
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปงบประมาณ 2554 

 

----------------------------- 

 

1.  ชุดโครงการวิจัย  : วิจัยและพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 

2.  โครงการวิจัย      : การศึกษาและกําหนดคาสูงสุดของปริมาณสารพิษตกคาง (MRLs)   

 

3.  ชื่อการทดลอง     : วิจัยการสลายตัวของสารพิษตกคางของ prothiophos ในมะเขือยาวเพื่อกําหนดคา 

         ปริมาณสูงสุดของสารพิษตกคาง (MRL) ครั้งที่ 3  และ 4 

         Residue Trial of  Prothiophos   in  Egg Plant to Establish Maximum  

          Residue Limit (Trial 3 and 4) 

 

4. คณะผูดําเนินงาน จินตนา  ภูมงกุฎชัย        สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร                      

พนิดา ไชยยันตบูรณ สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

                   สุพัตรี หนูสังข           สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร                                      

บุญทวีศักดิ์ บุญทวี สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 

5. บทคัดยอ 

 การทดลองเพื่อศึกษาการสลายตัวของ prothiophos ในมะเขือยาว ประกอบดวย 2 การทดลอง ไดแก

การทดลอง ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4    การทดลองครั้งที่ 3 ทําการทดลองในแปลงมะเขือยาวของเกษตรกรที่ อ.สาม

พราน  จ.นครปฐม ระหวางเดือนธันวาคม 2553– มกราคม 2554   การทดลองครั้งที่ 4  ที่  อ.สามพราน   

จ.นครปฐม ระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน  2554   แตละการทดลองประกอบดวย 2 แปลงทดลองยอย  ไดแก  

แปลงควบคุม  (ไมพน prothiophos)  และแปลงที่พน prothiophos ตามอัตราแนะนํา  (50 ml./น้ํา 20 L)  ทํา

การพน prothiophos ทุกสัปดาห  สัปดาหละครั้งจํานวน 3 ครั้ง เก็บผลผลิตที่ระยะเวลาตางๆหลังจากพนครั้ง

สุดทาย สุมเก็บมะเขือยาวตามระยะเวลาที่กําหนด และนําเขาหองปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารพิษ

ตกคางของ prothiophos  ดวย GC/FPD  จากการทดลองครั้งที่ 3 พบปริมาณ 0.45, 0.26, 0.19, 0.07, 0.05,  

0.03,  0.01  และ 0.01  mg/kg   และการทดลองครั้งที่ 4  พบปริมาณ 1.11, 0.64, 0.27, 0.19, 0.10, 0.08, 

0.03 และ  0.02 mg/kg  ที่ระยะเวลา  0, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 14  วันตามลําดับ จากฉลากกําหนดใหเก็บผลผลิต

หลังการพน prothiophos  14 วัน มีปริมาณตกคาง0.01 และ 0.02 mg/kg (การทดลองครั้งที่  3 และ 4 

ตามลําดับ) Codex ไมไดกําหนดคา MRL ไว  จากการทดลองทั้ง 2 ครั้ง ที่ระยะ PHI ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด

คือ 0.02 mg/kg   จะมีความปลอดภัยตอการบริโภคไมเกิดอาการเฉียบพลันจาก prothiophos ตกคาง แตการ

ไดรับสัมผัสแบบเรื้อรังจะตองมีขอมูลเพิ่มเติมมากกวานี้ จึงจะประเมินได ซึ่งคาทั้ง 2 นี้จะนําไปใชประกอบการ
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พิจารณากําหนดคา MRL ของ Codex, Asean และ National ตอไป จากการทําแปลงทดลองไดการสลายตัวของ 

prothiophos มีอัตราลดลง 0.28 และ 0.27 mg/kg/d. ของการทดลองครั้งที่ 3 และ 4 ตามลําดับ นอกจากนี้ได

สุมสํารวจมะเขือยาวจากแหลงจําหนาย จํานวน   40 ตัวอยาง จากจังหวัดนครปฐม  กาญจนบุรี  ปทุมธานี  

ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ นครสวรรค 

 เพชรบูรณ พิษณุโลก  ปราจีนบุรี ชลบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานครตรวจวิเคราะหสารพิษ

ตกคางกลุม organophosphate 25 ชนิด กลุม pyrethroid 7 ชนิดและกลุม endosulfan 3 isomer รอยละ 35 

ของจํานวนตัวอยางไมพบสารตกคาง  สวนที่เหลือตรวจพบสารพิษตกคาง  10  ชนิด ปริมาณ  0.01 – 0.87  

mg/kg  ไดแก  cypermethrin รอยละ 31.7 ปริมาณ 0.01 – 0.78  mg/kg omethoate  รอยละ 22    ปริมาณ  

0.05 – 0 .87 mg/kg  ethion รอยละ 17.1  ปริมาณ   0.01 – 0.54 mg/kg  chlorpyrifos  รอยละ 9 .8   

