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 ด าเนินการศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลเกษตร ดิน และน้ าบริเวณแปลงปลูกในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยเลือกศึกษาในชนิดพืชที่มีโรคแมลงศัตรูพืชระบาดมากและมีการใช้สารมาก 
เช่นกัน มีแหล่งปลูกในบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรรมที่อยู่ใกล้แหล่งน้ า ในปี 2554 - 2555 ได้ศึกษาในแปลงปลูกบัว
จังหวัดอุบลราชธานี และปี 2556 - 2557 ศึกษาในแปลงกะหล่ าปลีจังหวัดอ านาจเจริญ  วิธีการโดยสุ่มเก็บ
ตัวอย่างฝักบัว ดิน และน้ าจากบริเวณแหล่งปลูกบัวของเกษตรกรที่มีการปลูกบัวแบบท านาบัวโดยการปล่อยน้ าเข้า
แปลง และปลูกบัวตามแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอตาลสุม อ าเภอวารินช าราบ และอ าเภอพิบูลมังสาหารใน
จังหวัดอุบลราชธานี 60 ราย รวมทั้งสิ้น 180 ตัวอย่าง และสุ่มเก็บตัวอย่างกะหล่ าปลี ดินบริเวณแปลง ดินตะกอน
ริมแม่น้ า และน้ าจากแม่น้ าโขงที่อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ  47 ราย รวมทั้งสิ้น 188 ตัวอย่าง  จากนั้นน า
ตัวอย่างมาตรวจหาสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจ านวน 4 กลุ่มในห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง  ผลการวิเคราะห์
ตัวอย่างฝักบัวที่เก็บจากแปลงเกษตรกร 60 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษตกค้าง 3 ตัวอย่าง คิดเป็น 5% ของตัวอย่าง
ทั้งหมด ชนิดสารที่ตรวจพบมาก คือ cypermethrin ปริมาณที่พบ 0.01-0.24 mg/kg และ chlorpyrifos ปริมาณ
ที่พบ  0.12 mg/kg สารทั้งสองชนิดยังไม่ได้ก าหนดค่า MRL ในฝักบัว  ตรวจพบสารพิษตกค้างในดินและน้ าจาก
แปลงเดียวกับที่ตรวจพบสารพิษในฝักบัวทั้ง 3 แปลงและพบสารชนิดเดียวกัน นอกจากนี้ยังได้สุ่มเก็บตัวอย่าง
ฝักบัวจากแหล่งจ าหน่ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี มาตรวจวิเคราะห์ 60 ตัวอย่าง ผลการตรวจพบสารพิษ 6 
ตัวอย่าง ชนิดสารที่พบ คือ chlorpyrifos และ cypermethrin   ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษในกะหล่ าปลี 47 
ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 21 ตัวอย่าง คิดเป็น 44.7 % ของตัวอย่างทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 13 ตัวอย่าง  
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ตรวจพบสาร cypermethrin มากที่สุด 20 ตัวอย่าง คิดเป็น 95.23 % ของตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ และพบเกินค่า 
MRL 12  ตัวอย่าง ปริมาณที่พบ 0.03 - 11.20 mg/kg  ตัวอย่างดินบริเวณแปลงเกษตรกร 47 ตัวอย่าง ตรวจพบ
สารพิษตกค้าง 17 ตัวอย่าง คิดเป็น 65.4 % ของตัวอย่างทั้งหมด  พบสาร cypermethrin มากที่สุด 16 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 94.1 % ของตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้  ตรวจพบสารพิษตกค้างในดินจากแปลงที่ตรวจพบสารพิษตกค้างใน
กะหล่ าปลีทุกแปลง  ในตัวอย่างดินตะกอนริมแม่น้ าและตัวอย่างน้ าจากแม่น้ าที่ไหลผ่านแปลงไม่พบสารพิษตกค้าง
ทุกชนิด  ในแปลงเกษตรกรที่ตรวจพบสารพิษเกินค่า MRL นั้น เกษตรกรใช้สาร cypermethrin  เพ่ือก าจัดหนอน
กระทู้ผักที่ระบาดหนักมากในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว จึงใช้สารทุก 3-4 วัน ดังนั้นจึงเว้นช่วงไม่ถึง 7 วันก่อนเก็บขาย   
 สรุปภาพรวมในผลผลิตฝักบัวที่ปลูกและจ าหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานีค่อนข้างปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้าง เมื่อพิจารณาจากจ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบและชนิดสารที่ตรวจพบไม่ใช่สารประเภทดูดซึม จึงท าให้เป็นไป
ได้ยากที่สารจะมีโอกาสดูดซึมเข้าสู่เมล็ดซึ่งเป็นส่วนที่ใช้บริโภคแต่อยู่ด้านในเปลือกหุ้มเมล็ดอีกชั้น ปัจจุบันยังไม่มี
การก าหนดค่า MRL ในฝักบัว ซึ่งสาเหตุหลักที่ตรวจพบสารพิษตกค้างในฝักบัวเพียง 5% เนื่องจากเกษตรกรไม่
ผสมสารจับใบเมื่อฉีดพ่นสารที่ใบบัวและฝักบัวที่มีความมัน (wax) เคลือบอยู่ จึงเป็นสาเหตุท าให้สารเคมีสัมผัสถูก
ผิวพืชน้อยมาก ในรายที่ตรวจสารพิษตกค้างพบว่าเกษตรกรใช้สารจับใบทุกราย  แต่ในผลผลิตกะหล่ าปลีพบการ
ปนเปื้อนของสารในปริมาณมากและบางตัวอย่างเกินค่าความปลอดภัย  ดังนั้นผู้บริโภคในท้องถิ่นต้องเพ่ิมความ
ระมัดระวังให้มากขึ้น และสรุปภาพรวมความเสี่ยงในการปนเปื้อนของสารลงสู่แหล่งน้ าและดินบริเวณเกษตรกรรม
ทีเ่กษตรกรใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชมากในพืชทั้งสองชนิดนั้น พบว่าทั้งระบบการปลูกบัวและกะหล่ าปลีมีความ
เสี่ยงในการปนเปื้อนและสะสมสารพิษในดินและน้ าค่อนข้างน้อย และเมื่อมีการตรวจติดตามสถานการณ์สารพิษ
ตกค้างในดินและน้ าจากแปลงปลูกบัวและกะหล่ าปลีที่เคยตรวจพบสารพิษตกค้าง โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างมาตรวจ
วิเคราะห์อีกเป็นระยะเพ่ือติดตามการสลายตัวและการชะล้างลงสู่แหล่งน้ า ผลการวิเคราะห์ไม่พบสารตกค้างในดิน
และแหล่งน้ าทุกแปลง  เนื่องจากสารที่ตรวจพบในดินและน้ ามีการสลายตัว จึงถือว่าพ้ืนที่ดังกล่าวยังไม่มีความเสี่ยง
ในการปนเปื้อนสารลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ และในระบบการผลิตไม่พบการใช้สารที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยง 4 
ชนิด คือ เมโทมิล ไดโครโตฟอส คาร์โบฟูราน และ EPN แต่อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องมีการเฝ้าระวังและให้
ค าแนะน าเพ่ือให้เกษตรกรใช้สารให้ถูกต้องต่อไป เพ่ือลดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
โดยเฉพาะในระบบการปลูกบัว เนื่องจากเกษตรกรจะต้องลงไปฉีดพ่นสารเคมีในน้ าโดยไม่มีการป้องกัน ซึ่งท าให้
สารเคมีซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนังของเกษตรกรและก่อให้เกิดอันตรายได ้  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รหัสการทดลอง 03-06-54-05-03-02-01-54 

