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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาการสลายตัวของคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสดครั้งที่ 3 และ 4 ไดทําแปลงทดลอง  ที่  

อําเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม 2554และที่อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  

ระหวางเดือนมีนาคม ถึงเมษายน 2554  ตามลําดับ โดยทําการทดลองแบบ  Supervised Trial มี 2 การทดลอง 

คือแปลงที่ควบคุม (ไมพนสาร) และแปลงที่พนคลอรไพริฟอสอัตราแนะนํา ( พนคลอรไพริฟอสชนิด 40% W/V 

EC อัตรา 50 มล.ตอน้ํา 20 ลิตรซึ่งเทากับ 100 กรัมสารออกฤทธิ์ตอน้ํา100 ลิตรตอไร) มี 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี ซึ่ง

ไดแก ระยะเวลาที่เก็บตัวอยางถั่วเหลืองฝกสดมาวิเคราะหสารพิษตกคาง (0, 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ 21 วัน

ภายหลังการพนคลอรไพริฟอสครั้งสุดทาย) เริ่มพนคลอรไพริฟอสครั้งแรกเมื่อถั่วเริ่มติดฝกและพนทุก 7 วัน  รวม 

3 ครั้ง  ผลการทดลองแปลงที่ 3 พบวาเมื่อใชสารในอัตราแนะนําถั่วเหลืองฝกสดมีคลอรไพริฟอสตกคาง  4.03,  

2.04,  1.66,  1.64,  0.88,  0.63, 0.42 และ 0.06 มลิลิกรัมตอกิโลกรัม  ที่ระยะเวลา   0,  1,  3,  5,  7,  10, 14 

และ 21 วันภายหลังการพนครั้งสุดทายตามลําดับ สวนแปลงทดลองครั้งที่ 4 พบวาเมื่อใชสารในอัตราแนะนําถั่ว

เหลืองฝกสดมีคลอรไพริฟอสตกคาง  3.65,  2.24,  1.01,  0.89,  0.32,  0.23, 0.63  และ  0.06มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม  ที่ระยะเวลา   0,  1,  3,  5,  7,  10, 14 และ 21 วันภายหลังการพนครั้งสุดทายตามลําดับ  แต

เนื่องจากคา Codex MRL และJapan MRL ของคลอรไพริฟอสใน peas (pod and immature seeds) กําหนด

ไวเทากันคือ 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ดังนั้นถาเกษตรกรใชคลอรไพริฟอสกับถั่วเหลืองฝกสดตามคําแนะนําของ

ฉลาก ก็ยังคงพบสารตกคางคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสดเกินคา MRL เพราะที่ระยะ 21 วันภายหลังการพน

ครั้งสุดทาย  ถั่วเหลืองฝกสดมีคลอรไพริฟอสตกคาง    0.04-0.06  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ดังนั้นการใชคลอรไพริ

ฟอสในถั่วเหลืองฝกสดควรเวนระยะกอนการเก็บเกี่ยวมากกวา 21 วันเพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภคและไมเปน

อุปสรรคในการสงออก และจากการเก็บตัวอยางถัว่เหลืองฝกสดจากแหลงจําหนายจํานวน 20 ตัวอยางมาวิเคราะห

พบสารพิษตกคาง คลอรไพริฟอส 3 ตัวอยาง มีปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตรวจพบไบเฟนทริน 1 

ตัวอยาง มีปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และตรวจพบไซเปอรเมทริน 2 ตัวอยาง มีปริมาณ 0.01-0.03 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
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คํานํา 

 

 ถั่วเหลืองฝกสด (vegetable soybean) คือ ถั่วเหลืองที่นํามาบริโภคกอนที่เมล็ดจะแกโดยทั่วไปจะ

เรียกวาถั่วแระ ถั่วเหลืองฝกสดเปนที่นิยมบริโภคกันทั่วไปโดยเฉพาะอยางยิ่งชาวญี่ปุน ซึ่งจะรับประทานเปน

