
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
  

------------------------ 
1. ชุดโครงการวิจัย :  ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

 
2. โครงการวิจัย :  การศึกษาความรุนแรงของผลกระทบและการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ 

  มีพิษร้ายแรงหรือมีความคงทนในสภาพแวดล้อม 
กิจกรรมที่ 4 :  ศึกษาปัญหาและความรุนแรงของผลกระทบจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช     
กิจกรรมย่อย     : 4.2 การประเมินความเสี่ยงจากการใช้ สารก าจัดวัชพืช กลุ่ม   triazines ในพืชสวน
และพืชไร่ ต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และ สิ่งแวดล้อม 
 

3. ชื่อการทดลอง : 4.2.1 ศึกษาปริมาณสารพิษปนเปื้อนบนร่างกายผู้ฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชกลุ่ม  
triazines ในพืชสวนและพืชไร่ : ชนิด atrazine   ในไร่สับปะรด   
4.2.2 ศึกษาการสลายตัวและสะสมของสารก าจัดวัชพืช กลุ่ม triazines  ในผลิตผลพืช 
สวนและพืชไร่ : ชนิด atrazine   ในไร่สับปะรด 

ชื่อการทดลอง   :  Risk  Assessment of   Atrazine  Used  in  Pineapple Crop to  Applicator   
  and Consumer 

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน  

หัวหน้าการทดลอง :  วิภา  ตั้งนิพนธ์     กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร    สปผ. 
ผู้ร่วมงาน :   ปภัสรา  คุณเลิศ  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร    สปผ. 

 
5. บทคัดย่อ 

                ศึกษาสารก าจัดวัชพืช atrazine ในไร่สับปะรด (Ananas comosus) ของเกษตรกร ต าบลหนอง
กร่าง  อ าเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ในแปลงทดลอง ระหว่างเดือนพฤษภาคม  2555 – มกราคม 2556  ฉีด
พ่นสารพิษ atrazine 2 ครั้ง เมื่อต้นสับปะรดมีอายุ 7 เดือน  และ 10 เดือน ด้วยสูตร 90 % WG ในอัตรา 2.7 
กิโลกรัมต่อน้ า 1,000 ลิตร ฉีดพ่นแบบลากสาย ภายหลังการฉีดพ่น  เก็บแผ่นผ้าที่ติดบนส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
น้ าล้างมือและน้ าล้างเท้าของผู้ฉีดพ่น  มาตรวจวิเคราะห์หาปริมาณ atrazine  ที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   เก็บเกี่ยว
สับปะรดที่ระยะเก็บเกี่ยวส่งโรงงานและระยะส่งร้านค้า ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง atrazine  ใน
สับปะรด ผลการทดลองที่ได้น ามาประมวลกับข้อมูลทางพิษวิทยาของ atrazine  เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อ
สุขอนามัยจากการฉีดพ่นของผู้ใช้พบว่าการใช้ atrazine ในแหล่งปลูกสับปะรด  ผู้ฉีดพ่นมีโอกาสปนเปื้อนสารพิษ 
atrazine   เมื่อฉีดพ่นครั้งแรก สับปะรด อายุ 7 เดือน ปริมาณ 1.0461 ถึง 1.7320 mg/kg  bw/day   ฉีดพ่น
ครั้งที่ 2 เมื่อสับปะรด อายุ 10 เดือน ปนเปื้อนปริมาณ 0.0115  ถึง  0.3581  mg/kg bw/day ระยะต้นสับปะรด



 

  

อายุ 7 เดือน เป็นช่วงฤดูฝน เดือนมิถุนายน 2555 วัชพืชพืชงอกงามหนาแน่น เกษตรกรใช้เวลาฉีดพ่นนานมากกว่า 
3 ชั่วโมง   การปนเปื้อนสารพิษ atrazine ภายหลังการฉีดพ่น  เมื่อประเมินแล้วมีค่า MOE  (Margin of 
exposure) 2-4 ต่ ากว่ากว่าช่วงเวลาอ่ืนเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้  ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง 
atrazine   ในสับปะรดที่ระยะเก็บเกี่ยวซึ่งห่างจากการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายนาน 2 เดือนและ 3.5 เดือน   ตรวจไม่
พบปริมาณตกค้าง  ดังนั้นการบริโภคสับปะรดจะไม่เกิดความเสี่ยงต่อการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย  ผุ้ฉีดพ่น 
atrazine เป็นเวลานานมากกว่า 3 ชั่วโมงในแปลงปลูกสับปะรดเพ่ือก าจัดวัชพืชที่เกิดขึ้นหนาแน่นในช่วงฤดูฝน 
เป็นความเสี่ยงปนเปื้อนสารพิษ atrazine เข้าสู่ร่างกาย  เกษตรกรพ่ึงระมัดระวังสวมใส่เสื้อผ้าปกคลุมให้มิดชิด
ระหว่างการฉีดพ่น และช าระล้างร่างกายทันทีภายหลังการฉีดพ่นเพ่ือป้องกันการปนเปื้อนจะได้ไม่เกิดความเสี่ยง
ต่อสุขภาพ 
 

6. ค าน า 
             Atrazine เป็นสารก าจัดวัชพืชที่มีคุณลักษณะแบบ  selective  systemic  herbicide สามารถถูกดูด
ซึมจากรากไปทางท่อน้ าเลี้ยง  xylem  ของพืชไปสะสมอยู่ที่  apical  miristem  และที่ใบ  มีคุณสมบัติใช้ได้ทั้ง
ก่อนและหลังวัชพืชงอก  (pre-emergence  และ earley  post-emergence)  ในไร่ข้าวโพด  อ้อย  สับปะรด  
ก าจัดประเภทใบแคบ  ได้แก่  หญ้านกสีชมพู  หญ้าตีนนก  ก าจัดประเภทใบกว้าง  ได้แก่  ผักเบี้ยหิน   ผักโขม
ธรรมดา  ผักโขมหนาม  น้ านมราชสีห์  และ  สาบแร้งสาบกา  เป็นต้น องค์การอนามัยโลก  WHO  จัดให้มีระดับ
ความเป็นพิษต่ า (unclassified)  มีค่า  LD50  ส าหรับหนูขาวใหญ่  1,869-3,090 mg  tech/kg bw  โดยการกิน ( 
The e- Pesticide Manual 15th,2009 ) 
 เนื่องจากมีการศึกษาจ านวนมาก  พบว่า  atrazine เป็นสารรบกวนการท างานของต่อมไร้ท่อ (Endocrine  
disrupting  chemicals)  ท าให้ฮอร์โมนร่างกายท างานผิดปกติ  เกิดการเบี่ยงเบนทางเพศ  มีผลทั้งต่อมนุษย์ และ
สัตว์  ขึ้นอยู่กับจ านวนปริมาณที่ได้รับ  ท าให้ไข่ของสัตว์มีเปลือกบาง  จ านวนอสุจิลดน้อยลง เกิดความไม่สมดุล
ระหว่างเพศผู้  และ เพศเมีย  โดยเพศผู้จะลดจ านวนน้อยลง  เพราะระบบสืบพันธุ์เพศผู้ผิดปกติเกิดสองเพศในตัว
เดียวกัน  ปริมาณฮอร์โมนเพศผู้ลดลงผิดปกติมาก 
 โดยการศึกษาของ  นัก Biologists  Hayes  และคณะ (2010)  University  of  California Berkeley  
เมื่อต้นศตวรรษ  2000  พบว่าสหรัฐอเมริกา  มีการใช้สารก าจัดวัชพืชชนิด  atrazine  มากถึง  80 million  
poundsในแต่ละปีเพ่ือก าจัดวัชพืชในไร่  ข้าวโพด  ข้าวฟาง  จึงเกิดการปนเปื้อนของสาร atrazine  อย่าง
กว้างขวาง  ทั้งในน้ าใต้ดิน  และน้ าผิวดิน  และจากการศึกษามากมาย  พบว่าสาร  atrazine  ไปรบกวนการ
ท างานของต่อมไร้ท่อ  โดยเฉพาะฮอร์โมนชนิด  estrogen  และ  testosterone  ที่ควบคุมการท างานของระบบ
สืบพันธุ์  ของสัตว์ชนิดปลา  สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า  สัตว์ปีก  สัตว์เลื้อยคลาน  และหนูในห้องทดลองด้วยและพบว่ามี
ผลต่อเด็กแรกเกิดน้ าหนักลดลง เมื่อได้รับ  atrazine  ในระยะตั้งครรภ์  การศึกษาครั้งแรกพบในกบ  ปี 2002  
พบว่ากบจะมีสองเพศในตัวเดียวกัน  มีทั้งรังไข่  และอวัยวะเพศผู้ในตัวเดียวกัน  เมื่อได้รับ  atrazine  0.1 ppb. 
เท่านั้น  แม้ว่า U.S. EPA  ก าหนดให้มี  atrazine  ในน้ าดื่มได้ 3 ppb.  จึงท าให้จ านวนกบเพศผู้ลดน้อยลง  และ
ได้กบกระเทยมาแทน  ได้เพศเมียมากยิ่งขึ้น  เป็นผลเนื่องจากระบบ  ฮอร์โมนไม่สมดุล 



