
 

รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด   
                               . 

1. ชุดโครงการวิจัย         : วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2. โครงการวิจัย               : การศึกษาเพ่ือการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง  (MRL) 

กิจกรรม   : ศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษในผัก เพ่ือก าหนดค่า  
                                      ปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) 

  
3. ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย)      : วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของสไปโรมีซิเฟนในกะเพราเพื่อก าหนดค่าปริมาณ  
                                            สูงสุดของสารพิษตกค้าง(MRL)  
   ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ)  : Residue Trial of Spiromesifen in Holy basil to Establish Maximum  
                                            Residue Limit (MRL)  
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
   หัวหน้าการทดลอง   : นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา    กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  กปผ. 
   ผู้ร่วมงาน              : นางสาวชนิตา  ทองแซม      กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  กปผ. 
                                       นางสาววาเลนไทน์ เจือสกุล    กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  กปผ. 
                                       นางสาววิชุตา ควรหัตร์    กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร  กปผ. 
 
5. บทคัดย่อ (Abstracts) 

การศึกษาการสลายตัวของสไปโรมีซิเฟนในกะเพราได้ด าเนินการรวม 6 แปลงทดลอง ท าแปลงทดลองใน
พ้ืนที่ของเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี สระบุรี และนครปฐม  ระหว่างปี 2556 -2558  โดยท าการทดลองแบบ  
Supervised residue trial มี 2 การทดลอง คือ แปลงควบคุม และ  แปลงอัตราแนะน า ( พ่นสไปโรมีซิเฟนชนิด 
24% W/V SC อัตรา 10 มล.ต่อน้ า 20 ลิตรซึ่งเท่ากับ 14.4 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อน้ า120 ลิตรต่อไร่)   แปลงอัตรา
แนะน ามี 3 ซ้ า 7 กรรมวิธีซึ่งได้แก่ ระยะเวลาที่เก็บตัวอย่างกะเพรามาวิเคราะห์สารพิษตกค้าง (0, 1, 3, 5, 7, 10 
และ 14 วันภายหลังการพ่นสไปโรมีซิเฟนครั้งสุดท้าย)     เริ่มพ่นสไปโรมีซิเฟนครั้งแรกเมื่อกะเพราอายุ 60 วัน
และพ่นอีกครั้งห่างจากครั้งแรก 7วัน    ผลการทดลองของแปลงทดลองครั้งที่ 1  พบว่าเมื่อใช้สารในอัตราแนะน า
กะเพรามีสไปโรมีซิเฟนตกค้าง  11.5,  4.48,  0.21,  0.12 และ  0.02  มก./กก.  ที่ระยะเวลา   0,  1,  3,  5 และ 
7  วันภายหลังการพ่นครั้งสุดท้ายตามล าดับและไม่พบสไปโรมีซิเฟนตกค้างที่ 10และ 14 วันภายหลังการพ่นครั้ง
สุดท้าย    ส่วนแปลงทดลองครั้งที่  2     พบว่าเมื่อใช้สารในอัตราแนะน ากะเพรามีสไปโรมีซิเฟนตกค้างตกค้าง  
13.3,  5.15,  1.34,  0.42,  0.17และ  0.03  มก./กก.  ที่ระยะเวลา   0,  1,  3,  5,  7 และ 10 วันภายหลังการ
พ่นครั้งสุดท้ายตามล าดับ และไม่พบสไปโรมีซิเฟนตกค้างที่  14 วัน  ส าหรับผลการทดลองของแปลงทดลองครั้งที่ 
3 ถึง 6 เป็นไปในท านองเดียวกันกับแปลงทดลองครั้งที่1 และ2    อย่างไรก็ตามเนื่องจาก Codex ยังไม่ได้
ก าหนดค่า MRLs ของ สไปโรมีซิเฟน     แต่มีค่า EU MRL ของสไปโรมีซิเฟนใน Herb เท่ากับ 0.02 มก./กก.ซึ่ง
เป็นค่าLOQ   และค่า Japan MRL ของสไปโรมีซิเฟนใน other herbs เท่ากับ 10 มก./กก.  จะเห็นได้ว่าค่า MRL 



 

