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วิจัยชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผัก ผลไม้ 

ในพ้ืนที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 หลังการรับรองระบบ GAP 

Research of type and quantity of pesticide residues in vegetables and fruits in Office    

of Agricultural Research and Development Region 5 area after certified GAP system 

             สุวรรณี ศรีทองอินทร์1/   สมพร เหรียญรุ่งเรือง 

    บทคัดย่อ 

 การวิจัยชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผัก ผลไม้ ในพ้ืนที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่  5 หลัง

การรับรองระบบ GAP พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม สุพรรณบุรี และเพชรบุรี ด าเนินการ

ระหว่างปี 2555-2558 ด าเนินงานตรวจสอบสารพิษตกค้างที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี  วิ เคราะห์สารพิษตกค้างกลุ่ม organophosphate กลุ่ม organochlorine กลุ่ม 

pyrethroid และกลุ่ม  carbamate ด้ วยเครื่อง Gas Chromatograph และเครื่อง  High Performance liquid 

chromatograph ชนิดสารที่ตรวจพบมากที่สุดเป็นสารกลุ่ม  organophosphate คือ chlorpyriphos และ กลุ่ม 

pyrethroid คือ cypermethrin โดยในปี 2556 จากตัวอย่างจ านวน 180 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษตกค้าง 15 

ตัวอย่าง (8.33%) และพบปริมาณเกินค่า MRL จ านวน 8 ตัวอย่าง (4.44%) ในปี 2557 จากตัวอย่างจ านวน 179 

ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษตกค้าง 36 ตัวอย่าง (20.11%) และพบปริมาณเกินค่า MRL จ านวน 5 ตัวอย่าง (2.79%) 

และในปี 2558 จากตัวอย่างจ านวน 143 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษตกค้าง 31 ตัวอย่าง (21.67%) และพบปริมาณเกิน

ค่า MRL จ านวน 5 ตัวอย่าง (3.49%) นอกจากนี้ยังตรวจพบสารพิษที่เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ endosulfan 

จ านวน 1 ตัวอย่าง และสารพิษในบัญชีเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตร (Watch list) คือ methidathion จากข้อมูล 

ยังคงพบสารพิษตกค้างหลังการรับรองระบบ GAP และยังพบในปริมาณที่เกินค่าความปลอดภัย (MRL) ดังนั้น

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GAP ควรต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้สารเคมีป้องกันก าจัด

ศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง มีการตรวจติดตาม และตรวจสอบคุณภาพเพ่ือให้เป็นไปตามประสิทธิภาพมาตรฐานของระบบ 

GAP  

 

1/  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 
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 Abstract : The objective of this study aims to research of type and quantity pesticide 

residue in vegetables and fruits in officer of agricultural research and development region 5 area 

after certified GAP system in Kanchanaburi, Ratchaburi, Samutsakhon, Nakhonpathom, Suphanburi 

and Phetchaburi province. Four different chemical groups (organophosphate, organochlorine, 

pyrethriod and carbamate) by gas chromatography and high performance liquid chromatography 

were analyzed during the years 2013 to 2015. The most frequently found pesticides were 

chlorpyriphos and cypermethrin. In 2013, pesticide residues were found in vegetables and fruits 15 

samples (8.33%) and geater than MRL 8 samples (4.44%) in 180 samples. In 2014, pesticide residues 

were found in vegetables and fruits 36 samples (20.11%) and geater than MRL 5 samples (2.79%) in 

179 samples. In 2015, pesticide residues were found in vegetables and fruits 31 samples (21.67%) 

and geater than MRL 5 samples (3.49%) in 143 samples. In addition, endosulfan and methidathion 

were founded. So agencies and authorities involved in GAP system should be monitoring use of 

chemical pesticides continuously and quality checked to ensure it meets the efficiency standards 

of GAP. 
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ค าน า 

ปัจจุบัน การแข่งขันทางการค้าในตลาดโลกได้ให้ความส าคัญกับระบบคุณภาพ ความปลอดภัย  และการผลิต

สินค้าให้ได้ตามมาตรฐานตามความต้องการของตลาด อีกทั้งผู้บริโภคยังค านึงถึงสุขอนามัย ความปลอดภัย โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการบริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ และเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมมากขึ้น (กรมวิชาการเกษตร, 2553) โดยกรม

วิชาการเกษตรมีบทบาทในการด าเนินงานด้านการตรวจประเมินเพ่ือรับรอง, ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุการรับรอง

ระบบการผลิตพืช ตามมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช หรือ GAP (Good 

Agricultural Practice)  คือ แนวทางการปฏิบัติในไร่นาเพ่ือผลผลิตให้ได้สินค้าปลอดภัย ปลอดศัตรูพืช และคุณภาพ

ถูกใจผู้บริโภค เน้นวิธีการควบคุมการป้องกันการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิต (กรมวิชาการเกษตร, 2555ข.) เป็น

การลดความเสี่ยงของอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว จนถึงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งผลที่

ได้ท าให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด ท าให้ผู้บริโภคปลอดภัย และมีความเชื่อมั่นในสินค้า 

(นลินทิพย์, 2554) แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ ยังประสบกับปัญหาเรื่องโรค

และแมลงศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เข้าช่วยในการเพาะปลูกมากขึ้น จึงอาจเป็นเหตุให้เกิด

ปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด ท าให้เกิดปัญหาการส่งออกผัก ผลไม้ของไทย ดังเห็นได้จากจาก

การออกประกาศชะลอการส่งออกสินค้าผักผลไม้ไทยไปยังสหภาพยุโรปในพืช 5 กลุ่ม 16 ชนิด เนื่องจากพบปัญหาการ

ปนเปื้อนสารเคมีตกค้างของสหภาพยุโรป (ข่าวสารการเกษตร, 2554) และเนื่องจากปัญหาเรื่องโรคและแมลง ท าให้

เกษตรกรมีการใช้สารก าจัดศัตรูพืชที่มีปริมาณและความเข้มข้นค่อนข้างสูง และยังอาจมีการใช้อย่างไม่ถูกวิธีในการ

