
    รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุดปี 2555             

 
1. ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักขะแยงในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
2. โครงการวิจัย     ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ E.coli และ Salmonella spp. 
    กิจกรรม          ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ E.coli และ Salmonella spp. และ  
           สารพิษตกค้างในระบบการผลิตผักขะแยงจังหวัดอุบลราชธานี 
     กิจกรรมย่อย      ศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ E.coli และ Salmonella spp. และ  
           สารพิษตกค้างในระบบการผลิตผักขะแยงจังหวัดอุบลราชธานีเกษตรเขตที่ 4 
3.ชื่อการทดลองภาษาไทย  ศึกษาพิษตกค้างของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผักขะแยงที่ผลิตและ      
                                  จ าหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี   
4. คณะผู้ด าเนินงาน   
    หัวหน้าการทดลอง   นางสาวสุพัตรา สุภาการ   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่   
    ผู้ร่วมงาน  นางนาตยา จันทร์ส่อง     ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
   นางนวลจันทร์ ศรีสมบัติ    ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
   นายอิทธิพล บ้งพรม   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 
                        นางสุภาพร บ้งพรม      ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่    
                               นางโสภิตา  สมคิด      ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่   
 

 
บทคัดย่อ 

 
 ตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผักขะแยงที่ผลิต
และจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2555 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักขะแยง
จากแปลงเกษตรกรต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 30 ตัวอย่าง และเก็บ
ตัวอย่างผักขะแยงจากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 30 ตัวอย่าง เป็นระยะเวลา 
2 ปี รวมทั้งหมด 120 ตัวอย่าง แล้วน ามาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในห้องปฏิบัติการส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 พบว่าจากจากตัวอย่างผักขะแยงทั้งหมด 120 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 98 
ตัวอย่าง คิดเป็น 82% ของตัวอย่างทั้งหมด และพบเกินค่า MRL จ านวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ของ
ตัวอย่างทั้งหมด จากข้อมูลตัวอย่างผักขะแยงที่เก็บมาจากแปลงเกษตร จ านวน 60  ตัวอย่าง พบสารพิษ
ตกค้าง 46 ตัวอย่าง คิดเป็น 77%  และพบเกินค่า MRL 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ของตัวอย่างทั้งหมด 
โดยชนิดสารที่พบมากที่สุด คือ chlorpyrifos 43 ตัวอย่าง คิดเป็น 72% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และ
พบเกินค่า MRL 13 ตัวอย่าง คิดเป็น 22% ของตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ ล าดับที่ 2 พบสาร cypermethrin  
12 ตัวอย่าง คิดเป็น 20% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า MRL  2 ตัวอย่าง คิดเป็น 3% ของ



ตัวอย่างที่พบสารชนิดและตัวอย่างผักขะแยงที่เก็บมาจากตลาด จ านวน 60  ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 52 
ตัวอย่าง คิดเป็น 87% และพบเกินค่า MRL 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ของตัวอย่างทั้งหมดโดยชนิดสารที่
พบมากที่สุด คือ chlorpyrifos  41 ตัวอย่าง คิดเป็น 68% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า 
MRL 8 ตัวอย่าง คิดเป็น 13% ของตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ ล าดับที่ 2 พบสาร cypermethrin  22 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 37% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 7 ตัวอย่าง คิดเป็น 12% ของตัวอย่างที่พบ
สารชนิดนี้  และชนิดสารที่พบมากที่สุด chlorpyrifos 84 ตัวอย่าง คิดเป็น 70% ของตัวอย่างที่พบสาร
ทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 21 ตัวอย่าง  คิดเป็น 18% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด สาร cypermethrin  
34 ตัวอย่าง คิดเป็น 28% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 8% ของ
ตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ รองลงมาพบสาร Lamda-cyhalothrin 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 8% ของตัวอย่างที่พบ
สารทั้งหมด 

 
ค าน า 

 
ผักขะแยง (Limophila aromatica) หรือกะแยง (อีสาน) ผักพาย(เหนือ) กระออม (เขมร) เป็น