ปริมาณ 0.01 – 0.23  mg/kg   EPN  รอยละ 4.9 ปริมาณ 0.12 – 0.13  mg/kg   deltamethrin รอยละ 4.9  

ปริมาณ 0.01  mg/kg  dimethoate รอยละ 2.4 ปริมาณ 0.03 mg/kg  profenofos รอยละ 2.4  ปริมาณ  

0.02 mg/kg  fenvalerate รอยละ 2.4 ปริมาณ  0.06  mg/kg  L-cyhalothrin รอยละ 2.4  ปริมาณ  0.01  

mg/kg     

 

6. คํานํา 

Prothiophos  เปนสารปองกันกําจัดแมลงชนิดออรกาโนฟอสฟอรัส มี sulphur เปนองคประกอบทําให

สารชนิดนี้มีกลิ่นเฉพาะ มีชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC วา O-2,4-dichlorphenyl  O-ethyl  s-propyl 

phosphorodithioate มีชื่อทางการคาวา โตกุไธออน (Tokuthion)  มีน้ําหนักโมเลกุล 345.2 จุดเดือด  125-128 
OC /13Pa  สามารถละลายน้ําได 0.07 mg/l  (20OC)  

                         
 

 Prothiophos  เปนสารยับยั้งการทํางานของ  cholinesterase (cholinesterase inhibitor) เปนสาร

ปองกันกําจัดแมลงขนิดถูกตัวตายและออกฤทธิ์ในกระเพาะอาหาร  ปองกันกําจัดหนอนกินใบ, เพลี้ยไฟ เปนตน  มี

ความเปนพิษทางปาก (การกิน ) LD50 สําหรับหนู 1390-2200 mg/kg  มีคา ADI/ARfD (acute daily intake / 

acute reference dose) 0.0001 mg/kg bw  และ WHO จัดระดับความเปนพิษอยูใน Class II 

 ความเปนพิษในสิ่งแวดลอมสําหรับนก acute LD50  สําหรับ Japanese quail 100-200 mg/kg ปลา 

LC50  (96 h) สํ าหรับ  golden orfe 4-8, rainbow trout 0.5-1 mg/l (500g/l  EC formulation) Daphnia 

LC50  (48h) 0.014 mg/l  สาหราย ErC50 สําหรับ Scenedesmus subspicatus 2.3 mg/l และไมเกิดพิษตอผึ้ง

เมื่อใชตามคําแนะนํา  ในสัตวทดลองถาไดรับสารจะถูกดูดซึมและเกิด metabolise อยางรวดเร็ว หลังจากนั้น 72 

ชั่วโมง  98% ของปริมาณสารที่ไดรับจะถูกขับออกจากรางกาย (excrete)  prothiophos จะถูกจับอยางแข็งแรง
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ในดินโดยมี DT50 1-2 เดือน (สภาพแปลงทดลอง) และจะเกิดปฏิกิริยาจนกลายเปน CO2 ในที่สุด สวนในพืช

เกิดปฏิกิริยาเชนเดียวกับในดิน (BCPC, 2003)    

 มะเขือยาวเปนพืชผักที่มีชื่อวิทยาศาสตรวา Solanum melongeua  อยูใน Family Solanaceae มีชื่อ

เรียกหลายชื่อ เชน eggplant ใชเรียกใน USA , ออสเตรเลีย, นิวซีแลนดและแคนาดา aubergine ใชเรียกใน  

อังกฤษ brinjal ใชเรียกใน อินเดีย แอฟริกาใต มาเลเซีย และสิงคโปร มะเขือยาวมีตนกําเนิดจากประเทศเนปาล  

อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน และศรีลังกา มะเขือยาวผลดิบมีรสขมเล็กนอย มะเขือยาวมีหลายสีตั้งแตสีเหลือง   

เขียว มวงแดง ถึงมวงเขม แลวแตพันธุตางๆ และมีหลายรูปทรงทั้งทรงรีแบบไข, ผอมยาว แตมะเขือยาวมีเมล็ด

ขนาดเล็กและนุมสามารถบริโภคได  ใชประกอบอาหารไดหลายชนิดไดแก ผัด ทอด แกง ในครัวอาหารของอินเดีย 

เรียกมะเขือยาว (brinjal) วาเปน ‘ King of  Vegetables’ ประเทศจีน อินเดียและอียิปตปลูกไดมากที่สุด มะเขือ

เทศ พริก และมันฝรั่งเปนพืชที่อยูในกลุมเดียวกับมะเขือ มะเขือยาวมีสาร nicotinoid สารตานอนุมูลอิสระและ