 

  

    ด้วยเหตุผลดังกล่าวท าให้ atrazine  ถูกห้ามใช้ในประเทศยุโรปหลายประเทศ  ได้แก่  ฝรั่งเศส  สวีเดน  
เดนมาร์ก  ฟินแลนด์  เยอรมัน  ออสเตรีย  และ อิตาลี  เนื่องจากพบว่ามีการปนเปื้อนของสารเหล่านี้ในน้ าดื่ม
มากกว่า 0.1 ppb.  แต่ก็ยังมีบางประเทศที่ยังมีการใช้สารชนิดนี้  ได้แก่  สหราชอาณาจักร  ไอร์แลนด์  เบลเยี่ยม 
และลักแซมเบิร์ท  ในขณะที่สหรัฐยังคงใช้อยู่เช่นเดิม  ในอัตราที่มากถึง 77  million  pounds  ในปี 2003  
เนื่องจาก U.S. EPA  สรุปข้อมูลที่น าเสนอโดย  Hayes  และคณะว่ายังมีไม่เพียงพอ ส าหรับประเทศไทยปี 2555 
น าเข้าสาร atrazine จ านวน 4,951,053 Kg.ai มีปริมาณมากเป็นอันดับ 5 ของสารก าจัดวัชพืชทั้งหมดที่น าเข้า
ประเทศ (รายงานสรุปการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตรปี 2555) 
                กลุ่มงานวิจัยผลกระทบจากการใช้วัตถุมีพิษการเกษตร  จึงได้จัดท าชุดโครงการวิจัยเพื่อศึกษาประเมิน
ความเสี่ยงต่อการสัมผัสสารเคมี atrazine  เป็นการเปรียบเทียบปริมาณสารเคมีที่ร่างกายได้รับ กับค่าความเป็นพิษ
ของสารเคมีนั้น ๆ เพ่ือบ่งชี้ว่าปริมาณสารเคมีที่ได้รับมีความ เสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ใช้ และ ผู้บริโภคหรือไม่ 
ประกอบด้วย   การศึกษาปริมาณสารพิษปนเปื้อนบนร่างกายผู้ฉีดพ่นในแหล่งปลูกสับปะรดภายหลังการฉีดพ่น  
การสลายตัวและสารพิษตกค้างของ atrazine ในสับปะรดภายหลังการฉีดพ่น เพ่ือให้ได้ข้อมูลการประเมินความ
เสี่ยงของผู้ใช้สารพิษและของผู้บริโภคผลิตผลที่มีสารพิษตกค้าง  เป็นข้อมูลส าหรับกรมวิชาการเกษตร ในการ
พิจารณาบริหารจัดการควบคุมวัตถุมีพิษที่มีอันตราย  เพ่ือความเข้มงวดการใช้ การจ ากัดการใช้ หรือการห้ามใช้   
เป็นความปลอดภัยของผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

7. อุปกรณ์และวิธีการ 
 อุปกรณ์ 
1. แปลงทดลองสับปะรด  (Ananas comosus)  
2. แผ่นผ้าฝ้ายขนาด 10x10 ตารางเซนติเมตร จ านวน  16 แผ่น/คน  
3.  ผลิตภัณฑ์สารก าจัดวัชพืช atrazine  ที่ใช้ฉีดพ่นในแปลงทดลอง คือ เอเทร็ก 90 %  WG บริษัท   
     Syngenta 
4. เครื่องแก้ว  volumetric flask, volumetric pipette, separatory funnel, Erlenmeyer flask, cylinder,   
    beaker, round bottom flask, chromatographic column, filtering funnel, pipette, petri-dish,  
    glass vial, disposable pasteur pipette, test tube  
5. เคมีภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 
    5.1  สารเคมี analytical grade (AR)  ได้แก่  acetone, ethyl acetate, acetonitrile,tuloene, anh.   
    sodium sulphate,sodium chloride, magnesium sulfate, PSA (Primary second amine)   
    5.2  สารเคมี pesticide grade (PR)  ได้แก่  ethyl acetate,  hexane 
6.  glass wool และ filter paper No.1  

  7. สารพิษมาตรฐาน  atrazine  ความบริสุทธิ์สูง  
8. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เครื่องชั่งหยาบ และเครื่องชั่งละเอียด  (analytical balance)     
  เครื่องสกัดวัตถุมีพิษชนิด homogenizer และ blender    เครื่องเขย่า  (reciprocal shaker)      



 

  

  เครื่องลดปริมาตรชนิด  rotary  evaporator    ตู้อบสารเคมี (digital oven)  เตาเผาอุณหภูมิสูง (muffle  
  furnace)    เครื่องท าสูญญากาศ  (vacuum pump)  เครื่องลดปริมาตร ชนิด  nitrogen evaporator   
  เครื่อง  ผสมสารละลาย (vortex mixer)  ตู้ดูดความชื้น (desiccator)   ตู้เย็นแช่แข็ง (deep freezer) ที่   

  ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ -20 C  เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง (centrifuge)  
9. การวิเคราะห์สารพิษด้วยเครื่อง Gas Chromatograph (GC) พร้อม Auto injector  และตัวตรวจ 
    วัดชนิด  Electron  capture  detector (ECD)     โดยปรับสภาวะการท างานของเครื่อง     ดังนี้ 
              Detector   : Electron  capture  detector  

   Mode        : Splitless             
             Column      : Rtx –CL Pesticides  capillary column  
             ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.32 mm   ความยาว 30 m   สารเคลือบหนา 0.5 µm   

             Temperature : Injector 250 C,  Detector 300 C  

 Oven  :         80C (1 นาท)ี     3                 175C (4 นาที)                   215 C (2 นาที) 250 C 
(5 นาที)             

 Volume injected  : 1 ไมโครลิตร 
 
วิธีการ  
 เลือกแปลงทดลองของเกษตรกรที่ปลูกเพ่ือการค้า เหมาะสมส าหรับการทดลอง ที่ ต าบลหนองกร่าง 
อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  และมีการใช้สารพิษ atrazine เป็นประจ า   ระยะการทดลองในเดือน
พฤษภาคม 2555 – มกราคม 2556 
 

