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รายงานเรื่องเต็มผลการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2555 
--------------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย   :   วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2. โครงการวิจัย   :   การศึกษาเพ่ือก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) 

กิจกรรม   :   ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตรเพ่ือก าหนดค่า   
      ปริมาณสูงสุด (MRLs) 

3. ชื่อการทดลอง   :   วิจัยการสลายตัวของสารพิษตกค้างของ profenofos ในถั่วเหลืองฝักสด 
     เพ่ือก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) ครั้ง3 และ 4 

ชื่อการทดลอง Pesticide Residue Trial of Profenofos in Vegetable Soybean        
  to   Establish  Maximum Residue Limit (MRL) Trial 3 and 4 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง นางสาววิสุทธิ  เชวงศรี  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ.  

  ผู้ร่วมงาน  นางสาวลมัย  ชูเกียรติวัฒนา กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
     นายปิยศักดิ ์อรรคบุตร   กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
     นางสาวชนิตา ทองแซม  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
 

5. บทคัดย่อ 

 ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างของโปรฟีโนฟอสในถั่วเหลืองฝักสด เพ่ือก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษ
ตกค้าง  การทดลองครั้งที่ 3 ท าแปลงทดลองในแปลงถั่วเหลืองฝักสดของเกษตรกรที่ อ าเภอเมือง จังหวัด ลพบุร ี 
ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน2554-มกราคม2555  การทดลองครั้งที่  4  ท าแปลงทดลองที่ อ าเภอ พระพุทธบาท  
จังหวัด สระบุรี  ระหว่างเดือน ธันวาคม 2554-กุมภาพันธ์ 2555  การทดลองเป็น  Supervised  trial  มี 3 ซ้ า 8 
กรรมวิธี คือ ระยะเวลา สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้างหลังการพ่นครั้งสุดท้ายที่ 0, 1, 3, 5, 7, 10, 14 
และ 21 วัน การทดลองแบ่งเป็น 2 การทดลองย่อย คือ แปลงควบคุม (ไม่พ่นสาร)    และแปลงที่พ่น โปรฟีโนฟอส  
( ซูเปอร์ครอน 500 อีซี) 50 % w/v EC อัตราแนะน า 10 มิลลิตร.ต่อน้ า 20 ลิตร และใช้น้ า 100 ลิตร/ไร่ การ
ทดลองครั้งที ่3 และ 4 มีสารออกฤทธิ์ 22.3 และ 26.1กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ส าหรับการพ่นใช้เครื่องแบบสูบโยก
สะพายหลัง โดยพ่นทุกๆ 7 วัน รวม 3 ครั้ง ท าการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ 0, 1, 3, 5, 
7,10,14 และ 21 วันหลังการพ่นครั้งสุดท้าย ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟที ่0, 1, 
3, 5, 7, 10, 14 และ 21 วัน ตามล าดับมีดังนี้ การทดลองครั้งที่3 พบสารพิษตกค้างเฉลี่ย 0.76, 0.44, 0.43, 0.37, 
0.25, 0.11, 0.06 และ0.02 มิลลิกรัมตอ่กิโลกรัม ตามล าดับ และการทดลองครั้งที่ 4 พบสารพิษตกค้างเฉลี่ย 
0.97, 0.92, 0.69, 0.35, 0.22, 0.14  0.04 และ 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามล าดับ  ส าหรับแปลงควบคุมตรวจ
ไม่พบสารตกค้าง 
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 จากการส ารวจและสุ่มเก็บตัวอย่างถั่วเหลืองฝักสดจากแหล่งจ าหน่ายจ านวน 24 ตัวอย่าง พบสารพิษ
ตกค้างของวัตถุมีพิษ 4 ชนิด คือ EPN, chlorpyrifos,cypermethrin  และ phosalone  โดยพบ chlorpyrifos,
มากที่สุด จ านวน 6 ตัวอย่างหรือคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างทั้งหมด ปริมาณ0.03-1.35มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม เกินค่า MRL 2 ตัวอย่างหรือคิดเป็น 8.3เปอร์เซน็ต์  นอกจากนี้พบ EPNและ cypermethrin ชนิดละ 2 
ตัวอย่าง ปริมาณ 0.05-0.31และ0.07-0.12มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ โดยEPN ไม่มีการก าหนดค่า  MRL 
ส าหรับ cypermethrin ไม่เกินค่า MRL อีกท้ังยังพบ phosalone 0.92 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจ านวน 1 ตัวอย่าง
หรือคิดเป็น 4.2 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งเกินค่า MRL 