ของสหภาพยุโรปกับญี่ปุ่นต่างกันมาก  ดังนั้นประเทศไทยโดยส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
จะน าข้อมูลที่ได้มาประเมินความเสี่ยงแบบเฉียบพลัน(acute intake)  และแบบเรื้อรัง(chronic intake)    เพ่ือ
พิจารณาก าหนดค่า MRL ของไทย  อาเซียน และ Codex ต่อไป     ส าหรับใช้เป็นค่าอ้างอิงกับสินค้าส่งออก  เพ่ือ
ความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นอุปสรรคในการส่งออกนอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างกะเพราจากแหล่งจ าหน่าย
จ านวน 21 ตัวอย่าง    มาวิเคราะห์หาสารตกค้างพบว่ามีสารตกค้างในบางตัวอย่างแต่ไม่เกินค่า Codex MRL 
             The six field trials of spiromesifen in holy basil were conducted in Kanchanaburi 
Saraburi and Nakornpratom provinces during 1913-1915. Each field trial consisted of 1 untreated 
or control plot and 3 replicated treated plots. There were 2 applications ( 7 days interval), the 
first applications at growth stage 60 days. The application rate was 14.4 g.a.i./ 120 liters of 
water/ rai ( spiromesifen 24%W/ V SC amount 10 ml. / 20 liters of water). After the last 
application, holy basil samples were corrected and analyzed for residue at 0, 1, 3, 5, 7, 10 and 
14 days by using LC-MS/ MS technigue. The field trial no.1 found spiromesifen in holy basil 
amount 11.5, 4.48, 0.21, 0.12, 0.02 mg/ kg at 0, 1, 3, 5, 7 days after the last application, 
respectively and not found spiromesifen in holy basil at 10, 14 days after last application. The 
field trial no. 2 found spiromesifen in holy basil amount 13.3, 5.15, 1.34, 0.42, 0.17, 0.03 mg/kg 
at 0, 1, 3, 5, 7, 10 days after the last application, respectively and not found spiromesifen in 
holy basil at  14 days after last application. The result of the field trials no. 3-6 were found 
spiromesifen in holy basil in the same way as field trials no.1 and 2. In control plots were not 
found at all. However, Codex MRL not established yet. The EU MRL for spiromesifen in herbs is 
0.02 mg/kg and Japan MRL for spiromesifen in other herbs is 10 mg/kg. The EU MRL and Japan 
MRL for spiromesifen in herbs are very different, so Thailand should be submit residue field 
trials data to establish national MRL, Asean MRL and Codex MRL. The MRL of spiromesifen in 
holy basil will useful for safe consume and export basil. 

 
6.ค าน า 

ในอดีตกะเพราจัดเป็นพืชผักสวนครัวเพ่ือการบริโภคในประเทศเท่านั้น  แต่ในปัจจุบันเป็นสินค้าส่งออกไป
ต่างประเทศโดยเฉพาะสหภาพยุโรป   จากข้อมูลการตรวจศัตรูพืช ณ.จุดส่งออกของส านักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร (2550)   พบว่า กะเพรา โหระพาเป็นสินค้าเกษตร 10 อันดับแรกที่ตรวจพบปัญหาแมลงศัตรูพืช  ซ่ึง
แมลงศัตรูพืชที่ตรวจพบ ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยแป้ง แมลงหวี่ขาว หนอนชอนใบ และหนอนกระทู้ผัก     ในปี 2553 
สหภาพยุโรปตรวจพบศัตรูพืช ในสินค้าเกษตรที่น าเข้าจากประเทศไทย โดยศัตรูพืชที่พบบ่อยได้แก่ แมลงหวี่ขาว 
หนอนชอนใบ เพลี้ยไฟ ส่วนพืชที่พบศัตรูพืชและมีการแจ้งเตือน 5 อันดับแรก ได้แก่ โหระพา/กะเพรา/ใบแมงลัก 
191 ครั้ง  พริกชี้ฟ้า/พริกข้ีหนู 120 ครั้ง  ผักชีฝรั่ง 91 ครั้ง  มะระจีน/มะระขี้นก 68 ครั้ง  และมะเขือ 62 ครั้ง  ซึง่
สินค้าท่ีตรวจพบศัตรูพืช ณ.จุดน าเข้าจะถูกปฏิเสธการน าเข้าหรือท าลายสินค้าเหล่านั้น และมีการเผยแพร่ข้อมูลใน



 