 

8 c/นาที   

20 c/นาท ี 2 c/นาที 



 

  

 
ภาพที่ 1 แปลงทดลองไร่สับปะรด ต าบลต าบลหนองกร่าง อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
การปฏิบัติงานในแปลงทดลอง 
1.  แปลงทดลองสับปะรด  มีพ้ืนที่ขนาด 7 ไร่  ระยะระหว่างแถวปลูก 1 เมตร  ระหว่างต้น 0.3 เมตร  
2. เกษตรกรฉีดพ่นสารก าจัดวัชพืชเป็นระยะ ๆ  สารก าจัดวัชพืชที่ใช้เป็นประจ าได้แก่  atrazine,ametryn และ  
2,4- D ประมาณ 2-3  ครั้งต่อฤดูปลูก    

3. ก าหนดการฉีดพ่น atrazine จ านวน 2 ครัง้ การฉีดพ่นครั้งแรก เมื่อ สับปะรดอายุ 7 เดือน และ ครั้งที่ 2  เมื่อ
อายุ  10  เดือน  อัตรา 2.7 กิโลกรัมต่อน้ า 1,000  ลิตร ด้วยถังผสม และใช้หัวฉีดแบบลากสาย บันทึกเวลาการฉีด
พ่นทุกครั้ง 
4. ต้องติดแผ่นผ้าบนร่างกายเกษตรกรผู้ฉีดพ่นจ านวน 3 คน ผู้ลากสายฉีดพ่น 1 คน และผู้กวนสารละลาย 
atrazine ในถังผสมป้องกันตรกตะกอน 1 คน รวมทั้งหมด 5 คน  ก่อนการฉีดพ่นทุกครั้ง  ติดแผ่นผ้าฝ้ายขนาด  
10 x 10    ตารางเซนติเมตร บนเสื้อผ้าตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ได้แก่ หมวก แผ่นผ้าปิดจมูก  อกเสื้อ  ด้านใน
อกเสื้อ  บ่า  ศอก   หลังเสื้อ ด้านในของหลังเสื้อ  ต้นขา  หน้าแข้ง  และด้านในหน้าแข้ง 
5. ก่อนเริ่มการฉีดพ่น atrazine   ต้องเก็บตัวอย่างสับปะรด  ในแปลงทดลองมาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษ
ตกค้าง    เพื่อเป็นค่า Base-line level หรือค่าต่ าสุดก่อนที่ตัวอย่างจะปนเปื้อนสารทดลอง atrazine 
6. หลังการฉีดพ่น atrazine   เก็บตัวอย่างสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    6.1 ทันทีท่ีฉีดพ่นเสร็จในแต่ละครั้งเก็บแผ่นผ้าที่ติดบนร่างกาย   น้ าล้างมือ น้ าล้างเท้า ของผู้ฉีดพ่นน ามา 
          ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษปนเปื้อนบนร่างกาย 

6.2 เก็บตัวอย่างสับปะรดเพ่ือตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างที่ระยะเก็บเกี่ยว 2 ครั้งเพ่ือ 
           ส่งโรงงานบรรจุกระป๋อง และระยะเก็บเกี่ยวส่งร้านค้าทั่วไป 

 
วิธีการเก็บตัวอย่างแต่ละชนิด 
1. การเก็บตัวอย่างแผ่นผ้าจากแต่ละส่วนของร่างกายแยกกันใส่ Erlenmeyer flask และปิดฝาขวด 
2. การเก็บตัวอย่างน้ าล้างมือ  น้ าล้างเท้าของเกษตรกรผู้ฉีดพ่น  โดยการล้างมือ หรือเท้าด้วยน้ าประปา   ครั้งละ 1 
ลิตร  แล้วแยกบรรจุใส่ขวดเก็บตัวอย่างน้ า 
3. การเก็บตัวอย่างสับปะรด สุ่มเก็บจากทั้งแปลง โดยเก็บจากหลาย ๆ จุด รวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง สับปะรด
จ านวน 10 ลูกเป็น 1 ตัวอย่าง จ านวน  10  ตัวอย่าง   
 
การเก็บรักษาตัวอย่างเพื่อน าส่งห้องปฏิบัติการ  

ตัวอย่างทุกชนิดหลังจากเก็บจากแปลงทดลอง  จะเก็บในถุงพลาสติกหรือใส่ภาชนะท่ีเหมาะสม  แล้วปิด
ให้สนิท   พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดก ากับให้ชัดเจนในแต่ละตัวอย่าง  ได้แก่  ชนิดตัวอย่าง   วันที่เก็บ  ชื่อผู้เก็บ



 

  

ตัวอย่าง   แล้วน าใส่ในถังน้ าแข็งโดยวางน้ าแข็งไว้ข้างล่าง และข้างบนของตัวอย่างน ากลับมาตรวจวิเคราะห์หา
ข้อมูลต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ 
 
วิธีการตรวจวิเคราะห์สารพิษ atrazine 
1. วิธีการตรวจวิเคราะห์ atrazine บนแผ่นผ้า  

สกัดตัวอย่างแผ่นผ้า โดยใช้  mixer และ shaker ใช้ ethyl acetate เป็นสารสกัด กรองสารละลายผ่าน 
anh. sodium sulfate  น าไปลดปริมาตรโดยใช้  rotary  evaporator  ปรับปริมาตรให้แน่นอนด้วย hexane  
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษด้วยเครื่อง  GLC / ECD 

ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการตรวจวิเคราะห์ (Recovery) ที่ความเข้มข้น 0.5, 1  และ 2.5  นาโนกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ได้ผลระหว่าง  101- 121 เปอร์เซ็นต์ มีค่า LOQ  0.5  นาโนกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

 
2. วิธีการตรวจวิเคราะห์ atrazine ในสับปะรด    ใช้วิธีการของ  QuEChERS, 2003 ดังนี้   

ชั่งตัวอย่างสับปะรด 10 กรัมใส่ใน centrifuge tube   ขนาด 50 มิลลิลิตร เติม acetronitrile 10 
มิลลิลิตร  แล้วเขย่า vortex  mixture   นาน  1 นาที  เติม sodium chloride 1 กรัม และ magnesium 
sulfate 4 กรัม  เขย่า นาน 1 นาทีน าไป  centrifuge  ที ่ความเร็วรอบ 4,000 รอบต่อนาที  นาน  5 นาที ดูด
สารละลายส่วนบน 1.5 มิลลิลติร ใส่ micro centrifuge tube  ขนาด  2 มิลลิลิตร  ที่ใส่  PSA 0.025 กรัม และ
magnesium sulfate  0.15 กรัม  เขย่านาน 30 วินาที  น าไป centrifuge อีกครั้งนาน 1 นาที จากนั้นน า
สารละลายส่วนบน 1 มิลลิลิตร ไปลดปริมาตร ด้วยแก๊สไนโตรเจน จนเกือบแห้ง ปรับปริมาตรด้วย hexane (PR) ให้
ได้ 1 มิลลิลิตร  ใส่  vial  น าไปฉีดเครื่อง GC ชนิดหัวตรวจวัด  ECD  

ศึกษาประสิทธิภาพของวิธีการตรวจวิเคราะห์ (Recovery) ที่ความเข้มข้น 0.05, 0.10, 0.50 และ 1.00 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ได้ผลระหว่าง  82 - 105  เปอร์เซ็นต์  มีค่า LOQ  0.05  มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลอง 

