
1.  ชุดโครงการวิจัย:   วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2.  โครงการวิจัย:     การศึกษาความรุนแรงของผลกระทบและการเฝ้าระวังสารเคมีบ้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษ
ร้ายแรงหรือมีความคงทนในสภาพแวดล้อม 
     กิจกรรมที่ 3:  การสะสมและการแพร่กระจายสารพิษตกค้าง ในสิ่งแวดล้อม     บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม 
     กิจกรรมย่อยที่ 3.1: การสะสมสารพิษตกค้างบริเวณเกษตรกรรมในพ้ืนที่ลุ่มน้ าส าคัญ 
3.  ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) : การสะสมของสารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมบริเวณเกษตรกรรมลุ่มน้ าน้อยและ
แม่น้ าแคว 

    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Accumulation of Pesticide Residues in Agricultural Area along 
River Basin, Noi River and Kwai River 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง    กัญญารัตน์  เต็มปิยพล          
ผู้ร่วมงาน               มณฑาทิพย์  อรุณวรากรณ์    
                            จิราภา  เมืองคล้าย                
                           ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
5.  บทคัดย่อ 
 จากการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ า  ดินตะกอน  สิ่งมีชีวิตและผักบริโภคได้ที่ข้ึนในน้ าในน้ าเพ่ือตรวจวิเคราะห์
สารพิษตกค้าง  บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมลุ่มแม่น้ าน้อย  จ านวน 21 จุด  ท าการเก็บจ านวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเดือนกันยายน 2554 โดยเก็บเดือนเว้นเดือน  ได้ตัวอย่างทั้งหมด 204 ตัวอย่าง  แบ่งเป็นน้ า 81 
ตัวอย่าง  ดินตะกอน 77 ตัวอย่าง  ปลา 18 ตัวอย่าง  ผักบุ้งและผักกระเฉด 28 ตัวอย่าง และการสุ่มเก็บตัวอย่าง
น้ า  ดินตะกอน  สิ่งมีชีวิตและผักบริโภคได้ที่ข้ึนในน้ าในน้ า  บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมลุ่มแม่น้ าแคว  จ านวน 31 จุด  
ท าการเก็บจ านวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือนธันวาคม 2554 ถึง เดือนมิถุนายน 2555 โดยเก็บเดือนเว้นเดือน  ได้
ตัวอย่างทั้งหมด 232 ตัวอย่าง  แบ่งเป็นน้ า 123 ตัวอย่าง  ดินตะกอน 100 ตัวอย่าง  ปลา 8 ตัวอย่าง  ผักบุ้ง 1 
ตัวอย่าง  น ามาตรวจสารพิษตกค้าง 4 กลุ่มคือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 19 ชนิด กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 2 ชนิด 
กลุ่มไพรีทรอยด์ 9 ชนิดและกลุ่มคาร์บาเมท 10 ชนิด  

ผลการวิเคราะหต์ัวอย่างจากแม่น้ าน้อยพบว่า ตัวอย่างน้ าตรวจพบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ 25 ตรวจ
พบ chlorpyrifos (0.02-0.22 ppb), diazinon (0.02,0.06 ppb), dicrotophos  (1.02 ppb), dimethoate 
(0.38,0.57 ppb) และ cypermethrin (0.11-0.18 ppb) ดินตะกอนตรวจพบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ  82   
ส่วนใหญ่ตรวจพบ chlorpyrifos (<0.01-0.03ppm) และพบ triazophos 1 ตัวอย่าง (0.12 ppm) และ 
cypermethrin 13 ตัวอย่าง(0.01-1.19 ppm) ปริมาณที่พบในน้ าและในดินตะกอนส่วนใหญ่ผ่าน 
Environmental Micro Analysis(E.M.A.)  MRLs ปลาตรวจพบ chlorpyrifos ในทุกตัวอย่าง (0.01-0.18 ppm) 
พบ triazophos (0.02 ppm) และ dicrotophos (0.01-0.02 ppm)เล็กน้อย แต่พบสารกลุ่มคาร์บาเมตได้แก่ 
aldicarb (0.01-0.68 ppm), carbaryl (0.02 ppm)และ methomyl (0.10 ppm) ผักบุ้งและผักกระเฉดตรวจ
พบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ 14  โดยพบ chlorpyrifos 0.01 ppm ส่วนผลวิเคราะห์ตัวอย่างจากแม่น้ าแคว



