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 การวิจัยการสลายตัวของสารพิษตกค้างฟิโพรนิลในพริก เพ่ือก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง 
ด าเนินการปฏิบัติงานทดลองพ่นวัตถุอันตรายฟิโพรนิล ภายใต้ค าแนะน าและมาตรฐานของวิธีใช้วัตถุมีพิษอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย โดยท าการทดลองในแปลงพริกของเกษตรกรทั้งหมด 6 แปลง ในพ้ืนที่ จ. นครปฐม จ. 
กาญจนบุรี และ จ. สุพรรณบุรี แปลงทดลองดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 2 แปลงย่อย คือ แปลงควบคุมที่ไม่พ่นวัตถุ
อันตรายฟิโพรนิล และแปลงที่ใช้วัตถุอันตรายฟิโพรนิล (ชื่อการค้า มอร์เก็น) สูตร 5% W/V SC ตามอัตราแนะน า 
40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร อัตราการใช้น้ า 80 ลิตรต่อไร่ ด าเนินการพ่นสารฟิโพรนิล 3 ครั้ง เว้นระยะพ่นห่างกัน
ครั้งละ 7 วัน ภายหลังการพ่นวัตถุมีพิษครั้งสุดท้าย สุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตพริกตามระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก ่0 (2 
ชั่วโมง), 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ 17 วัน โดยตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างฟิโพรนิล ด้วยเทคนิคเทคนิคลิควิ
ดโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมตรี (LC-MS/MS) จากผลการทดลองพบว่าเมื่อพ่นวัตถุอันตราย ฟิโพรนิล ในแปลง
ทดลองพริกของเกษตรกรตามอัตราแนะน าและสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิตพริกตามระยะเวลาที่ก าหนด ตัวอย่างพริกที่
สุ่มเก็บจากแปลงควบคุมทั้ง 6 แปลงทดลอง ตรวจไม่พบปริมาณสารพิษตกค้างฟิโพรนิล ส าหรับแปลงทดลองพริกที่
ใช้วัตถุอันตราย fipronil ตามอัตราแนะน า พบปริมาณสารพิษตกค้างเฉลี่ย <0.005-0.105, 0.009-0.180, ND-0.165, 
0.011-0.169, 0.006-0.287 and 0.007-0.134 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ อย่างไรก็ตามยังไม่มีการ
ก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดฟิโพรนิลในพริก 
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Abstract 
 The research studied on residue trials of fipronil in chili to establish maximum residue 
limit. This study had six field trials were experimentally under the guideline and standard located 
in Nakhon Pathom, Karnchanaburi and Suphanburi Provinces.  The experimenters divided into 2 
sub plots that consisted of the control plot (no fipronil applied) and the treated plot which 
applied recommended dosage of fipronil 5% W/V SC with 40 mL/20 L of water. The fipronil were 
sprayed on chili for 3 times every 7 days. After the last application, samples were collected at 0 (after 
application 2 hours), 1 , 3 , 5 , 7 , 10 , 14  and 17  days. For analysis, residues were determined via liquid 
chromatography tandem mass spectrometer (LC-MS/MS). From the results, the residues were not 
detected in all control samples. In contrast, the amount of residues from treated plots found <0.005-
0.105, 0.009-0.180, ND-0.165, 0.011-0.169, 0.006-0.287 and 0.007-0.134 mg/kg for trial 1, 2, 3, 4, 5 and 
trial 6 respectively. However, MRL for fipronil in chili is not set out. 
 