น าข้อมูลที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์สารพิษปนเปื้อนบนส่วนต่างๆ ของร่างกายผู้ฉีดพ่น และสารพิษ
ตกค้างในสับปะรด  ไปวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ    ประมวลข้อมูลการปนเปื้อน
สารพิษบนร่างกายเพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อสุขอนามัยจากการฉีดพ่นและจากการบริโภคโดยใช้หลักเกณฑ์การ
ประเมิน Pesticide Risk  Assessment ของ  US.EPA ( US.EPA,1999 )  
 
ระยะเวลา   เดือนพฤษภาคม  2555 – มกราคม 2556   
 



 

  

สถานที่ด าเนินการ  แปลงทดลองเกษตรกร  ที่ ต าบลหนองกร่าง  อ าเภอบ่อพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี  และ
ห้องปฎิบัติการกลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการศึกษาปริมาณสารพิษปนเปื้อนบนร่างกายผู้ฉีดพ่น atrazine ใน แปลงปลูกสับปะรด 
             การฉีดพ่น atrazine จ านวน 2 ครั้ง  ครั้งแรกเมื่อสับปะรด อายุ 7 เดือนและครั้งที่ 2 เมื่อสับปะรด อายุ  
10 เดือน สูตร 90% WG  อัตรา 900  กรัมจ านวน 3 ถุงต่อน้ า 1,000 ลิตรด้วยถังผสมยา และใช้หัวฉีดแบบลาก
สาย บันทึกเวลาการฉีดพ่น เพ่ือน าไปประเมินความเสี่ยงจากการปนเปื้อนบนตัวเกษตรกรผู้ฉีดพ่น เมื่อเสร็จสิ้นการ
ฉีดพ่นน าแผ่นผ้าฝ้ายที่ติดบนต าแหน่งต่าง ๆ ของร่างกายคือที่ หัว  จมูก  บ่า  ศอก  หน้าอก  หลัง  ต้นขา  หน้า
แข้ง น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของผู้ฉีดพ่นไปสกัดหาสารพิษ atrazine ที่ปนเปื้อน ผลการวิเคราะห์ทั้ง 2 ครั้ง 
ตรวจพบสารพิษบนแผ่นผ้า ดังนี้  การฉีดพ่นครั้งที่ 1 มีการปนเปื้อนมากที่สุดบริเวณจมูก บ่า อก ศอก ต้นขา และ 
แข้ง ปริมาณระหว่าง 1,260.66 ถึง 646,280.11 ไมโครกรัมต่อ 100 ตารางเซนติเมตร  (ตารางที่ 1)  การฉีดพ่น
ครั้งที่ 2  ปนเปื้อนมากที่บริเวณศอก  ต้นขา และแข้ง  ปริมาณระหว่าง 1,103.59  ถึง 36,306.53 ไมโครกรัมต่อ 
100 ตารางเซนติเมตร (ตารางที่ 2)  ส่วนน้ าล้างมือ ปนเปื้อนมากเมื่อฉีดพ่นครั้งที่ 1สับปะรดอายุ 7 เดือน ปริมาณ
ระหว่าง 141.52  ถึง 556.39 ไมโครกรัม (ตารางที่1) เนื่องจากการฉีดพ่นครั้งที่ 1 ใช้เวลาในการฉีดพ่นนาน ผู้ฉีด
พ่นจึงปนเปื้อนสารพิษในปริมาณสูง และน้ าล้างเท้าปนเปื้อนมากเมื่อฉีดพ่นครั้งที่ 2 สับปะรดอายุ 10 เดือน 
ปริมาณระหว่าง 116.49  ถึง 5,013.35 ไมโครกรัม (ตารางที่2) เนื่องจากผู้ฉีดพ่นครั้งที่ 1 สวมถุงเท้าในขณะฉีดพ่น 
ท าให้โอกาสในการปนเปื้อนสาร 
พิษในปริมาณน้อยกว่าครั้งที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าทีป่นเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือและน้ าล้างเท้าของผู้ฉีดพ่นครั้งที่         

    1 เมื่อสับปะรด อายุ 7 เดือน 
บริเวณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ปริมาณ ช่วงของ 



 

  

ปนเปื้อน ปนเปื้อน 
คนที่ 1 

เวลา 187 
นาท ี

ปนเปื้อน 
คนที่ 2 

เวลา 187 
นาท ี

ปนเปื้อน 
คนที่ 3 

เวลา 187 
นาท ี

ปนเปื้อน 
คนที่ 4 

เวลา 187 
นาท ี

ปนเปื้อน 
คนที่ 5 

เวลา 187 
นาท ี

ปริมาณปนเปื้อน 
เวลา 187 นาท ี

หมวก 
จมูก 

อก-ใน 
อก-นอก 

บ่า 
ศอก 

หลัง-ใน 
หลัง-นอก 

ต้นขา 
แข้งใน 

แข้งนอก 
น้ าลา้งมือ 
น้ าลา้งเท้า 

9.03 
4.58 
28.40 
233.24 
1.60 

2,538.07 
2.13 
24.56 

5,348.66 
30,255.44 

919.66 
141.52 

1,529.08 

115.71 
4,15823 
469.86 

4,375.99 
365.25 

3,868.89 
8.41 

110.52 
46,052.54 
7,718.22 
190.83 
434.92 
498.62 

114.52 
157.50 
33.55 
978.44 
298.90 
669.24 
12.51 
162.32 

1,260.66 
3,410.93 
349.04 
556.39 
136.63 

10.80 
204.70 
22.04 
2.33 
5.06 

326.56 
7.91 
5.90 

1,593.28 
4,472.70 
212.94 
411.04 
346.57 

299.22 
10,806.93 

290.22 
37,541.05 
6,605.78 
486.65 
15.32 
667.97 

26,490.92 
646,280.11 
6,956.56 
402.71 

1,396.80 

9.03 - 299.22  L1 

4.58 - 10,806.93 L1 
22.04 - 469.86 L1 
2.33 - 37,541.05 L1 
1.60 - 6,605.78 L1 

326.56 - 2,538.07 L1 
2.13 - 15.32 L1 
5.90 - 667.97 L1 
1,260.66 - 26,490.92 L1 
3,410.93 - 646,280.11 L1 
190.83 - 6,956.56L1 
141.52 - 556.39L2 

346.57 - 1,529.08 L2 

L1  = หน่วย µg/100cm2                             L2  = หน่วย    µg   
คนที่ 1 = ผู้คนสารละลาย      คนที่ 2 – 4 = ผู้ฉีดพ่น     คนทื่ 5 = ผู้ลากสายยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
ตารางท่ี 2 ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของผู้ฉีดพ่นครั้ง     
                 ที ่2 เมื่อสับปะรด อายุ 10  เดือน 

บริเวณ 
ปนเปื้อน 

ปริมาณ
ปนเปื้อน 
คนที่ 1 

เวลา 117 
นาท ี

ปริมาณ
ปนเปื้อน 
คนที่ 2 
เวลา 
110 
นาท ี

ปริมาณ
ปนเปื้อน 
คนที่ 3 

เวลา 110 
นาท ี

ปริมาณ
ปนเปื้อน 
คนที่ 4 

เวลา 110 
นาท ี

ปริมาณ
ปนเปื้อน 
คนที่ 5 

เวลา 110 
นาท ี

ช่วงของ 
ปริมาณปนเปื้อน 

เวลา 110 - 117 นาที 

หมวก 
จมูก 

อก-ใน 
อก-นอก 

บ่า 
ศอก 

หลัง-ใน 
หลัง-นอก 

ต้นขา 
แข้งใน 

แข้งนอก 
น้ าลา้งมือ 
น้ าลา้งเท้า 

2.52 
22.76 
8.85 
34.60 
111.96 
210.09 
6.92 
10.15 
48.90 
112.20 
6.51 

445.82 
116.49 

85.78 
103.35 
310.18 
300.91 
37.20 
148.31                       
29.25 
134.31 
259.26 
217.17 
193.17 
375.89 
405.42 

