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บทคัดย่อ 

 
ศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในชมพู่และฝรั่ง ในปี 2556-2557 จากแหล่งปลูกและแหล่งจ าหน่าย 

รวม 19 จังหวัด จ านวนรวมทั้งสิ้น 269 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ชมพู่ 101 ตัวอย่าง  และ ฝรั่ง  168  ตัวอย่าง 
น ามาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 105 ชนิด ได้แก่ สารกลุ่ม organophosphate pyrethroid  endosulfan  
carbamate  และสารชนิดอ่ืนๆ  ด้วยเครื่อง GC-ECD/FPD  และ LC-MS/MS  พบสารพิษตกค้างในชมพู่ 86  
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  85.15 ของตัวอย่างชมพู่ทั้งหมด พบสาร 7 ชนิด ได้แก่ chlorpyrifos cypermethrin 
methomyl L-cyhalothrin omethoate ethion และ dimethoate ปริมาณที่พบ 0.01- 1.0  mg/kg  สารที่
พบเกินค่าความปลอดภัย  MRL (Maximum Residue Limited)  ได้แก่  cypermethrin  methomyl และ 
omethoate จ านวน 10  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.9 ของตัวอย่างชมพู่ทั้งหมด  พบสารพิษตกค้างในฝรั่ง 138  
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของตัวอย่างฝรั่งทั้ งหมด สารที่ตรวจพบ  15 ชนิด ได้แก่  chlorpyrifos 
cypermethrin methomyl omethoate carbofuran deltamethrin pirimiphos-methyl profenophos 
prothiophos 3-OH carbofuran  dimethoate ethion parathion-methyl dicrotophos และ malathion 
ปริมาณที่พบ 0.01- 0.82  mg/kg  สารที่พบเกินค่าความปลอดภัย MRL (Maximum Residue Limited)  ได้แก่ 
chlorpyrifos cypermethrin  methomyl omethoate และ carbofuran จ านวน 35 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  
20.83 ของตัวอย่างฝรั่งทั้งหมด  สารพิษตกค้างที่ตรวจพบเกินค่าความปลอดภัยมากที่สุด 4 อันดับแรก ในชมพู่
และฝรั่ง ได้แก่ cypermethrin chlorpyrifos methomyl และ omethoate  

 
 
 



 
 
 

1/ลักษมี เดชานุรักษ์นกุูล   นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   กลุ่มวิจยัวัตถุมพีิษการเกษตร  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
2/ศศิมา  มั่งนิมิตร์           นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ   กลุ่มวิจยัวัตถุมพีิษการเกษตร  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร 
3/วิทยา  บวัศรี               นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการ          กลุ่มวิจยัวัตถุมพีิษการเกษตร  กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  

ค าน า 
 
ปัจจุบันสถานการณ์การค้าโลกมีความเปลี่ยนแปลง  ความปลอดภัยและคุณภาพของอาหารกลายเป็นสิ่งที่