6. ค าน า 
 ปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร (Maximum Residue Limit, MRL) เป็นค่ามาตรฐาน
ที่ถูกก าหนดเพ่ือใช้บอกถึงปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่สามารถมีได้ มีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ของแต่ละชนิด
พืช สินค้าเกษตร หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ ท าให้ค่าของแต่ละประเทศที่ก าหนดนั้นแตกต่างกัน องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) ร่วมกับองค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization, WHO) ตั้งคณะท างานที่เรียกว่า คณะกรรมาธิการโครงการมาตรฐาน
อ า ห า ร ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ( Codex Alimentarius Commission) ห รื อ โ ค เ ด็ ก ซ์  ( Codex) ใ ห้ เ ป็ น 
ผู้ก าหนดมาตรฐานกลาง พร้อมแนวทางปฏิบัติอ่ืนๆ (Codex Standard) โดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบแบบเดียวกัน เพ่ือ
ปกป้องคุ้มครองสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคและให้เกิดความเป็นธรรมด้านการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังมี
มาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ที่ใช้ก าหนดปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรซึ่งถูกก าหนดโดยกลุ่มประเทศ
สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนนาดา หรือออสเตรเลีย เป็นต้น ส าหรับประเทศไทยนั้น การจัดตั้งค่า
มาตรฐานสารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร ได้ก าหนดโดยความร่วมมือของส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
มาตรฐานแห่งชาติ (มกอช.) และกลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรม
วิชาการเกษตร โดยศึกษาและวิจัยปริมาณสารพิษตกค้างภายใต้มาตรฐานการท าการเกษตรที่เหมาะสม (Good 
Argiculture Practice; GAP) ก าหนดกฎเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติในการขับเคลื่อนประเทศทางด้านเกษตรกรรม มุ่งเน้นและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิต
อาหารที่ปลอดภัยของโลก 
 ผักเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งเพราะเป็นพืชอาหาร ทั้งบริโภคภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก 
ประเทศไทยมีการปลูกพืชผักที่หลากหลายตามความเหมาะสมของพื้นที่ จึงท าให้มีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญหลายชนิด 
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จากสถิติข้อมูลสินค้าส่งออกส าคัญของไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์, 2563) พบว่าการส่งออกผักสด แช่เย็น 
แช่แข็งและแห้ง สามารถสร้างมูลค่ารวมได้ถึง 9,469.2 ล้านบาท ตลาดส่งออกท่ีส าคัญของไทย ได้แก่ กลุ่มประเทศ
อาเซียน สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา เป็นต้น พริกเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีปริมาณการบริโภคและการส่งออกเป็น
ล าดับต้น ๆ ประเทศไทยนิยมปลูกพริกหลายชนิด ซึ่งในแตละปประเทศไทยสามารถผลิตพริกเพ่ือสงออกรวมเปนมูลคา
หลายรอยลานบาท โดยทั่วไปพริกสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้น ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดีจึงสามารถ
ปลูกได้ทุกพ้ืนที่ ทั้งยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ตลอดทั้งปี ท าให้เกษตรกรที่ปลูกพริกมีรายได้อย่างต่อเนื่อง แต่
เนื่องจากพริกเป็นพืชที่มีต้นทุนในการจัดการสูง มักพบปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชหลายชนิด ไม่ว่า
จะเป็นโรคแอนแทรคโนสหรือโรคกุ้งแห้ง ซึ่งสามารถพบได้ทุกระยะการเติบโต มีลักษณะเป็นแผลวงกลมช้ าสี
น้ าตาล เมื่อขยายเป็นวงกว้าง จะท าให้ผลพริกเน่าและร่วงก่อนเก็บเกี่ยว นอกจากนี้นี้ยังสามารถปนเปื้อนไปกับ
เมล็ดพันธุ์ได้ โรครากเน่าและโคนเน่า ต้นพริกจะมีอาการใบเหลืองเหี่ยว ใบร่วงและยืนต้นตายไปในที่สุด โรครา
แป้งในพริก จะท าให้ใบจะมีสีเหลืองไม่สม่ าเสมอ มักเกิดกับใบแก่ ถ้ามีเชื้อราเกาะอยู่เป็นจ านวนมากสามารถท าให้
ใบร่วงได้ โรคใบจุดตากบ มีลักษณะเป็นจุดแผลกลมสีขาวเทาขอบสีน้ าตาล เมื่อระบาดแผลจะกระจายทั่วไปทั้งใบ 
ท าให้ใบร่วงไปก่อนก าหนด นอกจากนี้ยังพบโรคใบเหี่ยวเขียวของพริก โรคใบหงิกเหลืองพริก โรครากปม หรือโรค
ผลแห้งสีน้ าตาล เป็นต้น แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญของพริก ได้แก ่เพลี้ยไฟพริก (Scirtothrips dorsalis Hood) ซึ่งตัวออน
และตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากสวนของพืช ท าให้ยอดอ่อนและใบหงิก ดอกร่วงไม่ติดผล ถ้าระบาดในช่วงระยะผล
จะท าให้ผลพริกมีรูปทรงบิดงอ หากมีการระบาดรุนแรงต้นพริกจะหยุดการเติบโตและแห้งตายไป หนอนเจาะสมอฝ้าย 
(Helicoverpa armigera Hübner) จะท าลายพริกโดยการกัดกินทั้งส่วนของดอกและผลพริก ท าลายทุกส่วนของพืช 
ท าให้ผลผลิตเสียหายมากกว่าร้อยละ 50 แมลงหวี่ขาวยาสูบ (Bemisia tabaci Gennadius) และแมลงหวี่ขาวใยเกลียว 
(Aleurodicus dispersus Russell) ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ าเลี้ยงจากบริเวณใบพริก เป็นพาหะน าโรคที่เกิด
จากไวรัส ท าให้ใบพริกหงิก ซีดด่าง ต้นพริกแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์ (ส านักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2557) จาก
ปัญหาการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชแล้ว พริกยังประสบปัญหาจากวัชพืชที่อาจขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว แย่ง
ปัจจัยการเจริญเติบโต ท าให้คุณภาพของผลผลิตลดต่ าลง เพ่ือเป็นการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชที่
อาจเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ลดความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการขาดแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความ
สะดวก เห็นผลในระยะเวลาอันรวดเร็ว ให้ได้ผลผลิตที่สม่ าเสมอและมีปริมาณเพียงพอทันต่อการแข่งขันทางการค้าที่
สูงขึ้น 
 ฟิโพรนิล (fipronil) เป็นสารก าจัดแมลงกลุ่มฟินิลไพราโซล (Phenylpyrazole) มีชื่อทางเคมีตามระบบ IUPAC 

คือ (±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-,,-trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile มี
สูตรโมเลกุล C12H4Cl2F6N4OS มวลโมเลกุลเท่ากับ 437.2 สามารถละลายได้ดีในตัวท าละลายอินทรีย์ มีสูตรโครงสร้าง
แสดงดังภาพที่ 1 fipronil เป็นสารก าจัดแมลงที่มีอันตรายระดับปานกลาง โดยการจัดกลุ่มขององค์การอนามัยโลกถูก
จ าแนกให้อยู่ในกลุ่ม Class II (Moderately Hazardous) มีค่า LD50 (ขนาดที่ท าให้หนูทดลองตายจ านวนร้อยละ 50) เท่ากับ 
97 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีพิษในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้อยกว่าในนก ปลา และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีรายงานการก าหนด
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ปริมาณของ fipronil ที่มนุษย์สามารถบริโภคได้ต่อวัน (Acceptable Daily Intake, ADI) ได้ไม่เกิน 0.0002 มิลลิกรัมต่อ
น้ าหนักตัว (WHO, 2009) 
 
