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บทคัดยอ 

 

  วิจัยปริมาณสารพิษตกคางของฟโปรนิล (fipronil) ในถั่วฝกยาวเพือ่กําหนด คาปริมาณสูงสุดของ

สารพิษตกคาง ครั้งที่ 3 และ 4  ทําการทดลองที่สถานที่ตางๆ ดังนี้ ครั้งที ่ 3 ที่ อ.เมือง จ.นครปฐม ระหวางเดือน

ธันวาคม 2553 - มกราคม 2554  ครั้งที ่ 4 ที่ อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ระหวางมกราคม-กุมภาพันธ 2554 วาง

แผนการทดลองแบบ supervise residue trial มี 2 การทดลองยอย คือ การทดลองยอยที่ 1 แปลงที่พนวัตถุมีพิษ 

fipronil 5% SC อัตราแนะนํา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา20 ลิตร และการทดลองยอยที่ 2 แปลงควบคุมไมมีการพนวัตถุมีพิษ 

ดําเนินการพนวัตถุมีพิษกอนระยะเก็บเก่ียวผลผลิตประมาณ 1 เดือน โดยพนfipronil 7 วันตอครั้ง รวม 4 ครั้ง สุมเก็บ

ตัวอยางที่ระยะเวลาตางๆ กันคือ 0, 1, 3, 5, 7, 10 และ 14 วัน หลังการฉีดพนวัตถุมีพิษครั้งสุดทาย เพื่อตรวจ

วิเคราะหปริมาณสารพิษตกคางของ fipronil ในถั่วฝกยาว การทดลองครั้งที่ 3 พบวาเมื่อใชวัตถุมีพิษตามอัตราแนะนํา 

พบปริมาณสารพิษตกคาง ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5 และ 7 วนัดังนี้ 0.529, 0.315, 0.132, 0.023 และ 0.014 มิลลิกรมั

ตอกิโลกรัม ตามลําดับ การทดลองครั้งที่4 พบปริมาณสารพิษตกคาง ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5 และ 7 วันดังนี้ 0.442, 

0.318, 0.092, 0.011 และ 0.004 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ สวนทีร่ะยะเวลาอื่นๆตรวจไมพบสารพิษตกคาง 

สวนแปลงควบคุมตรวจไมพบสารตกคางในทุกตัวอยางของการทดลอง ปจจุบันไมมีคา Codex MRL ของ fipronil ใน

ถั่วฝกยาวหรือพืชตระกูลถั่ว แตมีการกําหนดคาในพืชบางชนิด เชน กะหล่ําปลี เทากับ 0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

กลวยเทากับ 0.005 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม กลุมประเทศสหภาพยุโรปกําหนดคา EU-MRL ของ fipronil ในผลไม 

เทากับ 0.005 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนในประเทศญี่ปุนกําหนดคา MRLของ fipronil ในกะหล่ําปลี เทากับ 0.1 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับประเทศไทยสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไมไดกําหนดคา 

THAI- MRL ของ fipronil ในพืชใดๆ ขอมูลฉลากขางผลิตภัณฑระบุใหเก็บเก่ียวผลผลิตไดหลังการฉีดพนสารครั้ง

สุดทาย 7 วัน ผลจากการทดลองครั้งที่ 3 และ 4 พบวาสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไดตามฉลากระบุ การสํารวจและสุม

เก็บตัวอยางถั่วฝกยาวจากแหลงผลิตและแหลงจําหนายในพื้นที่ใกลเคียงและจังหวัดตางๆ ไดแกปทุมธานี นนทบุรี 

นครนายก นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี ชลบุรี ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร จํานวน 52 ตัวอยาง 

ตรวจไมพบสารพิษ fipronil  ในทุกตัวอยาง พบสารพิษตกคางจํานวน 18 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 34.6 ของตัวอยาง

ทั้งหมด วัตถุมีพิษที่พบจําแนกไดดังนี้ พบ chlorpyrifos 4 ตัวอยาง ปริมาณที่พบอยูในชวง 0.03-0.6 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม พบ dimethoate 10 ตัวอยาง ปริมาณที่พบ อยูในชวง 0.01-1.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบ ethion 1 



 

ตัวอยาง ปริมาณที่พบ 0.03 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบ cypermethrin 13 ตัวอยาง ปริมาณที่พบอยูในชวง 0.05-2.9 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

