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5. บทคัดย่อ 

จากการเก็บตัวอย่างน้ า ดินตะกอน พืช และสัตว์น้ าในแม่น้ าสะแกกรังและแม่น้ าเจ้าพระยา เพื่อตรวจ

สารพิษตกค้าง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มไพรีทรอยด์ และกลุ่มคาร์บา

เมท โดย แม่น้ าสะแกกรังก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง 16 จุด เก็บตัวอย่างในเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน 

และกันยายน 2554 ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 181 ตัวอย่าง แบ่งเป็น น้ า 64 ตัวอย่าง ดินตะกอน 59 ตัวอย่าง พืช 

ได้แก่ ผักบุ้ง 20 ตัวอย่าง และสัตว์น้ า ได้แก่ ปลา 34 ตัวอย่าง และหอย 4 ตัวอย่าง ส่วนแม่น้ าเจ้าพระยา 

ก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง 49 จุด เก็บตัวอย่างในเดือนธันวาคม 2554 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม 2555 

ได้ตัวอย่างทั้งสิ้น 419 ตัวอย่าง แบ่งเป็น น้ า 196 ตัวอย่าง ดินตะกอน 196 ตัวอย่าง พืช ได้แก่ ผักบุ้ง 5 

ตัวอย่าง และสัตว์น้ า ได้แก่ ปลา 22 ตัวอย่าง จากการตรวจวิเคราะห์พบว่า ในแม่น้ าสะแกกรัง ตัวอย่างน้ าส่วน



ใหญ่ตรวจพบสารพิษในกลุ่มไพรีทรอยด์ ได้แก่ cypermethrin 7 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.1-0.46 ไมโครกรัมต่อ

ลิตร และกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ได้แก่ chlorpyrifos 6 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.1-0.28 ไมโครกรัมต่อลิตร 

ตัวอย่างดินส่วนใหญ่ตรวจพบสารพิษในกลุ่มไพรีทรอยด์ ได้แก่ cypermethrin 11 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-

1.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ได้แก่ chlorpyrifos 5 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตัวอย่างพืช ได้แก่ ผักบุ้ง ส่วนใหญ่ตรวจพบสารพิษในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ได้แก่ 

chlorpyrifos 5 ตัวอย่าง ปริมาณ <0.01-0.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปลาส่วนใหญ่ตรวจพบสารพิษในกลุ่ม

ออร์กาโนฟอสฟอรัส ได้แก่ chlorpyrifos 32 ตัวอย่าง ปริมาณ <0.01-0.07 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม หอยส่วน

ใหญ่ตรวจพบสารพิษในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ได้แก่ chlorpyrifos 4 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-0.03 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนแม่น้ าเจ้าพระยา ตัวอย่างน้ าส่วนใหญ่ตรวจพบสารพิษในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส 

ได้แก่  chlorpyrifos 7 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.11-0.13 ไมโครกรัมต่อลิตร และ กลุ่มไพรีทรอยด์  ได้แก่ 

cypermethrin 5 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.02-0.12 ไมโครกรัมต่อลิตร ตัวอย่างดินตรวจพบสารพิษในกลุ่มไพรี

ทรอยด์ ได้แก่ cypermethrin 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.02, 0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตัวอย่างพืช ได้แก่ ผักบุ้ง 

ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง ตัวอย่างปลาส่วนใหญ่ตรวจพบสารพิษในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ได้แก่ 

chlorpyrifos 21 ตัวอย่าง ปริมาณ <0.01-0.09 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และตัวอย่างทุกตัวอย่างตรวจไม่พบสาร

กลุ่มออร์กาโนคลอรีน ซึ่งปริมาณสารพิษตกค้างที่ตรวจพบส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินค่าความปลอดภัย E.M.A. MRL 

และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า 

6. ค าน า 

แม่น้ าสะแกกรัง คือ ช่วงตั้งแต่ปากคลองขุมทรัพย์ หรือคลองอีเติ่ง ที่บ้านจักษา อ าเภอเมือง แล้วไหล