 
 

ภาพที่ 1 สูตรโครงสร้างของ fipronil 
 

ภาพที่ 1 สูตรโครงสร้างของ fipronil (FAO, 2010) 
 fipronil สามารถออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท เนื่องจากมีการขัดขวางหรือแย่งต าแหน่งการจับของสารแกรม
มาอะมิโนบิวทิลลิกแอซิด (Gamma-Amino Butyric Acid, GABA) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งท าหน้าที่เป็นสารสื่อ
ประสาท (neurotransmitter) ในระบบประสาทส่วนกลาง ออกฤทธิ์ยับยั้งหรือต้านทานเซลล์ของสมอง เพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบสารสื่อประสาท นอกจากนี้ฟิโพรนิลยังออกฤทธิ์รบกวนการท างานของระบบประสาทผ่านทาง GABA-
gated chloride channel ท าให้มีผลต่อการเคลื่อนที่ของคลอไรด์ไอออนที่ผ่านเข้าออกเซลล์ประสาท จึงเป็นเหตุท าให้
การท างานของระบบประสาทผิดปกติ เกิดการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องที่ระบบประสาทส่วนกลาง การท างานของ GABA 
ต้องอาศัยการจับตัวกับตัวรับ GABA (GABA receptor) เพ่ือให้สามารถท างานได้และท าได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพ 
fipronil จึงมีพิษเฉพาะระบบประสาทของแมลง เพราะไม่สามารถจับตัวได้ดีกับตัวรับ GABA ของสัตว์มีกระดูกสันหลัง 
แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อมูลการศึกษาความเป็นพิษของ fipronil ที่มีต่อมนุษย์ แต่อาจท าให้เกิดการระคายเคืองต่อ
ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสได ้ 
 fipronil มีสูตรผสมหลายแบบซึ่งอัตราการใช้ fipronil นั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของพืช อายุพืช หรือศัตรูพืชที่
ต้องการป้องกันก าจัด โดยต้องใช้ให้ถูกวิธีตามฉลากที่ก าหนดและใช้ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพ่ือลดความ
ต้านทานหรือดื้อยาของแมลงศัตรูพืชที่อาจเกิดขึ้นได้ จากคู่มือศัตรูพริก (กลุ่มวิจัยกีฏะและสัตววิทยา ส านักวิจัย
พัฒนาการอารักขาพืช, 2557) ได้แนะน าและรวบรวมวิธีทั้งในการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช วิธีเขตกรรม การใช้
จุลินทรีย์ หรือศัตรูธรรมชาติ ส าหรับการป้องกันก าจัดเพลี้ยไฟพริกนั้น ให้ใช้ fipronil 5% W/V SC ที่อัตราแนะน า 20-
30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นซ้ าตามการระบาด แมลงหวี่ขาวยาสูบและแมลงหวี่ขาวใยเกลียว แนะน าให้ใช้ fipronil 
5% W/V SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พ่นซ้ าตามการระบาด หรือใช้ fipronil 5% W/V SC อัตราแนะน า 10-
20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร ส าหรับการป้องกันก าจัดไรขาวพริก นอกจากนี้ fipronil ยังสามารถใช้ผสมกับสารก าจัดเชื้อ
รา เช่น azoxystrobin, probenazole หรือใช้ควบคู่กันกับสารก าจัดแมลงชนิดอ่ืนๆ เช่น acephate, deltamethrin 
หรือ triazaphos ได้ fipronil สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอนุพันธ์ (metabolite) ได้หลายแบบตามสภาพแวดล้อมหรือ
ปฏิกิริยาทางเคมี (FAO, 2010) เช่น หลังการฉีดพ่นทางใบในพืชนั้น fipronil สามารถสลายตัวเมื่อสัมผัสกับแสงแดด 
(photolysis) โดยแสงจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดเป็น fipronil desulfenyl ทั้งยังสามารถสลายตัวเป็น fipronil sulfone 
และ fipronil sulfide จากการรับหรือให้อิเล็กตรอนของการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) และรีดักชัน 
(reduction) ตามล าดับ แสดงกลไกการสลายตัวของฟิโพรนิลในพืชดังภาพที่ 2  
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ภาพที่ 2 การสลายตัวของ fipronil ในพืชหลังการพ่นทางใบ (FAO, 2010) 

