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5. บทคัดย่อ  

         การศึกษาการเสื่อมคุณภาพผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช dimethoate omethoate และ 
malathion ในการศึกษาที่ระยะเวลา 2 ปีหรือ 24 เดือน พบว่า สารออกฤทธิ์ในส่วนที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง (26 - 
350C) สารทั้ง 3 ชนิด มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ dimethoate lot.1 lot.2  ลดลง 34.2% และ 62.9% 
ตามล าดับ omethoate lot.1 lot.2 lot.3 ลดลง 12.1% 38.1% และ21.3% ตามล าดับ และ malathion lot.1 
lot.2 lot.3 ลดลง 30.6% 68.7% และ28.7% ตามล าดับ ที่เก็บไว้ที่ อุณหภูมิ 5 0C dimethoate lot.1 lot.2  
ลดลง 8.79% และ 18.4% ตามล าดับ  omethoate lot.1 lot.2 lot.3 ลดลง 0.00% 7.95% และ  6.26% 
ตามล าดับ และ malathion lot.1 lot.2 lot.3 ลดลง 18.4% 7.13% และ 15.3% ตามล าดับ ค่า pHของ สาร
ทั้งหมดมีค่าต่ าและไม่มีการเปลี่ยนแปลงมาก pHเฉลี่ยที่อุณหภูมิห้อง dimethoate lot.1 lot.2  เท่ากับ 2.915 



และ 2.804 ตามล าดับ omethoate lot.1 lot.2 lot.3 เท่ ากับ  2.556 2.342 และ 2.617 ตามล าดับ และ 
malathion lot.1 lot.2 lot.3 เท่ากับ 2.833 2.665 และ2.800 ตามล าดับ pHเฉลี่ยที่ 50C  dimethoate lot.1 
lot.2  เท่ากับ 2.901 และ 2.868 ตามล าดับ omethoate lot.1 lot.2 lot.3 เท่ากับ 2.852 2.807 และ 2.716 
ตามล าดับ และ malathion lot.1 lot.2 lot.3 เท่ากับ 2.785 3.038 และ3.146 ตามล าดับ ปริมาณน้ าเจือปน ที่
อุณหภูมิห้อง dimethoate lot.1 lot.2  มีค่าสูงสุดที่ 0.6640 และ 0.8484 ตามล าดับ และ malathion lot.1 
lot.2 lot.3 มีค่าสูงสุดที่ 0.6568 0.6360 และ 0.6238 ตามล าดับ ที่อุณหภูมิ 50C dimethoate lot.1 lot.2  มี
ค่าสูงสุดที่ 0.6439 และ 0.5755 ตามล าดับ และ malathion lot.1 lot.2 lot.3 มีค่าสูงสุดที่ 0.4312 0.6684 
และ 0.5935 ตามล าดับ และการคงสภาพและการคืนตัวของสารละลายอิมัลชั่นนั้นเกือบทุก lot มีค่าการละลาย
อิมัลชั่นได้หมด (0 ml) เฉพาะ dimethoate lot ที่ 2 เท่านั้นที่เกิดครีม เกิดมากสุด 1.5 ml แต่ก็มีค่าไม่เกินเกณฑ์
ก าหนดมาตรฐาน ของ FAO ซึ่งก าหนดไว้มากสุดที่ 4 ml ทั้งท่ีเก็บใว้ที่อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิ50 C  

         ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เสื่อมคุณภาพ    

Abstract 
           Study on stability of pesticide products : dimethoate omethoate and malathion using 2 
year or 24 month. The results, Active ingradient of pesticide products that keep normal 
temperature (26-350C) were decrease with sisnificant. Dimethoate lot.1 lot.2  decrease 34.2% 
and 62.9%,respectively omethoate lot.1 lot.2 lot.3 decrease 12.1% 38.1% and 21.3%, 
respectively and malathion lot.1 lot.2 lot.3 decrease 30.6% 68.7 แ ล ะ 28.7% respectively and 
keep 50c temperature dimethoate lot.1 lot.2  decrease 8.79% แ ล ะ  18.4% respectively 
omethoate lot.1 lot.2 lot.3 decrease 0.00% 7.95% และ 6.26% respectively and malathion lot.1 
lot.2 lot.3 decrease 18.4% 7.13 and 15.3% respectively.  pH value of all pesticide product was 
low and did not change value. pH value average keep normal temperature :dimethoate lot.1 
lot.2  as 2.915 and 2.804, respectively omethoate lot.1 lot.2 lot.3 as 2.556 2.342 and 2.617 
respectively and malathion lot.1 lot.2 lot.3 as 2.833 2.665 and2.800, respectively. pH value 
average keepl 50C : dimethoate lot.1 lot.2  as 2.901 and 2.868 respectively omethoate lot.1 
lot.2 lot.3 as 2.852 2.807 and 2.716 respectively and malathion lot.1 lot.2 lot.3 as 2.785 3.038 
and 3.146, respectively. Water content keep normal temperature : dimethoate lot.1 lot.2  were 
maximun as 0.664 and 0.8484 respectively and malathion lot.1 lot.2 lot.3 were maximun as 
0.6568 0.6360 and 0.6238, respectively. Water content keep 50C dimethoate lot.1 lot.2 were 
maximun as 0.6439 and 0.5755 respectively and malathion lot.1 lot.2 lot.3 were maximun as 
0.4312 0.6684 and 0.5935 respectively. Lasty, emulsion stability and re-emulsification of all 
pesticide product lot did not found  cream and free oil (0 ml). Hower,  dimethoate lot 2 has 



