
รายงานเรื่องเต็มผลการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2556 
 

--------------------------------------------- 
1. ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 
2. โครงการวิจัย   : การศึกษาเพ่ือการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRT) 

กิจกรรม : ศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษในผลไม้   เพ่ือก าหนดค่า   
                                      ปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) 

    กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  
 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) :วิจัยปริมาณสารพิษตกค้าง Abamectin ในองุ่น เพ่ือก าหนดค่าปริมาณ   
                                          สูงสุดของสารพิษตกค้าง ครั้งที่ 5 และ 6 
 
    ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ  : Pesticide Residue Trial of Abamectin in Grape to Establish  
                                            Maximum Residue Limit (MRL) Trial 5 and 6 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
    หัวหน้าการทดลอง  : ประชาธิปัตย์ พงษ์ภิญโญ  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
    ผู้ร่วมโครงการ   : สมสมัย ปาลกูล   กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
    : วิษณุ แจ้งใบ     กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
    : ปฏิมาภรณ์ สังข์น้อย  กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร สปผ. 
 
5. บทคัดย่อ 
 องุ่นเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของปรเทศไทย มีการปลูกมากในแถบภาคตะวันตก และ Abamectin เป็น
วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่แนะน าให้เกษตรกรใช้เพื่อก าจัดหนอน ไร และแมลง  จึงท าการศึกษาวิจัยปริมาณ
สารพิษตกค้างของ Abamectin ในองุ่น  โดยวางแผน การทดลองแบบพิเศษแบ่งเป็น 2 การทดลองย่อยคือ แปลง
ควบคุม (ฉีดพ่นด้วยน้ าเปล่า) และแปลงทดลองผลิตภัณฑ์ Abamectin อัตราตามค าแนะน า (20 ซีซี/น้ า 20 ลิตร) 
ได้ท าการทดลองคือ ครั้งที่ 3 และ 4 ที่ ต.ดอนใหญ่ อ.บ้านแพ จ.ราชบุรี   ท าการฉีดพ่นสารพิษ Abamectin ทุก 
4 วันรวม 4 ครั้งจึงเก็บตัวอย่างองุ่นมาตรวจวิเคราะห์ที่ระยะเวลาต่างๆหลังจากการฉีดพ่นครั้งสุดท้าย  ผลการ
วิเคราะห์ สารพิษตกค้าง Abamectin พบว่าการทดลองครั้งที่ 5-6 ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง Abamectin ใน
แปลงควบคุม (Control)  ส าหรับแปลงที่พ่นวัตถุมีพิษตามค าแนะน า ตรวจพบปริมาณสารพิษตกค้าง Abamectin 



ในการทดลองครั้งที่ 5 พบในปริมาณ 0.44, 0.32, 0.18, 0.06, 0.06, 0.03 และ 0.02 mg/kg  ในการทดลองครั้งท่ี 
6 พบในปริมาณ 0.26, 0.15, 0.08, 0.05, 0.04, 0.04 และ 0.02 mg/kg ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 10 และ 14 
วันตามล าดับ 
 
