
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 
------------------------- 

 
1. แผนงานวิจัย  : วิจัยและพัฒนาวิธีการตรวจสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตและสินค้าพืช 

2. โครงการวิจัย : การศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกค้างของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชในผลไม้และผัก 

    กิจกรรม    : การศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกค้างในผักบริโภคผล (fruiting vegetable) เพ่ือ
ก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง 

    กิจกรรมย่อย    : - 

3. ชื่อการทดลอง    : วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างเดลทาเมทริน (deltamethrin) ในถั่วฝักยาวเพ่ือก าหนดค่า
ปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง  

 : Residue Trials of Deltamethrin in Yard Long Bean to Establish Maximum 
Residue Limit 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

    หัวหน้าการทดลอง    : นางสาวสุพัตรี หนูสังข ์   สังกัดกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร             

    ผู้ร่วมงาน      : นางสาวศศิณิฎา คงแช่มดี    นางสาวจินตนา ภู่มงกุฎชัย 

     นายบุญทวีศักดิ ์บุญทวี    นายประพันธ์ เคนท้าว  

  สังกัดกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร            

5. บทคัดย่อ  

  ศึกษาการสลายตัวของสารตกค้างเดลทาเมทรินในถั่วฝักยาว เพ่ือก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษ
ตกค้าง ท าการทดลองในแปลงถั่วฝักยาวทั้งหมด 6 แปลงทดลอง แต่ละแปลงแบ่งออกเป็น 2 แปลงทดลองย่อย คือ
แปลงควบคุม (แปลงที่ไม่พ่นเดลทาเมทริน) และแปลงที่มีการพ่นสารเดลทาเมทริน 3% W/V EC ตามอัตราแนะน า
ในถั่วฝักยาว คือ 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร โดยพ่นเดลทาเมทริน รวม 3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน สุ่มเก็บ
ตัวอย่างถั่วฝักยาวไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารตกค้างเดลทาเมทริน ที่ระยะเวลา 0, 1, 3, 5, 7, 10, และ      
14 วัน ภายหลังการพ่นสารครั้งสุดท้าย โดยวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟีที่มีหัวตรวจวัดชนิด       
Micro Electron Capture Detector (GC-µECD) ผลการศึกษา พบว่าตรวจไม่พบสารตกค้างในทุกตัวอย่างจาก
แปลงควบคุม ส าหรับแปลงทดลองที่มีการพ่นสารเดลทาเมทริน พบสารตกค้างเฉลี่ย 0.01-0.25, 0.01-0.24,  
0.01-0.36, 0.01-0.14, 0.01-0.26 และ 0.01-0.16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส าหรับแปลงที่ 1 ถึงแปลงที่ 6 ตามล าดับ 
โดยผลการทดลองทั้ง 6 แปลงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เมื่อทิ้งระยะเวลาเก็บเกี่ยวนานขึ้นสารตกค้าง         
เดลทาเมทรินจะลดลง และสารตกค้างเดลทาเมทรินที่ 3 วัน มีปริมาณต่ ากว่าค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง  
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ที่ยอมให้มีได้ในผลผลิตทางการเกษตร (MRL) ของไทยที่ก าหนดไว้ในถั่วฝักยาว คือ 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
อย่างไรก็ตาม CODEX ยังไม่มีการก าหนดค่า MRL ของเดลทาเมทรินในถั่วฝักยาว  

 

 