ผ่านตัวเมืองอุทัยธานี แล้วไหลไปบรรจบแม่น้ าเจ้าพระยาที่อ าเภอมโนรมย์ชัยนาท ส่วนแม่น้ าเจ้าพระยา เป็น

แม่น้ าสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย เกิดจากการรวมตัวของแม่น้ าสายหลัก 2 สายจากภาคเหนือ คือแม่น้ า

ปิงและแม่น้ าน่าน ที่ต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นไหลลงไปทางทิศใต้ 

ผ่านจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร 

ก่อนออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ า ซึ่งอยู่ระหว่างเขตต าบลท้ายบ้าน ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมืองสมุทรปราการ และ

ต าบลแหลมฟ้าผ่า อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ   จุดเริ่มของแม่น้ าเจ้าพระยาอยู่ที่จังหวัด

นครสวรรค์ โดยการรวมของแม่น้ าปิงและแม่น้ าน่าน มีความยาวถึง 372 กิโลเมตร โดยแยกออกเป็นแม่น้ า

สะแกกรัง แม่น้ าท่ าจีน  และแม่น้ าน้อยที่ จั งหวัดชัยนาท   และแยกออกเป็นแม่น้ าป่ าสักที่ จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา ด้วยความที่แม่น้ าเจ้าพระยามีความส าคัญเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของภาคกลาง ทั้งใน

ด้านการเดินทางและวิถีชีวิต บริเวณลุ่มน้ าสะแกกรังและเจ้าพระยาส่วนใหญ่เป็นแหล่งปลูกข้าว มีการใช้สาร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97


ก าจัดศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง และสารเหล่านี้จะไหลจากพ้ืนที่เกษตรกรรมลงสู่แม่น้ า จนอาจเป็นสาเหตุของการ

ปนเปื้อนของสารพิษในแม่น้ าที่เป็นแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าและพืชน้ า 

ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และสัตว์อ่ืนๆ ในห่วงโซ่อาหาร กลุ่มงานวิจัยผลกระทบจากการใช้วัตถุมีพิษ

การเกษตร กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ได้ท าการศึกษาการ

สะสมของสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องโดย ปี 2547-2548 มีการศึกษาการแพร่กระจายของ

วัตถุมีพิษการเกษตรในแม่น้ าท่าจีน (ปรีชาและคณะ , 2548) ซึ่งตัวอย่างน้ าส่วนใหญ่ตรวจพบสารดังนี้ กลุ่ม

ออร์กาโนฟอสฟอรัส พบ chlorpyrifos ปริมาณ 0.02-0.04 ไมโครกรัมต่อลิตร dimethoate ปริมาณ 0.02-

0.11 ไมโครกรัมต่อลิตร และ triazophos ปริมาณ 0.01-0.03 ไมโครกรัมต่อลิตร กลุ่มออร์กาโนคลอรีน พบ 

endosulfan ปริมาณ 0.01-0.12 ไมโครกรัมต่อลิตร กลุ่มคาร์บาเมท พบ fenobucarb ปริมาณ 0.02-0.25 

ไมโครกรัมต่อลิตร  carbaryl ปริมาณ 0.01-0.03 ไมโครกรัมต่อลิตร methomyl ปริมาณ 0.02-0.55 

ไมโครกรัมต่อลิตร และ carbofuran ปริมาณ 0.05-0.20 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนกลุ่มไพรีทรอยด์ตรวจไม่พบ

สารพิษตกค้าง ปี 2548-2549 มีการส ารวจสารพิษตกค้างในแม่น้ าบางประกง (ผกาสินี และคณะ , 2549) 

ตัวอย่างน้ าส่วนใหญ่ตรวจพบสารดังนี้  กลุ่มออร์กาโนคลอรีน พบ aldrin, BHC, DTT & metabolite, 

dieldrin, endrin, endosulfan, heptachlor & heptachlor epoxide และ  tetradifon ปริมาณ <0.01-

0.02 ไมโครกรัมต่อลิตร กลุ่มคาร์บาเมท พบ BPMC, carbaryl, carbosulfan, methomyl, metolcarb, 

