
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 

1. ชุดโครงการวิจัย : วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 

2. โครงการวิจัย     :  การศึกษาความรุนแรงของผลกระทบและการเฝ้าระวังสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มี  

                                 พิษร้ายแรงหรือมีความคงทนในสภาพแวดล้อม 

   กิจกรรมที่ 1      :  การเฝ้าระวังคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษการเกษตร  

   กิจกรรมย่อย 1.1     :  การเฝ้าระวังคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษการเกษตรและสารธรรมชาติ     

 

3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  : การศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ chlorpyrifos, cypermethrin, atrazine,    

                                       butachlor และ propanil  จากร้านค้าสารเคมีเกษตรในเขตรับผิดชอบ สวพ.1    

   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Study on Active Ingredient of chlorpyrifos, cypermethrin,   

                                  atrazine, butachlor and propanil in Toxic Substances from Shops in  

                the Northern Part of Thailand 

4. คณะผู้ด าเนินงาน   

   หัวหน้าการทดลอง  : นางนงพงา   โอลเสน            ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

   ผู้ร่วมงาน   : นางเนาวรัตน์  ตั้งมั่นคงวรกูล   ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

     นายสาคร  นิยมสัตย์         ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 1 

5. บทคัดย่อ 

 การสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเกษตรจากร้านค้าสารเคมีเกษตรในเขตรับผิดชอบของส านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 วัตถุอันตรายจ านวน 144 ตัวอย่าง จาก 37 ร้านค้า ท าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
สารออกฤทธิ์พบว่ามีวัตถุอันตรายผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ FAO ทั้งหมด จ านวนตัวอย่างที่สุ่มเก็บของแต่ละชนิด 
ดังนี้ ไซเปอร์มิทริน 44 ตัวอย่าง คลอไพริฟอส 39 ตัวอย่าง อาทราซิน  32 ตัวอย่าง บิวทาคลอร์ 17 ตัวอย่างและ
โพรพานิล 12 ตัวอย่าง ร้านค้าที่ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างมีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตรายอย่างน่าพอใจ 34 ร้าน
คิดเป็นร้อยละ 91.89 
 
       The sampling of agricultural toxic substances, chlorpyrifos, cypermethrin, butachlor, 
propanil and atrazine, were collected in northern region about 144 samples. All of them were 
analysed for their active ingredients, found passed the specification standard. Thirty seven 



shops were interviewed and evaluated , the results 91.84 % of the shops complied with the 
requirements of DOA. 
 
 
 
6. ค าน า 

วัตถุอันตรายทางการเกษตรเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญของเกษตรกรในการที่จะให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี
และมีปริมาณมาก คุ้มกับการลงทุน ผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตรเกือบ 100% ต้องน าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2541 มีการเปลี่ยนแปลงแนวทางขึ้นทะเบียนในส่วนของผลิตภัณฑ์ฉลากกลางหรือฉลาก
มาตรฐาน โดยให้ยกเลิกการวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุอันตรายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว คงให้วิเคราะห์เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องทดสอบประสิทธิภาพในประเทศเท่านั้น จึงอาจเป็นสาเหตุให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหน่าย
ในร้านค้าไม่เป็นไปตามที่ระบุบนฉลาก  ดังนั้นเพ่ือเป็นการควบคุมให้ผู้ผลิตได้ดูแลผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามที่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้ และตามที่ฉลากระบุให้เป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร พ.ศ.2538    เรื่อง การขึ้นทะเบียน
วัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ    ซึ่งในขณะนี้ได้ใช้ พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 เป็นเครื่องมือ
ก ากับดูแลในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตร โดยจะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเฝ้าระวัง
ผลิตภัณฑ์ที่มีการขึ้นทะเบียนแล้วให้มีคุณภาพตรงตามฉลากและคุณสมบัติจ าเพาะ (specification)  

