
 
 

รายงานเรื่องเตม็การทดลองทีส่ิ้นสดุ 
ปีงบประมาณ 2555 

 
1. แผนงานวิจัย  วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2. โครงการวิจัย  การศึกษาความรุนแรงของผลกระทบและการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงหรือมีความคงทนในสภาพแวดล้อม 
     กิจกรรมที่ 2 :    การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในพืชผักผลไม้ 
 กิจกรรมย่อยท่ี 2.1 การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในพืชผักจากแหล่งจ าหน่าย 
3. ช่ือการทดลอง  (ภาษาไทย)  

ส ารวจสารพิษตกค้างในผักตระกูลมะเขือ 

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) 
Pesticide Residues in Aubergine, Brinjal, Eggplant and Tomato 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง ยงยุทธ  ไผ่แก้ว ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
ผู้ร่วมงาน วะนิดา  สุขประเสริฐ ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 วีระสิงห์ แสงวรรณ ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 นางประภัสสรา พิมพ์พันธุ์  ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
5. บทคัดย่อ 

สุ่มตัวอย่างพืชตระกูลมะเขือ 15 ชนิด ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือเปราะเหลือง มะเขือเปราะม่วง 
มะเขือเปราะลาย มะเขือเปราะขาว มะเขือเหลือง มะเขือไข่ มะเขือขาว มะเขือพวง มะเขือยาวม่วง 
มะเขือยาว มะเขือลาย มะเขือเทศท้อ มะเขือเทศราชินี และมะเขือเทศสีดา จากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ ของ
ประเทศ รวม 37 จังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 325 ตัวอย่าง น ามาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างของสารฆ่า
แมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์ ด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟฟี โดยใช้ GC-
ECD-FPD-NPD, HPLC Post Column Derivatization และ GC-MS ผลปรากฏว่า ตรวจพบสารพิษ
ตกค้าง 110 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.8 พืชที่พบสารพิษตกค้างบ่อยที่สุดคือ มะเขือยาว จ านวน 21 
ตัวอย่าง รองลงไปคือ มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และมะเขือพวง (19, 12 และ 12 ตัวอย่าง ตามล าดับ) 
สารพิษตกค้างที่ตรวจพบรวม 10 ชนิด พบสาร cypermethrin บ่อยครั้งที่สุดถึงร้อยละ 25.5 ของจ านวน
ตัวอย่างพืชตระกูลมะเขือทั้งหมดที่ท าการส ารวจ แต่พบในปริมาณต่ าที่ระดับ 0.01 – 0.51 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม สารอ่ืนๆที่ตรวจพบได้แก่ chlorpyrifos ethion profenofos EPN triazophos bifenthrin 
dimethoate l-cyhalothrin และ prothiophos ตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างสูงสุดคือ มะเขือม่วง พบ



สารพิษตกค้าง dimethoate ที่ระดับ 3.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามในภาพรวมของปริมาณ
สารพิษตกค้างที่ตรวจพบในพืชตระกูลมะเขือมีปริมาณต่ าและยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย  การผลิตมะเขือ
ชนิดหลัก ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และมะเขือยาว แม้มีการพบสารพิษตกค้างประมาณร้อยละ 50 
แต่ยังคงพบในปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย 

 
6. ค าน า 

พืชตระกูลมะเขือเป็นพืชที่นิยมบริโภคในประเทศ เป็นพืชที่ปลูกง่าย เจริญเติบโตและให้
ผลตอบแทนเร็ว และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นาน เป็นพืชผักเศรษฐกิจและสามารถส่งออกได้ พืชหลัก
ในตระกูลมะเขือ ได้แก่ มะเขือเทศ มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือม่วง และมะเขือพวง มะเขือเป็นพืชที่
มีศัตรูที่ส าคัญคือ เพลี้ยไฟฝ้าย (Thrips palmi) หนอนเจาะผลมะเขือ (Leucinodes orbonalis) และ
เพลี้ยจักจั่นฝ้าย (Amrasca biguttula) กลุ่มวิจัยกีฏและสัตววิทยา (2553) แนะน าให้ใช้สารเคมีก าจัด
แมลงหลายชนิด ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ฟิโปรนิล คาร์โบซัลแฟน เบนฟูราคาร์บ เฟนโพรพาทริน โพรไทโอ
ฟอส เบตาไซฟลูทริน ซีตาไซเพอร์เมทธริน ไทโอไดคาร์บ ฟลูไซโคลซูรอน และไซเพอร์เมทธรินผสมฟอส
ซาโลน โดยต้องทิ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวแตกต่างกันไปตั้งแต่ 7–28 วัน ส าหรับโรคพืชตระกูลมะเขือมีหลาย
ชนิด เช่น โรคผลเน่าแห้งสีด าหรือปลายผลด า โรคใบแห้งหรือใบจุด โรคราแป้ง สามารถป้องกันก าจัดโดย
ใส่ปูนขาวรองก้นหลุมก่อนปลูก ใช้ก ามะถันผง เบนโนมิล หรือคาร์เบนดาซิมเพ่ือป้องกันและก าจัดโรค
ดังกล่าวได ้