เว็บไซด์ระบบแจ้งเตือนด้านความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ (Rapid Alert System for Food and Feed ; 
RASFF)   เพ่ือให้ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปทราบ  จากการส ารวจชนิดและแมลงศัตรูกะเพราและโหระพาของ
เตือนจิตต์และคณะ (2547) พบแมลงศัตรูส าคัญ 7 ชนิด คือ หนอนม้วนใบ   หนอนชอนใบ   หนอนกระทู้ผัก  
หนอนเจาะสมอฝ้าย  เพลี้ยไฟ และมวนปีกแก้ว อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังไม่มีค าแนะน าในการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชที่ส าคัญในกะเพรา/โหระพา ดังนั้นเพื่อลดปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตร จึงควรมีค าแนะน าการใช้สาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่ถูกต้องและเหมาะสมส าหรับเกษตรกร รวมทั้งมีการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษ
ตกค้าง (Maximum Residue Limit : MRL) ในกะเพรา/โหระพา ทั้งในระดับประเทศ  Asean และ Codex เพ่ือ
ใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการค้าระหว่างประเทศ 

Spiromesifen เป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ขึ้นทะเบียนในประเทศไทยกับพืชอาหารชนิดอื่นที่ไม่ใช่
กะเพรา/โหระพา  และส านักวิจัยและอารักขาพืชได้ทดสอบประสิทธิภาพ ในการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟในกะเพรา
แล้ว  ดังนั้นการท าการศึกษา supervised residue trial ของ Spiromesifen ในกะเพราจะท าไห้ได้ข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาก าหนดค่า MRL ในพืชกลุ่มกะเพรา/โหระพา/ใบแมงลัก   และผู้ประกอบการสามารถใช้
ข้อมูลนี้ ในการยื่นขยายฉลากของ Spiromesifen ในกะเพรา/โหระพา/ใบแมงลัก โดยสามารถก าหนดระยะเวลา
เก็บเก่ียวหลังการพ่นสาร (Pre Harvest Interval ; PHI) ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเสี่ยต่อการปนเปื้อนของ
สารพิษตกค้าง 
7.วิธีด าเนินการ : 
อุปกรณ์และสารเคมี 

1. เครื่องพ่นวัตถุมีพิษแบบสูบโยกสะพายหลัง,   สไปโรมีซิเฟนชนิด 24% W/V SC ( ชื่อการค้า โอเบรอน) 
ซึ่งใช้พ่นในแปลง 
 2.  สารมาตรฐาน  spiromesifen  

3.สารเคมี  ได้แก่ acetonitrile, sodium citrate dihydrate, di-sodium hydrogen citrate 
sesquihydrate, sodium chloride,  anhydrous magnesium sulfate, primary secondary amine 
(PSA) และ graphite carbon black (GCB) 

         4.เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ได้แก่   เครื่องชั่งทศนิยม  2 ต าแหน่ง และ 5 ต าแหน่ง, , vortex mixer    
          เครื่องผสมอาหาร (food processer)  และ centrifuge 

5.เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ ได้แก่  กระบอกตวง, บิกเกอร์ ,volumetric pipet, volumetric flask และ 
centrifuge  tubes ขนาด 15 และ 50 ml 
6.เครื่องตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษเครื่อง Liquid Chromatograph - Mass  Spectrometer/ Mass  
Spectrometer (LC-MS/MS)   Triple Quadrupole ,  Agilent:7890, MSD:5973 N  ใช้ column : 
Kinetex™ 2.6 µm XB-C18 100 Å, LC Column 100 x 2.1 mm  โดยใช้ ESI, Positive mode 

วิธีการ 
1.   การท าแปลงทดลอง 

      ท าแปลงทดลองสไปโรมีซิเฟนในกะเพรา  รวม 6 แปลงทดลอง     โดยแต่ละแปลงทดลอง 



 

ด าเนินการในพ้ืนที่และเวลาที่ต่างกัน ดังนี้ 
แปลงทดลองครั้งที่ 1 อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2556  
แปลงทดลองครั้งที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม  ระหว่างเดือนเมษายน – มิถุนายน  2556   

          แปลงทดลองครั้งที่ 3 อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2557   
แปลงทดลองครั้งที่ 4  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน 2557 
แปลงทดลองครั้งที่ 5 อ าเภอพระพุทธบาท สระบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์-มีนาคม 2558   
แปลงทดลองครั้งที่ 6  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2558   
แต่ละแปลงทดลองด าเนินการในพ้ืนที่ของเกษตรกรที่ปลูกกะเพรา  ในเนื้อที่ 500 ตารางเมตร 