ต้องให้ความส าคัญ เนื่องจากการก าหนดมาตรฐานด้านสุขอนามัยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะประเทศพัฒนาแล้ว 
มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบการน าเข้า และเพ่ิมขั้นตอนปฏิบัติการตรวจสอบด้านสุขอนามัยมากขึ้น มาตรการ
ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบให้แก่ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศท่ีส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก  ปัญหาส าคัญในเรื่องของ
ความปลอดภัยในสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผัก  ผลไม้  ที่ส่งไปจ าหน่ายยังตลาดต่างประเทศ  มีที่มาจาก
การใช้สารเคมีทางการเกษตร  ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างอยู่ในผลิตผลทางการเกษตรในปริมาณสูง  เมื่อประเทศผู้
น าเข้าซึ่งมีระบบตรวจสอบสารพิษตกค้างเข้มงวด  ตรวจพบชนิดสารพิษและปริมาณที่เกินค่าก าหนดสากล   
ผลผลิตเกษตรต่างๆดังกล่าวจึงถูกปฎิเสธการน าเข้าบ่อยครั้ง  ท าให้เกิดการเสียชื่อเสียง และความเสียหายทาง
เศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก  นอกจากนี้หากผลผลิตประเภทเดียวกันนั้นน ามาบริโภคภายในประเทศก็จะ
เกิดอันตรายแก่สุขภาพของประชากรในประเทศเช่นเดียวกัน ประกอบกับชมพู่และฝรั่งเป็นผลไม้ที่คนไทยนิยม
บริโภคและเป็นสินค้าเกษตรส่งออก มีข้อมูลด้านสารพิษตกค้างของผลไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้น้อยมาก  แต่มีปัญหาเรื่อง
สารพิษตกค้างจากการส่งออกไปต่างประเทศบ่อยครั้ง  ข้อมูลจากส านักงานที่ปรึกษาการเกษตร ณ กรุงบรัสเซลส์
ในปี พ.ศ. 2555 มีการแจ้งเตือนผ่านระบบ Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) พบว่าชมพู่ที่
ส่งไปสหภาพยุโรป ตรวจพบสารพิษตกค้าง omethoate เกินค่า MRL  ชมพู่และฝรั่งที่ส่งไปสหภาพยุโรป และ
ประเทศจีน ตรวจพบแมลงวันเจาะผลไม้  ในปี พ.ศ. 2556 สหภาพยุโรป แจ้งให้ประเทศไทยเพ่ิมความเข้มงวดใน
การตรวจสอบแมลงวันผลไม้ ในชมพู่ ฝรั่ง และมะม่วง  จากปัญหาการตรวจพบศัตรูพืชดังกล่าว เกษตรกรอาจหัน
มาใช้สารเคมีในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างและผลกระทบในด้านอ่ืนๆ
ตามมา กรมวิชาการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยชนิดและปริมาณ
สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรทั้งที่บริโภคภายในประเทศและที่เป็นสินค้าเกษตรส่งออก เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง
และติดตามตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ตามระบบการจัดการเกษตร
ดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice, GAP) เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคภายในประเทศว่าสินค้า
เกษตรที่จ าหน่ายในประเทศมีการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย เท่าเทียมกับสินค้าเกษตรส่งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ  
 

วิธีด าเนินการและอุปกรณ์ 
 



อุปกรณ์ 
1.  ตัวอย่างชมพู่ และฝรั่ง 

 2.  สารมาตรฐานรวม 105 ชนิด ดังนี้ 
2.1สารมาตรฐาน 29 ชนิด ส าหรับ GC-FPD  
methamidophos dichlorvos (DDVP) acephate omethoate ethoprophos dicrotophos 

monocrotophos phorate dimethoate diazinon phosphamidon chlorpyrifos–methyl parathion-
methyl pirimiphos-methyl fenitrothion malathion chlorpyrifos  parathion–ethyl pirimiphos-ethyl 
phenthoate methidathion prothiofos profenophos ethion triazophos EPN phosalone azinphos-
methyl(guthion) coumaphos 

 
2.2 สารมาตรฐาน 10 ชนิด ส าหรับ GC-ECD  
a-endosulfan b-endosulfan endosulfan-SO4 bifenthrin L-cyhalothrin permethrin 

cyfluthrin cypermethrin fenvalerate deltamethrin  
2.3 สารมาตรฐาน 66 ชนิด ส าหรับ LC-MS/MS  
methamidophos acephate omethoate monocrotophos mevinphos trichlorfon 

dicrotophos dimethoate vamidothion carbaryl isocarbophos dimethomorph temephos 
aldicarb butoxycarboxim aldicarb-sulfoxide oxamyl methomyl butocarboxim thidiazuron 
thiophanate-methyl ethiofencarb tebuthiuron methabenzthiazuron methiocarb alanycarb 
benfuracarb furathiocarb 3-hydroxycarbofuran dioxacarb fenuron bendiocarb propoxur 
carbofuran pirimicarb propham fluometuron isoprocarb monolinuron forchlorfenuron 
metobromuron chlorotoluron isoproturon fenobucarb diuron siduron diethofencarb cycluron 
promecarb linuron iprovalicarb bifenazate chloroxuron diflubenzuron fenoxycarb neburon 
pyraclostrobin triflumuron thiobencarb indoxacarb hexaflumuron novaluron teflubenzuron 
lufenuron flufenoxuron chlorfluazuron 

