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1. ชุดโครงการวิจัย :  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 

2. โครงการวิจัย :  การศึกษาเพื่อการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRLs) 
กิจกรรมที่ 2 :  ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษในผักเพื่อก าหนค่าปริมาณสูงสุด (MRL) 

      กิจกรรมย่อย  :  - 
 

3. ชื่อการทดลอง :  วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างไดเมโทเอต (dimethoate) ในถั่วฝักยาว 
   เพื่อก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง ครั้งที่ 5 และ 6 
 

ชื่อการทดลอง  :  Residue Trial of Dimethoate in Yardlong Bean to Establish Maximum  
  Residue Limit (MRL) Trail 5 and 6 
 
 

4. คณะผู้ด าเนินงาน  
หัวหน้าการทดลอง :  ลักษมี เดชานุรักษ์นุกูล    กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
ผู้ร่วมงาน :   ศศิมา ม่ังนิมิตร์   กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 

วิทยา บัวศรี    กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
 

5. บทคัดย่อ 
ศึกษาวิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของ dimethoate ในถั่วฝักยาว หลังการใช้สารพิษอย่างถูกต้องและ

เหมาะสม(GAP) โดยท าการทดลองแบบ supervised trial ตาม Codex Guideline รวม 2 ครั้ง ครั้งที่5  อ าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ในช่วงเดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ครั้งที่ 6 อ าเภอสามโก้ จังหวัด
อ่างทอง  ในช่วงมีนาคมถึงเดือนเมษายน 2555 พ่นวัตถุมีพิษ dimethoate 40% w/v ปริมาณ 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 
20 ลิตร ตามอัตราแนะน า ทุก 7 วัน รวม 4 ครั้ง สุ่มเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์สารพิษตกค้างในวันที่  0  1  3  5  7  
10 และ 14 วัน  หลังการพ่นสารครั้งสุดท้าย  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง dimethoate ในถั่วฝักยาวของการ
ทดลองครั้งที่ 5 พบสารพิษตกค้าง 3.51, 2.33, 0.42, 0.06 และ <0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม dimethoate มีการ
สลายตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนรูปเป็น omethoate ตรวจพบ omethoate 0.42, 0.63 0.38 และ 0.19 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม การทดลองครั้งที่ 6 พบสารพิษตกค้าง dimethoate 2.53, 1.30, 0.21, <0.05 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตรวจพบ omethoate 0.31, 0.42, 0.26มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ที่ระยะเวลา 0  1  3  5 และ 7 วัน 



ตามล าดับ ส่วนที่ระยะเวลาอื่นๆ ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง ส าหรับแปลงควบคุมตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง วิธีการ
ตรวจวิเคราะห์มีค่า LOQ เท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่า Thai MRL และ Codex MRL ของ dimethoate 
ใน ถั่วฝักยาว และ Common bean (pods and/or immature seeds)  ก าหนดให้มีสารพิษตกค้างเท่ากับ 1 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ Codex ได้พิจารณายกเลิกค่า MRL  ของ omethoate (FAO/WHO, 2011)  

 
ดังนั้นหลังการพ่นสาร dimethoate แล้ว 7 วัน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ปลอดภัยส าหรับการบริโภค จาก
การสุ่มเก็บตัวอย่าง ถั่วฝักยาวตามแหล่งผลิต และแหล่งจ าหน่าย 31 จังหวัด จ านวน 61 ตัวอย่าง เพ่ือน ามาตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่ม Organophosphates Pyrethriods และ Endosulfan  ตรวจพบสารพิษ
ตกค้างในถั่วฝักยาวจ านวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.75 โดยพบ cypermethrin จ านวน 9 ตัวอย่าง ปริมาณ 
0.08-0.92 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบเกินค่า Codex MRL (0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ) 1 ตัวอย่าง  พบ L-
cyhalothrin จ านวน 1 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.05  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  แต่ไม่เกินค่า Codex MRL (0.02 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม)     
 

6. ค าน า 
ปัจจุบันสถานการณ์การค้าโลกมีความเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากระเบียบการค้าโลกเริ่มมีความเข้มข้น

