
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

 1.  ชุดโครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาพืชเศรษฐกิจเฉพาะพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง 

 2.  โครงการวิจัย  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกชีในภาคใต้ตอนล่าง 
      กิจกรรม   วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพริกชีในภาคใต้ตอนล่าง 
      กิจกรรมย่อย  การวิจัยและพัฒนาการปนเปื้อนและการใช้สารก าจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัย 

ในพริกชี  
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ระยะเวลาการพ่นสารก าจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยต่อการตกค้างในพริกชี 

      ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  Duration of harvest after spraying pesticide for safety  
        of residues in Chilli. 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นางสาวสาวิตรี  เขมวงศ์       ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 8  

ผู้ร่วมงาน    นางสาวนันทิการ์  เสนแก้ว ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 8 

5. บทคัดย่อ    
การศึกษาการสลายตัวของสารเคมีทางการเกษตร 6 ชนิด  คือ dimethoate, malathion, 

chlorpyrifos, ethion, cypermethrin และ dicofol ในพริกชี โดยได้ท าการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนสิงหาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบ 
RCB (Randomized Complete Block) ซึ่งแต่ละการทดลองมี 4 ซ้ า (replication) แต่ละซ้ ามี 6 กรรมวิธี 
(treatment) ได้แก่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยวตัวอย่างพริกชีมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ 0 วัน (3 ชั่วโมง
หลังจากพ่นสารเคมี), 3, 6, 9, 12 และ 15 วัน หลังจากพ่นสารเคมีครั้งสุดท้าย สุ่มเก็บตัวอย่างพริกไปตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างโดยใช้เทคนิคทางแก๊ซโครมาโตรกราฟฟี ณ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
สารพิษตกค้าง กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 พบ
ปริมาณสาร dimethoate ตกค้างในพริกมีค่าเฉลี่ย 11.66, 2.70, 0.72, 0.20, 0.10 และ 0.03 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ปริมาณสาร malathion ตกค้างในพริกมีค่าเฉลี่ย 7.97, 0.88, 0.17, 0.05, 0.03 และ 0.05 
มิลลิกรัม/กิโลกรัมปริมาณสาร chlorpyrifos ตกค้างในพริกมีค่าเฉลี่ย 3.08, 1.14, 0.73, 0.41, 0.29 และ 
0.23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณสาร ethion ตกค้างในพริกมีค่าเฉลี่ย 9.27, 5.43, 3.91, 2.47, 1.92 และ 
1.43 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ปริมาณสาร cypermethrin ตกค้างในพริกมีค่าเฉลี่ย 5.03, 4.37, 3.45, 2.82, 1.47 
และ 0.93 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณสาร dicofol ตกค้างในพริกมีค่าเฉลี่ย 8.22, 6.67, 4.42, 4.05, 
2.63 และ 0.66 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากข้อมูลการตกค้างที่ตรวจพบสามารถสร้างสมการถดถอย และ
ประมาณระยะที่ควรเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากพ่นสารครั้งสุดท้ายของแต่ละสาร  คือ dimethoate, 
malathion, chlorpyrifos, ethion, cypermethrin และ dicofol ในเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 8, 10, 9, 8, 
15 และ 12 วันตามล าดับ 
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6. ค าน า                              
พริกเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่มีส าคัญในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง เนื่องจากเกษตรกรนิยมปลูกเพ่ือเสริม

รายได้ และปัญหาการพบสารตกค้างทางการเกษตรจากกระบวนการผลิต ก็เป็นอีกปัญหาที่ส าคัญและตรวจพบได้
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้สารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชมาช่วยในกระบวนการผลิต 

จากการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้างทางการเกษตร กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและ
ปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 8 ปี 2547-2548  พบว่าสารพิษตกค้างในพริกที่ตรวจพบ
บ่อยครั้งได้แก่ chlorpyrifos, profenofos, parathion methyl ethion  และ cyperthrin  ซึ่งเป็นสารพิษใน
กลุ่มออร์กาโนฟอสเฟต และ ไพรีทรอยด์ และชนิดของสารพิษตกค้างที่ตรวจวิเคราะห์พบมากที่สุดในพริกคือ  
chlorpyrifos อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะเน้นการวิเคราะห์ตรวจสอบสินค้าส่งออกเป็นส่วนใหญ่ โดยขาดการ
ประเมินผลตกค้างจากสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผลผลิตที่มีการบริโภคภายในประเทศ และในปี 2549-2552 
จึงได้เน้นการวิเคราะห์ เพ่ือตรวจหาสารตกค้างในผลผลิตพริก จากตัวอย่างพริกที่ได้จากแปลงของเกษตรกรที่
ขอรับรองแหล่งผลิต GAP ซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่เน้นการผลิตเพ่ือจ าหน่ายและบริโภคภายในประเทศ พบว่าแม้ใน
แปลงผลิตพริกตามระบบ GAP เอง ก็ยังตรวจพบสารตกค้างเช่นเดียวกัน โดยในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างตรวจพบสาร
ตกค้างมาก 3 อันดับแรก ได้แก่ cypermethrin, chlorpyrifos และ profenofos ตามล าดับ สอดคล้องกับ
การศึกษาสารพิษตกค้างในพริกจากแหล่งผลิต GAP บริเวณพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่พบสาร
ตกค้างทั้ง 3 ชนิด ในพริกมากเป็น 3 อันดับแรกเช่นเดียวกัน (นาตยา และคณะ, 2551) แต่ในการศึกษาการตกค้าง
ของผลผลิตพริกท่ีสุ่มเก็บตัวอย่างจากตลาดสดอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตรวจพบชนิดสารมากกว่า โดยตรวจ
พบทั้งหมด 13 ชนิด แต่ที่ตรวจพบมาก 3 อันดับแรก คือ ethion, triazophos และ cypermethrin (สรัญญา 
และ นลินี, 2549)  
  ปัจจุบันพืชผักปลอดสารพิษหรือปลอดภัยจากสารพิษ ก าลังเป็นที่นิยมบริโภคอย่างมาก เนื่องจาก
ประชาชนภายในประเทศเริ่มตระหนักถึงโทษของสารเคมีป้องกันและก าจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในพืชผักผลไม้  และ
สิ่งแวดล้อม  รวมถึงให้ความส าคัญกับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยต่อสุขภาพมากยิ่งขึ้น แต่
กระบวนการผลิตทางการเกษตรภายในประเทศมีการน าสารเคมีก าจัดศัตรูพืชเข้าช่วยในการเพาะปลูกจ านวนมาก 
ซึ่งหากเกษตรกรใช้สารเคมีอย่างไม่ถูกต้องและเหมาะสม อาจส่งผลให้เกิดการตกค้างของสารที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตในผลผลิต อีกท้ังอาจส่งผลต่อสุขภาพของเกษตรกรโดยตรง โดยผลกระทบในเบื้องต้นจากการใช้สารเคมีที่พบ
มาก ได้แก่ คอแห้ง ปวดศีรษะ มึนงงและเวียนศีรษะ  อ่อนเพลีย หน้ามืด และหายใจล าบาก (สกุลรัตน์ และ กรร
นิการ์, 2536) ดังนั้นในการทดลองนี้จึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกชีในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่างหลังจากการฉีดพ่นสารเคมีครั้งสุดท้ายก่อนน าไปจ าหน่าย เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าไปแนะน าเกษตรกรใน
เบื้องต้นถึงระยะเก็บเกี่ยวที่ท าให้ผลผลิตปลอดภัยต่อการบริโภค 

7. วิธีด าเนินการ 
7.1 อุปกรณ์ และสารเคมี 

-  อุปกรณ์ 
1. เครื่อง Gas Chromatography (GC) ยี่ห้อ Agilent technologies model 6890 
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ประกอบด้วย หัวตรวจวัดชนิด  Flame Photometric Detector (FPD) และหัว 
ตรวจวัดชนิด Electron Capture Detector (ECD) 

2. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ต าแหน่ง ความละเอียดในการอ่าน 0.01  
3. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต าแหน่ง ความละเอียดในการอ่าน 0.0001 
4. Rotary Evaporator พร้อมอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ 

  5. N-Evaporator 
 6. Homogenizer ความเร็วรอบ 8000 - 24,000 รอบ/วินาที (rpm) 
 7. เครื่องสับตัวอย่าง (food processor) 
 8. Dispenser ช่วงการใช้งาน 20-100 มิลลิลิตร  

 9. Volumetric flask ขนาด 5, 10, 25, 100 มิลลิลิตร 
10. Cylinder ขนาด 50 มิลลิลิตร 
11. Micropipette ขนาด 1-10 ไมโครลิตร, 20-200 ไมโครลิตร, 200-1000 ไมโครลิตร,  

1-5 มิลลิลิตร 
12. Flat bottom flask ขนาด 250 มิลลิลิตร 
13. Auto sampler vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 
14. Funnel ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มิลลิเมตร 
15. กระดาษกรองเบอร์ 1 ของ "Whatman" ขนาด 185 มิลลิเมตรหรือเทียบเท่า 
16. ขวดแก้วแบบมีฝาปิด (Duran) 
17. Pasture pipette 
18. เตาเผา 

 19. Freezer 
 20. Oven  
 21. เครื่องพ่นวัตถุมีพิษแบบสูบโยคสะพายหลัง 
 

 -  สารเคมี 
  1. สารเคมีในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง 
  2. Acetone (Analytical grade) 
  3. Dichloromethane (Analytical grade และ Pesticide grade) 

4. Sodium chloride (Analytical grade) 
  5. Hexane (Pesticide grade) 
  6. Ethyl acetate (Pesticide grade) 
  7. Silica gel 

8. Sodium sulphate anhydrous granular ที่เผาด้วยอุณหภูมิ 500oC นาน 3  
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    ชั่วโมง และเก็บในตู้อบที่อุณหภูมิ 130oC (กองวัตถุมีพิษ, 2544)   
  - สารมาตรฐาน (Pesticide standard) ใช้สารที่มีความบริสุทธิ์สูง ชื่อการค้า  

Dr. Ehrenstorfer และสารที่ใช้ในการทดลอง จ านวน 6 ชนิด คือ malathion, ethion, 
chlorpyrifos, dicofol และ cypermethrin  

7.2 วิธีการ    
 7.2.1   การเตรียมแปลงทดลอง  
  เตรียมแปลงส าหรับปลูกพริกชี ขนาด 4 x 5.6  ตารางเมตร/แปลงย่อย จ านวน 24 

แปลงย่อย ระยะปลูก 80 x 100 เซนติเมตร  จ านวน  28 ต้น /แปลงย่อย (672 ต้น/แปลง) โดยวางแผนการ
ทดลองแบบ RCB (Randomized Complete Block) ซึ่งแต่ละการทดลองมี 4 ซ้ า (replication) แต่ละซ้ ามี 
6 กรรมวิธี (treatment) ได้แก่ ระยะเวลาเก็บเกี่ยวตัวอย่างพริกชีมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างที่ 0 วัน (3 
ชั่วโมงหลังจากพ่นสารเคมี), 3, 6, 9, 12 และ 15 วัน หลังจากพ่นสารเคมีครั้งสุดท้าย   
  7.2.2 การตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างทางการเกษตร  
                      ตัวอย่างพืชที่จะน ามาตรวจสอบสารตกค้างทางการเกษตร จะเตรียมและสกัดโดยดัดแปลงมา
จากวิธีของ Steinwondter (Steinwondter, 1985) ดังนี้  
  การเตรียมตัวอย่าง 

หั่นตัวอย่างเป็นชิ้นเล็กและน าไปปั่นให้ละเอียดด้วยเครื่องปั่น (food processor) คลุกเคล้าให้เข้ากัน
ดีก่อนน าตัวอย่างที่ได้ไปชั่งปริมาณ 25 ± 0.02 กรัม ใส่ในขวดแก้วมีฝาปิด ขนาด 250 มิลลิลิตร และติดป้ายระบุ
หมายเลขตัวอย่างแล้วท าการวิเคราะห์ทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทันที ให้เก็บตัวอย่างในตู้แช่อุณหภูมิ -
20oC 