 

Abstract 
 

 Determination of Pesticide  Residues in Crop products Soil and Water from 
Agricultural Areas  of  Lower  Northeastern . The study of plant diseases and insect pests with 
the use of a very large outbreak and growers in the area near a natural water sources .In the 
years 2554-2555 were studied in plantations Lotus Ubonratchathani and 2556-2557 study in 
plantations cabbage Amnatcharoen. How random sampling soil and water from the shower area 
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of a lotus growing farmers are planting rice in lotus lily by releasing water into the converter. 
And planted lotus natural water sources in the district Tan Sum. Warinchamrab 
Phibunmangsahan in the Ubon Ratchathani provinces, including 180 samples, 60 samples were 
collected and cabbage. Soil at River sediment and water from the Mekong River District 
Chanuman. Amnat Charoen 47 188 samples, then take a sample to detect pesticides of four 
groups of laboratory pesticide residue. The analysis of samples collected from farmer shower 60 
samples detected pesticide residue 3 samples representing 5% of all samples. The analysis of 
samples collected from farmer shower 60 samples detected residue three samples representing 
5% of all samples. Compounds detectable amounts found cypermethrin is 0.01-0.24 mg / kg 
dose and chlorpyrifos showed 0.12 mg / kg of either type are not defined MRL in the shower. 
Detectable pesticide residues in soil and water by converting the detected toxins in the shower 
with three conversions and same substances. In addition, samples of shower were collected 
from the market in Ubonratchathani. The analysis of 60 samples to detect pesticide residues 6 
samples of substances found were chlorpyrifos and cypermethrin . Aanalysis pesticide residues 
in cabbage, 47 samples showed pesticide residues 21 samples, representing 44.7% of all 
samples and found to exceed the MRL 13 samples found to contain cypermethrin in 20 
samples, representing 95.23% of the sample met this substance and found to exceed the MRL 
12 samples found 0.03 - 11.20 mg / kg sample soil at the farm 47 samples showed pesticide 
residues 17 samples. accounted for 65.4% of all samples found to contain the most 
cypermethrin 16 samples, representing 94.1% of the specimen found this substance. Detectable 
residues in the soil by converting the detected residues in the cabbage all converted. River 
sediment and water samples from the river that runs through the plot no residue of any kind. 
The farmers were detected exceeding the MRL of cypermethrin,  farmers used to get rid of the 
scourge cutworm very close during the harvest, therefore, use every 3-4 days, so keep a gap of 
less than 7 days before the sale.   
 The overall yield of showers that grown and sold in Ubonratchathani is relatively safe 
from pesticide residues, when considering the number of samples was detected and the type of 
the detected substances are not absorbed, the nutrients are absorbed into the seeds that are 
used in consumer, but on the seed layer as possible. There is currently no set MRL in showers, 
mainly detectable pesticide residues in the shower, only 5% because farmers do not mix the 
sticker-spreader (surfactant) when sprayed pesticide on leaves and shower with it (wax) coating 
is. Skin contact causes chemical plants, very little but in the examination for residues showed 
that farmers use all the sticker-spreader (surfactant). The yield of cabbages were contaminated 
substances in large quantities and some samples exceeding safe. Consequently, local 
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consumers have increased more careful. And the overall risk of contamination of the water 
entering the water and soil of Agriculture, farmers use pesticides both two species showed that 
the system of planting lotus and cabbage are vulnerable to contaminants and toxins 
accumulate in the soil and the water is relatively low. And when it is monitoring the situation 
residues in soil and water plants, lotus and cabbage ever detected pesticide residues by 
sampling to detect repeated periodically to track the dissolution and leaching into water 
sources. The analysis found no residue in the soil and water resources, all converted. The 
substances detected in soil and water degradation. Such areas are considered, there is no risk of 
contamination to water naturally.. In a production and use of substances that are found no 
substance in the group risk monitoring four types of methomyl , , dicrotophos carbofuran and 
EPN., however. Is required to monitor and provide advice to farmers to be used next. To reduce 
the problem of pesticide residues and the environment in the future. Especially in the lotus 
plant. Because farmers have to spray chemicals into the water without protection. Which makes 
chemicals seep into the skin of farmers and dangerous.  
 

ค าน า 
 

 ปัจจุบันการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อผู้ผลิต ผู้บริโภคไปจนถึง
สิ่งแวดล้อม และปัญหาการระบาดของโรคแมลงศัตรูพืชนับเป็นสาเหตุหลักที่ท าให้เกษตรกรหันมาใช้สารป้องกัน
ก าจัดแมลงศัตรูพืชกันมาก ก่อให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างในผลผลิตตามมา และนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบๆพ้ืนที่เกษตรกรรม โดยเฉพาะพ้ืนที่ติดแหล่งน้ าที่มีการใช้เพ่ืออุปโภคและบริโภค  เนื่องจาก
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ฉีดพ่นลงไปในพืชจะมีส่วนหนึ่งที่ตกค้างปนเปื้อนอยู่ในสิ่งแวดล้อม  แต่ปัญหาดังกล่าวอาจ
ลดลงหากสารเคมีสามารถสลายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่อัตราการสลายตัวหรือค่าครึ่งชีวิต (half-life) มีความ
แตกต่างกันตามชนิดของสาร สารเคมีบางส่วนที่ถูกดูดซึมเข้าไปในพืชและอยู่บนต้นพืชจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อ
ตัวห้ าตัวเบียนหรือนกที่กินแมลงที่มีสารเคมีตกค้าง เมื่อสารเคมีซึมลงสู่ดิน  ไส้เดือนและสัตว์ในดินที่มีประโยชน์
อ่ืนๆจะได้รับพิษโดยตรง ความสูญเสียของประชากรสัตว์เหล่านี้ท าให้ดินเสื่อมสภาพลง น้ าซึมผ่านลงดินได้ยากขึ้น 
สารอินทรีย์ในดินลดลง และส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชที่เพาะปลูก  สารเคมีก าจัดศัตรูพืชนั้นไม่ได้คง
อยู่เฉพาะในบริเวณพ้ืนที่การเกษตร แต่มักจะแพร่กระจายออกไปในสิ่งแวดล้อม และไหลลงไปสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 
ท าให้เกิดการปนเปื้อนของสารเคมีในระบบนิเวศอย่างกว้างขวาง สิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ าอาจได้รับผลกระทบโดยตรง
จากสารเคมีเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลต่อระบบภูมิต้านทานของปลา ท าให้ปลาหลายชนิดตาย และอาจส่งผล
กระทบทางอ้อมจากการที่สารเคมีไหลลงแหล่งน้ าแล้วท าลายระบบนิเวศในน้ า มีการการสะสมของสารเคมีในห่วง
โซ่อาหาร  