   Abstract 

 The study on residue trials of deltamethrin in yard long bean to establish maximum 
residue limit. The six field trials were consisted of the control plot (deltamethrin was not applied 
on control) and the treated plot which deltamethrin 3% W/V EC were applied with 
recommendation dosage at 30 mL/20 L of water. Deltamethrin were sprayed on yard long bean 
for 3 times every 7 days. After the last application, yard long bean sample were collected at 0, 1, 
3, 5, 7, 10 and 14 days and all samples were analyzed by using Gas Chromatography-Micro 
Electron Capture Detector (GC-µECD) technique. The results showed that the residues were not 
detect in all control samples. In contrast, the residues from treated plots were found at amount 
of 0.01-0.25, 0.01-0.24, 0.01-0.36, 0.01-0.14, 0.01-0.26 and 0.01-0.16 milligrams per kilogram          
for trial 1, 2, 3, 4, 5 and trial 6 respectively. The results of six experiments corresponded to each 
other which when the harvesting period pesticide residues are reduced is longer. The residue of 
deltamethrin is lower than Thai MRL at day 3 after the last application. The Thai MRL of 
deltamethrin in yard long bean is 0.2 milligrams per kilogram. However, Codex MRL of 
deltamethrin in yard long bean has not been yet.  

6. ค าน า 

 ถั่วฝักยาวเป็นพืชผักที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจไทยชนิดหนึ่งที่มีผู้นิยมน ามาบริโภคตลอดปี สามารถ
บริโภคได้ทั้งแบบดิบและสุก อีกทั้งยังสามารถส่งออกจ าหน่ายไปยังต่างประเทศได้  โดยเฉพาะประเทศในแถบ
ตะวันออกกลาง และยุโรป ในการผลิตถั่วฝักยาวให้ได้ปริมาณมาก เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคนั้น 
เกษตรกรผู้ผลิตต้องมีการบ ารุงรักษาและดูแลเป็นอย่างดี แต่ในปัจจุบันเกษตรกรที่ปลูกถั่วฝักยาวมักประสบปัญหา
แมลงศัตรพืูช โดยเฉพาะในเขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี ศัตรูส าคัญที่ท าลายถั่วฝักยาว ได้แก่ หนอน
แมลงวันเจาะต้นถั่ว หนอนเจาะฝักลายจุด หนอนผีเสื้อสีน้ าเงิน หนอนกระทู้หอม เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ และไรขาว  
(สมศักดิ์ และคณะ, 2554) จึงต้องมีการพ่นวัตถุมีพิษทางการเกษตร หรือสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชกันบ่อย ๆ 
เพ่ือให้สามารถป้องกันก าจัดศัตรูเหล่านี้ได้  
 เดลทาเมทริน (deltamethrin) เป็นสารก าจัดแมลงชนิดนึงที่มีค าแนะน าให้ใช้ในการป้องกันก าจัดแมลง
ศัตรูพืชในถั่วฝักยาว (สมศักดิ์ และคณะ, 2554) จัดอยูใ่นกลุ่มไพรีทรอยด ์ออกฤทธิ์โดยการสัมผัสโดยตรง เนื่องจาก
เดลทาเมทรินจะมีคุณสมบัติเป็น lipophilic ที่เหมาะสม จะดูดซึมผ่านคิวติเคิลที่ห่อหุ้มแมลง เนื่องจากมีโมเลกุล
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ของไขมันสูงที่ต าแหน่งดังกล่าว  การออกฤทธิ์จะไปขัดขวางการไหลผ่านของโซเดียมที่ช่องโซเดียม  (Sodium 
channels) ท าให้การสื่อสารประสาทถูกขัดขวาง  (no transmission of nerve impulses)  และคลื่นของดี
โพลาไรซ์ถูกขัดขวาง ก่อให้เกิดพิษทางระบบประสาทมอเตอร์  (motor activity) เช่น ประสาทท างานไม่
ประสานกัน  กล้ามเนื้ออ่อนล้า หมดแรง  อัมพาต  และตายในที่สุด (จุฬาพร, 2550) โดยสารเดลทาเมทรินนิยม
น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช มีลักษณะโครงสร้างทางเคมี ดังภาพที ่1 (FAO, 2016) 
 
 
 