reaction that was cream 1.5 ml but the value accept by FAO specification (maximum 4 ml) and 
temperature did not different.  
keyword : pesticide product  stability   

6.  ค าน า          
 ประเทศไทยมีการใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเป็นจ านวนมาก เห็นได้จากสถิติการน าเข้า
สารเคมีของประเทศที่มีการน าเข้าเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยสารก าจัดแมลง ปี 2558 น าเข้า 12,927 ตัน ปี 2559 น าเข้า 
16,056 และ ปี 2560 น าเข้า 21,601 ตัน (ส านักงานเศรษกิจการเกษตร, ออนไลน์) เนื่องจากประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรม ปัจจุบันเกษตรกรประสบปัญหาอย่างมากในขั้นตอนการผลิต ผลิตผลทางการเกษตรอัน
เนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องจากผลกระทบด้านต่างๆทั้งทางด้านสภาพ
อากาศ ปัญหาการเสื่อมจากการใช้ทรัพยากรที่ดิน หรือแม้แต่น าทรัพยากรที่มีไปใช้ผิดประเภทอันส่งผลกระทบต่อ
ผลผลิตทางการเกษตรกร ท าให้เกษตรกรต้องเผชิญกับโรคและแมลงมากขึ้นจึงยากที่เกษตรกรจะหลีกเลี่ยงการใช้
วัตถุอันตรายทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและรักษาคุณภาพของผลผลิต คุณสมบัติและรูปแบบสูตรผสม
ของผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่วางจ าหน่ายจะมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ เพราะว่าแต่ละสูตรผสมจะ
เหมาะกับการใช้งานไม่เหมือนกัน เช่น สูตรผสมสารละลายน้ ามันเข้มข้น( EC) หรือ สารละลายเข้มข้น (SL) จะต้อง
ท าการผสมน้ าก่อนใช้จึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่วน สูตรผสมสารเม็ด  (GR) เป็นสูตรที่ใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้อง
ละลายน้ า เป็นต้น (กลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 2551)  แต่อย่างไรตามการใช้ผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชใน
ปริมาณมากเกินไปหรือน้อยเกินไป จะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือตัวผู้ใช้สารเคมี อีกทั้งการใช้สารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชปริมาณไม่ถึงจุดที่ก าจัดศัตรูพืชได้จะท าให้ศัตรูพืชเกิดความต้านทานและไม่สามารถก าจัดได้ 
อาจต้องใช้ปริมาณเพ่ิมข้ึนหรือต้องใช้สารชนิดใหม่ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อศัตรูธรรมชาติในระบบนิเวศเกษตรนั้น  
ดังนั้นเพ่ือเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชให้มีปริมาณตรงตามที่ขึ้นทะเบียนไว้และให้
ใช้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้จัดท างานวิจัยเพ่ือศึกษาการเสื่อมสภาพผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช โดย
ท าการศึกษาการเสื่อมคุณภาพผลิตภัณฑ์สารก าจัดแมลง 3 ชนิด คือ dimethoate omethoate และ malathion 
เนื่องจากสถิติการตรวจวิเคราะห์สารทั้ง 3 ชนิด หลังการขึ้นทะเบียน มีการพบว่ามีการผิดมาตรฐานมากท่ีสุด และ
เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพของสารให้ได้ปริมาณตามข้อก าหนดขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
และองค์การอนามัยโลก (FAO and WHO specification for Pesticides) โดยท าการตรวจสอบทั้งปริมาณสาร
ออกฤทธิ์ และคุณสมบัติทางเคมี -ทางกายภาพ เช่น ปริมาณน้ าเจือปน ปริมาณกรด-ด่าง หรือ pH  ไดเมโทเอต 
(dimethoate) โอเมโทเอต (omethoate) ต่างเป็นสารก าจัดแมลงและไรในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ประเภทดูด
ซึม ออกฤทธิ์ได้ทั้งในทางสัมผัสและกินตาย (cholinesterase inhibitor) ส่วน มาลาไทออน (malathion) เป็น
สารก าจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ออกฤทธิ์ในการส าผัสมากกว่ากินตายและเป็นสารก าจัดไรได้ด้วย (ปรีชา, 
2537) อีกทั้งยังมีกลิ่นเฉพาะตัวที่สัตว์ไม่ชอบ คือมีกลิ่นคล้ายฝรั่งเน่า สารในกลุ่มนี้มีสมบัติในการสลายตัวได้ง่ายใน
สิ่งแวดล้อม พืชและสัตว์ โดยที่ malathion และ omethoate สลายตัวในสัตว์ได้ภายใน 24 48 ชั่วโมง ตามล าดับ 
อีกทั้งยังเกิดปฏิกิริยาทางเคมีต่างๆได้ง่ายในสิ่งแวดล้อม เช่น การเกิดไฮโดไรซิส (Hydrolysis) กับน้ า เป็นต้น 
(Anonymous. 1993) ดังนั้น เพ่ือเป็นหลักประกันว่าเกษตรกรจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช 