ขึ้น  อีกทั้งตลาดต่างประเทศที่เป็นตลาดส าคัญของไทยนั้นเป็นประเทศพัฒนาแล้ว   ประชากรส่วนใหญ่มีความ
ต้องการสินค้าที่ต้องมีทั้งคุณภาพมาตรฐาน  และความปลอดภัย     จึงมีการก าหนดบังคับใช้กฎ  ระเบียบต่างๆ  ที่
เป็นเงื่อนไขส าคัญในการค้าสินค้าอาหารมากขึ้น  ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ปัญหาหลักส าคัญที่
เกิดขึ้นในเรื่องของความปลอดภัยในอาหาร  จึงมีที่มาจากสารเคมีที่ใช้ในทางการเกษตร  การที่มีสารพิษตกค้างอยู่
ในผลิตผลทางการเกษตรในปริมาณสูง  ท าให้เกิดปัญหาเมื่อสินค้าเกษตรต่าง ๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผัก  ผลไม้  ที่
ส่งไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ  เมื่อประเทศผู้น าเข้าซึ่งมีระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างเข้มงวด  ตรวจพบ
ชนิดสารพิษและปริมาณที่เกินค่าก าหนดสากล   ผลผลิตเกษตรต่าง ๆดังกล่าวจึงถูกปฎิเสธการน าเข้าบ่อยครั้ง  ท า
ให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ   และเสียชื่อเสียงของประเทศเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้หากผลผลิตประเภท
เดียวกันนั้นถูกบริโภคภายในประเทศก็จะเกิดอันตรายแก่สุขภาพของประชากรในประเทศเช่นเดียวกัน     

การก าหนดค่ามาตรฐานเกี่ยวกับปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างที่ยอมรับให้มีได้ในผลิตผลเกษตร  
(Maximum  Residue  Limits - MRLs)  วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักในการปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัยแก่
ผู้บริโภค  และช่วยให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น  โดยมีมาตรฐานที่ก าหนดขึ้นมานี้เป็นสิ่งที่ช่วยในการ
ตัดสินใจ  ตามปกติการก าหนดค่า  MRLs  ด าเนินการโดย  คณะกรรมการร่วมของ  Codex  ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
จากองค์การอาหารและเกษตร  (FAO)  ร่วมกับองค์การอนามัยโลก  (WHO)  ค่าที่ก าหนดขึ้นมาจะส่งให้ประเทศ
สมาชิกพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่  และสามารถต่อรองได้ถ้ามีข้อมูลที่เหมาะสม  ค่า  MRLs  นี้มีที่มาจาก
องค์ประกอบหลายประการ   ส่วนหนึ่งมาจากการศึกษาทางพิษวิทยากับสัตว์ทดลองได้ค่าปริมาณท่ีสามารถรับสาร
เข้าสู่ร่างกาย  แล้วไม่เกิดอันตรายหรือเกิดผลข้างเคียงที่ผิดปกติ   เรียกค่านี้ว่า allowable  daily  intake : ADI   
เมื่อได้ค่าทางพิษวิทยาแล้วจะต้องท าการศึกษาในแปลงทดลอง (experimental  field  trial)   ปลูกพืชโดยใช้



สารเคมีตามค าแนะน าภายใต้การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ถูกต้องและเหมาะสม (Good  Agricultural  
Practice: GAP)  แล้วตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างภายหลังการเก็บเกี่ยว ค่าปริมาณสารพิษตกค้างภายหลังการ
เก็บเกี่ยวจะถูกเสนอให้เป็น  proposed  MRL  ซึ่งจะเหมาะสมหรือไม่  จะต้องตรวจสอบโดยการศึกษาทาง
พิษวิทยาร่วมกับข้อมูลการบริโภคอาหาร(Food Consumption Data)  ถ้าพิจารณาได้ว่าปริมาณสารที่รับเข้าไป
น้อยกว่าค่า  ADI  ถือว่าปลอดภัยและการใช้สารนั้นเหมาะสม  ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวตามการทดลองนั้นถูกต้อง
สามารถน าไปแนะน าและก าหนดในฉลากเป็นค าแนะน าที่ถูกต้อง (FAO, 1990) 

ประเทศพัฒนาแล้วจะมีข้อมูลในเรื่องนี้อย่างครบถ้วน สามารถใช้ในการตัดสินใจก าหนดมาตรฐานสารพิษ
ตกค้างได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งใช้เป็นตัวก าหนดในสินค้าน าเข้าจากประเทศอ่ืนด้วย  ประเทศไทยเองจ าเป็นต้อง
ศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผล เพ่ือใช้ก าหนดค่า MRLs ในประเทศ  และเพ่ือประโยชน์ในการต่อรอง
ทางด้านการค้า  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องด าเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานที่
ประเทศอ่ืนก าหนดได้โดยไม่เสียประโยชน์   