เปนพืชผักที่ให  folic acid และ โปแตส เซียม (Wikipedia) แมลงศัตรูของมะเขือยาวไดแก เพลี้ยไฟฝาย (Thrips 

palmi) หนอนเจาะผลมะเขือ  (Leucinodes orbonalis)  เพลี้ยจักจั่นฝาย (Amrasca biguttula biguttula)  

(กลุมกีฏและสัตววิทยา, 2553) และมีโรคหลายชนิด ไดแก โรคโคนเนา โรคเหลืองดางลาย โรคตนและใบแหงไหม  

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) และโรคผลเนาดํา (Fruit rot)  (คลีนิคพืช) 

การสลายตัวของ prothiophos ในมะเขือยาวโดยดําเนินการศึกษาในแปลงทดลองตามวิธีการใชวัตถุ

อันตรายอยางถูกตองและปลอดภัย เพื่อใหไดขอมูลเบื้องตนพรอมสําหรับการกําหนดคา MRL ในสภาพแวดลอม

และภูมิอากาศของประเทศไทย นําไปกําหนดคา maximum residue limits (MRL) ประกอบการพิจารณา

ยอมรับและตอรองกับคณะกรรมการระหวางประเทศ ในกลุม Asean และ Codex เปนการรักษาผลประโยชนใน

การคาผลผลิตทางการเกษตรระหวางประเทศ นอกจากนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษายังใชในการจัดการปญหาสารพิษ

ตกคางในผลผลิตทางการเกษตร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูบริโภค รวมทั้งการใชวัตถุอันตรายที่ถูกตองและ

ปลอดภัย 

 

7. วิธีดําเนินการและอุปกรณ 

อุปกรณ 

1. ผลิตภัณฑสารปองกันกําจัดแมลง prothiophos ชนิด 50% ECมีชื่อการคา โตกุไธออน 50%อีซี     

 2 สารมาตรฐานกลุม organophosphate 25 ชนิด ไดแก DDVP, omethoate, dicrotophos, 

monocrotophos, pirimiphos–methyl, pirimiphos - ethyl, parathion – methyl, parathion, 

chlorpyrifos, chlorpyrifos - methyl, malathion, methidathion, profenofos, azinphos - ethyl,  

ethion, acephate, triazophos, phosalone, diazinon, methamidophos,  EPN, fenitrothion, 

mevinphos, dimethoate และ prothiophos  

  สารมาตรฐานกลุม pyrethroid 7 ชนิด ไดแก bifenthrin, cyfluthrin, cypermethrin, 

deltamethrin, fenvalerate, L-cyhalothrin และ permethrin 
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 สารมาตรฐานกลุม endosulfan 3 isomer ไดแก a-endosulfan, b- endosulfan และ endosulfan-

sulfate 

3 สารเคมี 

     3.1  ethyl acetate ( PR grade) 

3.2  sodium sulphate ชนิด  anhydrous granular ขนาดเม็ด 12-60  mesh กอนใชตองอบที่

อุณหภูมิ  130 OC  นาน  24  ชั่วโมง  และทิ้งใหเย็นใน desiccator  

3.3  acetone (AR และ  PR grade) 

 3.4  dichloromethane (AR และ PR grade) 

 3.5  hexane (AR และ PR grade) 

 3.6  silica gel   

4  เครื่องหั่นและผสมอาหาร (Food Processer)  

5  เครื่องแกวชนิดตางๆ ไดแก  flat bottom flask, volumetric flask, reagent bottle, pipet, เปนตน 

6  เครื่องสกัดวัตถุมีพิษโดยการปน (homoginizer)   

7.  เครื่องเขยาสาร (Shaker)   

8.  เครื่องระเหยสารละลาย  (Rotary vacuum evaporator)   

9.  Vortex mixer    

10  เครื่องชั่งไฟฟาแบบละเอียด (electronic balance) สามารถชั่งน้ําหนักได 0.00001 g.  

11  เครื่องชั่งไฟฟาแบบหยาบ  (electronic balance) สามารถชั่งน้ําหนักได 0.01 g.  

12 เครื่องตรวจวิเคราะหวัตถุมีพิษ gas liquid chromatograph (GLC) ที่มีหัวตรวจ (detector) ชนิด 

flame  photometric detector (FPD) และชนิด electron capture detector (ECD) 

วิธีดําเนินการ 

ในการศึกษาปริมาณสารพิษตกคางของ prothiophos ในมะเขือยาวเพื่อกําหนดคาปริมาณสูงสุดของสารพิษ

ตกคางประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 

1. การดําเนินงานในแปลงทดลอง  

1.1 การวางแผนการทดลองและการทําแปลงทดลอง 

        คัดเลือกและทําแปลงทดลองปลูกมะเขือยาวของเกษตรกร 2 การทดลอง ครั้งที่ 3 และ ครั้งที่ 4 ดังนี้ 

       การทดลองครั้งที่ 3 ที ่อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหวางเดือนธันวาคม 2553– มกราคม 2554    

