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วิจัยการสลายตัวของสารพิษตกคางของ profenofos ในถั่วเหลืองฝกสด เพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุด 

ของสารพิษตกคาง (MRL) ครั้งท่ี 1และ 2 

Pesticide Residue Trial of Profenofos in Vegetable Soybean 

to   Establish  Maximum Residue Limit (MRL) Trial 1 and 2 
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บทคัดยอ 

ศึกษาปริมาณสารพิษตกคางของ โปรฟโนฟอส ในถั่วเหลืองฝกสด เพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษ

ตกคาง การทดลองครั้งที่ 1 ทําแปลงทดลองในแปลงถั่วเหลืองฝกสดของเกษตรกรที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี ระหวาง

เดือน มกราคม 2554 - มีนาคม 2554 การทดลองครั้งที่ 2 ทําแปลงทดลองที่ อ.พระบาท จ.สระบุรี ระหวางเดือน 

กุมภาพันธ - เมษายน 2554 การทดลองเปน Supervised trial มี 3 ซ้ํา 8 กรรมวิธี คือ ระยะเวลา สุมเก็บตัวอยาง

เพื่อวิเคราะหสารพิษตกคางหลังการพนครั้งสุดทายที่ 0,1,3,5,7,10,14 และ 21 วัน การทดลองแบงเปน 2 การ

ทดลองยอย คือ แปลงควบคุม (ไมพนสาร) และแปลงที่พน โปรฟโนฟอส (Supercron 500 อีซี) 50 % w/v SL 

อัตราแนะนํา 10 มล.ตอน้ํา 20 ลิตร และใชน้ํา 100 ลิตร/ไร การทดลองครั้งที่ 1 และ 2 มีสารออกฤทธิ์ 25 และ 

22 กรัมสารออกฤทธตอไร สําหรับการพน ใชเครื่องแบบสูบโยกสะพายหลัง โดยพนทุกๆ 7 วัน รวม 3 ครั้ง ทําการ

สุมตัวอยางเพื่อตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางท่ี 0, 1, 3, 5, 7,10, 14 และ 21 วันหลังการพนครั้งสุดทาย ผลการ

วิเคราะหสารพิษตกคางดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟท่ี0, 1, 3, 5, 7,10, 14 และ 21 วัน ตามลําดับมีดังนี้ การ

ทดลองครั้งที่ 1 พบสารพิษตกคางเฉลี่ย 0.72, 0.60, 0.54, 0.33, 0.28, 0.16, 0.10 และ 0.02 มก/กก. ตามลําดับ  

และการทดลองครั้งที่ 2 พบสารพษิตกคางเฉลี่ย 1.35, 0.55, 0.25, 0.34, 0.08, 0.09, 0.13 และ 0.03 มก/กก. 

ตามลําดับ  สําหรับแปลงควบคุมตรวจไมพบสารพิษตกคางจากการทดลองทั้ง 2 ครั้งและการวิเคราะหสารพิษ

ตกคางจากการสุมตัวอยางจากแหลงจําหนายจํานวน 20 ตัวอยาง ปรากฎวา ตรวจไมพบสารพิษตกคางกลุม ออร

กาโนฟอสเฟต ไพรีทรอยดและเอนโดซัลแฟนในทุกตัวอยาง   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

คํานํา 

    ถั่วเหลืองฝกสดเปนพืชอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง นอกจากนี้ยังมีสาร Isoflavones 

(phytoestrogen) ซึ่งเปนสารที่ชวยลดความเสี่ยงตอการเปนโรคหัวใจ ลดความเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งเตานม

และมะเร็งตอมลูกหมาก ซึ่งคนไทยเริ่มนิยมการบริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนพืชสงออกที่สําคัญชนิดหนึ่ง โดยมี

ปริมาณการสงออกปละประมาณ 10,000 ตัน มูลคาประมาณ 800 ลานบาท ประเทศผูนําเขาท่ีสําคัญคือ ญี่ปุน 

และสหรัฐอเมริกา ผลผลิตถั่วเหลืองฝกสดที่บริโภคภายในประเทศและสงไปจําหนายตางประเทศจะตองมีคุณภาพ

