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บทคัดยอ 

 

 ศึกษาวิจัยปริมาณสารพิษตกคางของ dimethoate ในถั่วฝกยาว หลังการใชสารพิษอยางถูกตองและ

เหมาะสม (GAP) โดยทําการทดลองแบบ supervised trial ตาม Codex Guideline รวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 3 อําเภอ

เมือง จังหวัดนครปฐม ในชวงเดือนธันวาคม 2553 ถึงเดือนมกราคม 2554 ครั้งที่ 4 อําเภอบานแพว จังหวัด

สมุทรสาคร  ในชวงมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ 2554 พนวัตถุมีพิษ dimethoate 40% w/v ปริมาณ 40 

มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร ตามอัตราแนะนํา ทุก 7 วัน รวม 4 ครั้ง สุมเก็บตัวอยางมาวิเคราะหสารพิษตกคางในวันที่ 

0, 1, 3, 5, 7, 10 และ 14 วัน หลังการพนสารครั้งสุดทาย ผลการวิเคราะหสารพิษตกคาง dimethoate ใน

ถั่วฝกยาวของการทดลองครั้งที ่ 3 พบสารพิษตกคาง 2.63, 2.12, 0.45, 0.08 และ 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

dimethoate มีการสลายตัวอยางรวดเร็วและเปลี่ยนรูปเปน omethoate ตรวจพบ omethoate 0.45, 0.51 

และ 0.31 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม การทดลองครั้งที่ 4 พบสารพิษตกคาง dimethoate 2.18, 1.07, 0.21, <0.05 

และ <0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตรวจพบ omethoate 0.21, 0.49, 0.41, 0.09 และ <0.05 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5 และ 7 วัน ตามลําดับ สวนที่ระยะเวลาอื่นๆ ตรวจไมพบสารพิษตกคาง สําหรับ

แปลงควบคุมตรวจไมพบสารพิษตกคาง วิธีการตรวจวิเคราะหมีคา LOQ เทากับ 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม คา 

Thai MRL และ Codex MRL ของ dimethoate ใน ถั่วฝกยาว และ Common bean (pods and/or 

immature seeds) กําหนดใหมีสารพิษตกคางเทากับ 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ Codex ไดพิจารณายกเลิกคา 

MRL ของ omethoate (FAO/WHO, 2011) ดังนั้นหลังการพนสาร dimethoate แลว 7 วัน จึงจะสามารถเก็บ

เกี่ยวผลผลิตที่ปลอดภัยสําหรับการบริโภค จากการสุมเก็บตัวอยางถั่วฝกยาวตามแหลงผลิต และแหลงจําหนาย 27 

จังหวัด จํานวน 66 ตัวอยาง เพื่อนํามาตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง กลุม Organophosphates 

Pyrethriods, Endosulfan และ Benzimidazole ตรวจพบสารพิษตกคางในถั่วฝกยาวจํานวน 28 ตัวอยาง คดิ

เปนรอยละ 42.42 โดยพบ dimethoate จํานวน 9 ตัวอยาง ปริมาณ <0.05-1.71 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมพบเกินคา 

Codex MRL (1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 1 ตัวอยาง omethoate 16 ตัวอยาง ปริมาณ <0.05-11.2 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม ทั้ง 16 ตัวอยางเกินคา Codex MRL (0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตรวจพบ chlorpyrifos จํานวน 4 

ตัวอยาง และเกินคา Codex MRL (0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ปริมาณ 0.03-0.62 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

cypermethrin จํานวน 13 ตัวอยาง ปริมาณ 0.05-14.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบเกินคา Codex MRL (0.7 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 5 ตัวอยาง ethion จํานวน 1 ตัวอยาง ปริมาณ 0.03 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ 



carbendazim 1 ตัวอยาง ปริมาณ 24.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และพบเกินคา Codex MRL (0.02 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม) 

 

 

 

Abstract 

 The study on the fate of dimethoate in yard long bean was conducted in two 

supervised field trial according to GAP.  The third trial was conducted between December, 2010 

- January, 2011 at Nakhon Pathom province and the fourth trial was conducted between 

January-February, 2010 at Samut Sakhon province.  A 40% w/v dimethoate was applied weekly 

for four times at 40 ml/20 liter water (600 g a.i. /ha). Samples of whole plants were taken from 

each plot for analysis at 0, 1, 3, 5, 7 and 14 days after spraying and the residues determined. 