จากประเด็นปัญหาดังกล่าว กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 4 จึงได้ด าเนินงานวิจัยภายใต้โครงการศึกษาความรุนแรงของผลกระทบและการเฝ้าระวังสารเคมี
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ป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงหรือมีความคงทนในสภาพแวดล้อม โดยในปี 2554-2555 ศึกษาในแปลงปลูก
บัวพ้ืนที่อ าเภอตาลสุม อ าเภอวารินช าราบ และอ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากบัวเป็นพืชที่มี
การใช้สารป้องก้นก าจัดศัตรูพืชมาก สาเหตุการระบาดของแมลง ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน หนอนกระทู้ผัก และ
หนอนใยผัก เป็นต้น และแหล่งผลิตบัวของเกษตรกรจะปลูกบัวแบบท านาบัวโดยการปล่อยน้ าเข้าแปลง และปลูก
บัวตามแหล่งน้ าธรรมชาติ จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการปนเปื้อนของสารลงสู่ดินและแหล่งน้ าบริเวณเกษตรกรรม  และ
ในปี 2556-2557  ได้เลือกศึกษาในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ าปลีบริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขงใน อ าเภอชานุมาน 
จังหวัดอ านาจเจริญ  เนื่องจากเกษตรกรมีการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชมาก สาเหตุจากการระบาดของ
หนอนกระทู้ผัก หนอนใยฝัก ฯลฯ และพ้ืนที่เกษตรกรรมติดริมแม่น้ าและมีลักษณะลาดเอียงลงสู่แม่น้ าโขงที่ไหล
ผ่าน ซึ่งมีโอกาสที่สารอาจจะแพร่กระจายลงสู่แม่น้ าได้  พ้ืนที่ปลูกกะหล่ าปลีลักษณะดังกล่าวมีประมาณ 200 - 
300 ไร่ เกษตรกรแต่ละรายปลูกประมาณ 1-2 ไร่  วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม   
และเพ่ือทราบข้อมูลชนิด ปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผักท้องถิ่นที่ประชาชนบริโภคเป็นประจ า โดยเฉพาะพืชที่มี
ความเสี่ยงสูงจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนทราบ นอกจากนี้ยังเป็นการเฝ้า
ระวังการใช้สารที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยง เมโทมิล EPN ไดโครโตฟอส และ คาร์โบฟูรานในพ้ืนที่ ส านักวิจัย
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 

 
 

 
 
 
 

วิธีด าเนินงาน 
1. อุปกรณ์ 
    1.1 สารเคมี  : Acetone (A.R. grade)  Dichloromethane (A.R. grade)  Ethyl acetate (P.R. grade)  
Hexane (P.R. grade)  Methanol (HPLC grade)  Water (HPLC grade) ฯลฯ 
    1.2 เครื่องแก้วและอุปกรณ์ : ขวดแกว Duran ข นาด 250 กรวยกรองแก้ว ขวดก้นแบน ขนาด 250 มิลลิลิตร 
ขวดปรับปริมาตร ขนาด 5 มิลลิลิตร ที่ได้รับการสอบเทียบแล้ว ฯลฯ 
    1.3 เครื่องมือ : Homogenizer, Ultra Turrax รุ่น T 25 Evaporator พรอม cooling system, ยี่หอ Buchi, 
Swizerland  เครื่อง GC, Agilent, รุ่น 7890A auto injector  และ HPLC Agilent รุ่น 1100 ฯลฯ 
2. วิธีการ 
    2.1 การสุ่มเก็บตัวอย่าง :  
          2.1.1) ปี 2554-2555 ศึกษาในแปลงปลูกบัวพ้ืนที่อ าเภอตาลสุม อ าเภอวารินช าราบ และอ าเภอพิบูลมัง
สาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เป้าหมาย 60 ราย โดยเก็บตัวอย่างฝักบัว ดิน และน้ าบริเวณเกษตรกรรม ชนิดละ 1 
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ตัวอย่างต่อแปลงเกษตรกร 1 ราย รวม 180 ตัวอย่าง  และได้วางแผนสุ่มเก็บตัวอย่างฝักบัวที่จ าหน่ายในตลาด
ภายในจังหวัดอุบลราชธานีมาตรวจวิเคราะห์เป้าหมาย 60 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 240 ตัวอย่าง 
         2.1.2) ปี 2556 - 2557 ได้วางแผนด าเนินการคัดลือกกลุ่มเกษตรกรปลูกกะหล่ าปลีบริเวณริมฝั่งแม่น้ าโขง 
อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ เป้าหมายเกษตรกร 50 ราย แล้วท าการสุ่มเก็บตัวอย่างกะหล่ าปลี ดินบริเวณ
แปลง ดินตะกอนริมแม่น้ า และน้ าจากแม่น้ าโขงที่ไหลผ่านบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม ชนิดละ 1 ตัวอย่างต่อแปลง
เกษตรกร 1 ราย รวมทั้งสิ้น 200 ตัวอย่าง  
 2.1.3) ส่งตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในห้องปฏิบัติการ โดยวิธีเก็บตัวอย่างอ้างอิงจาก คู่มือการ
สุ่มเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์สารพิษตกค้าง (กองวัตถุมีพิษการเกษตร, 2545)  
    2.2 สัมภาษณ์ข้อมูลการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืช ตลอดจนการดูแลรักษาแปลง 
    2.3 การวิเคราะห์ตัวอย่าง  
         2.3.1) ตัวอย่างพืช : วิเคราะห์และสกัดตัวอย่างโดยใช้วิธีที่พัฒนามาจากวิธีของ Steinwandter, 1985 
แล้วน าสารที่ได้ไปตรวจหาปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และไพรีทรอยด์ ด้วยเครื่อง Gas 
Chromatograph (GC) ช นิ ด  Electron Capture Detector (ECD) ต ร ว จ ห า ป ริ ม า ณ ส า ร ต ก ค้ า ง
กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ด้วยเครื่อง GC ใช้ตัวตรวจวัดชนิด Flame Photometric Detector (FPD) ตรวจหา
ปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่มคาร์บาเมท ด้วยเครื่อง HPLC  
  2.3.2) ตัวอย่างดินและน้ า : วิเคราะห์และสกัดตัวอย่างน้ าโดยใช้วิธีที่พัฒนามาจากวิธีของ In House 
Method based on AOAC Official Water 990.06,1999  วิเคราะห์และสกัดดินโดยใช้วิธีที่พัฒนามาจาก  In  
House Method based on TNO,1993 Standard Operation Procedure ,Zeist. The Natherland. แล้วน า
สารที่ได้ไปตรวจหาปริมาณสารพิษตกค้างกลุ่มออร์กาโนคลอรีน และไพรีทรอยด์ ด้วยเครื่อง GC ชนิด ECD 
ตรวจหาปริมาณสารตกค้างกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ด้วยเครื่อง GC ใช้ตัวตรวจวัดชนิด FPD  ตรวจหาปริมาณ
สารพิษตกค้างกลุ่มคาร์บาเมท ด้วยเครื่อง HPLC  
รายการสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงและเปรียบเทียบในการตรวจวิเคราะห์ 
  สารเคมีที่ ใช้ เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์  เป็นสารที่มีความบริสุทธิ์สูง รวมทั้งสิ้น 39 ชนิด 
ป ระก อ บ ด้ ว ย ก ลุ่ ม  organophosphorus จ าน ว น  23 ช นิ ด  คื อ  methamidophos monocrotophos 
mevinphos malathion dimethoate diazinon parathion-methyl fenitrothion chlorpyrifos 
triazophos profenofos prothiophos ethion EPN azinphos-ethyl phosalone methidathion 
pirimiphos-ethyl pirimiphos-methyl omethoate parathion-ethyl dicrotophos และ dichlorvos  
กลุ่ม organochlorine จ านวน  5 ชนิด คือ dicofol heptachlor alfa-endosulfan beta-endosulfan และ 
endosulfan sulfate และกลุ่ม pyrethroid จ านวน 6 ชนิด คือ lamda-cyhalothrin permethrin cyfluthrin 
cypermethrin fenvalerate และ  deltamethrin และกลุ่ ม  carbamate จ าน วน  5  ชนิ ด  คื อ  carbaryl 
carbofuran carbosulfan oxamyl และ methomyl 
      2.3.3) การแปลผลการวิเคราะห์และสรุปผล 

