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บทคัดย่อ :  สํารวจและสุ่มเก็บตัวอย่างพืชตระกูลแตงจํานวน 6 ชนิด ได้แก่ แตงกวา แตงโม มะระ 
บวบ  ฟักเขียว ฟักทอง  ระหว่างตุลาคม 2553-กันยายน 2555 จํานวนรวม 566 ตัวอย่าง จากแหล่งจําหน่ายใน
ภาคต่างๆของประเทศไทยรวม 6 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก และภาคใต้ โดยจําแนกตัวอย่างได้ดังนี้ แตงกวา 131 ตัวอย่าง แตงโม 98 ตัวอย่าง บวบ102 ตัวอย่าง 
มะระ 107ตัวอย่าง ฟักเขียว 81 ตัวอย่าง ฟักทอง 36 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างจํานวนตัวอย่าง 74 ตัวอย่างคิด
เป็นร้อยละ13.07ของตัวอย่างทั้งหมด พบสารเกินค่าความปลอดภัยจํานวน30ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ5.3ของ
ตัวอย่างทั้งหมด โดยมะระเป็นพืชที่พบสารพิษตกค้างสูงสุดรองลงมาได้แก่บวบ แตงกวา แตงโม และฟักเขียว
ตามลําดับ ส่วนฟักทองตรวจไม่พบสารพิษตกค้างในทุกตัวอย่าง ชนิดของสารตกค้างที่พบมาก3 อันดับแรกคือ 
ypermethrin methomyl และ carbendazim  c

 
 

คํานํา :   พืชตระกูลแตงจัดอยู่ในวงศ์ cucurbits   ซึ่งได้แก่แตงโม แตงกวา มะระ บวบ ฟัก
เขียว ฟักทอง เป็นต้น พืชในกลุ่มนี้มีหลายชนิดที่เป็นพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเพราะสามารถปลูกได้ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศไทย และปลูกได้เกือบทุกฤดู  บางชนิดมีอายุปลูกถึงเก็บเกี่ยวสั้น เช่นแตงกวา บวบ มะระ แต่
บางชนิดมีอายุปลูกถึงเก็บเกี่ยวยาวถึง 5 เดือนเช่นฟักทอง  จึงทําให้มีการดูแลและการใช้สารเคมีเพื่อการป้องกัน
กําจัดที่แตกต่างกันไป  ศัตรูพืชที่สําคัญของพืชตระกูลแตงได้แก่  เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ด้วงเต่าแตง แมลงวันผลไม้ 
ส่วนโรคพืชที่มักพบบ่อยได้แก่ โรคราน้ําค้าง โรคใบด่าง โรคผลเน่า โรคแอนแทรคโนส โรคราแป้งเป็นต้น เนื่องจาก
พืชตระกูลแตงเป็นพืชอวบน้ําซึ่งง่ายต่อการเข้าทําลายของแมลงและโรคดังกล่าว เกษตรกรผู้ปลูกจึงต้องใช้สาร
ป้องกันกําจัดศัตรูพืชหลายชนิดในการผลิตพืชตระกูลแตง  สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่แนะนําให้ใช้กับพืชตระกูล
แตง ได้แก่  carbaryl imidacloprid metalaxyl hexaconazole เป็นต้น    ด้วยเหตุที่มีการใช้สารป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชหลายชนิด บางชนิดเช่น carbofuran ซึ่งมีคําแนะนําให้ใช้รองก้นหลุมเวลาหยอดเมล็ดหรือย้ายกล้าปลูก
เพื่อป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟและแมลงปากดูด ควบคุมแมลงได้ประมาณ15-20วัน และใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อหนึ่งฤดู
การปลูกสําหรับแตงโมและแตงกวา เนื่องจากมีพิษตกค้างนาน สารชนิดนี้ห้ามใช้สําหรับพืชผักส่งออกไปสหภาพ
ยุโรป การศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผักตระกูลแตง จึงเป็นการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในผักจากแหล่ง
จําหน่าย เพื่อนําข้อมูลต่างๆที่ได้จากผลวิเคราะห์นํามารวบรวมสรุป ประเมินสถานการณ์ทางด้านสารพิษตกค้าง