The residues of dimethoate were 2.63, 2.12, 0.45, 0.08 and 0.05 mg/kg and its metabolite 

omethoate were 0.45, 0.51 and 0.31 on the 0, 1, 3 5 and 7 days respectively.  The residues 

were not detected after 10 and 14 days.    In a fourth trial using the same treatment system, 

the residues were 2.18, 1.07, 0.21, <0.05 and <0.05 mg/kg for dimethoate and 0.21, 0.49, 0.41, 

0.09 and <0.05 mg/kg for omethoate after 0, 1, 3, 5 and 7 days respectively.  At 10 and 14 days 

after application and control plot the residue were not detected.  Limit of quantitation was 0.05 

mg/kg.  Codex and Thai MRLs of the dimethoate in yard long bean = 1mg/kg.    Omethoate 

MRLs have been withdrawn (Codex April, 2011). Pre-harvest interval of 7 days was suggested for 

yard long bean after treatment of dimethoate. The pesticides residue monitoring was 

conducted in the major of growing areas and markets in 27 provinces.  Of all 66 samples 

analyzed 28 samples (42.42%) contained detectable residues. The most commonly detected 

residues were dimethoate (13.64% of 66 samples) and 1 sample (1.52%) exceeded the Codex 

MRL (0.01 mg/kg), omethoate (24.24%) and exceed Codex MRL, 2011 (0.01 mg/kg). Chlorpyrifos 

was also detected (6.06%) all 4 samples (7.57%) exceeded MRL (0.01 mg/kg), cypermethrin 

(19.70%) and 5 samples (7.57%) exceeded MRL (0.7 mg/kg), etion (1.52%) and carbendazim was 

detected 1 sample (1.52%) and exceed MRL.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา  

 

 ปจจุบันสถานการณการคาโลกมีความเปลี่ยนแปลง เนื่องจากระเบียบการคาโลกเริ่มมีความเขมขนขึ้น อีก

ทั้งตลาดตางประเทศที่เปนตลาดสําคัญของไทยนั้นเปนประเทศพัฒนาแลว ประชากรสวนใหญมีความตองการ

สินคาที่ตองมีทั้งคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัย จึงมีการกําหนดบังคับใชกฎระเบียบตางๆ ที่เปนเงื่อนไข

สําคัญในการคาสินคาอาหารมากขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม ปญหาหลักสําคัญท่ีเกิดข้ึนในเรื่องของ

ความปลอดภัยในอาหาร จึงมีที่มาจากสารเคมีที่ใชในทางการเกษตร การที่มีสารพิษตกคางอยูในผลิตผลทาง

การเกษตรในปริมาณสูง ทําใหเกิดปญหาเมื่อสินคาเกษตรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผัก ผลไม ที่สงไปจําหนายยัง

ตลาดตางประเทศ เมื่อประเทศผูนําเขาซึ่งมีระบบตรวจสอบสารพิษตกคางเขมงวด  ตรวจพบชนิดสารพิษและ

ปริมาณที่เกินคากําหนดสากลผลผลิตเกษตรตางๆ ดังกลาว จึงถูกปฏิเสธการนําเขาบอยครั้งทําใหเกดิความเสียหาย

ทางเศรษฐกิจ และเสียชื่อเสียงของประเทศเปนอยางมาก นอกจากนี้หากผลผลิตประเภทเดียวกันนั้นถูกบริโภค

ภายในประเทศก็จะเกิดอันตรายแกสุขภาพของประชากรในประเทศเชนเดียวกัน     

 การกําหนดคามาตรฐานเกี่ยวกับปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคางที่ยอมรับใหมีไดในผลิตผลเกษตร 

(Maximum Residue Limits-MRLs) วัตถุประสงคเพื่อใชเปนหลักในการปฏิบัติใหเกิดความปลอดภัยแกผูบริโภค 

และชวยใหการดําเนินธุรกิจเปนไปอยางราบรื่น โดยมีมาตรฐานที่กําหนดขึ้นมานี้เปนสิ่งที่ชวยในการตัดสินใจ 

ตามปกติการกําหนดคา MRLs ดําเนินการโดย คณะกรรมการรวมของ Codex ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจากองคการ

อาหารและเกษตร (FAO) รวมกับองคการอนามัยโลก (WHO) คาที่กําหนดขึ้นมาจะสงใหประเทศสมาชิกพิจารณา

วาเหมาะสมหรือไม และสามารถตอรองไดถามีขอมูลที่เหมาะสม คา MRLs นี้มีที่มาจากองคประกอบหลาย