       การทดลองครั้งที่ 4 ที่ อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน  2554        

             ทําการทดลองตาม Supervised residue trial  แตละการทดลองประกอบดวย 2 แปลงทดลอง  คือ  

-  แปลงเปรียบเทียบ  (Control)  เปนแปลงที่ไมใช prothiophos  

- แปลงที่พน prothiophos ตามอัตราแนะนําตามฉลาก (recommended dose) คือ 50 ml 

ตอน้ํา 20 L 
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             แตละแปลงทดลองมี 3 ซ้ํา (replication) การทดลองครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4  มี 8 วิธีการ (treatment)  

คือ  ระยะเวลาเก็บหลังการพน prothiophos ครั้งสุดทายไดแก  0, 1, 3, 5, 7, 9, 12 และ 14 วัน 

            การเก็บตัวอยางมะเขือยาวจากแปลงทดลองในแตละวันที่กําหนดตามระยะเวลาตางๆ หลังการพน

วัตถุมีพิษครั้งสุดทาย โดยเก็บมะเขือยาวแบบสุมกระจายทั่วแปลงใหได 12 ลูก และมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2 kg  

       1.2 การตรวจวิเคราะหสารพิษตกคาง prothiophos ในมะเขือยาว  

1.2.1 การเตรียมตัวอยาง 

นําตัวอยางหั่นเปนชิ้นเล็กๆ ใสเขาเครื่องหั่นและผสมอาหาร (food processer) ปนใหละเอียด คลุกเคลา 

ใหเขากัน และชั่งน้ําหนักตัวอยางละ 25 g   

        1.2.2 การสกัดตัวอยาง  (ตามวิธ ีmodified  Steinwandter, 1985) 

  ชั่งตัวอยางมะเขือยาว 25 g. เติม acetone และปนดวย homogenizer นาน 1 นาทีและเติม 

dichloromethane และ sodium sulphate ปนอีกครั้งนาน 1 นาที  กรองสารละลายผาน Na2SO4 และแบง

ปริมาตร 50 ml. นําไปลดปริมาตรจนเกือบแหงและปรับปริมาตรดวย ethyl acetate 5 ml. นําไปฉีด GC-FPD  

เพื่อวิเคราะหหา prothiophos 

1.2.3  การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

  i)  เตรียมสารละลายมาตรฐานของ  prothiophos  ที่มีความบริสุทธิ์ 94 % ใน ethyl acetate  

(PR grade)   ใหไดความเขมขน 1,000 µg/ml   

  ii)  เจือจาง stock standard solution  ที่มีความเขมขน 100  µg/ml   เปน  intermediate 

standard solution และเจือจางเปน working standard solution  ที่มีความเขมขนเหมาะสมสําหรับฉีดเขา

เครื่องGC 

 

 

1.2.4  การตรวจวิเคราะหดวยเครื่อง GC 

นําตัวอยางที่ผานการสกัดและสารละลายมาตรฐาน ของ prothiophos (working standard solution) 

ที่มีความเขมขนตางๆ ฉีดเปรียบเทียบกันดวยเครื่องตรวจวิเคราะหวัตถุมีพิษดวย GC รายละเอียดดังนี้ 

 GC model  : Agilent 6890N 

Column  : HP –1701P : 0.25 um film thickness ,30 m. length , 0.32 mm.id.   

 Temperature  : injector  200  C , detector , 250 C 

 Oven temperature  program :                                 

                   100 C ( 1 min)   20 C/min  200 C  (5 min) 15C/min   250 C  (11  min)  

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

          Carrier gas  : helium , flow rate 1 ml/min 

           Make up gas : nitrogen, flow rate 15 ml/min 

 H2/Air ratio : 75/150  ml/min 
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           Injection volume  : 1 ul 

หลังจากฉีดสารละลายมาตรฐานของ prothiophos (working standard solution ) 5 ระดับความ

เขมขน นําคาพื้นที่ใต peak และความเขมขนของสารละลายมาตรฐาน prothiophos  มาสรางเปนกราฟเสนตรง 

(calibration curve) โดยมี R2 > 0.995 คํานวณปริมาณของสารพิษตกคาง prothiophos จาก calibration  

curve  ดวยการนําคาพ้ืนที่ใต peak ของสารที่ตรวจวิเคราะหไปอานคาความเขมขนจากกราฟ  

 

2. การดําเนนิการเฝาระวังสารพิษตกคางในมะเขือยาวจากแหลงจําหนาย 

 เก็บตัวอยางมะเขือยาวจากแหลงจําหนาย จากจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา 

สมุทรปราการ นครสวรรค เพชรบูรณ พิษณุโลก ปราจีนบุรี ชลบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร

รวมทั้งหมดจํานวน 40 ตัวอยาง ๆ ละ 1 kg ระหวาง มกราคม - กันยายน 2554 นํามาสกัดและตรวจวิเคราะห