กับแกลมสําหรับเบียรหรือไวน ญี่ปุนนําเขาถั่วเหลืองฝกสดแชแข็งจากไตหวัน ไทยและจีน (สถาบันวิจัยพืชไร 

2535) ในชวงปพ.ศ.2543-2546 ญี่ปุนนําเขาถั่วเหลืองฝกสดปริมาณ 60,000-77,000 ตันตอป  ในปพ.ศ. 2546 

ญี่ปุนนําเขาถั่วเหลืองฝกสดจากไทยประมาณ 11,000 ตัน คิดเปนมูลคากวา 700 ลานบาท เนื่องจากญี่ปุนบริโภค

ถั่วเหลืองฝกสดมากเปนอันดับหนึ่งจึงเปนผูกําหนดมาตรฐานคุณภาพไวโดยดูลักษณะภายนอกสวยงามเปนอันดับ

แรก รสชาดรองลงมา ลักษณะท่ีตลาดญี่ปุนตองการ คือ ฝกมีขนาดใหญความยาวไมนอยกวา 4.5 ซม มี 2-3 เมล็ด

ตอฝก ฝกมีสีเขียวสด ไมมีรอยตําหนิใด ๆ ขนบนฝกมีสีขาวหรือสีเทา(กองสงเสริมพืชไรนา,2535)   เมล็ดพันธุที่

ปลูกเพื่อสงออกยังตองนําเขาจากไตหวันและญี่ปุน พันธุที่นําเขาถาสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมเมืองไทย

ก็จะมีการขยายพันธุเพื่อใชตอไป สําหรับพันธุที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําและสงเสริมใหปลูกเพื่อบริโภคใน

ประเทศไดแกพันธุเชียงใหม 1 ถั่วเหลืองฝกสดสามารถปลูกไดทุกฤดูกาล ถามีแหลงน้ําเพียงพอ แตชวงที่เหมาะสม

อยูในชวงเดือนตุลาคมถึงมกราคม การปลูกในฤดูรอนหรือฝนมักจะเกิดปญหาดอกทะยอยบานเปนระยะเวลา

คอนขางยาวนาน (มากกวา 14 วัน) ทําใหการแกของฝกไมพรอมกันยากตอการกําหนดวันเก็บเกี่ยวและเปนเหตุให

ผลผลิตต่ํา 

 แมลงศัตรูที่สําคัญของถั่วเหลืองฝกสด ไดแก หนอนแมลงวันเจาะตนถั่ว (Beanfly) หนอนมวนใบถั่ว 

(Bean leaf roller) เพลี้ยออนถั่วเหลือง (Soybean aphid) แมลงหวี่ขาว (Tobacco whitefly) และหนอนเจาะ

ฝก (Pod borer) เปนตน สําหรับโรคที่พบในถั่วเหลืองฝกสด ไดแก โรคใบจุดนูน โรคแอนแทรคโนส โรคราน้ําคาง 

และโรคโคนตนดํา เปนตน (เอนก,2540) 

 ถั่วเหลืองฝกสด จัดเปนแหลงอาหารโปรตีนชนิดหนึ่ง จากรายงานของกองสงเสริมพืชไรนา(2535) พบวา

ถั่วเหลืองฝกสดมีโปรตีนรอยละ 13.6 น้ํามันรอยละ 6.3 แปงรอยละ 3.6 น้ําตาลรอยละ 3.3 เสนใยรอยละ 1.5 

และความชื้นรอยละ 66 นอกจากนี้ยังมีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากเปนพืชที่

สามารถสงออกจึงไดมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุใหฝกและเมล็ดใหญ รสชาดหวานเหมาะแกการบริโภคฝกสดเปน

การใชประโยชนเชนเดียวกับพืชผัก ดังนั้นการปลูกถั่วเหลืองฝกสดจึงตองปฏิบัติเชนเดียวกับการปลูกผัก ซึ่ง

ตองการน้ําและดินอุดมสมบูรณ การลงทุนดานปุยและสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชคอนขางสูงเพื่อผลผลิตที่มี