เพาะปลูก ประกอบกับ การควบคุมการจ าหน่ายสารเคมีก าจัดศัตรูพืชไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ เกษตรกรยังคงมีการใช้

สารเคมีชนิดแบ่งขาย ไม่ทราบแหล่งผลิต เพราะเนื่องจากมีราคาถูก หาซื้อง่าย และมีฤทธิ์ก าจัดแมลงค่อนข้างสูง จึงท า

ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ง่าย และรุนแรงมากขึ้น (http://epid.moph.go.th, 2547) เนื่องจากสารก าจัดศัตรูพืชมี

เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต หากใช้เกินความจ าเป็นหรือขาดความระมัดระวัง โดยส่วนใหญ่เป็นพิษต่อระบบประสาท โดย

อาการที่เกิดอาจรุนแรงหรือเรื้อรัง ขึ้นอยู่กับระยะเวลา  ชนิด ปริมาณที่สะสม และปริมาณที่ได้รับ รวมทั้งการเกิดผล

กระทบจากการตกค้างของสารก าจัดศัตรูพืชที่หลงเหลืออยู่ในสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  (อรัญ, 2547) การเฝ้าระวังและ

รายงานข้อมูล การได้รับพิษจากสารก าจัดศัตรูพืช เป็นสิ่งส าคัญและควรท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือท าให้ทราบข้อมูล

อันตราย ใช้ในการวางแผนป้องกัน ควบคุม และแก้ไขต่อไป และพ้ืนที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เป็น

แหล่งปลูกพืชผัก ผลไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด เช่น หน่อไม้ฝรั่ง กระเจี๊ยบเขียว ถั่วฝักยาว ชมพู่ มะม่วง และ

พืชผักสมุนไพร    ซึ่งเมื่อเกษตรกรยังประสบกับปัญหาเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช อาจมีการน าไปสู่การใช้สารเคมี

ป้องกันก าจัดศัตรูพืช และแมลง โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสที่มีสารพิษตกค้างในผลผลิต โดยเกษตรกรอาจไม่ได้

http://epid.moph.go.th/
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ค านึงถึงผลการกระทบต่อสุขภาพทั้งต่อตัวเกษตรกรเอง ของผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ จึง

เป็นที่มาของงานวิจัยชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ในเขตพ้ืนที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 5 หลังการรับรองระบบ GAP เพ่ือเป็นการตรวจสอบคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร และเป็นการตรวจสอบ

ย้อนกลับ การเฝ้าระวังอย่างมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่ง เพ่ือให้ตรงตามมาตรฐานของระบบ GAP 

 

อุปกรณ์และวิธีการด าเนินงาน 

อุปกรณ์ 

 1. ตัวอย่างพืชผัก และผลไม้ 

 2. เค รื่ อ งแก้ ว  ได้ แก่  erlenmeyer flask, cylinder, glass funnel, round bottom flask,  pasture 

pipette, volumetric flask, tube, ชุด clean up, autosampler vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 

 3. เ ค รื่ อ ง มื อ  ไ ด้ แ ก่  homogrnizer, nitrogen evaporator, rotary vacuum evaporator, oven, 

furnace, เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas chromatograph) หัวตรวจชนิด Electron Capture Detector และ 

Flame Photometric Detector, เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance liquid 

chromatograph) หัวตรวจวัดชนิด fluorescence detector 

4. สารเคมีและวัสดุ 

   4.1 สารพิษมาตรฐาน (Pesticide standard) 

    - สารมาตรฐานกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส 20 ชนิด ได้แก่ chlorpyrifos, diazinon, dichlorvos, 

    dicrotophos, dimethoate, EPN, ethion,  fenitrothion, malathion, methamidophos, 

    methidathion, mevinphos, monocrotophos, parathion, parathion methyl, pirimiphos 

    ethyl, prothiophos, profenofos, phosalone และ triazophos 

   - ส า ร ม า ต ร ฐ า น ก ลุ่ ม อ อ ร์ ก า โ น ค ล อ รี น  3 ช นิ ด      ไ ด้ แ ก่   alpha-endosulfan,                                 

      beta-endosulfan และ endosulfan-sulphate 

  - สารมาตรฐานกลุ่มไพรีทรอยด์ 7 ชนิด ได้แก่  bifenthrin, beta-cyfluthrin, cypermethrin, 

    deltamethrin, fenvalerate,  permethrin และ cyhalothrin  

  - สารมาตรฐานกลุ่มคาร์บาเมท 7 ชนิด ได้แก่ aldicarb, carbosulfan, carbofuran, carbaryl, 

    fenobucarb, methiocarb และ methomyl 
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    4.2 ตัวท าละลาย ชนิด AR grade ส าหรับสกัดสารพิษตกค้าง ได้แก่ acetone, hexane, ethyl       

         acetate และ dichloromethane 

    4.3 ตัวท าละลาย ชนิด PR grade ส าหรับละลายสารมาตรฐานและตัวอย่างก่อนเข้าเครื่อง Gas       

            chromatography (GC) ได้แก่ ethyl acetate และ hexane  

    4.4 สารเคมีอ่ืนๆ ชนิด AR grade ได้แก่ sodium sulfate anhydrous, sodium chloride และ silica 

         gel 

    4.5 วัสดุ ได้แก่ glass wool, กระดาษกรอง whatman No.1 และ No.42 

วิธีการด าเนินงาน 

1. การเก็บตัวอย่างพืช ผัก ผลไม้  

จากไร่หรือแปลงปลูก (กรมวิชาการเกษตร, 2555ก.) 