โดย ท าการทดลองแบบ  Supervised residue trial มี 2 การทดลองได้แก่ 
1.1  การทดลองท่ี 1 ไม่พ่นสารสไปโรมีซิเฟน ส าหรับเป็นแปลงเปรียบเทียบกับแปลงกะเพราที่พ่นสไปโรมี

ซิเฟน  การทดลองนี้มี 1 ซ้ า 7 กรรมวิธีได้แก่ระยะเวลาเก็บตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ 0วัน 
(1ชั่วโมงหลังการพ่นครั้งสุดท้าย) ,   1 , 3 , 5 , 7, 10  และ  14  วันภายหลังการพ่นสารครั้งสุดท้าย   ขนาดแปลง
แต่ละซ้ าเท่ากับ 12 x 4  เมตร  ระยะปลูกระหว่างแถว  30 ซม. ระยะระหว่างหลุม 25  ซม.  ปลูกหลุมละ 1  ต้น
 1.2 การทดลองที่ 2 เป็นแปลงกะเพรา ที่พ่นสไปโรมีซิเฟนตามอัตราแนะน าของฉลาก(recommended  
dose)  เริ่มพ่นสไปโรมีซิเฟนครั้งแรก เมื่อกะเพราอายุ 60  วัน  โดยพ่นทุก 7 วันรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง    การทดลองนี้
มี 3 ซ้ า 7 กรรมวิธี 
2.   การเก็บตัวอย่างกะเพราจากแปลงทดลอง 

     ในแต่ละซ้ าหรือแปลงย่อยจะเก็บตัวอย่างโดยเว้นระยะ 0.5 เมตรห่างจากขอบทั้งสี่ด้านของแปลงที่ไม่
เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างโดยสุ่มทั่วแปลงย่อย ตัดกิ่งกะเพราจากแต่ละต้นไม่น้อยกว่า 12 ต้น และต้องไม่น้อยกว่า 
1 กก. น ามาวิเคราะห์สารพิษตกค้างในห้องปฎิบัติการ  
3. การวิเคราะห์สารพิษตกค้าง spiromesifen ปรับจากวิธีการ QuEChERS (Anastassiades, et al.,  2003)   
                เด็ดส่วนใบและก้านอ่อนของกะเพรา บด( chop) ให้ละเอียดด้วยเครื่องผสมอาหาร  น าไปชั่ง 10 
กรัม ใน centrifuge  tubes ขนาด 50 มล. เติม acetonitrile 10 มล.เขย่าโดยใช้ vortex mixer นาน 1 นาที 
เติม magnesium sulfate anhydrous (MgSO4) 4 กรัม  sodium chloride 1 กรัม  sodium citrate 
dihydrate1 กรัมและ  di-sodium hydrogen citrate sesquihydrate 0.5 กรัมแล้วเขย่าโดย vortex mixer 
นาน 1 นาที  น าสารละลายที่สกัดได้ไป centrifuge ที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที  แบ่ง
สารละลายส่วนใส 6 มล. ใส่ใน centrifuge  tubes ขนาด 15 มล  ที่ม ีMgSO4 900 mg,  PSA 150 mg และ 
GCB 50 mg  เขย่าด้วย vortex mixer นาน 30 วินาที  น าไป centrifuge  ที่ความเร็วรอบ 3,000 รอบต่อนาที 
นาน 5 นาท ีดูดสารละลายใส ใส่ใน vial โดยกรองผ่านตัวกรองขนาด 0.2 ไมครอน น าไปฉีดเข้าเครื่อง LC/-MS/ 
MS เพ่ือหาปริมาณสารพิษตกค้าง spiromesifen 

4. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน  



 

                  เตรียม  working standard solution ในสารละลายที่สกัดจาก Blank Sample ตามวิธีการสกัด   
เพ่ือท า calibration curve  

5. การวิเคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม pyrethriod และ endosulfan  ปรับจากวิธีการของ Steinwandter (1985)  