3.  สารเคมี และ สารละลาย เช่น Acetonitrile Disodium hydrogencitrate sesquihydrate 
Trtisodium citrate dehydrate Magnesium sulfate Sodium chloride และ PSA 

4. เครื่องแก้ว วัสดุวิทยาศาสตร์ ชนิดต่างๆเช่น   syringe centrifuge tube  beaker ขวดใส่สารละลาย 
ขวดvial  filter membrane ขนาด 0.25 µm 

5. เครื่องมือ เช่น เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องหั่นและผสมอาหาร (food processor) auto-pipet  เครื่องเขย่า
สาร (vortex mixer) เครื่องปั่นเหวี่ยงสารละลาย (centrifuge)  GC-ECD/FPD และ LC-MS/MS 

 
วิธีการ 

1. สุ่มตัวอย่างชมพู่และฝรั่ง จากแหล่งปลูกในจังหวัดต่างๆ ของประเทศ  



 1.1 ปี2556 จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 140 ตัวอย่าง   แบ่งเป็น  
  - ชมพู่ 40 ตัวอย่าง จากแหล่งปลูก 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร  ราชบุรี  เพชรบุรี ชัยนาท 
ปทุมธานี นครสวรรค์  เพชรบูรณ์ พิจิตร และนครปฐม    
  - ฝรั่ง 100 ตัวอย่าง จากแหล่งปลูก 7 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร  ราชบุรี  ปทุมธานี  
นครสวรรค์  ก าแพงเพชร สระบุรี  

1.2 ปี2557 จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 76 ตัวอย่าง   แบ่งเป็น  
         - ชมพู่ 61 ตัวอย่าง จากแหล่งปลูก 12 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร  นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี 

ปทุมธานี นครสวรรค์ ตาก  เพชรบูรณ์ ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา และ กระบี่  
 - ฝรั่ง 68 ตัวอย่าง จากแหล่งปลูก 14 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร  ราชบุรี จันทบุรี 

เพชรบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา กระบี่  ตาก น่าน  นครสวรรค์  ก าแพงเพชร  และ เชียงใหม่ 
 

 2. การสกัด วิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้าง และขจัดสิ่งปนเปื้อน ตามวิธีวิเคราะห์ QuEChERS-method 
(EN 15662:2008) ดังนี้  
 2.1 ชั่งตัวอย่างคะน้า ตัวอย่างละ 10 กรัม ใส่ centrifuge  tubes ขนาด 50 มิลลิลิตร  เติมสารละลาย 
acetonitile ปริมาตร 10 มิลลิลิตร เติม Disodium hydrogencitrate sesquihydrate จ านวน 0.5 กรัม เติม 
Trtisodium citrate dehydrate จ านวน 1 กรัม เติม magnesium sulfate 4.0 กรัม และsodium chloride 
1.0 กรัม  ปิดฝาแล้วเขย่าด้วยมือ และเขย่าด้วย vortex mixer ระดับความเร็วรอบสูงสุดนาน  1 นาที   
 2.2 น าไป centrifuge ที่ความเร็วรอบ >3,500 rpm นาน  5 นาที  
 2.3 ขจัดสิ่งปนเปื้อน (Dispersive-SPE Cleanup)  ดูดสารละลายของตัวอย่าง ปริมาณ 1 มิลลิลิตร ใส่
ใน microcentrifuge tube ขนาด 1.5 มิลลิลิตร  ที่ ใส่  PSA 25 มิลลิกรัม  และ magnesium sulfate 150 
มิลลิกรัม ไว้แล้ว  เขย่าให้เข้ากันด้วย vortex ที่ระดับความเร็วรอบสูงสุด  นาน 30 วินาที  น าไป centrifuge ที่
ระดับความเร็วรอบ >3,500 rpm นาน 5 นาที ดูดสารละลายส่วนบนของตัวอย่างใส่ GC-vial จากนั้นน าไปตรวจ
วิเคราะห์สารพิษตกค้างด้วยเครื่อง Gas Chromatograph (GC-ECD/FPD) และ LC-MS/MS 
 