ไม้ล้มลุกขึ้นในน้ าหรือที่ชื้นแฉะ ตั้งตรง หรือทอดเลื้อยที่ปลายกิ่ง ล าต้นอวบน้ าเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2 -0.35 
เซนติเมตร สีขาวถึงแกมเขียวอ่อน ที่ข้อล่างๆ มีรากงอก มีขนยาว ใบเดี่ยวออกรอบล าต้นที่ข้อมี 2 -3 ใบ มี
ต่อมน้ ามัน ผักขะแยงใช้รับประทานได้ทั้งล าต้น ยอดอ่อน ใบอ่อน มีกลิ่นหอมนิยม ใช้เป็นผักปรุงรส แต่ง
กลิ่น แกงหน่อไม้ ต้มส้มปลา กบ แกงอ่อม หรือรับประทานเป็นผักสด จิ้มน้ าพริก ส้มต า ลาบ ก้อย ซุป 
สรรพคุณทางยา ผักขะแยงมีรสเผ็ดร้อน ใช้ขับลม ช่วยให้เจริญอาหาร เป็นยาระบายอ่อนๆ แก้อาการบวม 
แก้คัน และลดไข้ ผักขะแยง พบทั่วไปในท้องทุ่งนาหน้าฝน มีการเก็บมาจ าหน่ายในตลาดท้องถิ่น แต่จะออก
ดอกในช่วงฤดูหนาว เนื่องจากผักขะแยงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จึงมีการปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจให้มีผลผลิต
จ าหน่ายทั้งปี ประเทศไทยมีแหล่งปลูกผักขะแยงเพ่ือการค้าในพ้ืนที่จังหวัดอยุธยา นครปฐม ยโสธร แต่แหล่ง
ผลิตที่ส าคัญอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์ปัจจุบัน ในปี 2551 ประเทศไทย มีการส่งออกผักขะแยงไป
ต่างประเทศเฉพาะผู้ที่มีใบรับรองสุขอนามัยพืชรวม 25 ประเทศ ส่วนใหญ่เป็นประเทศแถบยุโรปที่ส าคัญ 
ได้แก่ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์  มีปริมาณการส่งออกทั้งสิ้น 30,665 กิโลกรัม  มูลค่า 2.1 ล้านบาท 
จากผู้ประกอบการ จ านวน 36 ราย (ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2551)  และพบว่ามีการส่งออก
ไปประเทศเพ่ือนบ้านที่มีชายแดนติดกับประเทศไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง แต่ไม่มีการ
รายงานข้อมูลการส่งออก   

จังหวัดอุบลราชธานีเป็นแหล่งปลูกผักขะแยงเป็นพืชเศรษฐกิจมานานกว่า 10 ปี ในพื้นที่บ้านวังยาง 
ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในปี 2552 มีเกษตรกรปลูกผักขะแยงเป็นพืช
เศรษฐกิจหลักของครอบครัวมากกว่า 100 ครอบครัว พื้นที่รวม 150 ไร่ (อุทิศ, 2552) มีผลผลิตออกสู่ตลาด
วันละ 8 ตัน รายได้รวม  2,000 บาท/วัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพ้ืนที่ปีละไม่ต่ ากว่า 10 ล้าน
บาท สภาพการผลิตผักขะแยงของเกษตรกรในพ้ืนที่นิยมผลิตเพ่ือการค้าที่สามารถเก็บเกี่ยวในช่วงเดือน