พบว่า  ตัวอย่างส่วนใหญ่ตรวจพบ chlorpyrifos ค่าท่ีพบผ่าน E.M.A. MRLs สารพิษตกค้างชนิดอื่นอีกเล็กน้อย
ได้แก่ dimethoate, diazinon, triazophos, bifenthrin, cypermethrin และ fenvalerate โดยพบสารตกค้าง
ในน้ าคิดเป็นร้อยละ 19 ตรวจพบสารพิษตกค้างในดินตะกอนคิดเป็นร้อยละ 7  ตรวจพบสารพิษตกค้างในปลาคิด
เป็นร้อยละ 62 และตัวอย่างผักบุ้งตรวจไม่พบสารตกค้าง  ตัวอย่างทุกชนิดที่เก็บจากลุ่มน้ าน้อยและลุ่มน้ าแคว 
ตรวจไม่พบสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนชนิด alpha endosulfan และ beta endosulfan      
6.  ค าน า 

แม่น้ าน้อย เป็นแม่น้ าสาขาแยกจากแม่น้ าเจ้าพระยาที่ จ.ชัยนาท เป็นแม่น้ าสายเล็ก ๆ ที่ไหลผ่าน อ าเภอ
บางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน และ อ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แล้วไปรวมกับแม่น้ าเจ้าพระยาอีกครั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนแม่น้ าแควแบ่งออกเป็น 
2 สาย คือแม่น้ าแควใหญ่ หรืออีกชื่อคือ แม่น้ าศรีสวัสดิ์ เป็นแม่น้ าส าคัญทางภาคตะวันตกของประเทศไทย มีต้น
น้ าที่ทิวเขาถนนธงชัย ไหลลงมาทางใต้ผ่านอ าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เขตทุ่งใหญ่นเรศวร จังหวัดอุทัยธานี ต่อกับ
อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอเมืองกาญจนบุรี ไหลมารวมกับแม่น้ าแควน้อยที่ต าบลปากแพรก อ าเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี เป็นแม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท้ังสองจัดว่าเป็นแม่น้ าที่ส าคัญมีการท าการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ าทั้งสองแห่ง  
บริเวณเกษตรกรรมลุ่มน้ าน้อยส่วนใหญ่เป็นแหล่งปลูกข้าว  ส่วนบริเวณลุ่มน้ าแควนั้นจะปลูกมันส าปะหลังและอ้อย 
เมื่อมีการใชส้ารก าจัดศัตรูพืช สารเหล่านี้จะไหลจากพ้ืนที่เกษตรกรรมลงสู่แม่น้ า จนอาจเป็นสาเหตุของการ
ปนเปื้อนของสารพิษในแม่น้ าที่เป็นแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภค และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าและพืชน้ า ซึ่ง
เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์และสัตว์อ่ืนๆ ในห่วงโซ่อาหาร  ในปี 2547-2548 มีการศึกษาการแพร่กระจายของ
วัตถุมีพิษการเกษตรในแม่น้ าท่าจีน (ปรีชาและคณะ, 2548) และปี 2551-2552 มีการศึกษาการสะสมของสารพิษ
ตกค้างในสิ่งแวดล้อมบริเวณเกษตรกรรมลุ่มแม่น้ าและคลองแยกของแม่น้ าเจ้าพระยา(มลิสาและคณะ, 2552)  
กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต  ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ได้เล็งเห็นความส าคัญ
ของการเฝ้าระวังและติดตามการปนเปื้อนของสารพิษจากพ้ืนที่เกษตรกรรม จึงได้ท าการส ารวจการปนเปื้อนของ
สารพิษในแม่น้ าแควและแม่น้ าน้อย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ เพ่ือหาแนวทางในการควบคุมการใช้สารก าจัด
ศัตรูพืชให้เหมาะสมและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการใช้สารก าจัดศัตรูพืชต่อสิ่งแวดล้อมต่อไป 
7.  วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 
1.อุปกรณ์ส าหรับเก็บตัวอย่างน้ า  ตะกอน  พืชน้ าและสัตว์น้ า  
2.อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 
 2.1 วัสดุและเครื่องแก้วที่ใช้ในการสกัดและเตรียมสารมาตรฐาน เช่น seperatory 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 Organophosphates 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-endosulfanกลุ่ม Carbamates  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 าหรับตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง
กลุ่ม Organochlorines และ Pyrethriods หัวตรวจชนิด Flame Photometric Detector (FPD) ส าหรับตรวจ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Organophosphates และเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง High Performance 
Liquid Chromatograph (HPLC)   ยี่ห้อ Hewlett Packard รุ่น LC-1110 Post  Column ส าหรับตรวจ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม Carbamates 
วิธีการ 
1.การเก็บตัวอย่างจากแม่น้ าและคลองชลประทาน 
 1.1 ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างจากแม่น้ าน้อยบริเวณท่ีไหลผ่านพ้ืนที่เกษตรกรรมตลอดล าน้ าเริ่มจาก
จุดเริ่มต้นที่จังหวัดชัยนาทจนถึงบริเวณที่แม่น้ าน้อยไหลมาบรรจบกับแม่น้ าเจ้าพระยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยเก็บตวัอย่างจ านวน 21 จุด  ท าการเก็บจ านวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2554 โดยเก็บ
เดือนเว้นเดือน 
 1.2 วิธีการเก็บตัวอย่าง  น าตัวอย่างทั้งหมดแช่ในถังน้ าแข็งทันที  แล้วน ากลับไปตรวจวิเคราะห์   ถ้า
วิเคราะห์ไม่ทันให้เก็บตัวอย่างใส่ในตู้เย็น 
2. การเตรียมตวัอย่าง 
 2.1ตัวอย่างน้ า  กรองด้วย glass wool ก่อนน าไปสกัด 
 2.2 ตัวอย่างตะกอน เทน้ าที่ติดมากับตะกอนทิ้งแล้วผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง   
 2.3 ตัวอย่างปลา แยกชนิดปลาแล้วน ามาสับหรือปั่นให้ละเอียด ตัวอย่างที่เหลือจากการชั่งใส่ถุงพลาสติก  
แช่ในตู้แช่แข็ง อุณหภูมิ -15๐C 
 2.4 ตัวอย่างพืชน้ า สุ่มตัวอย่าง น ามาปั่นให้ละเอียด ตัวอย่างที่เหลือจากการชั่งใส่ถุงพลาสติก  แช่ในตู้แช่
แข็ง อุณหภูมิ -15๐C 
3. การสกัด 
 3.1 ตัวอย่างน้ า  