ที่ดี ไมมีแมลงศัตรูพืชทําลาย ซึ่งศัตรูพืชของถั่วเหลืองฝกสดมีหลายชนิด เขนเพลี้ยออน เพลี้ยจักจั่น    มวนถั่ว

เหลือง หนอนแมลงวันเจาะตนถั่ว หนอนชอนใบถั่วลิสง แมลงหวี่ขาวยาสูบ เปนตน ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความ

จําเปนตองใชวัตุอันตรายทางการเกษตรเพื่อปองกันการทําลายของศัตรูพืช ซึ่งโปรฟโนฟอสเปนสารกําจัดแมลงที่

เกษตรกรมีการใชในการปองกันกําจัดศัตรูพืชในถั่วเหลืองฝกสด    ผลจากการใชโปรฟโนฟอส  อาจกอใหเกิด

ปญหาสารพิษตกคางและเปนอันตรายตอผูบริโภคและเปนปญหาตอการสงออก    ดังนั้นการวิจัยปริมาณของ

สารพิษตกคางของโปรฟโนฟอสในถั่วเหลืองฝกสดเพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง(MRL)เปน

สิ่งจําเปน ซึ่งจะทําใหทราบระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และนําขอมูลมาประกอบการพิจารณาการกําหนดคา

MRL  รวมทั้งใชในการแกไขปญหาสารพิษตกคางตอไป 

 โปรฟโนฟอส เปนสารกําจัดแมลงชนิดไมดูดซึม(non systemic insecticide) ใชกําจัดแมลงขนิดถูกตวั

ตายและกินตายที่มีชื่อทางเคมีวาO-(4-bromo-2-chlorophenyl)O-ethylS-propyl phosphorothioate มี

น้ําหนักโมเลกุล 373.6   สูตรโมเลกุล C11H15BrClO3PS มีความดันไอ 1.24x10-1mPa(25องศาเซลเซียล)ละลายใน

น้ําได 28 มิลลิกรัมตอลิตร(25องศาเซลเซียล)  ละลายไดดีใน organic solvent เปนสวนใหญ   อัตราการสลายตัว

ของสารในน้ําไปครึ่งหนึ่ง DT50 ที่25องศาเซลเซียล เทากับ 93 วัน ที่ pH 5, 14.6 วันท่ี pH7 และ 5.7ชั่วโมง ที ่

pH 9  คา DT50ในดินประมาณ 1 สัปดาห  มีคาความเปนพิษเฉียบพลันทางปาก acute oral LD50 สําหรับหนู

ทดลองมีคา 358 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   WHO จัดระดับความเปนพิษในระดับ 2(พิษปานกลาง)เปนสารที่มีพิษตอ

ผึ้ง คาความเปนพิษในนก bobwhite quail มีคา LC50 (ที่ 8 ชัว่โมง) 70-200มิลลิกรัมตอลิตร   ความเปนพิษตอ

ปลา rainbow trout LC50 (ที่ 96 ชั่วโมง) 0.08 มิลลิกรัมตอลิตร  (Annonymous , 2006) 

 โปรฟโนฟอส เปนสารกําจัดแมลงที่ใชกับพืชหลายชนิด เชน หนอนเจาะสมอฝายในฝาย มวนเขียวถั่ว 

มวนถั่วเหลือง  หนอนเจาะผลสัมโอ หนอนเจาะยอดกะหล่ํา และหนอนแมลงวันชอนใบในกะหส่ํา เปนตน(กลุมกีฎ

และสัตววิทยา 2553) สารพิษตกคางของโปรฟโนฟอสในพืชผักและผลไม มีอัตราการสลายตัวคอนขางชาเมื่อเทียบ

กับสารกลุมออรการโนฟอสฟอรัสอื่นๆ จากการวิจัยปริมาณสารพิษตกคางของโปรฟโนฟอสในพริกเพื่อกําหนดคา

ปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง(MRL)ครั้งที่1และ2 ยังคงพบสารพิษตกคางที่25วันหลังการใชครั้งสุดทายปริมาณ 



  

0.33และ0.39มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   แตไมเกินคา Codex MRL  กําหนดที่ 5 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   (จินตนา และ

คณะ,2550)  สําหรับงานวิจัยปริมาณสารพิษตกคางของโปรฟโนฟอสในมังคุดเพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของ

สารพิษตกคาง(MRL)ครั้งที่4 ที่28 วันหลังการใชครั้งสุดทาย พบสารพิษตกคาง1.71มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   (รัชนี

และคณะ, 2550) 

 

วิธีดําเนินการ 

 อุปกรณ 

1. ตัวอยางถั่วเหลืองฝกสด 

2. เครื่องมือในการเตรียมและสกัดตัวอยาง เชน เครื่องชั่ง เครื่องสกัดสารพิษตกคางชนิดปน 

(Homogenizer) เครื่องลดปริมาตร 

3. เครื่องแกวในหองปฏิบัติการ 

4. สารเคมีชนิด  AR grade  ไดแก  acetone, dichloromethane, sodium  chloride  

และ sodium   sulfate 

5. สารเคมีชนิด  Pesticide  grade  ไดแก  ethyl  acetate 

6. สารมาตรฐาน  profenofos และสารกลุ่มออรก์าโนฟอสเฟตอื�นๆ ไดแ้ก่   mevinphos, dimethoate, 

diazinon, fenitrothion, chlopyrifos, pirimiphos-ethyl, pirimiphos-methyl, prothiophos, EPN, 

azinphos-ethyl, DDVP, omethoate, dicrotophos, monocrotophos, parathion-methyl, malathion, 

parathion, methidathion, ethion, triazophos แ ล ะ phosalone ก ลุ่ ม อ อ ร์ก า โน ค ล อ รี น  ไ ด้ แ ก่ 

endosulfan กลุ่มไพรีทรอยด์ ได้แก่ Lambda-cyhalothrin, permethrin, cypermethrin, fenvalerate 

และdeltamethrin 

7. เครื่องตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง profenofos และสารกลุม่ออรก์าโนฟอสเฟตอื�นๆ โดยใชเ้ครื่องแกส

โครมาโตกราฟชนิด Flame Photometric Detector  สําหรับกลุม่ออรก์าโนคลอรีนและไพรีทรอยด ์

ใชหัวตรวจวัดชนิด Electron Capture Detector 

 วิธีการ 

 1. การทดลองในแปลง 

   1.1 แปลงทดลอง 

1.1.1 แผนการทดลอง วางแผนการทดลองเปน Supervised ตามคําแนะนําของ Codex เปน

แบบ Special   Design การทดลองประกอบดวย   2 การทดลองยอย คือ 

          การทดลองยอยที่ 1. แปลงควบคุม (ไมพนสาร)    

          การทดลองยอยที่ 2. แปลงที่ทําการพนโปรฟโนฟอส  ตามอัตราแนะนํา แตละการทดลองยอยมี 

3 ซ้ํา และมี 8 กรรมวิธี คือ ระยะเวลาที่เก็บเก่ียวตัวอยางเพื่อวิเคราะหสารพิษตกคางที่ระยะ 0, 1, 3, 5, 7, 10, 

14และ 21 วัน หลงัการพนครั้งสุดทาย การทดลองครั้งที่ 1 ทําการทดลองในแปลงถั่วเหลืองฝกสดของ



  

เกษตรกรที่อําเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี ระหวางเดือน  มกราคม – มีนาคม 2554 การทดลองครั้งที่ 2 ทําการ

ทดลองในแปลงถั่วเหลืองฝกสดของเกษตรกรที่ อําเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี     ระหวางเดอืน  

กุมภาพันธ-เมษายน 2554  

 1.1.2 การเตรียมแปลงทดลอง แบงแปลงทดลองแตละแปลงเปน 3 แปลงยอย แตละแปลง

ยอยมีขนาด 8×16 เมตร และมี Guard row กวาง 2 เมตร คั่นระยะแปลงยอย 

1.1.3 การพนวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทําการพนโปรฟโนฟอส ( ซูเปอรครอน500  อีซี) 

50 % w/v EC อัตราแนะนํา 10  มิลลิลิตร.ตอน้ํา 20 ลิตร    อัตราการใชน้ํา 80-100 ลิตรตอไร การทดลองใช

อัตราสูงสุดคือ 100 ลิตรตอไร โดยการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 มีสารออกฤทธิ์ 25และ 22 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ

ไรตามลําดับ ทําการพนทุก 7 วัน รวม 3 ครั้งโดยใชเครื่องพนสารแบบสูบโยกสะพายหลัง (knapsack sprayer) 