คุณภาพ แตเปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวาสารเคมีกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม จึงมีความ
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จําเปนตองเลือกใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชอยางถูกตองและปลอดภัย       ซึ่งรวมถึงการเวนชวงการเก็บเกี่ยว

ภายหลังการพนสารเคมีเพื่อจะไดไมมีสารพิษตกคางกับฝกถ่ัวเหลืองฝกสดทําใหผูบริโภคปลอดภัยจากสารพิษตางๆ

และเปนผลดีตอการสงออกดวย 

 

คลอรไพริฟอส (chlorpyriphos)มีสูตรโมเลกุล คือ C9H11 Cl3NO3PS   มีสูตรโครงสรางดังตอไปนี้ 

 
รูปที่ 1 สูตรโครงสรางโมเลกุลของคลอรไพริฟอส (www.the-piedpiper.co.uk/th13(c).htm) 

เปนของเหลวสีเหลือง   เปนสารปองกันกําจัดแมลงและไรแบบครอบจักรวาล(broad-spectrum insecticide 

and acaricide)  เปนสารกลุมออรกาโนฟอสเฟตชนิดไมดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งแบบสัมผัสและกัดกินตาย คลอรไพริ

ฟอสเปนวัตถุมีพิษที่ใชในการเกษตรประเภทมีพิษรายแรง มีคา LD50 (ปาก) ของหนู 135-163 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

(Tomlin,2001)   

 คลอรไพริฟอส  เปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําใหใชกับถั่วเหลือง  แตกรณีถั่ว

เหลืองฝกสด เกษตรกรจะเก็บผลผลิตกอนถั่วเหลือง ดังนั้นการศึกษาการสลายตัวของคลอรไพริฟอส ในถั่วเหลือง

ฝกสดจึงมีความสําคัญมาก  เพื่อจะไดขอมูลในการรวมพิจารณา  การกําหนดคา  MRL  ระดับประเทศ  และระดับ

สากล   อีกทั้งยังเปนการสรางความเชื่อม่ันวาเปนสินคาเกษตรของไทยมีมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูบริโภค 

 

วิธีดําเนินการ 

อุปกรณ 

1.  เมล็ดถั่วเหลืองพันธุ เกษม1, เครื่องพนวัตถุมีพิษแบบสูบโยกสะพายหลัง, ปุยยูเรีย, คลอรไพริฟอส 40 

%W/V  EC ( ชื่อการคา นูฟอส 40 ) ซึ่งใชพนในแปลงตรวจ % a.i. ได 38.3 %W/V , 

 2.  สารมาตรฐาน  chlorpyriphos  

 3.  อุปกรณท่ีใชในการเตรียมและสกัดตัวอยางไดแก  

  -  เครื่องผสมอาหาร(food processer) 

  -  เครื่องสกัดตัวอยางชนิด homoginizer ยี่หอ IKA       

  -  เครื่องระเหยสารละลาย ยี่หอ Buchi รุน  114  

  - เครื่องแกวในหองปฏิบัติการ ไดแก round bottom flask , cylinder , beaker ทรงสูง(ขนาด

เสนผาศูนยกลาง 6 ซม. สูง 20 ซม.) ,glass funnel ขนาดเสนผาศูนยกลาง 12.5 ซม., volumetric flask และ   

vial    

 4.  สารเคมี  ไดแก   
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  - ethyl acetate  ชนิด  pesticide  grade  (J.T. Baker) เพื่อใชเปนตัวทําละลายในการเตรียม

สารละลายมาตรฐาน  และ เตรียมตั วอย างในขั้ น ตอนสุ ดท ายก อนนํ า ไปฉี ด เข า เค รื่ อ ง  Gas Liquid  

Chromatograph   

  - ethyl acetate ชนิด   analytical  grade  (J.T.  Baker)   เพื่อใชสกัดตัวอยาง   

  - sodium  sulfate  anhydrous   ขนาด  10 – 60  mesh  (Merck)  กอนใชตองอบที่  130o C  