Sharma and et. al. (2010) กล่าวไว้ว่า สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตมีความคงทนในสิ่งแวดล้อม
ต่ าและสามารถก าจัดศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกษตรกรจึงนิยมใช้สารกลุ่มนี้กันอย่างมากทั้งในผัก
และผลไม้ เมื่อมีการใช้สารเคมีกันอย่างแพร่หลายและต่อเนื่อง ย่อมส่งผลให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้าง
ตามมา Iqbal and et. al. (2009) ได้รายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชตระกูลมะเขือที่
ส ารวจจากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ ในประเทศปากีสถานเมื่อปี ค.ศ. 2006 ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิคทาง 
HPTLC สารพิษตกค้างที่พบบ่อยจ านวน 7 ชนิด ได้แก่ อิมิดาโคลปริด โพรพาไจต์ เอ็นโดซัลแฟน ได
เมทโธเอต เมทไธโอคาร์บ คลอร์มีควอท และ ไพริเมทธานิล สารพิษตกค้างที่พบปริมาณสูง ได้แก่ อิมิดา
โคลปริด คาร์โบฟูราน และคลอร์ไพริฟอส สูงสุดที่ระดับ 0.028, 0.034 และ 0.060 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ส่วนใหญ่ต่ ากว่าค่า MRL ยกเว้นตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างคลอร์ไพริฟอส เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้
เท่ากับ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ต้องมีการควบคุมดูแลให้ดีกว่านี้เพราะพบว่าการส ารวจสารพิษ
ตกค้างในปี ค.ศ. 2006 สูงกว่าปี ค.ศ. 2003 เกือบเท่าตัว Lu (2011) ได้วิจัยเกี่ยวกับมะเขือยาว 
(Solanum melongena L.) ซึ่งเป็นพืชผักที่นิยมปลูกกันมากในประเทศฟิลิปปินส์ สารเคมีที่นิยมใช้มี
ห ล าย ช นิ ด แ ล ะที่ นิ ย ม กั น ม าก  ได้ แ ก่  chlorantraniliprole, malathion, cypermethrin แ ล ะ 
chlorpyrifos และในรายงานของ Lu (2012) ที่ได้ศึกษาสารพิษตกค้างในมะเขือจากแหล่งผลิตใหญ่ของ
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยใช้เทคนิคทางแก๊สโครมาโตกราฟฟี ร้อยละ 40 ของตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษ
ตกค้างไซเปอร์เมทธรินและคลอร์ไพริฟอส แม้จะมีการใช้สารอื่นอีกหลายชนิดเช่น มาลาไธออน และ คลอ



แรนทรานิลิโพรล แต่ตรวจไม่พบ นอกจากสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตแล้ว Osman and et. 
al. (2010) ตรวจพบสารพิษตกค้างชนิดคาร์บาริล ซึ่งเป็นสารที่นิยมใช้กันมาก ในปริมาณสูงที่สุดในมะเขือ
ที่สุ่มจากตลาดใน Al-Qassim ในประเทศซาอุดิอาระเบีย ที่ระดับ 1.917 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนใน
ประเทศไทยมีการใช้สารเคมีในการผลิตมะเขือหลายชนิด พนิดา และคณะ (2554) ได้ทดลองพ่นสารคาร์
โบซัลแฟนบนมะเขือยาว 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน แล้วเก็บผลมะเขือยาวมาตรวจสารพิษตกค้าง 
พบคาร์โบซัลแฟนตกค้างสูงสุดในปริมาณ 0.48 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่วันแรกของการพ่นสารครั้งสุดท้าย 
และพบปริมาณลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่ 2, 5 และ 7 วัน พบในปริมาณ 0.07, 0.04 และ 0.01 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ในระหว่างนี้ก็ตรวจพบสารพิษตกค้างคาร์โบฟูรานซึ่งเป็นเมตาโบไลท์ของคาร์โบซัล
แฟนด้วย แต่พบในปริมาณต่ าในช่วง 0.01–0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมเท่านั้น มาตรฐานสารพาตกค้างของ
ไทยก าหนดให้มีคาร์โบซัลแฟนและคาร์โบฟูรานในพืชตระกูลมะเขือได้ไม่เกิน 0.5 และ 0.1 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ตามล าดับ  
 