           การรายงานผลวิเคราะห์  หน่วยที่ใช้ในการรายงานคือ มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  (mg/kg) และ
เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์กับเกณฑ์ความปลอดภัยที่ก าหนดระดับปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดในอาหาร 
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(Maximum Residue Limits :MRL) ที่ยอมรับให้มีในอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ ค่า MRL เป็นหน่วย มิลลิกรัม 
(มก.) ของสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัม (กก.) ของผลิตภัณฑ์อาหาร  ในงานวิจัยนี้ใช้ค่า MRL จากมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ  (มกอช , 2551) เป็นอันดับแรกหากไม่มี ให้ ใช้ค่า Codex MRL และ EU MRL 
ตามล าดับ   ส าหรับตัวอย่างน้ าใช้ค่าสูงสุดที่ก าหนดให้มีได้ในน้ าดื่ม น้ าอุปโภค  (Maximum Allowable 
Concentration; MAC) และส าหรับตัวอย่างดินจะพิจารณาจากค่าครึ่งชีวิตหรือ half life ของสารแต่ละชนิดที่พบ 

 
     ระยะเวลาด าเนินการ 

 

ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 – กันยายน 2557 
   

 สถานที่ด าเนินการ 
 

   1) แปลงเกษตรกรปลูกบัว อ าเภอตาลสุม อ าเภอวารินช าราบ และอ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  
   2) แปลงเกษตรกรปลูกกะหล่ าปลี อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 
   3) ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 

 