 
6.ค าน า 
 การก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างในผลผลิต และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นการ พิจารณา
ร่วมกันของคณะกรรมการมาตรฐานอาหารสากล (Codex) FAO/WHO ซึ่งจะพิจารณาจาก ข้อมูลผลการทดลองที่
ประเทศสมาชิกได้ท าการศึกษาภายใต้การปฏิบัติการทางการเกษตรที่เหมาะสม (GAP) โดยมีการดูแลรักษาการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่เหมาะสมถูกต้องกับชนิดของพืช การก าหนดค่าปริมาณสูงสุด MRLจะข้ึนอยู่กับชนิดของ
วัตถุมีพิษและชนิดของพืช เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้ส่วนใหญ่จะพิจารณาพืชและ วัตถุมีพิษท่ีใช้กันมากไปใน
ยุโรป และประเทศในซีกโลกตะวันตก ดังนั้นพืชเมืองร้อนจึงต้องท าการทดลอง เพ่ือให้มีการก าหนดค่านี้ขึ้นเพ่ือ
ผลประโยชน์ในการต่อรองทางด้านการค้าเสรี เนื่องจากบางประเทศท่ีน าเข้า สินค้าเกษตรน าค่าที่ก าหนดนี้มาเป็น
ข้ออ้างในการกีดกันทางด้านการค้าส าหรับพืชและวัตถุมีพิษที่ไม่มีการก าหนดไว้โดย Codex นอกจากนี้
ประสิทธิภาพของวัตถุมีพิษ และอัตราการสลายตัวในพืชแต่ละชนิดยังมีความ แตกต่างกันในแต่ละสภาพพ้ืนที่
การเกษตร โดยการทดลองจะต้องท าซ้ าอย่างน้อย 2 ครั้ง ต่างสถานที่ หรือต่างฤดูกาล น าข้อมูลปริมาณสารพิษ
ตกค้างที่ได้จากฉีดพ่นวัตถุมีพิษท่ีอัตราแนะน าและสองเท่าของอัตรา แนะน า ที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวต่างๆ หลังการ
ฉีดพ่นครั้งสุดท้าย มาประกอบการพิจารณาร่วมกับข้อมูลศึกษา ความเป็นพิษของวัตถุมีพิษชนิดนั้น ๆ 
 องุ่น (Grape) จัดเป็นไม้ผลเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของไทย เป็นผลไม้ท่ีมีรสชาติดี ปลูกกันมากว่า 5000 ปี 
สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในเขตหนาว เขตก่ึงร้อนกึ่งหนาว และเขตร้อน  ในประเทศไทยนั้นไม่ปรากฏหลักฐาน
แน่ชัดว่าได้น าเข้ามาในสมัยใด แต่พอจะเชื่อได้ว่าในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ท่านได้น าพันธุ์ไม้แปลกๆจาก
ต่างประเทศที่ได้เสด็จประพาสมาปลูกในประเทศไทย และเชื่อว่าน่าจะมีพันธุ์องุ่นเป็นหนึ่งในนั้น  เริ่มมีการปลูก
อย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที่ 7 แต่ผลองุ่นที่ได้มีรสชาติเปรี้ยวจึงท าให้การปลูกซบเซาไป และมาเริ่มแพร่หลายอีก
ครั้งในป ีพ.ศ.2497  ในปัจจุบันประเทศไทยมีการปลูกองุ่นในแถบภาคตะวันตก เช่น อ.ด าเนินสะดวก จ.ราชบุรี อ.
สามพราน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร  ซึ่งมารถให้ผลผลิตได้ดี นอกจากนั้นยังได้มีการข
ยานไปในแถบภาคกลาง และภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้างเล็กน้อย ถึงแม้ว่าจะมีราคาผลผลิตเป็น
แรงจูงใจ แต่ปัญหาเรื่องโรคและแมลงระบาดท าให้พ้ืนที่ปลูกองุ่นไม่ค่อยขยายเท่าที่ควร 

พันธุ์องุ่นที่นิยมปลูก คือ 
1. พันธุ์ไวท์มะละกา  เป็นพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุด และเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ปลูกง่ายและเจริญเติบโตดี มี 

2 สายพันธุ์ คือชนิดผลกลมและผลยาว ลักษณะช่อใหญ่ยาว การติดผลดีมีสีเหลืองอมเขียว รสหวาน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2


แหลม เปลือกหนาและเหนียว ในผลหนึ่งๆมี 1-2 เมล็ด ช่วงเวลาหลังจากการตัดแต่งกิ่งจนเก็บผลได้
ประมาณ 4 เดือนครึ่ง หนึ่งปีให้ผลผลิต 2 ครั้ง ผลผลิตประมาณ 10-15 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง ปัจจุบัน
นิยมปลูกองุ่นพันธุ์ไวท์มะละกาสายพันธุ์ผลยาว เพราะมีรสหวานกรอบและสีเหลืองสดใสกว่าพันธุ์ผล
กลม 