ระยะเวลาที่ด าเนินการ  ตุลาคม 2555 – กันยายน 2557      
   

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 
สุ่มเก็บตัวอย่างชมพู่ และฝรั่ง จากแหล่งปลูกและแหล่งจ าหน่ายในจังหวัดต่างๆ ของประเทศ จ านวน

ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 269 ตัวอย่าง   น ามาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง กลุ่ม organophosphate pyrethroid  
endosulfan  carbamate  และสารชนิดอ่ืนๆ  รวมจ านวน 105 ชนิด ด้วยเครื่อง GC-ECD/FPD  และ LC-
MS/MS  ได้ผลดังนี้  

ชมพู่ จ านวน 101 ตัวอย่าง จากแหล่งปลูก 14 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร  นครปฐม ราชบุรี  ปทุมธานี 



ชัยนาท ตาก นครสวรรค์  พิจิตร เพชรบูรณ์ เพชรบุรี  ชุมพร สงขลา นครศรีธรรมราช และ กระบี่   ได้ผลดังนี้ 
ตรวจพบสารพิษตกค้าง 86 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 85.15 ของตัวอย่างชมพู่ทั้งหมด พบสารเกินค่ามาตรฐาน
จ านวน 10 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.9 ของตัวอย่างชมพู่ทั้ งหมด วัตถุมี พิษที่ ตรวจพบมากที่ สุด คือ 
cypermethrin พบ 43 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 42.57 ของตัวอย่างชมพู่ทั้งหมด ปริมาณที่พบ 0.01-1.0 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม  พบเกินค่าค่าความปลอดภัย 5 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.95 ของตัวอย่างชมพู่ทั้งหมด รองลงมาคือ 
methomyl พบ 21 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.79 ของตัวอย่างชมพู่ทั้งหมด ปริมาณที่พบ 0.01-0.4 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม  พบเกินค่าค่าความปลอดภัย 2 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.98 ของตัวอย่างชมพู่ทั้ งหมด  พบ 
omethoate 3 ตัวอย่าง เกินค่าความปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 2.97 ของตัวอย่างชมพู่ทั้งหมด ปริมาณ 0.04-0.05 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตรวจพบวัตถุมีพิษอีก 4 ชนิด แต่ไม่เกินค่าความปลอดภัย ได้แก่ L-cyhalothrin chlorpyrifos ethion 
และ dimethoate  พบร้อยละ 8.91 5.94 2.97 0.99 ของตัวอย่างชมพู่ทั้งหมด ตรวจพบ พบ L-cyhalothrin 9 
ตัวอย่าง ปริมาณ 0.02-0.03 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบ chlorpyrifos 6 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-0.07 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม  พบ ethion 3 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบ dimethoate 1 ตัวอย่าง ปริมาณ 
0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  (ตารางที่ 1)  

ฝรั่ง จ านวน 168 ตัวอย่าง จากแหล่งปลูก 16 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร ราชบุรี  ปทุมธานี  
สระบุรี นครสวรรค์  ก าแพงเพชร  เชียงใหม่ ตาก น่าน จันทบุรี ชุมพร เพชรบุรี กระบี่นครศรีธรรมราช และ 
สงขลา  ตรวจพบสารพิษตกค้าง 138 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของตัวอย่างฝรั่งทั้งหมด พบสารเกินค่า
มาตรฐานจ านวน 35 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 20.83 ของตัวอย่างฝรั่งทั้งหมด วัตถุมีพิษที่ตรวจพบและเกินค่า
ความปลอดภัย คือ chlorpyrifos  cypermethrin methomyl omethoate และ carbofuran คิดเป็นร้อยละ 
23.81 20.83 17.86 4.76 และ 3.57 ของตัวอย่างฝรั่งทั้งหมด ตรวจพบ chlorpyrifos ปริมาณ 0.01-0.82 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบเกินค่าความปลอดภัย 8 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของตัวอย่างฝรั่งทั้งหมด พบ 
cypermethrin ปริมาณ 0.01-0.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบเกินค่าความปลอดภัย 15 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 
8.93 ของตัวอย่างฝรั่งทั้งหมด พบ methomyl ปริมาณ 0.01-0.09 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบเกินค่าความ
ปลอดภัย 3 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 1.78 ของตัวอย่างฝรั่งทั้งหมด พบ omethoate ปริมาณ 0.03-0.14 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม  พบเกินค่าความปลอดภัย 8 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.76 ของตัวอย่างฝรั่งทั้งหมด พบ carbufuran 
ปริมาณ 0.01-0.54 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบเกินค่าความปลอดภัย 1 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 0.59 ของตัวอย่าง
ฝรั่งทั้งหมด 