 JMPR (2016) ได้ให้นิยามของสารตกค้าง (definition of the residue) ของวัตถุอันตราย fipronil ส าหรับ
การก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) และการประเมินความเสี่ยงทางด้านอาหาร (dietary risk 
assessment) ในพืชนั้น ให้พิจารณาเฉพาะปริมาณของ fipronil ส่วนการประเมินส าหรับสินค้าเกษตรจากผลิตภัณฑ์
สัตว์ ให้พิจารณาผลรวมของ fipronil และอนุพันธ์ fipronil sulfone ร่วมด้วย แม้ว่า fipronil จะมีคุณสมบัติในการ
ป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชได้หลากหลาย แต่พบว่าปัจจุบันยังไม่มีการก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด fipronil 
ในพริกของประเทศไทย (Thai-MRL) จึงมีการระบุให้ตรวจพบได้ไม่เกินค่าที่ก าหนด หรือดีฟอลต์ลิมิต (default limit) 
เท่ากับ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงชั่วคราว (ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 
2559) เช่นเดียวกันกับมาตรฐานของโคเด็กซ์ (CODEX) มาตรฐานของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรบ (EU-MRL) และ
มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น (JAPAN MRL) 
 ดังนั้นการศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกค้าง fipronil ในพริก จึงเป็นการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลไปใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างส าหรับประเทศไทย โดยความร่วมมือของส านักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและมาตรฐานแห่งชาติ (มกอช.) และกลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิต
ทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างพืช และก าหนดระยะปลอดภัยของการเก็บเกี่ยว (Pre 
Harvest Interval; PHI) ให้เหมาะสม เพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทั้งยังสามารถใช้เป็นค าแนะน าการใช้
วัตถุมีพิษทางการเกษตรที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรอีกด้วย  

(fipronil) 

photolysis 
oxidation 

hydrolysis 
(fipronil sulfide) 

reduction 

(fipronil 
desulfinyl) (fipronil sulfone) 

