
 

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2555 
 

1. ชุดโครงการวิจัย  :   วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2. โครงการวิจัย     :    การศึกษาเพ่ือการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของปริมาณสารพิษตกค้าง (MRLs) 
    กิจกรรม          :   ศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษในผักเพ่ือก าหนดค่าปริมาณ   
                           สูงสุดของปริมาณสารพิษตกค้าง (MRLs) 
3. ชื่อการทดลอง    :   วิจัยปริมาณสารพิษตกค้าง chlorpyrifos ในถั่วเหลืองฝักสดเพ่ือก าหนดค่า 
                             ปริมาณสูงสุดของสารพิษ [MRLs] ครั้งที่ 5และ6 

                :   Residue Trial of Chlorpyrifos  in Vegetable Soybean  to Establish 
                             Maximum Residue Limit [MRLs]   Trial 5 and 6 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  
   หัวหน้าการทดลอง  :  นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา    ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
   ผู้ร่วมงาน             :  นายปิยะศักดิ์  อรรคบุตร       ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
                              นางสาวชนิตา  ทองแซม        ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
                              นางสาววิสุทธิ  เชวงศรี         ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
5. บทคัดย่อ:   การศึกษาการสลายตัวของคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสดครั้งที่ 5 และ6        ได้ท า
แปลงทดลอง  ที่  อ าเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554  ถึงมกราคม 2555 และที่
อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  ระหว่างเดือนธันวาคม 2554   ถึง กุมภาพันธ์  2555  ตามล าดับ       
โดยท าการทดลองแบบ  Supervised Trial มี 2 การทดลอง คือ แปลงควบคุม และ  แปลงอัตราแนะน า 
( พ่นคลอร์ไพริฟอสชนิด 40% W/V EC อัตรา 50 มล.ต่อน้ า 20 ลิตรซึ่งเท่ากับ 100 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อ
น้ า100 ลิตรต่อไร่)   แปลงอัตราแนะน ามี 3 ซ้ า 7 กรรมวิธีซึ่งได้แก่ ระยะเวลาที่เก็บตัวอย่างถั่วเหลืองฝัก
สดมาวิเคราะห์สารพิษตกค้าง (0, 1, 3, 5, 7, 10 และ 14 วันภายหลังการพ่นคลอร์ไพริฟอสครั้งสุดท้าย)     
เริ่มพ่นคลอร์ไพริฟอสครั้งแรกเมื่อถั่วเริ่มติดฝักและพ่นทุก7วัน  รวม 3 ครั้ง  ผลแปลงทดลองครั้งที่ 5  
พบว่าเมื่อใช้สารในอัตราแนะน าถั่วเหลืองฝักสดมีคลอร์ไพริฟอสตกค้าง  2.13,  1.06,  0.84,  1.21,  
0.67,  0.26  และ  0.17  มก./กก.  ที่ระยะเวลา   0,  1,  3,  5,  7,  10และ 14 วันภายหลังการพ่นครั้ง
สุดท้ายตามล าดับ    ส่วนแปลงทดลองครั้งที่  6     พบว่าเมื่อใช้สารในอัตราแนะน าถั่วเหลืองฝักสดมี
คลอร์ไพริฟอสตกค้าง  2.51,  2.21,  1.22,  0.89,  0.46,  0.39  และ  0.26  มก./กก.  ที่ระยะเวลา   0,  
1,  3,  5,  7,  10และ  14 วันภายหลังการพ่นครั้งสุดท้ายตามล าดับ  แตเ่นื่องจากค่า Codex MRLs และ
Japan MRLs ของคลอร์ไพริฟอสใน peas (pod and immature seeds) ก าหนดไว้เท่ากันคือ 0.01 
มก./กก  ดังนั้นถ้าเกษตรกรใช้คลอร์ไพริฟอสกับถั่วเหลืองฝักสดตามค าแนะน าของฉลาก ก็ยังคงพบสาร
ตกค้างคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสดเกินค่า MRLs เพราะท่ีระยะ 14 วันภายหลังการพ่นครั้งสุดท้าย  
ถั่วเหลืองฝักสดมีคลอร์ไพริฟอสตกค้าง    0.17 - 0.26  มก./กก.  ดังนั้นการใช้คลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลือง



