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การติดตามสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในขยะอินทรียช์ นิดพืชผัก
ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Monitoring of Pesticide Residues in Organic Waste
in Amphoe Muang Khon Kaen Province
จารุพงศ์ ประสพสุข1 และ ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย2*
บทคัดย่อ
การติดตามสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในขยะอินทรีย์ในอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้ตรวจวิเคราะห์
ปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในขยะอินทรีย์ชนิดพืชผัก จากตลาดกระจายผักและผลไม้ จํานวน 3 แห่ง ในช่วง
ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน ระหว่าง เดือน สิงหาคม 2553 ถึง เมษายน 2554 วิเคราะห์สารกําจัดศัตรูพืช 3 กลุ่ม
(organochlorine organophosphate และ pyrethroid) จํานวน 22 ชนิด ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ พบว่า
มีสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในตัวอย่างขยะอินทรีย์พืชผักเรียงจากปริมาณที่พบมากไปน้อย คือ cypermethrin,
chlorpyrifos, deltametrhrin, dicrotophos และ lambda-cyhalothrin ตามลําดับ ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง
0.044 ถึง 2.608 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบว่าปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชบางชนิดเกินค่า Maximum Residual Limit
และตรวจพบการตกค้างปริมาณมากใน ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ตามลําดับ โดยพบสารพิษตกค้างมากในขยะ
อินทรียช์ นิด คะน้า กะหล่ําปลี ผักกาดขาว และเปลือกข้าวโพด ตามลําดับ
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ABSTRACT
The objective of this study aims to monitor pesticide residues in organic waste in
Northeast Thailand. A total of 22 pesticides from different chemical groups (organochlorine,
organophosphate and pyrethroid) in the different organic wastes collected from the markets in
Khon Kaen province, were monitored in the rainy, winter and summer seasons during August
2010 to April 2011 by gas chromatography. The most frequently found pesticides were
cypermethrin followed by chlorpyrifos, deltametrhrin, dicrotophos and lambda-cyhalothrin,
respectively (ranging from 0.044 to 2.608 mg/kg). It was found that some kinds of pesticides
exceed the maximum residual limit (MRL) value. Pesticide residue in organic waste was found
higher in winter season followed by summer and rainy season, respectively. The pesticide
residues were mostly found in kale followed by cabbages, lettuce and corn peel.
คําสําคัญ: ขยะอินทรีย์ สารกําจัดศัตรูพืช สารพิษตกค้าง
Keywords: Organic waste, Pesticide, Pesticide residues

บทนํา
ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยยังคงนําเข้า
ปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศในปริมาณที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะวัตถุอั นตรายทางการเกษตร ที่ มี
การนําเข้าปีละหลายหมื่นตัน ดังข้อมูลของกรมวิชาการ
เกษตร (สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2554)
ทั้งนี้เ พื่อเพิ่ มผลผลิตและใช้ป้ องกัน กําจัด ศัตรูพื ช ผล
จากการใช้สารเคมีเกษตรอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง
ยาวนาน ทําให้เกิดปัญหาสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างใน
ผลผลิ ต ทางการเกษตรของไทยอย่ า งหลีก เลี่ ย งไม่ ไ ด้
ส่ ง ผลให้ เ กิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของเกษตรกรโดยมี
แนวโน้ ม การเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น (ปณิ ต า, 2552)
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อผู้บริโภค สัตว์เลี้ยง และ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆในระบบนิเวศที่ได้รับสารพิษทั้งทางตรง
และทางอ้อม เช่น จากการเข้าสู่สิ่งมีชีวิตโดยตรง การ
ตกค้างในระบบห่วงโซ่อาหาร การแพร่กระจายในดิน
ในน้ํา ซึ่งไม่ว่าจะสารพิษจะตกค้างในส่วนใดของระบบ