 

 

 

 

คํานํา 

 

คณะกรรมการมาตรฐานอาหารสากล   โดยองคการอาหารและเกษตรและองคการอนามัยโลก (Codex) 

FAO/WHO เปนคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณากําหนดมาตรฐานอาหารระหวางประเทศเพื่อปกปอง

คุมครองผูบริโภคและใหเกิดความเปนธรรมในการคาระหวางประเทศ โดยมีประเทศตางๆทั่วโลกเปนสมาชิก

ประมาณ 170 ประเทศ คณะกรรมการดังกลาวจะพิจารณาการกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคางใน

ผลผลิต  และผลิตภัณฑทางการเกษตร  (Maximum Residue Limits ; MRLs) ซึ่งจะมีการจัดประชุมทุกปเพื่อ

พิจารณากําหนดขอมูลและการยอมรับคาMRLs ที่ประเทศสมาชิกเสนอ โดยขอมูลผลการทดลองปริมาณสารพิษ

ตกคางของประเทศสมาชิกจะตองทําการศึกษาภายใตการปฏิบัติการทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) การ

กําหนดคาปริมาณสูงสุด MRLs จะข้ึนอยูกับชนิดของวัตถุมีพิษและชนิดของพืช โดยการทดลองจะตองทําซ้ําอยาง

นอย 2 ครั้ง ตางสถานที่หรือตางฤดูกาล นําขอมูลปริมาณสารพิษตกคางที่ไดจากพนวัตถุมีพิษตามอัตราที่หนวย

ราชการแนะนํา ที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวตางๆ หลังการพนครั้งสุดทาย มาประกอบการพิจารณารวมกับขอมูลศึกษา

ความเปนพิษของวัตถุมีพิษชนิดนั้นๆ  

 ถั่วฝกยาว  (Vigna unguiculata  var.sesquipedalis) มีถิ่นกําเนิดในประเทศจีนและอินเดีย เปนพืชที่มี

การปฏิบัติดูแลรักษางายสามารถปลูกไดตลอดป เก็บเกี่ยวไดหลังจากปลูกประมาณ 55-75 วัน ระยะเวลาการ

ใหผลผลิตของถั่วฝกยาวอยูในชวง 1-2 เดือน ถั่วฝกยาวเปนพืชที่มีศักยภาพในการสงออก เกษตรกรผูปลูก

ถั่วฝกยาวจึงตองมีการดูแลอยางดีเพื่อปองกันการเขาทําลายของโรคและแมลง การใชวัตถุมีพิษที่ถูกตองตาม

คําแนะนําจึงเปนการปองกันไมใหเกิดปริมาณสารพิษตกคางมากเกินไปในผลผลิต ซึ่งจะปลอดภัยตอผูผลิตและ

ผูบริโภค 

 fipronil จัดเปนวัตถุมีพิษในกลุม Phenylpyrazole มีสูตรโมเลกุล คือ C12H4Cl2F6N4OS มีน้ํ าหนัก

โมเลกุล 437.1 สารออกฤทธิ์เปนผงสีขาว มีจุดหลอมเหลวที่ 203 องศาเซลเซียส ละลายไดดีในตัวทําละลาย

อินทรีย เชน acetone  546.5 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร ethyl acetate 26.55 กรัมตอ 100 มิลลิลิตร คาความเปน

พิษทางปาก (oral) ในหนูตัวผูมีคา LD5018 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ในหนูตัวเมีย 15 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คาความ

เปนพิษทางผิวหนัง (dermal) ในหนูมีคาLD50>2000 fipronil มีความเปนพิษสูงตอสัตวน้ํา มีสูตรผสมหลาย

รูปแบบ เชน  SC FS WG GR UL และ EC  fipronil ถูกคนพบครั้งแรกโดยนักวิทยาศาสตรของบริษัทโรหปูแรงคที่

ประเทศอังกฤษ (Rhone-Poulenc, Inc., 1996) และนํามาใชในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อกําจัดแมลงในสัตวเลี้ยง 

แมลงในที่พักอาศัย และสนามกอลฟ นอกจากนั้นยังมาใชแทนที่สาร chlorpyrifos ในผลิตภัณฑสําหรับปองกัน



 

กําจัดแมลงในสัตวเลี้ยง แมลงในบาน ปลวก มด แมลงสาป และแมลงศัตรูขาวโพดตอมาในปลายป พ.ศ.2533 