                   ชั่งตัวอย่างที่บดแล้ว  25 g สกัดด้วย acetone, dichloromethane  และ sodium chloride 
โดยใช้เครื่อง homogenizer  กรองสารละลายผ่าน sodium sulfate  น าสารละลาย 50 ml ไปลดปริมาตรตัวท า
ละลายด้วยเครื่องลดปริมาตรชนิด rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 400 C จนเกือบแห้งแล้วเป่าด้วย แก๊ส
ไนโตรเจนจนแห้ง ปรับปริมาตรสุดท้ายเป็น 5 ml ด้วย hexane  แบ่งมา 2 ml น าไปขจัดสิ่งปนเปื้อนด้วย silica 
gel  60  ซ่ึง deactivated ด้วยน้ า 10% น้ าหนัก  1.0 กรัม ซึ่ง pack ใน Bond Elut Reservoir  โดย elute  
ด้วย hexane – dichloromethane (4:1) ตามด้วย hexane – dichloromethane (1:1)  น าสารละลายที่ออก
จากคอลัมน์น าไปลดปริมาตรด้วยเครื่องระเหยสารละลายที่อุณหภูมิ 40 0C  จนเกือบแห้ง  แล้วเป่าด้วย แก๊ส
ไนโตรเจนจนแห้ง  ปรับปริมาตรด้วย hexane  ชนิด PR grade เป็น  2 มิลลิลิตร  น าไปตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ตกค้างกลุ่ม pyrethroid และ endosulfan  ด้วยเครื่อง GC/ECD 
ระยะเวลา : ตุลาคม 2555 – กันยายน 2558  
เวลาและสถานที่ 
  เวลา : ปี 2556- 2558 
  สถานที ่: แปลงเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม  สระบุรี 
             ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการศึกษาการสลายตัวของสไปโรมีซิเฟนในกะเพรา แปลงควบคุมไม่พบสารตกค้างสไปโรมีซิเฟน ใน
ทุกตัวอย่างของแปลงทดลองครั้งที่ 1 -6      ตารางที่1 แสดงผลแปลงทดลองครั้งที่1  พบว่าเมื่อใช้สารในอัตรา
แนะน ากะเพรามีสไปโรมีซิเฟนตกค้างปริมาณเฉลี่ย  11.5, 4.48, 0.21, 0.12, และ 0.02 มก./กก.  ที่ระยะเวลา  
0,  1,  3,  5และ  7 วัน ภายหลังการพ่นครั้งสุดท้ายตามล าดับ      ภาพที่ 1 แสดงการสลายตัวของสไปโรมีซิเฟน 
ในกะเพรา ในแต่ละซ้ าของทั้ง 3 ซ้ า ของแปลงทดลองครั้งที่1   จะเห็นได้ว่าปริมาณสไปโรมีซิเฟนจะลดลงอย่าง
รวดเร็วในวันที่1-3 และจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่ 7 และไม่พบสารตกค้างสไปโรมีซิเฟน ที่ระยะเวลา  
10และ14 วัน     ส่วนแปลงทดลองครั้งที่ 2 (ตารางที่2)   พบว่าเมื่อใช้สารในอัตราแนะน ากะเพรามีสไปโรมีซิเฟน 
ตกค้าง  13.3,  5.15,  1.37,  0.42,  0.17  และ  0.03  มก./กก.  ที่ระยะเวลา   0,  1,  3,  5,  7และ  10วัน
ภายหลังการพ่นครั้งสุดท้ายตามล าดับและไม่พบสารตกค้างสไปโรมีซิเฟน ที ่14 วัน การสลายตัวของสไพโรมีซิเฟน     
จะลดลงอย่างรวดเร็วในวันที่1-3 และจะค่อยๆลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่2  จะเห็นได้ว่าการสลายตัวของสไปโร
มีซิเฟนในกะเพรา ในแปลงทดลองครั้งที่1และ2 เป็นไปในท านองเดียวกัน   ส าหรับผลการทดลองเพ่ือศึกษาการ
สลายตัวของสไปโรมีซิเฟนในกะเพราของแปลงทดลองครั้งที่ 3 -6 แสดงในตารางที่3 -6 ตามล าดับ เนื่องจาก 
Codex ยังไม่ได้ก าหนดค่า MRLs ของ สไปโรมีซิเฟน ในอาหารใดๆ    แต่ค่า EU MRL ของสไปโรมีซิเฟนใน Herb 



 