6. ค าน า 
    ถั่วเหลืองฝักสดเป็นพืชอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนี้ยังมีสาร Isoflavones 
(phytoestrogen) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านม
และมะเร็งต่อมลูกหมาก ซึ่งคนไทยเริ่มนิยมการบริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นพืชส่งออกท่ีส าคัญชนิดหนึ่ง โดยมี
ปริมาณการส่งออกปีละประมาณ 10,000 ตัน มูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท ประเทศผู้น าเข้าที่ส าคัญคือ ญี่ปุ่น 
และสหรัฐอเมริกา ผลผลิตถั่วเหลืองฝักสดที่บริโภคภายในประเทศและส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศจะต้องมีคุณภาพ
ที่ดี ไม่มีแมลงศัตรูพืชท าลาย ซึ่งศัตรูพืชของถั่วเหลืองฝักสดมีหลายชนิด เข่นเพลี้ยอ่อน เพลี้ยจักจั่น มวนถั่วเหลือง 
หนอนแมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนชอนใบถั่วลิสง แมลงหวี่ขาวยาสูบ เป็นต้น ดังนั้นเกษตรกรจึงมีความจ าเป็นต้อง
ใช้วัตุอันตรายทางการเกษตรเพ่ือป้องกันการท าลายของศัตรูพืช ซ่ึงโปรฟีโนฟอสเป็นสารก าจัดแมลงที่เกษตรกรมี
การใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชในถั่วเหลืองฝักสด ผลจากการใช้โปรฟีโนฟอส อาจก่อให้เกิดปัญหาสารพิษ
ตกค้างและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเป็นปัญหาต่อการส่งออก ดังนั้นการวิจัยปริมาณของสารพิษตกค้างของ
โปรฟีโนฟอสในถั่วเหลืองฝักสดเพ่ือก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง(MRL)เป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งจะท าให้
ทราบระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และน าข้อมูลมาประกอบการพิจารณาการก าหนดค่าMRL รวมทั้งใช้ในการ
แก้ไขปัญหาสารพิษตกค้างต่อไป 
 โปรฟีโนฟอส เป็นสารก าจัดแมลงชนิดไม่ดูดซึม(non systemic insecticide) ใช้ก าจัดแมลงขนิดถูกตวั
ตายและกินตายที่มีชื่อทางเคมีว่าO-(4-bromo-2-chlorophenyl)O-ethylS-propyl phosphorothioate มี
น้ าหนักโมเลกุล 373.6   สูตรโมเลกุล C11H15BrClO3PS มีความดันไอ 1.24x10-1mPa(25องศาเซลเซียล)ละลายใน
น้ าได ้28 มิลลิกรัมต่อลิตร(25องศาเซลเซียล)  ละลายได้ดีใน organic solvent เป็นส่วนใหญ่   อัตราการสลายตัว
ของสารในน้ าไปครึ่งหนึ่ง DT50 ที่25องศาเซลเซียล เท่ากับ 93 วัน ที่ pH 5, 14.6 วันที่ pH7 และ 5.7ชั่วโมง ที ่
pH 9  ค่า DT50ในดินประมาณ 1 สัปดาห์  มีค่าความเป็นพิษเฉียบพลันทางปาก acute oral LD50 ส าหรับหนู
ทดลองมีค่า 358 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม   WHO จัดระดับความเป็นพิษในระดับ 2(พิษปานกลาง)เป็นสารที่มีพิษต่อ
ผึ้ง ค่าความเป็นพิษในนก bobwhite quail มีค่า LC50 (ที่ 8 ชัว่โมง) 70-200มิลลิกรัมต่อลิตร   ความเป็นพิษต่อ
ปลา rainbow trout LC50 (ที่ 96 ชั่วโมง) 0.08 มิลลิกรัมต่อลิตร  (Annonymous , 2006) 