- แปลงรูปยาวตลอด  สุ่มโดยคัดแถวที่ปลูกหัวแปลง ท้ายแปลง และด้านข้าง 2 ข้างทิ้งไป เลือก
เฉพาะแถวกลาง ๆ ซึ่งมีกี่ต้นก็ตาม ใช้วิธีจับฉลากเลือกมา 1 แถว แล้วสุ่มเก็บเฉพาะที่จับฉลากได้ 
โดยเว้น 3-5 ต้น แล้วแต่จ านวนต้นทั้งหมดในแปลงเพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างเท่าท่ีต้องการ 

- แปลงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หรือก่ึงจัตุรัส สุ่มในแนวทแยง โดยเว้นต้นให้ได้จ านวนตามต้องการ 
- แปลงรูปร่างอ่ืนๆ ให้เลือกตัวอย่างจากทุกร่องถ้าพ้ืนที่มีขนาดเล็ก เลือกตัวอย่างร่องเว้นร่อง  หรือ

เว้น 2-3 ร่อง ถ้าพ้ืนที่มีขนาดใหญ่ เลือกตัวอย่างที่มีขนาดกลางๆ ไม่ใหญ่และเล็กจนเกินไป เลือก

ตัวอย่างที่ข้ึนภายในช่วงความยาว 50 เซนติเมตร ของบริเวณท่ีเลือกนั้น 

- ต่อไป  

จากแหล่งรวบรวม แหล่งจ าหน่าย 

- ท าการสุ่มเก็บตัวอย่างจากหลาย ๆ จุดน ามารวมกันเป็น 1 ตัวอย่าง ให้ปริมาณตามเกณฑ์ที่ก าหนด

ของแต่ละพืช 

 -     น าตัวอย่างที่ได้เก็บในภาชนะท่ีเตรียมไว้ เพ่ือวิเคราะห์ต่อไป 

2.      การเตรียมตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ 

น าตัวอย่างผัก ผลไม้ มาท าการสุ่มซ้ าอีกครั้งหนึ่ง หั่นตัวอย่างเป็นชิ้นเล็ก และน าไปปั่นด้วยเครื่องปั่น

ตัวอย่างให้มีขนาดเล็ก และเป็นเนื้อเดียวกัน ให้ได้น้ าหนักประมาณ 300 กรัม ก่อนน าตัวอย่างที่ได้ไปชั่ง 25 กรัม ใส่ใน

ขวดแก้วที่มีฝาปิด ขนาด 250 มิลลิลิตร  
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 3.   การสกัดสารพิษตกค้าง 

      3.1 ใช้วิธีวิเคราะห์ทีไ่ด้รับการดัดแปลงจาก Steinwandter H., 1985  

        น าตัวอย่างที่ชั่ง 25 กรัม เติม acetone 50 มิลลิลิตร โดยใช้ dispenser แล้วปั่นด้วย homogenizer       

ที่ ร ะดั บ คว าม เร็ วป ระม าณ  13,000 rpm น าน  1 น าที  เติ ม  sodium chloride ป ระม าณ  8 ก รั ม  แล ะ 

dichloromethane 40 มิลลิลิตร แล้วปั่นอีกครั้งนาน 1 นาที รินส่วนใสใส่ erlenmeyer flask ที่ เติม sodium 

sulfate 30 กรัม ปิดฝา แล้วทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที กรองผ่าน sodium sulfate ให้ได้ 50 มิลลิลิตร ใส่ใน cylinder 

แล้วถ่ายลง round bottom flask ล้าง cylinder ด้วย ethyl acetate 10 มิลลิลิตร 2 ครั้ง น าไปลดปริมาตรด้วย

เครื่อง rotary evaporator ให้เหลือประมาณ 1 มิลลิลิตร ถ่ายสารละลายใส่ใน volumetric flask ขนาด 5 มิลลิลิตร 

โดยใช้ ethyl acetate ปรับปริมาตรให้ได้ 5 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน น าสารละลายที่ได้นี้ไปใช้วิเคราะห์เพื่อหาสารพิษ

ตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส กลุ่มออร์กาโนคลอรีน กลุ่มไพรีทรอยด ์และกลุ่มคาร์บาเมท ได้ดังนี้ 

 3.1.1 การสกัดสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส  

  ปิเปตสารละลายตัวอย่างจากข้อ 3.1 จ านวน 1 มิลลิลิตร ลงใน auto sampler vial และท าการ

ตรวจวัดด้วยเครื่อง GC โดยหัวตรวจวัดชนิด FPD 

 3.1.2 การสกัดสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด ์

  ปิเปตสารละลายจากข้อ 3.1 จ านวน 2 มิลลิลิตร ท าการ clean up ด้วย ด้วย silica gel  1 กรัม ที่ 

deactivated ด้วยน้ า 10 เปอร์เซ็นต์ โดย elute ด้วย hexane : dichloromethane  อัตราส่วน 4:1 ปริมาตร 5  

มิลลิลิตร และ hexane : dichloromethane อัตราส่วน 1:1 ปริมาตร 8 มิลลิลิตร น าสารละลายทั้งหมดที่ได้ไปลด

ปริมาตรจนเกือบแห้ง และปรับปริมาตรด้วย hexane (PR) 2 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปใส่ใน auto sampler vial และ

ท าการตรวจวัดด้วยเครื่อง GC โดยหัวตรวจวัดชนิด µECD 

 3.1.3 การสกัดสารพิษตกค้างกลุ่มคาร์บาเมท 

  ปิเปตสารละลายจากข้อ 3.1 จ านวน 2 มิลลิลิตร มาเป่าลดปริมาตรด้วย N2 - evaporator แล้วท า

การปิเปตสารละลาย methanol : water ในอัตราส่วน 1:1 จ านวน 1 มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยเครื่อง shaker เป็น

เวลา 1 นาที ให้สารละลายเข้ากัน น าสารละลายที่ได้มากรองผ่านด้วยแผ่นกรองชนิด filter membrane ขนาด 0.45 

ไมครอน ใส่ใน auto sampler vial และท าการตรวจวัดด้วยเครื่อง HPLC หัวตรวจวัดชนิด fluorescence detector  

4.  การวิเคราะห์สารพิษตกค้าง  

  4.1 การวิเคราะหส์ารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส  

 โดยท า calibration curve โดยมีข้อก าหนดให้ค่า calibration factor (R2) ≥ 0.995 
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การเตรียมเครื่อง GC มีสภาวะการใช้งานดังนี้ 