ธันวาคม-กรกฎาคม จะไม่นิยมเก็บเกี่ยวในเดือนสิงหาคม เพราะราคาต่ ามาก เนื่องจากมีผักขะแยงจากท้อง
นาในธรรมชาติเข้าสู่ตลาด ปัญหาในการผลิตของผักขะแยง คือ มีการใช้ปุ๋ยเคมีในอัตราสูง และพบการเข้า
ท าลายของหนอนกระทู้ผัก หนอนใยผัก โคนต้นด า  และเกษตรกรใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัด ได้แก่ 
สกายควิก (cyhalothrin) แลนเนท (methomyl) และอ่ืนๆ โดยฉีดพ่นเพ่ือเป็นการป้องกันไว้ก่อน และมี
การเก็บเกี่ยวหลังฉีดพ่น 3-  วัน ไม่ให้ความส าคัญในการเว้นช่วงการเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัย ซึ่งเป็นการใช้
สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชมากเกินความจ าเป็น ขาดความรู้ในการใช้สารเคมี เสี่ยงต่อการมีสารพิษตกค้าง
ในผลผลิต เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม การผลิตไม่เข้าสู่ระบบการจัดการคุณภาพพืช (GAP)  
(นวลจันทร์, 2552)   จากปัญหาการปนเปื้อนของสารพิษตกค้างดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบความเชื่อมั่น
ในมาตรฐานระบบตรวจสอบรับรองระบบคุณภาพพืช สินค้าเกษตรมีความจ าเป็นต้องมีระบบการผลิตที่
สามารถสอบทวนย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอนการผลิตจากแหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค (นนทพันธุ์, 2552) จาก
นโยบายครัวของโลก ได้เน้นให้เกษตรกรผู้ผลิตต้องมีคุณภาพชีวิต และรายได้ที่มั่นคง ผู้บริโภคทั้งในและ
ต่างประเทศต้องได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยปราศจากสารพิษตกค้างภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 25 7) จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้
สามารถผลิตผักขะแยงให้มีคุณภาพปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง การผลิตคุ้มค่าต่อการลงทุน ผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคปลอดภัย มีระบบการผลิตที่สามารถใช้เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรต่อไป  ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูล
ด้านการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในผลผลิตผักขะแยง
ที่ผลิตและจ าหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี    
 ดังนั้นการศึกษาพิษตกค้างของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผลผลิตผักขะแยงจากแหล่งผลิตและ
แหล่งจ าหน่ายในพ้ืนที่ร่วมกับส ารวจการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช จะท าให้ได้ข้อมูลพื้นฐานด้านการใช้สาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช โรคและแมลงศัตรูพืช ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างที่ตรวจพบในผลผลิต ซึ่งจะ
น าไปสู่งานวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตต่อไป  นอกจากนี้ยังได้ข้อมูลด้านการเฝ้าระวังความ
เสี่ยงจากสารพิษตกค้างในผลผลิตผักขะแยง เพ่ือแจ้งเตือนผู้บริโภค เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 
และตระหนักถึงพิษภัย สุดท้ายจะน าไปสู่การเชื่อมโยงกับระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช เพ่ือให้
เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย   

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 

1. เครื่องแก้ว ได้แก่ ขวดใส่ตัวอย่างขนาด 250 มิลลิลิตร Syring 5 มิลลิลิตร, separatory 

funnel, volumetric flask, Erlenmeyer funnel, beaker, cylinder, round bottom flask, 

chromatographic column, pipette และ vial 2 มิลลิลิตร 

2. เครื่องมือ ได้แก่ 



2.1 เครื่องสกัดสารโดยการปั่นความเร็วสูง (Homogenizer) 

2.2 เครื่องลดปริมาตรด้วยสุญญากาศ (Rotary Evaporator) 

2.3 เครื่องเป่าแห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน (N-evaporator) 

2.4 เครื่องเขย่าแบบกรวยแยก (Separatory funnel shaker) 

2.5 เครื่องเขย่า (Shaker) 

2.6 เครื่องชั่ง (Analytical Balance) 

2.7 ตู้อบ (Oven) 

2.8 ตู้แช่น้ าแข็ง (deep freeze) 

2.9 เตาเผา (Furnace) 

2.10 เครื่องผสมสาร 

2.11 เครื่องตรวจวิ เคราะห์สารพิษตกค้าง Gas Chromatograph (GC) หัวตรวจวัดชนิด 

Electron Capture Detector (ECD) และ Flame Photometric Detector (FPD) 

3. สารเคมีและวัสดุ 

3.1 สารพิษมาตรฐาน (Pesticide Standard) 

   -ก ลุ่ ม อ อ ร์ ก า โน ฟ อ ส เฟ ต  (Organophosphate)  20 ช นิ ด  ได้ แ ก่  dichlorvos, 

methamidophos, mevinphos, diazinon, dicrotophos, monocrotophos, dimethoate, 

pirimiphos-methyl, parathion-methyl, chlorpyrifos, pirimiphos-ethyl, malathion, 

fenitrothion, tokuthion, profenofos, ethion, triazophos, EPN, phosalone และ azinphos-ethyl 

  -กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (Organochlorine) 4 ชนิดได้แก่ dicofol, beta-endosulfan, 

alfaendosulfan, sulphate-endosulfan 

  -ก ลุ่ ม ไพ รี ท ร อ ย ด์  (Pyrethoid) 6 ช นิ ด  ได้ แ ก่  lamda-cyhalothrin, cyfluthrin, 

permethin, fenvalerate, deltamethrin และ cypermethrin 

 3.2 ตัวท าละลาย (Solvent) ชนิด AR grade ส าหรับสกัดสารพิษตกค้าง ได้แก่ acetone, 

hexane, ethyl acetate, dichloromethane 

 3.3 ตัวท าละลาย (Solvent) ชนิด PR grade ส าหรับละลายสารมาตรฐาน และตัวอย่างก่อนเข้า