สารพิษตกคาง prothiophos และสารชนิดอื่นในกลุม organophosphate pyrethroid และ endosulfan โดยมี

การเตรียมตัวอยาง  การสกัดตัวอยาง และการตรวจวิเคราะหสารพิษตกคางดังนี ้

2.1  การสกัดตัวอยาง ( modified  Steinwandter, 1985) 

ชั่งตัวอยางมะเขือยาวที่มีการเตรียมตัวอยาง 25 g. เติม acetone และปนดวย homogenizer นาน 1 

นาทีและเติม dichloromethane และ sodium sulphate ปนอีกครั้งนาน 1 นาที กรองสารละลายผาน Na2SO4 

และแบงปริมาตร 50 ml. นําไปลดปริมาตรจนเกือบแหงและปรับปริมาตรดวย ethyl acetate 5 ml. แบงออก 2 

ml. สวนที่เหลือนําไปฉีด GC-FPD เพื่อวิเคราะหหาสารกลุม organophosphate สวนที่แบงออก 2 ml. นําไปลด

ปริมาตรจนแหง เปลี่ยนใช mixture ของ hexane : dichloromethane ละลาย นําไป clean up ดวย silica 1 

g. ที่ deactivated  ดวยน้ํา 10% โดย elute ดวย hexane : dichloromethane 4:1 5 ml. และ hexane : 

dichloromethane 1:1  10 ml. นําปริมาตรทั้งหมดที่ไดไปลดปริมาตรจนเกือบแหงและปรับปริมาตรดวย 

hexane 2 ml. ฉีดดวย GC-ECD เพื่อวิเคราะหหาสารกลุม pyrethroid และ endosulfan 

2.2  การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 

  2.2.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานของสารกลุม organophosphate 25 ชนิด ใน ethyl 

acetate (PR grade) สารมาตรฐานกลุม pyrethroid 7 ชนิดและกลุม endosulfan 3 ชนิดเตรียมใน  iso-

octane ใหไดความเขมขน 1,000 µg/ml   

  2.2.2 mix stock standard solution แยก 2 กลุมตามชนิดของ solvent และเจือจางใหมี

ความเขมขนประมาณ 50-100 µg/ml เปน intermediate standard solution  

2.2.3 เจือจาง intermediate standard solution เปน working standard solution ที่มี

ความเขมขนเหมาะสมสําหรับฉีดเขาเครื่อง GC  

2.3  การตรวจวิเคราะหหาชนิดและปริมาณสารพิษตกคางดวย GC 

 นําตัวอยางท่ีผานการสกัดและสารละลายมาตรฐานแตละกลุมฉีดเปรียบเทียบกันดวย GC ดังนี้ 

  สารกลุม organophosphate ใช GC ที่มี detector เปน FPD 

  สารกลุม pyrethroid และ endosulfan  ใช GC ที่มี detector เปน ECD 
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 GC model        :  Agilent  6890 N 

Column (FPD)       : HP –1701 (14%-Cyanopropylphenyl-86%-Dimethylsiloxane)  

        0.25  um film thickness , 30 m. length , 0.32  mm.id.   

                      (ECD)        :  Ultra 1  0.17 um filter thickness, 25m  length, 0.32 mm id. 

 Temperature       :  injector  200  C , detector , 250 C 

 Oven temperature  program :                                 

                        100C ( 1 min) 20 C/min  200 C (5 min) 15C/min   250 C (11  min)  

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

           Carrier gas            : helium , flow rate 1 ml/min 

          Make up gas           : nitrogen, flow rate 15 ml/min 

 H2/Air ratio (FPD)   : 75/150 ml/min 

          Injection volume     : 1 ul 

 

ระยะเวลา    เริ่มตน  :  ตุลาคม 2553 สิ้นสุด :   กันยายน 2554 

สถานที่ดําเนินการ 

ทําแปลงทดลองปลูกมะเขือยาวของเกษตรกร 2 การทดลองดังนี้ 

การทดลองครั้งที่ 3  ที่  อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหวางเดือนธันวาคม 2553– มกราคม 2554    

การทดลองครั้งที่ 4  ที่  อ.สามพราน จ.นครปฐม ระหวางเดือนมีนาคม - เมษายน  2554        

      และตรวจวิเคราะหในหองปฏิบัติการ กลุมวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สํานักวิจัยพัฒนาปจจัยการผลิตทาง

การเกษตร   

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ 

มะเขือยาวที่ไมพน prothiophos ตรวจไมพบสารตกคาง ในขณะที่มะเขือยาวที่พนดวย prothiophos 

ในอัตราแนะนํา (50 ml ตอน้ํา 20 L) หลังการพนครั้งสุดทาย 2 ชั่วโมง นําผลมะเขือยาวที่ไดรับการพนมาตรวจ