นานขามคืน  แลวตั้งไวใหเย็นใน   desiccator  

 5. เครื่องตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณสารพิษตกคางชนิด  Gas Liquid Chromatograph ใช

หัวตรวจวัด Flame Photometric Detector   

วิธีการ 

1. แปลงทดลอง 

  1.1 แผนการทดลอง   วางแผนการทดลองเปน   Supervised trial ตามคําแนะนําของ Codex  

การทดลองประกอบดวย   2 การทดลอง คือ 

 การทดลองที่ 1. แปลงควบคุม (ไมพนสาร) สําหรับเปนแปลงเปรียบเทียบ    

 การทดลองที่ 2. แปลงที่ทําการพนคลอรไพริฟอสอัตราแนะนําของฉลาก 

(recommended  dose) เริ่มพนคลอรไพริฟอสครั้งแรก เมื่อถั่วเหลืองอายุ 28  วัน  โดยพนทุก 7 วันรวมทั้งสิ้น 3 

ครั้ง   การทดลองนี้มี 3 ซ้ํา 7 กรรมวิธีไดแกระยะเวลาเก็บตัวอยางมาตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางที่ 0 วัน 

(2ชั่วโมงหลังการพนครั้งสุดทาย), 1 , 3 , 5 , 7, 10, 14 และ 21 วันภายหลังการพนสารครั้งสุดทาย   แปลง

ทดลองคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสด ครั้งที่ 3 ที่ อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหวางเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม 

2554 การทดลองครั้งที ่4 ทําการทดลองในแปลงถั่วเหลืองฝกสดของเกษตรที่อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  

ระหวางเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2554   

 2.   การเก็บตัวอยางถั่วเหลืองฝกสดจากแปลงทดลอง 

 ในแตละซ้ําจะเก็บตัวอยางโดยเวนระยะ 0.5 เมตรหางจากขอบทั้งสี่ดานของแปลงที่ไมเก็บ

ตัวอยาง เก็บตัวอยางโดยสุมถอนตนถั่วเหลืองไมนอยกวา 12 ตน/หลุม เด็ดฝกถั่วจากตนนํามารวมกัน ตัวอยาง

ฝกถั่วเหลืองที่เก็บจากแปลงแตละซ้ําตองไมนอยกวา 1 กิโลกรัม นํามาวิเคราะหสารพิษตกคางในหองปฎิบัติการ 

(FAO, 1986) 

 3.   การวิเคราะหสารพิษตกคางคลอรไพริฟอส 

  3.1 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

   3.1.1เตรียมสารละลายมาตรฐานคลอรไพริฟอส ที่มีความบริสุทธิ์  99.5% ใน ethyl 

acetate (PR grade) ใหไดความเขมขน 1,000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  เปน stock standard solution  

   3.1.2 นํา stock standard solution 1,000 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  เจือจางใหไดสาร

มาตรฐานที่มีความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  เปน intermediate standard solution 

   3.1.3 นํา intermediate standard solution 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  เจือจางให

ไดสารมาตรฐานที่มีความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  เปน intermediate standard solution 
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   3.1.4 นํา intermediate standard solution 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  เจือจางใหได

สารมาตรฐานที่มีความเขมขน 0.02, 0.05 , 0.1, 0.5, 1, 2 และ 4 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร  เปน working 

standard solution  ฉีดเขาเครื่อง GLC เมื่อไดโครมาโตแกรมของสารมาตรฐานวัดคา retention time  และวัด

พื้นที่ใตพีคของสาร   แลวนํามาเขียนกราฟระหวางความเขมขนและพื้นที่ใตพีค   จะไดcalibration curve ของ

สารมาตรฐานคลอรไพริฟอส 

  3.2  การหาประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห                                                              

                   ทําการหาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะหที่ระดับความเขมขน 0.01,0.05, และ0.1 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ความเขมขนละ 5 ซ้ํา ไดคาเปอรเซ็นต Recovery  72 – 115 %   มีคาปริมาณสารพิษ