และ promecarb ปริมาณ 0.02-1.08 ไมโครกรัมต่อลิตร กลุ่มไพรีทรอยด์ พบ permethrin ปริมาณ 0.03-

0.07 ไมโครกรัมต่อลิตร ส่วนกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง ตัวอย่างตะกอน ตรวจพบสาร

ดังนี้ กลุ่มออร์กาโนคลอรีน พบ aldrin, DTT & metabolite, dieldrin และ endrin ปริมาณ <0.01-0.02 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กลุ่มคาร์บาเมท พบ carbosulfan และ methomyl ปริมาณ 0.01-0.06 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส พบ triazophos ปริมาณ <0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนกลุ่มไพรีทรอยด์

ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง ตัวอย่างพืชน้ าตรวจพบสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน พบ DTT & metabolite และ 

dieldrin ปริมาณ  <0.01-0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับปลาต่างๆ ตรวจพบสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน พบ 

DTT & metabolite และ dieldrin ปริมาณ  <0.01-0.12 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ดังนั้นกลุ่มพัฒนาการ

ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต 5 จังหวัดชัยนาท จึงได้ท าการส ารวจการ

ปนเปื้อนของสารพิษในแม่น้ าสะแกกรังและแม่น้ าจาพระยา ซึ่งเป็นการเฝ้าระวังและติดตามการปนเปื้อนของ

สารพิษจากพ้ืนที่เกษตรกรรมลงสู่แม่น้ าดังกล่าว เพ่ือหาแนวทางในการควบคุมการใช้สารก าจั ดศัตรูพืชให้

เหมาะสมและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 

7. วิธีด าเนินการ 



  -อุปกรณ์  

1.อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างน้ า ดินตะกอน พืชน้ า และสัตว์น้ า 

2.อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

 2.1 วัสดุและเครื่องแก้วที่ใช้ในการสกัดและเตรียมสารมาตรฐาน เช่น separatory funnel, 

Erlenmeyer flask, cylinder, round bottom flask, volumetric flask, filtering funnel เป็นต้น 

 2.2 สารเคมีต่างๆ ที่ใช้สกัดและเตรียมสารมาตรฐาน เช่น ethyl acetate, hexane, 

dichloromethane, acetone, sodium sulphate anhydrous เป็นต้น 

 2.3 สารมาตรฐานกลุ่ม Organophosphorus 19 ชนิด ได้แก่ dichlorvos, methamidophos, 

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

chlorpyrifos, parathion, parathion methyl, malathion, fenitrothion, profenofos, ethion, 

triazophos, phosalone, methidathion,  และ EPN กลุ่ม Pyrethriods 7 ชนิด ได้แแก่ permethrin, 

cypermethrin, cyhalothrin, fenvalerate, deltamethrin, bifenthrin และ cyfluthrin กลุ่ม 

Organochlorines 2 ชนิด ได้แก่ alpha-endosulfan, beta-endosulfan กลุ่ม Carbamate 10 ชนิดได้แก่ 

aldicarb, carbaryl, carbofuran, 3OH-carbofuran, fenobucarb, isoprocarb, methiocarb, 

metolcarb, methomyl และ promecarb 

3. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เช่นเครื่องชั่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น PB 303-S, 

AG 285, food processor ยี่ห้อ robot coupe รุ่น R 201 Ultra E, homogenizer ยี่ห้อ IKA รุ่น T-25 

basic, เครื่องกรองสูญญากาศชนิด buchner funnel มีเครื่องปั๊มยี่ห้อ GAST, rotary vacuum evaporator 

ยี่ห้อ Buchi รุ่น R-114, nitrogen evaporator ยี่ห้อ OA-SYS รุ่น N-EVAP 112, shaker ยี่ห้อ Labnet รุ่น 

shaker 40, furnace, hot air oven, เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง Gas Chromatograph (GC) ยี่ห้อ 

Hewlett Packard รุ่น HP-6890 หัวตรวจชนิด Electron Capture Detector (ECD) ส าหรับตรวจวิเคราะห์

สารพิษตกค้างกลุ่ม Organochlorines และ Pyrethriods หัวตรวจชนิด Flame Photometric Detector 