 กรมวิชาการเกษตรมีนโยบายให้ห้องปฏิบัติการของ สวพ.1-8 ที่ด าเนินการเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ที่ทางกรม
วิชาการเกษตรรับผิดชอบได้แก่ การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตรและการตรวจวิเคราะห์ปุ๋ย 
ให้มีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้  จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายทางการเกษตร
และสารออกฤทธิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 มีมากกว่า 30,000 ทะเบียน หรือประเภทสารออกฤทธิ์กว่า 500 ชนิด วัตถุ
อันตรายทางการเกษตรชนิดเดียวกันมีชื่อการค้าหลายชื่อ ผู้ผลิตและผู้น าเข้าจากหลายบริษัท ปัจจุบันประเทศไทย
อนุญาตให้น าเข้าสารเคมีทางการเกษตรจากประเทศต่างๆ ได้ โดยแต่ละปีมีการน าสารเคมีทางการเกษตรเข้า
ประมาณ 96,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 12.453 ล้านบาท  ข้อมูล ม.ค -มิ.ย 2558 (เครือข่ายเตือนภัยสารเคมี
ก าจัดศัตรูพืช, 2558)ส่วนใหญ่เป็นสารก าจัดวัชพืช สารก าจัดแมลง สารป้องกันและก าจัดโรคพืช สารควบคุมการ
เจริญเติบโตของพืช และปุ๋ยเคมี ซึ่งการน าเข้าสารต่างๆ เหล่านี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 โดยหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้องมีการตรวจสอบทั้งจาก ผู้น าเข้าทุกราย ตรวจสอบผู้ส่งออกท่ีประเทศต้นทาง 
ตรวจสอบผู้ผลิตในประเทศ และตรวจสอบการจ าหน่ายในท้องตลาดรวมถึงการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ทั้งนี้ เพื่อ
ควบคุมคุณภาพสารเคมีให้ได้มาตรฐาน   จากการเข้าตรวจวัตถุอันตรายทางการเกษตรตามร้านค้าโดยสารวัตร
เกษตร สวพ.1 ในปี พ.ศ. 2553 จ านวน 115 ตัวอย่าง (ส่งวิเคราะห์กลุ่มงานพัฒนาระบบตรวจสอบ กลุ่มวิจัยวัตถุ
อันตรายทางการเกษตร สปผ.) พบวัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน 7 ตัวอย่าง (6.1%)   กลุ่ม
พัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ. 1 ได้ท าการสุ่มตรวจวัตถุอันตรายทางการเกษตรจากแหล่ง
จ าหน่ายในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่และล าพูน ระหว่างมิถุนายน – กันยายน 2553   จ านวน 52 ตัวอย่าง 



พบว่า มีวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ไม่ได้มาตรฐานจ านวน 7 ตัวอย่าง (13.5%ของตัวอย่าง) การสุ่มเก็บตัวอย่าง 
285 ตัวอย่างในพ้ืนที่ สวพ.1 ในปี 2554 พบพบว่ามีวัตถุอันตรายไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจ านวน 45 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 15.79 

ในเขตรับผิดชอบของ สวพ.1 ได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง ล าพูน แพร่ น่าน พะเยา และ
แม่ฮ่องสอน รวม 103 อ าเภอ มีร้านจ าหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้มากกว่า3000 
ร้านค้า  แต่ยังขาดการสุ่มตรวจติดตามคุณภาพวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องปรามการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท าการศึกษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุ
อันตรายทางการเกษตร เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชลดการสูญเสียจากการเข้าท าลายของศัตรูพืชส่งผลให้ได้ผลผลิต
การเกษตรมีคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพอส าหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งเป็นสินค้าออก   เป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิม ความเป็นอยู่ที่ดี สังคมเข็มแข็งและสิ่งแวดล้อมที่ดี การใช้วัตถุอันตรายที่ไม่ได้มาตรฐานหรือใช้
อย่างไม่ถูกต้อง ท าให้ค่าใช้จ่ายในการผลิตเพ่ิมขึ้นและมีผลต่อเนื่องไปยังการพบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้เกิน
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนดได้ รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เกษตรกรผู้ใช้และผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่อ
ปัญหาสุขภาพ  

วัตถุอันตรายทางการเกษตรทีท าการศึกษานี้ได้แก่ สารก าจัดแมลงที่เกษตรกรใช้อย่างแพร่หลายในพืชผัก
และไม้ผล เช่น cypermethrin และ chlorpyrifos สารก าจัดวัชพืช propanil และ butachlor นิยมใช้ในนาข้าว 
และ atrazine ใช้ในข้าวโพด สัปปะรดและอ้อย 

7.วิธีด าเนินการ 

 7.1 อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

  7.1.1 เครื่องแกสโครมาโตกราฟ 
  7.1.2 เครื่องชั่ง ทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
  7.1.3 เครื่องวัดความถ่วงจ าเพาะ    
  7.1.4 เครื่องแก้วและวัสดุวิทยาศาสตร์ ได้แก่  
   1) ขวดปริมาตร ขนาด 10, 25, 50 และ100 มล. 
   2) หลอดดูด ขนาด 2 มล. 
   3) กระบอกตวง 
   4) ถ้วยตวง 
   5) คีมจับขวด 
   6) ถุงมือ 
  7.1.5 สารเคมีและตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเกษตร  
            1. สารมาตรฐาน cypermethrin, chlorpyrifos, butachlor, propanil และ atrazine 