7. วิธีด าเนินการ 

7.1 สารเคมีและอุปกรณ์ :  

7.1.1 วัตถุอันตรายทางการเกษตรรวม 43 ชนิด ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 3 ชนิด กลุ่ม
ไพรีทรอยด์ 7 ชนิด กลุ่มคาร์บาเมต 8 ชนิด และกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 25 ชนิด 

7.1.2 อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างผักตระกูลมะเขือ 
7.1.3 เครื่องแก้วและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสกัดและการเตรียมสารมาตรฐาน 
7.1.4 ส า ร เค มี ช นิ ด ต่ า งๆ  ได้ แ ก่  acetone, dichloromethane, n-hexane, ethyl 

acetate, acetonitrile, methanol, sodium sulfate anhydrous ช นิ ด  analytical 
และ pesticide residue grade  

7.1.5 สารเคมีส าหรับท า derivatization ส าหรับวิเคราะห์ด้วย HPLC-Post column 
derivatization 

7.1.6 เครื่องมือที่ ใช้ ในห้องปฏิบั ติ การ เช่น เครื่องชั่ ง, Homogenizer, rotary vacuum 
evaporator, nitrogen evaporator 

7.1.7 เครื่องมือวิเคราะห์ชนิด GC-FPD, ECD, NPD, HPLC- Post column derivatization 
และ GC-MSD (Mass Selective Detector) 

7.2 วิธีการ : สุ่มตัวอย่างจากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ จาก 37 จังหวัด รวมทั้งหมด 325 ตัวอย่าง 
(เป้าหมาย 200 ตัวอย่าง) เป็นพืชตระกูลมะเขือ 15 ชนิด ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือเปราะเหลือง มะเขือ
เปราะม่วง มะเขือเปราะลาย มะเขือเปราะขาว มะเขือเหลือง มะเขือไข่ มะเขือขาว มะเขือพวง มะเขือ
ยาวม่วง มะเขือยาว มะเขือลาย มะเขือเทศท้อ มะเขือเทศราชินี และมะเขือเทศสีดา น ามาตรวจ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์ ด้วยเทคนิค
ทางโครมาโตกราฟฟี โดยใช้ GC-ECD-FPD-NPD, HPLC Post Column Derivatization และ GC-MS 



การเตรียมตัวอย่างและการสกัดตัวอย่างโดยสุ่มตัวอย่างมะเขืออย่างน้อย 1 กิโลกรัม ห่ันให้เป็นชิ้นเล็กๆ 
แล้วน าไปปั่นละเอียดอีกครั้งด้วยเครื่องเตรียมตัวอย่าง (Lab Micronizer) คนให้เข้ากันแล้วสุ่มชั่งตัวอย่างละ 

250.1 กรัม เก็บส ารองไว้ใน freezer ตัวอย่างละ 2 ซ้ า สกัดหาสารพิษตกค้าง ตามวิธีการที่ดัดแปลงจาก 

Steinwandter (1985) โดยชั่งตัวอย่างส้มโอที่บดแล้ว 250.1  กรัม ใส่ beaker ส าหรับสกัด น ามาสกัดโดยปั่น
กับ acetone 50 ml ด้วยเครื่อง homogenizer นาน 1 นาที ที่ความเร็ว 13,000 รอบต่อนาที  แล้วเติม 
dichloromethane 40 ml และ sodium chloride 8 กรัม ปั่นอีกครั้งนาน 1 นาที เติม sodium sulfate 
anhydrous 25 กรัม เขย่าเบาๆ แล้วตั้งทิ้งไว้ 10นาที เทส่วนใสปริมาตร 50 ml น าสารละลายที่ได้กรองผ่าน 