ดังกล่าว อย่างมีคุณภาพ มีปริมาณสารออกฤทธิ์ตรงตามที่ระบุบนฉลาก ลดปัญหาสารคุณภาพต่ าหรือใช้ไม่ได้ผล 
นอกจากนี้ยังเป็นการเฝ้าติดตามสารเคมีที่ไม่ได้มาตรฐานออกไปจากท้องตลาด ซึ่งหน่วยงานต่างๆของกรมวิชาการ
เกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ในฐานะผู้ก ากับดู แลมาตรฐานผลิตภัณฑ์
สารป้องกนัก าจัดศัตรูพืชได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก 
7.  วิธีด าเนินการ                          
- อุปกรณ์    

1. เเครื่อง Gas liquid Chromatograph (GLC) มีตัวตรวจวัดชนิด Flame Ionization Detector (FID)  
2. เครื่อง High Performance liquid Chromatograph (HPLC) มีตัวตรวจวัดชนิด Diode Array  

Detector (DAD)  
3. เครื่องชั่ง ความละเอียด 4 ต าแหน่ง (ชั่งได้ระดับ 0.1 มิลลิกรัม) ผ่านการสอบเทียบ 
4. เครื่อง ultrasonic bath 
5. ขวดปริมาตร ขนาด 10 25 และ 100 มิลลิลิตร (class A) ผ่านการสอบเทียบ 
6. ขวด Vial พร้อมฝาปิด ขนาด 2 มิลลิลิตร 
7. เครื่องวัด pH เครื่องวิเคราะห์ปริมาณกรด-ด่าง เครื่องไตเตรตอัตโนมัติ 
8. เครื่องวัดปริมาณน้ า Karl Fischer titrator  
9. กระบอกตวง ขนาด 100 250 มิลลิลิตร  
10. filter ขนาด 0.22 ไมโคเมตร 

- สารเคมี 
1.สารมาตรฐาน dimethoate, omethoate และ malathion 

2.ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ dimethoate 40% W/V EC, omethoate 50% W/V SL และ malathion 83% W/V EC 

3. acetone ชนิด AR grade Tetrahydrofuran (THF) และ methanol ชนิด HPLC grade 
4. น้ าปราศจากไอออน (deionization water, DI) 
5. ชุดน้ ายา Karl Fischer titration และ pH 

- วิธีการ 

 1. เก็บตัวอย่างของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจากแหล่งผลิตที่ผลิตใหม่หรือผลิตมาไม่เกิน 3 เดือน แล้วท า

การแบ่งตัวอย่างแต่ละสารออกเป็น 2 ชุด เก็บใส่ขวดขนาด 20 มิลลิลิตร อย่างน้อยชุดละ 8 ขวด แคปปิดผาให้

สนิทแล้วน าชุดตัวอย่างไปเก็บไว้ที่ชั้นที่เตรียมใว้ โดยชุดที่หนึ่งเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง และชุดที่สองเก็บไว้ที่ อุณหภูมิ 

5 องศาเซลเซียส ติดหมายเลข 1-8 วิเคราะห์หาสารออกฤทธิ์ และสมบัติทางเคมีกายภาพเริ่มต้น จากนั้นน า

ตัวอย่างมาวิเคราะห์ทุกๆ 3 เดือน หนึ่งขวดต่อการวิเคราะห์หนึ่งครั้ง เป็นเวลา 24 เดือน หรือ 2 ปี พร้อมบันทึก

อุณหภูมิห้องเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีและกายภาพ 



           2. ท าการตรวจสอบคุณภาพของสารตัวอย่าง โดย การวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์ และทางเคมี

กายภาพ  

  2.1 วิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ dimethoate และ malathion ใช้ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร 
วิเคราะห์ด้วยเทคนิค GLC-FID โดยมีขั้นตอนดังนี้  

  2.1.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานโดยชั่งสารมาตรฐาน dimethoate และ malathion ให้มีความเข้มข้น
สารออกฤทธิ์ 1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จ านวน 2 ซ้ า ในขวดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติม acetone (ส าหรับ 
dimethoate) และ THF (ส าหรับ malathion) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปเขย่าด้วยเครื่อง ultrasonic 
bath 5 นาท ีตั้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วปรับปริมาตร แบ่งใส่ Vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 