 Column            :  DB-1701, 0.25 µm thickness, 30 m length, 0.25 mm id 

 Temperature     :  Injector 250ºC, Detector 250ºC 

 Splitless mode   : purge time 0.75 min, Injection volume: 1 µl 

  Oven temperature program: 

60  ºC    1 ºC /min    180 ºC  (0 min)    18 ºC /min    250 ºC  (10 min) 

 

4.2 การวิเคราะหส์ารพิษตกค้างกลุ่มกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และกลุ่มไพรีทรอยด์ 

โดยท า calibration curve โดยมีข้อก าหนดให้ค่า calibration factor (R2) ≥ 0.995 

การเตรียมเครื่อง GC มีสภาวะการใช้งานดังนี้ 

Column   :   DB-5, 0.25 µm thickness, 30 m length, 0.25 mm id 

Temperature            :   Injector 250 ºC, Detector 250 ºC 

Splitless mode           :   purge time 0.75 min, Injection volume: 1 µl 

Oven temperature program: 

 60 ºC    1 ºC /min    180 ºC (0 min)    18 ºC /min    250 ºC (10 min) 

 

4.3 การวิเคราะหส์ารพิษตกค้างกลุ่มกลุ่มคาร์บาเมท 

โดยท า calibration curve โดยมีข้อก าหนดให้ค่า calibration factor (R2) ≥ 0.995 

การเตรียมเครื่อง HPLC มีสภาวะการใช้งานดังนี้ 

detector   :    fluorescence detector (λex 330 nm, (λem 465 nm) 

column   :    carbamate column C8, 5 µm, 4.0 x 250 mm (pickering laboratories)  

temperature   :    50 ๐C 

  injection volume:   10 µl     

flow rate   :    0.8 ml/min  
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run program 

 time      interval    methanol (มิลลิลิตร)   water (มิลลิลิตร) 

equilibration     15   85 

step 1  0  0  15   85 

step 2  2  2  15   85 

step 3  42  40  70   30 

step 4  46  4  70   30 

step 5  51  4.9  100   0 

step 6  51.1  0.1  15   85 

step 7  59  7.9  15   85 

 

5. การค านวณปริมาณสารพิษตกค้าง 

น าสารละลายมาตรฐาน 5 ความเข้มข้น ฉีดเข้าเครื่อง 5 ความเข้มข้น จากนั้น ฉีดสารละลายมาตรฐานเดี่ยวแต่ละ

ชนิด วัดค่า retention time (RT)  ของสารละลายมาตรฐานเดี่ยว เทียบกับสารมาตรฐานกลุ่ม  สารชนิดเดียวกันจะมี

ค่า retention time เท่ากัน น า chromatogram ของสารมาตรฐานแต่ละกลุ่มมาวัดค่าพ้ืนที่ใต้พีค (peak area) ของ

สารแต่ละชนิด น าค่าความเข้มข้นและพ้ืนที่ใต้พีคของสารแต่ละชนิดมาเขียนกราฟโดยให้แกน X เป็นค่าความเข้มข้น  

แกน Y เป็นค่าพ้ืนที่ใต้พีค จะได้ calibration curve ของสารมาตรฐานแต่ละชนิด และเมื่อต้องการหาความเข้มข้นของ

สารพิษตกค้างในตัวอย่างที่ทดสอบ สามารถค านวณโดยน าค่าพ้ืนที่ใต้พีคของสารนั้น ไปเปรียบเทียบกับกราฟมาตรฐาน 

เมื่อได้คา่ความเข้มข้นแล้วให้คูณค่า multiplier ของวิธีทดสอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ การค านวณปริมาณสารพิษตกค้าง 

โดยโปรแกรมส าเร็จรูปจากสมการ Linear Regression หาความเข้มข้นของสารในตัวอย่างตามสูตรดังต่อไปนี้  

 

   Csample = Ccalib. × Vsample × F/Wsample 

 

โดยที่  Csample  = ความเข้มข้นของสารพิษในสารละลายตัวอย่าง (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) 

        Ccalib       = ความเข้มข้นของสารพิษในสารละลายตัวอย่าง ที่ได้จากการเทียบ Calibration   

                         curve ใน GC Report (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) ดังนี้ 
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 Ccalib  =   Area of sample × Conc. of Standard 

                Area of Standard 

  Vsample  = ปริมาตรที่ปรับครั้งสุดท้ายของสารละลายตัวอย่างก่อนการฉีด (มิลลิลิตร) 

  Wsample  = น้ าหนักตัวอย่างท่ีน ามาสกัด (กรัม) 

  F  = Correction Factor  

 

6. การรายงานวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 

รายงานผลการวิเคราะห์  รายงานผลเป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง หน่วยที่ใช้ในการรายงานเป็นมิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม (mg/kg) และเกณฑ์ก าหนดค่าระดับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในอาหาร ที่ยอมรับให้มีได้  ซึ่งเป็นค่า

ปลอดภัยในแต่ละพืช หรือค่า MRL (Maximum Residue Limits) จากมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ                

(ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2551) มาตรฐานสินค้าเกษตร (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ, 2556) หากไม่มีเกณฑ์ก าหนด MRL ใช้เกณฑ์ MRL ของ CODEX และกรมวิชาการเกษตร 

ตามล าดับ 

ระยะเวลาการด าเนินการ 

เดือนตุลาคม 2556 ถึงกันยายน 2558 

สถานที่ด าเนินการ 

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี 

 

ผลการด าเนินงานและวิจารณ์ 

 ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผัก และผลไม้ หลังการรับรอง GAP ในพ้ืนที่ส านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ระหว่างปี 2556 ถึง 2558 พบว่าในปี 2556 จากตัวอย่างผลผลิตจ านวนทั้งสิ้น 180 ตัวอย่าง 