sodium sulfate anhydrous 20 กรัม น าไปลดปริมาตรด้วยเครื่องระเหยสารละลายที่ตั้งอุณหภูมิไว้ 40C จน
เกือบแห้ง ปรับปริมาตรเป็น 5 ml ด้วย ethyl acetate (PR) ถ้าปริมาตรเกินให้ลดปริมาตรด้วยการเป่าด้วย
ไนโตรเจน และถ่ายลงใน vial ส าหรับการวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วย GC (FPD, ECD, NPD) มีการท า 
calibration curve โดยน าสารละลายมาตรฐาน ที่มีความเข้มข้น 0.2, 0.5, 1.0 และ 2.0 นาโนกรัมต่อ
ไมโครลิตร ฉีดเข้าเครื่อง GC ที่มีสภาวะการใช้งานที่เหมาะสม ส าหรับตัวอย่างที่เตรียมเพื่อวิเคราะห์ด้วย HPLC 
น าไปเติม PSA และ EnviCarb เขย่าด้วย shaker และปั่นให้ตกตะกอนด้วย centrifuge กรองผ่านเมมเบรน 0.2 
ไมครอน แล้วน าไปวิเคราะห์ด้วย HPLC Post Column Derivatization ที่มีสภาวะการใช้งานที่เหมาะสม 
 ค านวณปริมาณสารพิษตกค้าง โดยวัดค่า retention time ของพีค เปรียบเทียบกับโครมาโตแกรมของ
สารมาตรฐาน และค านวณความเข้มข้นของสารพิษตกค้างอีไธออนในสารละลายตัวอย่าง โดยโปรแกรมส าเร็จรูป
จากสมการ Linear Regression และต้องมีค่า Correlation ไม่น้อยกว่า 0.99 หาความเข้มข้นของสารใน
ตัวอย่างตามสูตร ดังต่อไปนี้ 

Csample = Ccalib.  x   Vsample x  F / Wsample 
โดยที่ Csample  = ความเข้มข้นของสารพิษในสารละลายตัวอย่าง (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

Ccalib.  = ความเข้มข้นของสารพิษในสารละลายตัวอย่าง ที่ได้จากการเทียบ Calibration curve   
            ใน GC Report (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ดังนี้  
Ccalib.  =  Area of sample x Conc. of Standard 

            Area of Standard 
V sample = ปริมาตรที่ปรับครั้งสุดท้ายของสารละลายตัวอย่างก่อนการฉีด (มิลลิลิตร) 
W sample= น้ าหนักตัวอย่างที่น ามาสกัด (กรัม) 
F  = Correction Factor = 90ml/50ml 
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติ แปรผลข้อมูลและสรุปข้อมูลช่วงความเข้มข้นของสารพิษตกค้างที่

ตรวจพบ และเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานสารพิษตกค้าง 

เวลาและสถานที่ : ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ พฤศจิกายน 2554 – กันยายน 2555 วิเคราะห์สารพิษ
ตกค้าง ณ ห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง กลุ่มงานวิจัยสารพิษตกค้าง กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร ส านักวิจัย
พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรุงเทพฯ 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 



สุ่มตัวอย่างพืชตระกูลมะเขือ 15 ชนิด ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือเปราะเหลือง มะเขือเปราะม่วง 
มะเขือเปราะลาย มะเขือเปราะขาว มะเขือเหลือง มะเขือไข่ มะเขือขาว มะเขือพวง มะเขือยาวม่วง 
มะเขือยาว มะเขือลาย มะเขือเทศท้อ มะเขือเทศราชินี และมะเขือเทศสีดา จากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ ของ
ประเทศ รวม 37 จังหวัด (ดังแสดงในตารางที่ 1) จ านวนทั้งสิ้น 325 ตัวอย่าง น ามาตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์ (ดังแสดงในตารางที่ 
2) ด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟฟี โดยใช้ GC-ECD-FPD-NPD, HPLC Post Column Derivatization 
และ GC-MS ผลปรากฏว่า ตรวจพบสารพิษตกค้าง 110 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.8 พืชที่พบสารพิษ
ตกค้างบ่อยที่สุดคือ มะเขือยาว จ านวน 21 ตัวอย่าง รองลงไปคือ มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และมะเขือ
พวง (19, 12 และ 12 ตัวอย่าง ตามล าดับ ) สารพิษตกค้างที่ตรวจพบรวม 10 ชนิด พบสาร 
cypermethrin บ่อยครั้งที่สุดถึงร้อยละ 25.5 ของจ านวนตัวอย่างพืชตระกูลมะเขือทั้งหมดที่ท าการ
ส ารวจ แต่พบในปริมาณต่ าที่ระดับ 0.01 – 0.51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ดังแสดงในตารางที่ 3) สารอ่ืนๆที่
ต ร ว จ พ บ ได้ แ ก่  chlorpyrifos ethion profenofos EPN triazophos bifenthrin dimethoate l-
cyhalothrin และ prothiophos ตัวอย่างที่พบสารพิษตกค้างสูงสุดคือ มะเขือม่วง พบสารพิษตกค้าง 
dimethoate ที่ระดับ 3.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตามในภาพรวมของปริมาณสารพิษตกค้างที่
ตรวจพบในพืชตระกูลมะเขือมีปริมาณต่ าและยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
สารพิษตกค้างของไทย Codex (ตารางที่ 4) ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป และเมื่อเปรียบเทียบผลการส ารวจ
สารพิษตกค้างใน พ.ศ. 2554 และ 2555 พบว่ามีข้อมูลใกล้เคียงกันมาก (ดังแสดงในภาพที่ 1 และ 2) 
การผลิตมะเขือชนิดหลัก ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และมะเขือยาว มีการพบสารพิษตกค้าง
ประมาณร้อยละ 50 แม้จะพบในปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย เกษตรกรยังคงสามารถผลิตพืชนี้โดยใช้
สารเคมีได้ แต่ต้องระมัดระวังในการผลิตเพ่ือการส่งออกที่มีการก าหนดค่า MRL ในปริมาณต่ าๆ ของ
ประเทศคู่ค้าเป็นกรณีไป 
 