โดยการพนครั้งที่1และ2 พนเมื่อถั่วเหลืองมีอายุ 33และ34วันตามลําดับ 

1.1.4   ทําการสุมตัวอยางถ่ัวเหลืองฝกสดเพื่อตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางรวม 8 ครั้ง คือที่

ระยะ 0 (2 ชั่วโมงหลังการพนสาร) 1, 3, 5, 7, 10, 14และ 21 วัน  หลังการพนครั้งสุดทาย โดยเก็บตัวอยาง

ครั้งละ 2 กิโลกรัม 

 1.2 การเตรียมตัวอยาง 

        1.2.1 ทําการสุมตัวอยาง ใหเหลือประมาณ 500 กรัม นํามาปนใหละเอียดเปนเนื้อเดียวกัน 

 1.2.2 ชั่งตัวอยางถั่วเหลืองฝกสด  25  กรัม  เพื่อทําการสกัดสารพิษตกคาง 

  1.3  การสกัดสารพิษตกคาง 

 1.3.1 การสกัดตัวอยางจากแปลงทดลองจะตองคัดเลือกเอาวิธีการที่มีประสิทธิภาพท่ีสุดที่จะ

สกัดสารออกมาใหไดมากที่สุด ซึ่งวิธีการดังกลาว จะตองผานการทดสอบการเอาสารพิษตกคางกลับคืนมา 

(Recovery) โดยใหอยูในเกณฑเฉลี่ยระหวาง 70-110เปอรเซนต   โดยวิธีทีไ่ดคัดเลือกแลวมีคาเปอรเซ็นต 

recovery 85 – 107 เปอรเซนต        ซึ่งเปนวิธีการสกัดสารพิษตกคางโดยประยุกตวิธีของ Steinwandter, 

1985 ดังนี้ 

1) ปนตัวอยางถ่ัวเหลืองฝกสด 25 กรัมดวยacetone 50 มิลลิลิตร . โดยใชเครื่อง Homogenizer 

นานประมาณ1 นาทีเติม sodium chloride 8 กรัม และ dichloromethane 40 มิลลิลิตร ปน

ประมาณ  1  นาที ตั้งใหแยกชั้น 

2) เทสวนใสใน flask เติม Sodium  sulfate ประมาณ 30 กรัม ปดฝาตั้งทิ้งไวประมาณ 10 นาที 

เขยาเปนครั้งคราว 

3) กรองใส cylinder ใหได 50 มิลลิลิตร .โดยกรองผานกรวยกรองที่อุดดวยสําลีที่มี Sodium 

sulfate ประมาณ 1 ชอนโตะ 

4) ถายสารละลายตัวอยางจาก cylinder ใสใน round bottom flask ลาง  cylinder ดวย 

acetone  5 มิลลิลิตร . และเทรวมใน round bottom flask  ทําเชนนี้ทั้งหมด  3  ครั้ง 

5) นําไปลดปริมาตรดวยเครื่องลดปริมาตรที่ปรับอุณหภูมิ water bath  40 องศาเซลเซียส 



  

6) ลาง round bottom flask ดวย ethyl acetate (PR grade)ใสใน  volumetric flask  ขนาด  

5  มิลลิลิตร   แลวปรับปริมาตรใหถึงขีด 

7) นําไปวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคางของโปรฟโนฟอสดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ ชนิด 

Flame Photometric Detector (FPD) 

2. การเก็บตัวอยางจากแหลงจําหนาย 

  2.1 การสุมตัวอยาง 

  ออกสํารวจและสุมเก็บตัวอยางถั่วเหลืองฝกสดจากแหลงจําหนายในจังหวัดตางๆ ไดแก 

กรุงเทพฯ ลพบุรี สระบุรี และเพชรบุรีรวมทั้งหมด 20 ตัวอยางๆละ 5 กก. 