ถั่วฝักยาว เป็นพืชที่ได้รับการแจ้งเตือนตรวจพบสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชเกินค่าตกค้างสูงสุด (MRL) ที่
ก าหนดจากสหภาพยุโรปผ่านระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF)  สารตกค้างที่ตรวจพบ
บ่อย คือ  dimethoate, omethoate และ dicrotophos  สหภาพยุโรปจึงได้ประกาศระเบียบ Regulation No 
669/2009 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบสินค้าจากไทยจ านวน 3 รายการ คือ 
ถั่วฝักยาว ผักในตระกูลมะเขือ และผักในตระกูลกะหล่ า ถูกสุ่มตรวจสอบสารตกค้าง ณ ด่านน าเข้า 50% ของ
ปริมาณสินค้า มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2553  (กลุ่มงานมาตรการ SPS ส านักมาตรการทางการค้า, 
2553) 

 
ไดเมโทเอต (dimethoate) จัดเป็นวัตถุมีพิษในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสชนิดถูกตัว
ตายและดูดซึมโดยมีผลในการยับยั้งการท างานของ enzyme 

acetylcholinesterase ใช้ในการป้องกันก าจัด เพลี้ย แมลงวัน และหนอน ในพืชผักและผลไม้  น้ าหนักโมเลกุล 
229.3 ค่า ADI 0.002 mg/kg/day (for sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate 
: 1996)  ค่า Acute RfD : 0.02 mg/kg bodyweight (2003)  การสลายตัวในพืชจะเปลี่ยนรูปเป็น omethoate 
(น้ าหนักโมเลกุล 213.2) มีกลไกการท างานทางชีวเคมีเช่นเดียวกับ dimethoate แต่มีค่าความเป็นพิษสูงกว่า 
(EFSA, 2010)  ค าแนะน าในฉลากให้ใช้ไดเมทโทเอต 40% W/V EC เพ่ือป้องกันก าจัด เพลี้ยอ่อน  เพลี้ยจักจั่น 
และหนอนแมลงวันเจาะโคนกล้าถั่วในถั่วฝักยาวปริมาณ 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยมีระยะเวลาหลังจากใช้
ครั้งสุดท้ายถึงการเก็บเก่ียวผลผลิต (pre harvest interval:PHI) เท่ากับ 14 วัน 

dimethoate มีการสลายตัวอย่างรวดเร็วในพืช  เป็น omethoate ซึ่งเป็น primary methabolite ของ 
dimethoateที่มีความเป็นพิษมากที่สุด ส่วนสาร metabolites อ่ืนๆ ได้แก่ Odesmethyl omethoate 
carboxylic acid (XX), O-desmethyl iso-dimethoate (XII) และ dimethoate carboxylic acid (III) มี
ความสามารถน้อยในการยับยั้งการท างานของเอมไซม์ cholinesterase การก าหนดค่าสารพิษตกค้างMRLs ให้
แยกระหว่าง dimethoate และ omethoate  ส าหรับค่า ADI ให้ใช้ผลรวมของ dimethoate และ omethoate 



(FAO/WHO, 2012)   
ในปัจจุบันถั่วฝักยาวมีการปลูกเพ่ือบริโภคสดภายในประเทศและส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ อีกท้ัง

ยังพบปัญหาเรื่องสารพิษตกค้าง การศึกษาการสลายตัวของไดเมโทเอตในถั่วฝักยาว จึงเป็นการศึกษาเพ่ือน าข้อมลู
ไปใช้ในการประกอบการพิจารณาการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) จากการใช้วัตถุมีพิษอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย ตามมาตรฐานของ Codex เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค เป็นข้อมูลในการแนะน าการใช้
วัตถุมีพิษท่ีถูกต้องและปลอดภัยแก่เกษตรกร ในการแก้ปัญหาการปนเปื้อนของวัตถุมีพิษการเกษตรในผลผลิต ใช้
ในการต่อรองและรักษาผลประโยชน์ในการค้าขายสินค้าเกษตร  
  

7. วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
1 การท าแปลงทดลอง 

  วางแผนการทดลองแบบ Supervised Trial มี 4 ซ้ า (replication) และ 6 กรรมวิธี  คือระยะเวลา
ของการเก็บตัวอย่างที่ 0  1  3  5  7 10  และ 14 วัน หลังการพ่นวัตถุมีพิษครั้งสุดท้าย  แบ่งการทดลองออกเป็น 
2 การทดลองย่อย (Experiments) ได้แก่ แปลงควบคุม(พ่นด้วยน้ าเปล่า) และ แปลงที่ใช้ไดเมโทเอต 40% w/v  
อัตราแนะน า 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร  โดยใช้น้ า 120 ลิตรต่อไร่ (กลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 2553) ใช้เครื่องพ่น
แบบเครื่องยนต์สะพายหลัง  พ่นวัตถุมีพิษไดเมโทเอตทุก 7 วัน รวม 4 ครั้ง  สุ่มเก็บตัวอย่างถั่วฝักยาวมาวิเคราะห์
สารพิษตกค้างไดเมโทเอต ตามระยะเวลา 0  1  3  5  7 10 และ 14 วัน หลังการใช้วัตถุมีพิษครั้งสุดท้าย น้ าหนัก
รวมไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม (FAO, 1990) 

 
2 ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 

 2.1 การหาประสิทธิภาพของวิธีการวิเคราะห์ 
ท าการทดลองที่ความเข้มข้น 0.05  0.1  และ 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รวม 3 ความเข้มข้น  ท าการ

ทดลองความเข้มข้นละ 7 ซ้ า แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยเครื่อง Gas Chromatograph (GC-FPD)  หาค่า % 
recovery และ  ค่าปริมาณสารพิษตกค้างต่ าสุดที่ตรวจวิเคราะห์ได้ (limit of quantitation: LOQ) ของวิธีการ  

2.2 การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง  
 สกัดตัวอย่างและขจัดสิ่งปนเปื้อน ตามวิธีวิเคราะห์ QuEChERS (Anastassiades, et al., 2003) 

ดังนี้ 
1) ชั่งตัวอย่างถ่ัวฝักยาว ตัวอย่างละ 10 กรัม ใส่ centrifuge  tubes ขนาด 50 มิลลิลิตร  เติม

สารละลาย 0.1% acetic acid ใน acetonitile ปริมาตร 10 มิลลิลิตร  ปิดฝาแล้วเขย่าด้วย vortex  mixer ที่
ระดับความเร็วรอบสูงสุด นาน 1 นาที เติม magnesium sulfate 4.0 กรัม และsodium chloride 1.0 กรัม  ปิด
ฝาแล้ว เขย่าด้วย vortex ต่อ อีก 1 นาที  น าไป centrifuge ที่ความเร็วรอบ 5000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที  

2) การขจัดสิ่งปนเปื้อน (Dispersive-SPE Cleanup)  ดูดสารละลายของตัวอย่าง ปริมาณ 1 
มิลลิลิตร ใส่ใน microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ที่ใส่ PSA 25 มิลลิกรัม และ magnesium sulfate 
150 มิลลิกรัม ไว้แล้ว  เขย่าให้เข้ากันด้วย vortex ที่ระดับความเร็วรอบสูงสุด  นาน 30 วินาที  น าไป centrifuge 



ที่ระดับความเร็วรอบ 6,000 รอบต่อนาที  นาน 1 นาที  ดูดสารละลายส่วนบนของตัวอย่างใส่ GC-vial จากนั้น
น าไปตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างของไดเมโทเอต 

2.3 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างด้วยเครื่อง Gas Chromatograph (GC-FCD)  
 เครื่อง Gas Chromatograph ซึ่งมีหัวตรวจวัดชนิด Flame Photometric Detector : FPD ยี่ห้อ 

Agilent รุ่น 6890 คอลัมน์ที่ใช้ capillary column DB-1701P ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 0.25  มิลลิเมตร  
ความยาว 30 เมตร  ความหนาของฟิล์ม liquid phase ที่ใช้เคลือบในคอลัมน์ 0.25 ไมโครเมตร  มีสภาวะการใช้
งานดังนี้ 

 Temperature: Injector  250 oC     Carrier gas: Helium  
 Splitless mode  Constant flow 1.9 ml/min   , Inject volume: 1 µl 
 Oven temperature program 

