่ทําแปลงทดลองจํานวน 20 ตัวอยาง  มาตรวจ 

วิเคราะหสารพิษตกคาง  กลุมออรกาโนคลอรีน  กลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมไพรีทรอยด 

 4.  ตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง Abamectin ในองุน  โดยการสกัด (Extraction)  และตรวจ

วิเคราะห ดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ (Gas Chromatograph-Nitrogen Phosphorus Detector ) 

 5.  วิเคราะห  สรุปผลการทดลองและนําเสนอผลงานวิจัย 

 

วิธีดําเนินการ 

1. อุปกรณ 

1.1 สารมาตรฐานของวัตถุมีพิษ Abamectin  เตรียมสารละลายมาตรฐานดวยตัวทําละลาย ชนิด 

Pesticide Grade 

1.2 ผลิตภัณฑวัตถุมีพิษ Abamectin (25% WP) สําหรับฉีดพนในแปลงทดลอง 

1.3  เครื่องฉีดพนวัตถุมีพิษแบบเครื่องยนตเล็ก 



1.4 เครื่องแกวชนิดตางๆ  และวัสดุวิทยาศาสตรในหองปฏิบัติการ  ไดแก  beaker, cylinder, 

Erlenmeyer flask, round bottom flask, vial, funnel, filter paper, separatory funnel และ 

chromatographic column 

1.5  สารเคมี  

 Acetone, Hexane, Dichloromethane, Ethyl acetate สํ า ห รั บ ส กั ด ช นิ ด 

Analytical Grade 

 Acetone, Dichloromethane และ Hexane ชนิด Pesticide Grade สําหรับเตรียม

สารมาตรฐาน  และขจัดสิ่งปนเปอน (clean up)  และปรับปริมาตรครั้งสุดทายเพื่อ

ตรวจวิเคราะหดวยเครื่อง GC 

 สารเคมีอื่นๆ NaCl, H2SO4  

 Silica gel 60 

 Sodium sulfate anhydrous เผาที่อุณหภูมิ 400°C นาน 4 ชั่วโมง  กอนการใชนําไป

อบท่ีอุณหภูมิ 130°C นานขามคืน  แลวทิ้งใหเย็นใน Desiccators 

1.6 เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ใชในหองปฏิบัติการ 

 เครื่องชั่งชนิดหยาบและละเอียด 

 เครื่องสับตัวอยาง (Food Processor) 

 เครื่องสกัดตัวอยาง Homogenizer T-25 basic 

 เครื่องระเหยสารละลาย (Rotary Evaporator) 

 ตูอบอุณหภูมิสูง 

 เค รื่ อ งต รวจวิ เค ราะห ชนิ ดและป ริม าณ ส ารพิ ษ ตกค า งของวั ต ถุ มี พิ ษ  Gas 

Chromatograph: GC ซึ่งมีหัวตรวจวัดชนิด Nitrogen Phosphorus Detector ยี่หอ 

Hewlette-Packard รุน HP-6890   แคปปลลารี่คอลัมน (Capillary Column) DB-

1701 ขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 0.32 มม. ความยาว 30 เมตร ความหนาของฟลม 

0.25 ไมโครเมตร 

 

2. วิธีการ 

 2.1 สํารวจสวนองุนของเกษตรกรเพื่อวางแผนการทดลอง  การปฏิบัติงานในแปลงทดลอง  และกําหนด

ระยะเวลาฉีดพนวัตถุมีพิษ Abamectin  เตรียมอุปกรณและหาวิธีตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง Abamectin ใน

องุน 

  2.1.1 การสํารวจสวนองุนของเกษตรกรเพื่อใชเปนแปลงทดลอง  โดยการประสานงานกับ 

เจาหนาที่เกษตรอําเภอในทองที่ที่ไดรับขอมูลวาเปนแหลงปลูกองุนจํานวนมาก  แลวจึงติดตอขอความรวมมือ จาก

เกษตรกรเพื่อดําเนินการทดลอง  ซึ่งเกษตรกรยินยอมที่จะปฏิบัติตามแผนดําเนินงานที่จะจัดทําตอไป 



  2.1.2 การวางแผนการทดลอง  การทดลองนี้เปน Supervised Trial วางแผนการทดลอง แบบ

พิเศษคือมี 2 กรรมวิธี (treatment) และทําการทดลอง 3 ซ้ํา (replication)  

 กรรมวิธีที่ 1 ฉีดพนดวยน้ําเปลา (แปลงควบคุม) 