ก็มีผลกระทบต่อเนื่องกันไป ดังนั้นจึงมีความจําเป็นที่
จะต้ อ งติ ด ตามตรวจสอบเพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ชนิ ด และ
ปริมาณของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเหล่านั้นเพือ่ หาวิธีการ
จัดการที่เหมาะสมต่อไป
เมื่อพืชผักผลไม้มีสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างอยู่
ทั่วไป ขยะอินทรีย์จากเศษพืชผักผลไม้ อาจจะมีการ
ตกค้างของสารพิษเหล่านั้นได้ ข้อมูลขยะมูลฝอยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ. 2551 พบว่ามีปริมาณขยะ
มูลฝอยมากที่สุดในประเทศ คือ 11,820 ตัน/วัน คิด
เป็นร้อยละ 29 ของปริมาณที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ
จังหวัดขอนแก่นมีขยะมูลฝอย ประมาณ 800 ตัน/วัน
สัดส่วนของขยะอินทรีย์มีประมาณร้อยละ 64 ของขยะ
มูลฝอยทั้งหมด (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) เพื่อลด
ปัญหาขยะล้นเมือง จึงได้มีการรณรงค์ให้นําขยะอินทรีย์
เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการทําปุ๋ย
หมัก การนําไปใช้เป็นอาหารสัตว์ (กรมควบคุมมลพิษ,
2552) รวมทั้งการนําไปใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 3