ตกคางต่ําสุดที่ตรวจวิเคราะหได (Limit of quantitation, LOQ) เทากับ 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

3.3  การเตรียมตัวอยาง 

     ตัวอยางฝกถั่วเหลืองฝกสดจากแปลง 1 กิโลกรัม  สุมตัวอยางในหองปฎิบัติการ 0.5 

กิโลกรัม นําไปบด(chop) ใหละเอียดดวยเครื่องผสมอาหาร  ชั่งตัวอยางถ่ัวเหลืองฝกสด 25.00 ± 0.10 กรัม 

 

3.3.1 ปนตัวอยางหนอไมฝรั่ง 25.00 ± 0.10 กรัม โดยใชเครื่อง  

Homogenizer เติม acetone 50 มิลลิลิตร ดวย ประมาณ  1 นาทีเติม Sodium chloride  8 กรัม และ 

dichloromethane  40 มลิลิลิตร ปนประมาณ  1  นาที ตั้งใหแยกชั้น  

3.3.2 เทสวนใสใน flask เติม Sodium  sulfate 1  ชอนโตะปดฝาตั้งทิ้งไว 

ประมาณ  20 นาที เขยาเปนครั้งคราว 

3.3.3 กรองใส cylinder ใหได50 มิลลิลิตรโดยกรองผานกรวยกรองที่อุดดวย 

สําลีที่มี Sodium sulfate ประมาณ 1 ชอนโตะ 

3.3.4 ถายสารละลายตัวอยางจาก cylinder ใสใน round bottom flask ลาง   

cylinder ดวย ethyl acetate  10  มิลลิลิตร 2  ครั้งและเทรวมใน round bottom flask   

3.3.5 นําไปลดปริมาตรดวยเครื่องลดปริมาตรที่ปรับอุณหภูมิ water bath  40 C 

3.3.6 ลาง round bottom flask ดวย ethyl acetate (PR ,grade) ใสใน  volumetric  

flask  ขนาด  5  มิลลิลิตร แลวปรับปริมาตรใหถึงขีด 

3.3.7 แบงสารละลาย 1 มิลลิลิตรใสขวด vial นําไปตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง 

คลอไพริฟอส และกลุมออรกาโนฟอสเฟตสําหรับตัวอยางถ่ัวเหลืองฝกสดที่เก็บจากแหลงจําหนาย 

   3.3.8 แบงสารละลายมา 2 มิลลิลิตรจากขอ 3.2.6 นํามาลดปริมาตรจนเกือบแหง   นํามาละลาย

ดวย  Hexane : dichloromethane (4:1) 2 มิลลิลิตร 

          3.3.9 การเตรียม  column โดยการใสsilica gel ที่ deactivated ดวยน้ํากลั่น 10% ปริมาณ 1 

กรัม ลงใน syringe column ขนาด 5 มิลลิลิตร ที่อุดปลายดวยสําลีและมี sodium sulfate สูง 1 เซนติเมตร  

รองรับอยู และปดชั้นบนของ silica gel ดวย sodium sulfate สูง 1 เซนติเมตร ลาง column ดวย hexane 5 

มิลลิลิตร  
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           3.3.10 เทสารละลายจากขอ 3.2.9.1 ลงใน column ชะดวย  hexane : dichloromethane 

(4:1) 5มิลลิลิตร รองรับสวนที่ไหลออกจาก syringe column ดวยหลอด test tube เมื่อสารไหลถึงผิวบนของ 

sodium sulfate ใหชะดวย hexane : dichloromethane (1:1) 10 มิลลิลิตร รองรับดวย test tube เดิม  

3.3.11 นําสารละลายที่รองรับไดไปลดปริมาตรจนเกือบแหง  แลวปรับปริมาตรดวย   

hexane  เปน  2  มิลลิลิตร เทใส vial นําไปวิเคราะหสารพิษตกคางกลุมไพรีทรอยและกลุมออรกาโนคลอรีน

สําหรับตัวอยางถ่ัวเหลืองฝกสดที่เก็บจากแหลงจําหนาย        

 3.4  การวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง 

       ตัวอยางหลังการสกัด  ที่ปรับปริมาตรแนนอนแลว  นําไปตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคางของ

คลอรไพริฟอส โดยใชเครื่อง  Gas  Liquid  Chromatograph  (GLC)   

      สภาวะการใชงานของเครื่อง  GLC  Hewlett  Packard  6890N   ชนิด   Flame  Photometric  

Detector  (FPD)  โดยมีสภาวะการใชงานดังนี้   

 Column : DB –5 , 0.25  m thickness , 30 m. length , 0.32  mm.id.   