ตรวจพบวัตถุมีพิษอีก 10 ชนิด แต่ไม่เกินค่าความปลอดภัย ได้แก่ deltamethrin pirimiphos-methyl 
profenophos prothiophos 3-OH carbofuran dimethoate ethion parathion-methyl dicrotophos 
และ malathion พบร้อยละ 1.78 1.78 1.78 1.19 1.19 1.19 0.59 0.59 1.47 และ 1.47 ของตัวอย่างฝรั่ง
ทั้ งหมด ตามล าดับ ตรวจพบ deltamethrin 3 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.02-0.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบ 
pirimiphos-methyl 3 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-002 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบ profenophos 3 ตัวอย่าง ปริมาณ 
0.01-0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบ prothiophos 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.02-0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบ 3-



OH carbofuran 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.03-0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  พบ dimethoate 2 ตัวอย่าง ปริมาณ 
0.03-0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  ตรวจพบ ethion dicrotophos parathion-methyl และ malathion อย่างละ 
1 ตัวอย่าง ปริมาณ 0.01-0.04 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ตารางที่ 2)  

สารพิษตกค้างที่ตรวจพบเกินค่าความปลอดภัยมากที่สุด 4 อันดับแรก ในชมพู่และฝรั่ง ได้แก่ 
cypermethrin chlorpyrifos methomyl และ omethoate (ตารางที่3) จากการเก็บข้อมูลและสอบถามการใช้
วัตถุมีพิษทางการเกษตร เกษตรกรใช้สารทั้ง 3 ชนิดนี้ในการป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชในแปลงปลูกชมพู่ และฝรั่ง 
เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชอีกทั้งราคาไม่แพง ข้อมูลการศึกษาการสลายตัวของสารพิษ
ต กค้ า งขอ งก ลุ่ ม วิ จั ย ส าร พิ ษ ต ก ค้ า ง  ก ลุ่ ม งาน วิ จั ย ส าร พิ ษ ต ก ค้ า ง  ก รม วิ ช าก าร เก ษ ต ร  พ บ ว่ า 
chlorpyrifos+cypermethrin ในลิ้นจี่  มีค่าระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัย (PHI) ที่  14 วัน (ศิริพันธ์ และ
ประชาธิปัตย์ ,2550) chlorpyrifos ในส้มโอ PHI 10 วัน (สมสมัย และประชาธิปัตย์ , 2550)  วัตถุมี พิษ 
methomyl ในองุ่น ระยะเก็บเกี่ยวที่ 21 วันหลังการใช้สารครั้งสุดท้าย ยังตรวจพบสารพิษตกค้างเกินค่า Codex 
MRL ที่ก าหนดไว้เท่ากับ 0.3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (ยงยุทธ และคณะ, 2555) จะเห็นได้ว่า cypermethrin 
chlorpyrifos และ methomyl เป็นสารที่ตกค้างค่อนข้างนาน ส าหรับวัตถุมีพิษ omethoate ที่ตรวจพบเกินค่า
ความปลอดภัย เนื่องจากวัตถุมีพิษ dimethoate มีการสลายตัวอย่างรวดเร็วในพืช เป็น omethoate ซึ่งเป็น 
primary metabolite ของ dimethoate ที่มีความเป็นพิษมากที่สุด (EFSA, 2010)  ในปี 2011 Codex ได้
พิจารณายกเลิกค่า MRL  ของ omethoate (FAO/WHO, 2011) ดังนั้นค่า MRL จะมีค่าเท่ากับ 0.01 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม สรุปได้ว่าทุกตัวอย่างที่ตรวจพบ omethoate ในชมพู่และฝรั่ง เกินค่าความปลอดภัยทั้งหมด  แม้ว่า
เกษตรกรและผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีความคิดเห็นว่า ผลไม้ทั้ง 2 ชนิดนี้มีการห่อผลผลิตน่าจะปลอดภัย แต่ก็ยัง
ตรวจพบสารพิษตกค้างเหล่านี้เกินค่าความปลอดภัย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้สารเหล่านี้ใกล้ระยะเวลาเก็บเกี่ยว 
ระมัดระวังการใช้ และทิ้งระยะเวลาก่อนการเก็บเก่ียวให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในชมพู่ จากแหล่งปลูกและแหล่งจ าหน่าย ปี2556-57 