  ผลการทดลองและวิจารณ์  
 

ในปี 2554-2557 กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.4 ได้ด าเนินการศึกษาชนิดและ
ปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลเกษตร ดิน และน้ าบริเวณแปลงปลูกในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ภายใต้โครงการศึกษาความรุนแรงของผลกระทบและการเฝ้าระวังสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีพิษร้ายแรงหรือ
มีความคงทนในสภาพแวดล้อม  เป็นการเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรต่อผู้ใช้ 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรม  และเพ่ือทราบข้อมูลชนิด ปริมาณสารพิษตกค้างในพืชผัก
ท้องถิ่นที่ประชาชนบริโภคเป็นประจ า โดยเฉพาะพืชที่มีความเสี่ยงสูงจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช เพ่ือแจ้ง
เตือนข้อมูลให้ประชาชนทราบ นอกจากนี้ยังเป็นการเฝ้าระวังการใช้สารที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยง เมโทมิล 
EPN ไดโครโตฟอส และ คาร์โบฟูรานในพ้ืนที่ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  โดยในปี 2554-2555 
ศึกษาในแปลงปลูกบัวพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และปี 2556 -2557 ศึกษาในแปลงกะหล่ าปลี พ้ืนที่จังหวัด
อ านาจเจริญ วิธีการโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างฝักบัว ดิน และน้ าจากบริเวณแปลงปลูกบัวของเกษตรกรที่มีการปลูก
บัวแบบท านาบัวโดยการปล่อยน้ าเข้าแปลง และปลูกบัวตามแหล่งน้ าธรรมชาติในพ้ืนที่อ าเภอตาลสุม อ าเภอวาริน
ช าราบ และอ าเภอพิบูลมังสาหารในจังหวัดอุบลราชธานี รวม 60 ราย และเก็บตัวอย่างกะหล่ าปลี ดินบริเวณแปลง 
ดินตะกอนริมแม่น้ า และน้ าจากแม่น้ าบริเวณแปลงปลูกกะหล่ าปลีริมฝั่งแม่น้ าโขงที่อ าเภอชานุมาน จังหวัด
อ านาจเจริญ รวม 47 ราย  จากนั้นตัวอย่างน ามาตรวจหาสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจ านวน 4 กลุ่มในห้องปฏิบัติการ 
โดยมีผลการด าเนินงานแยกตามชนิดพืช ดังนี้  
 1) บัว : ปี 2554-2555 วิธีการโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างฝักบัว ดิน และน้ าจากบริเวณแปลงปลูกบัวของ
เกษตรกรที่มกีารปลูกบัวแบบท านาบัวโดยการปล่อยน้ าเข้าแปลง และปลูกบัวตามแหล่งน้ าธรรมชาติในพื้นที่อ าเภอ
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ตาลสุม อ าเภอวารินช าราบ และอ าเภอพิบูลมังสาหารในจังหวัดอุบลราชธานี รวม 60 ราย โดยสุ่มเก็บชนิดละ 1 
ตัวอย่างต่อแปลงเกษตรกร 1 ราย รวมทั้งสิ้น 180 ตัวอย่าง  แล้วด ำเนินกำรวิเครำะห์สำรพิษตกค้ำง 4 กลุ่ม คือ 
กลุ่ ม ออร์กำโนคลอรีน  กลุ่ ม ไพ รีท รอยด์  กลุ่ มออร์กำโนฟอสฟอรัส  และกลุ่ มคำร์บ ำเมท  จากนั้ น
รวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตกับค่ำ MRL  ส าหรับตัวอย่างน้ าที่พบ
สารพิษตกค้างให้เปรียบเทียบกับค่ำสูงสุดที่ก ำหนดให้มีได้ในน  ำดื่ม น  ำอุปโภค และใช้เพ่ือกำรเกษตร (MAC) ในดิน
ให้พิจารณาค่า half life  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างมีดังนี้ ผลการวิเคราะห์มีดังนี้   
    1.1) ตัวอย่างฝักบัวที่สุ่มเก็บจากแปลงเกษตรกร 60 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษตกค้าง 3 ตัวอย่าง คิด
เป็น 5% ของตัวอย่างทั้งหมด ชนิดสารที่ตรวจพบมากที่สุด คือ cypermethrin 2 ตัวอย่าง ปริมาณที่ตรวจพบ 
0.01 - 0.24  mg/kg  สารที่พบมากรองลงมา คือ chlorpyrifos 1 ตัวอย่าง ปริมาณที่ตรวจพบ 0.12 mg/kg  
(ตารางที่ 1) เนื่องจากฝักบัวยังไม่มีการก าหนดค่า MRL ของสารทั้ง 2 ชนิดนี้ทั้งของ มกอช.และ Codex จึงไม่ได้
ระบุความปลอดภัยได้ แต่วิธีการบริโภคฝักบัวต้องแกะฝักออกแล้วแกะเปลือกที่หุ้มเมล็ดที่มีเปลือกหนาผิวเคลือบ 
wax อีกชั้นเพ่ือกินเมล็ดที่อยู่ภายใน ประกอบกับสารทั้ง 2 ชนิดที่ตรวจพบมากไม่ใช้สารประเภทดูดซึม จึงมีโอกาส
น้อยที่สารจะถูกดูดซึมเข้าสู่เนื้อเมล็ดที่บริโภค จึงถือว่าค่อนข้างปลอดภัย  ส่วนตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกร 60 
ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษตกค้าง 6  ตัวอย่าง คิดเป็น 10% ของตัวอย่างทั้งหมด ชนิดสารที่ตรวจพบมากที่สุด คือ 
cypermethrin 6 ตัวอย่าง  ปริมาณท่ีพบ 0.01 - 0.09 mg/kg  รองลงมา คือ chlorpyrifos 2 ตัวอย่าง ปริมาณที่
พบ 0.008 - 0.05 mg/kg (ตารางที่ 1)   ตัวอย่างน้ าจากแปลงเกษตรกร 60 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษตกค้าง 3 
ตัวอย่าง คิดเป็น 5% ของตัวอย่างทั้งหมด ตรวจพบสารชนิดเดียว คือ chlorpyrifos ปริมาณ 0.007-0.08 mg/kg 
แต่พบเกินค่าความปลอดภัยที่ก าหนดไว้ในน้ า 2 ตัวอย่าง (Maximum Allow Concentration : MAC) ซึ่งก าหนด
ไว้ไม่เกิน 0.02 mg/kg  (ตารางท่ี 1)    
     1.2) ตัวอย่างฝักบัวที่สุ่มเก็บจากแหล่งจ าหน่ายภายในจังหวัดอุบลราชธานี  60 ตัวอย่าง ผลการตรวจ
พบสารพิษตกค้าง 6 ตัวอย่าง คิดเป็น 10% ของตัวอย่างทั้งหมด ชนิดสารที่พบมากที่สุด คือ cypermethrin 5 
ตัวอย่าง ปริมาณที่พบ cypermethrin  0.01 - 0.48  mg/kg  ชนิดสารที่พบมากรองลงมา คือ chlorpyrifos 3 
ตัวอย่าง  ปริมาณที่พบ cypermethrin  0.01 - 0.27  mg/kg (ตารางท่ี 1)       
 จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่ปลูกบัวในจังหวัดอุบลราชธานี 60 ราย พบว่าเกษตรกรมีการใช้สารเคมี
ค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 67 แต่สาเหตุที่ตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิตฝักบัว เพียง 3 ราย ถือว่าน้อยทั้งที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารค่อนข้างมาก และเกษตรกรบางแปลงใช้เฉพาะสาร abamectin ซึ่งห้องปฏิบัติการไม่ได้
ตรวจวิเคราะห์  แต่เมื่อดูจากระยะเวลาที่ฉีดพ่นครั้งสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวถือว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยต่อ
ผลผลิต และสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากชนิดสารที่ใช้ส่วนใหญ่ยกเว้น malathion เป็นชนิดไม่ดูดซึม และเกษตรกรส่วน
ใหญ่ไม่ได้ใช้สารจับใบร่วมด้วย  เมื่อไปฉีดพ่นที่ใบบัวและฝักบัวที่มีความมัน (wax) เคลือบอยู่จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้
สารเคมีสัมผัสถูกผิวพืชน้อยโดยเฉพาะรายที่ไม่ได้ผสมสารจับใบ ท าให้ถูกชะล้างลงไปในดินและน้ าแทน จึงตรวจ
พบสารในดินและน้ ามากกว่าในฝักบัว  และจะสังเกตได้จากแมลงศัตรูพืชยังระบาดเช่นเดิมทั้งที่เกษตรกรฉีดพ่น
สารถี่จากข้อมูลนี้แสดงถึงการใช้สารที่ไม่มีประสิทธิภาพของเกษตรกร ส่วนเกษตรกร 3 รายที่ตรวจพบสารพิษ
ตกค้างในผลผลิตนั้น จากการสัมภาษณ์พบการใช้สารจับใบร่วมกับสารป้องกันทุกครั้ง  ชนิดสารที่เกษตรกรใช้มาก
ได้แก่ chlorpyrifos  cypermethrin และ abamectin วัตถุประสงค์ใช้เพ่ือป้องกันก าจัดหนอนและเพลี้ย 
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เกษตรกรจะฉีดพ่นมากในช่วงที่ปลูกบัวฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน  เนื่องจากในฤดูแล้งมีการระบาดของเพลี้ยไฟ เพลี้ย
อ่อน และหนอนเจาะฝัก โดยจะฉีดพ่นทุก 7-10 วันในช่วงที่ระบาดมาก  จากผลการวิเคราะห์พบว่าชนิดสารที่
ตรวจพบสอดคล้องกับข้อมูลการใช้สารของเกษตรกร คือ chlorpyrifos  และ cypermethrin โดยตรวจพบ
สารพิษตกค้างในฝักบัวช่วงฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการใช้สารที่ไม่มีประสิทธิภาพของ  ใน
ภาพรวมถือว่าผลผลิตฝักบัวที่ปลูกและจ าหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานีค่อนข้างปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง เมื่อ
พิจารณาจากจ านวนตัวอย่างที่ตรวจพบเพียง 5% และชนิดสารที่ตรวจพบไม่ใช่สารประเภทดูดซึมจึงท าให้สารมี
โอกาสปนเปื้อนเมล็ดที่เป็นส่วนที่ใช้บริโภคที่อยู่ด้านในเปลือกหุ้มเมล็ดอีกชั้นเป็นไปได้ยาก ถึงแม้จะยังไม่มีการ
ก าหนดค่า MRL ในฝักบัวก็ตาม สารเคมีที่ตรวจพบในน้ าไม่ เกินค่าความปลอดภัยของน้ าที่ใช้บริโภค และ
เกษตรกรๆไม่ได้น าน้ ามาใช้อุปโภคบริโภค  จากการตรวจติดตามสถานการณ์การตกค้างของสารในดินและแหล่งน้ า
ของแปลงปลูกบัว โดยการสุ่มเก็บดินและน้ าจากแปลงที่เคยตรวจพบสารตกค้างมาตรวจวิเคราะห์ซ้ าอีกครั้ง ผลการ