จากการสํา รวจข้ อมู ล เบื้อ งต้น ในงานวิ จั ย นี้
เมื่อ สิงหาคม พ.ศ. 2553 เกี่ยวกับแหล่งที่มาของผัก
ปริมาณขยะอินทรีย์จากเศษผัก และการนําขยะอินทรีย์
ไปใช้ ป ระโยชน์ ในตลาดสด 3 แห่ ง ในอํ า เภอเมื อ ง
ขอนแก่น ได้แก่ ตลาดบางลําภู ตลาดศรีเมืองทอง และ
ตลาด อ.จิระ พบว่าพืชผักที่นํามาส่งในตลาดกระจาย
พืชผักในจังหวัดขอนแก่น มาจากภาคเหนือ ภาคกลาง
เป็ น ส่ ว นใหญ่ ปริ ม าณขยะอิ น ทรี ย์ ชนิ ด เศษพื ช ผั ก ที่
เกิดขึ้นรวมกัน 3 ตลาดมีประมาณกว่า 12 ตัน/วัน ขยะ
อินทรีย์ส่วนใหญ่นิยมนําไปเป็นอาหารสัตว์ เช่น ปลา
หมู แ ละวั ว มี บ างส่ วนที่ นํ าไปทํา ปุ๋ ยหมั ก และน้ํา หมั ก
ชีวภาพ
แหล่งที่มาของคะน้า มาจาก อําเภอหล่มสัก
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตลาดไทย จังหวัดกรุงเทพมหานคร
บางส่ ว นมาจาก จั ง หวั ด นครราชสี ม า และบึ ง ฉิ ม บึ ง
เนียม จังหวัดขอนแก่น กะหล่ําปลีและผักกาดขาว มี
แหล่ ง ที่ ม าจาก อํ า เภอหล่ ม สั ก จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ ส่วน
ข้าวโพด มีแหล่งที่มาจากจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา
ศรีสะเกษ หนองคาย และ เลย ซึ่งข้อมูลของ Bartlett
and Bijlmakers (2003) ทําให้ทราบว่าพื้นที่ภาคกลาง
และภาคเหนือในจังหวัดทีเ่ ป็นแหล่งปลูกพืชผักดังกล่าว
มีการใช้สารกําจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ
ภาคอื่น ๆ ในประเทศไทย
จากข้อมูลสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและ
ผลไม้ ของสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 4
และ 5 กรมวิชาการเกษตร (สํานักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3, 2553; วัชราพร และคณะ, 2552;
นาตยา และคณะ, 2553; มณฑาทิ พ ย์ และคณะ,
2553) ซึ่ ง ทํ า การศึ ก ษา ตรวจสอบและเก็ บ ข้ อ มู ล ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 10 จังหวัด
(สวพ.3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 9 จังหวัด
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(สวพ.4) ภาคกลางและภาคตะวันตก 21 จังหวัด (สวพ.
5) ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2552 พบว่ามีสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้ร้อยละ 27-36 ของ
ตัวอย่างทั้งหมดที่ยื่นขอรับรองรับรองระบบเกษตรดีที่
เหมาะสม (GAP) ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวั น ตกและภาคกลางของไทย และมี จํ า นวน
ตัวอย่างที่พบสารพิษเกินค่า MRL ร้อยละ 2-28 (MRL:
maximum residue limits คือ ปริมาณสารพิษตกค้าง
สูงสุดที่กําหนดให้มีได้ในอาหาร) สารกําจัดศัตรูพืชที่พบ
ส่ ว นใหญ่ คื อ cypermethrin chlorpyrifos ethoprophos deltamethrin diazinon profenofos
lambda-cyhalothrin fenvalerate cyfluthrin และ
dimethoate โดยปริมาณสารพิษตกค้างที่เกินค่า MRL
จะพบสูงสุดในเขตภาคตะวันตกและภาคกลาง วัชราพร
และคณะ (2554) ได้รายงานการตรวจติดตามสารพิษ
ตกค้ า งในตั วอย่ า งพื ชผั ก และผลไม้ ที่ ผ่ านการรั บ รอง
ระบบเก ษตรดี ที่ เ หมาะสม (GAP) ใน เขตภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 10 จังหวัด ใน
ปีงบประมาณ 2551 2552 และ 2554 พบว่าสารกําจัด
ศั ต รู พื ช ที่ พ บ ม า ก ที่ สุ ด คื อ cypermethrin
chlorpyrifos และ deltamethrin ตามลําดับ ปริมาณ
ที่พบอยู่ในช่วง 0.01-6.84 มิลลิกรัม/กิโลกรัม อาจ
กล่ า วได้ ว่ า ประชาชนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี
โอกาสที่จะได้รับสารกําจัดศัตรูพืชเข้าสู่ร่างกายได้หาก
ไม่ ร ะมั ด ระวั ง หรื อ ทํ าความสะอาดผัก ผลไม้ ใ ห้ดี ก่ อ น
บริโภค
การนํ า ขยะอิ น ทรี ย์ ที่ มี ส ารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช
ตกค้างไปทําปุ๋ยหมักพบว่าสารกําจัดศัตรูพืชจะสลายตัว
ไปในกระบวนผลิตปุ๋ยหมักและจะสลายตัวได้หมดเมื่อ
กระบวนการทําปุ๋ยหมักสิ้นสุดลง แต่ต้องใช้เวลากว่า 60
วัน (จิราพรรณ, 2547) ในต่างประเทศ Lemmon และ
Pylypiw (1992) ได้วิเคราะห์ปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าที่
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ปนเปื้อ นสารกํา จัด ศัต รูพื ช โดยทํา การวิ เคราะห์ การ
ตกค้างของ diazenone chlopyrifos isofenphos
และ pendimethalin หลังจาก 20 สัปดาห์ของการทํา
ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่พบสารพิษตกค้างในปุ๋ยหมักนั้น ส่วน
Taube et al. (2002) รายงานว่าจะยังคงมี DDT,
lindance ,สารกําจัดศัตรูพืชในกลุ่ม Herbicide และ
Fungicides ตกค้างในขยะอินทรีย์และปุ๋ยหมัก จึงอาจ
กล่าวได้ว่าการนําขยะอินทรีย์ไปทําปุ๋ยหมักจะช่วยลด
ความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชได้แต่ไม่ใช่
ทั้ ง ห มด ทั้ งนี้ อาจ ขึ้ น อยู่ กั บ ควา มส มบู รณ์ ของ
กระบวนการผลิ ต ปุ๋ ย หมั ก รวมทั้ ง ชนิ ด และปริ ม าณ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในวัตถุดิบ
สํา หรั บ ความกั งวลในการแพร่ กระจายของ
สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในสิ่งแวดล้อม cypermethrin ใน
กลุ่ม pyrethroid ซึ่งพบการตกค้างมากในผักผลไม้ (วัช
ราพร และคณะ, 2552; นาตยา และคณะ, 2553;
มณฑาทิพย์ และคณะ, 2553) วิภา และคณะ (2553)
ให้ข้อมูลว่า cypermethrin สามารถสลายตัวในน้ําได้
อย่างรวดเร็ว แต่สลายตัวในดินค่อนข้างช้าโดย มีครึ่ง
ชีวิต ในดิน 6.63-20.09 วัน สําหรับ chlorpyrifos ใน
กลุ่ม organophosphorus พบว่ามีการตกค้างในผัก
ผลไม้มากเช่นเดียวกับ cypermethrin (วัชราพร และ
คณะ, 2552) chlorpyrifos มี ครึ่งชีวิต ในดิน 11 วัน
(วิภา และคณะ, 2553) ข้อมูลใน Extoxnet (1996)
รายงานว่า chlorpyrifos มีครึ่งชีวิตใน ดินร่วนปน
ทราย จนถึ ง ดิ นเหนีย ว นาน 11-141 วั น และ
chlorpyrifos มักไม่สลายตัวในน้ําที่มีสภาพเป็นกรด
แต่จะสลายตัวได้ ในน้ําที่มีสภาพด่า ง โดยในน้ําที่ pH
7.0 และ 25 องศาเซลเซียส chlorpyrifos มีครึ่งชีวิต
35-78 วัน
จากข้อมู ลการวิ จัย การจัด การขยะอิน ทรี ย์
โดยนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการทํ า ปุ๋ ย หมั ก จะช่ ว ยลด
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ปริ ม าณสารพิ ษ ตกค้ า งได้ ส่ ว นขยะอิ น ทรี ย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้
นําไปใช้ประโยชน์ สารพิษตกค้างอาจจะถูกชะจากขยะ
อินทรีย์แล้วไปปนเปื้อนในดินและน้ําได้ และหากพบ
สารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในขยะอินทรีย์ชนิดเศษพืชผัก
ในปริมาณที่เกินค่า MRL (FAO/WHO, 2011) การนํา
ขยะอิ น ทรี ย์ ไปใช้ป ระโยชน์ ในการเลี้ ย งสั ต ว์อ าจเป็ น
อันตรายต่อสัตว์โดยตรงรวมทั้งมีโอกาสตกค้างในห่วงโซ่
อาหารได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาติดตามสารกําจัด
ศัตรูพืชในขยะอินทรีย์ชนิดพืชผัก เพื่อนําข้อมูลไปใช้ใน
การจัดการขยะอินทรีย์ชนิดพืชผักให้เกิดความปลอดภัย
ทั้งต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมต่อไป