 Temperature :  injector  200 C , detector , 250 C 

 oven temperature program:  

70 C (3 min)  15 C/ min   120 C (1 min)  15 C/min     250 C (6.33 min) 

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

carrier gas : nitrogen , flow rate 1 ml/min 

make up gas : nitrogen,  flow rate 50 ml/min 

H2/Air  ratio :  150/110  ml/min 

injection volume : 1 L 

 Run time  24.33 min 

 3.5  การคํานวณปริมาณสารพิษตกคาง 

       3.5.1 นําสารละลายตัวอยางฉีดเขาเครื่อง GLC  เมื่อไดโครมาโตแกรมของสารตัวอยาง  

วัดคา retention time ของพีค นําไปเปรียบเทียบกับโครมาโตแกรมของสารมาตรฐาน(ภาพที่1) ถาเปนสารชนิด

เดียวกันจะมีคา retention time เทากัน   

       3.5.2 วัดพื้นที่ใตพีคของสารในตัวอยาง แลวนําไปอานคาความเขมขนจาก calibration curve นํา

คาที่อานไดไปคํานวณกลับเพื่อหาปริมาณสารพิษตกคางในตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรดังนี้ 

C  =  M  x  V  

       W 

โดย       C    =   ปริมาณสารพิษตกคางในตัวอยาง (mg/kg) 

M    =   ความเขมขนของสารพิษที่อานจาก calibration curve (ng/ l) 

 V    =    ปริมาตรของสารละลายตัวอยางที่ปรับครั้งสุดทาย (ml) 
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 W   =     น้ําหนักของตัวอยางที่นํามาสกัด (g) 

ระยะเวลา 

เดือนกุมภาพันธ 2554 – กนัยายน 2554   

สถานทีด่ําเนินการ 

1. การทดลองครั้งที่  3 แปลงทดลองถ่ัวเหลืองฝกสดของเกษตรกร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี 

2. การทดลองครั้งที่  4 แปลงทดลองถ่ัวเหลืองฝกสดของเกษตรกร  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี 

3. หองปฏิบัติการกลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

 

 จากการศึกษาการสลายตัวของคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสด แปลงควบคุมไมพบสารพิษตกคางคลอร

ไพริฟอสในทุกตัวอยางทั้งแปลงทดลองครั้งที่ 3 และ 4 ตารางที่ 1 แสดงผลการทดลองครั้งที่ 3   พบวาเมื่อใชสาร

ในอัตราแนะนําถั่วเหลืองฝกสดมีคลอรไพริฟอสตกคาง  4.03,  2.04,  1.66,  1.64,  0.88,  0.63, 0.42 และ  

0.06 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ 21 วันภายหลังการพนครั้งสุดทายตามลําดับ 

ภาพที่ 1 แสดงการสลายตัวของคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสดในแตละซ้ําของทั้ง 3 ซ้ํา ของแปลงทดลองครั้งที ่

3 จะเห็นไดวาปริมาณคลอรไพริฟอสจะลดลงอยางรวดเร็วในวันที่1-3 และจะคอยๆลดลงอยางชาๆจนถึงวันที่ 21 

ยังคงพบปริมาณสารตกคางคลอรไพริฟอสในปริมาณ 0.04-0.06 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   สวนแปลงทดลองครั้งที่ 2 

(ตารางที่ 2)      พบวาเมื่อใชสารในอัตราแนะนําถั่วเหลืองฝกสดมีคลอรไพริฟอสตกคาง  3.65,  2.24,  1.01,  