เครื่อง Gas Chromatograph (GC) ได้แก่ ethyl acetate, hexane, methanol, acetonitrile และ iso-

octane  

 3.4 สารเคมีอ่ืนๆ ชนิด AR grade ได้แก่ sodium sulfate, silica gel, sodium chloride 

 3.5 วัสดุ ได้แก่ glass wool กระดาษกรอง whatman no. 1 



วิธีการ 

1.  คัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกผักขะแยงและสัมภาษณ์ข้อมูล  
    1.1 คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเป็นตัวแทนผู้ผลิตผักขะแยงให้ครอบคลุมในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 

จ านวน 30 ราย 
        1.2 สัมภาษณ์ข้อมูลการผลิต การปฏิบัติดูแลรักษา การป้องกันก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช การใช้สาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร เช่น โรคและแมลงศัตรูพืชที่พบ ชนิดสารที่ใช้เพ่ือป้องกันก าจัด อัตราที่ใช้ 
ระยะเวลาที่ใช้ครั้งสุดท้ายก่อนการเก็บเก่ียว ฯลฯ  

2.  สุ่มเก็บตัวอย่างผักขะแยงเพื่อตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 60 ตัวอย่าง (ระยะเวลา 2 ปี) 
         2.1 เก็บตัวอย่างผักขะแยงจากแปลงเกษตรกรที่สัมภาษณ์ ในข้อ 1 จ านวน 30 รายๆ ละ 1 ตัวอย่าง 

รวม 30 ตัวอย่าง  

2.2 สุ่มเก็บตัวอย่างจากแหล่งจ าหน่าย จ านวน 30 ตัวอย่าง  

2.3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างพืช ตามคู่มือการให้บริการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายและ

สารพิษตกค้าง (กองวัตถุมีพิษการเกษตร, 25 5)   

3.  ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักขะแยง 60 ตัวอย่าง (ระยะเวลา 2 ปี) 

        ใช้วิธีวิเคราะห์รวมของ Steinwander (1958) เพ่ือวิเคราะห์สารพิษกลุ่มออแกโนฟอสเฟต ออแกโน

คลอรีน และไพรีทรอยส์ โดยใช้เครื่อง Gas Chromatograph และ สารกลุ่มคาร์บาเมท โดยใช้เครื่อง High 

Performance Liquid Chromatograph 

          3.1 การเตรียมตัวอย่างผักขะแยง สุ่มตัวอย่างผักขะแยงมาปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันชั่งตัวอย่างใส่

ถุงพลาสติกเก็บไว้ในตู้แช่แข็ง 

3.2 การสกัดสารพิษตกค้าง  

3.2.1 การสกัดสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในผักขะแยง ใช้วิธีวิเคราะห์รวมของ 

Steinwandter (1985) ชั่งตัวอย่างผักขะแยงที่หั่นแล้วปริมาณ 25 กรัม เติม acetone 50 มิลลิลิตร 

dichloromethane 40 มิลลิลิตร และ sodium chloride 8 กรัม น ามากลั่นปั่นด้วยเครื่อง Homogenizer 

นาน 1 นาที เทสารละลายที่สกัดไดลงใน Erlenmeyer flask เติม sodium sulphate 15 กรัม ซึ่งก่อนใช้

ต้องน ามาเผาที่อุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง แล้วอบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส นาน 3 

ชั่วโมง ตั้งไว้ให้เย็นใน desiccator เพ่ือดูดความชื้น ตั้งพักไว้ 10 นาที แล้วน ามากรองผ่าน sodium sulfate 

เพ่ือดูดความชื้นอีกครั้งหนึ่ง น าไปลดปริมาตร ด้วยเครื่อง Rotary evaporator หลังจากนั้น น าสิ่งสกัดมา

ปรับปริมาตรด้วย ethyl acetate 5 มิลลิลิตร ใช้ pipette ดูดสารละลาย 1 มิลลิลิตร จากสารละลายที่ปรับ 

5 มิลลิลิตร ใส่ในขวด vial แล้วน าไปตรวจวิเคราะห์หาสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตโดยใช้เครื่อง 