2. พันธุ์คาร์ดินัล  เป็นองุ่นท่ีปลูกง่าย การเจริญเติบโตดี มีลักษณะช่อใหญ่ ผลดก ผลกลมค่อนข้างใหญ่ 
มีสีแดงหรือม่วงด า รสหวาน กรอบ เปลือกบาง สามารถให้ผลผลิตประมาณ 10-15 กิโลกรัม/ต้น/ครั้ง 
แต่มีราคาถูก ปัจจุบันจึงนิยมปลูกกันน้อย 

 Abamectin มีชื่อทางการค้าคือ Apron จัดเป็นวัตถุมีพิษในกลุ่ม Phenylamide (acylalanine type) ที่
ใช้ในการป้องกันและก าจัดโรคพืช ที่มีอาการคือใบเหลืองเหี่ยวและร่วง กิ่งแห้งตายหรือตายทั้งต้น รากเน่าและดึง
ออกได้ง่าย เนื้อไม้เป็นสีน้ าตาลหรือด า ต้นทรุดโทรม ผลเหี่ยวเป็นสีเหลืองและร่วง หรือที่เรียกว่า โรครากเน่าโคน
เน่า  การศึกษาปริมาณสารพิษตกค้างของ Abamectin ในองุ่น จึงเป็นการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการ
ประกอบการพิจารณาการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) จากการใช้วัตถุมีพิษอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย ตามมาตรฐานของ Codex เพ่ือความปลอดภัยของผู้บริโภค และเป็นข้อมูลด้านสารพิษตกค้างในการ
แก้ปัญหาการปนเปื้อนของ วัตถุมีพิษการเกษตรในผลผลิต  เพ่ือประประโยชน์ในการต่อรองทางด้านสินค้าเกษตร
ส่งออก 
 
7. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอน 
 1.  ส ารวจแปลงปลูกองุ่นของเกษตรกรเพ่ือวางแผนการทดลอง เตรียมอุปกรณ์และทดสอบหา วิธีตรวจ  
วิเคราะห์สาร พิษตกค้าง Abamectin ในองุ่น อัตราส่วน 1.8% EC   
 2.  ปฏิบัติงานในสวนองุ่น  โดยการพ่นวัตถุมีพิษตามอัตราที่ก าหนด  และเก็บตัวอย่างองุ่นจาก สวนองุ่น 
ตามวันที่ก าหนดในแผนการทดลอง 
 3.  ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง Abamectin ในองุ่น  โดยการสกัด (Extraction)  และตรวจ
วิเคราะห์ ด้วยเครื่อง LC-MS/MS  
 4.  วิเคราะห์  สรุปผลการทดลองและน าเสนอผลงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการ 
1. อุปกรณ์ 



1.1 สารมาตรฐานของวัตถุมีพิษ Abamectin  เตรียมสารละลายมาตรฐานด้วยตัวท าละลาย ชนิด 
Pesticide Grade 

1.2 ผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษ Abamectin (1.8% EC) ส าหรับฉีดพ่นในแปลงทดลอง 
1.3  เครื่องฉีดพ่นวัตถุมีพิษแบบเครื่องยนต์เล็ก (Knapsack Sprayer) 
1.4 เครื่องแก้วชนิดต่างๆ  และวัสดุวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ 
1.5  สารเคมี  

 Acetonitrile 
 Internal standard solution (Triphenylphosphate 20 ppm) 
 Extract powder; 4 g Magnesium sulphate anhydrous, 1 g sodium chloride, 

1 g trisodium citrate dehydrate และ 0.5 g disodium hydrogencitrate 
sesquihydrate 

 Clean-up powder; 25 mg PSA และ 150 mg Manesium sulphate 
1.6 เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

 เครื่องชั่งชนิดหยาบและละเอียด 
 เครื่องสับตัวอย่าง (Food Processor) 
 เครื่องเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 
 เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างของวัตถุมีพิษ Liquid 