พบสารพิษตกค้างทางการเกษตรทั้งหมด 15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.33 และพบปริมาณเกินค่า MRL จ านวน 8 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.44 ชนิดสารพิษตกค้างกลุ่ม organophosphate ที่ตรวจพบได้แก่ chlopyriphos, 

profenophos, phothiophos และ methidathion ชนิดสารพิษตกค้างกลุ่ม carbamate ที่ตรวจพบได้แก่ carbaryl 

ชนิดสารพิษตกค้างกลุ่ม pyrethroid  ที่ตรวจพบได้แก่ cypermethrin  สารพิษตกค้างที่พบมากที่สุด ได้แก่ 
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chlopyriphos และ profenophos  รองลงมาคือ carbaryl, methidathion, cypermethrin และ phothiophos 

ตามล าดับ โดยตรวจพบสารพิษตกค้างในบัญชีเฝ้าระวังของกรมวิชาเกษตร (Watch list) ได้แก่ methidathion ใน

กวางตุ้งไต้หวัน และมะเขือเปราะ จากแหล่งจ าหน่าย ดังแสดงในตารางที่ 1,2 และ 3  

 ในปี 2557 จากตัวอย่างผลผลิตจ านวนทั้งสิ้น 179 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างทางการเกษตรทั้งหมด 36 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.11 จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และพบปริมาณพบปริมาณเกินค่า MRL 5 ตัวอย่าง คิดเป็น

ร้อยละ 2.79 ชนิดสารพิษตกค้างกลุ่ม organophosphate ที่ตรวจพบได้แก่ คือ chlopyriphos, dimethoate และ 

phothiophos ชนิ ด ส าร พิ ษ ตก ค้ า งก ลุ่ ม  pyrethroid  ที่ ต รวจพ บ ได้ แ ก่  cypermethrin, bifenthrin แ ล ะ 

cyhalothrin  สารพิษตกค้างที่ พบมากที่ สุ ด  ได้ แก่  cypermethrin มากที่ สุ ด  รองลงมาคือ  chlopyriphos, 

dimethoate, bifenthrin, phothiophos, cyhalothrin และ endosulfan ตามล าดับ โดยตรวจพบสารพิษตกค้างที่

เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ endosulfan ในมะม่วง จากแหล่งแปลงเกษตรกร ดังแสดงในตารางที่ 4  

 ในปี 2558 จากตัวอย่างผลผลิตจ านวนทั้งสิ้น 143 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างทางการเกษตรทั้งหมด 31 

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.68 จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และพบปริมาณเกินค่า MRL จ านวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็น

ร้อยละ 3.49 ชนิดสารพิษตกค้างกลุ่ ม  organophosphate ที่ ตรวจพบได้แก่  คื อ ethion, malathion และ  

phothiophos ชนิ ด ส าร พิ ษ ตก ค้ า งก ลุ่ ม  pyrethroid  ที่ ต รวจพ บ ได้ แ ก่  bifenthrin, cypermethrin แล ะ  

cyhalothrin และสารในกลุ่ม carbamate ที่ตรวจพบได้แก่ carbaryl และ  methiocarb สารพิษตกค้างที่พบมาก

ที่สุด ได้แก่  cypermethrin มากที่สุด รองลงมาคือ  ethion, bifenthrin, malathion, phothiophos, carbaryl, 

methiocarb และ cyhalothrin ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5 

โดยจากการสอบถามเกษตรกรพบว่า มีการใช้ cypermetrin ฉีดพ่นเพ่ือก าจัดศัตรูพืช ซึ่งเป็นสารที่ตรวจพบ

มากที่สุด โดยหากร่างกายได้รับสารดังกล่าว การเกิดพิษท่ีพบได้บ่อย คือ อาการคันตามผิวหนัง รวมทั้ง chlopyriphos 

ซึ่งเป็นสารพิษที่ตรวจพบตกค้างในผลิตผลการเกษตรในปริมาณสูงและพบได้บ่อย เป็นอุปสรรคต่อการส่งออกผลผลิต

ไปยังต่างประเทศ และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค (วิภา และคณะ, 2552) เป็นสารก าจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต 

สารกลุ่มนี้สลายตัวได้ค่อนข้างเร็ว จึงไม่ค่อยมีการตกค้างในสิ่งแวดล้อมระยะยาว แต่มีพิษเฉียบพลันสูง ท าให้เกิดการ

กระตุ้นปลายประสาทอย่างรุนแรง และเสียชีวิตได้ง่าย อาการอื่น ๆ ที่พบ มีคลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน น้ าตาไหล เหงื่อ

ออก ม่านตาหด กลั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ การเกร็งของหลอดลม กล้ามเนื้อกระตุก และมีเสมหะมาก (สรุปรายงาน

การเฝ้าระวังโรค, 2547) ซึ่งสารที่ตรวจพบดังกล่าวส่วนใหญ่พบในผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ท าการศึกษา แสดงให้เห็น

ว่าเกษตรกรยังคงใช้สารเคมีเข้าช่วยในการก าจัดศัตรูพืชค่อนข้างสูง จากการสอบถามเกษตรกร พบว่าประสบกับปัญหา

เรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรต้องใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช เข้าช่วยในการเพาะปลูกมากข้ึน รวมทั้งการดื้อ
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ยาของแมลงศัตรูพืช จึงท าให้เกษตรกรยิ่งเพ่ิมการใช้ยาฆ่าแมลง โดยที่ไม่ได้ค านึงถึงการตกค้างของสารพิษในผลิตผล

ทางการเกษตร พิษของยาฆ่าแมลงที่เกษตรกรได้ใช้เพื่อก าจัดแมลงศัตรูพืช และความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยในบาง

ชนิดพืช เช่น ชมพู่ พบว่าไม่มีค่าระดับความปลอดภัยที่ใช้ก าหนดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ดังนั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ก าหนดค่ามาตรฐานอ้างอิงต่อไป  

 จากการศึกษาพบว่า ปริมาณสารพิษที่ตรวจพบในผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ยังอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าค่า 