 กรรมวิธีที่ 2 ฉีดพนผลิตภัณฑ Abamectin ที่ระดับความเขมขนตามอัตราแนะนํา (40 

กรัม/น้ํา 20 ลิตร) 

  2.1.3 การปฏิบัติงานในแปลงทดลอง  แปลงทดลองในพื้นที่เกษตรกร โดยแบงแปลงทดลอง 

ออกเปน 3 ซ้ํา (replication) โดยแตละ ซ้ํา จะมีองุน 4 ตนอยูติดกันและมีขนาดลําตนใกลเคียงกัน  แตละ ซ้ํา จะ

มี Guard row คั่น  ระยะหางระหวางตนองุน 7x7 เมตร 

  2.1.4 กําหนดระยะเวลาในการฉีดพนวัตถุมีพิษในแปลงทดลอง  ใชผลิตภัณฑ Abamectin ซึ่ง

เปนอัตราสวน 25% WP   ฉีดพนในแปลงครั้งแรกกอนที่จะทําการเก็บผลผลิต 1 เดือนที่ระดับความเขมขน ตาม

อัตราแนะนํา (40 กรัม/น้ํา 20 ลิตร) โดยใชเครื่องพนแบบเครื่องยนตขนาดเล็กฉีดพนวัตถุมีพิษทุก 7 วันจนครบ 4 

ครั้ง 

 2.2 เก็บตัวอยางองุนจากแปลงทดลองและแหลงจําหนาย  เพื่อตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง 

  2.2.1 เก็บตัวอยางองุนจากแปลงทดลอง  หลังการฉีดพนครั้งสุดทายทิ้งระยะเวลา 2 ชั่วโมง

เพื่อใหตนองุนแหงสนิท  แลวจึงทําการสุมเก็บตัวอยางองุนเปนวันที่ 0 และเก็บตัวอยางตอไป ตามระยะเวลาที่

กําหนดไวคือ 0, 1, 3, 5, 7, 10 และ 14 วันหลังการฉีดพนสารครั้งสุดทาย นํากลับหองปฏิบัติการเพื่อสกัดและ

ตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง 

  2.2.2 การเก็บตัวอยางองุนจากแหลงจําหนาย โดยเก็บตัวอยางจากแหลงจําหนาย ในพื้นที่

ใกลเคียงสถานที่ทําแปลงทดลอง 

 

 

 

3. การหาคา Recovery และ Limit of Determination (LOQ) 

 เพื่อทดสอบวิธีการที่นํามาใชในการวิเคราะหวาเปนวิธีการที่เหมาะสม  โดยการเติมสารมาตรฐาน 

วัตถุมีพิษ Abamectin ที่ทราบความเขมขนแนนอนเติมลงในตัวอยางแลวสกัดตามวิธีวิเคราะหโดยใชวิธีการ 

เดียวกันเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของการวิเคราะห (Recovery) ที่ระดับความเขมขนของสารมาตรฐาน 0.02-

1.0 มก./กก. และนํามาหาคา Limit of Determination ได 0.01 มก./กก. 

 

4 การตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง 

 4.1 การเตรียมตัวอยาง  

  องุนที่เก็บจากแปลงทดลองและแหลงจําหนาย นําเนื้อและเปลือกองุนไปใสเครื่องสับ ตัวอยาง 

(Food Processor) เพื่อใหตัวอยางเปนชิ้นละเอียด  แลวชั่งตัวอยางหนัก 25 กรัม  จากนั้นนําไปสกัดและตรวจ

วิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง 



 4.2 การสกัดและวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง 

  ใชวิธีการสกัดและกําจัดสิ่งปนเปอน ดัดแปลงจากวิธีการของ Steinwandter (1985) ชั่งตัวอยาง

จํานวน 25 กรัม  ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 250 มล. เติม acetone 50 มล. ปนดวย homogenizer (IKA 

,T-25 Basic) ที่ความเร็วรอบ 10,000 rpm. นาน 1 นาที  แลวเติม methylene chloride 40 มล. และ sodium 

chloride 8 กรัม ปนตออีก1 นาที  ปลอยใหตะกอนนอนกนประมาณ 30 วินาที แลวจึงรินสวนใสใสบีกเกอร 

ขนาด 400 มล. เติม sodium sulfate 30 กรัม ปดดวยอลูมินัมฟอยด ทิ้งไวนาน 20 นาที แลวจึงแบงสวนใส 50 

มล.ใส round bottom flask ขนาด 250 มล.นําไปลดปริมาตรดวยเครื่อง Rotary evaporator (ปรับอุณหภูมิ 40 