Chromatograph: HPLC ซึ่งมีหัวตรวจวัดชนิด Nitrogen Phosphorus Detector 
ยี่ห้อ Hewlette-Packard รุ่น HP-6890   แคปปิลลารี่คอลัมน์ (Capillary Column) 
DB-1701 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 0.32 มม. ความยาว 30 เมตร ความหนาของ
ฟิล์ม 0.25 ไมโครเมตร 

 
2. วิธีการ 
 2.1 ส ารวจสวนองุ่นของเกษตรกรเพ่ือวางแผนการทดลอง  การปฏิบัติงานในแปลงทดลอง  และก าหนด
ระยะเวลาฉีดพ่นวัตถุมีพิษ Abamectin  เตรียมอุปกรณ์และหาวิธีตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง Abamectin ใน
องุ่น 
  2.1.1 การส ารวจสวนองุ่นของเกษตรกรเพ่ือใช้เป็นแปลงทดลอง  โดยการประสานงานกับ 
เจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอในท้องที่ท่ีได้รับข้อมูลว่าเป็นแหล่งปลูกองุ่นจ านวนมาก  แล้วจึงติดต่อขอความร่วมมือ จาก
เกษตรกรเพ่ือด าเนินการทดลอง  ซึ่งเกษตรกรยินยอมที่จะปฏิบัติตามแผนด าเนินงานที่จะจัดท าต่อไป 



  2.1.2 การวางแผนการทดลอง  การทดลองนี้เป็น Supervised Trial วางแผนการทดลอง แบบ
พิเศษคือมี 2 กรรมวิธี (treatment) และท าการทดลอง 3 ซ้ า (replication)  

 กรรมวิธีที่ 1 ฉีดพ่นด้วยน้ าเปล่า (แปลงควบคุม) 
 กรรมวิธีที่ 2 ฉีดพ่นผลิตภัณฑ์ Abamectin ที่ระดับความเข้มข้นตามอัตราแนะน า (40 

กรัม/น้ า 20 ลิตร) 
  2.1.3 การปฏิบัติงานในแปลงทดลอง  แปลงทดลองในพ้ืนที่เกษตรกร โดยแบ่งแปลงทดลอง 
ออกเป็น 3 ซ้ า (replication) โดยแต่ละ ซ้ า จะมีองุ่น 4 ต้นอยู่ติดกันและมีขนาดล าต้นใกล้เคียงกัน  แต่ละ ซ้ า จะ
มี Guard row คั่น  ระยะห่างระหว่างต้นองุ่น 7x7 เมตร 
  2.1.4 ก าหนดระยะเวลาในการฉีดพ่นวัตถุมีพิษในแปลงทดลอง  ใช้ผลิตภัณฑ์ Abamectin ซ่ึง
เป็นอัตราส่วน 1.8% EC   ฉีดพ่นในแปลงครั้งแรกก่อนที่จะท าการเก็บผลผลิต 1 เดือนที่ระดับความเข้มข้น ตาม
อัตราแนะน า (40 กรัม/น้ า 20 ลิตร) โดยใช้เครื่องพ่นแบบเครื่องยนต์ขนาดเล็กฉีดพ่นวัตถุมีพิษทุก 7 วันจนครบ 4 
ครั้ง 
 2.2 เก็บตัวอย่างองุ่นจากแปลงทดลองและแหล่งจ าหน่าย  เพ่ือตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง 
  2.2.1 เก็บตัวอย่างองุ่นจากแปลงทดลอง  หลังการฉีดพ่นครั้งสุดท้ายทิ้งระยะเวลา 2 ชั่วโมง
เพ่ือให้ต้นองุ่นแห้งสนิท  แล้วจึงท าการสุ่มเก็บตัวอย่างองุ่นเป็นวันที่ 0 และเก็บตัวอย่างต่อไป ตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้คือ 0, 1, 3, 5, 7, 10 และ 14 วันหลังการฉีดพ่นสารครั้งสุดท้าย น ากลับห้องปฏิบัติการเพ่ือสกัดและ
ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง 
 
3. การหาค่า Recovery และ Limit of Determination (LOQ) 
 เพ่ือทดสอบวิธีการที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสม  โดยการเติมสารมาตรฐาน 
วัตถุมีพิษ Abamectin ที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนเติมลงในตัวอย่างแล้วสกัดตามวิธีวิเคราะห์โดยใช้วิธีการ 
เดียวกันเพ่ือทดสอบหาประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ (Recovery) ที่ระดับความเข้มข้นของสารมาตรฐาน 0.02-
1.0 มก./กก. และน ามาหาค่า Limit of Determination ได้ 0.01 มก./กก. 
 