2.1.2 เตรียมสารละลายตัวอย่างโดย ชั่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างแต่ละชนิด ให้มีความเข้มข้นสารออกฤทธิ์ 1.0 
มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จ านวน 3 ซ้ า ในขวดวัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร จากนั้นเติม acetone ปริมาตร 15 
มิลลิลิตร จากนั้นน าไปเขย่าด้วยเครื่อง ultrasonic bath 5 นาที ตั้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง ปรับปริมาตร แบ่งใส่ 
Vial ขนาด 2 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่อง GLC 

2.1.3 เตรียมสภาวะเครื่อง GLC ปรับค่าอัตราการไหลของก๊าชในการวิเคราะห์ดังนี้ 
H2 อัตราการไหล 40.0 มิลลิลิตรต่อนาที 
Air อัตราการไหล 450.0 มิลลิลิตรต่อนาที 
 N2 อัตราการไหล 45.0 มิลลิลิตรต่อนาท ี

โดยด าเนินการปรับสภาวะเครื่องในการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์แต่ละชนิดแสดงดัง ตารางที่ 1 



Table 1 condition GLC for analytical active ingradient of clomazone and pendimethalin  

Active 

ingredient 

column Oven 

(C) 

Injector 

(C) 

Detector 

(C) 

Split ratio Flow rate 

(ml/min) 

Run time 

(min) 

dimethoate HP-5 210 280 280 50:1 2 4 

malathion HP-5 240 260 300 50:1 2 4 

 
2.1.4 น าขวด Vial จากข้อ 2.1.1 กับ 2.1.2 ไปท าการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GLC ตามสภาวะของ

แต่ละสาร ก่อนท าการวิเคราะห์ตามข้อ 2.1.3 หาค่า relative percent different (%RPD) ก่อนเพ่ือให้แน่ใจว่าได้
สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ โดยที่ค่า %RPD ต้องไม่เกิน 3% จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ต่อไป  โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับกราฟมาตรฐาน (stardard) ของสารแต่ละชนิด จะได้เปอร์เซนต์ของปริมาณสารออกฤทธิ์ในแต่
ละตัวอย่างผลิตภัณฑ์  

2.2 วิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ omethoate ใช้ความเข้มข้น 1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร วิเคราะห์ด้วยเทคนิค 
HPLC-DAD โดยมีขั้นตอนดังนี้  

 2.2.1 เตรียมสารละลายมาตรฐานโดยชั่งสารมาตรฐาน  omethoate ให้มีความเข้มข้นสารออกฤทธิ์ 
ประมาณ 1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จ านวน 2 ซ้ า ในขวดวัดปริมาตรขนาด 10 มิลลิลิตร จากนั้นเติม methanol 
ปริมาตร 5 มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยเครื่อง ultrasonic bath 5 นาที ตั้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วปรับปริมาตร
ด้วย methanol  ใส่ขวด vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 

 2.2.2 เตรียมสารละลายตัวอย่างโดย ชั่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างแต่ละชนิด ให้มีความเข้มข้นสารออกฤทธิ์ประมาณ 
1.0 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร จ านวน 3 ซ้ า ในขวดวัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร จากนั้นเติม methanol ปริมาตร 15 
มิลลิลิตร น าไปเขย่าด้วยเครื่อง ultrasonic bath 5 นาที ตั้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง แล้วปรับปริมาตรด้วย 
methanol กรองด้วย filter ขนาด 0.22 µm ใส่ขวด vial ขนาด 2 มิลลิลิตร  

    2.2.3 เตรียมสภาวะเครื่อง HPLC โดยปรับสภาวะเครื่องในการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์แต่ละชนิดแสดงดัง 
ตารางที่ 2 

 

Table 2 condition HPLC for analytical active ingradient of omethoate 

Active 

ingredient 

Mobile 

phase 

 

column Mobile 

phase 

(ratio) 

Tempera 

ture 

(C) 

Wave 

leanth 

Flow rate 

(ml/min) 

Stop 

time 

(min) 