ประการ สวนหนึ่งมาจากการศึกษาทางพิษวิทยากับสัตวทดลองไดคาปริมาณที่สามารถรับสารเขาสูรางกาย แลวไม

เกิดอันตรายหรือเกิดผลขางเคียงที่ผิดปกต ิ เรียกคานี้วา allowable daily intake : ADI เมื่อไดคาทางพิษวิทยา

แลวจะตองทําการศึกษาในแปลงทดลอง (experimental  field trial) ปลูกพืชโดยใชสารเคมีตามคําแนะนํา

ภายใตการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ถูกตองและเหมาะสม (Good Agricultural Practice :GAP) แลวตรวจ

วิเคราะหสารพิษตกคางภายหลังการเก็บเกี่ยว คาปริมาณสารพิษตกคางภายหลังการเก็บเก่ียวจะถูกเสนอใหเปน 



proposed MRL ซึ่งจะเหมาะสมหรือไม จะตองตรวจสอบโดยการศึกษาทางพิษวิทยารวมกับขอมูลการบริโภค

อาหาร (Food Consumption Data) ถาพิจารณาไดวาปริมาณสารที่รับเขาไปนอยกวาคา ADI ถือวาปลอดภัย

และการใชสารนั้นเหมาะสม  ระยะเวลาการเก็บเก่ียวตามการทดลองนั้นถูกตองสามารถนําไปแนะนําและกําหนด

ในฉลากเปนคําแนะนําท่ีถูกตอง (FAO, 1990) 

 ประเทศพัฒนาแลวจะมีขอมูลในเรื่องนี้อยางครบถวน สามารถใชในการตัดสินใจกําหนดมาตรฐานสารพิษ

ตกคางไดอยางเหมาะสม รวมทั้งใชเปนตัวกําหนดในสินคานําเขาจากประเทศอื่นดวย ประเทศไทยเองจําเปนตอง

ศึกษาปริมาณสารพิษตกคางในผลิตผล เพื่อใชกําหนดคา MRLs ในประเทศและเพื่อประโยชนในการตอรอง

ทางดานการคา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่จะตองดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่

ประเทศอื่นกําหนดไดโดยไมเสียประโยชน   

 ถั่วฝกยาว เปนพืชที่ไดรับการแจงเตือนตรวจพบสารปองกันกําจัดศัตรูพืชเกินคาตกคางสูงสุด (MRL) ที่

กําหนดจากสหภาพยุโรปผานระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) สารตกคางที่ตรวจพบ

บอย คือ dimethoate, omethoate และ dicrotophos สหภาพยุโรปจึงไดประกาศระเบียบ Regulation No 

669/2009 เมื่อวันที ่24 กรกฎาคม 2552 เพิ่มความเขมงวดในการตรวจสอบสินคาจากไทยจํานวน 3 รายการ คือ 

ถั่วฝกยาว ผักในตระกูลมะเขือ และผักในตระกูลกะหล่ํา ถูกสุมตรวจสอบสารตกคาง ณ ดานนําเขา 50% ของ

ปริมาณสินคา มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2553 (กลุมงานมาตรการ SPS สํานักมาตรการทางการคา, 

2553) 

 

 

 

 ไดเมโทเอต (dimethoate) จัดเปนวัตถุมีพิษในกลุมออรกาโนฟอสฟอรัสชนิดถูกตัวตายและดูดซึมโดยมี

ผลในการยับยั้งการทํางานของ enzyme acetyl cholinesterase ใชในการปองกันกําจัด เพลี้ย แมลงวันและ

หนอนในพืชผักและผลไม น้ําหนักโมเลกุล 229.3 คา ADI 0.01 mg/kg/day การสลายตัวในพืชจะเปลี่ยนรูปเปน 

omethoate (น้ําหนักโมเลกุล 213.2) มีกลไกการทํางานทางชีวเคมีเชนเดียวกับ dimethoate แตมีคาความเปน

พิษสูงกวา (EFSA, 2010) คําแนะนําในฉลากใหใชไดเมทโทเอต 40% W/V EC เพื่อปองกันกําจัด เพลี้ยออน เพลี้ย

จักจั่น และหนอนแมลงวันเจาะโคนกลาถั่วในถัว่ฝกยาวปริมาณ 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร โดยมีระยะเวลา

หลังจากใชครั้งสุดทายถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต (pre harvest interval :PHI) เทากับ 14 วัน 

 dimethoate มีการสลายตัวอยางรวดเร็วในพืชเปน omethoate ซึ่งเปน primary methabolite ของ 

dimethoate ที่มีความเปนพษิมากท่ีสุด สวนสาร metabolites อื่นๆ ไดแก Odesmethyl omethoate 

carboxylic acid (XX), O-desmethyl iso-dimethoate (XII) และ dimethoate carboxylic acid (III) มี