4 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง 
 4.1 การเตรียมตัวอย่าง  
  องุ่นที่เก็บจากแปลงทดลองและแหล่งจ าหน่าย น าเนื้อและเปลือกองุ่นไปใส่เครื่องสับ ตัวอย่าง 
(Food Processor) เพ่ือให้ตัวอย่างเป็นชิ้นละเอียด  แล้วชั่งตัวอย่างหนัก 25 กรัม  จากนั้นน าไปสกัดและตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง 
 



 4.2 การสกัดและวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง 
 4.2.1 Homogenize ตัวอย่างมะม่วงปริมาณ 500 g 
 4.2.2 ชั่งตัวอย่างประมาณ 10 g ที่ homogenize แล้วลงใน 50 ml Teflon centrifuge tube. 
 4.2.3 เติม 10 ml acetonitrile (ACN) แล้วเขย่าโดยใช้ vortex mixer เป็นระยะเวลา 1 นาท ี
 4.2.4 เติม 4 g magnesium sulfate anhydrous (MgSO4) 1 g sodium chloride (NaCl) 1 g 
sodium citrate dihydrate (C6H5Na3O7*2H2O) และ 0.5 g di-sodium hydrogen citrate esequihydrate 
(C6H6Na2O7*1.5H2O) แล้วน าไปเขย่าทันทีด้วยเครื่อง vortex mixer เป็นเวลา 1 นาท ี
 4.2.5 ตัวอย่างที่มีความเป็นกรดจะเติมสารละลาย 6 N NaOH 600 µl เพ่ือให้ได้ค่า pH อยู่ในช่วง 5-5.5 
 4.2.6 Centrifuge สารละลายที่สกัดได้ ที่ความเร็วรอบ 5000 rpm เป็นเวลา 3 นาที 
 4.2.7 Aliquot สารละลายส่วนใสปริมาตร 6 ml ใส่ใน 15 ml Teflon centrifuge tube ที่มี 150 mg 
PSA และ 950 mg MgSO4  
 4.2.8 Centrifuge สารละลายที่สกัดได  ้ ที่ความเร็วรอบ 5000 rpm เป็นเวลา 3 นาที 
 4.2.9 กรองผ่านกระดาษกรอง 0.2 ไมครอนแล้วถ่ายสารละลายที่สกัดได้ใส่ใน autosampler vial ที่มี
สารละลาย 5% formic acid 15 µl (เพ่ือกันสารละลายที่สกัดได้เกิดการสลายตัว) 
 4.3 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างด้วยเครื่อง HPLC-MS/MS 
  เตรียมสารละลายมาตรฐานของวัตถุมีพิษ Abamectin ด้วย Ethyl acetate, PR Grade โดย
เตรียม 5 ความเข้มข้นที่ระดับ 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ฉีดเข้าเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟเพ่ือ
ท า calibration curve ในการเปรียบเทียบความเข้มข้นของสารในแกน X ซ่ึง calibration curve เป็นกราฟ
เส้นตรงที่มีค่า correlation ของ linear regression (r) ไม่น้อยกว่า 0.995 การตั้งสภาวะของเครื่องแก๊สโครมาโท
กราฟ  มีรายละเอียดดังนี้ 

 ใช้เครื่อง LC-MS/MS ยี่ห้อ Agilent รุ่น 1290 หัวตรวจวัดชนิด QQQ Mass Spectrophotometer  

 คอลัมน์ (HPLC Column) คือ Kinetex 2.6u XB-C18 100A 100 x 2.1 mm. 