                               100 oC(1 min)  15 oC/min  180 oC(5 min)  23 oC/min   250 oC(5 min)   
 Detector  250 oC,  H2 flow 150 ml/min,  Air flow 110 ml/min,  N2 flow 60 

ml/min 
 ระยะเวลาในการตรวจวิเคราะห์ต่อตัวอย่าง (Run time) 19.38 นาท ี

 
ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ  
  1. ทดลองครั้งที่ 5 มกราคม – กุมภาพันธ์ 2555 อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
  2. ทดลองครั้งที่ 6  มีนาคม – เมษายน 2555   อ าเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง 
  
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการศึกษาการสลายตัวของไดเมโทเอตในถั่วฝักยาวของการทดลองครั้งที่  5 ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง

ไดเมโทเอตในแปลงควบคุม  ตรวจพบสารพิษตกค้างปริมาณ 3.51, 2.33, 0.42, 0.06  และ < 0.05 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ในแปลงที่ พ่นตามอัตราแนะน า dimethoate มีการสลายตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนรูปเป็น 
omethoate  ตรวจพบ omethoate 0.42, 0.63 0.38 และ 0.19 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ระยะเวลา 0  1  3   
และ 5 วัน ตามล าดับ หลังการใช้สารครั้งสุดท้าย  การทดลองครั้งที่ 6 พบสารพิษตกค้าง  dimethoate 2.53, 
1.30, 0.21, <0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตรวจพบ omethoate 0.31, 0.42, 0.26  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ที่
ระยะเวลา 0  1  3  และ 5 วัน ตามล าดับ ส่วนที่ระยะเวลาอ่ืนๆ ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง ส าหรับแปลงควบคุม
ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง (ตารางที่1)  ค่า % recovery อยู่ในช่วง 92-117 82-110  และ 89-112  ตามล าดับ 
โดยมีค่าปริมาณสารพิษตกค้างต่ าสุดที่ตรวจวิเคราะห์ได้  (limit of quantitation: LOQ) ของวิธีการนี้ เท่ากับ 
0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

เมื่อดูค่าปริมาณสารพิษตกค้างจากทั้ง 2 การทดลองพบว่า ที่ระยะเวลา 10 วันหลังการพ่นวัตถุมีพิษตรวจ
ไม่พบปริมาณสารพิษตกค้างของไดเมโทเอตและโอเมโทเอต  ซึ่งตามค าแนะน าในฉลากให้เก็บเกี่ยวได้ที่ระยะ 14 



วันหลังการใช้สารไดเมโทเอตครั้งสุดท้าย จากผลการทดลองพบว่าที่ระยะ 3 วันหลังการพ่นสารครั้งสุดท้าย จะมี
ปริมาณสารพิษตกค้างไดเมโทเอตในถั่วฝักยาวของทั้ง 2 การทดลองเท่ากับ 0.42 และ 0.21 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ซึ่งน้อยกว่าค่า Codex MRL และ MRL ของประเทศไทย ที่ก าหนดให้มีสารพิษตกค้างของไดเมโทเอตในถั่วฝักยาว
เท่ากับ 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2552)  จากการทดลองทั้ง 
2 การทดลอง พบว่า ไดเมโทเอต มีการสลายตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนรูปเป็น โอเมโทเอต  ซึ่งเป็น primary 
methabolite ของ ไดเมโทเอต ที่มีความเป็นพิษมากที่สุด (EFSA, 2010)  ตั้งแต่ 0 วัน และเพ่ิมสูงสุดใน 1 วัน
หลังการพ่นสาร  จากนั้นค่อยๆลดลงจนตรวจไม่พบที่ 5 วัน หลังการใช้สารครั้งสุดท้าย  Codex  ได้พิจารณา
ยกเลิกค่า MRL  ของ omethoate (FAO/WHO, 2011)  ดังนั้นหลังการพ่นสาร dimethoate แล้ว 7 วัน จึงจะ
สามารถเก็บเก่ียวผลผลิตที่ปลอดภัยส าหรับการบริโภค 
 จากการสุ่มเก็บตัวอย่าง ถั่วฝักยาวตามแหล่งผลิต และแหล่งจ าหน่าย 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 
เชียงใหม่ ล าปาง ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อ่างทอง  สุพรรณบุรี  ปทุมธานี นนทบุรี  
กาญจนบุรี  ราชบุรี จันทบุรี  ระยอง ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  พัทลงุ  สงขลา  ตรัง  กระบี ่ 
เพชรบุรี นครราชสีมา  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ยโสธร  สุรินทร์  บุรีรัมย์  จ านวน 61 ตัวอย่าง เพ่ือ
น ามาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่ม Organophosphates Pyrethriods และ Endosulfan  ตรวจพบ
สารพิษตกค้างในถั่วฝักยาวจ านวน 9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.75  โดยพบ cypermethrin จ านวน 9 ตัวอย่าง 
ปริมาณ 0.08-0.92 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบเกินค่า Codex MRL (0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 1 ตัวอย่าง  พบ L-
cyhalothrin จ านวน 1 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.05  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  แต่ไม่เกินค่า Codex MRL (0.02 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม)  (ตารางที่2)   