 



 

เสนอต่อกรมวิชาการเกษตร เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาการใช้วัตถุมีพิษ และลดปัญหาการที่ไม่สามารถ
ส่งสินค้าออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยมีผลผลิตที่ปลอดภัยสําหรับผู้บริโภคท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถเป็นครัวของโลกได้อย่างแท้จริง 
 
 
วิธีดาํเนนิการ : 
1. อุปกรณ ์  1.1 Teflon centrifuge tubes ขนาด 50 มิลลิลิตร 

1.2 Auto- pipette ขนาด 0.1-1 มิลลลิิตร  
                 1.3 เครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดทศนิยม 5 ตําแหน่ง 3 ตําแหน่งและ 2 ตําแหน่ง 
                 1.4 เครื่องบดตัวอย่าง (Food processor) และเครื่องผสมตัวอย่าง (Vortex mixer)  
                 1.5 เครื่องแก้วชนิดต่างๆ เช่น volumetric flask, beaker, cylinder 
                1.6 เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษ ชนิด Gas  

Chromatography (GC)  และ                                                                                    
 

 
2. สารเคม ี 2.1 สารมาตรฐาน 133 ชนิด 
                2.3 Acetonitrile, Hexane และ Toluene ชนิด Pesticide grade (J.T baker) 
                2.4 Anhydrous Magnesium sulfate (ACS powder-Fisher) 
                2.5 Sodium chloride ชนิดAnalytical grade (Merck) 
                2.6 SPE sorbent ชนิด Primary-Secondary-Amine (PSA varian)              
                          
 
3. วิธีการ  ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
                                  1. การวางแผนการเก็บตัวอย่าง  
                                  2. การสกัดตัวอย่าง   
                                  3. การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GCและLC-MS/MS 
     3.1 การวางแผนการเก็บตัวอย่าง  วางแผนการเก็บตัวอย่างพืชตระกูลแตงระหว่าง จํานวน 6 ชนิด ได้แก่ 
แตงกวา แตง โม มะระ บวบ ฟักเขียว และ ฟักทอง ชนิดละประมาณ 50 ตัวอย่างจากแหล่งจําหน่ายผัก ในจังหวัด
ต่างๆทั่วราชอาณาจักรไทย รวม 6 ภาค คือ 
               ภาคเหนือ 5 จังหวัดได้แก่  เชียงใหม่ เชียงราย ตาก พิษณุโลก นครสวรรค์ 
               ภาคกลาง 6 จังหวัดได้แก่ นครปฐม นครนายก สุพรรณบุร ีปทุมธานี อยธุยา สมุทรสงคราม  
               ภาคตะวันตก 3 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
               ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จงัหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี กาฬสินธ์ สกลนคร 
               ภาคใต้ 5 จังหวัด ได้แก่  ชุมพร  สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา 

 
 

      3.2 การสกัดตัวอย่าง การสกัดสารพิษตกค้างตามวิธีการของ Anastassiades (2003) ช่ังตัวอย่าง 10 กรัมใส่ 
centrifuge tubes ขนาด 50 มิลลิลิตร เติม acetonitile จํานวน 10 มิลลิลิตร ปิดฝาเขย่าด้วย vortex mixer 

 



 

นาน 1 นาที เติม sodium chloride 1.0 กรัม และ magnesium sulfate 4 กรัม ปิดฝาแล้ว เขย่าด้วย vortex 
mixer นาน 1 นาที นําไป centrifuge ที่ความเร็วรอบ 4,000 rpm นาน 5 นาที แล้วใช้ auto pipette ดูด
สารละลายส่วนบน 2 มิลลิลิตร ใส่ micro centrifuge tube ที่ใส่ PSA 0.05 กรัม และ magnesium sulfate 0.3 
กรัม ไว้แล้ว เขย่า ด้วย vortex mixer นาน 30 วินาที นําไป centrifuge อีกครั้ง นาน 5 นาที แบ่งสารละลายที่
สกัดจากขั้นตอนนี้ นําไปตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC และ LC-MS/MS  โดยสารละลายที่จะตรวจวิเคราะห์ด้วย
เครื่อง GC จะทําการเปลี่ยนสารละลายโดยนําไปลดปริมาตรด้วยแก็สไนโตรเจนจนเกือบแห้ง ปรับปริมาตรด้วยตัว
ทําละลายที่เหมาะสมสําหรับหัวตรวจวัดของเครื่องแกสโครมาโตกราฟแต่ละชนิด   
      3.3 การตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC และ LC-MS/MS  โดยวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
ออร์กาโนฟอสฟอรัส กลุ่มไพรีทรอยด์ กลุ่มคาร์บาเมท และกลุ่มป้องกันกําจัดเชื้อรา รวม 133 ชนิด 
 