 2.2 การเตรียมตัวอยาง ทํานองเดียวกับขอ1.2 

 2.3 การสกัดตัวอยาง 

   2.3.1 สารกลุมออรกาโนฟอสเฟต สกัดตามวิธีการประยุกตของ Steinwandter 1985 ตามขอ 1)

ถึงขอ 6)  โดยแบงสารละลายตัวอยางมา 1  มล. เพื่อวิเคราะหกลุมออรกาโนฟอสเฟต 

  2.3.2 สารกลุมออรกาโนคลอรีนและไพรีทรอยดโดยแบงสารละลายจากสารสกัดมา 2 มล. ทํา

การclean up 

 การ clean up  

1)  สารละลายที่แบงมา 2 มล.จากขอ 6) นํามาลดปริมาตรจนเกือบแหง  นํามาละลายดวย  Hexane 

: dichloromethane (4:1) 2 มล. 

2)  การเตรียม  column โดยการใส silicagel ที่ deactivated ดวยน้ํา 10% ปริมาณ 1 กรัม ลงใน 

syringe (เข็มฉีดยา )ขนาด 5 มล. ที่อุดปลายดวยสําลีและมี sodium sulfate สูง 1 ซม  รองรับอยู และปดชั้นบน

ของ silicagel ดวย sodium sulfate สูง1 ซม. ลาง column ดวย hexane 5 มล.  

3)  เทสารละลายจากขอ 1) ลงใน column ชะดวย  hexne:dichloromethane (4:1 ) 5 มล. 

รองรับสวนที่ไหลออกจากsyringe ดวยหลอด test tube เมื่อสารไหลถึงผิวบนของ sodium sulfate ใหชะดวย 

hexane:dichloromethane (1:1) 10 มล. รองรับดวย test tubeเดิม นําสารละลายที่รองรับไดไปลดปริมาตรจน

เกือบแหง  แลวปรับปริมาตรดวย  hexane  เปน  2  มล. 

2.4  การวิเคราะหชนิดและปริมาณสารพิษตกคาง 

2.4.1 การวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคางของโปรฟโนฟอส     และกลุมออรกาโนฟอสอื่นๆเฟตจาก

แหลงจําหนาย โดยนําไปตรวจวิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ ที่มีหัวตรวจวัดชนิด FPD (Flame 

Photometric Detector ) 

2.4.2 การวิเคราะหสารพิษตกคางกลุมออรกาโนคลอรีน และไพรีทรอยด จากแหลงจําหนาย โดย 

ตรวจวิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโตกราฟ   ที่มีหัวตรวจวัดชนิด ECD (Electron Capture Detector ) 

 เวลาและสถานที ่  ตุลาคม 2553-กันยายน 2554 

  การทดลองครั้งที่ 1 แปลงทดลองถ่ัวเหลืองฝกสดของเกษตรกร อําเภอเมือง  จังหวัด ลพบุรี   

       การทดลองครั้งที่ 2 แปลงทดลองถั่วเหลืองฝกสดของเกษตรกร อําเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุร ี



  

และหองปฏิบัติการกลุมงานวิจัยสารพิษตกคาง 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารพิษตกคางของโปรฟโนฟอสในถั่วเหลืองฝกสดครั้งที่ 1 และ 2 

ระยะเวลา ปริมาณสารพิษตกคาง(มก./กก.) 

หลังการพน ครั้งที่1 ครั้งที่2 

(วัน) 

ซ้ําที่ 

1 ซ้ําที่ 2 ซ้ําที่ 3 เฉลี่ย ซ้ําที่ 1 ซ้ําที่ 2 ซ้ําที่ 3 เฉลี่ย 

  (R1) (R2) (R3)   (R1) (R2) (R3)   

0 1.34 0.37 0.45 0.72 1.85 1.06 1.14 1.35 

1 0.61 0.52 0.68 0.60 0.72 0.56 0.37 0.55 

3 0.67 0.52 0.42 0.54 0.37 0.22 0.16 0.25 

5 0.55 0.22 0.23 0.33 0.38 0.36 0.29 0.34 

7 0.36 0.28 0.19 0.28 0.11 0.06 0.07 0.08 

10 0.24 0.14 0.09 0.16 0.10 0.09 0.08 0.09 

14 0.15 0.08 0.07 0.10 0.20 0.09 0.10 0.13 

21 0.02 0.02 0.01 0.02 0.05 0.02 0.02 0.03 
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ภาพที่ 1 และ2 แนวโนมการสลายของโปรฟโนฟอสในถั่วเหลืองฝกสดครั้งที่ 1และ 2 

  