การสกัดตัวอย่าง  
เติม acetone ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ลงในตัวอย่างที่ชั่งไว้ และปั่นด้วย homogenizer ที่ระดับ

ความเร็วประมาณ 13,000 รอบต่อนาที  นาน 1 นาที  เติม Sodium chloride ประมาณ 10 กรัม และ 
dichloromethane 40 มิลลิลิตร ปั่นอีกครั้งด้วย homogenizer นาน 1 นาที ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน เทส่วนใสลงใน
ขวดแก้ว ขนาด 250 มิลลิลิตร เติม sodium sulphate anhydrous ประมาณ 20 กรัม ปิดฝาขวดและตั้งทิ้งไว้ 
10 นาที เขย่าเป็นครั้งคราว กรองส่วนใสผ่านกรวยกรองซึ่งภายในบรรจุ sodium sulphate anhydrous รองรับ
ด้วยกระบอกตวงขนาด 50  มิลลิลิตร ถ่ายสารละลายลงใน flat bottom flask ขนาด 250 มิลลิลิตร น าไปลด
ปริมาตรด้วยเครื่อง rotary evaporator ที่อุณหภูมิ 40oC จนเกือบแห้ง แล้วเติม ethyl acetate ปริมาตร 5 
มิลลิลิตร ล้างตัวอย่างให้ทั่วด้วย pasture pipette จากนั้นดูดสารละลายตัวอย่าง 1 มิลลิลิตร ใส่ในขวด auto 
sampler vial ขนาด 2 มิลลิลิตร เพ่ือน าไปวิเคราะห์สารกลุ่ม organophosphate ด้วยเครื่อง GC โดยใช้ตัว
ตรวจวัดชนิด flame photometric detector (FPD) และดูดสารละลายที่เหลือปริมาตร 2 มิลลิลิตร ใส่ในขวด
แก้วมีฝาปิดเพื่อน ามาก าจัดสิ่งปนเปื้อน  

การก าจัดสิ่งปนเปื้อนในตัวอย่างวิเคราะห์ (Clean up) 



 5 

   น าสารละลายที่ได้จากการสกัดมาลดปริมาตรโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน เติม hexane ปริมาตร 2 
มิลลิลิตร แล้วน าไปเขย่าด้วย vortex เพ่ือให้สารละลายเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นจึงน ามาก าจัดสิ่งปนเปื้อนด้วยการ
กรองผ่านคอลัมน์ที่ภายในบรรจุสารส าหรับกรองตัวอย่างหลายชั้น โดยชั้นแรกจากส่วนล่างของคอลัมน์ จะใช้
กระดาษกรอง ต่อมาเป็นชั้นของ sodium sulphate anhydrous และ silica gel ที่ผ่านการอบและ deactivate 
ด้วยน้ า 10% ชั้นบนสุดเป็นชั้นของ sodium sulphate anhydrous การกรองค่อยๆหยดสารละลายตัวอย่าง ผ่าน
ค อ ลั ม น์  โ ด ย มี  mobile phase คื อ  hexane : dichloromethane อั ต ร า ส่ ว น  4:1 แ ล ะ  hexane : 
dichloromethane อัตราส่วน 1:1 รองรับสารที่กรองผ่านคอลัมน์ด้วย flat bottom flask น าสารที่ผ่านการ
ก าจัดสิ่งปนเปื้อนไปลดปริมาตรจนเกือบแห้ง แล้วล้าง flat bottom flask ด้วย hexane ปริมาตร 2 มิลลิลิตร 
โดยใช้ pasture pipette จากนั้นจึงน าสารที่ได้ไปตรวจหาปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่ม organochlorine และ 
pyrethroid ด้วยเครื่อง GC โดยใช้ตัวตรวจวัดชนิด electron capture detector (ECD)  