 
ภาพที ่1. โครงสร้างทางเคมีของ deltamethrin 

แม้จะมีค าแนะน าส าหรับการใช้สาร deltamethrin ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชในถั่วฝักยาว แต่เกษตรกรผู้ผลิตก็
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สารด้วย เช่น การศึกษาวิธีการใช้ วิธีการพ่น หรือระยะเวลาเก็บเกี่ยวหลัง
การพ่น ซึ่งถ้าเกษตรกรใช้ผิดวิธีก็จะส่งผลให้เกิดการตกค้างของสารดังกล่าวในถั่วฝักยาว เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 
และเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานสามารถส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะในปัจุจุบันนี้ ผู้บริโภคหันมาให้
ความส าคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตผลเกษตร ดังนั้นเกษตรกรผู้ผลิตต้องสามารถผลิตสินค้าที่ปลอดศัตรูพืช 
ปลอดสารตกค้าง สามารถประกันความปลอดให้กับผู้บริโภคได้  
 ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างมากที่ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืช deltamethrin 
ในถั่วฝักยาว เพ่ือให้ได้อัตราการใช้ที่เหมาะสม และท าการศึกษาการสลายตัวของสารดังกล่าว เพ่ือลดปัญหาการ
เกิดสารตกค้างของสาร deltamethrin ในถั่วฝักยาว น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเสนอต่อ CODEX และ ASEAN 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (Maximum Residue Limit; MRL) และ
ก าหนดเป็น CODEX MRLs และ ASEAN MRLs ต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยมีเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ 
ช่วยเพิ่มผลผลิตของไทยให้มีมาตรฐานความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของประเทศผู้น าเข้า 
ท าให้ต่างประเทศมีความต้องการสินค้าเกษตรของไทยมากขึ้น และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค รวมทั้ง
การใช้วัตถุอันตราย deltamethrin ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรผู้ปลูกได้  
 
7. วิธีด าเนินการ 

 

    7.1 อุปกรณ์ 
 1) เครื่องแก้วต่าง ๆ ในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ หลอดปั่นเหวี่ยง (centrifuge tube) ขนาด 15 และ 50 
มิลลิลิตร ขวดบรรจุสาร (vial) ขนาด 1.5 และ 15 มิลลิลิตร กระบอกตวง (cylinder) บีกเกอร์ (beaker) ขวดวัด
ปริมาตร (volumetric flask) และตัวกรองชนิด PTFE (PTFE syring filter) ขนาด 0.2 ไมโครเมตร  
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 2) เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ได้แก่ เครื่องชั่ง 2 และ 5 ต าแหน่ง ที่ผ่านการสอบเทียบ เครื่องปั่นตัวอย่าง 
(food processer) ไมโครปิเปต (micro pipette) ขนาด 100-5,000 ไมโครลิตร เครื่องเขย่าสาร (vortex mixer) 
เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge) 
 3) เครื่องตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษ Gas Chromatography ที่มีหัวตรวจวัดชนิด Micro Electron Capture 
Detector (GC-µECD) และคอลัมน์ชนิด DB-1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร เคลือบ
ฟิล์มหนา 0.25 ไมโครเมตร 
 4) เครื่องพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรแบบเครื่องยนต์สะพายหลัง 
 5) อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแปลงทดลอง ได้แก่ นาฬิกาจับเวลา เครื่องบันทึกอุณหภูมิ เครื่องวัดความเร็วลม 
ชุดป้องกันสารพิษ   
    7.2 สารเคมี  
 1) สารมาตรฐาน deltamethrin ซึ่งมีความบริสุทธิ ์99.5% และผลิตภัณฑว์ัตถุมีพิษ deltamethrin 3% w/v EC 
(ชื่อทางการค้า decis 3)  
 2) สารเคมี ได้แก่ acetonitrile (HPLC grade), formic acid, ammonium formate, water (HPLC 
grade), sodium chloride (NaCl), magnesium sulphase (MgSO4), trisodiumcitrate di-hydrate 
(Na3citrate 2.H2O), disodium hydrogencitrate (Na2Hcitrate 1.5.H2O), primary secondary amine (PSA), 
graphitize carbon black (GCB) 