   การพน โปรฟโนฟอส  50 % w/v  EC อัตราแนะนํา 10 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ในแปลงทดลองถัว่

เหลืองฝกสด เพื่อศึกษาการสลายตัว ใหผลการทดลองดังนี้ 

 การศึกษาการสลายตัวของโปรฟโนฟอสในถั่วเหลืองฝกสดของการทดลองครั้งที่  1  ที่  อําเภอเมือง 

จังหวัด ลพบุรี    ระหวางเดือน มกราคม-มีนาคม 2554   พบวา  การใชโปรฟโนฟอสอัตราแนะนํากอใหเกิด



  

สารพิษตกคางมากที่สุดที่ 0 วันหลังการพนครั้งสุดทาย  จากนั้นสารพิษตกคางจะลดลง โดยพบสารพิษตกคางเฉลี่ย 

0.72, 0.60, 0.54, 0.33, 0.28, 0.16, 0.10 และ0.02มิลลิกรัมตอกิโลกรัม     ที่  0, 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ21 

วันตามลําดับ (ตารางที่ 1) สวนแปลงควบคุมซ่ึงไมพนสาร ตรวจไมพบสารพิษตกคาง   

 สําหรับการศึกษาการสลายตัวของโปรฟโนฟอสในถั่วเหลืองฝกสดของการทดลองครั้งที่  2  ที่ อําเภอ 

พระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี  ระหวางเดือน  กุมภาพันธ-เมษายน 2554 พบวาการใชอัตราแนะนํากอใหเกิด

สารพิษตกคางเฉลี่ย 1.35  , 0.55, 0.25, 0.34, 0.08, 0.09, 0.13 และ0.03มิลลิกรัมตอกิโลกรัม    ที่  0, 1, 3, 5 , 

7, 10,  14 และ21วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 1) สวนแปลงควบคุม ตรวจไมพบสารพิษตกคาง  

 เมื่อนําปริมาณการสลายตัวของสารพิษตกคางของโปรฟโนฟอสที่ระยะเวลาตางๆ จากการทดลองครั้งที่ 

1และ2มา plot graph จะได กราฟการสลายตัวเปนแบบ  exponential  ดังภาพที่ 1และ2   โดยมีคาhalf life 

ของการทดลองที่ 1และ 2 อยูในชวง 3.70-4.62 และ4.21-4.95 วันตามลําดับ 

 จากการทดลองพบวา  สารพิษตกคางพบมากที่สุดที่  0  วัน  หลังจากนั้นสารพิษตกคางจะลดลง  ซึ่ง

สอดคลองกับการศึกษาของลมัยและคณะ(2549)  ในงานวิจัยปริมาณสารพิษตกคางของไตรอะโซฟอสในถั่วเหลือง

ฝกสดเพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคางครั้งที่ 5 และ6    โดยพบสารพิษตกคางของไตรอะโซฟอส

มากที่สุดที่ 0 วัน หลังจากนั้นสารพิษตกคางจะลดลงเชนเดียวกัน  และสอดคลอง กับการศึกษาของวิสุทธิ และ

คณะ(2553)  ในงานวิจัยปริมาณสารพิษตกคางของโอเมทโธเอทในถ่ัวเหลืองฝกสดเพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของ

สารพิษตกคางครั้งที่ 1 และ2    โดยพบสารพิษตกคางของโอเมทโธเอท มากท่ีสุดที่ 0 วัน หลังจากนั้นสารพิษ

ตกคางจะลดลงเชนเดียวกัน    

 

เมื่อพิจารณาจากฐานขอมูลรางฉลากของสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กําหนดระยะเวลาเก็บเกี่ยว

ที่เหมาะสม (preharvest interval ; PHI)เทากับ 21 วัน ซึ่งที่ 21 วันพบสารพิษตกคางจากการทดลองครั้งที่ 1

และ 2 ในปริมาณ 0.02และ0.03 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  ตามลําดับ ซึ่ง Codexไมไดกําหนดคา MRLของโปรฟโน

ฟอสในถั่วเหลืองฝกสด(FAO/WHO,2011)  เมื่อเปรียบเทียบกับญี่ปุนไดกําหนดคา MRLของโปรฟโนฟอสในถั่ว

เหลืองฝกสดเทากับ 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  (สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ ,2459) ดังนั้น