Gas Chromatograph (GC) หัวตรวจวัดชนิด Flame Photometric Detector (FPD) และจากสารละลาย 

5 มิลลิลิตร ที่ได้นี้สามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มไพรี

ทรอยด์ได้ดังนี้ 

3.2.2  การสกัดสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และ กลุ่มไพรีทรอยด์ในผักขะแยง ใช้ 

pipette ดูดสารละลายปริมาณ 2 มิลลิลิตร จากข้อ 2.2.1 ใส่ใน tube ขนาด 5 มิลลิลิตร น ามาลดปริมาตร

ให้เกือบแห้งโดยเครื่อง N-evaporator แล้วน าไปขจัดสิ่งปนเปื้อนโดยการ clean up ด้วยวิธี column 

chromatography ก่อนน าไปวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และไพรีทรอยด์ ตามขั้นตอน

ต่อไปนี้ 

 ขั้นตอนการ clean-up โดยใช้วิธี column chromatography ชั่ง silica gel ที่ 

deactivated แล้ว จ านวน 1 กรัม ก่อนใช้ต้องน ามาเผาที่อุณหภูมิ 450 องศาเซลเซียส นาน 5 ชั่วโมง แล้ว

อบที่อุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง ตั้งไว้ให้เย็นใน desiccators แล้วน ามา deactivated 

ด้วยน้ า 10% ใส่ลงในคอลัมน์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร ยาว 7.5 เซนติเมตร ที่รองรับด้านล่าง

ด้วย Na2SO4 สูง 1 เซนติเมตร และปิดทับ silica gel สูง 1 เซนติเมตร ชะ (elute) column ให้อ่ิมตัวด้วย 

hexane (PR) 5 มิลลิลิตร 

 น าสารละลายตัวอย่าง 2 มิลลิลิตร ที่ลดปริมาตรแล้วมาเติมสารผสม hexane: 

dichloromethane (PR) อัตราส่วน 4:1 ปริมาณ 5 มิลลิลิตร แล้วค่อยๆ ชะสารละลายตัวอย่างลงใน 

column และรองรับสารละลายที่ผ่าน column ด้วย round bottom flask หลังจากนั้นชะ column ด้วย

สารผสม hexane: dichloromethane (PR) อัตราส่วน 1:1 ปริมาณ 8 มิลลิลิตร อีกครั้งหนึ่ง 

 น าสารละลายที่อยู่ใน round bottom flask มาลดปริมาตรจนเกือบแห้ง ด้วยเครื่อง 

Rotary evaporator น าสารละลายที่ลดปริมาตรแล้ว มาปรับปริมาตรด้วย hexane (PR) 1 มิลลิลิตร น าไป

ตรวจหาสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และไพรีทรอยด์ โดยเครื่อง Gas Chromatograph (GC) ที่มี

หัวตรวจชนิด Electron Capture Detector (ECD) 

 

3.3 การวิเคราะห์สารพิษตกค้างในตัวอย่างผักขะแยง 

3.3.1 การวิเคราะห์หาชนิด และปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 

ใช้ pipette ดูดสารละลายตัวอย่างที่ผ่านการสกัดจากข้อ 3.2.1 จ านวน 1 มิลลิลิตร 

ใส่ในขวด vial แล้วน าไปตรวจหาสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต โดยมีรายการของสารพิษมาตรฐาน

ที่ตรวจวิเคราะห์ดังนี้ 



ก ลุ่ ม อ อ ร์ ก า โน ฟ อ ส เฟ ต  20 ช นิ ด  ได้ แ ก่  dichlorvos, methamidophos, 

mevinphos, diazinon, dicrotophos, monocrotophos, dimethoate, pirimiphos-methyl, 

parathion-methyl, chlorpyrifos, pirimiphos-ethyl, malathion, fenitrothion, tokuthion, 

profenofos, ethion, triazophos, EPN, phosalone และ azinphos-ethyl 

การตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง GC ยี่ห้อ Agilant รุ่น 6890N หัวตรวจวัดชนิด FPD 

ใช้ column DB-1701 ยาว 30 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.32 มิลลิเมตร สารเคลือบหนา 0.25 