 ผลการทดลองและวิจารณ์:  ผลการศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผักตระกูลแตง  6  ชนิดได้แก่ 
แตงกวา แตง โม มะระ บวบ ฟักเขียว และ ฟักทอง ชนิดละประมาณ 50 ตัวอย่างจากแหล่งจําหน่ายผัก ในจังหวัด
ต่างๆทั่วราชอาณาจักรไทย รวม 6 ภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันตก และภาคใต้ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2553 - เดือนกันยายน 2555 จํานวนรวม 566 ตัวอย่าง แบ่งเป็น
ตัวอย่างในปี 2554 จํานวน 287 ตัวอย่าง ตัวอย่างในปี 2555 จํานวน 279 ตัวอย่าง ( ตารางที่1)  
 
          ตารางที่1 ชนิดและจํานวนตัวอย่างตามแผนการสํารวจและจํานวนตัวอย่างที่ได้จากเก็บตัวอย่าง  
 

ชนิดพืช 
จํานวนของตัวอย่าง
ปี2554 

จํานวนของตัวอย่าง
ปี2555 

  แผน ผล แผน ผล 
แตงกวา 50 67 50 64 
แตงโม 50 47 50 51 
มะระ 50 48 50 59 
บวบ  50 43 50 59 

ฟักเขียว 50 35 50 46 
ฟักทอง 50 47 0 0 
รวม 300 287 250 279 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 โดยจําแนกตัวอย่างได้ดังนี้ แตงกวา 131 ตัวอย่าง แตงโม 98 ตัวอย่าง บวบ102 ตัวอย่าง มะระ 107ตัวอย่าง ฟัก
เขียว 81 ตัวอย่าง ฟักทอง 36 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษในตัวอย่างทั้งหมด 566 ตัวอย่าง พบสารพิษ
ตกค้างจํานวนตัวอย่าง 77 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ13.6ของตัวอย่างทั้งหมด พบสารเกินค่าความปลอดภัยจํานวน
26 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ4.59ของตัวอย่างทั้งหมด  พบสารพิษตกค้างมากกว่า2 ชนิดในหนึ่งตัวอย่างจํานวน14
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ2.47 ของตัวอย่างทั้งหมด   เมื่อเปรียบเทียบสารพิษตกค้างในพืชตระกูลแตงทั้ง 6ชนิด 
พบว่ามะระเป็นพืชที่พบสารพิษตกค้างสูงสุด ส่วนแตงกวาและบวบเป็นพืชที่พบสารพิษตกค้างรองลงมาในอันดับ
สองและสามตามลําดับ  ฟักทองเป็นพืชที่ตรวจไม่พบสารพิษตกค้างในทุกตัวอย่าง (ตารางที่2และภาพที่1) มี
รายละเอียดของชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างที่จําแนกตามชนิดของพืชได้ดังนี้ 
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                      ภาพที่1  จํานวนตัวอย่างที่ตรวจพบสารพิษตกค้างในพืชตระกูลแตง 
 