การวัดสารพิษตกค้างกลุ่ม Organophosphates มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 
  1. วัดสารมาตรฐาน โดยการท า Calibration curve ด้วยสารมาตรฐานอย่างน้อย 3 ระดับ

ความเข้มข้น โดยมีขอ้ก าหนดให้ค่า Calibration factor (R2) ≥ 0.995 
  2. วัด Solvent Blank เพ่ือตรวจสอบสารเคมีท่ีใช้ในการทดสอบทุกครั้ง 
  3. วัดสารละลายตัวอย่าง 
  4. การเตรียมเครื่อง GC มีสภาวะการใช้งานดังนี้ 
    Detector : Flame Photometric Detector (FPD-Detector) 

   Column :   Capillary column HP-5  
         (5% Phenyl Methyl Siloxane) 
   :   Model, Agilent 19091J-413 
       : Length, 30 เมตร 
   : Diameter (i.d.), 0.32 มิลลิเมตร 
   :   Film thickness, 0.25 ไมโครเมตร 
   Temperature :   Injector 250oC 
   :   Detector 250 oC 
   Carrier gas  :   Helium, flow rate 2.2 มิลลิลิตร/นาท ี
   :   Air, flow rate 100 มิลลิลิตร/นาท ี
   :   Hydrogen, flow rate 75 มิลลิลิตร/นาที 
   Make up gas   :  Nitrogen, flow rate 60 มิลลิลิตร/นาท ี
   Injection mode :  Splitless, purge time 1 นาที 
      : Injection volume, 1 ไมโครลิตร 
  Oven temperature program  
     : Initial temperature, 100oC 
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10 ºC / min                             10 ºC / min                             10 ºC / min                             

50 ºC / min                             5 ºC / min                             10 ºC / min                             

     : Maximum temperature, 325oC 
 

 
 

         100oC (1 min)            150 oC (1 min)           180oC (1 min)            250oC (5 min) 
 
   
   

การวัดสารพิษตกค้างกลุ่ม Organochlorines และPyrethroids มีข้ันตอนการ ด าเนินการดังนี้ 
 1. วัดสารมาตรฐาน โดยการท า Calibration curve ด้วยสารมาตรฐานอย่างน้อย 3 ระดับ 
  ความเข้มข้น โดยมีข้อก าหนดให้ค่า Calibration factor (R2) ≥ 0.995 
 2. วัด Solvent Blank เพ่ือตรวจสอบสารเคมีท่ีใช้ในการทดสอบทุกครั้ง 
 3. วัดสารละลายตัวอย่าง 
 4. การเตรียมเครื่อง GC มีสภาวะการใช้งานดังนี้ 
    Detector   : Electron Capture Detector (ECD-Detector) 

   Column  :   Capillary column DB-5  
         :   Model, Agilent 122-5032 
        : Length, 30 เมตร 
    : Diameter (i.d.), 0.25 มิลลิเมตร 
    :   Film thickness, 0.25 ไมโครเมตร 
   Temperature  :   Injector 250oC 
    :   Detector 300 oC 
   Carrier gas  :   Helium, flow rate 2.0 มิลลิลิตร/นาท ี
  Make up gas  :  Nitrogen, flow rate 60 มิลลิลิตร/นาท ี
   Injection mode :  Splitless, purge time 1 นาที 
      : Injection volume, 1 ไมโครลิตร 
  Oven temperature program  
     : Initial temperature, 60oC 
     : Maximum temperature, 325oC 
 

 
60oC (1 min)            180 oC (2 min)            250oC (1 min)            255oC (7 min) 
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การค านวณปริมาณสารพิษตกค้าง 