(FPD) ส าหรับตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Organophosphorus และเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพิษ

ตกค้าง High Performance Liquid Chromatograph (HPLC)   ยี่ห้อ Hewlett Packard รุ่น LC-1110 

Post  Column ส าหรับตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Carbamate 

  -วิธีการ 



1.การเก็บตัวอย่างจากแม่น้ าและคลองชลประทาน 

 1.1 ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างจากแม่สะแกกรังและแม่น้ าเจ้าพระยา โดยแม่น้ าสะแกกรังก าหนดจุดเก็บ

ตัวอย่าง 16 จุด เก็บตัวอย่างในเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน และกันยายน 2554 ส่วนแม่น้ าเจ้าพระยา 

ก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง 49 จุด เก็บตัวอย่างในเดือนธันวาคม 2554 กุมภาพันธ์  พฤษภาคม และสิงหาคม 

2555  

1.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง น าตัวอย่างทั้งหมดแช่ในถังน้ าแข็งทันที แล้วน ากลับไปตรวจวิเคราะห์ ถ้า

วิเคราะห์ไม่ทันให้เก็บตัวอย่างใส่ในตู้เย็น 

2. การเตรียมตัวอย่าง 

 2.1 ตัวอย่างน้ า กรองด้วย glass wool ก่อนน าไปสกัด 

 2.2 ตัวอย่างตะกอน เทน้ าที่ติดมากับตะกอนทิ้งแล้วผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง 

 2.3 ตัวอย่างปลา แยกชนิดปลาแล้วน ามาสับหรือปั่นให้ละเอียด ตัวอย่างที่เหลือจากการชั่งใส่

ถุงพลาสติก แช่ในตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -15๐C 

 2.4 ตัวอย่างพืชน้ า สุ่มตัวอย่าง น ามาปั่นให้ละเอียด ตัวอย่างที่เหลือจากการชั่งใส่ถุงพลาสติก แช่ในตู้

แช่แข็ง อุณหภูมิ -15๐C 

3. การสกัด 

 3.1 ตัวอย่างน้ า  

 -สารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ตวงน้ า 500 ml ใส่ separatory funnel เติม ethyl acetate(AR) 

100 ml เขย่า  3 นาที ตั้งทิ้งไว้ให้แยกชั้น เก็บชั้น ethyl acetate กรองผ่าน sodium sulphate สกัดซ้ าด้วย 

ethyl acetate(AR) 50 ml อีก 2 ครั้ง กรองสารที่ได้รวมกับครั้งแรก น าไประเหยตัวท าละลายด้วย rotary 

evaporator จนเกือบแห้ง ปรับปริมาตรด้วย ethyl acetate(PR) 1ml น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC FPD 

 -สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพรีทรอยด์ ท าเช่นเดียวกับสารออร์กาโนฟอสฟอรัส แต่ใช้ hexane 

แทน ethyl acetate น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC µECD 



 -สารกลุ่มคาร์บาเมท แบ่งสารละลายที่สกัดได้จากสารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสมา 0.5 ml น าไป

ระเหยตัวท าละลายด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้ง ปรับปริมาตรด้วย 1:1 methanol : water 

(HPLC) กรองด้วย filter membrane 0.2µm น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC 

 3.2 ตัวอย่างดิน 

 -ชั่งตัวอย่างดิน 20 กรัม เติมสารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ethyl acetate (AR) 75 ml เขย่าด้วย 

shaker ที่ 210 รอบ/นาที นาน 5 ชั่วโมง กรองผ่าน sodium sulphate anhydrous เก็บสารละลายที่ได้ใน 

round bottom flask ล้างขวดตัวอย่างด้วย ethyl acetate (AR) 20 ml 2 ครั้ง ลดปริมาตรด้วย rotary 

evaporator จนเกือบแห้ง ปรับปริมาตร ethyl acetate (PR) ให้ได้ 3 ml แบ่งสารละลายที่ได้ออกเป็น 3 