102.53 
70.34 
77.29 
119.60 
70.71 
170.89 
24.22 
80.39 
318.66 
423.57 
149.11 
422.14 
136.63 

73.02 
194.01 
42.33 
275.10 
158.49 
292.08 
20.42 
102.59 
16.04 
284.80 
211.94 
341.61 
566.14 

10.83 
5.50 
34.08 
279.89 
1.92 

3,045.68 
2.56 
29.47 

6,418.39 
36,306.53 
1,103.59 
183.09 

5,013.35 

2.52 - 102.53  L1  

5.50 – 103.35 L1 
8.85 – 310.18 L1 
34.60 – 300.91 L1 
1.92 – 158.49 L1 
148.31 – 3,045.68 L1 
2.56 – 29.25L1 
10.15 – 134.31L1 
16.04 – 6,418.39 L1 
112.20 – 36,306.53 L1 
6.51 – 1,103.59L1 
183.09 – 445.82L2 

116.49 - 5,013.35 L2 

L1  = หน่วย µg/100cm2                             L2  = หน่วย    µg 
คนที่ 1 = ผู้คนสารละลาย      คนที่ 2 – 4 = ผู้ฉีดพ่น     คนทื่ 5 = ผู้ลากสายยาง 
 
               ปริมาณ atrazine  ที่ปนเปื้อนบนแผ่นผ้าจาก ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งปนเปื้อนที่มือและเท้า  
เมื่อน ามาค านวณ เป็นปริมาณสารพิษต่อพ้ืนที่ทั้งหมดของร่างกาย ( U.S.EPA. 1987 ,1992 Appendix 1 ถึง 12 ) 
ที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ เพ่ือประเมินเป็นปริมาณ atrazine  ปนเปื้อนบนร่างกาย (Potential Exposure) ของ
แต่ละครั้งภายหลังการฉีดพ่น  คิดเป็นการปฏิบัติงานตามปกติในแต่ละวันของแต่ละคนที่มีการฉีดพ่น  พบว่า มี
ปริมาณ atrazine ปนเปื้อน  ดังนี้ 
ฉีดพ่นครั้งที่1สับปะรดอายุ  7 เดือน ระหว่าง 0.0592 ถึง 1.7320 mg/kg bw/day ของน้ าหนักร่างกาย  
(ตารางที ่3)   



 

  

ฉีดพ่นครั้งที่ 2 สับปะรดอายุ 10 เดือน ระหว่าง 0.0115 ถึง 0.3581mg/kg bw/day ของน้ าหนักร่างกาย  
(ตารางที่ 4)         
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 3  ระดับความเสี่ยงของการปนเปื้อน atrazine  ต่อเกษตรกรภายหลังการฉีดพ่นครั้งที่ 1 เมื่อ   

      สับปะรดอายุ 7  เดือน 
ผู้ฉีดพ่น 
คนที่ 

 mg/kg 
bw/day 

%Absorptio
n 
 

Absorbed 
Dose 
mg/kg bw/day 

(exposure) 

NOAEL 
mg/kg 

bw /day 

MOE  = 
NOAEL÷ 
exposure    

ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

 
1 1.3500 16.4 0.2214 4.1 18.52 Accept 
2 6.3789 16.4 1.0461 4.1 3.92 Risk 
3 0.6747 16.4 0.1106 4.1 37.06 Accept 
4 10.5608 16.4 1.7320 4.1 2.37 Risk 
5 0.3609 16.4 0.0592 4.1 69.27 Accept 

 คนที่ 1 = ผู้คนสารละลาย      คนที่ 2 – 4 = ผู้ฉีดพ่น     คนทื่ 5 = ผู้ลากสายยาง 
 
ตารางท่ี 4  ระดับความเสี่ยงของการปนเปื้อน atrazine ต่อเกษตรกรภายหลังการฉีดพ่นครั้งที่ 2  เมื่อ     
                  สับปะรดอายุ 10  เดือน 

ผู้ฉีดพ่น 
คนที่ 

 
mg/kgBW/

day 

%Absorptio
n 
 

Absorbed 
Dose 

mg/kg 
bw/day 

(exposure) 

NOAEL 
mg/kg bw 

/day 

MOE  = 
NOAEL÷ 
exposure    

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 

1 0.0700 16.4 0.0115 4.1 357.14 Accept 
2 0.2553 16.4 0.0419 4.1 97.94 Accept 
3 0.2662 16.4 0.0437 4.1 93.90 Accept 
4 2.1836 16.4 0.3581 4.1 11.45 Accept 
5 1.6317 16.4 0.2676 4.1 15.32 Accept 



 

  

  
น าปริมาณ atrazine ปนเปื้ อนบนร่างกายไปประเมินหาปริมาณสารพิษที่ดูดซึมเข้าสู่ ร่างกาย 

(Absorption Dose )  โดยผลงานวิจัยของ Ademola  et. Al. (1993) ศึกษาทดลอง in vitro พบว่าผิวหนัง
มนุษย์สามารถดูดซึมสาร atrazine ผ่านผิวหนังได้ 16.4 %  จากนั้นเปรียบเทียบกับค่า NOAEL ซึ่งเป็น ค่าสูงสุด
ของปริมาณสารพิษที่ใช้ในการทดลองที่ไม่ท าให้เกิดผลอันไม่พึงประสงค์ทางพิษวิทยา ก าหนดโดยใช้ค่า NOAEL 
4.1  mg/kg bw /day ที่ได้จากการทดลองความเป็นพิษระยะยาวในหนูขาวใหญ่ เป็นเวลานาน 1 ปี ( NRA, 
1997)  แล้วค านวณหาค่าขอบเกณฑ์ความปลอดภัยจากการได้รับสารพิษ ( MOE: Margin of  Exposure )    
                                             ค่า   MOE    =     NOAEL ÷  Exposure       

ขณะนี้   U.S. EPA ก าหนดค่า MOE  = 10 หรือมากกว่าเป็นขอบเกณฑ์ความปลอดภัยที่ยอมรับได้จาก
การทดลองโดยตรงกับแต่ละคน การค านวณพบว่า ค่าขอบเกณฑ์ความปลอดภัยจากการได้รับสารพิษ (MOE) ของ
ผู้ฉีดพ่น คนที่ 2 และ 4 ครั้งที่ 1 สับปะรดอายุ 7 เดือน มีค่า MOE  ต่ า ระหว่าง   2 - 4   (ตารางที่3) ดังนั้นผู้ฉีด
พ่นกลุ่มนี้มีการปนเปื้อนที่ถูกประเมินมีความเสี่ยงยอมรับไม่ได้   ส่วนผู้ฉีดพ่นคนที่ 3 มีค่า MOE สูงเท่ากับ 37 
เนื่องจากขณะท าการฉีดพ่นสวมถุงเท้าและรองเท้าที่มีการปกปิดมิดชิด ท าให้มีการปนเปื้อนสารพิษต่ า ส่วนผู้กวน
สารละลาย และผู้ลากสายยางมีค่า MOE ระหว่าง 18 – 69 อยู่ในระดับที่เริ่มเสี่ยงจากการปนเปื้อน  (ตารางที่ 3) 
และการฉีดพ่นครั้งที่ 2 สับปะรดอายุ 9 เดือน มีค่า MOE ระหว่าง 11 - 357 อยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยงได้ 
(ตารางที่ 4)  Rosenheck et al. (1993) ทดสอบการปนเปื้อนของ atrazine บนร่างกายเมื่อฉีดพ่นด้วยวิธี hand 
gun sprayers  พบการปน เปื้ อน  0.0422 mg/kg bw /day มี ค่ า  MOE สู ง  97 ที่ ย อมรับ ความ เสี่ ย งได้  
เปรียบเทียบกับวิธี hand spreader พบการปนเปื้อน 0.548 mg/kg bw /day มีค่า MOE ต่ า 7 เป็นความเสี่ยงที่
ยอมรับไม่ได้   
 