MRL ซึ่งเป็นระดับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่มีได้ในสินค้า หรือค่าปลอดภัยในแต่ละพืชตามมาตรฐานสินค้าเกษตร

และอาหารแห่งชาติ (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2551) และมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2556)  แต่ก็ยังพบสารพิษตกค้างเกินค่า MRL อยู่จ านวนหนึ่ง 

ซึ่งการตรวจพบปริมาณสารพิษตกค้างที่สูงกว่าค่า MRL นั้น อาจเป็นไปได้ว่าเกษตรกรไม่สามารถปฏิบัติตามระบบ 

GAP ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ในปี 2557 ยังตรวจพบสารวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้

ทางการเกษตรในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เป็นวัตถุอันตรายที่ห้ามผลิตน า เข้า 

ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง คือ endosulfan ซึ่งเป็นสารสารก าจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน โดยการเกิดพิษ

เฉียบพลัน มักมีผลต่อระบบประสาท พิษเรื้อรัง หากใช้สารประกอบนี้ในปริมาณสูง ๆ เป็นระยะเวลานาน ๆ อาจมีผล

ต่อการท างานของตับ และท าให้เกิดโรคมะเร็ง หรือโลหิตจางได้ (สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค, 2547) และสารกลุ่มนี้

มักสลายตัวได้ยากท าให้เกิดการตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานาน การตรวจพบสารวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 แสดงให้

เห็นว่าปัจจุบันยังคงมีการลักลอบผลิต น าเข้า หรือจ าหน่าย แม้จะมีการประกาศห้ามใช้ ซึ่งเกษตรกรอาจน ามาใช้โดย

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ไม่ทราบถึงอันตราย และข้อก าหนดในการประกาศห้ามใช้วัตถุอันตรายชนิดนี้ และในปี 2556 ยัง

ตรวจพบสารพิษตกค้างได้แก่ methidathion ซึ่งเป็นสารพิษในบัญชีเฝ้าระวังของกรมวิชาการเกษตร (Watch list) 

เป็นสารพิษที่มีระดับความเป็นพิษสูง methidathion  เป็นสารก าจัดแมลงในกลุ่ม organophosphate ใช้ส าหรับ

ป้องกันก าจัดเพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และเพลี้ยจักจั่น มีความเป็นพิษเฉียบพลันในมนุษย์ คือ กล้ามเนื้อของระบบหายใจจะ

เป็นอัมพาต หลอดลมบีบตัว และศูนย์ควบคุมการหายใจในสมองหยุดท างาน หากได้รับในปริมาณมากอาจเสียชีวิตได้

จากระบบหายใจ (กรมควบคุมมลพิษ, 2552) จากความเป็นพิษของยาฆ่าแมลงที่ตรวจพบ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางภาครัฐจะต้องแนะน าให้เกษตรกรใช้สารพิษเหล่านี้อย่างระมัดระวัง  สร้างความรู้ความ

เข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย และสารพิษในบัญชีเฝ้าระวังของกรม

วิชาการเกษตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  

 จากการศึกษาท าให้ทราบถึงสถานการณ์การบริโภคภายในประเทศ และสถานการณ์การส่งออกสินค้า

การเกษตรว่า ถึงแม้จะได้รับการรับรองจากระบบ GAP แต่ก็ยังพบสารพิษตกค้างอยู่ ซึ่งบางชนิดพบสารพิษตกค้าง

มากกว่าค่า MRL ซึ่งไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ต่อตัวเกษตรกร และมีผลกระทบต่อการส่งออกของประเทศ ดังนั้น
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หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบ GAP จึงต้องมีการตรวจสอบเฝ้าระวังการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 

และแมลงอย่างต่อเนื่องกับเกษตรกร และแหล่งรวบรวม รวมทั้งการให้ข้อมูลด้านการใช้สารเคมีทางการเกษตร เช่น 

อัตราการใช้ที่เหมาะสม เลือกชนิดสารให้เหมาะสมกับศัตรูพืช แมลงที่ระบาดในขณะนั้น และระยะเวลาในการเก็บ

เกี่ยวผลผลิตหลังจากการฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร และควรมีการตรวจติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือให้เป็นไปตามประสิทธิภาพ และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานของระบบ GAP  

 

      สรุปผลการทดลอง 

 การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผัก และผลไม้ หลังการรับรอง GAP ในพ้ืนที่ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 5 ระหว่างปี 2556 ถึง 2558 พบว่าสารพิษตกค้างที่ตรวจพบ และสารพิษตกค้างที่ เกินค่า MRL มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในปี 2557 และ 2558  
 ในปี 2556 จากตัวอย่างผลผลิตจ านวนทั้งสิ้น 180 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างทางการเกษตรทั้งหมด 15 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.33 และพบปริมาณเกินค่า MRL จ านวน 8 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.44  โดยตรวจพบ 
chlopyriphos และ profenophos มากที่สุด 
 ในปี 2557 จากตัวอย่างผลผลิตจ านวนทั้งสิ้น 179 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างทางการเกษตรทั้งหมด 36 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.11 จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และพบปริมาณพบปริมาณเกินค่า MRL 5 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 2.79 โดยตรวจพบ cypermethrin มากที่สุด 
 และในปี 2558 จากตัวอย่างผลผลิตจ านวนทั้งสิ้น 143 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้างทางการเกษตรทั้งหมด 31 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 21.68 จากจ านวนตัวอย่างทั้งหมด และพบปริมาณเกินค่า MRL จ านวน 5 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 3.49 โดยสารพิษตกค้างที่ตรวจพบมากที่สุด คือ cypermethrin 
  โดยในปี  2556 ได้ตรวจพบสารพิษตกค้างในบัญชี เฝ้าระวังของกรมวิชาเกษตร (Watch list) ได้แก่ 
methidathion ในกวางตุ้งไต้หวัน และมะเขือเปราะ จากแหล่งจ าหน่าย และตรวจไม่พบสารดังกล่าว ในปี 2557 และ 
ปี 2558 ส่วนการตรวจพบวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย ซึ่งประกาศห้ามใช้เมื่อปี 2535 คือ 
endosulfan ในมะม่วง จากแหล่งแปลงเกษตรกรในปี 2557 แต่ตรวจไม่พบในปี 2556 และปี 2558 
 สารพิษตกค้างที่ตรวจพบ รวมทั้งการตรวจพบสารพิษตกค้างในบัญชีเฝ้าระวังของกรมวิชาเกษตร (Watch 
list) และวัตถุอันตรายที่ห้ามใช้ทางการเกษตรในประเทศไทย จ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องมีการตรวจติดตาม
อย่างต่อเนื่อง และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการใช้สารพิษอย่างระมัดระวัง ผลกระทบต่อคุณภาพของ
ผลผลิตทางการเกษตร พิษของสารพิษตกค้างที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวเกษตรกรเอง และผู้บริโภค รวมทั้งผลกระทบต่อ
ความเสี่ยงที่จะเกิดกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย  
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. ทราบข้อมูลชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นจากแปลงเกษตรกร และแหล่ง
รวบรวมหลังการรับรองระบบ GAP  
 2. เป็นตรวจติดตามและเฝ้าระวังผลิตผลทางการเกษตรให้ได้มาตรฐานตามระบบ GAP และเป็นข้อมูลในการ
ตรวจสอบย้อนกลับได้ 
 3. เป็นข้อมูลเพ่ือประเมินความเสี่ยงจากการใช้ การแพร่กระจาย และการสะสมของสารพิษของวัตถุมีพิษทาง
การเกษตรในแปลงเกษตรกรเขตพ้ืนที่ที่ท าการวิจัยต่อไป  
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 ตารางที่ 1 ผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพื้นที่ สวพ.5 ปี 2556 