ไมครอน และปรับสภาวะการท างานของเครื่องดังนี้  

ใช้การท างานควบคุมอุณหภูมิเครื่องแบบ temperature program oven  

-Oven temperature initial 90 0C คงระยะเวลาไว้นาน 1.0 นาท ี

-เพ่ิม temperature จาก 90 0C เป็น 210 0C อัตรา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 45 
0C/นาที คงอุณหภูมิไว้ที่ 210 0C เวลานาน 3 นาที 

-เพ่ิม temperature จาก 210 0C เป็น 250 0C อัตรา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 5 
0C/นาที คงอุณหภูมิไว้ที่ 250 0C เวลานาน 3 นาที 

-เพ่ิม temperature จาก 250 0C เป็น 270 0C อัตรา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 5 
0C/นาที คงอุณหภูมิไว้ที่ 270 0C เวลานาน 4 นาที 

-รวมเวลา 25.66 นาท ี

Inlet 250 0C, splitless mode Detector 270 0C 

Carrier gas : Helium flow 1.6 มิลลิลิตร/นาที 

Make up gas : Nitrogen flow 60 มิลลิลิตร/นาที 

Air flow : 90 มิลลิลิตร/นาที 

Hydrogen flow : 75 มิลลิลิตร/นาที 

3.3.2 การตรวจหาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่ม

ไพรีทรอยด์ 

ใช้ pipette ดูดสารละลายตัวอย่างที่ผ่านการสกัดจากข้อ 3.2.2 จ านวน 1 มิลลิลิตร 

ใส่ขวด vial แล้วน าไปตรวจหาสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และไพรีทรอยด์ โดยมีรายการของ

สารพิษมาตรฐานที่ตรวจวิเคราะห์ดังนี้ 

กลุ่ มออร์ก าโนคลอรีน  4 ชนิ ด  ได้ แก่  dicofol, alfa-endosulfan, sulphate-

endosulfan และ beta-endosulfan 



กลุ่ ม ไพรีทรอยด์  6 ชนิ ด  ได้ แก่  lamda-cyhalothrin, cyfluthrin, permethin, 

fenvalerate, deltamethrin และ cypermethrin 

การตรวจวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง GC ยี่ห้อ Agilant รุ่น 6890N หัวตรวจวัดชนิด ECD 

ใช้ column DB-1 ความยาว 30 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 0.32 มิลลิเมตร สารเคลือบหนา 

0.25 ไมครอนและปรับสภาวะการท างานของเครื่องดังนี้ 

ใช้การท างานควบคุมอุณหภูมิเครื่องแบบ temperature program oven  

-Oven temperature initial 90 0C คงระยะเวลาไว้นาน 2.0 นาท ี

-เพ่ิม temperature จาก 90 0C เป็น 230 0C อัตรา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 10 
0C/นาที คงอุณหภูมิไว้ที่ 230 0C เวลานาน 5 นาที 

-เพ่ิม temperature จาก 230 0C เป็น 240 0C อัตรา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 3 
0C/นาที คงอุณหภูมิไว้ที่ 240 0C เวลานาน 3 นาที 

-เพ่ิม temperature จาก 240 0C เป็น 270 0C อัตรา การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 15 
0C/นาที คงอุณหภูมิไว้ที่ 270 0C เวลานาน 3 นาที 

-รวมเวลา 31.00 นาท ี

Inlet 250 0C, splitless mode Detector 280 0C 

Carrier gas : Helium flow 1.8 มิลลิลิตร/นาที 

Make up gas : Nitrogen flow 65 มิลลิลิตร/นาที 

3.3.3 การค านวณหาปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่างจากการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC 

โดยการเปรียบเทียบค่า Retention time และพ้ืนที่ใต้ peak ระหว่างสารละลาย

ตัวอย่างและสารละลายมาตรฐาน โดยใช้สมการต่อไปนี้ 

R = CAs VD/WAstd 

เมื่อ R     = สารพิษตกค้างในตัวอย่าง (หน่วยเป็น มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

     C     = ความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐาน (หน่วยเป็นไมโครกรัม/มิลลิกรัม) 

 As    = peak area ของสารละลายตัวอย่าง 

 Astd = peak area ของสารละลายมาตรฐาน 

 W    = น้ าหนักของตัวอย่าง (หน่วยเป็นกิโลกรัม) 

 V     = ปริมาตรสุดท้าย (มิลลิลิตร) 

 D     = dilution factor 

3.4 แปรผลการวิเคราะห์ตามค่า MRL ของ Codex   EU MRL และ มกอช. 