ตารางท่ี 1 จังหวัดและชนิดของมะเขือที่สุ่มตัวอย่าง 

จังหวัดที่ส ารวจ ชนิดมะเขือ 
กาญจนบุรี นครศรีธรรมราช ราชบุรี มะเขือเทศท้อ มะเขือขาว 
กาฬสินธุ์ นครสวรรค์ ลพบุรี มะเขือเทศราชินี มะเขือพวง 
ขอนแก่น ปทุมธานี สกลนคร มะเขือเทศสีดา มะเขือยาว 
จันทบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา มะเขือเปราะ มะเขือยาวม่วง 
ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สระบุรี มะเขือเปราะ(เหลือง) มะเขือลาย 
ชลบุร ี พิษณุโลก สิงห์บุรี มะเขือเปราะ(ขาว) 

 ชัยนาท เพชรบุรี สุพรรณบุรี มะเขือเปราะ(ม่วง)   
ชุมพร เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี มะเขือเปราะ(ลาย)   
ตราด มหาสารคาม หนองคาย มะเขือเหลือง   



นครปฐม มุกดาหาร อ่างทอง มะเขือไข่   
นครพนม ระยอง อุดรธานี 

 
  

นครราชสีมา     
 

  
 
ตารางท่ี 2 ชนิดของสารพิษตกค้างที่ท าการวิเคราะห์ 
 

กลุ่มสารที่วิเคราะห์ ชนิดสารที่ตรวจวิเคราะห์ 
กลุ่มออร์กาโนคลอรีน a-endosulfan, b-endosulfan และ endosulfan 

sulphate 
กลุ่มไพรีทรอยด ์ bifenthrin, l-cyhalothrin, permethrin, cyfluthrin, 

cypermethrin, fenvalerate และ deltamethrin 
กลุ่มคาร์บาเมต methomyl, 3-OH-carbofuran, carbofuran, carbaryl, 

isoprocarb, methiocarb, promecarb และ fenobucarb 
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต DDVP, mevinphos, dicrotophos, dimethoate, 

chlorpyrifos, parathion-m, parathion-e, profenofos, 
methamidophos, omethoate, monocrotophos, 
chlorpyrifos-m, pirimiphos-m, pirimiphos-e, 
prothiophos, triazophos, acephate, diazinon, 
malathion, fenitrothion, methidathion, ethion, EPN, 
phosalone และ azinphos-e 

 
ตารางท่ี 3 ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในมะเขือ 

    
หน่วย : mg/kg 

สารพษิ 
จ านวนตัวอยา่ง
ทีต่รวจพบ 

%ทีพ่บ ต ่าสดุ สงูสดุ 

     
cypermethrin 83 25.5 0.01 0.51 

chlorpyrifos 27 8.3 0.01 0.21 

ethion 16 4.9 0.01 1.17 

profenofos 12 3.7 0.05 6.92 

EPN 7 2.2 0.02 0.12 

triazophos 3 0.9 0.02 0.09 

bifenthrin 3 0.9 0.02 0.06 

dimethoate 3 0.9 0.04 3.25 

L-cyhalothrin 1 0.3 0.03 - 

prothiophos 1 0.3 0.01 - 

          