    7.3 วิธีการ  
7.3.1 การท าแปลงทดลอง 

1) ท าการส ารวจและเลือกพ้ืนที่แปลงทดลองถั่วฝักยาวจ านวน 6 แปลง แต่ละแปลงห่างกันไม่น้อย
กว่า 30 กิโลเมตร โดยท าการทดลองปีละ 2 แปลง ในพ้ืนที่ภาคกลาง และภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดนครปฐม 
และจังหวัดกาญจนบุร ี

2) แต่ละแปลงทดลองแบ่งออกเป็น 2 แปลงทดลองย่อย คือ แปลงควบคุม (untreated) เป็นแปลงที่
ไ ม่ ไ ด้ พ่ น  deltamethrin และแปลงที่ พ่ น  deltamethrin 3%  W/V EC (treated) ใน อัตร าแนะน า  คื อ                
30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร อัตราการใช้น้ า 120 ลิตรต่อไร่ 

3) ท าการสอบเทียบ (calibrate) เครื่องพ่นก่อนการพ่น deltamethrin เพ่ือหาอัตราการไหลของ
เครื่อง (flow rate) ค านวณหาปริมาณน้ า ปริมาณ deltamethrin ที่ใช้พ่น ค านวณเวลาที่ใช้ในการพ่น (target 
time) และปรับเวลาการเดินของผู้พ่น เพ่ือควบคุมการพ่นให้มีความสม่ าเสมอทั่วทั้งแปลง  

4) การพ่นวัตถุอันตราย deltamethrin ในแต่ละแปลงทดลอง (Treated) โดยพ่น deltamethrin  
3 ครั้ง แต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน ช่วงเวลาท าการทดลอง ได้แก่ 

 - แปลงที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม 2559  
 - แปลงที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2559  
 - แปลงที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2561  
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 - แปลงที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน ถึง 29 มิถุนายน 2561  
 - แปลงที่ 5 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 25 ธันวาคม 2561  
 - แปลงที่ 6 ระหว่างวันที่ 29 มกราคม ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2562 

 5) สุ่มเก็บตัวอย่างถั่วฝักยาวจากแปลงควบคุม และแปลงทดลอง ให้ได้น้ าหนักอย่างน้อย 2 กิโลกรัม 
แปลงละ 2 ซ้ า ที่ระยะเวลา 0 (หลังฉีดพ่น 2 ชั่วโมง), 1, 3, 5, 7, 10 และ 14 วัน หลังการพ่นสารครั้งสุดท้าย   
เพ่ือน ามาตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้าง deltamethrin น าตัวอย่างถั่วฝักยาวแพ็คใส่ถุงพร้อมเขียนป้าย เก็บถุง
ตัวอย่างในกล่องโฟมที่มีการบรรจุน้ าแข็งเพ่ือรักษาสภาพตัวอย่างขณะขนส่งมายังห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยสารพิษ
ตกค้าง กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  
 

7.3.2 การตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้าง 

1) การเตรียมตัวอย่าง น าถั่วฝักยาวตัดขั้วออก หั่นเป็นชิ้น น าไปปั่นกับไนโตรเจนเหลวให้ละเอียด
ด้วยเครื่องปั่นตัวอย่าง เก็บตัวอย่างท่ีปั่นเสร็จไว้ที่อุณหภูมิ -20±5 องศาเซลเซียส วิเคราะห์ตัวอย่างโดยชั่งตัวอย่าง
ถั่วฝักยาว ตัวอย่างละ 10 กรัม ในหลอด centrifuge ขนาด 50 มิลลิลิตร ก่อนน าไปสกัดและตรวจวิเคราะห์
ปริมาณสารตกค้าง deltamethrin 

 
 
2) วิธีการสกัดตัวอย่างเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง deltamethrin ในถั่วฝักยาว สกัดตัวอย่าง