 โปรฟีโนฟอส เป็นสารก าจัดแมลงที่ใช้กับพืชหลายชนิด เช่น หนอนเจาะสมอฝ้ายในฝ้าย มวนเขียวถั่ว 
มวนถั่วเหลือง  หนอนเจาะผลสัมโอ หนอนเจาะยอดกะหล่ า และหนอนแมลงวันชอนใบในกะหส่ า เป็นต้น(กลุ่มกีฎ
และสัตววิทยา 2553) สารพิษตกค้างของโปรฟีโนฟอสในพืชผักและผลไม้ มีอัตราการสลายตัวค่อนข้างช้าเมื่อเทียบ
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กับสารกลุ่มออร์การโนฟอสฟอรัสอ่ืนๆ จากการวิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของโปรฟีโนฟอสในพริกเพ่ือก าหนดค่า
ปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง(MRL)ครั้งที่1และ2 ยังคงพบสารพิษตกค้างที่25วันหลังการใช้ครั้งสุดท้ายปริมาณ 
0.33และ0.39มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แต่ไม่เกินค่า Codex MRL ก าหนดที่ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (จินตนา และคณะ
,2550) ส าหรับงานวิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของโปรฟีโนฟอสในมังคุดเพ่ือก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษ
ตกค้าง(MRL)ครั้งที่4 ที่28 วันหลังการใช้ครั้งสุดท้าย พบสารพิษตกค้าง1.71มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (รัชนีและคณะ, 
2550) 

 

 

 

 

7. วิธีด าเนินการ 
 อุปกรณ์ 

1. ตัวอย่างถั่วเหลืองฝักสด 
2. เครื่องมือในการเตรียมและสกัดตัวอย่าง เช่น เครื่องชั่ง เครื่องสกัดสารพิษตกค้างชนิดปั่น 

(Homogenizer) เครือ่งลดปริมาตร 
3. เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ 
4. สารเคมีชนิด  AR grade  ได้แก่  acetone, dichloromethane, sodium  chloride  

และ sodium   sulfate 
5. สารเคมีชนิด  Pesticide  grade  ได้แก่  ethyl  acetate 
6. สารมาตรฐาน โปรฟีโฟอส 
7. เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง แก๊สโครมาโตกราฟชนิด Flame photometric detector   

 วิธีการ 
 1. การทดลองในแปลง 
   1.1 แปลงทดลอง 

1.1.1 แผนการทดลอง วางแผนการทดลองเป็น Supervised ตามค าแนะน าของ Codex เป็น
แบบ Special   Design การทดลองประกอบด้วย   2 การทดลองย่อย คือ 
          การทดลองย่อยที่ 1. แปลงควบคุม (ไม่พ่นสาร)    

          การทดลองย่อยที่ 2. แปลงที่ท าการพ่นโปรฟีโนฟอส  ตามอัตราแนะน า แต่ละการทดลองย่อยมี 
3 ซ้ า และมี 8 กรรมวิธี คือ ระยะเวลาที่เก็บเก่ียวตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ระยะ 0, 1, 3, 5, 7, 10, 
14และ 21 วัน หลังการพ่นครั้งสุดท้าย การทดลองครั้งที ่ 3 ท าการทดลองในแปลงถั่วเหลืองฝักสดของ
เกษตรกรทีอ่ าเภอ เมือง จังหวัด ลพบุรี ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน 2554 –มกราคม 2555 การทดลองครั้งที ่
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4 ท าการทดลองในแปลงถั่วเหลืองฝักสดของเกษตรกรที่ อ าเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี     ระหว่าง
เดือน  ธันวาคม 2554 -กุมภาพันธ์ 2555 
 1.1.2 การเตรียมแปลงทดลอง แบ่งแปลงทดลองแต่ละแปลงเป็น 3 แปลงย่อย แต่ละแปลง
ย่อยมีขนาด 8×16 เมตร และมี Guard row กว้าง 2 เมตร คั่นระยะแปลงย่อย 