remark *MeOH = methanol 

omethoate H2O:MeOH C-18 90:10 - 220 1.0 8 



       2.2.4 น าขวด Vial จากข้อ 2.2.1 กับ 2.2.2 ไปท าการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC ตามสภาวะ
ของแต่ละสาร ก่อนท าการวิเคราะห์ตามข้อ 2.2.3 หาค่า Relative percent different (%RPD) ก่อนเพ่ือให้แน่ใจว่า
ได้สภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์โดย ที่ค่า %RPD ต้องไม่เกิน 3% จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ต่อไป  โดย
วิเคราะห์ข้อมูลเทียบกับสารมาตรฐาน (starndard) ของสารแต่ละชนิด จะได้เปอร์เซนต์ของปริมาณสารออกฤทธิ์ในแต่
ละตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 
       2.3 การตรวจสอบปริมาณน้ าเจือปน 
              ตรวจสอบปริมาณน้ าด้วย Karl Fischer Method ตาม MT 30.5 CIPAC J ใช้สาร imidazole และไต
เตรตหาปริมาณน้ าโดยใช้เครื่อง auto-titrator มีข้ันตอนดังนี้ 
                     1) ท า pre-titration ใส่สาร solvent หรือ dried methanol จนท่วมปลาย Pt-electrode 
แล้วไตเตรตเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณน้ าที่มีก่อนการวิเคราะห์ 
                     2) ท า Standardization โดยเติมสาร di-sodium tatrate dehydrate ให้ได้น้ าหนักท่ีแน่นอนที่
ระดับ 0.1 มิลลิกรัมประมาณ 0.2-0.25 มิลลิกรัม (W1) ท าการไตเตรตจนได้ปริมาตรสารที่จุดยุติ (V1) แล้วถ่าย
สารละลายทิ้ง 
                     3) วิเคราะห์หาปริมาณน้ าในตัวอย่างด้วยการท า Pre-titration ก่อนแล้วเติมตัวอย่างที่ทราบ
น้ าหนักที่แน่นอน (W2) ลงไปแล้วท าการไตเตรตจนได้ปริมาตรสารที่จุดยุติ (V2) 
                       ค านวณหาปริมาณน้ าในตัวอย่างดังนี้ 
                                 % water     = (15.66 x W1 x 1000 x V2) 
                                                     (100 x V1 x W2) 
หมายเหตุ การวิเคราะห์ผล Karl Fischer จะประมวลผลอัตโนมัติ 
 3. ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ท าการตรวจสอบคุณสมบัติความเป็นกรด-ด่างหรือ pH   

3.1 การ pH 
การตรวจสอบค่า pH ตาม MT 75.3 CIPAC J โดยการชั่งตัวอย่าง 1 กรัม ใส่ลงในน้ า DI แล้วปรับ

ปริมาตรเป็น 100 มิลลิลิตร เขย่าให้เข้ากัน ตั้งทึ้งไว้ประมาณ 1 นาที แล้ววัดค่า pH ของสารละลาย 
  

      3.2 การตรวจสอบคุณสมบัติการคงสภาพและการคืนตัวของการละลายอิมัลชั่น 
           ท าการตรวจสอบโดยวิธี MT 36.5 CIPAC K โดยค่อยๆเติมตัวอย่างตามสัดส่วนใช้งานที่ระบุ หรือ 5 ml 
แล้วเติม standard water D จนถึงขีด 100 จากนั้นปิดจุก และพลิกกระบอกตวง 180 0 กลับไป-มา 10 ครั้ง ตั้ง
ทิ้งใว้และอ่านค่าการแยกตัวที่เวลา 0.5 2 และ 24 ชั่วโมง แล้วพลิกกระบอกตวง 1800 กลับไป-มา 10 ครัง้ เพ่ือให้
เกิดการคืนตัวของอิมัลชั่น ตั้งทิ้งไว้ ดูการแยกตัวที่ 0.5 ชั่วโมง 
 4. การค านวณพารามิเตอร์ต่างๆในการทดลอง 

4.1 การหา Relative percent different (%RPD) 
  ( Max – Min) x100 



%RPD = Mean  

            สารละลายมาตรฐานทั้ง 2 ซ้ า ต้องมีค่า%RPD ไม่เกิน 3% โดยใช้ค่า response factor ในการค านวณ 



การหาค่า response factor   =  น้ าหนัก x Purity  หรือ  f  =  S x P 
         Peak area      Hs 

S =  น้ าหนักของสารมาตรฐาน (mg) 
P =  เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ของสารมาตรฐาน 
Hs =  พ้ืนที่ใต้พีคของสารละลายมาตรฐาน 

4.2 การค านวณหาปริมาณสารออกฤทธิ์ (A.I.) ดังสมการต่อไปนี้ 
ตัวอย่าง เช่น  A.I.   =   Hw x f 

                  W 
Hw =  พ้ืนที่ใต้พีค หรือ ความสูงของพีคของสารละลายตัวอย่าง 
F =  ค่าเฉลี่ย response factor 
W =  น้ าหนักของสารตัวอย่าง หน่วยเป็น (mg) 

 เวลาและสถานที่ท าการทดลอง   ตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงาน  
                                         พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพวัตถุมีพิษการเกษตร  
                                       กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทาง 
                                        การเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

1. การเก็บตัวอย่างจาก dimethoate omethoate และ malathion จากแหล่งผลิต และบันทึกข้อมูล

พ้ืนฐานของตัวอย่างผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร  ได้แก่ ล็อตที่ผลิต ชื่อสามัญ วันผลิต และสูตรความ

เข้มข้น ประสิทธิภาพสารเริ่มต้นได้รายละเอียด ดังตาราง 3 

 

ตารางที่ 3  สารออกฤทธิ์ คุณภาพทางเคมีและกายภาพในระยะเริ่มต้น 
ช่ือสาร Lot.  