ประเทศสหรัฐอเมริกายกเลิกการใชสาร carbofuran ในการปองกันกําจัดดวงงวงในนาขาว (water rice weevil) 

จึงมีการขึ้นทะเบียน fipronil เพื่อใชทดแทนสารดังกลาว (Stout et al, 2002) มีรายงานวาสาร fipronil มีการ

เปลี่ยนแปลงเกิด metaboliteไดหลายรูปแบบตามแตสภาวะแวดลอมและปฏิกิริยาทางเคมี เชนเมื่อถูกแสง 

(photolysis) จะสลายตั วเปน  fipronil-desulfinyl หรือ เกิด เป นสาร fipronil-sulfone, fipronil-sulfide, 

fipronil-carboxamide จากปฏิกิริยา oxidation, reduction และ hydrolysis ตามลําดับ(ภาพที่1) นอกจาก

metabolite หลัก 4 ชนิด ดังกลาว ยังมี metabolite ยอยอีก 3ชนิด แตโดยนิยามของสารตกคาง fipronil เพื่อ

การประเมินความเสี่ยงจากการไดรับสารพิษตกคางทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากพืชและสัตวจะหมายถึงผลรวม

ของ fipronil, fipronil-desulfinyl, fipronil-sulfone และ fipronil-sulfide ซึ่งmetabolite ที่เกิดบางตัวมีความ

เปนพิษสูงกวาสารตั้งตนโดยเฉพาะอยางยิ่งตอสัตวน้ํา อัตราการใชสาร fipronil ขึ้นอยูกับอายุและชนิดของพืช เชน 

อัตราแนะนําสําหรับถั่วฝกยาวใชสูตร 5 % SC อัตราแนะนํา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร เพื่อปองกันกําจัดหนอน

แมลงวันเจาะตนถั่ว (Ophiomyia phaseoli, Melanagromyza sp.)    

 

 
ภาพที ่1 โครงสรางของ Fipronil และ metabolite   

 

การศึกษาปริมาณสารพิษตกคางของ fipronil ในถั่วฝกยาว จึงเปนการศึกษาเพื่อนําขอมูลไปใชในการ

ประกอบการพิจารณาการกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคางในพืช (MRLs) จากการใชวัตถุมีพิษอยาง

ถูกตอง และปลอดภัย ตามมาตรฐานของ Codex เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค และเพื่อประโยชนในการ

ตอรองทางดานสินคาเกษตรสงออก 

 

วิธีดําเนินการ 

fipronil-sulfone 

fipronil-carboxamide 

Fipronil-sulfide 



 

1. อุปกรณ   

1.1 Teflon centrifuge tubes ขนาด 50 มิลลิลิตร 

1.2 Auto- pipette ขนาด 0.1-1 มิลลิลิตร  

1.3 เครื่องชั่งไฟฟาชนิดทศนิยม 5 ตําแหนง 3 ตําแหนงและ 2 ตําแหนง 

1.4 เครื่องบดตัวอยาง (Food processor) และเครื่องผสมตัวอยาง (Vortex mixer)  

1.5 เครื่องแกวชนิดตางๆ เชน volumetric flask, beaker, cylinder 

1.6 เครื่องตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณสารพิษตกคางของวัตถุมีพิษ Gas Chromatography (GC) Agilent 

technologies รุน 6890N ซึ่งมีหัวตรวจวัดชนิด Micro Electron Capture Detector (µECD) 

 

2. สารเคม ี  

2.1 สารมาตรฐานของ fipronil, fipronil- desulfinyl, fipronil- sulfone, fipronil- sulfide และ fipronil-

carboxamide 

2.2 ผลิตภัณฑวัตถุมีพิษ fipronil 5 % SC  

2.3 Acetonitrile, Hexane และ Toluene ชนิด Pesticide grade (J.T baker) 

2.4 Anhydrous Magnesium sulfate (ACS powder-Fisher) เผาที่ 500oC นาน 5 ชั่วโมง  

2.5 Sodium chloride ชนิดAnalytical grade (Merck) 

 2.6 SPE sorbent ชนิด Primary-Secondary-Amine (PSA varian)              

                       

วธิีการ    

คัดเลือกและทําแปลงทดลองถั่วฝกยาวของเกษตรกรซึ่งจะตองเปนแปลงที่มีการปลูกตามหลักการเกษตรดี