ส่วน ส่วนละ 1 ml 

 ส่วนที่ 1 น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสด้วยเครื่อง GC FPD 

 ส่วนที่ 2 ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้งปรับปริมาตรด้วย 1:1 methanol : 

water (HPLC) กรองด้วย filter membrane 0.2µm น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มคาร์บาเมทด้วยเครื่อง HPLC  

 ส่วนที่ 3 ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้งปรับปริมาตรด้วย hexane (PR) 1 ml  

น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพรีทรอยด์ด้วยเครื่อง GC µECD 

 3.3 ตัวอย่างพืช 

 -ชั่งตัวอย่างพืช 25 กรัม เติม acetone (AR) 50 ml ปั่นด้วย homogenizer ความเร็ว 2,000 รอบ/

นาที นาน 1 นาที เติม dichloromethane (AR) 40ml ปั่นด้วย homogenizer อีก 1 นาที เทสารละลายใส่ 

Erlenmeyer flask ที่มี sodium sulphate anhydrous ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 5 นาที เทสารละลายผ่านกรวย

กรองที่ใส่ sodium sulphate anhydrous ลงใน cylinder ตวงสารละลายที่กรองได้ 50 ml ใส่ round 

bottom flask ล้าง cylinder ด้วย acetone (AR) 5ml 2 ครั้ง น าไปลดปริมาตรด้วย rotary evaporator 

จนเกือบแห้ง ปรับปริมาตร ethyl acetate (PR) ให้ได้ 5 ml แบ่งสารละลายที่ได้ออกเป็น 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ปิเปตสารละลายมา 2 ml ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้ง clean up 

ด้วย column silica gel, mobile phase เป็น hexane : dichloromethane, 4:1, 7 mlและ 1:1, 5 ml 

ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้ง ปรับปริมาตรด้วย hexane (PR) 2 ml น าไปวิเคราะห์สาร

กลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพรีทรอยด์ด้วยเครื่อง GC µECD 



 ส่วนที่ 2 ปิเปตสารละลายมา 2 ml ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้งปรับปริมาตร

ด้วย 1:1 methanol : water (HPLC) กรองด้วย filter membrane 0.2µm น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มคาร์บา

เมทด้วยเครื่อง HPLC 

 ส่วนที่ 3 น าสารละลายที่เหลือไปวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสด้วยเครื่อง GC FPD  

 3.4 ตัวอย่างปลา 

 -ชั่งตัวอย่างปลาที่สับละเอียดแล้ว 10 กรัม เติม acetonitrile (AR) 50 ml ปั่นด้วย homogenizer 

ความเร็ว 2,000 รอบ/นาที นาน 1 นาที กรองสารละลายด้วย Buchner funnel ล้างด้วย acetonitrile 50 

ml 2 ครั้ง ตวงสารละลายที่ได้ให้มีปริมาตร 50 ml ด้วย cylinder เทสารละลายใส่ round bottom flask 

ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้ง เติม acetonitrile 15 ml น าไป claen up ด้วย SPE 

ชนิด C18 ต่อกับ SPE ชนิด Florisil ที่บรรจุเพ่ิมด้วย sodium sulphate anhydrous 2 กรัม ก่อน claen 

up ล้าง column ด้วย acetonitrile 6 ml แล้วจึงเติมสารสกัดปลาใส่ใน column ปรบัอัตราไหล 3 หยดต่อ

วินาทีใส่ในหลอดทดลอง ลดปริมาตรสารสกัดด้วย nitrogen evaporator ปรับปริมาตรด้วย ethyl acetate 

(PR) 2ml แบ่งสารละลายออกเป็น 3 ส่วน 

 ส่วนที่ 1 ปิเปตสารละลายมา 0.5 ml น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสด้วยเครื่อง GC 

FPD 

 ส่วนที่ 2 ปิเปตสารละลายมา 1.0 ml ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้งปรับ

ปริมาตรด้วย 1:1 methanol : water (HPLC) กรองด้วย filter membrane 0.2 µm น าไปวิเคราะห์สาร

กลุ่มคาร์บาเมทด้วยเครื่อง HPLC  

 ส่วนที่ 3 ปิเปตสารละลายมา 0.5 ml ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้งปรับ