 -สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต  ตวงน้ า 500 mlใส่ seperatory 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 าไปวิเคราะห์ด้วย GC FPD 
 -สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพรีทรอยด์ ท าเช่นเดียวกับสารออ์กาโนฟอสเฟต แต่ใช้ hexane แทน 
ethyl acetate น าไปวิเคราะห์ด้วย GC µECD 
 -สารกลุ่มคาร์บาเมต แบ่งสารละลายที่สกัดได้จากสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตมา 0.5 mlน าไประเหยตัวท า
ละลายด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้ง ปรับปริมาตรด้วย 1:1 methanol:water(HPLC) กรองด้วย filter 
membrane 0.2µm น าไปวิเคราะห์ด้วย HPLC 
 3.2 ตัวอย่างดิน 
 -ชั่งตัวอย่างดิน 20 กรัม เติมสารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 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 าไปวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตด้วย GC FPD 
 ส่วนที่ 2 ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้งปรับปริมาตรด้วย 1:1 
methanol:water(HPLC)  กรองด้วย filter membrane 0.2µm น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มคาร์บาเมตด้วย HPLC  
 ส่วนที่ 3 ลดปริมาตรด้วย  rotary evaporator จนเกือบแห้งปรับปริมาตรด้วย hexane(PR)  1 ml  
น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพรีทรอยด์ด้วย 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 เทสารละลายผ่านกรวยกรอง
ที่ใส ่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  ปรับ
ปริมาตร ethyl acetate(PR)  ให้ได้ 5 ml แบ่งสารละลายที่ได้ออกเป็น 3 ส่วน  

ส่วนที่ 1  ปิเปตสารละลายมา 2ml ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้ง clean up ด้วย 
column silica gel, mobile phase เป็น hexane:dichloromethane, 4:1  , 7 mlและ  1:1,   5 ml ลด
ปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้ง ปรับปริมาตรด้วย hexane(PR) 2 ml  น าไปวิเคราะห์สารกลุ่ม
ออร์กาโนคลอรีนและไพรีทรอยด์ด้วย GC µECD 
 ส่วนที่ 2 ปิเปตสารละลายมา 2ml ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้งปรับปริมาตรด้วย 
1:1 methanol:water(HPLC) กรองด้วย filter membrane 0.2µm น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มคาร์บาเมตด้วย 
HPLC 