(fipronil carboxamide) 
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7. วิธีด าเนินการ 
 7.1 อุปกรณ์ 
 7.1.1  อุปกรณ์ส าหรับใช้ในแปลงทดลอง ได้แก่ เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดเครื่องไฟฟ้าแบบ
สะพายหลัง (motorized knapsack sprayer) ขนาดถังบรรจุ 25 ลิตร ชุดป้องกันสารพิษขณะพ่นวัตถุอัตรายพร้อมหน้ากาก 
ถุงมือ แว่นตา หมวกและรองเท้าบูท นาฬิกาจับเวลา เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น (thermometer/humidity) เครื่องวัด
ความเร็วลม กระบอกตวงพลาสติกขนาด 2 ลิตร ถังน้ าพลาสติกขนาดบรรจุ 100-200 ลิตร เครื่องแก้ว เครื่องบันทึก
อุณหภูมิ (temperature data logger) และอุปกรณ์อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 
 7.1.2  เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เครื่องชั่งไฟฟ้าความละเอียดทศนิยม 2 และ 5 ต าแหน่ง ที่ผ่าน
การสอบเทียบแล้ว เตาเผา (furnace) ตู้อบ (oven) ตู้แช่ตัวอย่าง (freezer) เครื่องปั่นตัวอย่าง (food processer)  
ไมโครปิเปต (auto pipette) ขนาด 10-100, 20-200, 100-1000, 500-5,000 ไมโครลิตร และ 1-10 มิลลิลิตร ที่ผ่าน
การสอบเทียบแล้ว เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน (centrifuge) เครื่องผสมตัวอย่างสาร (vortex mixer) เครื่องอัลตราโซนิก 
(ultrasonic bath) เครื่องเป่าไนโตรเจน (N2 evaporator) 
 7.1.3 เครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการ ได้แก ่หลอดส าหรับหมุนเหวี่ยง (centrifuge tube) ขนาด 15 และ 50 
มิลลิลิตร พร้อมฝาปิด กระบอกตวง (cylinder) บีกเกอร์ (beaker) ขวดปรับปริมาตร (volumetric flask) หลอดหยด
สาร (dropper) หลอดฉีดยา (syring) ขนาด 10 มิลลิลิตร และตัวกรองชนิด PTFE (PTFE syring filter) ขนาด 0.2 
ไมโครเมตร ขวดบรรจุสาร (vial) ปริมาตร 15 มิลลิลิตร และขวดบรรจุสาร (auto samplerl) ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร 
 7.1.4 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีแมสสเปกโทรเมตรี Liquid 
Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) และคอลัมน์ชนิด Kinetex 2.6 µm XB-C18 100 
A (2.1×100 mm) H15-21798 5603-0148  
 7.2 สารเคมี  
 7.2.1 วัตถอัุนตรายทางการเกษตรที่ใช้ในแปลงทดลอง fipronil (ชื่อทางการค้า มอร์เก็น) 5% W/V SC 
ตรวจวิเคราะห์สารออกฤทธิ์โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพวัตถุมีพิษการเกษตร กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร 
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
 7.2.2 สารมาตรฐาน fipronil และอนุพันธ์  ดังนี้  fipronil, purity 99 % fipronil sulfide, purity 
98.5 %, fipronil sulfone, purity 99 % และ fipronil desulfenyl, purity 96.5 % 
 7.2.3 สารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ acetonitrile (CH3CN) ชนิด HPLC grade, ethyl acetate 
(C4H8O2) ชนิ ด  PR grade, formic acid (CH2O2), ammonium formate, water (H2O) ชนิ ด  HPLC grade, 
anhydrous magnesium sulfate (MgSO4), disodium hydrogencitrate (Na2C3H5O(CO2)3.1.5H2O), 
trisodiumcitrate di-hydrate (Na3C3H5O(CO2)3.2H2O), sodium chloride (NaCl), anhydrous sodium 
sulfate (Na2SO4), sodium hydrogen carbonate (NaHCO3), primary secondary amine (PSA), graphitize 
carbon black (GCB) 
 7.3 วิธีการ  
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 7.3.1 การท าแปลงทดลอง 
  7.3.1.1 ท าแปลงทดลองพริก โดยส ารวจและเลือกแปลงทดลองที่เหมาะสม สามารถเก็บเกี่ยว
ผลผลิตได้เพียงพอและเป็นตัวแทนที่ดีส าหรับการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง จ านวน 6 แปลงทดลอง แปลง
ทดลองดังกล่าวต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 30 กิโลเมตร แปลงพริกของเกษตรกรที่เลือกมาแล้วนั้น จะต้องไม่มีการ
ใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดเดียวกับท่ีท าการทดลอง โดยแบ่งแปลงทดลองพริกออกเป็น 2 แปลงย่อย คือ 
แปลงควบคุมที่ไม่พ่นวัตถุอันตราย fipronil และแปลงที่พ่นวัตถุอันตราย fipronil (ชื่อการค้ามอร์เก็น) 5% W/V 
SC ตามอัตราแนะน า 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร (ส านักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช, 2557) ใช้ปริมาณน้ าแนะน าที่ 80 
ลิตรต่อไร่ (สนักวิจัยพัฒนาอารักขาพืช กลุ่มกีฏและสัตววิทยา, 2553) ท าการพ่นวัตถุอันตราย fipronil 3 ครั้ง โดย
เว้นระยะพ่นห่างกันครั้งละ 7 วัน รายละเอียดของแปลงทดลอง 
  7.3.1.2 ก่อนพ่นวัตถุอัตราย fipronil จะต้องท าการสอบเทียบ (calibrate) เครื่องพ่นวัตถุ
อันตรายทางการเกษตรที่ใช้ ค านวณหาอัตราไหลของเครื่อง (flow rate) อัตราการใช้น้ า ปริมาณวัตถุอันตราย 
เวลาที่ใช้เดินพ่นวัตถุอันตราย (target time) ต่อพ้ืนที่แปลงทดลอง เพ่ือให้การพ่นสารมีความสม่ าเสมอ ท าให้ผล
การทดลองที่ได้มีความถูกต้องและแม่นย า บันทึกข้อมูลดังกล่าว น าไปค านวณร้อยละของปริมาณวัตถุอันตรายที่ถูก
พ่นลงในพ้ืนที่แปลงทดลอง (amount of test substance applied per hectare) รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการด าเนินการทดลอง ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิดิน น้ า อากาศ ความชื้น และความเร็วลม เป็นต้น 
  7.3.1.3 หลังการพ่นวัตถุมีพิษครั้งสุดท้ายแล้ว สุ่มเก็บตัวอย่างพริกให้ได้ปริมาณตัวอย่างไม่น้อย
กว่า 2 กิโลกรัม โดยเว้นระยะที่หัวแปลงและท้ายแปลง สุ่มตัวอย่างจ านวน 2 ซ้ า ตามระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ก าหนด 
ได้แก ่0 วัน (หลังการพ่นวัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง) 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ 17 วัน บรรจุตวัอย่างลงในถุงพลาสติก 
ปิดให้สนิท ติดป้ายฉลากให้ชัดเจน และบันทึกข้อมูลของการเก็บตัวอย่าง 
  7.3.1.4 ตัวอย่างพริกท่ีถูกสุ่มเก็บมาจะต้องอยู่ในสภาพเย็น เพ่ือรักษาสภาพตัวอย่าง ภายใน
บรรจุเครื่องบันทึกอุณหภูมิ (temperature data logger) เพ่ือบันทึกอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง เมื่อถึง
ห้องปฏิบัติการให้น าตัวอย่างเก็บในตู้แช่ที่อุณหภูมิ -20±5 องศาเซลเซียส โดยจะต้องบันทึกรหัสตัวอย่าง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง และอุณหภูมิของตัวอย่าง หลังจากนั้นจึงด าเนินการเตรียมตัวอย่างก่อนน าไปตรวจ
วิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้าง fipronil ในตัวอย่างพริกต่อไป 
 7.3.2 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างในตัวอย่างพริก 
  7.3.2.1 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง fipronil ในผลผลิตพริก ด าเนินการตรวจ
วิเคราะห์ตามวิธีที่ได้ศึกษาความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ โดยท าการทดลองที่ระดับความเข้มข้น 0.002 0.005 0.01 
0.05 และ 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม รวม 5 ความเข้มข้น ความเข้มข้นละ 7 ซ้ า เพ่ือประเมินค่าความแม่น 
(accuracy) และ ความเที่ยง (precision) ของวิธีวิเคราะห์  
  7.3.2.2 สกัดตัวอย่างพริกจากแปลงทดลองด้วยวิธี  QuEChERS (EN 15662, 2008) เตรียม
ตัวอย่างพริก โดยแยกขั้วพริกออก จากนั้นปั่นตัวอย่างพริกด้วยไนโตรเจนเหลว ( liquid nitrogen) ให้ละเอียดเป็น
เนื้อเดียวกัน ชั่งตัวอย่างพริก 10±0.1 กรัม ลงในหลอด centrifuge ขนาด 50 มิลลิลิตร จากนั้นเติมตัวละลาย 
acetonitrile ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เขย่านาน 1 นาที เติมสารสกัดที่ผสม anhydrous MgSO4 4 กรัม NaCl 1 
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กรัม Na2C3H5O(CO2)3.1.5H2O 0.5 กรัม และ Na3C3H5O(CO2)3.2H2O 1.0 กรัม ลงในหลอด centrifuge เขย่า
นาน 1 นาที น าตัวอย่างดังกล่าวไป centrifuge ที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ปิเปตสารละลาย
เฉพาะส่วนใสปริมาตร 5 มิลลิลิตร ลงในหลอด centrifuge ขนาด 15 มิลลิลิตร ที่บรรจุสารผสมของ GCB 50 มิลลิกรัม 
PSA 125  มิลลิกรัม และ anhydrous MgSO4 750 มิลลิกรัม จากนั้นน าไป vertex นาน 1 นาที centrifuge ตัวอย่าง
ดังกล่าวที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที กรองสารละลายส่วนใสผ่าน filter membrane ขนาด 0.2 
ไมครอน ลงใน auto sampler ขนาด 1.5 มิลลิลิตร ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และเติม 10% formic acid ปริมาตร 
10 ไมโครลิตร น าไปวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างด้วยเทคนิค LC-MS/MS ต่อไป 
 7.3.3 การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้าง fipronil ในพริก ด้วยเทคนิค LC-MS/MS ซึ่งสภาวะ
เหมาะสมของเครื่องตรวจวิเคราะห์ แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 1  
ตารางที ่1 สภาวะการท างานของเครื่อง LC-MS/MS ส าหรับตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง fipronil ในพริก  