ปริมาตรด้วย hexane (PR) 0.5 ml น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพรีทรอยด์ด้วย GC µECD 

4. การตรวจวิเคราะห์ 

 4.1 สารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส วิเคราะห์ด้วย GC FPD มีสภาวะเครื่องดังนี้ 

 Inlet:  250๐C, splitless 

 Column: DB1701P 



Oven: 60๐C hold 1min, 30๐C/min to 180๐C, 4๐C/min to 250๐C hold 9min 

 Detector: FPD 250๐C 

4.2 สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพรีทรอยด์ วิเคราะห์ด้วย GC µECD มีสภาวะเครื่องดังนี้ 

Inlet:  300๐C, splitless 

 Column: DB5 

Oven: 190 ๐C, 16 ๐C/min to 290๐C, hold 8 min 

 Detector: µECD 300๐C 

4.3 สารกลุ่มคาร์บาเมท  วิเคราะห์ด้วย HPLC มีสภาวะเครื่องดังนี้ 

Mobile phase: methanol:water 

Flow: 1 ml/min 

Column: Hypersil ODS 4.0x125mm, 5µm 

Detector: FLD, post column derivertization 

  -เวลาและสถานที่ เริ่มต้น 1 กันยายน 2553 สิ้นสุด 30 กันยายน 2555 สถานที่ทดลอง แม่น้ าสะแกกรัง 

แม่น้ าเจ้าพระยา และกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 

8. ผลการวิเคราะห์และวิจารณ์ 

ผลการตรวจวัตถุมีพิษทางการเกษตรในแม่น้ าสะแกกรังและแม่น้ าเจ้าพระยา โดยแม่น้ าสะแกกรังได้

ก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง 16 จุด เก็บตัวอย่างในเดือนมีนาคม พฤษภาคม มิถุนายน และกันยายน 2554 ได้

ตัวอย่างทั้งสิ้น 181 ตัวอย่าง แบ่งเป็น น้ า 64 ตัวอย่าง ดินตะกอน 59 ตัวอย่าง พืช ได้แก่ ผักบุ้ง 20 ตัวอย่าง 

และสัตว์น้ า ได้แก่ ปลา 34 ตัวอย่าง และหอย 4 ตัวอย่าง ตัวอย่างน้ าสารพิษที่พบมากได้แก่ Cypermethrin 

7 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.10-0.46 ไมโครกรัมต่อลิตร และ Chlorpyrifos 6 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.10-0.28 

ไมโครกรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 10.9 และ 9.4 ตามล าดับ ตัวอย่างดินตะกอนสารพิษที่พบมากได้แก่ 

Cypermethrin 11 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-1.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และ Chlorpyrifos 5 ตัวอย่าง ปริมาณ 

0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 18.6 และ 8.5 ตามล าดับ ตัวอย่างพืชสารพิษที่พบมากได้แก่ 



Chlorpyrifos 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตัวอย่างปลาสารพิษที่พบมากได้แก่ Chlorpyrifos 32 ตัวอย่าง 

คิดเป็นร้อยละ 94.1 ตัวอย่างหอยสารพิษท่ีพบมากได้แก่ Chlorpyrifos 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100.0 และ

ตัวอย่างทุกตัวอย่างตรวจไม่พบสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (ตารางที่ 1) ส่วนแม่น้ าเจ้าพระยา ก าหนดจุดเก็บ

ตัวอย่าง 49 จุด เก็บตัวอย่างในเดือนธันวาคม 2554 กุมภาพันธ์ พฤษภาคม และสิงหาคม 2555 ได้ตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 419 ตัวอย่าง แบ่งเป็น น้ า 196 ตัวอย่าง ดินตะกอน 196 ตัวอย่าง พืช ได้แก่ ผักบุ้ง 5 ตัวอย่าง และ

สัตว์น้ า ได้แก่ ปลา 22 ตัวอย่าง ตัวอย่างน้ าส่วนใหญ่ตรวจพบสารพิษในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ได้แก่ 

chlorpyrifos 7 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.11-0.13 ไมโครกรัมต่อลิตร และ กลุ่มไพรีทรอยด์ ได้แก่ cypermethrin 