ที่เหมาะสม (Good Agriculture Practice; GAP)  จํานวน 2 การทดลองดังนี้ การทดลองที่ 3 ครั้งที่ 3 ที่ อ.เมือง 

จ.นครปฐม ระหวางเดือนธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 การทดลองที่ 4 ครั้งที่ 4 ที่ อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 

ระหวางเดือน มกราคม-กุมภาพันธ  2554 วางแผนการทดลอง แบบ Supervised Trial มี  2 การทดลอง 

(experiments) การทดลองที่ 1 ฉีดพนสาร fipronil ความเขมขนตามอัตราแนะนํา (Recommended Dose, R) 

ตามฉลากอัตรา 20 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตร และการทดลองที่ 2 ฉีดพนดวยน้ําเปลาในปริมาณที่เทากับการ

ทดลองท่ี 1 (Control, C) การทดลอง มี 7 กรรมวิธี (treatment) คือระยะเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตถั่วฝกยาวไปตรวจ

วิเคราะหหาปริมาณสารพิษตกคางภายหลังการฉีดพนวัตถุมีพิษ fipronil ครั้งสุดทายที ่0 (2 ชั่วโมงหลังการฉีดพน) 

1, 3, 5, 7, 10 และ 14 วัน ตามลําดับ ทําการพนสารทุก 7 วันติดตอกันรวม 4 ครั้ง การสกัดสารพิษตกคางตาม

วิธีการของ Anastassiades (2003) ชั่ งตั วอย าง 10 กรัม ใส  centrifuge tubes ขนาด 50 มิลลิลิ ตร เติม 

acetonitile จํานวน 10 มิลลิลิตร ปดฝาเขยาดวย vortex mixer นาน 1 นาที เติม sodium chloride 1.0 กรัม 

และ magnesium sulfate 4 กรัม ปดฝาแลว เขยาดวย vortex mixer นาน 1 นาที นําไป centrifuge ที่

ความเร็วรอบ 4,000 rpm นาน 5 นาที แลวใช auto pipette ดูดสารละลายสวนบน 1 มิลลิลิตร ใส micro 

centrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ที่ใส PSA 0.025 กรัม และ magnesium sulfate 0.15 กรัม ไวแลว เขยา 



 

ดวย vortex mixer นาน 30 วินาที นําไป centrifuge อีกครั้ง นาน 5 นาที จากนั้น ดูดสารละลายสวนบนของ

ตัวอยาง 0.5 มิลลิลิตร ใสmicro centrifuge tube หลอดใหม นําไปลดปริมาตรดวยแก็สไนโตรเจนจนเกือบแหง

ปรับปริมาตรดวย hexane ใหได 0.5 มิลลิลิตร ถายสารละลายตัวอยาง ใส GC-vial นําไปตรวจวิเคราะห สารพิษ

ตกค าง fipronil ด วย เครื่ อ ง GC/µECD ต อ ไป  การวิ เคราะห ป ริม าณ สารพิ ษตกค างด วย เครื่ อ ง Gas 

Chromatograph (GC) ยี่ ห อ  Agilent รุ น  6890 ชนิ ด  Micro Electron Capture Detector (µECD) โดยมี

สภาวะการใช งานดังนี้ 

 

Column: Capillary column Ultra-1, 25 m. length 0.32 mm. (id) 0.17 µm. film thickness 

Temperature:  Injector 250 º C  Detector 300 º C 

Oven temperature program  

80 ºC (1min) 15 ºC /min 180 ºC (3min) 25 ºC /min 250 ºC (17 min) 

Flow rate: carrier gas; helium 1.2 มิลลิลิตร /min  

Injection mode: splitless Injection volume : 1 µl 

            

 

 

 

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

 

ผลการวิจัยปริมาณสารพิษตกคางของ fipronil ในถั่วฝกยาวเพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษ

ตกคาง ครั้งที่ 3 และ 4 ระหวางเดือนตุลาคม 2553 -  กันยายน 2554 โดยฉีดพนวัตถุมีพิษ fipronil 5% SC 

อัตราแนะนํา 20 มิลลิลิตร/น้ํา 20 ลิตร เปรียบเทียบกับแปลงควบคุม (ฉีดพนดวยน้ําเปลา) และเก็บถั่วฝกยาวที่