 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณสารพิษตกค้างของไดเมโทเอตและโอเมโทเอตในถั่วฝักยาวที่ระยะเวลาต่างๆภายหลังการใช้

วัตถุมีพิษ 
 

ระยะเวลาเก็บตัวอย่างหลัง
การใช้วัตถุมีพิษ 

(วัน) 

ปริมาณสารพิษตกค้าง (มก./กก.) 
 

แปลง
ควบคุม 

 

แปลงอัตราแนะน า (40 มล./น้ า 20 ลิตร) 
การทดลองครั้งท่ี5 การทดลองครั้งท่ี6 

ไดเมโทเอต 
(dimethoate) 

โอเมโทเอต 
(omethoate) 

ไดเมโทเอต 
(dimethoate) 

โอเมโทเอต 
(omethoate) 

 01/ ND2/ 3.51 0.42 2.53 0.31 



1 
3 
5 
7 
10 
15 

ND 
ND 
ND 
ND 
ND 
ND 

2.33 
0.42 
0.06 
<0.05 
ND 
ND 

0.63 
0.38 
0.19 
ND 
ND 
ND 

1.30 
0.21 
<0.05 
ND 
ND 
ND 

0.42 
0.26 
ND 
ND 
ND 
ND 

หมายเหตุ 
 01/   หมายถึง  2 ชั่วโมงหลังการพ่นวัตถุมีพิษครั้งสุดท้าย 
ND2/ หมายถึง  Not  Detected < Limit of detection (LOD) มีค่า 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
Limit of quantification: (LOQ)  : dimethoate และ omethoate มีค่า 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่1และ2 แนวโน้มการสลายตัวของไดเมโทเอตและโอเมโทเอตในถั่วฝักยาว การทดลองครั้งท่ี5และ 6 
 
ตารางที่ 2  สารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษที่ตรวจพบในถั่วฝักยาว จากแหล่งผลิตและแหล่งจ าหน่าย จ านวน 61 

ตัวอย่าง 
 

ชนิดวัตถุมีพิษ ปริมาณ 
(มก./กก.) 

จ านวน 
ที่พบ 

จ านวนที่ 
เกินค่าMRL 

ค่า Codex  MRLs 
(มก./กก.) 

cypermethrin 0.08-0.92 9 1 0.01 
L-cyhalothrin 0.05 1 - - 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการทดลองโดยการฉีดพ่นวัตถุมีพิษ dimethoate (40% W/V EC) ตามอัตราแนะน า (40 มิลลิลิตร

ต่อน้ า 20 ลิตร) ทุก 7 วัน  รวม 4 ครัง้  เมื่อน าข้อมูลการทดลองมาเปรียบเทียบกับค่า Codex MRL และ MRL 



ของประเทศไทย พบว่าที่ระยะ 3 วันหลังการพ่นสารครั้งสุดท้าย จะมีปริมาณสารพิษตกค้างไดเมโทเอตใน
ถั่วฝักยาวต่ ากว่าค่าMRLที่ก าหนด แต่เนื่องจาก dimethoate มีการสลายตัวอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนรูปเป็น 
omethoate  และCodex ได้พิจารณายกเลิกค่า MRL ของ omethoate (FAO/WHO, 2011) เมื่อน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบผลการทดลองในครั้งที่1 2  3  และ 4  พบวา่ที่ระยะ 3 วันหลังการพ่นสารครั้งสุดท้าย จะมีปริมาณ
สารพิษตกค้างไดเมโทเอตในถั่วฝักยาวต่ ากว่าค่าMRLที่ก าหนด และท่ีระยะเวลา 7 วันจะตรวจไม่พบโอเมโทเอต 
ข้อมูลที่ได้มีลักษณะเดียวกัน  ดังนั้นหลังการพ่นสาร dimethoate แล้ว 7 วัน จึงจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตที่
ปลอดภัยส าหรับการบริโภคเพ่ือความปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและลดปัญหาสารพิษตกค้างส าหรับการส่งออก 