ตารางที่2 ชนิดของพืชตระกูลแตงที่ตรวจพบสารตกค้าง 
 

ตัวอย่างท่ีพบ เกินค่าความปลอดภัย พบสารพิษตกค้างมากกว่า2ชนิด

ชนิดพืช ตัวอย่างท้ังหมด จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

แตงกวา 131 19 14.5 7 5.34 4 3.1 

แตงโม 98 15 15.3 0 0.00 3 3.1 

บวบ 102 17 16.7 7 6.86 1 1.0 

มะระ 107 24 22.4 12 11.21 6 5.6 

ฟักเขียว 81 2 2.5 0 0.00 0 0.0 

ฟักทอง 47 0 0.0 0 0.00 0 0.0 

รวม 566 77 13.6 26 4.59 14.00 2.47 

                                                  
แตงกวา  ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จํานวน133 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 19 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ14.28 
ของตัวอย่างแตงกวาทั้งหมด มีตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างเกินค่าปลอดภัย 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ5.34ของ
ตัวอย่างแตงกวาทั้งหมด โดยสารพิษตกค้างที่ตรวจพบในแตงกวาจําแนกได้ดังนี้ ตรวจพบสารพิษตกค้างมากกว่า 2 
ชนิด จํานวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ3.75ของตัวอย่างแตงกวาทั้งหมด วัตถุมีพิษที่ตรวจพบมีจํานวน11ชนิด 
(ตารางที่3) ส่วนใหญ่ที่พบ 3 อันดับได้แก่   metalaxyl , carbendazim และ cypermethrin  โดยตรวจพบร้อย
ละ6.01, 4.6และ 3.1 ของตัวอย่างแตงกวาทั้งหมด ตรวจพบ metalaxyl 8 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-0.14 มก./กก. 
ปริมาณที่พบไม่เกินค่าความปลอดภัย พบcarbendazim 6 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-0.08 มก./กก. ปริมาณที่พบ

 



 

เกินค่าความปลอดภัย4ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 6.3 ของตัวอย่างแตงกวาทั้งหมดพบ cypermethrin 4 ตัวอย่าง
ปริมาณ.0.01-0.05 มก./กก. ปริมาณที่พบไม่เกินค่าความปลอดภัย 
 
ตารางที ่3 สารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษในแตงกวา จํานวน 133.ตัวอย่าง พบ 19 ตัวอย่าง 
 
ชนิดของ
วัตถุมีพิษ 

 
ตัวอย่างท่ีพบ 

ปริมาณสารพิษ
ตกค้าง 

ตัวอย่างเกินค่า     
   ปลอดภัย 

 
   ค่า MRL มก./กก. 

  จํานวน   ร้อย
ละ 

 ( มก./กก.) จํานวน ร้อยละ Codex EU Japan 

cypermethrin 4 3.1 0.01-0.05 0 0 0.07 0.2 0.5 

 acephate 1 0.8 0.06 1 1.6 - 0.02 5 

acetamiprid 1 0.8 0.03 0 0 - 0.3 2 

carbendazim 6 4.6 0.01-0.08 4 6.3 0.05 0.1 3 

carbofuran 1 0.8 0.01 0 0 - 0.02 0.5 

cymoxanil 1 0.8 0.05 0 0 - 0.5 2 

ethion 1 0.8 0.11 1 1.6 - 0.01 0.3 

metalaxyl 8 6.1 0.01-0.14 0 0 0.5 0.5 1 

omethoate 1 0.8 0.02 0 0 - - 1 

chlorpyrifos 1 0.8 0.04 - - - 0.05 0.05 

dimethoate 1 0.8 0.13 1 1.49 - 0.02 1.0 

-  วัตถุมีพิษไม่ได้กําหนดค่า  MRL 
 
แตงโม  ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จํานวน98 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 15 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ15.3 ของ
ตัวอย่างแตงโมทั้งหมด มีตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างเกินค่าปลอดภัย 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ5.34 ของตัวอย่าง
แตงโมท้ังหมด โดยสารพิษตกค้างที่ตรวจพบในแตงโมจําแนกได้ดังนี้ ตรวจพบสารพิษตกค้างมากกว่า 2 ชนิด 
จํานวน 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ3.1  ของตัวอย่างแตงโมทั้งหมด วัตถุมีพิษที่ตรวจพบมีจํานวน6ชนิด ๖(ตารางที่

 



 