ระยะเวลาตางๆ กันหลังการฉีดพนสารครั้งสุดทายมาวิเคราะห มีรายละเอียดดังนี้    

การทดลองที่ 3 ครั้งที่ 3 ที่ อ.เมือง จ.นครปฐม ระหวางเดือนธันวาคม 2553 - มกราคม 2554 ตรวจไม

พบสารพิษตกคางในแปลงควบคุม ตรวจพบสารพิษตกคาง fipronil ปริมาณ 0.529, 0.315, 0.132, 0.023 และ 

0.014 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ในแปลงที่ฉีดพนตามอัตราแนะนํา ที่ระยะ 0, 1, 3, 5 และ 7 วัน สวนที่

ระยะเวลาอื่นๆตรวจไมพบสารพิษตกคาง (ตารางที ่1) 

การทดลองที่ 4 ครั้งที่ 4 ที่ อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร ระหวางเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2554 ตรวจไม

พบสารพิษตกคางในแปลงควบคุม ตรวจพบสารพิษตกคาง fipronil ปริมาณ 0.442, 0.318, 0.092, 0.011 และ 

0.004 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ ตามลําดับในแปลงที่ฉีดพนตามอัตราแนะนําที่ระยะ 0, 1, 3, 5 และ 7 วัน 

สวนที่ระยะเวลาอื่นๆตรวจไมพบสารพิษตกคาง (ตารางที ่1) 
              



 

ระยะเวลาหลังการฉีดพน

วัตถุมีพิษครั้งสุดทาย (วัน) 

ปริมาณสารพิษตกคาง (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

แปลงควบคุม แปลงอัตราแนะนํา 

ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 

01/ ND2/ 0.529 0.442 

1 ND 0.315 0.318 

3 ND 0.132 0.092 

5 ND 0.023 0.011 

7 ND 0.014 0.004 

10 ND ND ND 

14 ND ND ND 

ตารางที ่1 ปริมาณสารพิษตกคางของ fipronil ในถั่วฝกยาวท่ีระยะเวลาตางๆ 

 จากการทดลองครั้งที่ 3และ 4  

1/  ระยะเวลา 2 ชั่วโมงหลังการฉีดพนครั้งสุดทาย 

2/ ND คือ Not Detected 

 

                     

การสลายตวัของฟิโปรนลิในถ ั�วฝักยาว

คร ั�งที� 3 และ 4

y = 0.5418e-0.5496x

y = 0.5575e-0.7161x
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          ภาพที ่2 การสลายตัวของฟโปรนิลในถั่วฝกยาวครั้งที่ 3 และ 4 (อัตรา 20 มล./น้ํา 20 ลิตร) 

 

จากการทดลองศึกษาการสลายตัวของ fipronil ในถั่วฝกยาวครั้งที่ 3 และ 4 พบวาเมื่อพนสาร fipronil 

ตามอัตราแนะนํา ในชวงระยะเวลา 0-1 วัน ปริมาณสารตกคางจะลดลงเล็กนอย และมีแนวโนมลดลดอยางตอเนื่อง

จนถึงระยะเวลา 7 วัน หลังจากนั้นตรวจไมพบปริมาณของสารพิษตกคางของ fipronil ในถั่วฝกยาวทั้งสองการ

ทดลอง อยางไรก็ดีถั่วฝกยาวเปนพืชที่ใหผลผลิตไดตอเนื่อง โดยสามารถเก็บเกี่ยวไดวันเวนวัน ตนถั่วที่ไดรับการดูแล

รักษาอยางดีจะทยอยออกฝกไดนานถึง 2 เดือน ทําใหมีผลผลิตตลอดเวลาดังนั้น เกษตรกรจึงควรใชวัตถุมีพิษตาม

อัตราแนะนําอยางเครงครัด และใชเมื่อมีโรคหรือแมลงศัตรูพืชระบาด ตลอดจนเวนระยะเก็บเกี่ยวใหเหมาะสม 



 

เพื่อใหไดผลผลิตที่ปลอดภัยสําหรับจําหนายใหผูบริโภคทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งการจําหนายผักหรือผลไม

ไปยังตางประเทศนั้นประเทศผูซื้อมักจะใชคาอางอิงของ Codex MRL หรือ National MRL ของแตประเทศในการ