3.5 สรุปผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักขะแยง 

3.6  จัดท าฐานข้อมูล  

3.7 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักขะแยงเพื่อใช้

เป็นทางเลือกในการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
 
ระยะเวลา  เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555 (2 ปี) 
สถานที่ด าเนินงาน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

 

    ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

จากผลการด าเนินการ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555) สุ่มเก็บตัวอย่างผักขะแยงจากแปลง
เกษตรกรต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 60 ตัวอย่าง และเก็บตัวอย่าง
ผักขะแยงจากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 60 ตัวอย่าง น ามาตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างในห้องปฏิบัติการส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 พบว่า  
 จากตัวอย่างผักขะแยงทั้งหมด 120 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 98 ตัวอย่าง คิดเป็น 82% ของ
ตัวอย่างทั้งหมด และพบเกินค่า MRL จ านวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ของตัวอย่างทั้งหมด รายละเอียด
ในตารางที่ 1 โดยแยกรายละเอียดตามแหล่งที่มาของตัวอย่างได้ดังนี้ 

1. ตัวอย่างผักขะแยงที่เก็บมาจากแปลงเกษตร จ านวน 60  ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 46 
ตัวอย่าง คิดเป็น 77%  และพบเกินค่า MRL 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ของตัวอย่างทั้งหมด โดยชนิดสารที่
พบมากที่สุด คือ chlorpyrifos 43 ตัวอย่าง คิดเป็น 72% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า 
MRL 13 ตัวอย่าง คิดเป็น 22% ของตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ ล าดับที่  2 พบสาร cypermethrin  12 
ตัวอย่าง คิดเป็น 20% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า MRL  2 ตัวอย่าง คิดเป็น 3% ของ
ตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้  (ตารางที่ 1) 
   2. ตัวอย่างผักขะแยงที่เก็บมาจากตลาด จ านวน 60  ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 52 ตัวอย่าง คิด
เป็น 87% และพบเกินค่า MRL 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ของตัวอย่างทั้งหมดโดยชนิดสารที่พบมากที่สุด 
คือ chlorpyrifos  41 ตัวอย่าง คิดเป็น 68% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 8 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 13% ของตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ ล าดับที่ 2 พบสาร cypermethrin  22 ตัวอย่าง คิดเป็น 37% 
ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 7 ตัวอย่าง คิดเป็น 12% ของตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้  
(ตารางท่ี 1) 

3. ชนิดสารที่พบมากที่สุด chlorpyrifos 84 ตัวอย่าง คิดเป็น 70% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด 
และพบเกินค่า MRL 21 ตัวอย่าง  คิดเป็น 18% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด สาร cypermethrin  34 



ตัวอย่าง คิดเป็น 28% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 8% ของ
ตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ รองลงมาพบสาร Lamda-cyhalothrin 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 8% ของตัวอย่างที่พบ
สารทั้งหมด (ตารางท่ี 2)  

ผลจากการศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผักขะแยงพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า
เกษตรกรผู้ปลูกผักขะแยงมีการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชชนิดสารที่เกษตรกรใช้มากที่สุด คือ 
chlorpyrifos ตรวจพบสารพิษตกค้างเกินค่า MRL 25% ในตัวอย่างผักขะแยงที่เก็บจากแปลงเกษตรกรซึ่ง
เป็นตัวอย่างที่พร้อมจ าหน่าย และ 15%  ในตัวอย่างที่เก็บมาจากตลาด  

 
 
 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผักขะแยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555)   
 

แหล่งที่มา จ านวน ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง  จ านวนตัวอย่าง 
ตัวอย่าง ตัวอย่างทั้งหมด ไม่พบสารพิษตกค้าง พบสารพิษตกค้าง พบสารเกินค่า MRL  

แหล่งผลิต 
(แปลงเกษตรกร)*  

60 14 46(77%) 15(25%) 

แหล่งจ าหน่าย 
(ตลาดสด) 

60 8 52(87%) 15(25%) 

รวม 120 22 98(82%) 30(25%) 
* เป็นผักขะแยงที่เก็บและบรรจุพร้อมจ าหน่ายจากแปลง  
 

ตารางท่ี 2 ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างที่พบในผักขะแยง (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2555)   
 

 
จ านวน 

 
จ านวน 

ผลการวิเคราะห์ ค่า EU 
MRL 

ตัวอย่าง
ทั้งหมด 

ตัวอย่าง
พบสาร 

สารที่พบ/จ านวน ปริมาณที่พบ 
(มก./กก.) 