ตามวิธี EN QuEChERS (EN 15662, 2008) โดยเติมตัวท าละลาย acetonitrile 10 มิลลิลิตร เขย่าด้วยมือ 1 นาที 
เติมสารสกัด MgSO4 4 กรัม NaCl 1 กรัม Na2Hcitrate 1.5.H2O 0.5 กรัม และ Na3citrate 2.H2O 1.0 กรัม เขย่า
ด้วยมือ 1 นาที น าไป centrifuge ที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 นาที ดูดสารละลายส่วนใส            
5 มิลลิลิตร ลงในหลอด centrifuge ขนาด 15 มิลลิลิตร ที่มีสารผสมของ PSA 125  มิลลิกรัม MgSO4             
750 มิลลิกรัม และ GCB 50 มิลลิกรัม เขย่าด้วยมือ 1 นาที น าไป centrifuge ที่ความเร็ว 3,000 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 5 นาที กรองสารละลายส่วนใสผ่าน filter membrane ขนาด 0.2 ไมครอน ลงใน vial ขนาด 1.5 มิลลิลิตร 
เป่าเปลี่ยนตัวท าละลายจาก acetonitrile เป็น hexane ก่อนน าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-µECD 

3) การหาประสิทธิภาพของวิธีการตรวจวิเคราะห์ deltamethrin ในถั่วฝักยาว โดยการเติมสาร
มาตรฐาน deltamethrin ในตัวอย่างถั่วฝักยาว ให้มีความเข้มข้น ในตัวอย่างตั้งแต่ 0.01 ถึง 0.50 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ท าการทดลองความเข้มข้นละ 7 ซ้ า โดยผลของ %recovery ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ คือ 70-120% 
ร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) ≤20% (SANCO, 2013) 

4) ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ deltamethrin ด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี (GC) 
และใช้ตัวตรวจวัด µECD ซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ความไวในการวิเคราะห์สูง (high sensitivity) ส าหรับสารชนิดนี้ โดย
เตรียมสารละลายมาตรฐาน deltamethrin ในตัวท าละลาย hexane และทดลองฉีดสารดังกล่าวที่ระดับความ
เข้มข้น 0.10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยมีสภาวะของเครื่อง ดังนี้ 
  

GC model : Agilent 6890N 
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Column : DB-1: 0.25 µm film thickness, 30 m. length, 0.32 mm.id.   

 Temperature : injector 200 ◦C, detector, 300 ◦C 
 Oven temperature program:   

                 100 ◦C (1 min)         30 ◦C/min 230 ◦C (3 min)        30 ◦C/min 260 ◦C (11 min) 
 Inject mode : splitless (purge on time = 1 min) 
   Carrier gas : helium, flow rate 1 ml/min 
   Make up gas : nitrogen, flow rate 15 ml/min 
 Injection volume : 1 µl 

จากการศึกษาที่สภาวะดังกล่าว พบว่า deltamethrin มีค่า retention time ที่ 17.78 นาที และเมื่อ
ศึกษาช่วงความเป็นเส้นตรงของการตรวจวัดโดยเตรียมสารละลายมาตรฐานที่ความเข้มข้นต่าง ๆ พบว่า 
deltamethrin ให้ช่วงความเป็นเส้นตรงที่ระดับความเข้มข้น 0.005-0.50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่า coefficient 
of determination (R2) = 0.999 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา  

เริ่มเดือนตุลาคม 2559 และสิ้นสุดเดือนกันยายน 2562 รวมระยะเวลา 3 ปี 

สถานทีด่ าเนินการ  
สถานที่ท าแปลงทดลองของเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งหมด 6 แปลง

ทดลอง 

สถานที่ตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้าง deltamethrin ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยสารพิษ
ตกค้าง กลุ่มวิจัยวัตถุมีพิษทางการเกษตร กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 8.1 การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 