วิธที ดลอง
เก็ บ ตั ว อย่ างขยะอิ น ทรี ย์ ชนิ ด พื ชผั ก ซึ่ ง เป็ น
ขยะสดที่เพิ่ง ผ่านการปอกและคัดแยกทิ้ง โดยเก็ บ
ตัวอย่างในช่วงเช้าจากตลาดสดในอําเภอเมืองขอนแก่น
3 แห่ง ได้แก่ ตลาดบางลําภู ตลาด อ.จิระ และตลาดศรี
เมื อ งทอง ตั ว อย่ า งส่ ง ไปวิ เ คราะห์ ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
ภายใน 2 ชั่วโมง การวิเคราะห์สารพิษตกค้างแยกตาม
แหล่งขยะอินทรีย์โดยทําการวิเคราะห์ ทั้งชนิดพืชผัก
รวมและแยกตามชนิ ด เศษผั ก การวิ เ คราะห์ ส ารพิ ษ
ตกค้างแยกตามชนิด 4 ชนิด คือ เศษผักกาดขาว คะน้า
กะหล่ํ า ปลี และเปลื อ กฝั ก ข้ า วโพด ตั ว อย่ า งที่ ส่ ง ไป
วิเคราะห์น้ําหนัก 1 กิโกรัมโดยสุ่มเก็บตัวอย่างตามวิธี
ชักตัวอย่างเพื่อตรวจหาสารพิษตกค้าง มกอช. 90252551 (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ, 2551) ทําการเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สาร
กําจัดศัตรูพืชตกค้าง 3 ครั้งใน 3 ฤดูกาลคือเดือน
สิงหาคม 2553 (ฤดูฝน) เดือนพฤศจิกายน 2553 (ฤดู
หนาว) และเดือนเมษายน 2554 (ฤดูร้อน) ทําการ
วิ เ คราะห์ 3
ซ้ํ า โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ธี ส กั ด แบบ
QuEChERS (Anastassiades et al., 2003) และ
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วิ เ คราะห์ ส ารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ตกค้ า งด้ ว ยเครื่ อ งแก๊ ส
โครมาโทกราฟ