วิเคราะห์ไม่พบสารพิษตกค้างในดินและน้ าทุกแปลง ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าสารที่เคยตรวจพบในดินและน้ ามีการ
สลายตัว แต่เกษตรกรต้องระวังการปนเปื้อนสารพิษตกค้างในน้ า  เนื่องจากเดินฉีดพ่นสารเคมีในน้ าโดยไม่มีการ
ป้องกัน ซึ่งท าให้สารเคมีซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ และจากการตรวจติดตามแปลงเกษตรกรปลูกบัวที่ตรวจพบสารพิษ
ตกค้างทุกแปลงโดยการสุ่มเก็บตัวอย่างดินและน้ ามาตรวจวิเคราะห์ซ้ าอีกครั้งภายในระยะเวลาเวลา 6 เดือน ผลไม่
พบสารพิษตกค้างในทุกตัวอย่าง  
 2) กะหล่ าปลี : ปี 2556-2557 ได้ด าเนินการส ารวจและคัดเลือกพื นที่ปลูกกะหล่ าปลีบริเวณริมฝั่งแม่น้ า
โขงในอ าเภอชานุมาน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการสัมภำษณ์การใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูก
กะหล่ าปลี จ านวน 47 รำย และเป็นเกษตรกรปลูกมะเขือเทศบริเวณเดียวกันอีก 4 รายในปี 2557 เนื่องจาก
เกษตรกรที่เคยปลูกกะหล่ าปลีในปี 2556 บางรายได้เปลี่ยนพ้ืนที่ไปปลูกมะเขือเทศแทนกะหล่ าปลี  ในช่วงเดือน
ธันวาคม-มกราคมได้ด าเนินการสุ่มเก็บตัวอย่ำงกะหล่ ำปลี  มะเขือเทศ ดินบริเวณแปลง ดินตะกอนริมแม่น้ า และ
น  ำจากแม่น้ าไหลผ่านแปลง รวม 51 รำย  แบ่งเป็นแปลงกะหล่ าปลี 47 ราย แปลงมะเขือเทศ 4 ราย  โดยทุก
แปลงจะสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิต เก็บดินบริเวณแปลง เก็บตัวอย่างดินตะกอนบริเวณริมแม่น้ าและน้ าในแม่น้ าที่อยู่
ใกล้บริเวณแปลงปลูกรวมทั้งสิ้น 204 ตัวอย่าง แล้วด ำเนินกำรวิเครำะห์สำรพิษตกค้ำง 4 กลุ่ม ในห้องปฏิบัติการ
ได้แก่ สารกลุ่มออร์กำโนคลอรีน กลุ่มไพรีทรอยด์ กลุ่มออร์กำโนฟอสฟอรัส และ  กลุ่มคำร์บำเมท  จากนั้น
รวบรวมข้อมูลและเปรียบเทียบผลกำรวิเครำะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตกับค่ำ MRL  ส าหรับตัวอย่างน้ าที่พบ
สารพิษตกค้างให้เปรียบเทียบกับค่ำสูงสุดที่ก ำหนดให้มีได้ในน  ำดื่ม น  ำอุปโภค และใช้เพ่ือกำรเกษตร (MAC) ในดิน
ให้พิจารณาค่า half life  ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างมีดังนี้  
 2.1) ตัวอย่างกะหล่ าปลี  47 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษตกค้าง 21 ตัวอย่าง คิดเป็น 44.7 % ของตัวอย่าง
ทั้งหมด และพบเกินค่า MRL 13 ตัวอย่าง ตรวจพบสาร cypermethrin มากที่สุด 20 ตัวอย่าง คิดเป็น 95.23 % 
ของตัวอย่างที่พบสาร ปริมาณที่พบ 0.03 - 11.20  mg/kg และพบเกินค่า MRL 12  ตัวอย่าง คิดเป็น 60 % ของ
ตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ ตรวจพบ chlorpyrifos  และ methidathion  มากรองลงมาตามล าดับ  (ตารางท่ี 2)   
 2.2) ตัวอย่างดินจากแปลงเกษตรกร 47 ตัวอย่าง ตรวจพบสารพิษตกค้าง 17 ตัวอย่าง คิดเป็น 65.4 % 
ของตัวอย่างทั้งหมด และพบสาร cypermethrin มากที่สุด 16 ตัวอย่าง คิดเป็น 94.1 % ของตัวอย่างที่พบสาร
ชนิดนี้ ปริมาณที่พบ 0.01-1.72  mg/kg ชนิดสารที่พบรองลงมาคือ chlorpyrifos และ profenofos ตามล าดับ 
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(ตารางที่ 2)  และแปลงที่พบสารพิษตกค้างในกะหล่ าปลีทุกแปลงจะพบสารตกค้างในดินทุกแปลงเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะสาร cypermethrin ในแปลงที่พบสารพิษตกค้างในกะหล่ าปลีสูงสุดจะตรวจพบสารพิษตกค้างในดิน
บริเวณแปลงสูงที่สุดเช่นเดียวกัน   
 2.3) ตัวอย่างดินตะกอนริมแม่น้ าและตัวอย่างน้ าที่ไหลผ่านแปลง ตรวจไม่พบสารพิษตกค้างทุกชนิด  
 2.4) ตัวอย่างมะเขือเทศ ดิน และน้ าที่เก็บมาจากแปลงปลูกมะเขือเทศของเกษตรกร 4 รายที่เดิมเคยปลูก
กะหล่ าปลี ผลการวิเคราะห์ตรวจไม่พบสารพิษตกค้าง จากการส ารวจและสัมภาษณ์พบโรคและแมลงศัตรูพืชน้อย 
เกษตรกรทั้ง 4 รายจึงยังไม่ได้ใช้สาร 
 จากข้อมูลการสัมภาษณ์เกษตรกร พบว่าเกษตรกรใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชทุกราย จากเกษตรกรทั้งสิ้น 
47 ราย คิดเป็น 100% ซึ่งถือว่าสูงมาก ชนิดสารที่ใช้ส่วนมาเป็น cypermethrin chlorpyrifos และ abamectin 
แต่สาเหตุที่ตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิต เพียง 21 ราย เนื่องจากเกษตรกรบางรายใช้เฉพาะช่วงแรกท าให้
ตรวจไม่พบสารในช่วงเก็บผลผลิต และเกษตรกรบางแปลงใช้เฉพาะสาร abamectin ซึ่งห้องปฏิบัติการไม่ได้ตรวจ
วิเคราะห์  แต่เมื่อดูจากระยะเวลาที่ฉีดพ่นครั้งสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวถือว่าอยู่ในระยะท่ีปลอดภัยต่อผลผลิต จาก
ผลการวิเคราะห์พบว่าชนิดสารที่เกษตรกรใช้มากที่สุด คือ cypermethrin  ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์
ของเกษตรกร วัตถุประสงค์ใช้เพ่ือก าจัดหนอนกระทู้ผักที่ระบาดหนักในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว เกษตรกรจะปลูกช่วง  
กันยายน-ตุลาคม และเก็บเกี่ยวช่วงพฤศจิกายน - ธันวาคม ในรายที่ตรวจพบสารพิษตกค้างเกินค่า MRL เมื่อดู
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่าพ่นสารทุก 3-4 วันช่วงหนอนระบาดหนัก และเว้นช่วงไม่ถึง 7 วันก่อนเก็บขายทุก
ราย ในรายที่ตรวจพบสารเกินค่า MRL สูงที่สุด 11.2 mg/kg (ค่า MRL 1 mg/kg) พบว่าเก็บผลผลิตจ าหน่ายไม่ถึง 
4 วันหลังฉีดพ่นสาร  ส าหรับในรายที่ตรวจไม่พบสารนั้น เนื่องจากหนอนกระทู้ผักระบาดมากเกษตรกร เกษตรกร
บางรายฉีดพ่นไม่ไหวจึงทิ้งแปลงประกอบกับเป็นช่วงที่ราคาตกเหลือเพียงกิโลกรัมละ 3-4 บาท  ในปี 2556 พบ
การระบาดของหนอนกระทู้ผักมากกว่าปี 2557 จึงท าให้เกษตรกรที่ปลูกกะหล่ าปีในปี 2556 ที่มีโรคระบาดมากหัน
มาปลูกมะเขือเทศและปลูกมันส าปะหลังทดแทน เนื่องจากไม่คุ้มค่าในการลงทุนโดยเฉพาะค่าสารเคมี หลังจาก
ตรวจวิเคราะห์นักวิจัยได้แจ้งผลกำรวิเครำะห์พร้อมค ำแนะน ำในการใช้สารที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรเพ่ือให้
เกษตรกรใช้สำรเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชได้อย่างถูกต้อง  เนื่องจากเกษตรกรทุกรายไม่ได้ขอรับรองแปลง GAP 
และไดเ้ผยแพร่ข้อมูลผลการวิเคราะห์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ให้ทราบต่อไป 
 จากการตรวจติดตามสถานการณ์การตกค้างของสารในดินและแหล่งน้ าของแปลงปลูกกะหล่ าปลี โดยการ
สุ่มเก็บตัวอย่างดินและน้ าในช่วงฤดูแล้ง (มี.ค-พ.ค) และ ฤดูฝน (ส.ค-ก.ย) จากแปลงที่เคยตรวจพบสารตกค้างมา
ตรวจวิเคราะห์ซ้ าอีกครั้ง ผลการวิเคราะห์ไม่พบสารพิษตกค้างในดินและน้ าทุกแปลง จากการตรวจติดตามแปลง
เกษตรกรปลูกกะหล่ าปลีได้ตรวจติดตามเพ่ือสุ่มเก็บตัวอย่างดินและน้ า มาตรวจวิเคราะห์ซ้ าอีกครั้ง  เพ่ือติดตาม
สถานการณ์การตกค้างของสารและการแพร่กระจายลงสู่แม่น้ า  แต่ผลการวิเคราะห์ไม่พบสารพิษตกค้างในดินและ
น้ าทุกแปลง ข้อมูลนี้แสดงให้เห็นว่าสารที่เคยตรวจพบในดินมีการสลายตัว ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติของสาร 
cypermethin ที่ตรวจพบในดินมากที่สุด สารชนิดนี้เป็นสารกลุ่มไพรีทรอยด์ มีค่าครึ่งชีวิต (Half life) ที่สลายตัว
ในดินไดต้ั้งแต่ 2- 8 อาทิตย์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติดินและสิ่งแวดล้อม  ดังนั้นจากผลการวิเคราะห์ดินจึงไม่พบ
สารชนิดนี้ ตกค้างเมื่ อมีการสุ่ ม เก็บมาอีกครั้ ง ส่วนสารชนิด อ่ืนที่พบ คือ chlorpyrifos  เป็นสารกลุ่ ม
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ออร์กาโนฟอสฟอรัส มีค่าครึ่งชีวิต ตั้งแต่ 7-120 วัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างในดิน เช่น ชนิดดิน ชนิดจุลินทรีย์ 
สภาพอากาศ ฯลฯ  จากข้อมูลจึงถือว่าพ้ืนที่ดังกล่าวยังไมม่ีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารลงสู่แม่น้ า  
 จากการเฝ้าระวังการใช้สารที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยง 4 ชนิด คือ เมโทมิล EPN ไดโครโตฟอส และ 
คาร์โบฟูรานในพ้ืนที่ สวพ.4 พบว่าระบบปลูกบัวและกะหล่ าปลีในพ้ืนที่ดังกล่าวไม่มีการใช้สารที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวัง
ความเสี่ยง และจากข้อมูลผลการวิเคราะห์สารพิษในแปลงเกษตรกรทุกราย คณะนักวิจัยออกไปแจ้งผลและให้
ค าแนะน าการใช้สารที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรทุกราย รวมทั้งแนะน าเกษตรกรให้เข้าระบบ GAP เพ่ือเป็นการลด
ปัญหาความเสี่ยงจากการใช้สารต่อผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมต่อไป    
 