 

ฝักสดควรเว้นระยะก่อนการเก็บเก่ียวมากกว่า 14 วันเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นอุปสรรค
ในการส่งออก         
6. ค าน า : ถั่วเหลืองฝักสด (vegetable soybean) คือ ถั่วเหลืองที่น ามาบริโภคก่อนที่เมล็ดจะแก่
โดยทั่วไปจะเรียกว่าถั่วแระ ถั่วเหลืองฝักสดเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวญี่ปุ่น ซึ่งจะ
รับประทานเป็นกับแกล้มส าหรับเบียร์หรือไวน์ ญี่ปุ่นน าเข้าถั่วเหลืองฝักสดแช่แข็งจากไต้หวัน ไทยและจีน 
(สถาบันวิจัยพืชไร่ 2535) ในช่วงปีพ.ศ.2543-2546 ญี่ปุ่นน าเข้าถ่ัวเหลืองฝักสดปริมาณ 60,000-77,000 
ตันต่อปี  ในปีพ.ศ. 2546 ญี่ปุ่นน าเข้าถั่วเหลืองฝักสดจากไทยประมาณ 11,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 
700 ล้านบาท เนื่องจากญี่ปุ่นบริโภคถ่ัวเหลืองฝักสดมากเป็นอันดับหนึ่งจึงเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
ไว้โดยดูลักษณะภายนอกสวยงามเป็นอันดับแรก รสชาดรองลงมา ลักษณะที่ตลาดญี่ปุ่นต้องการ คือ ฝักมี
ขนาดใหญ่ความยาวไม่น้อยกว่า 4.5 ซม มี 2-3 เมล็ดต่อฝัก ฝักมีสีเขียวสด ไม่มีรอยต าหนิใด ๆ ขนบนฝัก
มีสีขาวหรือสีเทา(กองส่งเสริมพืชไร่นา,2535)   เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกเพ่ือส่งออกยังต้องน าเข้าจากไต้หวันและ
ญี่ปุ่น พันธุ์ที่น าเข้าถ้าสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมเมืองไทยก็จะมีการขยายพันธุ์เพื่อใช้ต่อไป 
ส าหรับพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าและส่งเสริมให้ปลูกเพ่ือบริโภคในประเทศได้แก่พันธุ์เชียงใหม่1 
ถั่วเหลืองฝักสดสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล ถ้ามีแหล่งน้ าเพียงพอ แต่ช่วงที่เหมาะสมอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม
ถึงมกราคม การปลูกในฤดูร้อนหรือฝนมักจะเกิดปัญหาดอกทะยอยบานเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนาน 
(มากกว่า 14 วัน) ท าให้การแก่ของฝักไม่พร้อมกันยากต่อการก าหนดวันเก็บเกี่ยวและเป็นเหตุให้ผลผลิต
ต่ า แมลงศัตรูท่ีส าคัญของถั่วเหลืองฝักสด ได้แก่ หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว (Beanfly) หนอนม้วนใบ
ถั่ว (Bean leaf roller)    เพลี้ยอ่อนถั่วเหลือง (Soybean aphid)    แมลงหวี่ขาว (Tobacco whitefly) 
และหนอนเจาะฝัก (Pod borer) เป็นต้น      ส าหรับโรคที่พบในถั่วเหลืองฝักสด ได้แก่       โรคใบจุดนูน 
โรคแอนแทรคโนส โรคราน้ าค้าง และโรคโคนต้นด า เป็นต้น (เอนก,2540) 
ถั่วเหลืองฝักสด จัดเป็นแหล่งอาหารโปรตีนชนิดหนึ่ง จากรายงานของกองส่งเสริมพืชไร่นา(2535) พบว่า
ถั่วเหลืองฝักสดมีโปรตีนร้อยละ 13.6   น้ ามันร้อยละ 6.3    แป้งร้อยละ 3.6   น้ าตาลร้อยละ 3.3      
เส้นใยร้อยละ 1.5 และความชื้นร้อยละ 66 นอกจากนี้ยังมีความส าคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมาก
ขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่สามารถส่งออกจึงได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ฝักและเมล็ดใหญ่ รสชาดหวาน
เหมาะแก่การบริโภคฝักสดเป็นการใช้ประโยชน์เช่นเดียวกับพืชผัก ดังนั้นการปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดจึงต้อง
ปฏิบัติเช่นเดียวกับการปลูกผัก ซึ่งต้องการน้ าและดินอุดมสมบูรณ์ การลงทุนด้านปุ๋ยและสารเคมีป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชค่อนข้างสูงเพ่ือผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าสารเคมีก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อม จึงมีความจ าเป็นต้องเลือกใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชอย่าง 
ถูกต้องและปลอดภัย   ซึ่งรวมถึงการเว้นช่วงการเก็บเกี่ยวภายหลังการพ่นสารเคมีเพ่ือจะได้ไม่มีสารพิษ
ตกค้างกับฝักถั่วเหลืองฝักสดท าให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากสารพิษต่างๆและเป็นผลดีต่อการส่งออกด้วย 
             คลอร์ไพริฟอส (chlorpyriphos)มีสูตรโมเลกุล คือ C9H11 Cl3NO3PS   มีสูตรโครงสร้าง
ดังต่อไปนี้ 
 