 Drying gas 12 L/min 350C 

 Nebulizer gas 60 psi 

 Mobile phase A: 5 mM AF + 0.01%FA 

 Mobile phase B: Acetonitrile 

 Flow rate 0.5 mL/min 

 Sample size 5 uL 
 



5. วิเคราะห์ผลการทดลองและน าเสนอผลงานวิจัย 
 วิเคราะห์แนวโน้มการสลายตัวและความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณสารพิษตกค้างกับระยะเวลาที่ฉีดตัวอย่าง
ครั้งสุดท้ายจะวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอย (Regression Coefficient of Determination; R2) จะท า
ให้ทราบค่าความเป็นไปได้ของช่วงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวกับการสลายตัวของปริมาณสารพิษตกค้าง  รวบรวม
ผลการวิจัยและน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะโครงสร้างโมเลกุลของ Abamectin 
 

6.ความยุ่งยากในการด าเนินงาน 
 6.1 การปฏิบัติงานในแปลงทดลอง 
  6.1.1 การหาแปลงทดลอง  การติดต่อกับเกษตรกรเพ่ือยินยอมให้ท าการทดลองจะ ติดขัดใน
บางส่วนเนื่องจากเกษตรกรเกรงว่าจะท าให้ผลผลิตเสียหายหรือเกิดผลกระทบต่อแปลงข้างเคียงท่ีก าลังให้ผลผลิต  
ท าให้รายได้ลดลง  ดังนั้นจึงต้องท าความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องเหล่านี้  รวมทั้งต้องมั่นใจว่าเกษตรกรจะ
สามารถดูแลแปลงทดลองเป็นอย่างดีและไม่ใช้วัตถุมีพิษชนิดเดียวกับท่ีท าการทดลองฉีดพ่นซ้ าในแปลงทดลองอีก 
  6.1.2 การท าแปลงทดลองมีความยุ่งยากเนื่องจากมีปัจจัยทางด้านดินฟ้าอากาศเช่น มี ฝนตก
หนักบ่อยครั้ง อาจท าให้การทดลองแปรปรวน นอกจากนั้นการฉีดพ่นวัตถุมีพิษในแต่ละ replication เพ่ือให้ได้ผล
ใกล้เคียงกันท าได้ล าบาก ถึงแม้จะลองฉีดพ่นแต่ละ replication ด้วยน้ าเพื่อดูปริมาณ น้ าที่ใช้แล้วก็ตาม 
 