เท่ากับ 0.02 มก./กก.ซึ่งเป็นค่าLOQ   และค่า Japan MRL ของสไปโรมีซิเฟนใน other herbs เท่ากับ 10 มก./
กก.  จะเห็นได้ว่าค่า MRL ของสหภาพยุโรปกับญี่ปุ่นต่างกันมาก  ดังนั้นประเทศไทยโดยส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ   จะน าข้อมูลที่ได้มาประเมินความเสี่ยงแบบเฉียบพลัน(acute intake)    โดยค านวณ
โอกาสการได้รับสารพิษของผู้บริโภคเป็นกรัมต่อคนต่อวัน   ซึ่งใช้ข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย 
เปรียบเทียบกับค่าพิษเฉียบพลันอ้างอิง (acute  reference intake)   และประเมินความเสี่ยงแบบเรื้อรัง
(chronic intake)โดยเปรียบเทียบกับค่า ADI (Acute Daily Intake)    เพ่ือพิจารณาก าหนดค่า MRL ที่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภคในระดับประเทศ  อาเซียน และ Codex ต่อไป    จะได้ใช้เป็นค่าอ้างอิงกับสินค้าส่งออก  เพ่ือความ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและไม่เป็นอุปสรรคในการส่งออก   รวมทั้งท าให้ทราบระยะเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัยหรือ PHI 
เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ให้ผู้ประกอบการสามารถขอขยายฉลากวัตถุอันตรายสไปโรมีซิเฟนในพืชกลุ่มกะเพรา/
โหระพา/ใบแมงลักด้วย   นอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างกะเพราจากแหล่งจ าหน่ายจ านวน 21 ตัวอย่าง    มาวิเคราะห์
หาสารตกค้างพบว่ามีสารตกค้างในบางตัวอย่างแต่ไม่เกินค่า Codex MRL 
  ตารางที ่1  ปริมาณสารพิษตกค้าง spiromesifen ในกะเพราของแปลงทดลองครั้งที่ 1 
  

วัน ซ้ าที่1 ซ้ าที่2 ซ้ าที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
0 12.53 11.87 10.09 11.5 
1 5.35 3.75 4.34 4.48 
3 0.22 0.25 0.15 0.21 
5 0.15 0.08 0.12 0.12 
7 0.02 0.02 0.02 0.02 
10 ND ND ND ND 
14 ND ND ND ND 

หมายเหตุ  ND = Not Detectable 
 
ตารางที่ 2  ปริมาณสารพิษตกค้าง spiromesifen ในกะเพราของแปลงทดลองครั้งที่ 2 

 วัน ซ้ าที่1 ซ้ าที่2 ซ้ าที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
0 14.42 12.16 13.32 13.3 
1 5.38 5.44 4.61 5.15 
3 1.49 1.52 1.08 1.36 
5 0.50 0.45 0.30 0.42 
7 0.22 0.16 0.14 0.17 
10 0.02 0.02 0.04 0.03 
14 ND ND ND ND 

หมายเหตุ    ND = Not Detectable 



 

ตารางที่ 3  ปริมาณสารพิษตกค้าง spiromesifen ในกะเพราของแปลงทดลองครั้งที่ 3 
 วัน ซ้ าที่1 ซ้ าที่2 ซ้ าที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
0 13.13 14.20 15.61 14.31 
1 3.16 4.16 4.42  3.91 
3 0.74 0.93 0.80   0.82  
5 0.33 0.55 0.50 0.46  
7 0.20 0.23 0.26 0.23  
10 0.02 0.02 0.02 0.02 
14 ND ND ND ND 

หมายเหตุ    ND = Not Detectable 
ตารางที่ 4  ปริมาณสารพิษตกค้าง spiromesifen ในกะเพราของแปลงทดลองครั้งที่ 4 
  

วัน ซ้ าที่1 ซ้ าที่2 ซ้ าที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
0 23.69 25.73 23.11 24.18  
1 20.98 14.41 14.41 16.6   
3 3.26 3.38 2.91 3.18  
5 1.03 0.57 0.42 0.67  
7 0.23 0.24 0.17 0.21  
10 0.23 0.05 0.08 0.12 
14 ND ND ND ND 

หมายเหตุ    ND = Not Detectable 



 