°C) จนเหลือประมาณ 1-2 มล.จึงเติม ethyl acetate 5 มล. 2 ครั้งแลวลางและเก็บดวย ethyl acetate  แลว 

pipet 1 มล แลวนําไปตรวจ วัตถุมีพิษ Abamectin ดวยเครื่อง GC หัวตรวจ Nitrogen Phosphorus Detector 

(NPD)   

 4.3 การตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคางดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ 

  เตรียมสารละลายมาตรฐานของวัตถุมีพิษ Abamectin ดวย Ethyl acetate, PR Grade โดย

เตรียม 5 ความเขมขนที่ระดับ 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ฉีดเขาเครื่องแกสโครมาโทกราฟเพื่อ

ทํา calibration curve ในการเปรียบเทียบความเขมขนของสารในแกน X ซึ่ง calibration curve เปนกราฟ

เสนตรงที่มีคา correlation ของ linear regression (r) ไมนอยกวา 0.995 การตั้งสภาวะของเครื่องแกสโครมาโท

กราฟ  มีรายละเอียดดังนี้ 

 ใชเครื่องแกสโครมาโทกราฟยี่หอ Hewlette-Packard รุน 6890 หัวตรวจวัดชนิด 

Nitrogen Phosphorus Detector (NPD)  

 แคปปลลารี่คอลัมน (Capillary Column) คือ DB-1701 ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ภายใน 0.32 มม. ความยาว 30 เมตร ความหนาของฟลม 0.25 ไมโครเมตร และ 

DB-1 ขนาดเสนผาศูนยกลางภายใน 0.32 มม. ความยาว 30 เมตร ความหนาของ

ฟลม 0.25 ไมโครเมตร 

 ปรับสภาพเครื่องสําหรับ NPD ดังนี้  

 Rate (°C/min) Final Temp  Final time 

      25       250        12.40  

      0        -        - 

 Injector temperature  200 °C 

 Splitless mode  

 Constant Flow    ที ่   2 มล./นาที 

 Detector temperature  300 °C 

 

5. วิเคราะหผลการทดลองและนําเสนอผลงานวิจัย 



 วิเคราะหแนวโนมการสลายตัวและความสัมพันธระหวางปริมาณสารพิษตกคางกับระยะเวลาที่ฉีดตัวอยาง

ครั้งสุดทายจะวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหการถดถอย (Regression Coefficient of Determination; R2) จะทํา

ใหทราบคาความเปนไปไดของชวงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวกับการสลายตัวของปริมาณสารพิษตกคาง  รวบรวม

ผลการวิจัยและนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ และเผยแพรตอสาธารณชน 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสรางโมเลกุลของ Abamectin 

 

6. ความยุงยากในการดําเนินงาน 

 6.1 การปฏิบัติงานในแปลงทดลอง 

  6.1.1 การหาแปลงทดลอง  การติดตอกับเกษตรกรเพื่อยินยอมใหทําการทดลองจะ ติดขัดใน

บางสวนเนื่องจากเกษตรกรเกรงวาจะทําใหผลผลิตเสียหายหรือเกิดผลกระทบตอแปลงขางเคียงที่กําลังใหผลผลิต  

ทําใหรายไดลดลง  ดังนั้นจึงตองทําความเขาใจกับเกษตรกรในเรื่องเหลานี้  รวมทั้งตองมั่นใจวาเกษตรกรจะ

สามารถดูแลแปลงทดลองเปนอยางดีและไมใชวัตถุมีพิษชนิดเดียวกับที่ทําการทดลองฉีดพนซ้ําในแปลงทดลองอีก 

  6.1.2 การทําแปลงทดลองมีความยุงยากเนื่องจากมีปจจัยทางดานดินฟาอากาศเชน มี ฝนตก

หนักบอยครั้ง อาจทําใหการทดลองแปรปรวน นอกจากนั้นการฉีดพนวัตถุมีพิษในแตละ replication เพื่อใหไดผล

ใกลเคียงกันทําไดลําบาก ถึงแมจะลองฉีดพนแตละ replication ดวยน้ําเพื่อดูปริมาณ น้ําที่ใชแลวก็ตาม 

 

 6.2 การปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการ 

  6.2.1 ตัวอยางที่สุมเก็บจากแปลงทดลองเมื่อมาถึงหองปฏิบัติการจะตองทําการสุมและ เตรียม

ตัวอยางทันทีแลวชั่งน้ําหนักตามปริมาณที่จะตองใชในการสกัด ซึ่งจะตองทําการสกัดใหแลวเสร็จ ภายในวันนั้น 

หรือในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติงานใหเสร็จภายในวันเดียวกันไดจะเก็บตัวอยางไวในตูเย็น ที่ควบคุมความเย็นอยางดีที่

อุณหภูมิประมาณ -4 °C เพื่อไมใหสารพิษตกคางที่อาจมีอยูในตัวอยาง ลดลงหรือสลายตัวไป 



  6.2.2 การศึกษาวิธีวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง  นักวิจัยจะตองทําการทดสอบ เพื่อหาวิธีการ

วิเคราะหที่เหมาะสมกอนนํามาใชในการสกัดตัวอยาง  โดยทดสอบประสิทธิภาพการเอา สารกลับคืน (recovery) 

ซึ่งนักวิจัยจะตองมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหเกิดความ คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดนอยที่สุด  

ตองทําการทดสอบวิธีการใหไดเกณฑมาตรฐานซึ่งจะตองไดคามากกวา 70-120% จึงจะนําวิธีการนั้นมาใชได 

  6.2.3 ในการปฏิบัติงานสกัดตัวอยาง  นักวิจัยตองมีความชํานาญและมีความเขาใจอยางดี ในแต

ละขั้นตอนของการสกัดตามวิธีที่ไดผานการทดสอบประสิทธิภาพแลว  มีความละเอียดรอบครอบในการ เตรียมสาร

ผสมที่ใชในการสกัด  ซึ่งจะตองมีการเตรียมสารผสมในวันที่จะทําการสกัดและขจัดสารปนเปอน ในแตละครั้งให

พอดีเพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด 

  6.2.4 การตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคางดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ  นักวิจัย จะตองมี

ความรอบรู  มีประสบการณและความชํานาญในการใชเครื่องมือเปนอยางดีเพื่อใหผลวิเคราะห ที่ไดถูกตองและ

แมนยํา  นักวิจัยจะตองเขาใจการทํางานของเครื่องมือและสวนประกอบตางๆเพื่อชวย ใหการปฏิบัติงานและการ

บํารุงรักษาเครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพ  เลือกใชชนิดของคอลัมนใหเหมาะสม กับงานวิเคราะหเพื่อใหการแยก

สารเปนไปอยางชัดเจน  การปรับสภาวะของเครื่องมือใหเหมาะสม กับการใชงานเพื่อปองกันการเสียหายหรือลาชา

เนื่องจากเครื่องมือเกิดปญหาไมสามารถทํางานได เชน  การทําความสะอาดสวนทอแกว (liner) ภายใน injector 

port ของเครื่อง  ซึ่งสวนทอแกว นี้จะเปนสวนที่รับสิ่งสกปรกตางๆเมื่อมีการฉีดสารเขาเครื่อง  เมื่อมีสิ่งสกปรก

เกิดขึ้นจะสงผลให สัญญาณความสูงของพีคหรือพื้นที่ใตพีคลดลง  เนื่องจากสารที่วิเคราะหอาจถูกจับหรือสลายตัว

ในสวนของ injector port จึงจําเปนที่จะตองแกไขปญหาเบื้องตนไดเปนอยางด ี

 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารพิษตกคาง Abamectin ในองุนที่ระยะเวลาตางๆภายหลังการใชวัตถุมีพิษอัตราแนะนํา 

และแปลงควบคุม  จากการทดลองครั้งที่ 3 (Trial 3) 

 

 

วันที่เก็บตัวอยาง 

ปริมาณสารพิษตกคาง (mg/kg) 

แปลงควบคุม แปลงอัตราแนะนํา 

Abamectin 

0*    ND** 0.43 

1 ND 0.25 

3 ND 0.20 

5 ND 0.13 

7 ND 0.10 

10 ND 0.09 

14 ND 0.07 

  0* หมายถึง  2  ชั่วโมงหลังการฉีดพนครั้งสุดทาย 



  ND** หมายถึง  Not Detected 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  กราฟแสดงการสลายตัวของสารพิษตกคาง Abamectin ในองุนจากการทดลองครั้งที่ 3 (Trial 3) 

 

 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณสารพิษตกคาง Abamectin ในองุนที่ระยะเวลาตางๆภายหลังการใชวัตถุมีพิษอัตราแนะนํา 

และแปลงควบคุม  จากการทดลองครั้งที่ 4 (Trial 4) 

 

วันที่เก็บตัวอยาง 

ปริมาณสารพิษตกคาง (mg/kg) 