 
ตารางที่ 4 ค่ามาตรฐานสารพิษตกค้างในมะเขือของ Codex (JMPR, 2011) และ ประเทศไทย (มกอช, 
2551) 

ชนดิสาร Codex MRL พชื ชนดิสาร Thai MRL 

Cypermethrins 0.03 มะเขอืเทศ chlorothalonil 5 

Endosulfan 0.1 
 

carbendazim/benomyl 0.5 

Hexythiazox 0.1 
 

carbosulfan 0.5 

Imidacloprid 0.2 
 

carbofuran 0.1 

Cyfluthrin 0.2 
 

cypermethrin 0.5 

Cyprodinil 0.2 
 

deltamethrin 0.3 

Fenpropathrin 0.2 
 

dicofol 1 

Bifenthrin 0.3 
 

dithiocarbamates 2 

Fludioxonil 0.3 
 

dimethoate 2 

Pyraclostrobin 0.3 
 

paraquat 0.05 

Propamocarb 0.3 
 

profenofos 2 

Indoxacarb 0.5 
 

fenvalerate 1 

Metaflumizone 0.6 
 

phosalone 1 

Thiacloprid 0.7 
 

malathion 0.5 

Carbaryl 1 
 

methomyl 0.5 

Chlorpyrifos-Methyl 1   ethion 0.3 

Permethrin 1 มะเขอืเปราะ carbosulfan 0.5 

Fenhexamid 2 
 

phosalone 1 

 
    abamectin 0.02 

 
  มะเขอืยาว carbosulfan 0.5 

 
    phosalone 0.5 

 
  มะเขอือืน่ๆ cypermethrin 0.2 

 
  ไมร่วมมะเขอืเทศ methomyl 0.2 

 
    ethion 0.3 

 
 



 
ภาพที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละของสารพิษตกค้างในมะเขือที่ส ารวจในปี พ.ศ. 2554 

 

 
 

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบร้อยละของสารพิษตกค้างในมะเขือที่ส ารวจในปี พ.ศ. 2555 
 



 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

สุ่มตัวอย่างพืชตระกูลมะเขือ 15 ชนิด จากแหล่งจ าหน่ายต่างๆ ของประเทศ รวม 37 จังหวัด 
จ านวนทั้งสิ้น 325 ตัวอย่าง น ามาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 
คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์ ด้วยเทคนิคทางโครมาโตกราฟฟี ผลปรากฏว่า ตรวจพบสารพิษตกค้าง 110 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33.8 สารพิษตกค้างที่ตรวจพบรวม 10 ชนิด พบสาร cypermethrin บ่อยครั้ง
ที่สุดถึงร้อยละ 25.5 ของจ านวนตัวอย่างพืชตระกูลมะเขือทั้งหมดที่ท าการส ารวจ แต่พบในปริมาณต่ าที่
ระดับ 0.01 – 0.51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สารอ่ืนๆที่ตรวจพบได้แก่ chlorpyrifos ethion profenofos 
EPN triazophos bifenthrin dimethoate l-cyhalothrin และ prothiophos การผลิตมะเขือชนิด
หลัก ได้แก่ มะเขือเปราะ มะเขือเทศ และมะเขือยาว แม้มีการพบสารพิษตกค้างประมาณร้อยละ 50 แต่
ยังคงพบในปริมาณที่อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย เกษตรกรยังคงสามารถผลิตพืชนี้โดยใช้สารเคมีได้ แต่ต้อง
ระมัดระวังในการผลิตเพ่ือการส่งออกที่มีการก าหนดค่า MRL ในปริมาณต่ าๆ ของประเทศคู่ค้า 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษา น าไปพิจารณาการใช้สารของเกษตรกร การเลือกบริโภคของ
ผู้บริโภค และการวางแผนจัดการการใช้สารเคมีท่ีพบตกค้างบ่อย 

2. ได้ข้อมูลเพ่ือแนะน าให้เกษตรกร ให้ทิ้งระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตมะเขือเพ่ือจ าหน่ายให้ผู้บริโภค
อย่างเหมาะสม บริโภคได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยในการบริโภค
อาหาร 

3. เป็นข้อพิจารณาในการบริโภคของผู้บริโภค การเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในพืชผัก และการ
ระมัดระวังในการผลิตมะเขือของเกษตรกร 
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