ตารางที่ 5  ปริมาณสารพิษตกค้าง spiromesifen ในกะเพราของแปลงทดลองครั้งที่ 5 
 วัน ซ้ าที่1 ซ้ าที่2 ซ้ าที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
0 13.09 8.28 11.78 11.05 
1 6.38 2.34 10.70 6.47 
3 2.75 1.71 0.80 1.75 
5 1.21 0.80 0.55 0.85 
7 0.23 0.19 0.20 0.21 
10 0.03 0.01 0.02 0.02 
14 ND ND ND ND 

หมายเหตุ    ND = Not Detectable 
 

ตารางที่ 6  ปริมาณสารพิษตกค้าง spiromesifen ในกะเพราของแปลงทดลองครั้งที่ 6 
 วัน ซ้ าที่1 ซ้ าที่2 ซ้ าที่ 3 ค่าเฉลี่ย 
0 14.01 14.56 16.55 15.04 
1 8.85 8.36 11.95 9.72 
3 1.05 2.98 2.92 2.32 
5 0.61 0.62 1.01 0.75 
7 0.14 0.41 0.22 0.26 
10 0.08 0.11 0.08 0.09 
14 0.02 0.01 ND 0.01 

หมายเหตุ    ND = Not Detectable 
 



 

 
 

ภาพที่1 แสดงการสลายตัวของ spiromesifen ในกะเพราทั้ง 3 ซ้ า ของแปลงทดลองครั้งที1่ 



 

 

 
 

ภาพที่2 แสดงการสลายตัวของ spiromesifen ในกะเพราทั้ง 3 ซ้ า ของแปลงทดลองครั้งที ่2 
       

9.สรุปผลการทดลอง 
การสลายตัวของสไปโรมีซิเฟนในกะเพรา ในแปลงทดลองครั้งที่1ถึง6 เป็นไปในท านองเดียวกัน   

เนื่องจาก Codex ยังไม่ได้ก าหนดค่า MRLs ของ สไปโรมีซิเฟน ในอาหารใดๆ    แต่ค่า EU MRL ของสไปโรมี
ซิเฟนใน Herb เท่ากับ 0.02 มก./กก.ซึ่งเป็นค่าLOQ   และค่า Japan MRL ของสไพโรมีซิเฟนใน other herbs 
เท่ากับ 10 มก./กก.  จะเห็นได้ว่าค่า MRL ของสหภาพยุโรปกับญี่ปุ่นต่างกันมาก  ดังนั้นประเทศไทยโดยส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาก าหนดค่า MRL ที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคใน
ระดับประเทศ  อาเซียน และ Codex ต่อไป    จะได้ใช้เป็นค่าอ้างอิงกับสินค้าส่งออก  เพื่อความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและไม่เป็นอุปสรรคในการส่งออก   รวมทั้งท าให้ทราบระยะเก็บเก่ียวที่ปลอดภัยหรือ PHI เพ่ือใช้เป็น
ประโยชน์ให้ผู้ประกอบการสามารถขอขยายฉลากวัตถุอันตรายสไปโรมีซิเฟนในพืชกลุ่มกะเพรา/โหระพา/ใบ
แมงลักด้วย  ส าหรับตัวอย่างกะเพราจากแหล่งจ าหน่ายจ านวน 21 ตัวอย่าง    น ามาวิเคราะห์หาสารตกค้างพบว่า
มีสารตกค้างในบางตัวอย่าง  แต่ไม่เกินค่า Codex MRL 

 
10.การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ท าให้ทราบระยะเก็บเก่ียวที่ปลอดภัยหรือ PHI (Pre  Harvest Interval) เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการสามารถขอขยายฉลากวัตถุอันตรายสไปโรมีซิเฟนในพืชกลุ่มกะเพรา/โหระพา/ใบแมงลัก  และน า
ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาก าหนดค่า Asean MRL    Codex MRL 



 

11.ค าขอบคุณ  - 
12.เอกสารอ้างอิง 
เตือนจิตต์ สัตยาวิรุทธ์ ไพศาล รัตนเสถียร อัจฉรา หวังอาษา และวรจิต ผาภูมิ.  2547.   ชนิดและ     
            ปริมาณแมลงศัตรูที่ส าคัญของพืชผักสวนครัวส่งออก 3 ชนิด(กะเพรา โหระพา และผักชีฝรั่ง).      
            รายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็มปี 2548. ส านักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร,  
            กรุงเทพฯ.  
ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร. 2550.  สถิติการส่งออกผักสดปี2550. กรมวิชาการเกษตร,  
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