Column: Kinetex 2.6 µm XB-C18 100 A (2.1×100 mm) H15-21798 5603-0148 
Temperature (oC): 25 oC 
Mobil phase A:  5 mM ammonium formate in water+ 0.1% formic acid 
Mobil phase B: acetonitrile 
Inject volume: 2 µL 
Total run time: 12.00 min 
Ion source: AJS ESI  
Source parameter: Gas temp (oC): 300 
 Gas flow (l/min): 5 
 Nebulizer (psi): 45 
 Capillary (V): 3500 
Mass parameter:     
Compound name Precursor ion Product ion Dwell CE (V) 

fipronil  
435 330 20 8 
435 250 20 24 

fipronil desulfinyl 
387 350.9 20 4 
387 280 20 28 

fipronil sulfide 
418.9 382.9 20 4 
418.9 262 20 24 

fipronil sulfone 
450.9 414.9 20 8 
450.9 282 20 24 
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 7.3.4 เตรียมสารละลายมาตรฐาน fipronil และอนุพันธ์ในช่วงของการใช้งาน ที่ระดับความเข้มข้น 
0.0005, 0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.10, และ 0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โดยใช้ตัวอย่างพริก (matrix solution) 
จากวิธีที่สกัดตัวอย่าง QuEChERS (EN 15662: 2008) เพ่ือสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นของ
สารละลายมาตรฐานและสัญญาณที่ตรวจวัด ซึ่งต้องมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation) อยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับ โดยมากกว่า 0.995 (SANCO, 2013) 
  - เวลาและสถานที่ 
 ระยะเวลา การทดลองครั้งท่ี 1 ในระหว่างเดือนมีนาคม  -  เมษายน   2560 
  การทดลองครั้งท่ี 2  ในระหว่างเดือนกรกฎาคม -  สิงหาคม   2560 
  การทดลองครั้งท่ี 3  ในระหว่างเดือนเมษายน  - พฤษภาคม  2561 
  การทดลองครั้งที่ 4  ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม   2561  
  การทดลองครั้งท่ี 5  ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม   2562 
  การทดลองครั้งท่ี 6  ในระหว่างเดือนมีนาคม - เมษายน   2562 
  สถานที่ด าเนินการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง fipronil ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสารพิษตกค้าง กลุ่ม
วิจัยวัตถุมีพิษ การเกษตร ส านักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 8.1 ผลการทดสอบวิธีวิเคราะห์สารพิษตกค้างฟิโพรนิล  

จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์สารตกค้างฟิโพรนิลด้วยเทคนิค  LC-MS/MS พบว่า 
retention time ของ fipronil, fipronil desulfenyl, fipronil sulfide และ fipronil sulfone มีค่า retention 
time ที ่5.557 5.799 6.121 และ 6.131 นาท ีตามล าดับ แสดงดังภาพที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะโครมาโทรแกรมของ fipronil และอนุพันธ์ ที่ตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค LC-MS/MS 

 

fipronil 

fipronil desulfenyl 

 

fipronil sulfone 

fipronil sulfide 
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 ประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ โดยประเมินค่า accuracy จากร้อยละการได้กลับคืน (%recover) จากการเติม
สารมาตรฐานลงในตัวอย่างพริก ความเข้มข้นเท่ากับ 0.002, 0.005, 0.01, 0.05 และ 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 7 ซ้ า 
พบว่า ให้ %recovery เฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 94-105 ซึ่งมีเกณฑ์การยอมรับที่ร้อยละ70-120 ส าหรับ precision 
สามารถหาจากค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) พบว่าอยู่ในช่วงร้อยละ 2-4 โดยช่วง %RSD ที่
ยอมรับได้ คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 รายละเอียดดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าวิธีวิเคราะห์นี้มีความถูกต้องและ
แม่นย าสูง วิธีการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวมีขีดจ ากัดการตรวจวัด (Limit of detection, LOD) เท่ากับ 0.002 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม และขีดจ ากัดการการตรวจวัดเชิงปริมาณ (Limit of Quantitation, LOQ) เท่ากับ 0.005 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม  
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบ %recovery ของการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง fipronil ในพริก 