 น าสารละลายมาตรฐานกลุ่ม Organochlorines และ Pyrethroids อย่างน้อย กลุ่มละ 3 ความเข้มข้น 
ฉีดเข้าเครื่อง GC ที่มี ECD เป็นตัวตรวจวัด และสารละลายมาตรฐานกลุ่ม Organophosphates อย่างน้อย 3 
ความเข้มข้น ฉีดเข้าเครื่อง GC ที่มี FPD เป็นตัวตรวจวัด จากนั้นฉีดสารละลายมาตรฐานเดี่ยวแต่ละชนิด วัดค่า 
Retention time (RT) ของสารมาตรฐานเดี่ยวเทียบกับสารมาตรฐานกลุ่ม สารชนิดเดียวกันจะมีค่า Retention 
time เท่ากัน น า chromatogram ของสารมาตรฐานแต่ละกลุ่มมาวัดค่าพ้ืนที่ใต้พีค (peak area) ของสารแต่ละ
ชนิด น าค่าความเข้มข้นและพ้ืนที่ใต้พีคของสารแต่ละชนิดมาเขียนกราฟโดยให้แกน X เป็นค่าความเข้มข้น แกน Y 
เป็นค่าพ้ืนที่ใต้พีคจะได้ calibration curve ของสารมาตรฐานแต่ละชนิด และเมื่อต้องการหาความเข้มข้นของ
สารพิษตกค้างในตัวอย่างที่ทดสอบ สามารถค านวณโดยน าค่าพ้ืนที่ ใต้พีคของสารนั้นไปเปรียบเทียบกับกราฟ
มาตรฐาน เมื่อได้ค่าความเข้มข้นแล้วให้คูณด้วย 0.36 ซึ่งเป็นค่า multiplier ของวิธีทดสอบที่ใช้ในการวิเคราะห์
ครั้งนี ้การค านวณค่า multiplier ของวิธีทดสอบสามารถค านวณโดยใช้สูตร   
   
    
 
 
 

        เมื่อ V    = ปริมาตรของสารละลายตัวอย่างที่ปรับครั้งสุดท้าย (ml) 
 W   = น้ าหนักตัวอย่าง (g) 

 P     =  ปริมาตรตัวท าละลายที่ใช้สกัดทั้งหมด (ml) หารด้วยปริมาตรตัวท าละลายใน
ขั้นตอนการสกัดที่แบ่งไปลดปริมาตร (ml)    

    7.3 เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
   1. ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสุด กันยายน 2556 

   2. สถานที่ด าเนินการทดลอง ไดแ้ก่ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  3. สถานที่ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง กลุ่มพัฒนาการ

ตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8  
 

 8. ผลการทดลองและวิจารณ์   
   การศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างของสารทั้งหมด 6 ชนิด คอื dimethoate, malathion, chlorpyrifos, 
ethion, cypermethrin และ dicofol ซ่ึงเป็นสารที่มักตรวจพบการตกค้างในผลผลิตพริกชีที่ปลูกในพ้ืนที่ภาคใต้
ตอนล่าง โดยผสมสารตามอัตราแนะน า ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในช่วงเดือน
ตุลาคม 2 5 54 –  สิงหาคม 2 5 5 6 ได้ผลการทดลองสรุปดังตารางที่ 1  และสรุปแยกแต่ละชนิดสารได้ดังนี้ 
 dimethoate ปริมาณที่ตรวจพบในแต่ละระยะที่เก็บเกี่ยวตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ พบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 11.66 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันฉีด

     ค่า multiplier      =         V  x P 

                                         W 
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พ่นสารครั้งสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 0 วันหลังพ่นสาร) และตรวจพบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 2.70, 0.72, 
0.20, 0.10 และ 0.03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันที่ 3, 6, 9, 12 และ 15 วันหลังพ่นสาร 
 malathion ปริมาณที่ตรวจพบในแต่ละระยะที่เก็บเกี่ยวตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ พบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 7.97 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันฉีดพ่นสารครั้ง
สุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 0 วันหลังพ่นสาร) และตรวจพบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 0.88, 0.17, 0.05, 0.03 
และ 0.05 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันที่ 3, 6, 9, 12  และ 15 วันหลังพ่นสาร  