 



 

 
 
 
 
 
เป็นของเหลวสีเหลือง   เป็นสารป้องกันก าจัดแมลงและไรแบบครอบจักรวาล(broad-spectrum 
insecticide and acaricide)  เป็นสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตชนิดไม่ดูดซึม ออกฤทธิ์ทั้งแบบสัมผัสและ
กัดกินตาย คลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุมีพิษท่ีใช้ในการเกษตรประเภทมีพิษร้ายแรง มีค่า LD50 (ปาก) ของหน ู
135-163 มก./กก. (Tomlin,2001)   
 คลอร์ไพริฟอส  เป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ใช้กับถ่ัวเหลือง  แต่
กรณีถ่ัวเหลืองฝักสด เกษตรกรจะเก็บผลผลิตก่อนถั่วเหลือง ดังนั้นการศึกษาการสลายตัวของคลอร์ไพริ
ฟอส ในถั่วเหลืองฝักสดจึงมีความส าคัญมาก  เพ่ือจะได้ข้อมูลในการร่วมพิจารณาการก าหนดค่า  MRL  
ระดับประเทศ  และระดับสากล   อีกท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าเกษตรของไทยมี
มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
7. วิธีด าเนินการ : 
อุปกรณ์ 

1.  เมล็ดถั่วเหลืองพันธุ์ เกษม1,        เครื่องพ่นวัตถุมีพิษแบบสูบโยกสะพายหลัง,    ปุ๋ยยูเรีย, 
คลอร์ไพริฟอส 40 %W/V  EC ( ชื่อการค้า นูฟอส 40  ) ซึ่งใช้พ่นในแปลงตรวจ % a.i. ได้ 38.3 %W/V 
, 
 2.  สารมาตรฐาน  chlorpyriphos  
 3.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเตรียมและสกัดตัวอย่างได้แก่   
       -  เครื่องผสมอาหาร(food processer) 
                -  เครื่องสกัดตัวอย่างชนิด homoginizer  ยี่ห้อ IKA                        
      -  เครื่องระเหยสารละลาย  ยี่ห้อ  Buchi   รุ่น  114 
      -  เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ  ได้แก่ round bottom  flask,  cylinder, beakerทรงสูง
(ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซม. สูง 20 ซม.) ,glass funnel ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.5 ซม.,   
volumetric  flask  และ   vial    
       4.  สารเคมี  ได้แก่   
 - ethyl acetate   ชนิด  pesticide  grade  (J.T. Baker)   เพ่ือใช้เป็นตัวท าละลายในการ
เตรียมสารละลายมาตรฐาน  และเตรียมตัวอย่างในขั้นตอนสุดท้ายก่อนน าไปฉีดเข้าเครื่อง   Gas  Liquid  
Chromatograph   
 - ethyl acetate ชนิด   analytical  grade  (J.T.  Baker)   เพ่ือใช้สกัดตัวอย่าง   



 