 6.2 การปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 



  6.2.1 ตัวอย่างที่สุ่มเก็บจากแปลงทดลองเมื่อมาถึงห้องปฏิบัติการจะต้องท าการสุ่มและ เตรียม
ตัวอย่างทันทีแล้วชั่งน้ าหนักตามปริมาณที่จะต้องใช้ในการสกัด ซึ่งจะต้องท าการสกัดให้แล้วเสร็จ ภายในวันนั้น 
หรือในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบัติงานให้เสร็จภายในวันเดียวกันได้จะเก็บตัวอย่างไว้ในตู้เย็น ที่ควบคุมความเย็นอย่างดีที่
อุณหภูมิประมาณ -4 °C เพ่ือไม่ให้สารพิษตกค้างที่อาจมีอยู่ในตัวอย่าง ลดลงหรือสลายตัวไป 
  6.2.2 การศึกษาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง  นักวิจัยจะต้องท าการทดสอบ เพ่ือหาวิธีการ
วิเคราะห์ที่เหมาะสมก่อนน ามาใช้ในการสกัดตัวอย่าง  โดยทดสอบประสิทธิภาพการเอา สารกลับคืน (recovery) 
ซึ่งนักวิจัยจะต้องมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดความ คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดน้อยที่สุด  
ต้องท าการทดสอบวิธีการให้ได้เกณฑ์มาตรฐานซึ่งจะต้องได้ค่ามากกว่า 70-120% จึงจะน าวิธีการนั้นมาใช้ได้ 
  6.2.3 ในการปฏิบัติงานสกัดตัวอย่าง  นักวิจัยต้องมีความช านาญและมีความเข้าใจอย่างดี ในแต่
ละข้ันตอนของการสกัดตามวิธีที่ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพแล้ว  มีความละเอียดรอบครอบในการ เตรียมสาร
ผสมที่ใช้ในการสกัด  ซึ่งจะต้องมีการเตรียมสารผสมในวันที่จะท าการสกัดและขจัดสารปนเปื้อน ในแต่ละครั้งให้
พอดีเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
  6.2.4 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ  นักวิจัย จะต้องมี
ความรอบรู้  มีประสบการณ์และความช านาญในการใช้เครื่องมือเป็นอย่างดีเพ่ือให้ผลวิเคราะห์ ที่ได้ถูกต้องและ
แม่นย า  นักวิจัยจะต้องเข้าใจการท างานของเครื่องมือและส่วนประกอบต่างๆเพ่ือช่วย ให้การปฏิบัติงานและการ
บ ารุงรักษาเครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เลือกใช้ชนิดของคอลัมน์ให้เหมาะสม กับงานวิเคราะห์เพื่อให้การแยก
สารเป็นไปอย่างชัดเจน  การปรับสภาวะของเครื่องมือให้เหมาะสม กับการใช้งานเพ่ือป้องกันการเสียหายหรือล่าช้า
เนื่องจากเครื่องมือเกิดปัญหาไม่สามารถท างานได้ เช่น  การท าความสะอาดส่วนท่อแก้ว (liner) ภายใน injector 
port ของเครื่อง  ซึ่งส่วนท่อแก้ว นี้จะเป็นส่วนที่รับสิ่งสกปรกต่างๆเมื่อมีการฉีดสารเข้าเครื่อง  เมื่อมีสิ่งสกปรก
เกิดข้ึนจะส่งผลให้ สัญญาณความสูงของพีคหรือพ้ืนที่ใต้พีคลดลง  เนื่องจากสารที่วิเคราะห์อาจถูกจับหรือสลายตัว
ในส่วนของ injector port จึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี 
 
ตารางท่ี 1 ปริมาณสารพิษตกค้าง Abamectin ในองุ่นที่ระยะเวลาต่างๆภายหลังการใช้วัตถุมีพิษอัตราแนะน า   
               และแปลงควบคุม  จากการทดลองครั้งที่ 5 (Trial 5) 
 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ปริมาณสารพิษตกค้าง (mg/kg) 

แปลงควบคุม แปลงอัตราแนะน า 

Abamectin 
0*    ND** 0.44 
1 ND 0.32 



3 ND 0.18 
5 ND 0.06 
7 ND 0.06 
10 ND 0.03 
14 ND 0.02 

  0* หมายถึง  2  ชั่วโมงหลังการฉีดพ่นครั้งสุดท้าย 
  ND** หมายถึง  Not Detected 
ภาพที่ 2  กราฟแสดงการสลายตัวของสารพิษตกค้าง Abamectin ในองุ่นจากการทดลองครั้งที่ 3 (Trial 3) 
 

 
 

ตารางท่ี 2 ปริมาณสารพิษตกค้าง Abamectin ในองุ่นที่ระยะเวลาต่างๆภายหลังการใช้วัตถุมีพิษอัตราแนะน า   
              และแปลงควบคุม  จากการทดลองครั้งที่ 6 (Trial 6) 
 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ปริมาณสารพิษตกค้าง (mg/kg) 

แปลงควบคุม แปลงอัตราแนะน า 

Abamectin 
0*    ND** 0.26 
1 ND 0.15 



3 ND 0.08 
5 ND 0.05 
7 ND 0.04 
10 ND 0.04 
14 ND 0.02 

  0* หมายถึง  2  ชั่วโมงหลังการฉีดพ่นครั้งสุดท้าย 
  ND** หมายถึง  Not Detected 
 
 
 
ภาพที่ 3  กราฟแสดงการสลายตัวของสารพิษตกค้าง Abamectin ในองุ่นจากการทดลองครั้งที่ 6 (Trial 6) 
 

 
 

 
 