 ผลการศึกษาการสลายตัวและพิษตกค้างของ atrazine ใน สับปะรด 

ระยะการเก็บเกี่ยวสับปะรดเว้นช่วงห่างจากการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายนาน 3 เดือน โดยสุ่มเก็บตัวอย่าง
สับปะรด ตลอดทั้งแปลงทดลอง 10 ตัวอย่าง เพ่ือน าไปสกัดหาสารพิษตกค้าง atrazine ในสับปะรด ด้วย
เครื่องตรวจวิเคราะห์   GC ชนิด ECD รวมทั้งหมด 10 ตัวอย่าง ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบสารพิษตกค้างทั้งใน
ตั วอย่ างสั บปะรด  ที่ ระดับ  LOQ 0.05 มิ ลลิ กรัมต่ อกิ โลกรัม  ซึ่ งตรงกับ รายงาน  ของ Food & Drug 
Administration,1993. สุ่มตรวจสารพิษของ atrazine จากอาหารหลายชนิดจ านวน 16,428 ตัวอย่าง  ระหว่าง 
ปี  ค .ศ .1991-1992 พ บ ป ริ ม า ณ ส า ร พิ ษ ต ก ค้ า ง ต่ า ก ว่ า  0.05 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ล ก รั ม
(http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol73/mono73-8.pdf) เช่นเดียวกับรายงานของ Canadian 
National Surveillance ศึกษาในตัวอย่างอาหาร 1,075 ตัวอย่าง ในปี ค .ศ.1984-1989 ตรวจไม่พบสารพิษ
ตกค้ าง  atrazine   โด ยก าห น ดค่ า  MRL ของ atrazine 0.1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โล กรั ม  (http://www.hc-
sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/atrazine/index-eng.php.)Furlani et al.(2011) ต ร ว จ ส า ร ก า จั ด
ศั ต รู พื ช  7 ช นิ ด  ได้ แ ก่  trifluralin, atrazine, acetochlor, alachlor, endosulfan-alpha, endosulfan-
beta,endosulfan- sulfate ที่อนุญาตให้ใช้ได้ในประเทศบราซิล โดยการวิเคราะห์จากตัวอย่างน้ าอ้อยที่สุ่มเก็บ

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol73/mono73-8.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/atrazine/index-eng.php.
http://www.hc-sc.gc.ca/ewh-semt/pubs/water-eau/atrazine/index-eng.php.


 

  

จากสถานที่จ าหน่ายที่หีบขายสดขณะนั้น  และผลิตภัณฑ์น้ าอ้อยส าเร็จรูปที่บรรจุในขวดแก้วแช่เย็นไว้อายุการเก็บ
ไม่เกิน 1 เดือน  สุ่มเก็บตัวอย่างระยะเก็บเกี่ยวอ้อย (September/October 2007) และระยะก่อนเก็บเกี่ยว 
(March/April 2007)  จ านวนทั้งหมด 80 ตัวอย่าง  ตรวจไม่พบสารพิษตกค้างทั้ง 7 ชนิด รวมทั้ง atrazine ที่
ระดับสูงกว่า LOD 0.04 มิลลิกรัมต่อลิตรของสาร atrazine  
 

9. สรุปผลการทดลอง 
             การประเมินความเสี่ยงจากการใช้ atrazine สูตร 90 % WG ในแปลงสับปะรดด้วย อัตรา 900 กรัม 
จ านวน 3 ถุง ต่อน้ า 1,000 ลิตร จ านวน 2 ครั้ง ตลอดฤดูปลูก ภายหลังการฉีดพ่น พบ การปนเปื้อนบนร่างกาย  
เมื่อฉีดพ่นในระยะสับปะรดอายุ 7 เดือน เป็นช่วงฤดูฝน วัชพืชก าลังเจริญงอกงามและหนาแน่นมาก  ใช้เวลาฉีด
พ่นนาน 3 ชั่วโมง 7 นาที ผู้ฉีดพ่นจึงปนเปื้อนสารพิษในปริมาณสูงถึง 1.0461  – 1.7320 mg/kg bw/day  
ประเมินได้ค่า MOE ต่ า ระหว่าง 2 - 4  ผู้ฉีดพ่นจึงมีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารพิษ atrazine ส่วนการฉีดพ่น 
ครั้งที่ 2 เมื่อสับปะรดอายุ 10 เดือน ใบของสับปะรดเริ่มปกคลุมผิวดินท าให้วัชพืชงอกบางส่วนเท่านั้น   การฉีดพ่น
ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง 50 นาที - 1 ชั่วโมง 57 นาที การปนเปื้อนสารพิษมีค่า MOE อยู่ในระดับยอมรับความเสี่ยง
ได้  
              ส่วนผลการวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง atrazine  ในสับปะรดที่ระยะเก็บเกี่ยวซึ่งห่างจากการฉีด
พ่นครั้งสุดท้ายนาน 3 เดือนและ 6 เดือน ตรวจไม่พบปริมาณตกค้าง  ดังนั้นการบริโภคสับปะรดจะไม่เกิดความ
เสี่ยงต่อการรับสารพิษเข้าสู่ร่างกาย  การฉีดพ่น atrazine แต่ละครั้งเป็นเวลานานนับชั่วโมงในแปลงปลูกสับปะรด
เพ่ือก าจัดวัชพืชที่เกิดขึ้นหนาแน่นในช่วงฤดูฝน เป็นความเสี่ยงปนเปื้อนสารพิษ atrazine เข้าสู่ร่างกาย  เกษตรกร
พ่ึงระมัดระวังสวมใส่เสื้อผ้าปกคลุมให้มิดชิดระหว่างการฉีดพ่น และช าระล้างร่างกายทันทีภายหลังการฉีดพ่นเพ่ือ
ป้องกันการปนเปื้อนจะได้ไม่เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ  
 

10. การน าไปใช้ประโยชน์ 
  1. เป็นข้อมูลแนวทางการศึกษาในการประเมินความเสี่ยงจากการใช้  atrazine ในไร่สับปะรด 
  2. เป็นข้อมูลในการให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้ฉีดพ่น  atrazine 
  3. เป็นข้อมูลในการหาชุดป้องกันการสัมผัสรับสารพิษจากการใช้  atrazine 
  4. เป็นข้อมูลในการบริหารความเสี่ยงจากการใช้ atrazine 
  5. เป็นรูปแบบ หลักเกณฑ์ในการศึกษา การค านวณ และ การประมวลข้อมูล ส าหรับน าไปใช้ใน      
      การประเมินความเสี่ยงจากการใช้  atrazine ในพืชชนิดนั้น ๆ 
  6. ถ่ายทอดความรู้จากการวิจัยโดยการเผยแพร่ในรายงานผลการวิจัยประจ าแต่ละปี  และรายงาน 
     ประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร 
  7. ผลิตเป็นสื่อการสอนการเรียนแก่นิสิตนักศึกษาสถาบันวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 
 