การทดลองครั้งนี้จึงเปนการยืนยันวา ระยะปลอดภัยที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวคือ 21 วัน 

  สําหรับการวิเคราะหสารพิษตกคางจากการสุมตัวอยางถั่วเหลืองฝกสดจากแหลงจําหนายจํานวน 20 

ตัวอยาง ปรากฎวา ตรวจไมพบสารพิษตกคางกลุม ออรกาโนฟอสเฟต ไพรีทรอยดและเอนโดซัลแฟนในทุก

ตัวอยาง   

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 จากการศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกคางของโปรฟโนฟอสในถั่วเหลืองฝกสด พบวาถาเกษตรกรใช 

โปรฟโนฟอส 50%w/v EC ตามอัตราแนะนํา และปฏิบัติในแปลงอยางถูกตองและปลอดภัย และเวนระยะเวลา

เก็บเก่ียวที่เหมาะสม (คา PHI) 21 วันหลังการพนครั้งสุดทาย จะทําใหไดถ่ัวเหลืองฝกสดที่ปลอดภัยสําหรบั



  

ผูบริโภคและไมเปนอุปสรรคตอการสงออก ซึ่งขอมูลจาการศึกษาสามารถใชประกอบการพิจารณากําหนดคา MRL 

รวมทั้ง ใชในการแกไขปญหาสารพิษตอไป 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1. ไดขอมูลประกอบการพิจารณากําหนดคาปริมาณสูงสุดของโปรฟโนฟอส ในถั่วเหลืองฝกสด  เพื่อไมให

เสียเปรียบทางการคา  และใหเกิดความเชื่อมั่นในระดับสากล 

2. ไดคาระยะปลอดภัยในการเก็บเกี่ยวผลผลิต  (คา  PHI)   ซึ่งจะทําใหผลผลิตมีความปลอดภัยตอ

ผูบริโภค และไมเปนอุปสรรคตอการสงออก 

3. ใชเปนแนวทางในการแกไขปญหาสารพิษตกคาง    และการใชวัตถุมีพิษภายในประเทศ  เพื่อความ

ปลอดภัยของเกษตรกร  ผูบริโภค  และสิ่งแวดลอม 

 

เอกสารอางอิง 

กลุมกีฏและสตัววิทยา . 2553. คําแนะนําการปองกันกําจัดแมลงและสัตวศัตรูพืช  ป  2553.เอกสารวิชาการ

เกษตร สํานักพัฒนาการอารักขาพืช, กรมวิชาการเกษตร.  

 จินตนา ภูมงกุฏชัย พนิดา ไชยยันบูรณ และเนาวรัตน เอื้ออัจจิมากุล 2550  วิจัยปริมาณสารพิษตกคางของโปรฟ

โนฟอสในพริก  เพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง  (MRL)  ครั้งที่  1  และ 2        ผลการ

ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ   2550  สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร, กรมวิชาการ

เกษตร. 

 รัชนี สุวภาพ วิสุทธิ เชวงศร ี    และ  บังเอิญ สีมา  2550  วิจัยปริมาณสารพิษตกคางของโปรฟโนฟอส  ใน  

มังคุด  เพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษ ตกคาง  (MRL)  ครั้งที่  4        ผลการปฏิบัติงาน

ประจําปงบประมาณ   2550  สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร. 

 

ลมัย  ชูเกียรติวัฒนา    บังเอิญ  สีมา  และปยะศักดิ์ อรรคบุตร.  2549.  วิจัยปริมาณสารพิษตกคางของ ไตรอะโซ

ฟอส ในถั่วเหลืองฝกสด  เพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง  (MRL)  ครั้งที่  5  และ  ครั้งที่  

6   ผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  2549(ฉบับเพิ่มเติม)  สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิต

ทางการเกษตร, กรมวิชาการเกษตร.  

วิสุทธิ เชวงศรี  ปยะศักดิ์ อรรคบุตร และ ชนิตา ทองแซม.  2553  วิจัยปริมาณสารพิษตกคางของโอเมทโธเอท ใน

ถั่วเหลืองฝกสด  เพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง  (MRL)  ครั้งที่  1  และ 2        ผลการ

ปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2553สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร  กรมวิชาการ

เกษตร. 
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