0.89,  0.32,  0.23, 0.63  และ  0.06  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ที่ระยะเวลา   0,  1,  3,  5,  7,  10,14 และ 21วัน

ภายหลังการพนครั้งสุดทายตามลําดับ  การสลายตัวของคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสดจะลดลงอยางรวดเร็วใน

วันที่1-3 และจะคอยๆลดลงอยางชาๆจนถึงวันที่ 14 ดังภาพที ่2 จะเห็นไดวาการสลายตัวของคลอรไพริฟอสในถั่ว

เหลืองฝกสดในแปลงทดลองครั้งที ่3 และ 4 เปนไปในลักษณะเดียวกัน แตเนื่องจากคา Codex MRLs และJapan 

MRLs ของคลอรไพริฟอสใน   peas   (pod and immature seeds)  กําหนดไวเทากันคือ 0.01 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม     แตจากแปลงทดลองครั้งที่ 3 และ 4 พบสารตกคางคลอรไพริฟอสปริมาณ 0.04 -0.06  มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัมที่ระยะ 21 วันภายหลังการพนครั้งสุดทาย    ดังนั้นถาเกษตรกรใชคลอรไพริฟอสกับถั่วเหลืองฝกสดตาม

คําแนะนําของฉลาก ก็ยังคงพบสารตกคางคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสดเกินคา MRLs  ที่เปนเชนนี้อาจเปน

เพราะคลอรไพริฟอส  เปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําใหใชกับถั่วเหลือง  แตกรณีถั่ว

เหลืองฝกสดเกษตรกรจะเก็บผลผลิตกอนถั่วเหลือง ทําใหพบสารตกคางคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสดเกินคา 

MRLs      ดังนั้นการใชคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสดควรเวนระยะกอนการเก็บเกี่ยวมากกวา 21 วันเพื่อความ

ปลอดภัยตอผูบริโภคและไมเปนอุปสรรคในการสงออก  แตจากการเก็บตัวอยางถั่วเหลืองฝกสดจากแหลงจําหนาย

จํานวน 20 ตัวอยางมาวิเคราะหพบสารพิษตกคาง คลอรไพริฟอส 3 ตัวอยาง มีปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  

ตรวจพบไบเฟนทริน 1 ตัวอยาง มีปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และตรวจพบไซเปอรเมทริน 2 ตัวอยาง มี

ปริมาณ 0.01-0.03 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แสดงใหเห็นวาการเกษตรกรยังคงมีปญหาในการเลือกสารปองกันกําจัด
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ศัตรูพืชและการปฎิบัติตามฉลากที่ระบุอยางเครงครัดวาควรใชกับพืชชนิดใด จากผลการทดลองนีท้ําใหทราบระยะ

เก็บเกี่ยวที่ปลอดภัยหรือ PHI   ภายหลังการใชคลอรไพริฟอส ในถั่วเหลืองฝกสด เพื่อใชเปนประโยชนในการ

พิจารณาทบทวนฉลากวัตถุอันตรายในโอกาสตอไป 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารพิษตกคางคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสด อัตราตามคําแนะนํา  

(50 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร) การทดลองที่ 3 และ 4 

ระยะเวลาหลัง

การพน (วัน) 

ปริมาณสารพิษตกคาง (ม.ก./ก.ก.) 

การทดลองครั้งที่3 การทดลองครั้งที่ 4 

ซ้ําที่

1 

ซ้ําที่

2 

ซ้ําที่

3 
คาสูงสุด 

ซ้ําที่

1 

ซ้ําที่

2 

ซ้ําที่

3 
คาสูงสุด 

0 4.03 1.20 1.44 4.03 3.54 2.21 2.28 3.65 

1 1.86 1.62 2.04 2.04 2.19 1.48 0.97 2.24 

3 1.66 1.31 1.03 1.66 0.98 0.55 0.37 1.01 

5 1.64 0.62 0.74 1.64 0.86 0.80 0.63 0.89 

7 0.88 0.72 0.53 0.88 0.31 0.21 0.19 0.32 

10 0.63 0.37 0.28 0.63 0.23 0.23 0.19 0.23 

14 0.42 0.23 0.19 0.42 0.62 0.32 0.25 0.63 

21 0.06 0.05 0.04 0.06 0.04 0.05 0.05 0.06 

 