ตกลงคาขาย   ปจจุบัน Codex ไมไดกําหนดคา MRL ของ fipronil ในพืชตระกูลถั่วหรือในพืชใกลเคียง มีเพียงพืช

ตระกูลกะหล่ําเทากับ 0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม กลวยเทากับ 0.005 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ประเทศในกลุมสหภาพ

ยุโรปกําหนดคา EU-MRL ของ fipronil ในผลไมเทากับ 0.005 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนในประเทศญี่ปุนกําหนดคา 

MRLของ fipronil ในกะหล่ําปลี เทากับ 0.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สําหรับประเทศไทยสํานักงานมาตรฐานสินคา

เกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ไมไดกําหนดคา THAI-MRL ของ fipronil ในพืชใดๆ ดังนั้นขอมูลจากการศึกษา

ปริมาณสารพิษตกคางของ fipronil ในถั่วฝกยาวที่ไดเปนประโยชนในการพิจารณากําหนดคามาตรฐาน MRL ทั้ง

สําหรับประเทศไทย และเสนอเพื่อใหเปนมาตรฐานสําหรับอาเซียนและ Codex ตอไป   นอกจากนี้ไดทําการสํารวจ

และสุมเก็บตัวอยางถั่วฝกยาวจากแหลงผลิตและแหลงจําหนายในพื้นที่ใกลเคียงและจังหวัดตางๆ ไดแก ปทุมธานี 

นนทบุรี นครนายก นครปฐม สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี  ชลบุรี ปราจีนบุรี และกรุงเทพมหานคร จํานวน 52 

ตัวอยาง ตรวจวิเคราะหสาร fipronil สารกลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมออรกาโนคลอรีน และกลุมไพรีทรอยด โดย

เครื่อง GC พบสารพิษตกคางจํานวน 18 ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 34.6 ของตัวอยางทั้งหมด วัตถุมีพิษที่พบจําแนกได

ดังนี้ พบ chlorpyrifos 4 ตัวอยาง ปริมาณที่พบอยูในชวง 0.03-0.6 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  พบ dimethoate 10 

ตัวอยาง ปริมาณที่พบ อยูในชวง 0.01-1.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบ ethion 1 ตัวอยาง ปริมาณที่พบ 0.03 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบ cypermethrin 13 ตัวอยาง ปริมาณที่พบอยูในชวง 0.05-2.9 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

 

 

 

สรุปผลการทดลอง 
 

การศึกษาการสลายตัวของ fipronil ในถั่วฝกยาวโดยการทําการทดลองแบบ Supervised residue trial 

ครั้งที่ 3-4 พบวาเมื่อใชสาร fipronil อัตราแนะนํา คือสูตร5 % SC อัตรา 20 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร พน

ถั่วฝกยาว 7 วันตอครั้ง รวม 4 ครั้ง พบวา fipronil มีการสลายตัวอยางรวดเร็วสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได 7 วัน

หลังการพนสารครั้งสุดทายและควรใชตามคําแนะนําอยางเครงครัดเนื่องจาก fipronil สามารถสลายตัวใหสาร 

metabolite ซึ่งมีพิษสูงตอสัตวน้ําและปลา ดังนั้นเกษตรกรผูปลูกถั่วฝกยาวจึงควรปฏิบัติตามหลัก GAP และ

เลือกใชวัตถุอันตราย เพื่อปองกันและควบคุมศัตรูพืชตามการระบาดเทานั้น 

 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 
 

1. ไดขอมูลการสลายตัวของ fipronil ในถั่วฝกยาวเพื่อนําไปใชในการพิจารณา กําหนดคามาตรฐาน MRL ของ

ประเทศไทย โดยนําขอมูลประกอบกับ คา ADI และคา ARfD ในการเสนอเพื่อกําหนดคา MRL ของอาเซียน และ

ของ Codex ตอไป 



 

2. ขอมูลที่ ไดจากการสํารวจถั่วฝกยาวจากแหลงผลิตและแหลงจําหนายจะเปนขอมูลพื้นฐานใหทราบถึง

สถานการณสารพิษตกคางในผลิตผลการเกษตร เพื่อเปนขอมูลในการคุมครองผูบริโภค และแนวทางในการ

แกปญหาสารพิษตกคางในถั่วฝกยาวหรือพืชผักอื่นๆ เพื่อใหการผลิตผักของประเทศไทยมีคุณภาพปลอดภัยเปนที่

ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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