spiked level (mg/kg) % recovery (n=7) SD % RSD 

0.002 98 3.50 4 

0.005 105 3.41 3 

0.01 104 3.69 4 

0.05 98 2.08 2 

0.10 94 2.72 3 
   LOD = 0.002 mg/kg, LOQ = 0.005 mg/kg 

8.2 ผลการศึกษาสารพิษตกค้างฟิโพรนิลในพริก  

จากผลวิจัยการสลายตัวของ fipronil ในพริกจากแปลงพริกของเกษตรกรทั้งหมด 6แปลงทดลอง โดยพ่นวัตถุ
อันตราย fipronil ทางใบ (foliar applications) 5% W/V SC ตามอัตราแนะน า 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร และสุ่ม
เก็บตัวอย่างผลผลิตพริกตามระยะเวลาที่ก าหนดนั้น จากการพ่นวัตถุอันตราย fipronil ในแต่ละครั้ง เมื่อค านวณปริมาณ
ของสารที่ถูกพ่นในพ้ืนที่แปลงทดลอง พบว่าร้อยละของปริมาณ fipronil ที่ถูกพ่นลงในพ้ืนที่แปลงทดลองเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
99-105 โดยเกณฑ์การยอมรับมีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 95-110 จึงจะสามารถยอมรับผลของการปฏิบัติงานนั้นได้ ส าหรับ
การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง fipronil จากนิยามของสารตกค้างของวัตถุอันตราย fipronil ส าหรับการ
ก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ในพืชนั้น ให้พิจารณาเฉพาะปริมาณของ fipronil จากผลการตรวจ
วิเคราะห์พบว่า เมื่อสุ่มตัวอย่างจากแปลงควบคุมท้ัง 6 แปลงทดลองทีร่ะยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก 0 วัน (หลังพ่น
วัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง), 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ 17 วัน ตรวจไม่พบปริมาณสารตกค้าง fipronil ในผลผลิต ส าหรับ
แปลงทดลองพริกที่พ่นวัตถุอันตราย fipronil ตรวจพบปริมาณสารตกค้าง ดังนี้ 
 แปลงทดลองพริกครั้งที่ 1 ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ จ. นครปฐม ที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก 0 วัน 
(หลังการพ่นวัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง), 1, 3, 5, 7 และ 10 วัน พบสารตกค้าง fipronil ปริมาณ 0.105, 0.029, 0.010, 
0.006, 0.006 และ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ ส าหรับที่ระยะเก็บเกี่ยว 14 และ 17 วัน พบปริมาณ fipronil 
น้อยกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 



11 
 

 แปลงทดลองพริกครั้งที่ 2 ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ จ. กาญจนบุรี ที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก 0 วัน 
(หลังการพ่นวัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง), 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ17 วัน พบสารตกค้าง fipronil ปริมาณ 0.180, 0.110, 
0.043, 0.029, 0.018, 0.020, 0.013 และ 0.009 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ  
 แปลงทดลองพริกครั้งที่ 3 ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ จ. นครปฐม ที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก 0 วัน 
(หลังการพ่นวัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง), 1, 3, 5, 7, 10 และ14 วัน พบสารตกค้าง fipronil ปริมาณ 0.165, 0.090, 0.034, 
0.029, 0.021, 0.026 และ 0.013 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ และตรวจไม่พบสารตกค้าง fipronil ในตัวอย่างพริก
ที ่17 วัน  
 แปลงทดลองพริกครั้งที่ 4 ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ จ. กาญจนบุรี ที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก 0 วัน 
(หลังการพ่นวัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง), 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ 17 วัน พบสารตกค้าง fipronil ปริมาณ 0.169, 0.084, 
0.043, 0.032, 0.030, 0.019, 0.018 และ 0.011 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
 แปลงทดลองพริกครั้งที่ 5 ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ จ. สุพรรณบุรี ที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก 0 วัน 
(หลังการพ่นวัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง), 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ 17 พบสารตกค้าง fipronil ปริมาณ 0.287, 0.095, 0.047, 
0.029, 0.024, 0.011, 0.008 และ 0.006 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 
 แปลงทดลองพริกครั้งที่ 6 ด าเนินการทดลองในพ้ืนที่ จ. นครปฐม ที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตพริก 0 วัน 
(หลังการพ่นวัตถุอันตราย 2 ชั่วโมง), 1, 3, 5, 7, 10, 14 และ 17 วัน พบสารตกค้าง fipronil ปริมาณ 0.134, 0.031, 
0.017, 0.015, 0.012, 0.009, 0.010 และ 0.007 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ รายละเอียดปริมาณสารตกค้างและ
เส้นแนวโน้มการสลายตัวแสดงดังตารางที่ 3 และภาพท่ี 4 
 

ตารางท่ี 3 ปริมาณสารพิษตกค้าง fipronil ในตัวอย่างพริกที่ระยะเวลาต่างๆ จากแปลงทดลองพริกครั้งที่ 1-6   

แปลงพริก 
ปริมาณสารพิษตกค้างเฉลี่ย (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) จากระยะเวลาหลังการพ่นวัตถุมีพิษคร้ังสุดท้าย (วัน) 