chlorpyrifos ปริมาณที่ตรวจพบในแต่ละระยะที่เก็บเกี่ยวตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ พบว่ามีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ พบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 3.08 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันฉีดพ่นสารครั้ง
สุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 0 วันหลังพ่นสาร) และตรวจพบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 1.14, 0.73, 0.41, 0.29 
และ 0.23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันที่ 3, 6, 9, 12  และ 15 วันหลังพ่นสาร  
 ethion ปริมาณที่ตรวจพบในแต่ละระยะที่เก็บเกี่ยวตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ พบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ คือ พบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 9.27 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันฉีดพ่นสารครั้งสุดท้าย 
(เก็บตัวอย่าง 0 วันหลังพ่นสาร) และตรวจพบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 5.43, 3.91, 2.47, 1.92 และ  
1.43 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันที่ 3, 6, 9, 12 และ 15 วันหลังพ่นสาร  
 cypermethrin ปริมาณที่ตรวจพบในแต่ละระยะที่เก็บเกี่ยวตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ พบว่ามีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ พบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 5.03 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันฉีดพ่น
สารครั้งสุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 0 วันหลังพ่นสาร) และตรวจพบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 4.37, 3.45, 
2.82, 1.47 และ 0.93 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันที่ 3, 6, 9, 12 และ 15 วันหลังพ่นสาร  
 dicofol ปริมาณที่ตรวจพบในแต่ละระยะที่เก็บเกี่ยวตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์ พบว่ามีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ พบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 8.22 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันฉีดพ่นสารครั้ง
สุดท้าย (เก็บตัวอย่าง 0 วันหลังพ่นสาร) และตรวจพบสารพิษตกค้างในพริกชีปริมาณเฉลี่ย 6.67,  4.42, 4.05, 2.63 
และ  0.66 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ในวันที่ 3, 6, 9, 12  และ 15 วันหลังพ่นสาร  
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณสารพิษตกค้างทางการเกษตร (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)  ของสารแต่ละชนิดตามกรรมวิธี 

    ต่าง ๆ  
กรรมวิธี ปริมาณสารพิษตกค้างในผลผลิตพริกชี (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 

dimethoate1/ malathion1/ chlorpyrifos1/ ethion1/ cypermethrin1/ dicofol1/ 

เก็บตัวอย่าง 0 วันหลังพ่นสาร 
เก็บตัวอย่าง 3 วันหลังพ่นสาร 
เก็บตัวอย่าง 6 วันหลังพ่นสาร 
เก็บตัวอย่าง 9 วันหลังพ่นสาร 
เก็บตัวอย่าง 12 วันหลังพ่นสาร 
เก็บตัวอย่าง 15 วันหลังพ่นสาร 

11.66a 
2.70b 
0.72c 
0.20cd 
0.10cd 
0.03d 

7.97a 

0.88b 
0.17c 

0.05c 
0.03c 
0.05c 

3.08a 
1.14b 
0.73c 
0.41d 

0.29d 
0.23d 

9.27a 
5.43b 
3.91c 
2.47d 
1.92e 
1.43f 

5.03a 

4.37b 
3.45c 
2.82d 
1.47e 
0.93f 

8.22a 
6.67b 
4.42c 
4.05c 
2.63d 
0.66e 

F-test ** ** ** ** ** ** 
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CV (%) 16.04 10.75 15.99 7.50 9.30 11.22 

**  แตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
 1/ ตัวเลขในแถวตั้งที่ก ากับด้วยอักษรเหมือนกันไม่มีความแตกต่างทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
    โดยวธิี DMRT 

เมื่อน าข้อมูลค่าเฉลี่ยสารพิษตกค้างทางการเกษตรทั้ง 6 ชนิดสาร มาเขียนกราฟแสดงการสลายตัว จะได้
กราฟการสลายตัวและสมการถดถอย ดังนี้  

1. สาร dimethoate    สมการคือ   y  =  11.66e-0.413x   ;   R2 = 0.9852 
2. สาร malathion      สมการคือ   y  =  7.35e-0.429x     ;   R2 = 0.8097 
3. สาร chlorpyrifos  สมการคือ   y  =  2.7e-0.184x       ;   R2 = 0.9368 
4. สาร ethion สมการคือ   y  =  8.3523e-0.123x    ;   R2 = 0.9860 
5. สาร cypermethrin สมการคือ   y  =  -0.2841x+5.1424   ;   R2 = 0.9887 
6. สาร dicofol  สมการคือ   y  =  7.9474e-0.162x   ;   R2 = 0.9527 