 
ชนิดตัวอย่าง แหล่งเก็บ จ านวนตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 

ทั้งหมด พบสาร 
(%) 

ชนิดสาร ปริมาณ 
(mg/kg) 

ค่า MRLs(mg/kg) 

มะเขือเทศสีดา แหล่งจ าหน่าย 1  1 (0.55%)  chlorpyriphos   0.08  Codex 0.5  

 
 

  
profenophos  0.06 มกอช. 2  

ผักบุ้งจีน แหล่งจ าหน่าย 1  0 ND  -   -  
คะน้า แหล่งจ าหน่าย 2  0 ND  -   -  

กวางตุ้ง แหล่งจ าหน่าย 3 1 (0.55%) profenophos 1.10  มกอช. 0.5  
เบบี้หางหงส์ แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  
กวางตุ้งไต้หวัน แหล่งจ าหน่าย 2 2 (1.1%) profenophos  0.97 มกอช. 0.5 

 
 

  
chlorpyriphos 0.02 Codex 1  

 
 

  
methidathion 0.22 default 0.01, EU 0.01  

ฟักเขียว แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  
ไชเท้า แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  
ถั่วฝักยาว แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  
มะเขือยาว แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  
มะเขือเปราะ แหล่งจ าหน่าย 1 1 (0.55%) chlorpyriphos 0.01 default 0.01, EU 0.5  

 
 

  
methidathion 0.03 default 0.01, EU 0.01  

ขึ้นฉ่าย แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  

แตงกวา แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  

มะนาว แหล่งจ าหน่าย 1 1 (0.55%) phothiophos 0.23 default 0.01, EU 0.01 

มะละกอฮาวาย แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  

โหระพา แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  
ฝร่ังแป้นสีทอง แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  
กล้วยหอม แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  
กระเจี๊ยบเขียว แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  
พริกขี้หนูแดง แหล่งจ าหน่าย 2 2 (1.1%) chlorpyriphos 0.01-0.13 มกอช. 0.5 

 
หมายเหตุ ND = Not Detect 
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพื้นที่ สวพ.5 ปี 2556 (ต่อ) 
 

ชนิดตัวอย่าง แหล่งเก็บ จ านวนตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 
ทั้งหมด พบสาร 

(%) 
ชนิดสาร ปริมาณ 

(mg/kg) 
ค่า MRLs(mg/kg) 

แคนตาลูป แหล่งจ าหน่าย 1 0 ND  -   -  
หน่อไม้ฝร่ัง แหล่งรวบรวม 28 0 ND - - 
ข้าวโพดฝักอ่อน แหล่งรวบรวม 7 0 ND - - 
มะม่วง แหล่งรวบรวม 4 0 ND - - 
คะน้า แหล่งรวบรวม 3 0 ND - - 
ผักไฮโดรโปรนิกส์ แหล่งรวบรวม 3 1 (0.55%) carbaryl 3.77 default 0.01 

 
 

  
cypermethrin 0.03 default 0.01 

กระเจี๊ยบเขียว แหล่งรวบรวม 2 0 ND - - 
ตะไคร้ แหล่งรวบรวม 1 0 ND - - 
ข่า แหล่งรวบรวม 1 0 ND - - 
กะเพรา แหล่งรวบรวม 1 0 ND - - 
โหระพา แหล่งรวบรวม 1 0 ND - - 
ชะพล ู แหล่งรวบรวม 1 0 ND - - 
ข้าวโพดฝักอ่อน แปลงเกษตร 2 0 ND - - 
ผักไฮโดรโปรนิกส์  แปลงเกษตร 4 1 (0.55%) cypermethrin  1.52 default 0.01 
ผักช ี แปลงเกษตร 4 0 ND - - 
โหระพา แปลงเกษตร 5 0 ND - - 
มะเขือ แปลงเกษตร 3 0 ND - - 
พริก แปลงเกษตร 2 1 (0.55%) carbaryl 0.55 มกอช. 0.5 
กะเพรา แปลงเกษตร 6 0 ND - - 
กระเจี๊ยบเขียว แปลงเกษตร 14 2 (1.1%) carbaryl 0.45-0.60 default 0.01, EU 0.05 
ถั่วฝักยาว แปลงเกษตร 12 0 ND - - 
มะม่วง แปลงเกษตร 6 2 (1.1%) profenofos 0.09-0.14 มกอช. 0.2 
ฝร่ัง แปลงเกษตร 4 0 ND - - 
กล้วยน้ าว้า แปลงเกษตร 2 0 ND - - 
หน่อไม้ฝร่ัง แปลงเกษตร 22 0 ND - - 