1.1.3 การพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตร ท าการพ่นโปรฟีโนฟอส ( ซูเปอร์ครอน500  อีซี) 
50 % w/v EC อัตราแนะน า 10  มิลลิลิตร.ต่อน้ า 20 ลิตร    อัตราการใช้น้ า 80-100 ลิตรต่อไร่ การทดลองใช้
อัตราสูงสุดคือ 100 ลิตรต่อไร่ โดยการทดลองครั้งที่ 3 และ 4 มีสารออกฤทธิ์ 22.3 และ 26.1 กรัมสารออก
ฤทธิ์ต่อไร่ตามล าดับ ท าการพ่นทุก 7 วัน รวม 3 ครั้งโดยใช้เครื่องพ่นสารแบบสูบโยกสะพายหลัง (knapsack 
sprayer) โดยการพ่นครั้งที่3และ4 พ่นเมื่อถั่วเหลืองมีอายุ 38 และ 36 วัน ตามล าดับ 

1.1.4   ท าการสุ่มตัวอย่างถ่ัวเหลืองฝักสดเพื่อตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างรวม 8 ครั้ง คือที่
ระยะ 0 (2 ชั่วโมงหลังการพ่นสาร) 1, 3, 5, 7, 10, 14และ 21 วัน  หลังการพ่นครั้งสุดท้าย โดยเก็บตัวอย่าง
ครั้งละ 2 กิโลกรัม 

 1.2 การเตรียมตัวอย่าง 
        1.2.1 ท าการสุ่มตัวอย่าง ให้เหลือประมาณ 500 กรัม น ามาปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน 
 1.2.2 ชั่งตัวอย่างถ่ัวเหลืองฝักสด  25  กรัม  เพื่อท าการสกัดสารพิษตกค้าง 
  1.3  การสกัดสารพิษตกค้าง 

 1.3.1 การสกัดตัวอย่างจากแปลงทดลองจะต้องคัดเลือกเอาวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดที่จะ
สกัดสารออกมาให้ได้มากที่สุด ซึ่งวิธีการดังกล่าว จะต้องผ่านการทดสอบการเอาสารพิษตกค้างกลับคืนมา 
(Recovery) โดยให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยระหว่าง 70-110เปอร์เซนต์   โดยวิธีที่ได้คัดเลือกแล้วมีค่าเปอร์เซ็นต์ 
recovery 85 – 107 เปอร์เซนต์        ซึ่งเป็นวิธีการสกัดสารพิษตกค้างโดยประยุกต์วิธีของ Steinwandter, 
1985 ดังนี้ 

1) ปั่นตัวอย่างถั่วเหลืองฝักสด 25 กรัมด้วยacetone 50 มิลลิลิตร . โดยใช้เครื่อง Homogenizer 
นานประมาณ1 นาทีเติม sodium chloride 8 กรัม และ dichloromethane 40 มิลลิลิตร ปั่น
ประมาณ  1  นาที ตั้งให้แยกชั้น 

2) เทส่วนใสใน flask เติม Sodium  sulfate ประมาณ 30 กรัม ปิดฝาตั้งทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที 
เขย่าเป็นครั้งคราว 

3) กรองใส่ cylinder ให้ได ้ 50 มิลลิลิตร .โดยกรองผ่านกรวยกรองที่อุดด้วยส าลีที่มี Sodium 
sulfate ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ 

4) ถ่ายสารละลายตัวอย่างจาก cylinder ใส่ใน round bottom flask ล้าง  cylinder ด้วย 
acetone  5 มิลลิลิตร . และเทรวมใน round bottom flask  ท าเช่นนี้ทั้งหมด  3  ครั้ง 

5) น าไปลดปริมาตรด้วยเครื่องลดปริมาตรที่ปรับอุณหภูมิ water bath  40 องศาเซลเซียส 
6) ล้าง round bottom flask ด้วย ethyl acetate (PR grade)ใส่ใน  volumetric flask  ขนาด  

5  มิลลิลิตร   แล้วปรับปริมาตรให้ถึงขีด 



5 

              7) น าไปวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างของโปรฟีโนฟอสด้วยเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ ชนิด 
   Flame photometric detector (FPD) 