จากการสุ่มเก็บตัวอย่าง ถั่วฝักยาวตามแหล่งผลิต และแหล่งจ าหน่าย 31 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย 
เชียงใหม่ ล าปาง ตาก อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ก าแพงเพชร นครสวรรค์ อ่างทอง  สุพรรณบุรี  ปทุมธานี นนทบุรี  
กาญจนบุรี  ราชบุรี จันทบุรี  ระยอง ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพร  สุราษฎร์ธานี  พัทลงุ  สงขลา  ตรัง  กระบี ่ 
เพชรบุรี นครราชสีมา  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  ยโสธร  สุรินทร์  บุรีรัมย์  จ านวน 61 ตัวอย่าง เพ่ือ
น ามาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่ม Organophosphates Pyrethriods และ Endosulfan  ตรวจพบ
สารพิษตกค้างในถั่วฝักยาวจ านวน 9   ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 14.75  โดยพบ cypermethrin จ านวน 9 
ตัวอย่าง ปริมาณ 0.08-0.92 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม พบเกินค่า Codex MRL (0.7 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 1 ตัวอย่าง  
พบ L-cyhalothrin จ านวน 1 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.05  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  แต่ไม่เกินค่า Codex MRL (0.02 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)   

จากการสุ่มเก็บตัวอย่างถั่วฝักยาวตามแหล่งผลิต และแหล่งจ าหน่ายในจังหวัดต่างๆ วัตถุมีพิษท่ีตรวจพบ
มากที่สุด คือ cypermethrin  แตพ่บเกินค่า Codex MRL จ านวน 1ตัวอย่าง และขึ้นทะเบียนให้ใช้ในถั่วฝักยาว
ตามพ.ร.บ.ฉบับเดิม ส าหรับวัตถุมีพิษ L-cyhalothrin พบจ านวน 1 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
แต่ไม่เกินค่า Codex MRL (0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  ดังนั้นการเกิดปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างในพืชดังกล่าว
ภายหลังการใช้ เกิดเนื่องจากคุณสมบัติของสารที่สลายตัวได้เร็วช้าแตกต่างกัน การที่เกษตรกรผู้ใช้ขาดความรู้
เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้อย่างถูกต้องตาม GAP การไม่ปฏิบัติตามฉลากที่ให้รายละเอียดที่ระบุให้ใช้กับพืชชนิดใดและ
จะต้องทิ้งระยะเวลาก่อนการเก็บเก่ียวให้เหมาะสม จึงส่งผลให้มีการตรวจพบสารพิษตกค้างในพืชอาหารในปริมาณ
สูง เนื่องจากพืชอาหารเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคน าไปใช้บริโภคโดยตรง  หากเกิดปัญหาในเรื่องความปลอดภัย  ก็จะ
ส่งผลต่อร่างกายผู้บริโภคโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. น าข้อมูลการทดลองศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกค้าง (declined study)  ไปใช้ในการประกอบการ
พิจารณาการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) ของประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน 
(ASEAN MRL) และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดตั้งค่า Codex ท าให้สินค้าเกษตรของไทยสามารถส่งไป
ขายต่างประเทศได้มากขึ้นเนื่องจากอุปสรรคท่ีเกิดจากการกีดกันทางการค้าน้อยลง    

2. ใช้เป็นข้อมูลในการแนะน าการใช้วัตถุมีพิษท่ีถูกต้องและปลอดภัยแก่เกษตรกร ซึ่งสามารถคาดการณ์ระดับ
สารพิษตกค้างที่อาจมีได้ในผลผลิตจากการใช้วัตถุมีพิษในอัตราแนะน า เพ่ือลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลิตผล



การเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
 
3. น าข้อมูลไปใช้ประกอบในการพิจารณาทบทวนฉลากวัตถุอันตราย ในการยกเลิกการใช้วัตถุมีพิษหรือแก้ไข

ฉลากค าแนะน าการใช้สาร การก าหนดค่า PHI  เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษที่มีคุณภาพเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

4. ข้อมูลที่ได้จากการส ารวจตัวอย่างจากแหล่งผลิตและแหล่งจ าหน่าย จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานท าให้ทราบถึง
สถานการณ์สารพิษตกค้างในผลิตผลการเกษตรและคุณภาพของผลิตผลเพื่อเป็นข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค  
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