 8.1.1 การหาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์  สามารถพิสูจน์ความแม่น (accuracy) ประเมินค่า
จาก %recovery โดยการเติมสารมาตรฐาน deltamethrin ลงในตัวอย่างถั่วฝักยาว ให้มีความเข้มข้นในตัวอย่าง 
เท่ากับ 0.01, 0.02, 0.05, 0.10, 0.20 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ความเข้มข้นละ 7 ซ้ า พบว่า ให้ %recovery 
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 83-101% ซึ่งพบว่าอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ (70-120%) ส าหรับการพิสูจน์ความเที่ยง (precision) 
ประเมินจากค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพัทธ์ (%RSD) พบว่า อยู่ในช่วง 4-6% ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ 
คือ ≤20% (ตารางที่ 1) ดังนั้นวิธีการตรวจวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถน ามาสกัดตัวอย่างถั่วฝักยาวจากแปลงทดลอง
ได้อย่างถูกต้อง และแม่นย า มีประสิทธิภาพในการตรวจวิเคราะห์ โดยมีช่วงการวิเคราะห์ของวิธีทดสอบที่      
0.01-0.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีค่า R2 เท่ากับ 0.9982 มีขีดจ ากัดการการตรวจวัดเชิงปริมาณ (Limit of 
Quantitation, LOQ) เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และขีดจ ากัดการตรวจวัดเชิงคุณภาพ (Limit of 
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detection, LOD) เท่ ากับ 0 .005 มิลลิกรัมต่อกิ โลกรัม  ท าการพิสูจน์ค่ า  LOD โดยเติมสารมาตรฐาน 
deltamethrin ลงในตัวอย่างให้มีความเข้มข้นในตัวอย่าง เท่ากับ 0.005 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบสัญญาณการตรวจวัดทุกตัวอย่างมีค่า signal to noise raio (S/N) >3   

ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบ %recovery ของการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง deltamethrin ในถั่วฝักยาว 

 spiked level deltamethrin 

(mg/kg) 
%recovery 

(n=7) 
SD %RSD 

0.01 97 4.52 5 

0.02 95 5.72 6 

0.05 83 5.06 6 

0.10 89 3.84 4 

0.20 101 5.63 6 

0.50 89 4.54 5 
     

  LOD = 0.005 mg/kg, LOQ = 0.01 mg/kg 

 8.1.2 การศึกษาปริมาณสารตกค้าง deltamethrin ในถั่วฝักยาว ทั้งหมด 6 แปลงทดลอง พบว่า
ปริมาณสารตกค้าง deltamethrin จะลดลงเรื่อย ๆ จนถึงวันที่ 7 โดยแปลงทดลองที่ 1 พบสารตกค้างเฉลี่ย  
0.01-0.25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และแปลงที่ 2 พบ 0.01-0.24 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แปลงที่ 3 พบ 0.01-0.36 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แปลงที่ 4 พบ 0.01-0.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม แปลงที่ 5 พบ 0.01-0.26 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 
และแปลงที ่6 พบ 0.01-0.16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งเมื่อปล่อยระยะเวลาหลังการพ่นสารไปจนถึงวันที่ 10 ตรวจ
ไม่พบสารตกค้าง deltamethrin (ตารางที่  2) ส าหรับแปลงควบคุมทั้ง 6 แปลง ตรวจไม่พบสารตกค้าง 
deltamethrin 

ตารางท่ี 2 ปริมาณสารตกค้าง deltamethrin ในถั่วฝักยาว ทั้ง 6 แปลงทดลอง 

Time 
(day) 

deltamethrin (mg/kg) 

Trial 1 Trial 2 Trial 3 Trial 4 Trial 5 Trial 6 

0 0.25 0.24 0.36 0.14 0.26 0.16 

1 0.17 0.18 0.29 0.08 0.15 0.08 

3 0.07 0.09 0.08 0.03 0.05 0.04 

5 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 
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7 0.01 0.01 0.01 ND ND ND 

10 ND ND ND ND ND ND 

14 ND ND ND ND ND ND 
LOD = 0.005 mg/kg, LOQ = 0.01 mg/kg 
ND   = not detectable ไม่พบสารตกค้าง หรือพบปริมาณน้อยกว่า LOD (<0.005 mg/kg) 

 