2.การเก็บตัวอย่างจากแหล่งจ าหน่าย 
  2.1 การสุ่มตัวอย่าง 
  ออกส ารวจและสุ่มเก็บตัวอย่างถั่วเหลืองฝักสดจากแหล่งจ าหน่ายในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ 
กรุงเทพฯ ลพบุรี สระบุรี และเพชรบุรีรวมทั้งหมด 20 ตัวอย่างๆละ 5 กก. 
 2.2 การเตรียมตัวอย่าง ท านองเดี่ยวกับข้อ1.2 
 2.3 การสกัดตัวอย่าง 
   2.3.1 สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต สกัดตามวิธีการประยุกต์ของ Steinwandter 1985 ตามข้อ 1)
ถึงข้อ 6)  โดยแบ่งสารละลายตัวอย่างมา 1  มล. เพื่อวิเคราะห์กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 

  2.3.2 สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและกไพรีทรอยด์โดยแบ่งสารละลายจากสารสกัดมา 2 มล. ท า
การclean up 

 การ clean up  

1)  สารละลายที่แบ่งมา 2 มล.จากข้อ 6) น ามาลดปริมาตรจนเกือบแห้ง  น ามาละลายด้วย  Hexane 
: dichloromethane (4:1) 2 มล. 

2)  การเตรียม  column โดยการใส่ silicagel ที่ deactivated ด้วยน้ า 10% ปริมาณ 1 กรัม ลงใน 
syringe (เข็มฉีดยา )ขนาด 5 มล. ที่อุดปลายด้วยส าลีและมี sodium sulfate สูง 1 ซม  รองรับอยู่ และปิดชั้นบน
ของ silicagel ด้วย sodium sulfate สูง1 ซม. ล้าง column ด้วย hexane 5 มล.  

3)  เทสารละลายจากข้อ 1) 1ลงใน column ชะด้วย  hexne:dichloromethane (4:1 ) 5 มล. 
รองรับส่วนที่ไหลออกจากsyringe ด้วยหลอด test tube เมื่อสารไหลถึงผิวบนของ sodium sulfate ให้ชะด้วย 
hexane:dichloromethane (1:1) 10 มล. รองรับด้วย test tubeเดิม น าสารละลายที่รองรับได้ไปลดปริมาตรจน
เกือบแห้ง  แล้วปรับปริมาตรด้วย  hexane  เป็น  2  มล. 

2.4  การวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้าง 

2.4.1 การวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตจากแหล่งจ าหน่าย โดยตรวจ
วิเคราะห์ด้วยเครื่อง Gas Liquid Chromatogroph (GLC) ที่มีหัวตรวจวัดชนิด FPD (Flame Photometric 
Detector ) 

2.4.2 การวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และไพรีทรอยด์   โดยตรวจวิเคราะห์ด้วย
เครื่อง Gas Liquid Chromatogroph (GLC) ที่มีหัวตรวจวัดชนิด ECD (Electron Capture Detector ) 
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ระยะเวลา ตุลาคม 2554-กันยายน 2555 

สถานที่ด าเนินการ 
 การทดลองครั้งท่ี 3 แปลงทดลองถ่ัวเหลืองฝักสดของเกษตรกร อ าเภอเมือง  จังหวัด ลพบุรี   
 การทดลองครั้งท่ี 4 แปลงทดลองถ่ัวเหลืองฝักสดของเกษตรกร อ าเภอ พระพุทธบาท จังหวัด สระบุรี 
และห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยสารพิษตกค้าง 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ตารางที่ 1 ปริมาณสารพิษตกค้างของโปรฟีโนฟอสในถั่วเหลืองฝักสดครั้งที่ 3 และ 4 

ระยะเวลา ปริมาณสารพิษตกค้าง(มก./กก.) 

หลังการพ่น ครั้งที่3 ครั้งที่4 

(วัน) 
ซ้ าที่ 
1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 เฉลี่ย ซ้ าที่ 1 ซ้ าที่ 2 ซ้ าที่ 3 เฉลี่ย 

  (R1) (R2) (R3)   (R1) (R2) (R3)   
0 0.63 0.65 1.00 0.76 1.14 0.82 0.93 0.97 
1 0.42 0.42 0.48 0.44 1.27 0.94 0.55 0.92 
3 0.38 0.47 0.43 0.43 0.59 0.68 0.81 0.69 
5 0.23 0.27 0.63 0.37 0.31 0.25 0.49 0.35 
7 0.14 0.24 0.38 0.25 0.29 0.14 0.22 0.22 
10 0.10 0.10 0.13 0.11 0.12 0.20 0.10 0.14 
14 0.07 0.05 0.07 0.06 0.05 0.02 0.03 0.04 
21 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