0 1 3 5 7 10 14 17 

แปลงที่ 1 0.105 0.029 0.010 0.006 0.006 0.005 <0.005 <0.005 

แปลงที่ 2 0.180 0.110 0.043 0.029 0.018 0.020 0.013 0.009 

แปลงที่ 3 0.165 0.090 0.034 0.029 0.021 0.026 0.013 ND 

 แปลงที่ 4 0.169 0.084 0.043 0.032 0.030 0.019 0.018 0.011 

 แปลงที่ 5 0.287 0.095 0.047 0.029 0.024 0.011 0.008 0.006 

 แปลงที่ 6 0.134 0.031 0.017 0.015 0.012 0.010 0.010 0.007 

LOD = 0.002 mg/kg, LOQ = 0.005 mg/kg, ND = not detectable ไม่พบสารตกค้าง หรือพบปริมาณน้อยกว่า 0.002 mg/kg 
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ภาพที่ 4 แนวโน้มการสลายตัวของสารพิษตกค้าง fipronil ในตัวอย่างพริกจากแปลงทดลองพริกท่ี 1-6 

จากการทดลองวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้าง fipronil ในพริกทั้ง 6 แปลงทดลอง พบว่ามีการสลายตัวและ
ปริมาณสารตกค้าง fipronil ลดลงเมื่อเว้นระยะในการเก็บเกี่ยวตัวอย่างนานขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณ fipronil ที่ตรวจวิเคราะห์ พบว่ายังมีปริมาณสารตกค้างสูงเกินกว่าค่าที่ก าหนด (default limit) ซึ่งระบุให้
ตรวจพบได้ไม่เกิน 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงชั่วคราว (ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ, 2559) เนื่องจากยังไม่มีการก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด fipronil ในพริกของ
ประเทศไทย เช่นเดียวกันกับมาตรฐานโคเด็กซ์ (CODEX) มาตรฐานของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรบ (EU-MRL) และ
มาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น (JAPAN MRL) ที่ยังไม่มีการก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด fipronil ในพริก
หรือกลุ่มพืชใกล้เคียง ส านักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (2559) ได้ก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของ
สารพิษตกค้างที่ยอมให้มีได้ในผลผลิตทางการเกษตรของ fipronil ในกะเพราและโหระพาที่ 0.2 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ในถั่วฝักยาว 0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ข้าวเปลือก ข้าวสารและเมล็ดฝ้าย 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
ส าหรับ CODEX (2019) ก าหนดค่า MRL ในพืชตระกูลกะหล่ าไว้ที่ 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กล้วย 0.005 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และกะเพรา โหระพา หรือใบแมงลัก (basil) โดยมึค่า 1.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับ 
JAPAN MRL (2019) นั้น มีการก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด fipronil ในพืชผักประเภทกะหล่ าดอก 
0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กะหล่ าปลีและบร็อกโคลีเท่ากับ 0.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เป็นต้น จากเอกสาร
ค าแนะน าการป้องกันก าจัดแมลงและสัตว์ศัตรูพืช ปี 2553 ของกรมวิชาการเกษตร ระบุให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้หลัง
การพ่นสาร fipronil ครั้งสุดท้ายที ่7 วัน เมื่อท าการประเมินค่า rounded MRL ตามวิธีของ OECD MRL Calcutator 
No.56 (ENV/JMMONO, 2011) จากผลการทดลองที่ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 7 วัน พบว่าค่า rounded MRL ของ 
fipronil ในพริกเท่ากับ 0.06 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่าดังกล่าวเป็นการประเมินสารพิษตกค้างส าหรับเสนอเป็นค่า 
MRL ในการประกอบพิจารณาส าหรับประเมินระยะเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัยต่อไป  
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาการวิจัยสลายตัวของสารพิษตกค้าง fipronil ในพริก เพ่ือก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด 
การวิจัยสลายตัวของสารพิษตกค้าง fipronil ในพริก ตามอัตราแนะน า 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร พบว่า fipronil มี
การสลายตัวและมีปริมาณลดลงเมื่อเว้นระยะในการเก็บตัวอย่างตามระยะเก็บเกี่ยวที่ก าหนดส าหรับแปลงทดลอง เมื่อ
เปรียบเทียบปริมาณสาร fipronil ที่ตกค้างในตัวอย่าง พบว่ามีปริมาณสารตกค้างเฉลี่ย <0.005-0.105, 0.009-
0.180, ND-0.165, 0.011-0.169, 0.006-0.287 and 0.007-0.134 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และตรวจไม่พบปริมาณ
สารพิษตกค้าง fipronil ตัวอย่างพริกที่สุ่มเก็บจากแปลงควบคุมทั้ง 6 แปลงทดลอง อย่างไรก็ตามเนื่องจากยังไม่มี
การก าหนดค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด fipronil ในพริก เกษตรกรผู้ใช้จึงควรใช้วัตถุอันตรายตามค าแนะน าและ
ปฏิบัติตามหลักการ GAP 
 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
  1.  น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการสลายตัวของวัตถุอันตราย  fipronil ในพริก ไปใช้ประกอบการ
พิจารณาเพ่ือก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างส าหรับประเทศไทยให้ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างพืชเพ่ือใช้
เป็นค่ามาตรฐานของประเทศไทย ของประชาคมอาเซียน ตลอดจนมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ต่อไป 
  2.  ผลที่ได้จากการทดลองสามารถน าไปก าหนดค่าระยะปลอดภัยของการเก็บเกี่ยวภายหลังการพ่นสาร 
fipronil ครั้งสุดท้าย ใช้ในการตรวจสอบค าแนะน าบนฉลากให้เหมาะสม ทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลเพ่ือเผยแพร่
แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่สนใจได้ทราบ 
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