11.เอกสารอ้างอิง 
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Appendix 1  ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของผู้คนสาร   



 

  

                     ละลายคนที่ 1  ครั้งที่ 1  เมื่อสับปะรดอายุ 7 เดือน 
ต าแหน่งปนเปื้อน 

( Region of 
body) 

พ้ืนที่ผิว 
(Surface area) 

cm2 

ปริมาณปนเปื้อน 
บนแผ่นผ้า 

µg/100cm2 

Penetration 
factor* 

ปริมาณปนเปื้อน 
ที่สัมผัสร่างกาย* 

µg 
หัว – หมวก 
        จมูก 

1300 9.03 
4.58 

1 88.48 

อก – ใน  
         นอก 

3550 28.40 
233.24 

0.1085 898.69 

หลัง- ใน 
         นอก 

3550 2.13 
24.56 

0.0798 69.61 

บ่า 2910 1.60 0.0942 4.38 
ศอก  1210 2,538.07 0.0942 2,892.58 
ต้นขา 3820 5,348.66 0.2113 43,172.63 
แข้ง – ใน 
          นอก  

2380 30,255.44 
919.66 

0.9705 21,242.23 

มือ       141.52 
Feet    1,529.08 
  รวมปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกายระหว่างการฉีดพ่นต่อวัน   70,039319 
 เกษตรกรมีน้ าหนัก  52 kg จึงมีปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกาย ต่อน้ าหนัก
ตัว ต่อวัน 

1.3500 mg/kg bw 
/day 

 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 2  ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของผู้ฉีดพ่น 
                      คนที่ 2  ครั้งที่ 1  เมื่อสับปะรดอายุ 7 เดือน 
ต าแหน่งปนเปื้อน 

( Region of 
body) 

พ้ืนที่ผิว 
(Surface 

area) 

ปริมาณ
ปนเปื้อน 

บนแผ่นผ้า 

Penetration factor* ปริมาณปนเปื้อน 
ที่สัมผัสร่างกาย* 

µg 



 

  

cm2 µg/100cm2 
หัว – หมวก 
        จมูก 

1300 115.71 
4,158.23 

1 27,780.62 

อก – ใน  
         นอก 

3550 469.86 
4,375.99 

0.0970 15,062.69 

หลัง- ใน 
         นอก 

3550 8.41 
110.52 

0.0707 277.39 

บ่า 2910 365.25 0.0838 395.99 
ศอก  1210 3,868.89 0.0838 211.45 
ต้นขา 3820 2,040.41 0.1582 278,400.64 
แข้ง – ใน 
          นอก  

2380  7,718.22 
190.83 

0.9759 4,432.10 

มือ    434.92   
เท้า    498.62 
  รวมปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกายระหว่างการฉีดพ่นต่อวัน 331,702.31 
 เกษตรกรมีน้ าหนัก  52 kg จึงมีปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกาย ต่อน้ าหนัก
ตัว ต่อวัน 

6.3789 mg/kg bw 
/day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Appendix 3  ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของผู้ฉีดพ่น 
                     คนที่ 3  ครั้งที่ 1  เมื่อสับปะรด อายุ 7 เดือน 
ต าแหน่งปนเปื้อน 

( Region of 
body) 

พ้ืนที่ผิว 
(Surface 

area) 
cm2 

ปริมาณ
ปนเปื้อน 

บนแผ่นผ้า 
µg/100cm2 

Penetration factor* ปริมาณปนเปื้อน 
ที่สัมผัสร่างกาย* 

µg 

หัว – หมวก 
        จมูก 

1300 144.52 
157.51 

1 1,768.12 

อก – ใน  
         นอก 

3550 33.55 
978.44 

0.0523 1,151.69 

หลัง- ใน 
         นอก 

3550 12.51 
162.32 

0.0715 412.19 

บ่า 2910 298.90 0.0523 455.29 
ศอก  1210 669.24 0.0523 423.87 
ต้นขา 3820 1,260.66 0.4611 22,205.18 
แข้ง – ใน 
          นอก  

2380 3,410.93 
349.04 

0.9072 7,536.06 

มือ    556.39 
เท้า    573.18 
  รวมปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกายระหว่างการฉีดพ่นต่อวัน 35,081.98 
 เกษตรกรมีน้ าหนัก  52 kg จึงมีปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกาย ต่อน้ าหนัก
ตัว ต่อวัน 

0.6747 mg/kg bw 
/day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
Appendix 4  ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของผู้ฉีดพ่น 
                     คนที่ 4  ครั้งที่ 1  เมื่อสับปะรด อายุ 7 เดือน 
ต าแหน่งปนเปื้อน 

( Region of 
body) 

พ้ืนที่ผิว 
(Surface 

area) 
cm2 

ปริมาณ
ปนเปื้อน 

บนแผ่นผ้า 
µg/100cm2 

Penetration factor* ปริมาณปนเปื้อน 
ที่สัมผัสร่างกาย* 

µg 

หัว – หมวก 
        จมูก 

1300 10.80 
204.69 

1 1,400.72 

อก – ใน  
         นอก 

3550 22.04 
2.33 

0.9043 74.86 

หลัง- ใน 
         นอก 

3550 7.91 
5.90 

0.5726 120.01 

บ่า 2910 5.06 0.7385 108.71 
ศอก  1210 326.56 0.7385 2,918.12 
ต้นขา 3820 1,593.27 0.1582 9,631.80 
แข้ง – ใน 
          นอก  

2380 4,472.69 
212.94 

0.9545 4,837.76 

มือ    411.04 
เท้า    346.57 
  รวมปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกายระหว่างการฉีดพ่นต่อวัน 19,849.59 
 เกษตรกรมีน้ าหนัก  58 kg จึงมีปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกาย ต่อน้ าหนัก
ตัว ต่อวัน 

0.1288 mg/kg bw 
/day 

 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 5  ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และน้ าล้างเท้าของผู้  
                      ลากสายยางคนที่ 5  ครั้งที่ 1  เมื่อสับปะรด อายุ 7 เดือน 
ต าแหน่งปนเปื้อน 
 ( Region of 
body) 

พ้ืนที่ผิว 
(Surface 
area)   
 cm2 

ปริมาณ
ปนเปื้อน 
บนแผ่นผ้า 
µg/100cm2 

Penetration 
factor* 

ปริมาณปนเปื้อน 
ที่สัมผัสร่างกาย* 
         µg 

หัว – หมวก 
        จมูก 

1300 299.22 
10,806.93 

1 72,189.94 

อก – ใน  
         นอก 

3550 290.22 
37,541.05 

0.0077 10,223.73 

หลัง- ใน 
         นอก 

3550 15.32 
667.97 

0.0224 531.69 

บ่า 2910 6,605.78 0.0150 2,892.40 
ศอก  1210 486.65 0.0150 4,248.99 
ต้นขา 3820 26,490.92 0.4611 466,608.60 
แข้ง – ใน 
          นอก  

2380 646,280.11 
6,956.56 

0.9893 163,802.96 

มือ    402.71 
เท้า    1,396.80 
  รวมปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกายระหว่างการฉีดพ่นต่อวัน 718,137.44 
 เกษตรกรมีน้ าหนัก 70  kg จึงมีปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกาย ต่อน้ าหนัก
ตัว ต่อวัน 

13.0570 mg/kg bw 
/day 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 6  ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของ     
                      ผู้คนสารละลายคนที่  1  ครั้งที่ 2  เมื่อสับปะรด  อายุ  10   เดือน 
ต าแหน่งปนเปื้อน 