  

Profenofosในถ่ัวเหลอืงฝักสดครัง้ที ่3

y = 0.597e-0.1832x

R1 2 = 0.9748

y = 0.629e-0.1687x

R22 = 0.9796

y = 0.8551e-0.1633x

R32 = 0.9293
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ภาพที่ 1 และ2 แนวโน้มการสลายของโปรฟีโนฟอสในถั่วเหลืองฝักสดครั้งที่ 3และ4  
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ตารางที่ 2 ปริมาณสารพิษตกค้างในถั่วเหลืองฝักสดจากแหล่งจ าหน่าย 

ชนิดของสาร ปริมาณที่พบ จ านวนที่พบ 
จ านวนเกินค่า 

MRL JAPAN MRL 
  มก./กก. (% ที่พบ) (% เกินค่MRL)    
EPN 0.05-0.31 2   (8.3) - - 
Chlorpyrifos 0.03-1.35 6   (2.5)     2  ( 8.3) 0.3 
Cypermethrin 0.07-0.12 2   (8.3) - 5 
Phosalone 0.92 1   (4.2) 1  (4.2) 0.5 

 

งานทดลองในแปลง 

 การพ่น โปรฟีโนฟอส 50 % w/v  EC อัตราแนะน า 10 มลิลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ในแปลงทดลองถั่ว

เหลืองฝักสด เพื่อศึกษาการสลายตัว ให้ผลการทดลองดังนี้ 

 การศึกษาการสลายตัวของโปรฟีโนฟอสในถั่วเหลืองฝักสดของการทดลองครั้งที่  3  ที่  อ าเภอเมือง 

จังหวัด ลพบุรี ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2554 –มกราคม 2555 พบว่า การใช้โปรฟีโนฟอสอัตราแนะน า

ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างมากที่สุดที่ 0 วันหลังการพ่นครั้งสุดท้าย จากนั้นสารพิษตกค้างจะลดลง โดยพบสารพิษ

ตกค้างเฉลี่ย 0.76, 0.44, 0.43, 0.37, 0.25, 0.11, 0.06 และ0.02มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ 0, 1, 3, 5, 7, 10, 14 

และ21 วันตามล าดับ (ตารางที่ 1) ส่วนแปลงควบคุมซึ่งไม่พ่นสาร ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง   

 ส าหรับการศึกษาการสลายตัวของโปรฟีโนฟอสในถั่วเหลืองฝักสดของการทดลองครั้งที่  4  ที่ อ าเภอ 

พระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี ระหว่างเดือน ธันวาคม 2554 -กุมภาพันธ์ 2555 พบว่าการใช้อัตราแนะน า

ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างเฉลี่ย 0.97  , 0.92, 0.69, 0.35, 0.22, 0.14, 0.04 และ0.02มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    ที่  0, 

1, 3, 5 , 7, 10,  14 และ21วัน ตามล าดับ (ตารางที่ 1) ส่วนแปลงควบคุม ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง  

 เมื่อน าปริมาณการสลายตัวของสารพิษตกค้างของโปรฟีโนฟอสที่ระยะเวลาต่างๆ จากการทดลองครั้งท่ี 

3และ4มา plot graph จะได้ กราฟการสลายตัวเป็นแบบ exponential ดังภาพที่ 1และ2 โดยมีค่าhalf life ของ

การทดลองที่ 3และ 4 อยู่ในช่วง 3.8-4.2 และ3.4 วันตามล าดับ 

 จากการทดลองพบว่า สารพิษตกค้างพบมากที่สุดที่ 0 วัน หลังจากนั้นสารพิษตกค้างจะลดลง  ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของลมัยและคณะ(2549)  ในงานวิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของไตรอะโซฟอสในถั่วเหลือง

ฝักสดเพื่อก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างครั้งที่ 5 และ6 โดยพบสารพิษตกค้างของไตรอะโซฟอสมาก

ที่สุดที่ 0 วัน หลังจากนั้นสารพิษตกค้างจะลดลงเช่นเดียวกัน และสอดคล้อง กับการศึกษาของวิสุทธิ และคณะ