  - sodium  sulfate  anhydrous   ขนาด  10 – 60  mesh  (Merck)  ก่อนใช้ต้องอบที่  
130o C  นานข้ามคืน  แล้วตั้งไว้ให้เย็นใน   desiccator  
 5. เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างชนิด Gas Liquid Chromatograph   
(GLC)   
วิธีการ 
1.   การท าแปลงทดลอง 

      ท าแปลงทดลองคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสด  ครั้งที่5 และ6     ในพ้ืนที่ของเกษตรกร 
อ าเภอ 

เมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554  ถึงมกราคม 2555 และท่ีอ าเภอพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี  ระหว่างเดือนธันวาคม 2554 ถึง กุมภาพันธ์  2555 ตามล าดับ โดยปลูกถั่วเหลืองในพ้ืนที่  
800 ตารางเมตร ท าการทดลองแบบ  Supervised Trials มี 2 การทดลองได้แก่ 
                   1.1  การทดลองท่ี 1 ไม่พ่นสารคลอร์ไพริฟอส  ส าหรับเป็นแปลงเปรียบเทียบกับแปลงถั่ว
เหลืองที่พ่นคลอร์ไพริฟอส  การทดลองนี้มี 1 ซ้ า 7 กรรมวิธีได้แก่ระยะเวลาเก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างที่ 0วัน (1ชั่วโมงหลังการพ่นครั้งสุดท้าย) ,   1 , 3 , 5 , 7, 10  และ  14  วันภายหลังการ
พ่นสารครั้งสุดท้าย   ขนาดแปลงของแต่ละซ้ าเท่ากับ  10 x 12  เมตร  ระยะปลูกระหว่างแถว  50 ซม. 
ระยะระหว่างหลุม 20  ซม.  ปลูกหลุมละ  2  ต้น  
                   1.2 การทดลองที่ 2 เป็นแปลงถั่วเหลือง ที่พ่นคลอร์ไพริฟอสตามอัตราแนะน าของ 
ฉลาก(recommended  dose) เริ่มพ่นคลอร์ไพริฟอสครั้งแรก เมื่อถั่วเหลืองอายุ 28  วนั  โดยพ่นทุก 7 
วันรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง    การทดลองนี้มี 3 ซ้ า 7 กรรมวิธี 
  
2.   การเก็บตัวอย่างถั่วเหลืองฝักสดจากแปลงทดลอง 

 ในแต่ละซ้ าจะเก็บตัวอย่างโดยเว้นระยะ 0.5 เมตรห่างจากขอบทั้งสี่ด้านของแปลงที่ไม่
เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างโดยสุ่มถอนต้นถั่วเหลืองไม่น้อยกว่า 12 ต้น/หลุม เด็ดฝักถั่วจากต้นน ามารวมกัน 
ตัวอย่างฝักถั่วเหลืองที่เก็บจากแปลงแต่ละซ้ าต้องไม่น้อยกว่า 1 กก. น ามาวิเคราะห์สารพิษตกค้างใน
ห้องปฎิบัติการ (FAO, 1986) 

  
3.   การวิเคราะห์สารพิษตกค้างคลอร์ไพริฟอส 
         3.1  การเตรียมตัวอย่าง 
   ตัวอย่างฝักถั่วเหลืองฝักสดจากแปลง 1 กก.  สุ่มตัวอย่างในห้องปฎิบัติการ 0.5 กก. 11  น าไป
บด(chop) ให้ละเอียดด้วยเครื่องผสมอาหาร  น าไปชั่งน้ าหนักตามวิธีการสกัดต่อไป 
        3.2  การหาประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์                                                              
                 เติมสารละลายมาตรฐานคลอร์ไพริฟอส ลงในตัวอย่างถั่วเหลืองฝักสดที่ไม่มีสารพิษตกค้าง
ให้มีความเข้มข้น 0.04 และ 0.4 mg/kg  พร้อมทั้งท าตัวอย่างที่ไม่เติมสารละลายมาตรฐานคลอร์ไพริฟอส 



 