วิเคราะห จากการทดลองครั้งที่ 3 พบปริมาณสารตกคางของ prothiophos ลดลงจาก 0.45, 0.26, 0.19, 0.07, 

0.05, 0.03, 0.01 และ 0.01 mg/kg  และการทดลองที่ 4 ลดลงจาก 1.11, 0.64, 0.27, 0.19, 0.10, 0.08, 0.03 

และ 0.02 mg/kg ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 9, 12 และ 14 วัน ตามลําดับ (ตารางที่ 1) 

 เมื่อนําปริมาณสารตกคางและระยะเวลาที่เก็บมะเขือยาวหลังการพนครั้งสุดทาย มา plot หา regression 

ในลักษณะ exponential พบอัตราการสลายตัวของ prothiophos เทากับ 0.28 mg/kg /วัน ของการทดลองครั้ง

ที่ 3 (ภาพที่ 1) และ 0.27 mg/kg /วัน ของการทดลองครั้งที่ 4  (ภาพที่ 2) การสลายตัวของ prothiophos มี

ความสัมพันธกับระยะการเก็บผลผลิต โดยเฉพาะชวงวันแรกๆ การสลายตัวจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สวนวันทายๆ 

ของการทดลองการสลายตัวจะเกิดขึ้นอยางช าๆ Codex ไม ไดกํ าหนดคา MRL ของ prothiophos ไว 

(FAO/WHO ,2010) ซึ่งปริมาณสารตกคางที่ระยะปลอดภัยที่เวลา 14 วัน : PHI (ตามฉลากกําหนด) พบปริมาณ 
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0.01 และ 0.02 mg/kg จากการทดลองครั้งที่ 3 และ 4 ตามลําดับ เชนเดียวกับการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 ที่พบ

ปริมาณสารตกคาง 0.01 mg/kg (จินตนาและคณะ, 2553) จะพบวาปริมาณสารตกคางที่ PHI กําหนดคาสูงสุดคือ 

0.02 mg/kg นํามาประเมินการไดรับสัมผัสแบบเฉียบพลัน พบวามะเขือยาวที่เก็บที่ 14 วันมีความปลอดภัยตอการ

บริโภค สวนการไดรับสัมผัสแบบเรื้อรังจะตองมีขอมูลการบริโภคมะเขือยาวของประชากร แตละวันมา

ประกอบการพิจารณา สําหรับปริมาณสูงสุดของสารตกคาง prothiophos ในมะเขือยาว Codex สหภาพยุโรป 

(EU MRL) และประเทศญี่ปุน (Jap MRL) ไมไดกําหนดคา MRL ไว 

จากการสุมตัวอยางมะเขือยาวจากแหลงจําหนายจํานวน 40 ตัวอยาง 13 จังหวัด ตรวจวิเคราะหสาร

ตกคางกลุมออรกาโนฟอสเฟต 25 ชนิด กลุม pyrethroid 7 ชนิด และ endosulfan 3 isomer พบสารตกคาง

รอยละ 35 ของตัวอยางตรวจไมพบสารตกคาง  สวนที่เหลือ 10 ชนิด ปริมาณ 0.01 – 0.87 mg/kg (ตารางที่ 2)  

ไดแก cypermethrin รอยละ 31.7 ปริมาณ 0.01 – 0.78  mg/kg  omethoate  รอยละ 22 ปริมาณ 0.05 – 

0.87 mg/kg  ethion รอยละ 17.1 ปริมาณ  0.01 – 0.54 mg/kg  chlorpyrifos  รอยละ 9.8 ปริมาณ  0.01 – 

0.23 mg/kg  EPN  รอยละ 4.9 ปริมาณ 0.12 – 0.13  mg/kg   deltamethrin รอยละ 4.9 ปริมาณ  0.01  

mg/kg  dimethoate รอยละ 2.4 ปริมาณ 0.03  mg/kg  profenofos รอยละ 2.4  ปริมาณ 0.02 mg/kg  

fenvalerate รอยละ 2.4 ปริมาณ 0.06 mg/kg  L-cyhalothrin รอยละ 2.4  ปริมาณ 0.01 mg/kg จากแหลง

จําหนายทั้ง 13 จังหวัดที่สุมเก็บมะเขือยาวเฉลี่ยจังหวัดละ 3 ตัวอยางพบสารตกคางทุกตัวอยางจากนครปฐม 

กาญจนบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครสวรรค เพชรบูรณ พิษณุโลก ปราจีนบุรี ชลบุรี ราชบุรี 

สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ไมพบสารตกคางในทุกตัวอยางไดแก จังหวัดสมุทรปราการและ

พิษณุโลก และจังหวัดที่พบปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด ไดแก จังหวัดราชบุรี พบ omethoate ปริมาณ 0.87 

mg/kg (ตารางที่ 3) ซึ่งเปนเพียงตัวอยางเดียวที่พบเกินทั้ง 3 มาตรฐานที่กําหนด MRL ไว สารตกคางที่ตรวจพบที่ 