( Region of 
body) 

พ้ืนที่ผิว 
(Surface area) 

cm2 

ปริมาณปนเปื้อน 
บนแผ่นผ้า 

µg/100cm2 

Penetration 
factor* 

ปริมาณปนเปื้อน 
ที่สัมผัสร่างกาย* 

µg 
หัว – หมวก 
        จมูก 

1300 2.52 
22.76 

1 164.30 

อก – ใน  
         นอก 

3550 8.85 
34.59 

0.2037 250.24 

หลัง- ใน 
         นอก 

3550 6.92 
10.15 

0.4052 146.04 

บ่า 2910 111.96 0.3045 992.00 
ศอก  1210 210.09 0.3045 774.00 
ต้นขา 3820 48.90 0.2113 341.71 
แข้ง – ใน 
          นอก  

2380 112.20 
6.51 

0.9452 146.53 

มือ    341 
เท้า    566 



 

  

  รวมปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกายระหว่างการฉีดพ่นต่อวัน 3,775.57 
 เกษตรกรมีน้ าหนัก  55 kg จึงมีปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกาย ต่อน้ าหนัก
ตัว ต่อวัน 

0.0700 mg/kg bw 
/day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 7  ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของผู้ฉีดพ่น 
                      คนที่ 2  ครั้งที่ 2  เมื่อสับปะรดอายุ  10 เดือน 
ต าแหน่งปนเปื้อน 

( Region of 
body) 

พ้ืนที่ผิว 
(Surface 

area) 
cm2 

ปริมาณ
ปนเปื้อน 

บนแผ่นผ้า 
µg/100cm2 

Penetration 
factor* 

ปริมาณปนเปื้อน 
ที่สัมผัสร่างกาย* 

µg 

หัว – หมวก 
        จมูก 

1300 85.78 
103.35 

1 1,229.34 

อก – ใน  
         นอก 

3550 310.18 
300.91 

0.5076 5,422.16 

หลัง- ใน 
         นอก 

3550 29.25 
134.31 

0.1789 852.79 

บ่า 2910 37.20 0.3433 371.51 



 

  

ศอก  1210 148.31 0.3433 615.91 
ต้นขา 3820 259.26 0.1582 1,567.30 
แข้ง – ใน 
          นอก  

2380 217.17 
193.17 

0.5292 2,433.14 

มือ    375.89 
เท้า    405.42 
  รวมปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกายระหว่างการฉีดพ่นต่อวัน 13,273.48 
 เกษตรกรมีน้ าหนัก  52 kg จึงมีปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกาย ต่อน้ าหนัก
ตัว ต่อวัน 

0.2553 mg/kg bw 
/day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 8  ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของผู้ฉีดพ่น 
                      คนที่ 3  ครั้งที่ 2  เมื่อสับปะรดอายุ  10  เดือน 
ต าแหน่งปนเปื้อน 
 ( Region of 
body) 

พ้ืนที่ผิว 
(Surface area)   
 cm2 

ปริมาณปนเปื้อน 
บนแผ่นผ้า 
µg/100cm2 

Penetration 
factor* 

ปริมาณปนเปื้อน 
ที่สัมผัสร่างกาย* 
         µg 

หัว – หมวก 
        จมูก 

1300 102.53 
70.34 

1 1,123.63 

อก – ใน  3550 77.29 0.3925 1,666.76 



 

  

         นอก 119.60 
หลัง- ใน 
         นอก 

3550 24.22 
80.39 

0.2315 660.81 

บ่า 2910 70.71 0.3121 642.08 
ศอก  1210 170.89 0.3121 645.28 
ต้นขา 3820 318.66 0.4611 5,612.90 
แข้ง – ใน 
          นอก  

2380 423.57 
149.11 

0.7396 2,624.78 

มือ    422.14 
เท้า    136.63 
  รวมปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกายระหว่างการฉีดพ่นต่อวัน 13,535.00 
 เกษตรกรมีน้ าหนัก  52 kg จึงมีปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกาย ต่อน้ าหนัก
ตัว ต่อวัน 

0.2603mg/kg bw 
/day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appendix 9 ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของผู้ฉีดพ่น 
                    คนที่ 4  ครั้งที่ 2  เมื่อสับปะรดอายุ  10  เดือน  
ต าแหน่งปนเปื้อน พ้ืนที่ผิว ปริมาณ Penetration ปริมาณปนเปื้อน 



 

  

 ( Region of 
body) 

(Surface area)   
 cm2 

ปนเปื้อน 
บนแผ่นผ้า 
µg/100cm2 

factor* ที่สัมผัสร่างกาย* 
         µg 

หัว – หมวก 
        จมูก 

1300 73.02 
194.00 

1 1,735.64 

อก – ใน  
         นอก 

3550 42.33 
257.10 

0.1333 1,302.35 

หลัง- ใน 
         นอก 

3550 20.42 
102.59 

0.1660 604.60 

บ่า 2910 158.49 0.1497 690.33 
ศอก  1210 292.08 0.1497 529.00 
ต้นขา 3820 16.03 0.1583 96.94 
แข้ง – ใน 
          นอก  

2380 284.80 
211.94 

0.5733 2,892.05 

มือ    341.61 
เท้า    566.14 
  รวมปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกายระหว่างการฉีดพ่นต่อวัน 8,758.67 
 เกษตรกรมีน้ าหนัก  68 kg จึงมีปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกาย ต่อน้ าหนัก
ตัว ต่อวัน 

0.1288  mg/kg bw 
/day 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
Appendix 10  ปริมาณ atrazine บนแผ่นผ้าที่ปนเปื้อนบนร่างกาย   น้ าล้างมือ  และ น้ าล้างเท้าของผู้ลาก      
                        สายยางคนที่ 5  ครั้งที่ 2  เมื่อสับปะรดอายุ  10  เดือน 
ต าแหน่งปนเปื้อน 

( Region of 
body) 

พ้ืนที่ผิว 
(Surface area) 

cm2 

ปริมาณ
ปนเปื้อน 

บนแผ่นผ้า 
µg/100cm2 

Penetration 
factor* 

ปริมาณปนเปื้อน 
ที่สัมผัสร่างกาย* 

µg 

หัว – หมวก 
        จมูก 

1300 10.83 
5.50 

1 8,529.38 

อก – ใน  
         นอก 

3550 34.08 
279.89 

0.1085 824.91 

หลัง- ใน 
         นอก 

3550 2.56 
29.47 

0.0798 573.94 

บ่า 2910 1.92 0.0942 702.85 
ศอก  1210 3,045.68 0.0942 732.50 
ต้นขา 3820 6,418.38 0.4611 47,504.52 
แข้ง – ใน 
          นอก  

2380 36,306.53 
1,103.59 

0.9705 27,939.60 

มือ    183.09 
เท้า    5,013.35 
  รวมปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกายระหว่างการฉีดพ่นต่อวัน 148,484.45 
 เกษตรกรมีน้ าหนัก  58 kg จึงมีปริมาณสารพิษปนเปื้อนร่างกาย ต่อน้ าหนัก
ตัว ต่อวัน 

1.6317 mg/kg bw 
/day 

 
*Penetration factor การค านวณหาปริมาณสารพิษตกค้างบนเสื้อผ้าที่สวมแล้วมาสัมผัสร่างกาย 
                       =   residue on inner dosimeter  ÷  ( residue on outer   +   inner  dosimeter ) 

*ปริมาณปนเปื้อนที่สัมผัสร่างกาย = พ้ืนที่ผิว ปริมาณปนเปื้อนบนแผ่นผ้า (outside) Penetration factor 
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