วันผลิต 
A.I.เริ่มต้น 
(%W/V) 

A.I. ที่ อบ 540C 
(%W/V) 

pH ปริมาณน้ า
เจือปน 

ค่าอิมัลชัน หมายเหตุ 

Dimethoate 
40% EC Lot.1 

020759 42.6 39.5 2.664 0.194 ไม่เกดิครีม 
ไม่มีน้ ามัน 

 

Dimethoate 
40% EC Lot.2 

150759 41.8 38.2 2.741 0.4775 ไม่เกดิครีม 
ไม่มีน้ ามัน 

 

Omethoate 
50% SL Lot.1 

040759 51.3 49.5 2.340 -   

Omethoate 
50% SL Lot.2 

110759 52.8 49.8 2.360 - -  

Omethoate 
50% SL Lot.3  

020659 52.7 50.2 2.438 - -  

Malathion 020759 85.0 83.2 3.019 0.0838 ไม่เกดิครีม  



83% EC Lot.1 ไม่มีน้ ามัน 
Malathion 
83% EC Lot.2 

120759 78.5 78.1 2.441 0.3746 ไม่เกดิครีม 
ไม่มีน้ ามัน 

 

Malathion 
83% EC Lot.3 

010659 82.5 82.1 3.040 0.3922 ไม่เกดิครีม 
ไม่มีน้ ามัน 

 

        จากการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เริ่มต้น พบว่าปริมาณสารออกฤทธิ์ dimethoate lot.1 lot.2 ได้ค่า 

A.I. เท่ากับ 42.6% และ 41.8% และหลังอบที่อุณหภูมิ 54 0C เป็นเวลา 14 วัน ได้ค่า A.I. เท่ากับ 39.5% และ 

38.2% ซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 38.0 – 44.0 omethoate lot.1 lot.2 lot.3 ได้ค่า A.I. เท่ากับ 51.2% และ 

52.8%  52.7% และหลังอบที่อุณหภูมิ 54 0C เป็นเวลา 14 วัน ได้ค่า A.I. เท่ากับ 49.5% 49.8% และ50.2% ซึ่ง

ค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 47.5 – 52.5 และ malathion lot.1 lot.2 lot.3 ได้ค่า A.I. เท่ากับ 85.0% 78.5%  และ

82.5% และหลังอบที่อุณหภูมิ 54 0C เป็นเวลา 14 วัน ได้ค่า A.I. เท่ากับ 83.2% 78.1% และ82.1%  ซึ่งค่า

มาตรฐานอยู่ระหว่าง 80.5 – 85.5 และสมบัติทางเคมี ค่า pH  dimethoate lot.1 lot.2 ได้เท่ากับ 2.664 และ 

2.741 omethoate lot.1 lot.2 lot.3 ได้เท่ากับ 2.340 2.360  และ 2.438 และ malathion lot.1 lot.2 lot.3 

ได้เท่ากับ 3.019 3.441  และ 3.040 จะพบว่าค่า pH มีค่าต่ ามากแต่อย่างไรก็ตามใน FAO Specification ไม่ได้

ก าหนดเกณฑ์ของค่า pH ไว้ จึงไม่สามารถก าหนดเกณฑ์ให้ได้ ปริมาณน้ าเจือปน dimethoate lot.1 lot.2 ได้

เท่ากับ 0.194 และ 0.4775 และ malathion lot.1 lot.2 lot.3 ได้เท่ากับ 0.0838 0.3746  และ 0.3922  l

ส าหรับปริมาณน้ าเจือปน FAO Specification ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ของค่าปริมาณน้ าเจือปน  ใว้ จึงไม่สามารถ

ก าหนดเกณฑ์ให้ได้เช่นกัน และค่าการคงสถาพและการคืนตัวของสารละลายอิมัลชั่น สารทุกชนิดค่าเริ่มต้นไม่เกิด

ครีม และน้ ามันทั้งหมด ส าหรับค่าสารละลายอิมัลชั่นนั้น FAO Specification ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไว้ทั้ง 

dimethoate เกิดครีมได้ไม่เกิน 4.0 มิลลิเมตร น้ ามันไม่เกิน 0.5 และ malathion กิดครีมได้ไม่เกิน 4.0 มิลลิเมตร 

น้ ามันไม่เกิน 0.5 

2. การศึกษาการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ 

 ท าการศึกษาการเสื่อมสภาพของสารทั้งสามชนิดโดยการวิเคราะห์ค่าสารออกฤทธิ์ค่า 

สมบัติทางเคมีกายภาพ ทุกๆ 3 เดือน จากผลการทดลอง พบว่า ค่าปริมาณสารออกฤทธิ์มีแนวโน้มลดลงในเดือนที่ 

6 โดยที่ dimethoate lot.1 lot.2  ลดลง 34.2% และ 62.9% ตามล าดับ omethoate lot.1 lot.2 lot.3 ลดลง 

12.1% 38.1%และ21.3% ตามล าดับ และ malathion lot.1 lot.2 lot.3 ลดลง 30.6% 68.7% และ28.7% 