Codex ไมกําหนดคา MRL ไดแก EPN, ethion,  omethoate  และ L-cyhalothrin สวนคา MRL ที่  EU ไม

กําหนด ไดแก  EPN, omethoate และ L-cyhalothrin และ ประเทศญี่ปุนไมกําหนดคา MRL  ไดแก EPN จึงทํา

ใหจํานวนตัวอยางที่มีสารตกคางเกินมาตรฐาน และไมมีคา MRL กําหนดของแตละมาตรฐานแตกตางกัน เชน 

Codex จํานวน 22 ตัวอยาง EU 18 ตัวอยาง และประเทศญี่ปุน 7 ตัวอยาง และทุกตัวอยางตรวจไมพบ 

prothiophos ตกคาง เมื่อประเทศไทยสงออกมะขือยาวจะทําใหมีโอกาสตรวจพบตัวอยางที่เกินมาตรฐานแตกตาง

กัน  ซึ่งผูสงออกจะตองตระหนักถึงและมีความเขาใจดีตอการเตรียมตัวอยางเพื่อการสงออกไปแตละกลุมประเทศ   

นอกจากนี้พบสารตกคาง 10 ชนิดจาก 35 ชนิดที่ตรวจวิเคราะห ถึงแมวาจํานวนชนิดที่พบจะไมมากก็ตาม แต

แสดงใหเห็นวาเกษตรกรใชวัตถุอันตรายทางการเกษตรหลายชนิดมาก ประกอบกับมะเขือยาวเปนพืชที่ไมไดเก็บ

ผลผลิตในครั้งเดียว เกษตรกรจะเก็บผลผลิตทุก 4 – 6 วัน การใชวัตถุอันตรายจะตองมีการวางแผนอยางดีและใช

สารที่มีระยะปลอดภัยตอการเก็บสั้น จึงจะไมพบสารพิษตกคางมากชนิดเชนนี้ กรมวิชาการเกษตร สํานักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช กลุมกีฏและสัตววิทยา (2553) แนะนําใหใช prothiophos และ cypermethrin ในการ

กําจัดเพลี้ยไฟ หนอนเจาะผลมะเขือ ในมะเขือยาว สวนสารพิษตกคางอีก 9 ชนิดที่พบ เชน EPN และ ethion ไมมี

กําหนดในฉลาก และพบสารพิษตกคางมากกวา 1 ชนิดในบางตัวอยาง จากตารางที่ 2 พบวา cypermethrin  
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chlorpyrifos dimethoate profenofos deltamethrin และ fenvalerate เปนวัตถุอันตรายที่ทั้ง 3 มาตรฐาน

กําหนดคา MRL ของแตละประเทศแตกตางกัน   

 

ตารางที่ 1   ปริมาณสารพิษตกคางเฉลี่ยของ prothiophos ในมะเขือยาว การทดลองที่ 3 และ 4 
ระยะเวลา 

หลังการฉีดพน  (วัน) 

ปริมาณสารพิษตกคางในมะเขือยาว  (mg/kg) 

การทดลองที่  3 การทดลองที่  4 

0 0.45 1.11 

1 0.26 0.64 

3 0.19 0.27 

5 0.07 0.19 

7 0.05 0.10 

9 0.03 0.08 

12 0.01 0.03 

14 0.01 0.02 

หมายเหตุ   Codex MRL ไมกําหนดคา prothiophos ในมะเขือยาว , PHI = 14 วัน 

 

    

                          
ภาพท่ี 1  การทดลองครั้งที่ 3 การสลายตัวของ prothiophos        ภาพท่ี 2  การทดลองครั้งที ่4  การสลายตัวของ prothiophos  

            ในมะเขือยาวที่ อ. สามพราน  จ.นครปฐม                                  ในมะเขือยาว ที่ อ. สามพราน จ.นครปฐม    

 

ตารางที่ 2  ชนิดและปริมาณของสารพิษตกคางในมะเขือยาว 40 ตัวอยาง พ.ศ.2554 
ชนิดของสารพิษ

ตกคาง 

รอยละของจํานวน

ตัวอยางท่ีพบ  

ปริมาณที่พบ จํานวนตัวอยางท่ีพบเกินมาตรฐาน 

Codex Japan EU 

cypermethrin 31.7 0.01 – 0.78 3 1 1 

omethoate 2.2 0.05 – 0.87 9 - 9 

ethion 17.1 0.01 – 0.54 7 3 3 

chlorpyrifos 9.8 0.01 – 0.23 - 1 - 

  ปริมาณ (mg/kg)   ปริมาณ (mg/kg) 