ความสามารถนอยในการยับยั้งการทํางานของเอมไซม cholinesterase การกําหนดคาสารพิษตกคางใหแยก

ระหวาง dimethoate และ omethoate (EFSA, 2010)   

 ในปจจุบันถั่วฝกยาวมีการปลูกเพ่ือบริโภคสดภายในประเทศและสงออกไปจําหนายยังตางประเทศ อีกท้ัง

ยังพบปญหาเรื่องสารพิษตกคาง การศึกษาการสลายตัวของไดเมโทเอตในถั่วฝกยาว จึงเปนการศึกษาเพื่อนําขอมลู



ไปใชในการประกอบการพิจารณาการกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง (MRL) จากการใชวัตถุมีพิษอยาง

ถูกตองและปลอดภัย ตามมาตรฐานของ Codex เพื่อความปลอดภัยของผูบริโภค เปนขอมูลในการแนะนําการใช

วัตถุมีพิษที่ถูกตองและปลอดภัยแกเกษตรกร ในการแกปญหาการปนเปอนของวัตถุมีพิษการเกษตรในผลผลิต ใช

ในการตอรองและรักษาผลประโยชนในการคาขายสินคาเกษตร  

 

วิธีดําเนินการ 

1. การทําแปลงทดลอง   

 วางแผนการทดลองแบบ Supervised Trial มี 4 ซ้ํา (replication) และ 6 กรรมวิธีคือระยะเวลาของการ

เก็บตัวอยางที ่0, 1, 3, 5, 7, 10 และ 15 วัน หลังการพนวัตถุมีพิษครั้งสุดทาย แบงการทดลองออกเปน 2 การ

ทดลองยอย (Experiments) ไดแก แปลงควบคุม (พนดวยน้ําเปลา) และแปลงที่ใชไดเมโทเอต 40% w/v อัตรา

แนะนํา 40 มิลลิลิตรตอน้ํา 20 ลิตร โดยใชน้ํา 120 ลิตรตอไร (กลุมกีฏและสัตววิทยา, 2553) ใชเครื่องพนแบบ

เครื่องยนตสะพายหลัง พนวัตถุมีพิษไดเมโทเอตทุก 7 วัน รวม 4 ครั้ง สุมเก็บตัวอยางถั่วฝกยาวมาวิเคราะหสารพิษ

ตกคางไดเมโทเอต ตามระยะเวลา 0, 1, 3, 5,  7, 10 และ 14 วัน หลังการใชวัตถุมีพิษครั้งสุดทาย น้ําหนักรวมไม

นอยกวา 2 กิโลกรัม (FAO, 1990) 

2. ตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง  

2.1 การหาประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห 

ทําการทดลองที่ความเขมขน 0.05, 0.1 และ 0.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รวม 3 ความเขมขน ทําการทดลอง

ความเขมขนละ 7 ซ้ํา แลวนํามาวิเคราะหดวยเครื่อง Gas Chromatograph (GC-FPD) คา %recovery อยูในชวง 

89-110, 91-108 และ 93-102 ตามลําดับ โดยมีคาปริมาณสารพิษตกคางต่ําสุดที่ตรวจวิเคราะหได (limit of 

quantitation: LOQ) ของวิธีการนี้ เทากับ 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

 

2.2 การสกัดและวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง  

สกัดตัวอยางและขจัดสิ่งปนเปอน ตามวิธีวิเคราะห QuEChERS (Anastassiades, et al., 2003) 

ดังนี้ 

1) ชั่งตัวอยางถ่ัวฝกยาว ตัวอยางละ 10 กรัม ใส centrifuge tubes ขนาด 5 มิลลิลิตร เติม

สารละลาย 0.1% acetic acid ใน acetonitile ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ปดฝาแลวเขยาดวย 

vortex mixer ที่ระดับความเร็วรอบสูงสุด นาน 1 นาที เติม magnesium sulfate 4.0 กรัม 