 
หมายเหตุ ND = Not Detect 
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพื้นที่ สวพ.5 ปี 2556 (ต่อ) 
 
ชนิดตัวอย่าง แหล่งเก็บ จ านวนตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 

ทั้งหมด พบสาร 
(%) 

ชนิดสาร ปริมาณ 
(mg/kg) 

ค่า MRLs(mg/kg) 

ชะอม แปลงเกษตร 2 0 ND - - 
บวบ แปลงเกษตร 2 0 ND - - 
กวางตุ้ง แปลงเกษตร 1 0 ND - - 
มะระจนี แปลงเกษตร 2 0 ND - - 
ผักบุ้ง แปลงเกษตร 2 0 ND - - 
ตะไคร้ แปลงเกษตร 1 0 ND - - 
ถั่วพู แปลงเกษตร 1 0 ND - - 
มะนาว แปลงเกษตร 1 0 ND - - 
มันเทศ แปลงเกษตร 1 0 ND - - 
สัปปะรด แปลงเกษตร 1 0 ND - - 
หอมแบ่ง แปลงเกษตร 1 0 ND - - 
ข้าวโพดฝักสด แปลงเกษตร 1 0 ND - - 

 

หมายเหตุ ND = Not Detect 
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ตารางท่ี 4  ผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพื้นที่ สวพ.5 ปี 2557 
 

 
ชนิดตัวอย่าง 

 
แหล่งเก็บ จ านวนตัวอย่าง 

 
ผลการวิเคราะห์ 

  
ทั้งหมด พบสาร 

(%) 
ชนิดสาร ปริมาณ 

(mg/kg) 
ค่า MRLs(mg/kg) 

กระเจี๊ยบเขียว แปลงเกษตร 24 0  ND  - - 

 
แหล่งรวบรวม 29 0 ND  - - 

ชมพู ่ แปลงเกษตร 20 15 (75%) chlopyriphos  0.01-0.1 default 0.01, EU 0.05 

 
 

  
dimethoate 0.02 default 0.01, EU 0.02 

 
 

  
phothiophos 0.01 default 0.01 

 
 

  
cypermethrin 0.01-0.04 default 0.01, EU 0.2 

 
 

  
cyhalothrin 0.01 default 0.01, EU 0.05 

 
แหล่งรวบรวม 10 9 (90%) chlopyriphos  0.01-0.1 default 0.01 

 
 

  
dimethoate 0.02 default 0.01 

 
 

  
phothiophos 0.01 default 0.01 

 
 

  
cypermethrin 0.01-0.04 default 0.01 

มะม่วง แปลงเกษตร 17 4 (23.52%) chlopyriphos  0.06 default 0.01, EU 0.05 

 

 

  

cypermethrin 0.01-0.03 มกอช. 0.7 

 

 

  

endosulfan 0.02 Codex 0.5 

 
แหล่งรวบรวม 13 4 (30.76%) cypermethrin 0.01-0.03 มกอช. 0.7 

หน่อไม้ฝร่ัง แปลงเกษตร 20 1 (5%)  cypermethrin 0.02 มกอช. 0.4 

 
แหล่งรวบรวม 16 0 ND  - - 

ถั่วฝักยาว แปลงเกษตร 20 3 (15%) cypermethrin  0.26 มกอช. 0.7 

 
 

  
bifenthrin 0.01-0.07 default 0.01 

 
แหล่งรวบรวม 10 0 ND  - - 

 

หมายเหตุ ND = Not Detect 
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ตารางท่ี 5 ผลการตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพื้นที่ สวพ.5 ปี 2558 
 

 
ชนิดตัวอย่าง 

 
แหล่งเก็บ 

จ านวนตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์ 
ทั้งหมด พบสาร 

(%) 
ชนิดสาร ปริมาณ 

(mg/kg) 
ค่า MRLs(mg/kg) 

กระเจี๊ยบเขียว แปลงเกษตร 22 5 (22.72%) cypermethrin 0.01-0.02 0.05 มกอช.  
    carbaryl 0.47-0.57 default 0.01, 0.01 EU 
    ethion 0.01 default 0.01, 0.01 EU 

 
แหล่งรวบรวม 15 0 ND - - 

ชมพู ่ แปลงเกษตร 1 1 (100%) cypermethrin 0.05 default 0.01, 0.05 EU 
 แหล่งรวบรวม 5 3 (60%) cypermethrin 0.05-0.12 default 0.01, 0.05 EU 

มะม่วง แปลงเกษตร 24 9 (37.50%) cypermethrin 0.02-0.17 0.7 มกอช. 

    cyhalothrin 0.02 0.2 มกอช. 

    ethion 0.01 default 0.01, 0.01 EU 

    phothiophos 0.01 default 0.01, 0.01 EU 

 

แหล่งรวบรวม 10 0 ND - - 

หน่อไม้ฝร่ัง แปลงเกษตร 20 3 (15%) cypermethrin 0.01 0.4 มกอช. 
    methiocarb 0.08-0.09 default 0.01, 0.01 EU 

 
แหล่งรวบรวม 15 0 ND - - 

ถั่วฝักยาว แปลงเกษตร 23 13 (56.52%) cypermethrin  0.01-0.04 0.7 มกอช. 

 
 

  
bifenthrin 0.01 default 0.01, 0.5 EU 

    ethion 0.01 default 0.01, 0.01 EU 

    malathion 0.02 default 0.01, 0.02 EU 

 แหล่งรวบรวม 8 8 (100%) cypermethrin  0.01-0.03 0.7 มกอช. 

 
   bifenthrin 0.01 default 0.01, 0.5 EU 

 
หมายเหตุ ND = Not Detect

 