 
ชนิด

ตัวอย่าง 

แหล่งเกบ็ จ านวนตัวอย่าง ผลการวิเคราะห ์

ทั้งหมด พบสาร 

(%) 

พบเกิน

ค่า MRL 

(%) 

 

ชนิดสาร ปริมาณ 

(mg/kg) 

ค่า MRL 

(mg/kg) 

ชมพู่ สมุทรสาคร  101  86 (85.15) 10 (9.9)   มกอช. และ Codex 



นครปฐม ราชบุรี  

เพชรบุรี ชัยนาท 

ปทุมธาน ี ตาก 

นครสวรรค์  

พิจิตร เพชรบูรณ์  

ชุมพร สงขลา

นครศรีธรรมราช 

และ กระบี ่

ไม่ได้ก าหนดค่า MRL 

ในชมพู่ 

 

   43 (42.57) 5 (4.95) 

 

cypermethrin 0.01-1.0 0.7 (Codex,Pome 

fruits) 

   21 (20.79) 2 (1.98) methomyl 0.01-0.4 0.3 (Codex, Pear) 

   3 (2.97) 3 (2.97) omethoate 0.04-0.05 ยกเลิกค่า Codex (ปี

2011) 

   9 (8.91) - L-cyhalothrin 0.02-0.03 0.2(Codex, Pome 

fruits) 

   6 (5.94) - chlorpyrifos 0.01-0.07 1.0 (Japan MRL) 

  Other fruits 

   3 (2.97) - ethion 0.01-0.04 0.3 (Japan MRL) 

   1 (0.99) - dimethoate 0.04 0.5 (Japan MRL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในฝรั่ง จากแหล่งปลูกและแหล่งจ าหน่าย ปี2556-57 
 

ชนิด แหล่งเกบ็ จ านวนตัวอย่าง ผลการวิเคราะห ์



ตัวอย่าง ทั้งหมด พบสาร 

(%) 

พบเกิน

ค่า MRL 

(%) 

ชนิดสาร ปริมาณ 

(mg/kg) 

ค่า MRL 

(mg/kg) 

ฝรั่ง นครปฐม 

สมุทรสาคร  

ราชบุรี  ปทุมธาน ี 

สระบุรี 

นครสวรรค์  

ก าแพงเพชร  

เชียงใหม่ ตากน่าน 

จันทบุร ีชุมพร 

เพชรบุรี กระบี่

นครศรีธรรมราช 

และ สงขลา   

168   138  

(82.14) 

35 

(20.83) 

   

   40 (23.81) 8 (4.76) chlorpyrifos 0.01-0.82 0.05  (Japan MRL) 

   35 (20.83) 15 (8.93) cypermethrin 0.01-0.14 0.03  (Japan MRL) 

   30 (17.86) 3 (1.78) methomyl 0.01-0.09 3.0 (Japan MRL) 

   8 (4.76) 8 (4.76) omethoate 0.03-0.14 ยกเลิกค่า Codex (ปี

2011) 

   6 (3.57) 1 (0.59) carbofuran 0.01-0.54 0.3 (Japan MRL) 

   3 (1.78) - deltamethrin 002-0.08 0.5  (Japan MRL) 

   3 (1.78) - pirimiphos-

methyl 

0.01-0.02 0.1  (Japan MRL) 

   3 (1.78) - profenophos 0.01-0.02 0.05  (Japan MRL) 