 
 
 
 
 
 
ตาราง 1 สรุปผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในฝักบัว ดิน และน้ าบริเวณแปลงปลูกบัวของเกษตรกร 60 ราย 
            ในจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2554 - 2555  

ชนิด แหล่งเก็บ จ านวน จ านวน ผลการวิเคราะห์ ค่า MRL2/ 
ตัวอยา่ง ตัวอย่าง ตัวอย่าง

ทั้งหมด 
ตัวอย่าง 
พบสาร 

ชนิดสารที่พบ ปริมาณที่พบ 
(mg/kg) 

(mg/kg) 

ฝักบัว แหล่งจ าหน่าย 60 6 chlorpyrifos (3) 1/  

cypermethrin (5) 1/ 

0.01-0.27 
0.01-0.48 

No MRL 
No MRL 

 แปลงปลูก 60 3 cypermethrin(2) 1/ 

chlorpyrifos (1) 1/ 

0.01-0.24 
0.12 

No MRL 
No MRL 

ดิน แปลงปลูก 60 63/ cypermethrin (6) 1/ 

chlorpyrifos (2) 1/ 

0.01-0.09 
0.008-0.05 

 

    malathion (2) 1/ 0.01-0.02  
    cyfluthrin (1) 1/ 0.16  

 น้ า แปลงปลูก 60 34/ chlorpyrifos (3) 1/ 0.007-0.08  
 

หมายเหตุ : 1/ จ านวนตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้   2/ ชนิดสารที่ยังไม่ก าหนดค่า MRL ในบัวให้พิจารณาจากชนิดพืชที่ใกล้เคียงกัน  
  3/ การประเมินความเสีย่งของสารที่พบในดินจะใช้ค่า half-life ของสารแตล่ะชนิด   

   4/ การประเมินความเสีย่งของสารที่พบในน้ าจะถือตาม ค่า MAC (chlorpyrifos ก าหนดไวไ้ม่เกิน 0.02 mg/kg ) 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในกะหล่ าปลี  ดิน และน้ าบริเวณแปลงของเกษตรกรปลูกกะหล่ าปลี
    จ านวน 47 รายในจังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2556-2557 
 

ชนิดตัวอย่าง จ ำนวน จ ำนวน ผลกำรวิเครำะห์ ค่ำ MRL (mg/kg) 

 ตัวอย่ำง 
ทั้งหมด 

ตัวอย่ำง 
ที่พบสำร 

ชนิดสารที่พบ 
(จ านวนตัวอย่างที่พบ) 

ปริมาณทีพบ 
(mg/kg) 

จ านวน
ตัวอย่างพบ
เกินค่า MRL 

มกอช. Codex EU 

กะหล่ าปล ี 47 21 cypermethrin (20) 
chlorpyrifos (2) 
methidathion (1)        

0.03-11.20 
0.02-0.05 

0.14 

12 
- 
1 

1 
- 
- 

- 
- 
- 

1 
1 

0.02 
ดินบริเวณแปลง 47 17 cypermethrin  (16) 

chlorpyrifos (2) 
profenofos (1) 

0.01-1.72 
0.03-0.04 

0.02 

    

ดินตะกอนรมิฝั่ง
แม่น้ า 

47 0 - -     

น้ าในแม่น้ า 47 0 - -     
  

 
 
 