            2. วัตถุอันตรายทางการเกษตร จ านวน 144 ตัวอย่าง 5 ชนิด ได้แก่ สารก าจัดแมลง 
cypermethrin และ chlorpyrifos สารก าจัดวัชพืช butachlor, propanil และ atrazine 
                3. สารเคมี acetone 
 7.2 วิธีการทดลอง 
  7.2.1 ส ารวจและสุ่มเก็บตัวอย่างสารก าจัดแมลงและสารก าจัดวัชพืช 5 ชนิด คือ 
cypermethrin, chlorpyrifos, butachlor, propanil และ atrazine จากร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย 
ล าพูน ล าปาง พะเยา แพร่ น่านและแม่ฮ่องสอน จ านวน 144 ตัวอย่าง 
  7.2.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุอันตรายด้วยเครื่องแกสโครมาโตกราฟมีหัวตรวจวัดชนิด FID 

1. การเตรียมสารละลายมาตรฐาน โดยการชั่งสารมาตรฐานแต่ละชนิด 2 ซ้ าให้ได้น้ าหนัก 
แน่นอนประมาณ 10 มิลลิกรัม ใส่ในขวดปริมาตรขนาด  10 มิลลิลิตร เติม acetone ประมาณ 5 มิลลิลิตร น าไป
เขย่าด้วยเครื่อง Ultrasonic bath ประมาณ 5 นาที ตั้งทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วเติม acetone จนถึงขีด 
         2. การเตรียมสารละลายตัวอย่าง 3 ซ้ า โดยการชั่งน้ าหนักของตัวอย่างจากค านวณให้มี
ความเข้มข้นของสารออกฤทธิ์ใกล้เคียง 1 มิลลิกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร เช่นตัวอย่างมีสูตรผสมสารออกฤทธิ์  50 
เปอร์เซ็นต์ จะต้องชั่งตัวอย่าง 20 มิลลิกรัม ใส่ในขวดปริมาตร ขนาด 10 มิลลิลิตร เติม acetone ประมาณ 5 
มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยเครื่อง Ultrasonic bath ประมาณ 5 นาที ตั้งทิ้งให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วเติม acetone 
จนถึงขีด 

   3. น าสารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอย่างเข้าเครื่องแกสโครมาโตกราฟ Agilent  
7890A ซึ่งมีสถานะของเครื่อง ดังนี้ 
Column     : Capillary Column fused silica 30 m. x 0.25 mm.(id) film thickness 0.25 µm. coated    
                  with 5%Phenyl-methyl polysiloxane 
Injection System:  Split/Splitless                     Split ratio:  100:1 
Injection Volume:      1 ไมโครลิตร 
Detector:     Flame Ionization  
Temperature  
     Oven   temperature program  
         Initial 180 ºC (2 min)   then 20 ºC/min to 250 ºC (1min) then 40 ºC/min to 310 ºC (5 mins) 
         Injection:  260 ºC 
         Detector:  310 ºC 
Gas flow rate      Helium     2 ml/min 
      Hydrogen 30 ml/min 
                        Air           400 ml/min 
               Nitrogen     30 ml/min 



                             4. การค านวณปริมาณสารออกฤทธิ์  ดังสมการต่อไปนี้ 
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F  =  response factor 
Hs =   พ้ืนที่ใต้กราฟของสารละลายมาตรฐาน 
Hw =  พ้ืนที่ใต้กราฟของสารละลายตัวอย่าง 
S =   น้ าหนักสารมาตรฐาน 
W =  น้ าหนักสารตัวอย่าง 
P =  เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของสารมาตรฐาน 
Ds    =  ความเจือจางของ standard 
Dw =  ความเจือจางของตัวอย่าง 

ในกรณีตัวอย่างเป็นของเหลวต้องวัดค่าความถ่วงจ าเพาะของสารก่อนแล้วน าไปคูณกับค่าที่ได้ข้างต้น 
  7.2.3.  การบันทึกข้อมูล 

  1. รายละเอียดแหล่งจ าหน่าย ที่อยู่ สภาพแวดล้อม การจัดเก็บวัตถุอันตราย 
                      2. รายละเอียดวัตถุอันตราย เช่น ชนิด เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์และส่วนผสม เลข
ทะเบียนวัตถุอันตราย  วันที่ผลิต ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย เป็นต้น 