5 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.02-1.2 ไมโครกรัมต่อลิตร คิดเป็นร้อยละ 3.6 และ 2.6 ตามล าดับ ตัวอย่างดินตรวจพบ

สารพิษในกลุ่มไพรีทรอยด์ ได้แก่ cypermethrin 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.02, 0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม คิดเป็น

ร้อยละ 1.5 ตัวอย่างพืช ได้แก่ ผักบุ้ง ตรวจไม่พบสารพิษตกค้างในทุกตัวอย่าง ตัวอย่างปลาส่วนใหญ่ตรวจพบ

สารพิษในกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ได้แก่ chlorpyrifos 21 ตัวอย่าง ปริมาณ <0.01-0.09 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 95.5 และตัวอย่างทุกตัวอย่างตรวจไม่พบสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีน (ตารางที่ 2) จาก

ผลการตรวจสารพิษตกค้างของทั้งแม่น้ าสะแกกรังและแม่น้ าเจ้าพระยาส่วนใหญ่พบสาร chlorpyrifos และ 

cypermethrin และในตัวอย่างดินตะกอนแม่น้ าสะแกกรังยังพบว่า มีตัวอย่างดิน 5 ตัวอย่าง มีปริมาณสาร 

Cypermethrin มากกว่าค่า E.M.A. MRL แสดงว่า เกษตรกรนิยมใช้สาร 2 ชนิดนี้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

ท าให้ตรวจพบการตกค้างในสิ่งแวดล้อม พืชน้ า และสัตว์น้ า ซึ่งปริมาณสารพิษตกค้างที่ตรวจพบส่วนใหญ่มีค่า

ไม่เกินค่าความปลอดภัย E.M.A. MRL และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า เช่นเดียวกับผลการตรวจสารพิษตกค้าง

ในแม่น้ าท่าจีน (ปรีชา และคณะ, 2548) และแม่น้ าบางปะกง (ผกาสินี และคณะ, 2549) 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

จากการวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตรที่ตรวจพบในแม่น้ าสะแกกรัง ส่วนใหญ่ตรวจพบชนิด

วัตถุมีพิษทางการเกษตรปนเปื้อนที่คล้ายกันคือ Chlorpyrifos พบในน้ า ดินตะกอน พืช และสัตว์น้ า และพบ 

Cypermethrin ในน้ า และดินตะกอน ส่วนแม่น้ าเจ้าพระยา สารที่พบมากคือ Chlorpyrifos พบในน้ า และ

สัตว์น้ า และ Cypermethrin พบในน้ า ดินตะกอน และสัตว์น้ า นอกจากนี้ยังพบสารกลุ่มคาร์บาเมทใน

ตัวอย่างสัตว์น้ าที่เก็บจากแม่น้ าทั้งสองอีกด้วย ซึ่งปริมาณสารพิษตกค้างที่ตรวจพบส่วนใหญ่มีค่าไม่เกินค่าความ

ปลอดภัย E.M.A. MRL และไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ า 

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า สถานการณ์การสะสมสารพิษตกค้างในแม่น้ าสะแกกรังและแม่น้ าเจ้าพระยาไม่ถึง

ขั้นวิกฤต อาจเป็นเพราะเกษตรกรมีความรู้และความเข้าใจในการใช้วัตถุมีพิษทางการเกษตรมากขึ้น หรือ



วัตถุมีพิษทางการเกษตรที่มีพิษร้ายแรง และมีความคงทนในสภาพแวดล้อมที่ยาวนาน ได้ถูกห้ามมีไว้ใน

ครอบครอง ห้ามผลิต และห้ามจ าหน่าย จึงท าให้มีการสะสมสารพิษตกค้างในแม่น้ า ดินตะกอน พืช และสัตว์

น้ าในปริมาณที่ไม่เกินค่าความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามการตรวจพบสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม พืชน้ า และ

สัตว์น้ า ท าให้มีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารของมนุษย์ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การ