ตามล าดับ เมื่อถึง 24 เดือน ส าหรับที่เก็บไว้ที่อุณหภูมห้อง ที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 5 0C dimethoate lot.1 lot.2  

ลดลง 8.79% และ 18.4% ตามล าดับ  omethoate lot.1 lot.2 lot.3 ลดลง 0.00% 7.95% และ  6.26% 



ตามล าดับ และ malathion lot.1 lot.2 lot.3 ลดลง 18.4% 7.13% และ 15.3% ตามล าดับ จะพบว่าที่เก็บที่

อุณหภูมิ 50 C สารออกฤทธิ์จะเสื่อมสภาพน้อยกว่า  ดังกราฟท่ี 1 และ 2 
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ค่า A.I. อุณหภูมิห้อง ( 26 - 35 oC)
Dimethoate ปี 2561(24 เดือน)

dimethoate1
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omethoate2
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กราฟท่ี 1 ค่าปริมาณสารออกฤทธิ์ (A.I.) ของผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช dimethoate omethoate และ 
malathion ที่อุณหภูมิห้อง 
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ค่า A.I. อุณหภูมิ 5 oC
Dimethoate ปี 2561 (24 เดือน)

dimethoate1

dimethoate2

omethoate1

omethoate2

omethoate3

malathion1

malathion2

malathion3

กราฟที่ 2 ค่าปริมาณสารออกฤทธิ์ (A.I.) ของผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช dimethoate omethoate และ 

malathion ที่อุณหภูมิ 5 0C 

         ส าหรับค่า pH ทั้งที่เก็บที่อุณหภูมิห้องและที่ 50 C ค่า pHของ สารทั้งหมดมีค่าต่ าและไม่มีการเปลี่ยนแปลง

มาก จึงพิจารณาจากค่า pHเฉลี่ย โดยที่อุณหภูมิห้อง dimethoate lot.1 lot.2  เท่ากับ 2.915 และ 2.804 

ตามล าดับ omethoate lot.1 lot.2 lot.3 ค่า pH เท่ากับ 2.556 2.342 และ 2.617 ตามล าดับ และ malathion 

lot.1 lot.2 lot.3 เท่ ากับ  2.833 2.665 และ2.800 ตามล าดับ  pHเฉลี่ ยที่  50C  dimethoate lot.1 lot.2  

เท่ ากั บ  2.901 และ 2.868ตามล าดั บ  omethoate lot.1 lot.2 lot.3 เท่ ากั บ  2.852 2.807 และ  2.716 

ตามล าดับ และ malathion lot.1 lot.2 lot.3 เท่ากับ 2.785 3.038 และ3.146 ตามล าดับ ดังกราฟที่ 3 และ 4 



 

กราฟที่ 3 ค่า pH ของผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช dimethoate omethoate และ     
            malathion ที่อุณหภูมิห้อง 

กราฟที่ 4 ค่า pH ของผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช dimethoate omethoate และ malathion ที่
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 

           ค่าปริมาณน้ าเจือปน dimethoate lot.1 lot.2  มีค่าสูงสุดที่ 0.664 และ 0.8484 ตามล าดับ และ 

malathion lot.1 lot.2 lot.3 มี ค่ า สู งสุ ด ที่  0.6568 0.6360 แ ล ะ  0.6238 ต าม ล า ดั บ  ที่ อุ ณ ห ภู มิ  50C 

dimethoate lot.1 lot.2  มีค่าสูงสุดที่ 0.6439 และ 0.5755 ตามล าดับ และ malathion lot.1 lot.2 lot.3 มี

ค่าสูงสุดที่ 0.4312 0.6684 และ 0.5935 ตามล าดับ จากกราฟที่อุณหภูมิห้อง มีค่าค่อยๆเพ่ิมขึ้น แต่ที่อุณหภูมิที่ 

50C ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม ค่าปริมาณน้ าเจือปน ไม่ได้ถูกก าหนดใน spec FAO จึงไม่

สามารถประเมินได้แน่ชัดว่าจะมีผลกับ A.I ผลการทดสอบ แสดงได้ดัง กราฟที่ 5 และ 6 



 
กราฟที่ 5 ค่าปริมาณน้ าเจือปน ของผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช dimethoate omethoate  

            และ malathion ที่อุณหภูมิห้อง 

 
กราฟที่ 6 ค่าปริมาณน้ าเจือปน ของผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช dimethoate omethoate  

             และ malathion ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส 

        ส าหรับการคงสภาพและการคืนตัวของสารละลายอิมัลชั่นนั้น ส่วนเกือบทุก lot มีค่าการละลายอิมัลชั่นได้

หมด (0 ml) คือ ไม่เกิดครีมและน้ ามันเลย มีเฉพาะ dimethoate lot ที่ 2 เท่านั้นที่เกิดครีม เกิดมากสุด 1.5 ml 