     3. ผลการวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ 
 7.3 ระยะเวลา  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 

                 สถานที่ท าการทดลองห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต  
ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เชียงใหม่                       
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการส ารวจร้านค้าจ าหน่ายวัตถุอันตรายในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ล าปาง 
ล าพูน แพร่ น่าน และพะเยา  จ านวน 37 ร้านค้า และสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเกษตรจากแหล่ง
จ าหน่ายจ านวน 144 ตัวอย่าง (ตารางที่ 1) พบว่าจากจ านวน 37 ร้านค้า มีการจัดการและปฏิบัติตามค าแนะน าใน
การประกอบกิจการร้านค้าจ าหน่ายวัตถุอันตรายของกรมวิชาการเกษตรเป็นที่น่าพอใจ จ านวน 34 ร้านค้า คิดเป็น
ร้อยละ 91.87 ส่วนร้านค้าท่ีไม่ได้เข้าตามหลักเกณฑ์ได้แก่ ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิง ไม่มีที่ส าหรับล้างมือ  



ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ ที่สุ่มเก็บตัวอย่างโดยแบ่งตามจังหวัดที่ส ารวจ 

จังหวัด 
จ านวนร้านค้า 

(ร้าน) 
จ านวนวัตถุอันตราย 

(ตัวอย่าง) 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

(ตัวอย่าง) 
เชียงใหม่ 15 47 47 
เชียงราย 6 15 15 
ล าปาง 4 8 8 
ล าพูน 2 3 3 
แพร่ 5 26 26 
น่าน 3 22 22 
พะเยา 2 23 23 
    
รวม 37 144 144 

 

ในการสุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุอันตรายทางการเกษตรจากแหล่งจ าหน่ายจ านวน 144 ตัวอย่าง ท าการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์พบว่ามีวัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกตัวอย่างผ่านเกณฑ์มาตรฐานขององค์การ
อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( FAO ) โดยแบ่งเป็นวัตถุอันตรายทางการเกษตร 5 ชนิด ที่มีการใช้
อย่างแพร่หลายในพืชผักและผลไม้ ได้แก่ cypermethrin เป็นสารป้องกันและก าจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ สุ่มเก็บ
จ านวน 44 ตัวอย่าง cypermethrin ที่จ าหน่ายมี หลายชื่อการค้า หลายสูตรผสม ได้แก่ 10, 25 และ 35 %w/v 
EC รวมทั้งมีสูตรผสม cypermethrin และ chlorpyrifos อีกด้วย การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งหมด  

chlorpyrifos เป็นสารก าจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสฟอรัส นิยมใช้แพร่หลายรองจาก cypermethrin 
สุ่มเก็บจ านวน 39 ตัวอย่าง วัตถุอันตรายชนิดนี้พบเพียงสูตรผสม 40 %w/v EC  และ 50 %w/v EC  + 
cypermethrin 5%w/v EC  การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด           

propanil ใช้ในการควบคุมวัชพืชในนาข้าว ส่วนใหญ่จะเป็นสูตรผสมกับ 2 ,4-D หรือ butachlor มีสูตร
ผสม 27.5 % w/v EC และ 37.5 % w/v EC สุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน 12 ตัวอย่าง การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 

butachlor ใช้ในการควบคุมวัชพืชในนาข้าว สูตรผสม 60 %w/v EC   หรือสูตรผสมกับ propanil 
สุ่มเก็บตัวอย่างจ านวน 17 ตัวอย่าง การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด 

atrazine ใช้ในการป้องกันก าจัดวัชพืช มีสูตรผสม 2 สูตร คือ 80 % WP และ 90 % WG สุ่มเก็บจ านวน 
32 ตัวอย่าง การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด  

 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ ที่สุ่มเก็บตัวอย่างโดยแบ่งตามชนิดของวัตถุอันตราย 



ชื่อสารออกฤทธิ์ 
จ านวน 

(ตัวอย่าง) 
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

(ตัวอย่าง) 
คิดเป็นร้อยละของ
ตัวอย่างแต่ละชนิด 

cypermethrin 44 44 100 
chlorpyrifos 39 39 100 
butachlor 17 17 100 
propanil 12 12 100 
atrazine 32 32 100 
    
 144 144 

 

9.สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากการส ารวจร้านค้าจ าหน่ายวัตถุทางการเกษตรพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ปฏิบัติตามค าแนะน าจากกรม