จ านวนตัวอย่าง
เกินค่า MRL 

(มก./กก.) 

120 98 chlorpyrifos 84(70%) 
cypermethrin 34(28%) 
Lamda-cyhalothrin 9(8%) 
Ttriazophos 2 
Profenofos 2 
Cyfluthrin 2 

0.01-6.45 
0.0002-9.64 
0.02-0.32 
0.13-0.29 
0.03-0.18 
0.04-0.19 

21(18%) 
9(8%) 

0 
0 
0 
0 

0.50* 
0.50** 

- 
- 

2.00** 
- 



Diazinon 1 
Deltamethrin 1 
Pirimiphos methyl 1 
Pirimiphos ethyl 1 

0.02 
0.0002 
1.62 
1.13 

0 
0 
0 
0 

- 
0.30** 

- 
- 

หมายเหตุ 
* = ค่า EU MRL(มก./กก.)ใช้ค่าก าหนดส าหรับ พริก 
** = ค่า EU MRL(มก./กก.)ใช้ค่าก าหนดส าหรับมะเขือเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการทดลองและค าแนะน า 
 

ตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผักขะแยงที่ผลิต
และจ าหน่ายในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554-2555 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างผักขะแยง
จากแปลงเกษตรกรต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 30 ตัวอย่าง และเก็บ
ตัวอย่างผักขะแยงจากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ ภายในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 30 ตัวอย่าง เป็นระยะเวลา 
2 ปี รวมทั้งหมด 120 ตัวอย่าง แล้วน ามาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในห้องปฏิบัติการส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 พบว่าจากจากตัวอย่างผักขะแยงทั้งหมด 120 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 98 
ตัวอย่าง คิดเป็น 82% ของตัวอย่างทั้งหมด และพบเกินค่า MRL จ านวน 30 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ของ
ตัวอย่างทั้งหมด จากข้อมูลตัวอย่างผักขะแยงที่เก็บมาจากแปลงเกษตร จ านวน 60  ตัวอย่าง พบสารพิษ
ตกค้าง 46 ตัวอย่าง คิดเป็น 77%  และพบเกินค่า MRL 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ของตัวอย่างทั้งหมด 
โดยชนิดสารที่พบมากที่สุด คือ chlorpyrifos 43 ตัวอย่าง คิดเป็น 72% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และ
พบเกินค่า MRL 13 ตัวอย่าง คิดเป็น 22% ของตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ ล าดับที่ 2 พบสาร cypermethrin  
12 ตัวอย่าง คิดเป็น 20% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า MRL  2 ตัวอย่าง คิดเป็น 3% ของ
ตัวอย่างที่พบสารชนิดและตัวอย่างผักขะแยงที่เก็บมาจากตลาด จ านวน 60  ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 52 
ตัวอย่าง คิดเป็น 87% และพบเกินค่า MRL 15 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ของตัวอย่างทั้งหมดโดยชนิดสารที่
พบมากที่สุด คือ chlorpyrifos  41 ตัวอย่าง คิดเป็น 68% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า 



MRL 8 ตัวอย่าง คิดเป็น 13% ของตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ ล าดับที่ 2 พบสาร cypermethrin  22 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 37% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 7 ตัวอย่าง คิดเป็น 12% ของตัวอย่างที่พบ
สารชนิดนี้  และชนิดสารที่พบมากที่สุด chlorpyrifos 84 ตัวอย่าง คิดเป็น 70% ของตัวอย่างที่พบสาร
ทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 21 ตัวอย่าง  คิดเป็น 18% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด สาร cypermethrin  
34 ตัวอย่าง คิดเป็น 28% ของตัวอย่างที่พบสารทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 8% ของ
ตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ รองลงมาพบสาร Lamda-cyhalothrin 9 ตัวอย่าง คิดเป็น 8% ของตัวอย่างที่พบ
สารทั้งหมด 
 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
 

   1. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผักขะแยง เพ่ือให้ปลอดภัย
จากสารพิษตกค้างและเป็นทางเลือกในการผลิตเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน 

     2. น าข้อมูลการตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิตผักขะแยงที่จ าหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานี เผยแพร่
ให้ผู้บริโภค รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ได้ทราบ และตระหนักถึงอันตราย  
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