เพ่ือเป็นตัวเปรียบเทียบ       น ามาวิเคราะห์หาปริมาณคลอร์ไพริฟอส ด้วยวิธีการเดียวกับที่น าไปใช้กับ
ตัวอย่างจากแปลง ผลการวิเคราะห์พบว่าเมื่อเติมสารมาตรฐาน0.04 และ 0.4 mg/kg สามารถวิเคราะห์
กลับได้  82และ89 % ตามล าดับ โดยมีค่า LOQ  เท่ากับ 0.01 mg/kg  
          3.3  การสกัดตัวอย่าง  (ปรับจากวิธีการของ  Andersson และ Palsheden ,  1991) 
     ชั่งตัวอย่างถั่วเหลืองฝักสดที่บดแล้วใน beaker ทรงสูง  50  กรัม  น ามาสกัดโดยปั่นกับ   
ethyl  acetate  150  ml.   และ  sodium  sulfate  anhydrous  50  กรัม  ด้วยเครื่อง 
homoginizer  ที่ระดับความเร็วสูงนาน  2  นาที  รินสารละลายส่วนใสกรองผ่าน  sodium  sulfate  
anhydrous  20   กรัม  ส่วนที่กรองได้แบ่งไปลดปริมาตรด้วยเครื่องระเหยสารละลายที่ตั้งอุณหภูมิไว้ 

40 C จนเกือบแห้ง  จากนั้นปรับปริมาตรเป็น   2  ml.  ด้วย  ethyl  acetate 
 3.4  การท า calibration curve  

         น าสารละลายมาตรฐานคลอร์ไพริฟอส ที่มีความเข้มข้น 0.4, 1.2 และ 2.4 ng/ l ฉีดเข้า
เครื่อง GLC เมื่อได้โครมาโตแกรมของสารมาตรฐานวัดค่า retention time  และวัดพ้ืนที่ใต้พีคของสาร   
แล้วน ามาเขียนกราฟระหว่างความเข้มข้นและพ้ืนที่ใต้พีค   จะได้calibration curve ของสารมาตรฐาน
คลอร์ไพริฟอส  
 3.5  การวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง 
       ตัวอย่างหลังการสกัด  ที่ปรับปริมาตรแน่นอนแล้ว  น าไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษ
ตกค้างของคลอร์ไพริฟอส โดยใช้เครื่อง  Gas  Liquid  Chromatograph  (GLC)   
      สภาวะการใช้งานของเครื่อง  GLC  Hewlett  Packard  6890N   ชนิด   Flame  
Photometric  Detector  (FPD)  โดยมีสภาวะการใช้งานดังนี้   
 column       : DB –5 , 0.25  um thickness , 30 m. length , 0.32  mm.id.   

 temperature  :  injector  200  C , detector , 250 C 

 oven temperature  program : 100 C (1 min)  25 C/ min    250 C  (12 min)   
 inject mode       : splitless  ( purge  on  time  =  1  min) 
            carrier gas        : nitrogen , flow rate 1 ml/min 
            make up gas     : nitrogen,  flow rate 50 ml/min 
            H2/Air  ratio         :  150/110  ml/min 
            injection volume : 1 ul 
 3.7  การค านวณปริมาณสารพิษตกค้าง 
       3.7.1 น าสารละลายตัวอย่างฉีดเข้าเครื่อง GLC  เมื่อได้โครมาโตแกรมของสารตัวอย่าง  
วัดค่า retention time ของพีค น าไปเปรียบเทียบกับโครมาโตแกรมของสารมาตรฐาน(ภาพที่1) ถ้าเป็น
สารชนิดเดียวกันจะมีค่า retention time เท่ากัน   



 

       3.7.2 วัดพ้ืนที่ใต้พีคของสารในตัวอย่าง แล้วน าไปอ่านค่าความเข้มข้นจาก calibration 
curve น าค่าที่อ่านได้ไปค านวณกลับเพื่อหาปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่าง โดยค านวณจากสูตรดังนี้ 
   C  =  M  x   V/ W 
โดย       C    =   ปริมาณสารพิษตกค้างในตัวอย่าง (mg/kg) 