แต่ก็มีค่าไม่เกินเกณฑ์ก าหนดมาตรฐาน ของ FAO ซึ่งก าหนดไว้มากสุดที่ 4 ml ทั้งที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องและ

อุณหภูมิ 50 C ดังกราฟที่ 7 c]t 8 

 
 



 
กราฟที่ 7 ค่าปริมาณน้ าเจือปน ของผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช dimethoate omethoate  
            และ malathion ที่อุณหภูมิห้อง 

 

 
กราฟที่ 8 ค่าปริมาณน้ าเจือปน ของผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช dimethoate omethoate  

               และ malathion ที่ 50C 

9.    สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

          จากการศึกษาการเสื่อมคุณภาพผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช dimethoate omethoate และ 
malathion ในการศึกษาที่ระยะเวลา 24 เดือน นั้นสารออกฤทธิ์ทั้ง 3 ชนิด ในส่วนที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องมีแน้ว
โน้มลดลงอย่างมีนัยส าคัญ แต่ส าหรับที่เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 5 0C ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากจนถึงระดับต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน ส าหรับค่า pH สารทั้งหมดมีค่า pH ค่อนข้างต่ า คือมีค่าต่ ากว่า 4 แต่อย่างไรก็ตามไม่พบข้อมูลว่า pH ที่
ต่ ามีผลอย่างไรกับสารทั้ง 3 ชนิด และยังพบว่า omethoate จะมีเสถียรภาพดีที่ค่า pH ต่ า ปริมาณน้ าเจือปน ที่
อุณหภูมิห้องจะพบว่าปริมาณน้ าจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ แต่ที่อุณหภูมิ 50 C มีการเปลี่ยนแปลงไม่มาก อย่างไรก็ตามทั้ง 
dimethoate และ malathion เป็นสูตร น้ ามันเข้มข้น  (EC) การมีน้ าปริมาณมากเกินไปจะท าให้มีผลต่อ
เสถียรภาพของสารออกฤทธิ์ จึงท าให้สารออกฤทธิ์ทั้งสองมีค่าลดลงนั้นเอง และการทดสอบสมบัติทางกายภาพ 



การคงสภาพและการคืนตัวของสารละลายอิมัลชั่นนั้น สารส่วนใหญ่มีค่าการละลายได้หมด คือ ไม่ เกิดครีมและ
น้ ามันเลย พบเพียงแต่ dimethoate lot ที่ 2 เท่านั้นที่เกิดครีม แต่ก็มีค่าไม่เกินเกณฑ์ก าหนดมาตรฐาน ของ FAO 
ซึ่งก าหนดไว้มากสุดที่ 4 ml ทั้งที่เก็บใว้ที่อุณหภูมห้อง และ อุณหภูมิ 50 C แสดงว่าสารทุก lot มีการละลายสาร
ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
            จากผลการทดสอบตัวอย่างทั้งหมด ตัวอย่างที่พบว่ามีค่าลดลงมากที่สุดคือ dimethoate lot ที่ 2 ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากการใช้สารเติมเต็ม (สารไม่ออกฤทธิ์) ในแต่ละ lot การผลิตที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากได้มาจากแหล่ง
ผลิตคนละแหล่ง สารที่เพ่ิมเข้าไปใน lot ที่สองอาจจะเป็นสารที่ไม่คงทนต่อสภาวะแวดล้อมของประเทศไทย ที่มี
อุรหภูมิเฉลี่ยที่สูง (ประมาณ 350C) จะพบว่าทุก lot สารที่น ามาทดสอบ ที่อุณหภูมิห้อง (26-350C) จะมีผลท าให้
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆเปลี่ยนแปลงมากกว่าที่อุณหภูมิ 50C ที่เห็นได้ชัดคือสารออกฤทธิ์มีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง และ
สภาพอากาศก็มีผลต่อปริมาณน้ าเจือปนที่มากข้ึนด้วย 
       ในการท าการวิจัยครั้งต่อไปจะต้องมุ่งศึกษาอุณหภูมิและใช้เครื่องมือวัดแทนการจดด้วยมือ และภาชนะที่ใช้
เก็บตัวอย่างควรปิดฝาให้สนิทเก็บไว้ที่เหมาะสมเพ่ือกันให้น้ าเข้าไปได้น้อยที่สุด และศึกษาสมบัติของสารที่จะศึกษา
เป็นอย่างดีเพ่ือจะได้ก าหนดพารามิเตอร์ต่างๆที่จะศึกษาต่อไป 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 1. สามารถเผยแพร่ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งเกษตรกรผู้ใช้และร้านจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช
, dimethoate omethoate และ malathion 
         2. เป็นขอ้มูลสนับสนุนในการเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ผ่าน
การข้ึนทะเบียนแล้วของผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตรข้างต้น  
          3. น าไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุมคุณภาพส าหรับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตรายทางการเกษตร พ.ศ.2535 และเพ่ิมเติม พ.ศ.2551 เพ่ือการก ากับดูแลคุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
ทางการเกษตรข้างต้น  
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