ใช้ การแพร่กระจาย และการสะสมของสารพิษทางการเกษตรในแหล่งแม่น้ าอย่างต่อเนื่องต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้ การแพร่กระจาย และการสะสมของสารพิษ

ทางการเกษตรในแหล่งแม่น้ า และคลองแยก 

2. ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจการตัดสินใจที่จะใช้น้ าจากแหล่งน้ าดังกล่าวเพ่ือการอุปโภคหรือ

บริโภค 

3. ใช้ประกอบการพิจารณาการห้ามใช้ หรือยกเลิกการใช้สารพิษบางชนิด ในกรณีที่มีการตรวจพบสารพิษ

นั้นในสิ่งแวดล้อมเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

 ไม่มี 
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13. ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแม่น้ าสะแกกรัง 

ชนิดตัวอย่าง/จ านวน สารที่พบ / จ านวน/ร้อยละ ปริมาณที่พบ MRL 

น้ า/64 Chlorpyrifos / 6/ 9.4 

Dimethoate/ 1/ 1.6 

Triazophos/ 1/ 1.6 

Cypermethrin / 7/ 10.9 

0.1-0.28 ppb 

0.16 ppb 

0.1 ppb  

0.1-0.46 ppb 

0.3* 

0.5* 

- 

- 

ดินตะกอน/59 Chlorpyrifos / 5/ 8.5 

Pirimiphos methyl / 1/ 1.7 

Cypermethrin / 11/ 18.6 

Carbaryl / 1/ 1.7 

Promecarb / 1/ 1.7 

0.01 ppm 

0.14 ppm 

0.01-1.2 ppm 

0.02 ppm 

0.1 ppm 

0.03* 

0.05* 

0.05* 

0.03* 

- 

พืช/20 Chlorpyrifos / 5/ 25.0 

Aldicarb / 2/ 10.0 

<0.01-0.03 ppm 

0.05, 0.06 ppm 

0.5** 

0.1** 

ปลา/34  Chlorpyrifos / 32/ 94.1 

Dicrotophos / 4/ 11.8 

Aldicarb / 1/ 2.9 

Methomyl / 6/ 17.6 

Metolcarb / 4/ 11.8 

3-OH carbofuran / 7/ 20.6 

carbofuran / 3/ 8.8 

< 0.01-0.07 ppm 

0.02-0.03 ppm 

0.08 ppm 

0.06-0.37 ppm 

0.07-1.31 ppm 

0.2-2.73 ppm 

0.06, 0.29, 0.72 ppm 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

หอย/4 Chlorpyrifos / 4/ 100.0 <0.01-0.03 ppm - 

  “*”   =  E.M.A. MRL ที่มา Environmental Micro Analysis, Inc. (2013) 

 “**”   =  JAPAN MRL ที่มา The Japan Food Chemical Research Foundation (2013) 

 



ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแม่น้ าเจ้าพระยา 

ชนิดตัวอย่าง/จ านวน สารที่พบ / จ านวน/ร้อยละ ปริมาณที่พบ MRL 

น้ า/196 Chlorpyrifos / 7/ 3.6 

Diazinon/ 1/ 0.5 

Triazophos/ 2/ 1.0 

Cypermethrin / 5/ 2.6 

Fenvalerate/ 1/ 0.5 

0.11-0.13 ug/l 

0.06 ug/l 

0.10, 0.12 ug/l  

0.02-0.12 ug/l 

0.02 ug/l 

0.3* 

0.5* 

- 

0.25* 

0.05* 

ดินตะกอน/136 Cypermethrin / 2/ 1.5 0.02, 0.04 mg/kg 0.05* 

พืช/5 Not detected - - 

ปลา/22 Chlorpyrifos / 21/ 95.5 

Bifenthrin / 1/ 4.5 

Cypermethrin / 1/ 4.5 

Fenobucarb / 1/ 4.5 

< 0.01-0.09 mg/kg 

0.02 ppm 

0.24 ppm 

0.30 ppm 

- 

- 

- 

- 

  “*”   =  E.M.A. MRL ที่มา Environmental Micro Analysis, Inc. (2013) 
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