4) ส่วนใหญ่ที่พบ 3 อันดับได้แก่  cypermethrin carbendazim และ methomyl  โดยตรวจพบร้อยละ7.1, 3.1
และ 2.0 ของตัวอย่างแตงโมทั้งหมด ตรวจพบ cypermethrin 7 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-0.06 มก./กก. ปริมาณที่
พบไม่เกินค่าความปลอดภัย พบ carbendazim 6 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01- 0.03 มก./กก. ปริมาณที่พบไม่เกินค่า
ความปลอดภัย พบ methomyl 2 ตัวอย่างปริมาณ.0.01-0.02 มก./กก. ปริมาณที่พบไม่เกินค่าความปลอดภัย 
 
ตารางที ่4  สารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษในแตงโม จํานวน 98 ตัวอย่าง พบ 15 ตัวอย่าง 
 

ตัวอย่างที่พบ 

ปริมาณ
สารพิษ
ตกค้าง 

ตัวอย่างเกินค่าความ
ปลอดภัย 

ค่า MRL มก./กก. 

ชนิดวัตถุมีพิษ 
จํานวน ร้อยละ (มก./กก.) จํานวน ร้อยละ ญี่ปุ่น EU Codex 

cypermethrin 7 7.1 0.01-0.06 0 0 2 0.2 - 
Acephate 1 1.0 0.07 0 0 0.5 0.2 - 

Carbendazim 3 3.1 0.01-0.03 0 0.0 3 0.1 - 
Carbofuran 1 1.0 0.01 0 0.0 0.3 0.02 - 
Metalaxyl 1 1.0 0.02 0 0.0 0.2 0.2 0.2 
Methomyl 2 2.0 0.01-0.02 0 0.0 1 0.1 - 

-  วัตถุมีพิษไมไ่ด้กําหนดค่า  MRL 
 
 
บวบ  ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จํานวน102 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 18 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ17.6 ของ
ตัวอย่างบวบทั้งหมด มีตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างเกินค่าปลอดภัย 6 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ5.34 ของตัวอย่าง
บวบทั้งหมด โดยสารพิษตกค้างที่ตรวจพบในบวบจําแนกได้ดังนี้ ตรวจพบสารพิษตกค้างมากกว่า 2 ชนิด จํานวน 1 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ3.1  ของตัวอย่างบวบทั้งหมด วัตถุมีพิษที่ตรวจพบมีจํานวน6ชนิด (ตารางที่5) ส่วนใหญ่ที่
พบ 3 อันดับได้แก่  cypermethrin carbendazim และ methomyl  โดยตรวจพบร้อยละ7.1, 3.1และ 2.0 ของ
ตัวอย่างบวบทั้งหมด ตรวจพบ cypermethrin 7 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-0.06 มก./กก. ปริมาณที่พบไม่เกินค่า
ความปลอดภัย พบcarbendazim 6 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01- 0.03 มก./กก. ปริมาณที่พบไม่เกินค่าความปลอดภัย 
พบ methomyl 2 ตัวอย่างปริมาณ.0.01-0.02 มก./กก. ปริมาณที่พบไม่เกินค่าความปลอดภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางที ่5  สารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษในบวบ จํานวน 102 ตัวอย่าง พบ 18 ตัวอย่าง 
 

ตัวอย่างที่พบ 

ปริมาณ
สารพิษ
ตกค้าง 

ตัวอย่างเกินค่า
ความปลอดภัย 

ค่า MRL มก./กก. 

ชนิดวัตถุมีพิษ 
จํานวน ร้อย

ละ 
(มก./กก.) จํานวน ร้อยละ ญี่ปุ่น EU Codex 

cypermethrin 10 9.8 0.04-0.14 2 4.6 0.05 0.2 0.07 
Carbendazim 1 1.0 0.02 0 0.0 - 0.1 3 
Epoxiconazole 1 1.0 0.02 0 0.0 - 0.05 0.2 