 จากสมการการถดถอยที่ได้แต่ละชนิดสาร เมื่อแทนค่า y ซึ่งเป็นค่าปริมาณสารพิษตกค้างทางการเกษตร
สูงสุดในพืชที่ยอมรับให้มีได้ ซึ่งเป็นค่าการตกค้างสูงสุดที่ปลอดภัยต่อการบริโภคของแต่ละชนิดสาร ดังนี้ 
dimethoate และ dicofol  มีค่า MRL เท่ากับ 0.5 และ 1 mg/kg (codex MRL) ตามล าดับ ส่วน malathion, 
chlorpyrifos, ethion และ cypermethrin มีค่า MRL เท่ากับ 0.1, 0.5, 3, 1 mg/kg (มกอช. MRL) ตามล าดับ 
จะได้ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกชีที่อยู่ในระยะที่ปลอดภัยต่อการน ามาบริโภค ซึ่งเกษตรกรสามารถเก็บไปจ าหน่าย
ได้ ดังนี้  

1. สาร dimethoate    ควรเก็บผลผลิตหลังจากพ่นสารครั้งสุดท้ายประมาณ  8 วัน 
2. สาร malathion      ควรเก็บผลผลิตหลังจากพ่นสารครั้งสุดท้ายประมาณ 10 วัน 
3. สาร chlorpyrifos  ควรเก็บผลผลิตหลังจากพ่นสารครั้งสุดท้ายประมาณ  9 วัน 
4. สาร ethion ควรเก็บผลผลิตหลังจากพ่นสารครั้งสุดท้ายประมาณ  8 วัน 
5. สาร cypermethrin ควรเก็บผลผลิตหลังจากพ่นสารครั้งสุดท้ายประมาณ 15 วัน 
6. สาร dicofol       ควรเก็บผลผลิตหลังจากพ่นสารครั้งสุดท้ายประมาณ 12 วัน 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  
จากผลการทดลองแสดงให้ เห็ นว่ า การใช้ สารเคมีทั้ ง  6 ชนิ ด  คือ  dimethoate, malathion, 

chlorpyrifos, ethion, cypermethrin และ dicofol ในอัตราแนะน าและเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ระยะ 0 วัน (3 
ชั่วโมงหลังจากพ่นสารเคมี), 3, 6, 9, 12 และ 15 วัน หลังจากพ่นสารเคมีครั้งสุดท้าย  พบว่าระยะที่ควรเก็บเกี่ยว 
ผลผลิตหลังจากพ่นสารครั้งสุดท้ายของแต่ละสารอยู่ที่ประมาณ 8, 10, 9, 8, 15 และ 12 วันตามล าดับ ซึ่งเป็น
ระยะที่ผลผลิตปลอดภัยต่อการบริโภค คือ มีการตกค้างของสารเคมีอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อการบริโภค อย่างไรก็
ตามการสลายตัวของสารเคมีทางการเกษตร เร็วหรือช้าอาจขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัย หนึ่งในปัจจัยที่ส าคัญ คือ 
สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ  ดังนั้นในการทดลองครั้งนี้จึงท าให้ทราบเพียงข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือเป็นแนวทางใน
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การเก็บเกี่ยวผลผลิตพริกชีในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง และในอนาคตควรมีการเพ่ิมสภาพพ้ืนที่ในการศึกษาให้มากขึ้น 
เช่น มีการทดลองในจังหวัดอ่ืนๆในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างเพ่ิมเติมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากและครอบคลุมพื้นที่มาก
ขึ้น ซึ่งสามารถน าไปสรุปถึงระยะการเก็บเก่ียวได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างดียิ่งขึ้น 
 
10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

  ผลการทดลองสามารถน าไปเป็นข้อมูลในการเก็บเก่ียวผลผลิตหลังจากฉีดพ่นสารเคมีทางการเกษตร เพ่ือ
แนะน าให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง  

 
11.  ค าขอบคุณ  

 - 
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