สารเคมี
เฮกเซน (hexane) PR Grade เอทิล อะซีเตท (ethyl acetate) PR Grade อะซีโตไนไตรท์
(acetonitrite) HPLC Grade โซเดียมคลอไรด์
(sodium chloride) แมกนีเซียมซัลเฟต แอนไฮดรัส
(magnesium sulfate anhydrous) พี เ อสเอ
(primary secondary amine: PSA) และ กรดอะซีติก
(acetic acid) AR Grade

เครื่องมือและอุปกรณ์
เครื่ อ งแก๊ ส โครมาโทกราฟ
(Gas
Chromatograph: GC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 6890N ตัว
ตรวจวัดชนิด micro electron capture detector
(µECD) และ flame photometric detector (FPD)
เครื่องชั่งละเอียด (+0.001 กรัม Mettler Toledo PB
303- S และ +0.0001 กรัม Mettler Toledo AB
204-S) เครื่องปั่นเหวี่ยง (centrifuge, Napco 2028R)
เครื่ องเป่ าระเหยด้ วยไนโตรเจน (N2-evaporator)
เครื่องผสมสาร (vortex mixer model VX-100)
เครื่องย่อยตัวอย่าง (robot coupe) อุปกรณ์สําหรับ
การสกัดสาร และเครื่องแก้ววัดปริมาตร

ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง
ชั่ ง ตั ว อย่ า งที่ หั่ น และบดละเอี ย ดเป็ น เนื้ อ
เดียวกัน 15 กรัมลงใน หลอด Centrifuge ขนาด 50
มิลลิลิตร เติม 1% กรดอะซีติก ในอะซีโตไนไตรท์ 15
มิลลิลิตร แล้วปิดฝาแล้วเขย่าด้วยมือ และ เครื่องผสม
สาร อย่างละ 1 นาที แล้วเติมโซเดียมคลอไรด์ 1 กรัม
และแมกนี เ ซี ย มซั ล เฟต แอนไฮดรั ส (anhydrous
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MgSO4) 4 กรัม เขย่าด้วยมือ และเครื่องผสมสาร
ประมาณ 2 นาที หลังจากผสมกันดีแล้วนําไปเข้าเครื่อง
ปั่ น เหวี่ ย ง โดยปรั บ ความเร็ ว ที่ 4,000 รอบ/นาที
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส นาน 5 นาที สารละลายจะ
แยกเป็น 2 ชั้น จากนั้นดูดส่วนใสด้านบนด้วยปิเปตให้
ได้ปริมาตร 6 มิลลิลิตร ใส่ลงในหลอด centrifuge
ขนาด 15 มิลลิลิตร ที่มีแมกนีเซียมซัลเฟตแอนไฮดรัส
(anhydrous MgSO4) 900 มิลลิกรัม และ พีเอสเอ
(PSA) 150 มิลลิกรัม ปิดฝา เขย่าด้วยมือ และเครื่อง
ผสมสาร อย่างละ 1 นาที จากนั้นนําไปปั่นเหวี่ยงแยก
ชั้ น อี ก ครั้ ง เพื่ อ แยกของแข็ ง ออกจากสารละลาย
จากนั้ น ดูด ส่ วนใสด้ า นบนด้ว ยปิเ ปตให้ ได้ ป ริม าตร 2
มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดแก้วขนาด 15 มิลลิลิตร 1
หลอด (สําหรับวิเคราะห์กลุ่ม organochlorine และ
pyrethroid) และดูดส่วนใสด้านบนให้ได้ปริมาตร 1
มิลลิลิตรใส่ลงในหลอดแก้วขนาด 15 มิลลิลิตรอีก 1
หล อด
( สํ าห รั บ วิ เ คร า ะห์ สา รพิ ษก ลุ่ ม
organophosphate) นําสารละลายในหลอดแก้วไปลด
ปริมาตรสารละลายด้วยเครื่องเป่าระเหยด้วยไนโตรเจน
จากนั้นปรับปริมาตรด้วยเฮกเซน 1 มิลลิลิตร (สําหรับ
วิเคราะห์กลุ่ม organochlorine และ pyrethroid) นํา
สารละลายใส่ในขวดแก้ว (vial) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร
และนําไปตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC-ECD ส่วนอีก 1
หลอดปรับปริมาตรด้วย เอทิลอะซิเตท 1 มิลลิลิตร
(สําหรับวิเคราะห์สารพิษกลุ่ม organophosphate) นํา
สารละลายใส่ในขวดแก้ว (vial) ขนาด 1.5 มิลลิลิตร
และนําไปตรวจวิเคราะห์ ด้วยเครื่อง GC-FPD