(2553) ในงานวิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของโอเมทโธเอทในถ่ัวเหลืองฝักสดเพ่ือก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของ
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สารพิษตกค้างครั้งที่ 1 และ2 โดยพบสารพิษตกค้างของโอเมทโธเอท มากที่สุดที่ 0 วัน หลังจากนั้นสารพิษตกค้าง

จะลดลงเช่นเดียวกัน    

 

เมื่อพิจารณาจากฐานข้อมูลร่างฉลากของส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ก าหนดระยะเวลาเก็บเก่ียว

ที่เหมาะสม (preharvest interval ; PHI)เท่ากับ 21 วัน ซึ่งที่ 21 วันพบสารพิษตกค้างจากการทดลองครั้งที่ 3

และ 4 ในปริมาณ 0.02  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม    ซ่ึง Codexไม่ได้ก าหนดค่า MRLของโปรฟีโนฟอสในถั่วเหลืองฝัก

สด(FAO/WHO,2011)  เมือ่เปรียบเทียบกับญี่ปุ่นได้ก าหนดค่า MRLของโปรฟีโนฟอสในถั่วเหลืองฝักสดเท่ากับ 

0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  (ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ,2459) ดังนั้นการทดลองครั้งนี้จงึ

เป็นการยืนยันว่า ระยะปลอดภัยที่เหมาะสมในการเก็บเก่ียวคือ 21 วัน 

 จากการส ารวจและสุ่มเก็บตัวอย่างถั่วเหลืองฝักสดจากแหล่งจ าหน่ายจ านวน 24 ตัวอย่าง พบสารพิษ
ตกค้างของวัตถุมีพิษ 4 ชนิด คือ EPN, chlorpyrifos,cypermethrin  และ phosalone  โดยพบ chlorpyrifos,
มากที่สุด จ านวน 6 ตัวอย่างหรือคิดเป็น 25 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างทั้งหมด ปริมาณ0.03-1.35มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม เกินค่า MRL 2 ตัวอย่างหรือคิดเป็น 8.3เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้พบ EPNและ cypermethrin ชนิดละ 2 
ตัวอย่าง ปริมาณ 0.05-0.31และ0.07-0.12มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ โดยEPN ไม่มีการก าหนดค่า  MRL 
ส าหรับ cypermethrin ไม่เกินค่า MRL อีกท้ังยังพบ phosalone 0.92 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจ านวน 1 ตัวอย่าง
หรือคิดเป็น 4.2 เปอร์เซ็นต์ของตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งเกินค่า MRL 
  

9. สรุปผลการทดลอง 
 จากการศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกค้างของโปรฟีโนฟอสในถั่วเหลืองฝักสด พบว่าถ้าเกษตรกรใช ้

โปรฟีโนฟอส 50%w/v EC ตามอัตราแนะน า และปฏิบัติในแปลงอย่างถูกต้องและปลอดภัย และเว้นระยะเวลา

เก็บเก่ียวที่เหมาะสม (ค่า PHI) 21 วันหลังการพ่นครั้งสุดท้าย จะท าให้ได้ถั่วเหลืองฝักสดที่ปลอดภัยส าหรบั

ผู้บริโภคและไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ซึ่งข้อมูลจาการศึกษาการสลายตัวและสารพิษตกค้างจากการส ารวจ

จากแหล่งจ าน่ายสามารถใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่า MRL รวมทั้งใช้ในการแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้าง

ต่อไป 

 

 

10. การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. ได้ข้อมูลประกอบการพิจารณาก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของโปรฟีโนฟอส ในถั่วเหลืองฝักสด  เพ่ือไม่ให้
เสียเปรียบทางการค้า  และให้เกิดความเชื่อมั่นในระดับสากล 
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2. ได้ค่าระยะปลอดภัยในการเก็บเก่ียวผลผลิต (ค่า PHI) ซึ่งจะท าให้ผลผลิตมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก 

3. ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสารพิษตกค้าง และการใช้วัตถุมีพิษภายในประเทศ  เพ่ือความ
ปลอดภัยของเกษตรกร  ผู้บริโภค  และสิ่งแวดล้อม 
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