 ส่วนที่ 3 น าสารละลายที่เหลือไปวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตด้วย 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  ลด
ปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้ง เติม acetonitrile 15 ml น าไป clean up ด้วย SPE ชนิด C18 
ต่อกับ SPE ชนิด Florisil ที่บรรจุเพ่ิมด้วย sodium sulphate anhydrous 2 กรัม ก่อน clean up ล้าง column 
ด้วย acetonitrile ml แล้วจึงเติมสารสกัดปลาใส่ใน column ปรับอัตราไหล 3 หยดต่อวินาทีใส่ในหลอดทดลอง 
ลดปริมาตรสารสกัดด้วย nitrogen evaporator ปรับปริมาตรด้วย ethyl acetate(PR) 2ml แบ่งสารละลาย
ออกเป็น 3 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ปิเปตสารละลายมา 0.5 ml น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตด้วย GC FPD 
 ส่วนที่ 2 ปิเปตสารละลายมา 1.0 ml ลดปริมาตรด้วย rotary evaporator จนเกือบแห้งปรับปริมาตร
ด้วย 1:1 methanol:water(HPLC)  กรองด้วย filter membrane 0.2µm น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มคาร์บาเมต
ด้วย HPLC  
 ส่วนที่ 3 ปิเปตสารละลายมา 0.5 ml ลดปริมาตรด้วย  rotary evaporator จนเกือบแห้งปรับปริมาตร
ด้วย hexane(PR)  0.5 ml  น าไปวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนและไพรีทรอยด์ด้วย GC µECD 
4. การตรวจวิเคราะห์ 
 4.1 สารกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 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 สารกลุ่มคาร์บาเมต  วิเคราะห์ด้วย HPLC มีสภาวะเครื่องดังนี้ 
Mobile phase: methanol:water 
Flow: 1 ml/min 
Column: Hypersil ODS 4.0x125mm, 5µm 
Detector: FLD, post column derivertization 

เวลาและสถานที่ด าเนินการ 



 1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2555  สถานที่ทดลอง แม่น้ าน้อย  แม่น้ าแควและกลุ่มพัฒนาการ
ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 
8.  ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการเก็บตัวอย่างน้ า  ดินตะกอน  สิ่งมีชีวิตและผักบริโภคได้ที่ขึ้นในน้ าในน้ า  บริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม
ลุ่มแม่น้ าน้อย  จ านวน 21 จุด  ท าการเก็บจ านวน 4 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน 2554 โดยเก็บ
เดือนเว้นเดือน  ได้ตัวอย่างทั้งหมด 204 ตัวอย่าง  แบ่งเป็นน้ า 81 ตัวอย่าง  ดินตะกอน 77 ตัวอย่าง  ปลา 18 
ตัวอย่าง  ผักบุ้งและผักกระเฉด 28 ตัวอย่าง  ท าการตรวจสารพิษตกค้าง 4 กลุ่มคือ กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 19 
ชนิด กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 2 ชนิด กลุ่มไพรีทรอยด์ 9 ชนิดและกลุ่มคาร์บาเมท 10 ชนิด  