Methomyl 2 2.0 0.01 0 0.0 3 0.1 - 
Thiabendazole 1 1.0 0.01 0 0.0 0.5 0.02 - 

chlorpyrifos 3 2.9 0.03-0.18 1 0.9 - 0.05 - 
-  วัตถุมีพิษไมไ่ด้กําหนดค่า  MRL 
 

มะระ  ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จํานวน107 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 24 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ22.43 
ของตัวอย่างมะระทั้งหมด มีตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างเกินค่าปลอดภัย 12 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ11.21 ของ
ตัวอย่างมะระทั้งหมด โดยสารพิษตกค้างที่ตรวจพบในมะระจําแนกได้ดังนี้ ตรวจพบสารพิษตกค้างมากกว่า 2 ชนิด 
จํานวน 7 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 6.5  ของตัวอย่างมะระทั้งหมด วัตถุมีพิษที่ตรวจพบมีจํานวน 11 ชนิด( ตารางที่
6)  ส่วนใหญ่ที่พบ 2 อันดับได้แก่  cypermethrin  และ metalaxyl โดยตรวจพบร้อยละ10.3 และ  3.1 ของ
ตัวอย่างมะระทั้งหมด ตรวจพบ cypermethrin 7 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.03-0.3 มก./กก. ปริมาณที่พบเกินค่าความ
ปลอดภัยจํานวน 9 ตัวอย่าง พบ metalaxyl  4 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01- 0.03 มก./กก. ปริมาณที่พบไม่เกินค่า
ความปลอดภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ตารางที ่6  สารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษในมะระ จํานวน 107 ตัวอย่าง พบ 24 ตัวอย่าง 
 

ตัวอย่างที่พบ 

ปริมาณ
สารพิษ
ตกค้าง 

ตัวอย่างเกินค่าความ
ปลอดภัย 

ค่า MRL มก./กก. 

ชนิดวัตถุมีพิษ 
จํานวน ร้อย

ละ 
มก./กก. จํานวน ร้อย

ละ 
ญี่ปุ่น EU Codex 

cypermethrin 11 10.3 0.03-0.3 9 8.4 0.05 0.2 0.07 
Carbaryl 1 0.9 0.01 0 0.0 10 0.5 - 

Carbendazim 3 2.8 0.01-0.13 1 0.9 3 0.1 - 
Dimethoate 1 0.9 0.01 0 0.0 1 - - 

Epoxiconazole 1 0.9 0.01 0 0.0 - 0.5 - 
Metalaxyl 4 3.7 0.01-0.04 0 0.0 - 0.05 0.2 
Methomyl 2 1.9 0.01-0.02 0 0.0 0.2 0.2 0.2 
Omethoate 2 1.9 0.02-0.03 0 0.0 2 - - 

Parathion-methyl 1 0.9 0.07 1 0.9 1 0.02 - 
acephate 1 0.9 0.24 0 0.0 0.5 0.02 - 
diazinon 3 2.8 0.01-0.47 1 0.9 0.1 0.01 - 

-  วัตถุมีพิษไมไ่ด้กําหนดค่า  MRL 
 

 ฟักเขียว  ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจํานวน 81 ตัวอย่าง พบ chlorpyrifos 2 ตัวอย่างปริมาณ 0.05-0.09  
มก./กก. คิดเป็นร้อยละ2.47 ของตัวอย่างฟักเขียวทั้งหมด มีตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างเกินค่าปลอดภัย 1 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ1.23 ของตัวอย่างฟักเขียวทั้งหมด(ตารางที่ 7)  
 
ตารางที ่7  สารพิษตกค้างของวัตถมุีพิษในฟักเขียว จํานวน 81 ตัวอย่าง พบ 2 ตัวอย่าง 

 

ตัวอย่างที่พบ 

ปริมาณ
สารพิษ
ตกค้าง 

ตัวอย่างเกินค่าความ
ปลอดภัย 

ค่า MRL มก./กก. 