แปลงควบคุม แปลงอัตราแนะนํา 

Abamectin 

0*    ND** 0.60 

1 ND 0.31 

3 ND 0.20 

5 ND 0.11 

7 ND 0.07 

10 ND 0.09 

14 ND 0.07 

  0* หมายถึง  2  ชั่วโมงหลังการฉดีพนครั้งสุดทาย 

  ND** หมายถึง  Not Detected 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3  กราฟแสดงการสลายตัวของสารพิษตกคาง Abamectin ในองุนจากการทดลองครั้งที่ 4 (Trial 4) 

 

 
 

สรุปผลการทดลอง 

 

 องุนที่ไมฉีดพน Abamectin ตรวจไมพบสารพิษตกคาง  สวนในแปลงที่พนวัตถุอันตราย ทางการเกษตร

ตามอัตราแนะนํา การทดลองในครั้งที่ 3 ตรวจพบสารพิษตกคาง Abamectin ปริมาณ 0.43, 0.25, 0.20, 0.13, 

0.10, 0.09 และ 0.07 mg/kg  การทดลองครั้งที่ 4 พบปริมาณสารพิษตกคาง Abamectin ปริมาณ 0.60, 0.31, 

0.20, 0.11, 0.07, 0.09 และ 0.07 mg/kg ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 10 และ 14 วันตามลําดับ (ตารางที่ 1 และ 

2)  องุนที่ฉีดพน Abamectin ในอัตราแนะนํา  จะพบวาปริมาณสารพิษตกคางมีอัตราการลดลงทีละนอย  

เนื่องจากตนองุนมีลักษณะเปนทรงพุม  และผลองุนซอนอยูตามใบ  กิ่ง  กาน  การฉีดพนวัตถุมีพิษอาจไมสามารถ

แทรกเขาไปไดทั่วถึงและพื้นที่ผิว ของผลองุนนอยกวา นอกจากนั้นวัตถุอันตรายทางการเกษตร Abamectin นั้น

ในการใชงานจริงจะใชโดย การราดที่พื้นรอบบริเวณโคนตน แตในการศึกษาครั้งนี้ตองการขอมูลการสลายตัวของ



สารพิษตกคาง Abamectin มาเปนขอมูลประกอบสําหรับการกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง 

Abamectin ในองุนเทานั้น  เมื่อนําปริมาณสารพิษตกคางไป plot กราฟกับระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตองุน  จะ

ไดสมการความสัมพันธการลดลงของสารพิษตกคาง Abamectin ในองุน กับระยะเวลา ซึ่งมีลักษณะเปน 

Exponential  อัตราการสลายตัวของ Abamectin ในองุนเทากับ 0.2983 mg/kg/day สําหรับการทดลองในครั้ง

ที่ 3 และอัตราการสลายตัวของ Abamectin ในองุนเทากับ 0.3520 mg/kg/day สําหรับการทดลองในครั้งที่ 4 

ตามลําดับ  การทดลองทั้งสองพบวาการสลายตัวของ Abamectin มีความสัมพันธกับระยะเวลาเก็บเกี่ยว  การทิ้ง

ระยะเวลานานขึ้น ปริมาณสารพิษตกคางจะลดลงตามลําดับ   

 

ประโยชนที่ไดรับ 

1.   ไดทราบถึงอัตราการสลายตัวของ Abamectin ในองุน 

2.สามารถใชขอมูลที่ไดแนะนําเกษตรกรใหใชวัตถุมีพิษอยางถูกตองและปลอดภัย เพื่อลดปญหา สารพิษตกคางใน

ผลิตผลการเกษตรและสิ่งแวดลอม 

3.ทําใหทราบระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งจะชวยใหเกิดความปลอดภัยตอ ผูบริโภคและ

การสงออก 

4.เปนขอมูลสําหรับประกอบการพิจารณาในการยกเลิกการใชวัตถุมีพิษหรือแกไขฉลากคําแนะนําการใชสาร 

เพื่อใหเกษตรกรไดใชผลิตภัณฑวัตถุมีพิษที่มีคุณภาพเหมาะสมและปลอดภัย 

5.สามารถนําขอมูลที่ไดมารวมพิจารณา กําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง Abamectin ในผลผลิตองุน

และการเกษตรใกลเคียงในประเทศ  เพื่อใชเปนคาตอรองและรักษาผลประโยชนใน การคาขายผลผลิตทาง

การเกษตรระหวางประเทศ (ซึ่งจะเปนผลดีในดานเศรษฐกิจ) การสุมตัวอยางจากแหลงจําหนาย ทําใหทราบถึง

สถานการณสารพิษตกคางในผลผลิตการเกษตรและ คุณภาพของผลิตผลเพื่อเปนขอมูลในการคุมครองผูบริโภค 
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