ผลการวิเคราะห์พบว่า ตัวอย่างน้ าตรวจพบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ 25 ตรวจพบ chlorpyrifos 12 
ตัวอย่าง(0.02-0.22 ppb), diazinon  2 ตัวอย่าง (0.02,0.06 ppb), dicrotophos  1 ตัวอย่าง (1.02 ppb), 
dimethoate 2 ตัวอย่าง(0.38,0.57 ppb) และ cypermethrin 3 ตัวอย่าง(0.11-0.18 ppb) ซึ่งในการเก็บ
ตัวอย่างในครั้งที่ 4 นั้นเป็นช่วงที่ระดับน้ าเพิ่มสูงขึ้นมากท าให้ไม่สามารถเข้าไปเก็บตัวอย่างในบางจุดได้และท าให้
ตรวจไม่พบสารตกค้างจากในน้ า เมื่อเปรียบเทียบกับค่า MRLs ของ Environmental Micro Analysis(E.M.A.) 
พบว่าส่วนใหญ่ปริมาณสารตกค้างที่พบในน้ ามีปริมาณไม่มากนักและผ่านค่า MRLs ของ E.M.A. ตัวอย่างดนิ
ตะกอนตรวจพบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ  82  โดยตรวจพบ chlorpyrifos ในการเก็บตัวอย่างดินตะกอนทั้ง 
4 ครั้งแต่พบในปริมาณเล็กน้อย(<0.01-0.03ppm) และผ่านค่า MRLs ของ E.M.A. นอกจากนี้ยังตรวจพบ 
triazophos 1 ตัวอย่าง (0.12 ppm) และ cypermethrin 13 ตัวอย่าง (0.01-1.19 ppm)   ปลาตรวจพบ 
chlorpyrifos ในทุกตัวอย่าง (0.01-0.18 ppm) บางตัวอย่างพบ triazophos (0.02 ppm) และ dicrotophos 
(0.01-0.02 ppm), และตรวจพบสารตกค้างกลุ่ม คาร์บาเมตบางชนิดในปลาได้แก่ aldicarb 4 ตัวอย่าง(0.01-
0.68 ppm), carbaryl 1 ตัวอย่าง(0.02 ppm)และ methomyl 1 ตัวอย่าง(0.10 ppm) ซึ่งตรวจไม่พบสารกลุ่มนี้
ในกลุ่มตัวอย่างอ่ืนๆ  ส่วนผักบุ้งและผักกระเฉดตรวจพบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ 14  โดยพบ chlorpyrifos 
0.01 ppm จ านวน 4 ตัวอย่าง ปริมาณที่พบผ่านค่า Japan MRLs ตัวอย่างทุกชนิดทั้ง 204 ตัวอย่าง ตรวจไม่พบ
สารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนชนิด alpha endosulfan และ beta endosulfan endosulfan(ตารางที1่) 

  ผลวิเคราะห์ตัวอย่างจากแม่น้ าแควพบว่า  ตัวอย่างน้ าตรวจพบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ 19 ตรวจ
พบ chlorpyrifos 15 ตัวอย่าง(0.03-0.35ppb), dimethoate 3 ตัวอย่าง(0.09-0.24ppb), diazinon 1 ตัวอย่าง
(<0.01ppb), triazophos 2 ตัวอย่าง(0.06,0.08ppb), bifenthrin 1 ตัวอย่าง(<0.01ppb), fenvalerate 1 
ตัวอย่าง(0.17 ppb) ตัวอย่างดินตะกอนตรวจพบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ 7 ตรวจพบ chlorpyrifos 21 
ตัวอย่าง(<0.01 ppm)และ cypermethrin 2 ตัวอย่าง((<0.01ppm) เมื่อเปรียบเทียบกับค่า MRLs ในดินและน้ า 
ของ  E.M.A. พบว่าส่วนใหญ่ผ่านค่า MRLs ของ E.M.A. ตัวอย่างปลาตรวจพบสารพิษตกค้างคิดเป็นร้อยละ 62 
ตรวจพบ chlorpyrifos 5 ตัวอย่าง (0.01-0.46 ppm) และตัวอย่างผักบุ้งตรวจไม่พบสารตกค้าง(ตารางที่2) 
เนื่องจากน้ าในแม่น้ าแควไหลเร็วและแรงไม่เหมาะกับการอาศัยของพืชน้ าที่บริโภคได้ จึงเก็บตัวอย่างได้เพียง
ตัวอย่างเดียวซึ่งไม่สามารถใช้เป็นตัวแทนของผลวิเคราะห์ที่ดีได้ นอกจากนี้ที่พบว่ามีสารตกค้างในดินตะกอนของ
แม่น้ าแควไม่มากนักและปริมาณท่ีพบก็มีเพียงเล็กน้อย อาจเนื่องมากจากน้ าในแม่น้ าแควจะไหลเชี่ยวกว่าแม่น้ า