             M    =   ความเข้มข้นของสารพิษท่ีอ่านจาก calibration curve (ng/ l) 
             V    =    ปริมาตรของสารละลายตัวอย่างที่ปรับครั้งสุดท้าย (ml) 
             W   =     น้ าหนักของตัวอย่างที่น ามาสกัด (g) 
 ระยะเวลา  เดือนพฤศจิกายน 2554 – กุมภาพันธ์ 2555   
สถานทีด่ าเนินการ 
- ปลูกถ่ัวเหลืองฝักสดที่อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และอ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
- วิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร          ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์: จากการศึกษาการสลายตัวของคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสด      
แปลงควบคุมไม่พบสารตกค้างคลอร์ไพริฟอสในทุกตัวอย่างทั้งแปลงทดลองครั้งที่ 5 และ6   ตารางที่1 
แสดงผลการทดลองครั้งที่5   พบว่าเมื่อใช้สารในอัตราแนะน าถั่วเหลืองฝักสดมีคลอร์ไพริฟอสตกค้าง  
2.13,  1.06,  0.84,  1.21,  0.67,  0.26  และ  0.17    มก./กก.  ที่ระยะเวลา   0,  1,  3,  5,  7,  10
และ  14 วันภายหลังการพ่นครั้งสุดท้ายตามล าดับ      ภาพที่ 1 แสดงการสลายตัวของคลอร์ไพริฟอสใน
ถั่วเหลืองฝักสดในแต่ละซ้ าของทั้ง 3 ซ้ า ของแปลงทดลองครั้งที่1 จะเห็นได้ว่าปริมาณคลอร์ไพริฟอสจะ
ลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่1-3 และจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆจนถึงวันที่ 14 ยังคงพบปริมาณสารตกค้าง
คลอร์ไพริฟอสในปริมาณ 0.09-0.1มก./กก.   ส่วนแปลงทดลองครั้งที่ 6 (ตารางที่2)      พบว่าเมื่อใช้สาร
ในอัตราแนะน าถั่วเหลืองฝักสดมีคลอร์ไพริฟอสตกค้าง  2.51,  2.21,  1.22,  0.89,  0.46,  0.39  และ  
0.26  มก./กก.  ที่ระยะเวลา   0,  1,  3,  5,  7,  10และ  14 วันภายหลังการพ่นครั้งสุดท้ายตามล าดับ  
การสลายตัวของคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสดจะลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่1-3 และจะค่อยๆลดลง
อย่างช้าๆจนถึงวันที่ 14 ดังภาพที่2 จะเห็นได้ว่าการสลายตัวของคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสดใน
แปลงทดลองครั้งที่1และ2 เป็นไปในท านองเดียวกัน   แต่เนื่องจากค่า Codex MRLs และJapan MRLs 
ของคลอร์ไพริฟอสใน peas (pod and immature seeds) ก าหนดไว้เท่ากันคือ 0.01 มก./กก  แต่จาก
แปลงทดลองครั้งที่1และ2 พบสารตกค้างคลอร์ไพริฟอสปริมาณ 0.1 -0.31  มก./กก.ที่ระยะ 14 วัน
ภายหลังการพ่นครั้งสุดท้าย    ดังนั้นถ้าเกษตรกรใช้คลอร์ไพริฟอสกับถั่วเหลืองฝักสดตามค าแนะน าของ
ฉลาก ก็ยังคงพบสารตกค้างคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสดเกินค่า MRLs  ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะ
คลอร์ไพริฟอส  เป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ใช้กับถ่ัวเหลือง  แต่กรณีถั่ว
เหลืองฝักสดเกษตรกรจะเก็บผลผลิตก่อนถั่วเหลือง ท าให้พบสารตกค้างคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสด
เกินค่า MRLs      ดังนั้นการใช้คลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสดควรเว้นระยะก่อนการเก็บเก่ียวมากกว่า 
14 วันเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นอุปสรรคในการส่งออก        แต่จากการเก็บตัวอย่างถั่ว



 

เหลืองฝักสดจากแหล่งจ าหน่ายจ านวน 20 ตัวอย่างมาวิเคราะห์ไม่พบสารพิษตกค้างในทุกตัวอย่าง แสดง
ให้เห็นว่าการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในถั่วเหลืองฝักสดของเกษตรกรไม่ก่อให้เกิดปัญหา  จากผลการ
ทดลองนี้   ท าให้ทราบระยะเก็บเก่ียวที่ปลอดภัยหรือ PHI   ภายหลังการใช้คลอร์ไพริฟอส ในถั่วเหลือง
ฝักสด       เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนฉลากวัตถุอันตรายในโอกาสต่อไป 
 