และsodium chloride 1.0 กรัม ปดฝาแลว เขยาดวย vortex นาน 1 นาที  นําไป centrifuge 

ที่ความเร็วรอบ 5000 รอบตอนาที นาน 5 นาที  

2) การขจัดสิ่งปนเปอน (Dispersive-SPE Cleanup) ดูดสารละลายของตัวอยาง ปริมาณ 1 

มิลลิลิตร ใสใน microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ที่ใส PSA 25 มิลลิกรัม และ 

magnesium sulfate 150 มิลลิกรัม ไวแลว เขยาใหเขากันดวย vortex ที่ระดับความเร็วรอบ

สูงสุด  นาน 30 วินาที  นําไป centrifuge ที่ระดับความเร็วรอบ 6,000 รอบตอนาที นาน 1 นาที 



ดูดสารละลายสวนบนของตัวอยางใส GC-vial จากนั้นนําไปตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางของได

เมโทเอต 

2.3 การตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคางดวยเครื่อง Gas Chromatograph (GC-FCD)   

    เครื่อง Gas Chromatograph ซึ่งมีหัวตรวจวัดชนิด Flame Photometric Detector: FPD 

ยี่หอ Agilent รุน 6890 คอลัมนที่ใช capillary column DB-1701P ขนาดเสนผาศูนยกลาง

ภายใน 0.25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร ความหนาของฟลม liquid phase ที่ใชเคลือบใน

คอลัมน 0.25 ไมโครเมตร มีสภาวะการใชงานดังนี้ 

 

 Temperature: Injector 250oC Carrier gas: Helium  

 Split less mode Constant flow 1.9 ml/min, Inject volume: 1 µl 

 

 Oven temperature program 

                                       100oC (1 min) 15oC/min 180oC(5 min) 23oC/min 250oC(5 min)   

 Detector 250oC, H2flow 150 ml/min, Air flow 110 ml/min, N2 flow 60 ml/min 

 ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะหตอตัวอยาง (Run time) 19.38 นาท ี

ระยะเวลา  1. ทดลองครั้งที่ 3 ธันวาคม 2553 – มกราคม 2554 

      2. ทดลองครั้งที่ 4 มกราคม – กุมภาพันธ 2554 

สถานที่ดําเนินการ 1. การทดลองครั้งที่ 1 อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 

       2. การทดลองครัง้ที่ 2 อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี

 

ผลการทดลองและวิจารณ 

 ผลการศึกษาการสลายตัวของไดเมโทเอตในถั่วฝกยาวของการทดลองครั้งที่1    ตรวจไมพบสารพิษตกคาง

ไดเมโทเอตและโอเมโทเอตในแปลงควบคุม  ตรวจพบสารพิษตกคางไดเมโทเอต ปริมาณ 2.63, 2.12, 0.45, 0.08 

และ 0.05 มลิลิกรัมตอกิโลกรัม ตรวจพบสารพิษตกคางโอเมโทเอต ปริมาณ 0.45, 0.51 และ0.31 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม ในแปลงที่พนตามอัตราแนะนํา ที่ระยะเวลา 0, 1, 3 และ 5 วัน ตามลําดับ หลังการใชสารครั้งสุดทาย 

การทดลองครั้งที่ 2 พบสารพิษตกคางไดเมโทเอต 2.18, 1.07, 0.21  <0.05 และ <0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

ตรวจพบสารพิษตกคางโอเมโทเอต ปริมาณ 0.21, 0.49, 0.41 และ 0.09 และ <0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ที่

ระยะเวลา 0, 1, 3, 5 และ 7 วัน ตามลําดับ สวนที่ระยะเวลาอื่นๆ ตรวจไมพบสารพิษตกคาง (ตารางที่1) เมื่อดูคา

ปริมาณสารพิษตกคางจากท้ัง 2 การทดลองพบวาที่ระยะเวลา 10 วันหลังการพนวัตถุมีพิษตรวจไมพบปริมาณ

สารพิษตกคางของไดเมโทเอตและโอเมโทเอต ซึ่งตามคําแนะนําในฉลากใหเก็บเกี่ยวไดที่ระยะ 14 วันหลังการใช

สารไดเมโทเอตครั้งสุดทาย จากผลการทดลองพบวาที่ระยะ 3 วันหลังการพนสารครั้งสุดทาย จะมีปริมาณสารพิษ

ตกคางไดเมโทเอตในถั่วฝกยาวของท้ัง 2 การทดลองเทากับ 0.45 และ 0.21 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซึ่งนอยกวาคา 

Codex MRL และ MRL ของประเทศไทย ที่กําหนดใหมีสารพิษตกคางของไดเมโทเอตในถั่วฝกยาวเทากับ 1.0 



มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2552) จากการทดลองทั้ง 2 การ