อ่ืนๆ โดยไหลผ่านระหว่างเทือกเขา  เมื่อน้ าไหลแรงจึงพัดพาตะกอนและสารตกค้างที่อาจมีอยู่ลงมาด้านท้ายน้ าซ่ึง
เป็นส่วนของแม่น้ าแม่กลองที่มีอัตราการไหลช้ากว่า  
9.  สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ตัวอย่างดินตะกอน  น้ า  พืช และปลา ที่เก็บจากพ้ืนที่เกษตรกรรมลุ่มน้ าน้อยและแม่น้ าแคว
พบว่า ตรวจพบ chlorpyrifos จากตัวอย่างทุกชนิด โดยพบในปริมาณเล็กน้อย   ตัวอย่างดินและน้ าพบ 
chlorpyrifos, cypermethrin และ diazinon ไม่เกินค่า MRLs ของ E.M.A.   ตรวจพบสารกลุ่มคาร์บาเมตบาง
ชนิดสะสมในปลาจากลุ่มน้ าน้อย (0.01-0.68 ppm) โดยไม่มีนัยส าคัญกับชนิดปลาและตรวจไม่พบสารกลุ่มนี้ใน
ตัวอย่างชนิดอ่ืนๆ  ตรวจไม่พบสารกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในทุกตัวอย่าง  

จากผลการวิเคราะห์ในภาพรวมอาจสรุปได้ว่าการสะสมสารตกค้างในลุ่มน้ าน้อยและลุ่มน้ าแควยังมีน้อย 
ควรให้ความรู้และแนะน าให้เกษตรกรให้ใช้สารวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพ่ือที่จะ
สามารถรักษาคุณภาพของสิงแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การใช้ การแพร่กระจาย และการสะสมของสารพิษทาง
การเกษตรในแหล่งแม่น้ า และคลองแยก 

2. ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจการตัดสินใจที่จะใช้น้ าจากแหล่งน้ าดังกล่าวเพ่ือการอุปโภคหรือ
บริโภค 

3. ใช้ประกอบการพิจารณาการห้ามใช้ หรือยกเลิกการใช้สารพิษบางชนิด ในกรณีที่มีการตรวจพบสารพิษนั้น
ในสิ่งแวดล้อมเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด 
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13. ภาคผนวก 

ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแม่น้ าน้อย 

ชนิดตัวอย่าง/
จ านวน 

ตรวจพบสาร 
(ร้อยละ) 

สารที่พบ / จ านวน ปริมาณที่พบ MRL 

น้ า/81 25 Chlorpyrifos / 12 
Dimethoate/ 2 

Diazinon/ 2 
Cypermethrin / 3 

Dicrotophos/1 

0.02-0.2 ppb 
0.38,0.57 ppb 
0.02,0.06 ppb 
0.11-0.18 ppb 

1.02 ppb 

0.3* 
0.5* 
0.5* 
0.25* 
0.5* 

ดินตะกอน/77 82 Chlorpyrifos /52 
Triazophos /1 

Cypermethrin / 13 

<0.01-0.03 ppm 
<0.01 ppm 

0.01-1.19 ppm 

0.03* 
- 

0.05* 

พืช/28 14 Chlorpyrifos / 4  0.01 ppm 0.5** 

ปลา/18 100 Chlorpyrifos / 17 
Dicrotophos / 3 
Triazophos /1 
Aldicarb / 4 

Methomyl /1 
Carbaryl/1 

< 0.01-0.18 ppm 
0.01-0.02 ppm 

0.02 ppm 
0.01-0.68 ppm 

0.1 ppm 
0.02 ppm 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
  “*”   =  E.M.A. MRL ที่มา Environmental Micro Analysis, Inc. (2013) 
 “**”   =  JAPAN MRL ที่มา The Japan Food Chemical Research Foundation (2013) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในแม่น้ าแคว 

ชนิดตัวอย่าง/
จ านวน 

ตรวจพบสาร 
(ร้อยละ) 

สารที่พบ / จ านวน ปริมาณที่พบ MRL 

น้ า/123 20 Chlorpyrifos / 15 
Dimethoate/ 3 

Diazinon/ 1 
Triazophos / 2 
bifenthrin/ 1 
fenvalerate/1 

0.03-0.35 ppb 
0.09-0.24 ppb 

<0.01 ppb 
0.06,0.08 ppb 

<0.01 ppb 
0.17 

0.3* 
0.5* 
0.5* 

- 
- 
- 

ดินตะกอน/100 7 Chlorpyrifos /6 
Cypermethrin / 1 

<0.01 ppm 
<0.01 ppm 

0.03* 
0.05* 

พืช/1 0 Not detected  - - 

ปลา/8 62 Chlorpyrifos / 5 
 

0.04-0.46 ppm 
 

- 
 

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