  วนั   วนั 
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EPN 4.9 0.12 – 0.13 2 2 2 

deltamethrin 4.9 0.01 - - - 

dimethoate 2.4 0.03 - - 1 

profenofos 2.4 0.02 - - - 

fenvalerate 2.4 0.06 - - 1 

L-cyhalothrin 2.4 0.01 1 - 1 

10 ชนิด     22 7 18 

 

ตารางที่ 3  ปริมาณสารพิษตกคางในมะเขือยาวจากแหลงจําหนาย  2554 

จังหวัด จํานวนตัวอยาง ปริมาณ (mg/kg) 

ที่ตรวจ ที่พบ 

นครปฐม 4 4 0.01 - 0.52 

สมุทรสงคราม 3 3 0.01 – 0.30 

กาญจนบุรี 1 1 0.01 

ราชบุรี 5 4 0.07 – 0.87 

ฉะเชิงเทรา 3 3 0.01 – 0.38 

สมุทรปราการ 3 - - 

นครสวรรค 3 3 0.01 

เพชรบูรณ 3 - - 

พิษณุโลก 3 1 0.09 

กรุงเทพมหานคร 3 3 0.01 – 0.12 

ปทุมธานี 3 2 0.04 – 0.34 

ปราจีนบุรี 3 1 0.01 

ชลบุร ี 3 1 0.01 

รวม 40 26 0.01 – 0.87 

 

9. สรุปผลการทดลองและขอเสนอแนะ 

จากการทดลองการสลายตัวของ prothiophos ในมะเขือยาวที่ระยะปลอดภัย (PHI) คือ 14 วัน พบ

ปริมาณสารตกคางสูงสุด 0.02 mg/kg  ซึ่งยังมีความปลอดภัยตอการบริโภค เกษตรกรตองหยุดการใช 

prothiophos กอนเก็บมะเขือยาว 14 วัน  แตถาจําเปนตองใชสารเพื่อปองกันกําจัดแมลงระหวางนี้ควรใชสารที่มี

ระยะปลอดภัยที่สั้นกวา รวมถึงการใชสารที่สกัดจากธรรมชาติที่จะไมสงผลตอสารตกคางที่อาจตรวจพบหลังการ

ใชไดเชนเดียวกับการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 ที่พบสารตกคาง 0.01 mg/kg ที่ระยะ PHI ซึ่งมีปริมาณนอยกวา ผล

ของการทดลองสารตกคางทั้ง 4 การทดลองสามารถนําคาไปกําหนดคา MRL ของ Asean และ National MRL 
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ได  สวน Codex หรือ EU จะตองใชขอมูลการทดลองที่มีความหลากหลายมากกวานี้ การเฝาระวังสารตกคางใน

มะเขือยาวจากแหลงจําหนาย 13 จังหวัด จํานวน 40 ตัวอยาง พบสารพิษตกคางรวม 10 ชนิด ซึ่งจํานวนตัวอยาง

ที่ Codex ไมไดกําหนดคา MRL และเกินมาตรฐานจํานวน 22 ตัวอยาง EU 18 ตัวอยาง และประเทศญี่ปุน 7 

ตัวอยางและทุกตัวอยางตรวจไมพบ prothiophos ตกคาง ในป 2554 หนวยงานความปลอดภัยดานอาหารประจํา

สหภาพยุโรป (EFSA) ไดกําหนดมาตรการในการควบคุมตรวจสอบสินคานําเขามะเขือยาวที่ดานยังคงอยูที่รอยละ 

50  ทําใหประเทศไทยตองเขมงวดตอการสงออกมะเขือยาวมากขึ้น   

 

10. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1. นําผลการทดลองครั้งที่ 3 และ 4 รอเพื่อเปรียบเทียบกับผลการทดลองครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อกําหนดคา Codex 

MRL, Asean MRL และ National MRL  

2. ผลการทดลองการสํารวจสารพิษตกคางจากแหลงจําหนายนําเสนอกรมวิชาการเกษตร เพื่อนําขอมูลรวม

พิจารณากําหนดแนวทางในการแนะนํา การใชวัตถุมีพิษในมะเขือยาวใหแกเกษตรกรตอไป 

3. นําขอมูลชนิดของสารพิษตกคางที่พบแตไมมีกําหนดในฉลาก นําเสนอกรมวิชาการเกษตรเพื่อแนะนําการ

เลือกใชวัตถุอันตรายของเกษตรกร และหาเครือขายการใหคําแนะนําการใชฯ ที่ถูกตองจากรานจําหนายวัตถุ

อันตรายทางการเกษตร 

4. นําเสนอกรมวิชาการเกษตรเพื่อกําหนดแนวทางและทิศทางการใชวัตถุอันตรายในอนาคต และกําหนดนโยบาย

ดานวัตถุอันตรายตั้งแตการขึ้นทะเบียนถึงการใชของสารที่เปนปญหาตางๆ  
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