ทดลอง พบวา ไดเมโทเอต มีการสลายตัวอยางรวดเร็วและเปลี่ยนรูปเปน โอเมโทเอต ซึ่งเปน primary 

methabolite ของ ไดเมโทเอต ที่มีความเปนพิษมากท่ีสุด (EFSA, 2010)  ตั้งแต 0 วนั และเพ่ิมสูงสุดใน 1 วัน

หลังการพนสาร จากนั้นคอยๆลดลงจนตรวจไมพบที ่ 5-7 วัน หลังการใชสารครั้งสุดทาย Codex ไดพิจารณา

ยกเลิกคา MRL ของ omethoate (FAO/WHO, 2011) ดังนั้นหลังการพนสาร dimethoate แลว 7 วัน จึงจะ

สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลอดภัยสําหรับการบริโภค สุมเก็บตัวอยางถั่วฝกยาวตามแหลงผลิต และแหลง

จําหนายทั่วประเทศ จํานวน 66 ตัวอยาง เพื่อนํามาตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง กลุม 

Organophosphates Pyrethriods และ endosulfan  จากการสุมเก็บตัวอยางถั่วฝกยาวตามแหลงผลิต และ

แหลงจําหนาย จํานวน 66 ตัวอยาง เพื่อนํามาตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง กลุม Organophosphates 

Pyrethriods Endosulfan และ Benzimidazole ตรวจพบสารพิษตกคางในถั่วฝกยาวจํานวน 28 ตัวอยาง คิด

เปนรอยละ 42.42 โดยพบ dimethoate จํานวน 9 ตัวอยาง ปริมาณ <0.05-1.71 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมพบเกินคา 

Codex MRL (1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 1 ตัวอยาง omethoate 16 ตัวอยาง ปริมาณ <0.05-11.2 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม ทั้ง 16 ตัวอยางเกินคา Codex MRL (0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตรวจพบ chlorpyrifos จํานวน 4 

ตัวอยาง และเกินคา Codex MRL (0.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ปริมาณ 0.03-0.62 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 

cypermethrin จํานวน 13 ตัวอยาง ปริมาณ 0.05-14.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบเกินคา Codex MRL (0.7 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 5 ตัวอยาง ethion จํานวน 1 ตัวอยาง ปริมาณ 0.03 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ 

carbendazim 1 ตัวอยาง ปริมาณ 24.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และพบเกินคา Codex MRL (0.02 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม) (ตารางที่2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารพิษตกคางของไดเมโทเอตและโอเมโทเอตในถั่วฝกยาวที่ระยะเวลาตางๆภายหลังการใช

วัตถุมีพิษ 

 



 

ระยะเวลาเก็บตัวอยางหลัง

การใชวัตถุมีพิษ 

(วัน) 

ปริมาณสารพิษตกคาง (มก./กก.) 

 

แปลง

ควบคุม 

 

แปลงอัตราแนะนํา (40 มล./น้ํา 20 ลิตร) 

การทดลองครั้งที่3 การทดลองครั้งที่4 

ไดเมโทเอต 

(dimethoate) 

โอเมโทเอต 

(omethoate) 

ไดเมโทเอต 

(dimethoate) 

โอเมโทเอต 

(omethoate) 

01/ 

1 

3 

5 

7 

10 

15 

ND2/ 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

ND 

2.63 

2.12 

0.45 

0.08 

0.05 

ND 

ND 

0.45 

0.51 

0.31 

ND 

ND 

ND 

ND 

2.18 

1.07 

0.21 

<0.05 

<0.05 

ND 

ND 

0.21 

0.49 

0.41 

0.09 

<0.05 

ND 

ND 

หมายเหตุ 

01/ หมายถึง 2 ชั่วโมงหลังการพนวัตถุมีพิษครั้งสุดทาย 

ND2/ หมายถึง Not Detected 

Limit of quantification: (LOQ): dimethoate และ omethoate มีคา 0.05 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 และ 2 แนวโนมการสลายตัวของไดเมโทเอตและโอเมทเอตในถั่วฝกยาว การทดลองครั้งที่ 3 และ 4 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 2 สารพิษตกคางของวัตถุมีพิษที่ตรวจพบในถั่วฝกยาว จากแหลงผลิตและแหลงจําหนาย จํานวน 66   

ตัวอยาง 

ชนิดวัตถุมีพิษ ปริมาณ  (มก./กก.) จํานวนที่พบ จํานวนที่เกินคา

MRL 

คา Codex MRLs  

(มก. /กก.) 