วิชาการเกษตร ผ่านการฝึกอบรมส าหรับร้านค้า มีใบอนุญาตที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ให้

ค าแนะน าอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร น ามาซึ่งการใช้วัตถุอันตรายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดของศัตรูพืช มี

บางร้านค้าที่ยังขาดการจัดการที่เหมาะสมอาจจะมีข้อจ ากัดในเรื่องสถานที่เช่นการจัดให้มีน้ าไว้ท าความสะอาด ซึ่ง

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องควรมีการควบคุมดูแลให้ดีขึ้น การตรวจวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ของวัตถุอันตรายที่ท าการศึกษา

โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟหัวตรวจชนิด FID สามารถท าการวิเคราะห์สารที่มีคุณสมบัติแตกตัวเป็นไอออนได้

ทุกชนิด ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ของวัตถุอันตรายที่ท าการศึกษา 144 ตัวอย่างจากวัตถุอันตราย 

5 ชนิด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด อาจเนื่องมาจากภาครัฐมีการเข้มงวดในการตรวจตราเพ่ือให้ได้ปัจจัยการผลิต

ทางการเกษตรมีคุณภาพสู่เกษตรกร การตรวจวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ของห้องปฏิบัติการยังไม่ครอบคลุมสารกลุ่มที่

ใช้ในการป้องกันก าจัดวัชพืช เช่น โกลโฟเสท พาราควอท ซึ่งมีการใช้โดยทั่วไปและมีการน าเข้าในปริมาณที่มาก

ที่สุดซึ่งต้องใช้เครื่องมือที่ต่างออกไปและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องได้รับการอบรมเพ่ือให้มีความเข้าใจและ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

    1. ข้อมูลจากผลการศึกษาจะน าไปเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาประจ าปีของ สวพ1.  
2. เพ่ือเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของวัตถุอันตรายเพ่ือการข้ึนทะเบียน 

    3. ใช้เป็นข้อมูลด้านเทคนิคการวิเคราะห์ประกอบการขอรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ของห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์วัตถุอันตราย ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ เขตที่ 1 
    4. ท าความเข้าใจกับเกษตรกรและร้านค้าวัตถุอันตรายเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่มีคุณภาพ 
 



11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   - 

 

12. เอกสารอ้างอิง 

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก าจัดศัตรูพืช (Thailand Pesticide Alert Network: Thai-PAN) 
 http://www.thaipan.org/sites/default/files/file_info/StatisticsHazardType58%28%E0%B8%
 A1.%E0%B8%84.-%E0%B8%A1%E0%B8%B4.%E0%B8%A2.%29.pdf กันยายน 2558 

Martjin, A. and Dobrat, W, 1988. CIPAC Handbook Vol. D, Analysis of Technical and Formulated  

   Pesticides. Collaborative International Pesticides Analytical Council Limited. Black Bear     

   Press Ltd. Cambrige C B 4, 2 P Q, England. 

FOA/WHO, 2010. Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides   

             2 nd revision. Available from: www.fao.org/agriculture/crops/core-hemes/theme/pets/  

             pm/jmps/manual/en/. January 2011 

 

13. ภาคผนวก  

ตารางผนวกที่ 1 วิธีวิเคราะห์วัตถุอันตรายทางการเกษตร 
 

ชื่อวัตถุอันตรายทางการเกษตร วิธีการวิเคราะห์ 
 atrazine 
 butachlor 
 propanil 

CIPAC H 
CIPAC D 

- 
 
ตารางผนวกที่ 2 เกณฑ์คลาดเคลื่อนของเปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ในวัตถุอันตรายตามมาตรฐานองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ 
 

ชื่อวัตถุอันตราย เปอร์เซ็นต์สารออกฤทธิ์ เกณฑ์ก าหนด เกณฑ์ที่ยอมรับ 
atrazine 
atrazine 
butachlor 
butachlor 
butachlor 
propanil 

80 
90 

27.5 
35 
60 
27 

+4/-2% 
+4/-2% 
+/-5% AI 
+/-5%AI 
+/-2.5% 
+/-5%AI 

78.0-84.0 
78.0-94.0 
26.1-28.9 
33.3-36.7 
57.5-62.5 
25.6-28.4 

http://www.fao.org/agriculture/crops/core-hemes/theme/pets/


propanil 
propanil 

27.5 
36 

+/-5%AI 
+/-5%AI 

26.1-28.9 
34.2-37.8 

ที่มา : FAO Guidelines to Acceptable Tolerance, 1971 
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