การคํานวณหาปริมาณของสารพิษตกค้างใน
ตัวอย่าง
นํ า สารละลายตั ว อย่ า งที่ ส กั ด แล้ ว ฉี ด เข้ า
เครื่อง GC แล้ววัดพื้นที่ใต้พีคของสารจากโครมาโต-
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แกรมเพื่อคํานวณปริมาณสารพิษตกค้าง โดยใช้สภาวะ
ของเครื่ อ งและปริ ม าตรการฉี ด เช่ น เดี ย วกั บ สาร
มาตรฐาน สร้ า งกราฟเปรี ย บเที ย บ ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างความเข้มข้นของสารมาตรฐาน (x) และพื้นที่ใต้
พีค (y)

ผลการวิเคราะห์
ผลการวิ เ คราะห์ พ บว่ า มี ส ารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช
ตกค้ างในตัว อย่ างขยะอิ น ทรีย์ ชนิ ดพื ชผั กรวม ได้ แ ก่
cypermethrin chlorpyrifos deltametrhrin
dicrotophos และ lambda-cyhalothrin ซึ่ ง
cypermethrin พบในทุ ก ฤดู ก าลปริ ม าณเฉลี่ ย อยู่
ในช่วง 0.044-2.608 มิลลิกรัม/กิโลกรัม chlorpyrifos
พบในฤดู ห นาวและฤดู ร้ อ นปริ ม าณเฉลี่ ย อยู่ ใ นช่ ว ง
0.077-1.066 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วน deltametrhrin

dicrotophos และ lambda-cyhalothrin พบในบาง
ฤดู ก าล ปริ ม าณเฉลี่ ย อยู่ ใ นช่ ว ง
0.054-0.795
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 1
เมื่ อ ทํ า การวิ เ คราะห์ โ ดยแยกตั ว อย่ า งขยะ
อินทรีย์แ ต่ล ะชนิ ดพบว่า ขยะอิน ทรีย์ จาก กะหล่ํ าปลี
และคะน้า พบสารกําจัดศั ตรูพืชตกค้างในทุกฤดูกาล
ชนิ ด ที่ พ บมากคื อ cypermethrin chlorpyrifos
delta-metrhrin dicrotophos และ lambdacyhalothrin ตามลํ า ดั บ ปริ ม าณเฉลี่ ย อยู่ ใ นช่ ว ง
0.050-1.926 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส่วนขยะอินทรีย์จาก
ผักกาดขาวและเปลือกฝักข้าวโพด พบสารกําจัดศัตรูพืช
ตกค้ า งในฤดู ห นาวและฤดู ร้ อ น ชนิ ด ที่ พ บมากคื อ
cypermethrin chlorpyrifos deltametrhrin และ
dicrotophos ตามลําดับ ปริมาณเฉลี่ยอยู่ในช่วง
0.016-2.00 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างที่พบในขยะอินทรียช์ นิดพืชผักรวมในตลาดสด อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
ฤดูฝน (สิงหาคม 2553)
แหล่งเก็บ
สารกําจัด
ตัวอย่าง
ศัตรูพืช
X + SD
(mg/kg)
cypermethrin 0.044 + 0.003
ตลาด
lambda0.054 + 0.004
บางลําภู cyhalothrin
ตลาด
อ.จิระ
ตลาดศรี
เมืองทอง
หมายเหตุ