dimethoate <0.05-1.71 9 1 1.0 

omethoate <0.05-11.2 16 16 ยกเลิกคา MRL 

chlorpyrifos 0.03-0.62 4 - 0.01 

cypermethrin 0.05-14.7 13 5 0.7 

ethion 0.03 1 -  

carbendazim 24.01 1 1 0.02 

 

 สุมเก็บตัวอยางถั่วฝกยาวตามแหลงผลิต และแหลงจําหนาย 27 จังหวัด ไดแก นครปฐม, ราชบุรี, 

สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, นครนายก, เชียงราย, เชียงใหม, ลําปาง, 

พิษณุโลก, ตาก, นครสวรรค, เพชรบุรี, สกลนคร, กาฬสินธุ, มหาสารคาม, นครราชสีมา, สุรินทร, บุรีรัมย, 

มุกดาหาร  นครพนม, บึงกาฬ, หนองคาย, อุดรธานี และขอนแกน รวมทั้งหมด 66 ตัวอยาง เพื่อนํามาตรวจ

วิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง กลุม Organophosphates Pyrethriods Endosulfan และ Benzimidazole 

ตรวจพบสารพิษตกคางในถั่วฝกยาวจํานวน 28   ตัวอยาง คิดเปนรอยละ 42.42 โดยพบ dimethoate จํานวน 9 

ตัวอยาง ปริมาณ <0.05-1.71 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมพบเกินคา Codex MRL (1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 1 ตัวอยาง 

omethoate 16 ตัวอยาง ปริมาณ <0.05-11.2 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ทั้ง 16 ตัวอยางเกินคา Codex MRL (0.01 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ตรวจพบ chlorpyrifos  จํานวน 4 ตัวอยาง และเกินคา Codex MRL (0.01 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม) ปริมาณ 0.03-0.62 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม cypermethrin จํานวน 13 ตัวอยาง ปริมาณ 0.05-14.7 

มิลลิกรัมตอกิโลกรัม พบเกินคา Codex MRL (0.7 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 5 ตัวอยาง ethion จํานวน 1 ตัวอยาง 

ปริมาณ 0.03 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และ carbendazim 1 ตัวอยาง ปริมาณ 24.01 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และพบ

เกินคา Codex MRL (0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) (ตารางที่2) 

 

สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

 

 จากการทดลองโดยการฉีดพนวัตถุมีพิษ dimethoate (40% W/V EC) ตามอัตราแนะนํา (40 มิลลิลิตร

ตอน้ํา 20 ลิตร) ทุก 7 วัน รวม 4 ครั้ง เมื่อนําขอมูลการทดลองมาเปรียบเทียบกับคา Codex MRL และ MRL ของ

ประเทศไทย พบวาที่ระยะ 3 วันหลังการพนสารครั้งสุดทาย จะมีปริมาณสารพิษตกคางไดเมโทเอตในถั่วฝกยาวต่ํา

กวาคาMRLที่กําหนด แตเนื่องจาก dimethoate มีการสลายตัวอยางรวดเร็วและเปลี่ยนรูปเปน omethoate และ



Codex ไดพิจารณายกเลิกคา MRL ของ omethoate (FAO/WHO, 2011) เมื่อนําขอมูลมาเปรียบเทียบผลการ

ทดลองในครั้งที่ 1 และ 2 ขอมูลพบวาที่ระยะ 3 วันหลังการพนสารครั้งสุดทาย จะมีปริมาณสารพิษตกคางไดเมโท

เอต ในถั่วฝกยาวต่ํากวาคาMRLที่กําหนด และที่ระยะเวลา 7 วันจะตรวจไมพบโอเมโทเอต ขอมูลที่ไดมีลักษณะ

เดียวกัน  ดังนั้นหลังการพนสาร dimethoate แลว 7 วัน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลติที่ปลอดภัยสําหรับการ

บริโภคเพื่อความปลอดภัยสําหรับผูบริโภคและลดปญหาสารพิษตกคางสําหรับการสงออก 

 จากการสุมเก็บตัวอยางถั่วฝกยาวตามแหลงผลิต และแหลงจําหนายในจังหวัดตางๆ วัตถุมีพิษที่ตรวจพบ

มากที่สุด คือ omethoate 16 ตัวอยาง (24.24%)   วัตถุมีพิษ omethoate ไดถูกยกเลิกคา Codex MRL ในป 

2011 ดังนั้นคา MRL จะมีคาเทากับ 0.01 mg/kg สรุปไดวาทุกตัวอยางที่ตรวจพบ omethoate เกินคา MRL 