 
ภาพที่ 2 กราฟแนวโน้มการสลายตัวของ deltamethrin ในถั่วฝักยาว ทั้ง 6 แปลงทดลอง 

 จากการทดลองวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้าง deltamethrin ในถั่วฝักยาวทั้ง 6 แปลง พบเส้นแนว
โน้มการสลายตัวที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีการสลายตัวและปริมาณมีแนวโน้มลดลง เมื่อทิ้งระยะเก็บ
ตัวอย่างนานขึ้น (ภาพที่ 2) โดยสารตกค้าง deltamethriin ที่ 3 วัน มีปริมาณต่ ากว่าค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษ
ตกค้างที่ยอมให้มีได้ในผลผลิตทางการเกษตร (MRL) ของไทยที่ก าหนดไว้ส าหรับ deltamethrin ในถั่วฝักยาว คือ 
0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ตาม CODEX ยัง
ไม่มีการก าหนดค่า MRL ของ deltamethrin ในถั่วฝักยาว (FAO/WHO, 2008)  
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 9.1 การหาประสิทธิภาพของวิธีวิเคราะห์ deltamethrin ในถั่วฝักยาว พบว่า %recovery อยู่ในช่วงตั้งแต่ 
83-101 มี %RSD เท่ากับ 4-6 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การยอมรับ ดังนั้นวิธีวิเคราะห์ดังกล่าวมีความถูกต้อง และแม่นย า โดย
ให้ช่วงการใช้งานหรือช่วงความเป็นเส้นตรงตั้งแต่ 0.01 ถึง 0.50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ค่า R2 > 0.998 มีค่า LOD และ 
LOQ เท่ากับ 0.005 และ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ 

y = 1.1485e-1.205x

R² = 0.8619
y = 0.8236e-1.017x

R² = 0.8743

y = 1.1215e-1.048x

R² = 0.8873

y = 0.2158e-0.984x

R² = 0.9279

y = 0.2752e-1.08x

R² = 0.8093

y = 0.1788e-1.036x

R² = 0.7989
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 9.2 การวิจัยสารตกค้าง deltamethrin ในถั่วฝักยาว พบว่ามีการสลายตัวเมื่อทิ้งระยะเวลาหลังการเก็บเกี่ยว
นานขึ้น และเมื่อทิ้งระยะเก็บไปจนถึง 10 วัน ตรวจไม่พบสารตกค้างทุกแปลงทดลอง โดยสารตกค้างที ่3 วัน มีปริมาณ
ต่ ากว่าค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างที่ยอมให้มีได้ในผลผลิตทางการเกษตร (MRL) ของไทยที่ก าหนดไว้ใน
ถั่วฝักยาว คือ 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, 2559) อย่างไรก็ตาม 
CODEX ยังไม่มีการก าหนดค่า MRL ของ deltamethrin ในถั่วฝักยาว จากกราฟเส้นแนวโน้มการสลายตัว พบว่า 
ระยะเก็บเกี่ยวหลังการพ่นสาร (Pre Harvest Interval, PHI) deltamethrin ในถั่วฝักยาว คือ 3 วัน  

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 10.1 น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการสลายตัวของวัตถุอันตราย deltamethrin ในถั่วฝักยาว ไปใช้
ประกอบการพิจารณาเพ่ือก าหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) ของ CODEX และ ASEAN เพ่ือ
คุ้มครองผู้บริโภคส าหรับใช้เป็นค่ามาตรฐานสากล หรือสามารถน าไปพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขค่า Thai MRL 
 10.2 น าข้อมูลที่ได้ เสนอต่อหน่วยงานในต่างประเทศเพ่ือพิจารณาก าหนดค่า Import Tolerance 
MRL ของประเทศผู้น าเข้า ส าหรับการน าเข้าถ่ัวฝักยาวจากประเทศไทย 
 10.3. ผลที่ ได้จากการทดลองสามารถน าไปใช้ก าหนดค่า Pre Harvest Interval (PHI) ส าหรับ
บริษัทผู้ผลิตแนะน าบนฉลากข้างภาชนะบรรจุ หรือสามารถน าไปพิจารณาเปลี่ยนแปลงแก้ไขค าแนะน าบนฉลาก
ข้างภาชนะบรรจุได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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