8. สรุปผลการทดลอง 
 องุ่นที่ไม่ฉดีพ่น Abamectin ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง  ส่วนในแปลงที่พ่นวัตถุอันตราย ทางการเกษตร
ตามอัตราแนะน า การทดลองในครั้งท่ี 3 ตรวจพบสารพิษตกค้าง Abamectin ปริมาณ 0.44, 0.32, 0.18, 0.06, 



0.06, 0.03 และ 0.02 mg/kg  ในการทดลองครั้งที่ 6 พบในปริมาณ 0.26, 0.15, 0.08, 0.05, 0.04, 0.04 และ 
0.02 mg/kg ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 10 และ 14  (ตารางที่ 1 และ 2)  องุ่นที่ฉีดพ่น Abamectin ในอัตรา
แนะน า  จะพบว่าปริมาณสารพิษตกค้างมีอัตราการลดลงทีละน้อย  เนื่องจากต้นองุ่นมีลักษณะเป็นทรงพุ่ม  และ
ผลองุ่นซ่อนอยู่ตามใบ  กิ่ง  ก้าน  การฉีดพ่นวัตถุมีพิษอาจไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ทั่วถึงและพ้ืนที่ผิว ของผลองุ่น
น้อยกว่า นอกจากนั้นวัตถุอันตรายทางการเกษตร Abamectin นั้นในการใช้งานจริงจะใช้โดย การราดที่พ้ืนรอบ
บริเวณโคนต้น แต่ในการศึกษาครั้งนี้ต้องการข้อมูลการสลายตัวของสารพิษตกค้าง Abamectin มาเป็นข้อมูล
ประกอบส าหรับการก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง Abamectin ในองุ่นเท่านั้น  เมื่อน าปริมาณ
สารพิษตกค้างไป plot กราฟกับระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตองุ่น  จะได้สมการความสัมพันธ์การลดลงของสารพิษ
ตกค้าง Abamectin ในองุ่น กับระยะเวลา ซึ่งมีลักษณะเป็น Exponential  อัตราการสลายตัวของ Abamectin 
ในองุ่นเท่ากับ 0.3271 mg/kg/day ส าหรับการทดลองในครั้งที่ 5 และอัตราการสลายตัวของ Abamectin ในองุ่น
เท่ากับ 0.1656 mg/kg/day ส าหรับการทดลองในครั้งที่ 6 ตามล าดับ  การทดลองทั้งสองพบว่าการสลายตัวของ 
Abamectin มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาเก็บเกี่ยว  การทิ้งระยะเวลานานขึ้น ปริมาณสารพิษตกค้างจะลดลง
ตามล าดับ   
9. ประโยชน์ที่ได้รับ 
 

1.   ได้ทราบถึงอัตราการสลายตัวของ Abamectin ในองุ่น 
2. สามารถใช้ข้อมูลที่ได้แนะน าเกษตรกรให้ใช้วัตถุมีพิษอย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อลดปัญหา สารพิษตกค้างใน
ผลิตผลการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
3. ท าให้ทราบระยะเวลาการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมและปลอดภัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยต่อ ผู้บริโภคและ
การส่งออก 
4. เป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาในการยกเลิกการใช้วัตถุมีพิษหรือแก้ไขฉลากค าแนะน าการใช้สาร 
เพ่ือให้เกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์วัตถุมีพิษท่ีมีคุณภาพเหมาะสมและปลอดภัย 
5. สามารถน าข้อมูลที่ได้มาร่วมพิจารณา ก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง Abamectin ในผลผลิตองุ่น
และการเกษตรใกล้เคียงในประเทศ  เพ่ือใช้เป็นค่าต่อรองและรักษาผลประโยชน์ใน การค้าขายผลผลิตทาง
การเกษตรระหว่างประเทศ (ซึ่งจะเป็นผลดีในด้านเศรษฐกิจ) การสุ่มตัวอย่างจากแหล่งจ าหน่าย ท าให้ทราบถึง
สถานการณ์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรและ คุณภาพของผลิตผลเพ่ือเป็นข้อมูลในการคุ้มครองผู้บริโภค 
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