   2 (1.19) - prothiophos 0.02-0.05  

   2 (1.19) - 3-OH carbofuran  0.03-0.04 0.2  (Japan MRL) 

: carbosulfan 

   2 (1.19) - dimethoate 0.03-0.1 1.0  (Japan MRL) 

   1 (0.59) - ethion 0.04 0.3  (Japan MRL) 

   1 (0.59) - parathion-

methyl 

0.01 0.2  (Japan MRL) 

   1 (1.47) - dicrotophos 0.01 ไม่มีค่าก าหนด 

   1 (1.47) - malathion 0.01 0.02 (EU MRL) 

 
ตารางที่3 สรุปสารพิษตกค้างที่พบเกินค่า MRL ในชมพู่และ ฝรั่ง ปี 2556-2557 
 



ชนิด

ตัวอย่าง 

จ านวนตัวอย่าง ผลการวิเคราะห ์

ทั้งหมด พบสาร 

(%) 

พบเกิน

ค่า MRL 

(%) 

 

ชนิดสาร ปริมาณ 

(mg/kg) 

ค่า MRL 

(mg/kg) 

ชมพู่ 101 86 (85.15) 10 (9.9) cypermethrin 

methomyl 

omethoate 

001-1.0 0.7 (Codex,Pome fruits) 

0.3 (Codex, Pear) 

ยกเลิกค่า Codex (ปี2011) 

ฝรั่ง 168 138 

(82.14) 

35 

(20.83) 

chlorpyrifos 

cypermethrin 

methomyl 

omethoate 

carbofuran 

 

001-0.82 0.05  (Japan MRL) 

0.03  (Japan MRL) 

3.0 (Japan MRL) 

ยกเลิกค่า Codex (ปี2011) 

0.3  (Japan MRL) 

 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในชมพู่และฝรั่ง ในปี 2556-2557 จากแหล่งปลูกและแหล่ง
จ าหน่าย รวม 19 จังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 269 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ชมพู่ 101 ตัวอย่าง  และ ฝรั่ง  168  ตัวอย่าง 
น ามาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้าง 105 ชนิด ได้แก่ สารกลุ่ม organophosphate pyrethroid  endosulfan  
carbamate  และสารชนิดอ่ืนๆ  ด้วยเครื่อง GC-ECD/FPD  และ LC-MS/MS  พบสารพิษตกค้างใน ชมพู่ 86  
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  85.15 ของตัวอย่างชมพู่ทั้งหมด พบสาร 7 ชนิด ได้แก่ chlorpyrifos cypermethrin 
methomyl L-cyhalothrin omethoate ethion และ dimethoate ช่วงปริมาณที่พบ 0.01- 1.0  mg/kg  สาร
ที่พบเกินค่าความปลอดภัย MRL (Maximum Residue Limited)  ได้แก่ cypermethrin  methomyl และ 
omethoate จ านวน 10  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 9.9 ของตัวอย่างชมพู่ทั้งหมด  ฝรั่ง 168 ตัวอย่าง พบสารพิษ
ตกค้าง 138  ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของตัวอย่างฝรั่งทั้ งหมด สารที่ตรวจพบ   15 ชนิด ได้แก่ 
chlorpyrifos cypermethrin methomyl omethoate carbofuran deltamethrin pirimiphos-methyl 
profenophos prothiophos 3 -OH carbofuran  dimethoate ethion parathion-methyl dicrotophos 
และ malathion ช่วงปริมาณที่พบ 0.01- 0.82  mg/kg  สารที่พบเกินค่าความปลอดภัย MRL (Maximum 
Residue Limited)  ได้แก่ chlorpyrifos cypermethrin  methomyl omethoate และ carbofuran จ านวน 
35 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ  20.83 ของตัวอย่างฝรั่งทั้งหมด   

สารพิษตกค้างที่ตรวจพบเกินค่าความปลอดภัยมากที่สุด 4 อันดับแรก ในชมพู่และฝรั่ง ได้แก่ 
cypermethrin chlorpyrifos methomyl และ omethoate แสดงให้เห็นว่าชมพู่และฝรั่งยังมีปัญหาด้านสารพิษ
ตกค้าง และมีความเสี่ยงในการบริโภคสด รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลการขึ้นทะเบียนของวัตถุมีพิษทางการเกษตรที่