หมายเหตุ  Codex MRLและ Japan MRL ของ Chlorpyrifos ใน peas (pod and immature seeds)   

เทากับ 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

 

ตารางที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง ในถั่งเหลืองฝกสด จากแหลงจําหนายในพื้นที่ใกลเคียง 

สถานที่ทําแปลงทดลอง 

สถานที่

เก็บ 

จํานวน

ตัวอยาง 

จํานวน

ตัวอยางที่พบ 

ชนิดวัตถุมีพิษ ปริมาณ (ม.ก./

ก.ก.) 

> Codex 

MRL 

Codex 

MRL (จํานวนที่พบ) 

สระบุร ี 20 5 Chlorpyrifos(3) 0.01 - 0.01 

   
Cypermethrin(2) 

 
- 

       Bifenthrin (1)   -   
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ภาพที่ 2 แสดงการสลายตัวของคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสดทั้ง 3 ซ้ํา ของแปลงทดลองครั้งที่ 3 

 

 

  
 

ภาพที่ 3 แสดงการสลายตัวของคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสดทั้ง 3 ซ้ํา ของแปลงทดลองครั้งที่ 4 

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 

คลอรไพริฟอส  เปนสารปองกันกําจัดศัตรูพืชที่กรมวิชาการเกษตรแนะนําใหใชกับถั่วเหลือง  แตกรณีถั่ว

เหลืองฝกสดเกษตรกรจะเก็บผลผลิตกอนถั่วเหลือง ทําใหพบสารตกคางคลอรไพริฟอสในถั่วเหลืองฝกสดเกินคา

MRLs แมวาเกษตรกรจะใชคลอรไพริฟอสกับถั่วเหลืองฝกสดตามคําแนะนําของฉลาก ดังนั้นการใชคลอรไพริฟอส

ในถั่วเหลืองฝกสดควรเวนระยะกอนการเก็บเกี่ยวมากกวา 21 วันเพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภคและไมเปน

อุปสรรคในการสงออก แตจากการเก็บตัวอยางถั่วเหลืองฝกสดจากแหลงจําหนายจํานวน 20 ตัวอยางมาวิเคราะห

พบสารพิษตกคาง คลอรไพริฟอส 3 ตัวอยาง มีปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตรวจพบไบเฟนทริน 1 

ตัวอยาง มีปริมาณ 0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และตรวจพบไซเปอรเมทริน 2 ตัวอยาง มีปริมาณ 0.01-0.03 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม แสดงใหเห็นวาการเกษตรกรยังคงมีปญหาในการเลือกสารปองกันกําจัดศัตรูพืชและการ

ปฎิบัติตามฉลากที่ระบุอยางเครงครัดวาควรใชกับพืชชนิดใด จากผลการทดลองนี้ทําใหทราบระยะเก็บเกี่ยวที่

ระยะเวลาหลังพ่นสาร (วัน) 

ระยะเวลาหลังพ่นสาร (วัน) 
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ปลอดภัยหรือ PHI   ภายหลังการใชคลอรไพริฟอส ในถั่วเหลืองฝกสด เพื่อใชเปนประโยชนในการพิจารณา

ทบทวนฉลากวัตถุอันตรายในโอกาสตอไป 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

 

ทําใหทราบระยะเก็บเก่ียวที่ปลอดภัยหรือ PHI (Post  Harvest Interval) เพื่อใชเปนประโยชนในการ

พิจารณาทบทวนฉลากวัตถุอันตรายในโอกาสตอไป    และนําขอมูลเพื่อใชประกอบการพิจารณากําหนดคา  

Asean  MRL, Codex  MRL 
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