ชนิดวัตถุมีพิษ 
จํานวน ร้อย

ละ 
(มก./กก.) จํานวน ร้อยละ ญี่ปุ่น EU Codex 

chlorpyrifos 2 2.47 0.05-0.09 2 2.47 0.01 0.05 - 
-  วัตถุมีพิษไมไ่ด้กําหนดค่า  MRL 

 
ฟักทอง  ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจํานวน 38 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบสารพิษตกค้างในทุกตัวอย่าง สาเหตุอาจ
เนื่องจากฟักทองเป็นพืชที่มีอายุต้ังแต่ปลูกถึงการเก็บเกี่ยวนาน 4-5 เดือน เมื่อเทียบกับพืชตระกูลแตงชนิดอ่ืนซึ่งมี
อายุการปลูกถึงเก็บเกี่ยวที่สั้นกว่าเพียง 1-3 เดือน  

 



 

        จากผลการทดลองทั้งหมดพบว่า cypermethrin เป็นสารที่พบมากที่สุดในตัวอย่างพืชตระกูลแตงทั้ง 6ชนิด 
โดยพบในมะระ 11 ตัวอย่าง บวบ 10 ตัวอย่าง แตงโม 7 ตัวอย่าง และแตงกวา 4 ตัวอย่างและพบเกินค่าความ
ปลอดภัย11 ตัวอย่างเมื่อเทียบกับค่า Codex MRL  สารที่พบมากเป็นอันดับสองได้แก่ carbendazim โดยพบใน
แตงกวา6 ตัวอย่าง มะระ 3 ตัวอย่าง แตงโม 3ตัวอย่าง และบวบ 1 ตัวอย่าง พบเกินค่าความปลอดภัย4ตัวอย่างใน
แตงกวาเมื่อเทียบกับค่า Codex MRLและ 1 ตัวอย่างในมะระเมื่อเทียบกับ EU-MRL   มะระเป็นพืชที่ตรวจพบ
สารพิษตกค้างมากที่สุดในพืชตระกูลแตงทั้งหมด โดยพบจํานวนตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างมากที่สุดถึงร้อยละ
22.4 และมีตัวอย่างที่เกินค่าความปลอดภัยสูงที่สุดถึงร้อยละ11.21 
          
สรุปผลการทดลอง :   
        จากผลการสํารวจตัวอย่างพืชตระกูลแตงจํานวน 6 ชนิด แก่ แตงกวา แตงโม บวบ มะระ ฟักเขียวและ
ฟักทอง จํานวนรวม 566 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง77 ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ13.6ของตัวอย่างทั้งหมด พบ
ตัวอย่างเกินค่าปลอดภัย26ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 4.59 ตรวจพบสารพิษตกค้างมากกว่า 2 ชนิด จํานวน 14 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 2.47 มะระเป็นพืชที่ตรวจพบสารพิษตกค้างมากที่สุดในพืชตระกูลแตงทั้งหมด โดยพบ
จํานวนตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างมากที่สุดถึงร้อยละ22.4 และมีตัวอย่างที่เกินค่าความปลอดภัยสูงที่สุดถึงร้อยละ
11.21 ฟักทองเป็นพืชที่ตรวจไม่พบสารพิษตกค้างเลยในทุกตัวอย่าง cypermethrin เป็นสารที่พบบ่อยที่สุดใน
ตัวอย่างทั้งหมด และพบเกินค่าความปลอดภัยจํานวน 11 ตัวอย่าง รองลงมาได้แก่ carbendazim  พบเกินค่า
ปลอดภัย 5 ตัวอย่าง  จึงควรจะต้องเฝ้าระวังและแนะนําให้เกษตรกรใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม ไม่ใช้มากเกินความจําเป็นและเว้นระยะการใช้สารเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตตามคําแนะนําของฉลากวัตถุ
อันตราย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ อันจะทําให้ผลผลิตไทยปลอดภัยจากสารพิษ
สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ซึ่งส่งผลดีทั้งต่อเกษตรกรและผู้บริโภค เพื่อให้การเกษตรของไทยยั่งยืนสืบไป 
 
การนําผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน ์:  

1. ได้ข้อมูลพื้นฐานชนิดและปริมาณสารพิษตกค้าง ในการตรวจติดตามเฝ้าระวังการใช้สารในพืช
ตระกูลแตง เพื่อนําไปใช้ในการควบคุม กํากับ การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

2. ได้ทราบสถานการณ์การใช้สารเคมีในพืชตระกูลแตง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการ
กําหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง 

กลุ่มกีฏและสตัววิทยา. 2553. คําแนะนําการป้องกันกําจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช. กรมวิชาการเกษตร 
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