ตารางที่ 1  ปริมาณสารพิษตกค้างคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสด ของแปลงทดลองครั้งที ่5 
  

วัน ซ้ าที่1 ซ้ าที่2 ซ้ าที่ 3 ค่าสูงสุด 
0 1.12 1.33 2.13 2.13 
1 0.86 0.94 1.06 1.06 
3 0.63 0.84 0.77 0.84 
5 0.41 0.48 1.21 1.21 
7 0.27 0.47 0.67 0.67 
10 0.21 0.20 0.26 0.26 
14 0.14 0.10 0.17 0.17 

 
 
ตารางที่ 2  ปริมาณสารพิษตกค้างคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสด ของแปลงทดลองครั้งที่ 6 
  

วัน ซ้ าที่1 ซ้ าที่2 ซ้ าที่ 3 ค่าสูงสุด 
0 2.51 2.00 1.95 2.51 
1 2.21 1.70 1.23 2.21 
3 0.96 1.04 1.22 1.22 
5 0.56 0.49 0.89 0.89 
7 0.46 0.31 0.37 0.46 
10 0.21 0.39 0.31 0.39 
14 0.25 0.12 0.26 0.26 
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ภาพที่1 แสดงการสลายตัวของคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสดทั้ง 3 ซ้ า ของแปลงทดลองครั้งที5่ 

 
  

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0 5 10 15

  
   

  
  

   
  

   
  

  
   

  
 

             

R1

R2

R3

 
ภาพที่2 แสดงการสลายตัวของคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสดทั้ง 3 ซ้ า ของแปลงทดลองครั้งที่6 



 

9.สรุปผลการทดลอง : คลอร์ไพริฟอส  เป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ กรมวิชาการเกษตรแนะน าให้ใช้
กับถ่ัวเหลือง   แต่กรณีถั่วเหลืองฝักสด เกษตรกรจะเก็บผลผลิตก่อนถั่วเหลือง         ท าให้พบสารตกค้าง
คลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสดเกินค่าMRLs     แม้ว่าเกษตรกรจะใช้คลอร์ไพริฟอสกับถ่ัวเหลืองฝักสด
ตามค าแนะน าของฉลาก     ดังนั้นการใช้คลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสดควรเว้นระยะก่อนการเก็บเกี่ยว
มากกว่า 14 วันเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นอุปสรรคในการส่งออก        แต่จากการเก็บ
ตัวอย่างถั่วเหลืองฝักสดจากแหล่งจ าหน่ายจ านวน 20 ตัวอย่าง มาวิเคราะห์ไม่พบสารพิษตกค้างในทุก
ตัวอย่าง แสดงให้เห็นว่า การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในถั่วเหลืองฝักสดของเกษตรกรไม่ก่อให้เกิด
ปัญหา  จากผลการทดลองนี้ท าให้ทราบระยะเก็บเก่ียวที่ปลอดภัยหรือ PHI (Pre Harvest Interval)  
ภายหลังการใช้คลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสด       เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนฉลาก
วัตถุอันตรายในโอกาสต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: 
                               ท าให้ทราบระยะเก็บเก่ียวที่ปลอดภัยหรือ PHI (Post  Harvest Interval) 
เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการพิจารณาทบทวนฉลากวัตถุอันตรายในโอกาสต่อไป    และน าข้อมูลเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดค่า Asean MRLs 
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	2.   การเก็บตัวอย่างถั่วเหลืองฝักสดจากแปลงทดลอง
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	8. ผลการทดลองและวิจารณ์: จากการศึกษาการสลายตัวของคลอร์ไพริฟอสในถั่วเหลืองฝักสด      แปลงควบคุมไม่พบสารตกค้างคลอร์ไพริฟอสในทุกตัวอย่างทั้งแปลงทดลองครั้งที่ 5 และ6   ตารางที่1 แสดงผลการทดลองครั้งที่5   พบว่าเมื่อใช้สารในอัตราแนะนำถั่วเหลืองฝักสดมีคลอร์ไ...
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