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน 2553)
สารกําจัด
ศัตรูพืช
X + SD
(mg/kg)
cypermethrin 0.086 + 0.003

ฤดูร้อน (เมษายน 2554)
สารกําจัด
ศัตรูพืช
X + SD
(mg/kg)
cypermethrin 0.374 + 0.023

chlorpyrifos

chlorpyrifos

0.077 + 0.003

0.689 + 0.037

deltamethrin 0.281 + 0.020 dicrotophos
0.667 + 0.004
cypermethrin 0.050 + 0.004 cypermethrin 2.608 + 0.018 cypermethrin 0.387 + 0.031
chlorpyrifos 1.066 + 0.069 chlorpyrifos 0.545 + 0.036
deltamethrin 0.736 + 0.028 dicrotophos
0.795 + 0.033
cypermethrin 0.072 + 0.007 cypermethrin 1.667 + 0.045
ND
chlorpyrifos 0.742 + 0.042
deltamethrin 0.761 + 0.060
X = ค่าเฉลี่ย, SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, N = 3, ND = not detected, LOD (limit of detection) = 0.001 mg/kg
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยของสารกําจัดศัตรูพืชตกค้าง ที่พบในขยะอินทรีย์แยกตามชนิดในตลาดสด อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
ฤดูฝน (สิงหาคม 2553)
สารกําจัด
ศัตรูพืช
X + SD
(mg/kg)
cypermethrin 0.059 + 0.005

ชนิดขยะ
อินทรีย์

0.050 + 0.002

ฤดูหนาว (พฤศจิกายน 2553)
สารกําจัด
ศัตรูพืช
X + SD
(mg/kg)
cypermethrin 0.586 + 0.022
chlorpyrifos
1.926 + 0.036
deltamethrin 0.460 + 0.020
cypermethrin 1.415 + 0.035

ฤดูร้อน (เมษายน 2554)
สารกําจัด
ศัตรูพืช
X + SD
(mg/kg)
cypermethrin 0.364 + 0.023
chlorpyrifos 0.055 + 0.005
dicrotophos 0.127 + 0.011
cypermethrin 0.763 + 0.017

0.078 + 0.006

chlorpyrifos

chlorpyrifos

กะหล่ําปลี
cypermethrin
lambdacyhalothrin

คะน้า

ผักกาดขาว
เปลือกฝัก
ข้าวโพด
หมายเหตุ

X

0.129 + 0.002

1.429 + 0.097

deltamethrin 1.297 + 0.082 dicrotophos 1.615 + 0.026
ND
cypermethrin 0.096 + 0.008 cypermethrin 2.00 + 0.156
deltamethrin 0.269 + 0.019
chlorpyrifos 0.016 + 0.002
ND
cypermethrin 0.075 + 0.004 cypermethrin 0.294 + 0.054
chlorpyrifos
0.102 + 0.004
chlorpyrifos 0.189 + 0.018
deltamethrin 0.148 + 0.006
= ค่าเฉลี่ย, SD = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, N = 3, ND = not detected, LOD (limit of detection) = 0.001 mg/kg

สรุปผลและวิจารณ์
ปริ ม าณสารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ตกค้ า งในขยะ
อินทรีย์ชนิดพืชผัก จากตลาดกระจายผักและผลไม้ใน
อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จํานวน 3 แห่ง
(ตลาดบางลําภู ตลาด อ .จิระ และตลาดศรีเมืองทอง)
ระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ .2553 ถึง เดือน เมษายน
พ.ศ .2554 พบว่ามีสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างในตัวอย่าง
ขยะอิ น ทรี ย์ เ รี ย งจากปริ ม าณที่ พ บมากไปน้ อ ย คื อ
cypermethrin
chlorpyrifos deltamethrin
dicrotophos และ lambda-cyhalothrin ตามลําดับ
ปริมาณที่พบอยู่ในช่วง 0.044 ถึง 2.608 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ชนิดเศษผักที่มีปริมาณสารพิษตกค้างเกินค่า
MRL เมื่อเทียบกับ Codex MRL: pesticide residues
in food and feed (FAO/WHO, 2010) คือ ชนิด
กะหล่ํา พบว่าปริมาณของ deltametrhrin เกินค่า