 
 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 

 จากการศึกษาชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในผลิตผลเกษตร ดิน และน้ าบริเวณแปลงปลูกในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  โดยในปี 2554-2555 ศึกษาในแปลงปลูกบัวพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี และปี 
2556-2557 ศึกษาในแปลงกะหล่ าปลีพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างผลผลิต ดินบริเวณแปลง 
และน้ าจากบริเวณแปลงมาตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในห้องปฏิบัติการแยกสรุปผลการทดลองเป็นรายพืชดังนี้   
 1) ผลการด าเนินงานปี 2554 - 2555 ในแปลงปลูกบัวจังหวัดอุบลราชธานี จากการสัมภาษณ์การใช้สาร
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 60 ราย พบการใช้สาร 41 ราย คิดเป็น 67% ซึ่งถือว่าค่อนข้างสูง แต่จากผล
การวิเคราะห์พบสารพิษตกค้างในฝักบัวเพียง 3 ราย คิดเป็น 5% ของตัวอย่างทั้งหมด ซึ่งถือว่าน้อยมาก สาเหตุ
จากการตรวจพบสารตกค้างในผลผลิตฝักบัวน้อย เนื่องมาจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารไม่ถูกต้อง โดยไม่ใช้สารจับ
ใบท าให้สารที่ฉีดพ่นตกลงสู่แหล่งน้ าไม่โดนเป้าหมาย ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ยังพบแมลงระบาดมากแม้จะมีการฉีด
สารถี่ ข้อมูลนี้แสดงถึงการใช้สารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนเกษตรกร 3 รายที่ตรวจพบสารพิษตกค้างในผลผลิตนั้น 
จากการสัมภาษณ์พบการใช้สารจับใบร่วมกับสารป้องกันทุกครั้ง และเกษตรกรบางรายใช้เฉพาะสาร abamectin 
ที่ห้องปฏิบัติการไม่ได้ตรวจวิเคราะห์ แต่เมื่อดูจากระยะเวลาที่ฉีดพ่นครั้งสุดท้ายก่อนการเก็บเกี่ยวถือว่าอยู่ในระยะ
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ที่ปลอดภัยต่อผลผลิต ประกอบกับชนิดสารที่ตรวจพบมาก คือ cypermethrin และ chlorpyrifos  ไม่ใช่สารชนิด
ดูดซึมจึงท าให้การสัมผัสที่ผิวฝักบัวที่มี wax เคลือบเป็นไปได้ไม่ดีหากไม่ผสมสารจับใบ สารทั้ง 2 ชนิดนี้เป็นชนิด
สารที่เกษตรกรใช้มากที่สุดจากการสัมภาษณ์ซึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ และวัตถุประสงค์ที่ใช้ก าจัด
หนอนเจาะฝัก หนอนกระทู้ หนอนใยผัก และเพลี้ยอ่อน นอกจากนี้ยัง ตรวจพบสารพิษตกค้างในดินและน้ าจาก
แปลงเดียวกับที่ตรวจพบสารพิษในกะหล่ าปลีทั้ง 3 แปลงและพบสารชนิดเดียวกัน จากข้อมูลผลการทดลองแสดง
ให้เห็นว่าในผักบัวที่จ าหน่ายในจังหวัดอุบลราชธานียังค่อนข้างปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ส่วนผลกระทบต่อดิน
และน้ าบริเวณพ้ืนที่เกษตรกรรมยังพบน้อยและจากการตรวจติดตามโดยการเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ซ้ า ไม่พบสาร
ตกค้างในดินและน้ าเนื่องจากสารทั้ง 2 ชนิดสลายตัว แต่ผลกระทบจากการใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชจะเกิดกับ
เกษตรกรผู้ปลูกมากที่สุด เนื่องจากเกษตรกรจะต้องลงไปฉีดพ่นสารเคมีในน้ าโดยไม่มีการป้องกัน ซึ่งท าให้สารเคมี
ซึมเข้าสู่ผิวหนังได้ ดังนั้นเกษตรกรที่ปลูกบัวต้องระมัดระวังในการฉีดพ่นสารให้มากขึ้น    
   2) ผลการด าเนินงานปี 2556-2557 ในแปลงปลูกกะหล่ าปลีจังหวัดอ านาจเจริญ จากการสัมภาษณ์การใช้
สารป้องกันก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 47 ราย พบว่าทุกรายใช้สารป้องกันก าจัดศัตรูพืช คิดเป็น 100% ซึ่งถือว่า
สูงมาก ชนิดสารที่ใช้ส่วนมาเป็น cypermethrin chlorpyrifos และ abamectin  ผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษ
ในกะหล่ าปลี 47 ตัวอย่าง พบสารพิษตกค้าง 21 ตัวอย่าง คิดเป็น 44.7 % ของตัวอย่างทั้งหมด และพบเกินค่า 
MRL 13 ตัวอย่าง  ตรวจพบสาร cypermethrin มากที่สุด 20 ตัวอย่าง คิดเป็น 95.23 % ของตัวอย่างที่พบสาร
ชนิดนี้ และพบเกินค่า MRL 12  ตัวอย่าง  สาเหตุที่ตรวจพบสารพิษตกค้างในแปลงเกษตรกรเพียง 21 รายจาก 47 
ราย ทั้งที่เกษตรกรทั้ง 47 รายมีการใช้สาร เนื่องมาจากเกษตรกรบางรายฉีดพ่นสารเฉพาะช่วงแรก และบางรายใช้
สารชนิดที่ห้องปฏิบัติการตรวจไม่ได้ เช่น abamectin   ในตัวอย่างดินบริเวณแปลงเกษตรกร 47 ตัวอย่าง พบ
สารพิษตกค้าง 17 ตัวอย่าง คิดเป็น 65.4 % ของตัวอย่างทั้งหมด พบสาร cypermethrin มากที่สุด 16 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 94.1 % ของตัวอย่างที่พบสารชนิดนี้ ตัวอย่างดินตะกอนริมแม่น้ าและตัวอย่างน้ าจากแม่น้ าที่ไหลผ่าน
แปลงไม่พบสารพิษตกค้างทุกชนิด  ในแปลงเกษตรกรที่ตรวจพบสารพิษเกินค่า MRL นั้นเกษตรกรใช้สาร 
cypermethrin  เพ่ือก าจัดหนอนกระทู้ผักที่ระบาดหนักมากในช่วงใกล้เก็บเกี่ยว จึงใช้สารทุก 3-4 วัน เว้นช่วงไม่
ถึง 7 วันก่อนเก็บขาย ในภาพรวมถือว่าผลผลิตกะหล่ าปลีในจังหวัดอ านาจเจริญยังมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสาร
ค่อนข้างสูงและบางตัวอย่างเกินค่าความปลอดภัย ดังนั้นผู้บริโภคในพื้นที่ต้องเพ่ิมความระมัดระวังในการบริโภคให้
มากขึ้น และจากการสุ่มตรวจติดตามสถานการณ์สารพิษตกค้างในดินและน้ าจากแปลงปลูกกะหล่ าปลีที่เคยตรวจ
พบสารตกค้างมาตรวจวิเคราะห์ซ้ าอีกครั้งในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน เพ่ือดูการสลายตัวและการชะล้างลงสู่แม่น้ า แต่
ผลการวิเคราะห์ไม่พบสารตกค้างทุกแปลง  เนื่องจากชนิดสารที่เคยตรวจพบในดินและน้ ามีการสลายตัว จึงถือว่า
พ้ืนที่ดังกล่าวยังไม่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนสารลงสู่แม่น้ า และจากการเฝ้าระวังสารที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังความ
เสี่ยง 4 ชนิด คือ เมโทมิล EPN ไดโครโตฟอส และ คาร์โบฟูรานในพ้ืนที่ปลูกบัวและกะหล่ าปลี ยังไม่พบการใช้สาร
ทั้ง 4 ชนิด แต่ยังจ าเป็นต้องเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่เกษตรกรในการใช้สารให้ถูกต้อง เพ่ือลดปัญหาสารพิษ
ตกค้างในผลผลิตและสิ่งแวดล้อมต่อไป   
  

 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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1) เผยแพร่ข้อมูลสารพิษตกค้างในพืชที่ประชาชนในท้องถิ่นบริโภคเป็นประจ า เพ่ือแจ้งเตือนข้อมูลให้ประชาชนใน
พ้ืนทีท่ราบและตระหนักถึงอันตราย 
2) เผยแพร่ข้อมูลชนิดและปริมาณสารพิษตกค้างในพืชที่มีความเสี่ยงจากการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูพืชเพ่ือ
เผยแพร่ให้เกษตรกร ตลอดจนนักวิจัยในพื้นท่ีทราบ เพ่ือวิจัยหาแนวทางลดการใช้สารต่อไป 
3) ได้ข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ยงในการปนเปื้อนวัตถุอันตรายทางการเกษตรในสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่มีความเสี่ยง และได้ทราบสถานการการใช้สารที่อยู่ในกลุ่มเฝ้าระวังความเสี่ยง เมโทมิล ไดโครโตฟอส 
EPN และ คาร์โบฟูราในพ้ืนที่ สวพ.4 เพ่ือแจ้งหัวหน้าโครงการวิจัยฯ และหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรที่
เกี่ยวข้องเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป  
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