อนุญาตให้ใช้ในฝรั่งและชมพู่ จึงไม่มีอัตราการใช้และค่า PHI ที่เหมาะสมในฉลากส าหรับชมพู่และฝรั่ง  เนื่องจากไม่
มีมาตรการทางกฎหมาย ห้ามน าวัตถุมีพิษทางการเกษตรไปใช้ในพืชที่ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียน เกษตรกรสามารถน า
วัตถุมีพิษที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนในพืชชนิดนั้นไปใช้กับพืชชนิดอ่ืนได้ ตามความรู้และความเคยชิน ก่อให้เกิดปัญหา
สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร การขาดข้อมูลการศึกษาทดลองบริษัทผู้ผลิตและจ าหน่ายวัตถุมีพิษ
ทางการเกษตร  เนื่องจากเห็นว่าปริมาณการใช้วัตถุมีพิษในพืชชนิดนี้น้อย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนท าการศึกษาวิจัย 
ดังนั้นเกษตรกรควรต้องระมัดระวังการใช้วัตถุมีพิษทางการเกษตรให้ถูกต้องและเหมาะสม หากมีการก าหนดไว้
ฉลากควรใช้ในอัตราที่แนะน า เว้นระยะการเก็บเกี่ยวตามที่ก าหนดไว้ หลีกเลี่ยงการใช้สารที่ตกค้างยาวนานในช่วง
ใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต บริษัทผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายวัตถุมีพิษทางการเกษตรควรขึ้นทะเบียนให้ครอบคลุมและตรงกับ
ค าแนะน าให้เกษตรกรไปใช้ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืชในพืชที่เป็นอาหาร หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรท า
ศึกษาข้อมูลเพ่ือก าหนดเป็นค าแนะน า อัตราการใช้ที่เหมาะสม และระยะเวลาเก็บเกี่ยวที่ปลอดภัยกับผลผลิต
ทางการเกษตรที่บริโภคภายในประเทศและส่งออก กรณีที่ตรวจสอบพบว่าวัตถุมีพิษทางการเกษตรชนิดไหน
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสารพิษตกค้าง ควรออกเป็นนโยบายควบคุมโดยการใช้มาตรการทางกฎหมายในการเฝ้าระวัง
และควบคุมก ากับดูแล เพ่ือให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
 

 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
         1.ได้ข้อมูลปริมาณสารพิษตกค้าง และเป็นการติดตามคุณภาพของผลผลิตในท้องตลาด    เพ่ือน าไปสู่แนว
ทางการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสารตกค้างในพืชที่มีศักยภาพในการส่งออก       
       2. เป็นข้อมูลส าหรับใช้ในการเจรจาและต่อรองข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ และการตรวจสอบ
การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังและก าหนดนโยบายควบคุมวัตถุอันตราย การ
ขึน้ทะเบียน ปรับปรุงฉลาก และการใช้ เพ่ือดูแลคุณภาพผลผลิตเกษตรให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

3. ข้อมูลสารพิษตกค้างจากการสุ่มเก็บตัวอย่างจากแหล่งจ าหน่ายทั่วประเทศ น ามาใช้ในการพิจารณา 
เพ่ือก าหนดค่า  national  MRLs                           

4. ได้ข้อมูลในการก าหนดชนิดของวัตถุอันตรายทางการเกษตรเพ่ือศึกษาการสลายตัวของสารพิษตกค้าง
ในศึกษาทดลองเพ่ือก าหนดค่า MRL (Maximum Residue Limited)  ของสารพิษตกค้างในชมพู่และฝรั่ง 

5.  น าข้อมูลสารพิษตกค้างที่พบในชมพู่และฝรั่ง ให้แก่เกษตรกรใช้วัตถุมีพิษทางการเกษตรอย่างถูกต้อง 
ปลอดภัย    
       6. เป็นข้อมูลความรู้เบื้องต้นให้แก่ผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย เพ่ือใช้เป็นการ
ผลักดันทางอ้อม ในการกระตุ้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภค 
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