ทั้งหมด สําหรับวัตถุมีพิษ dimethoate พบ 9 ตัวอยาง (13.64%) พบเกินคา Codex MRL (1 มิลลิกรัมตอ

กิโลกรัม) 1 ตัวอยาง และยังตรวจพบวัตถุมีพิษชนิดอื่นๆในถั่วฝกยาวไดแก  chlorpyrifos, cypermethrin, 

ethion และ carbendazim จากขอมูลของสํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร (กรกฎาคม, 2554) มีเพียง

วัตถุมีพิษ dimethoate และ cypermethrin ขึ้นทะเบียนใหใชในถั่วฝกยาว สําหรับวัตถุมีพิษ chlorpyrifos ขึ้น

ทะเบียนในพืช ไดแก กลวย, สมเขียวหวาน, ถั่วเหลือง, ถัว่ลิสง, ถั่วเขียว, มันเทศ, ขาวเปลือก, นุน, ปาลมน้ํามัน, 

มะพราว, นุน และขาวเปลือก เฉพาะที่ใชทําพันธุ วัตถุมีพิษ ethion ขึ้นทะเบียนใชในสม, ถั่ว, มะเขือ, พริก และ

แตง วัตถุมีพิษ carbendazim ขึ้นทะเบียนใชในมะมวง, ขาว, ถั่วเหลือง, หอมแดง, หอมใหญ, กยุชาย ,หนอไมฝรั่ง 

และกลวยไม  ดังนั้นการเกิดปญหาเรื่องสารพิษตกคางในพืชดังกลาวภายหลังการใช เกิดเนื่องจากคุณสมบัติของ

สารที่สลายตัวไดเร็วชาแตกตางกัน ประกอบกับมีการสลายตัวอยางรวดเร็วในพืชเปนสาร methabolite ที่มีความ

เปนพิษสูง และการที่เกษตรกรผูใชขาดความรูเกี่ยวกับสารเคมีท่ีใชอยางถูกตองตาม GAP การไมปฏิบัติตามฉลากที่

ใหรายละเอียดที่ระบุใหใชกับพืชชนิดใดและจะตองทิ้งระยะเวลากอนการเก็บเกี่ยวใหเหมาะสม จึงสงผลใหมีการ

ตรวจพบสารพิษตกคางในพืชอาหารในปริมาณสูง เนื่องจากพืชอาหารเปนสินคาที่ผูบริโภคนําไปใชบริโภคโดยตรง 

หากเกิดปญหาในเรื่องความปลอดภัยก็จะสงผลตอรางกายผูบริโภคโดยตรงอยางหลีกเลี่ยงไมได  

 

การนําไปใชประโยชน  

 

 1. ผลจากการทดลอง ครั้งที่ 1 และ 2 นํามาใชกําหนดคาระยะเก็บเก่ียวที่ปลอดภัย (Pre Harvest 

Interval: PHI) ของวัตถุมีพิษและพืชที่ศึกษา และนําไปกําหนดในฉลากผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทางการเกษตร ใช

ในการทบทวนฉลากใหเปนไปตามมาตรฐาน GAP   

 2. ผลจากการทดลองทั้ง 4 ครั้ง จะนํามากําหนดคา MRL เพื่อเสนอเปนคา National MRL และ ASEAN 

MRL ผลการทดลองครั้งที่ 5 และ 6 นําเสนอเปนคา Codex MRL งานวิจัยนี้สนับสนุนการพัฒนากระบวนการสู

มาตรฐานความปลอดภัยดานอาหาร สรางมูลคาเพิ่มใหสินคา สงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศ

สงออกพืชเกษตรอื่นๆ ใชเปนขอมูลในการเจรจาตอรองทางดานเทคนิคและมาตรฐานสินคาอาหารดานพืช เพื่อลด

อุปสรรคที่เกิดจากการสงออกสินคาเกษตรไปยังประเทศคูคา  
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ภาพที่ 3 พนวัตถุมีพิษในแปลงทดลอง   ภาพที่ 4 พนวัตถุมีพิษในแปลงทดลอง        
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ภาพที่ 5 สุมเก็บตัวอยางในแปลงทดลอง   ภาพที่ 6 เตรียมตัวอยางในหองปฏิบัติการ 

            หลังการพนสาร  

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาพที่ 7 สกัดตัวอยางในหองปฏิบัติการ ภาพที่ 8 ตรวจวิเคราะหปริมาณสารพิษตกคาง  

ดวยเครื่อง GC 