MRL 1 ตั ว อย่ าง ชนิด คะน้า พบว่า ปริ มาณของ
cypermthrin เกินค่า MRL 1 ตัวอย่าง แสดงว่าไม่
ปลอดภัยในการนําเศษผักไปเป็นอาหารสัตว์ ส่วนชนิด
ผักกาดขาวและชนิดเปลือกฝักข้าวโพดไม่เกินค่า MRL
แต่จะเห็นว่ามีปริมาณสารพิษตกค้างอยู่หลายชนิดจึง
ควรระมัดระวังในการนําไปใช้ประโยชน์ด้วยเช่นกัน
ปริมาณสารกําจัดศัตรูพืชตกค้างที่พบมากใน
ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ตามลําดับ นั้นเป็นผลจาก
ในช่ ว งฤดู ห นาวมี ปั จ จั ย ด้ า นอุ ณ หภู มิ ที่ ต่ํ า ทํ า ให้ ส าร
กําจัดศัตรูพืชมีการสลายตัวไปจากพืชน้อย ในส่วนฤดู
ฝนนั้ น อาจมี ปั จ จั ย การถู ก ชะล้ า งจากน้ํ า ฝนจึ ง พบใน
ปริ ม าณที่ น้ อ ย ทั้ ง นี้ อ าจเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั จ จั ย อื่ น ได้ แ ก่
พฤติกรรมการใช้สารกําจัดศัตรูพืช การระบาดของโรค
และแมลงในระยะนั้ น ๆ ด้ ว ย แม้ ร ายงานผลการ
วิเคราะห์จะรายงานปริมาณสารพิษตกค้าง เฉพาะใน
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ส่วนเปลือกหรือส่วนที่ปอกทิ้งที่เรียกว่าขยะอินทรีย์ของ
คะน้ า ผั ก กาดขาว กะหล่ํ า ปลี และข้ า วโพด แต่ ก็
สะท้ อ นให้ ถึ ง ภาวะสารพิ ษ ตกค้ า งในพื ช ผลทาง
การเกษตรของไทย ผู้ บ ริ โ ภคควรตระหนั ก ถึ ง ความ
ปลอดภัยและระมัดระวังในการล้างทําความสะอาดผัก
ก่อนบริโภค ควรเลือกบริโภคผักที่ทราบแหล่งปลูกและ
มั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ได้แก่ สินค้ า
เกษตรอินทรีย์ พื ชผักปลอดสารพิ ษหรือพืชผักที่ผ่า น
การรับรอง GAP หรือแนวทางที่ดีที่สุดคือปลูกผักเพื่อ
บริโภคเอง
ปริ ม าณสารพิ ษ ตกค้ า งที่ พ บมากในขยะ
อินทรีย์ชนิด คะน้า กะหล่ําปลี ผักกาดขาว เนื่องจากมี
การใช้สารกําจัดแมลงในกลุ่ม pyrethroids เป็นส่วน
ใหญ่ ดังนั้นจึงตรวจพบ cypermethrin ซึ่งมีการใช้ใน
การป้องกันกําจัดแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนกระทู้ผัก
หนอนใยผั ก หนอนเจาะลํ า ต้ น ข้ า วโพด หนอนเจาะ
ถั่วฝักยาว สําหรับ lambda-cyhalothrin ใช้สําหรับ
ป้องกันและกําจัดหนอนและเพลี้ยในผักและผลไม้ เช่น
เพลี้ยจักจั่น หนอนใยผัก หนอนคืบกะหล่ําปลี หนอน
เจาะยอดกะหล่ํ า ปลี หนอนม้ ว นใบ
และ
deltamethrin ใช้ป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืช เช่น
หนอนเจาะสมอฝ้ า ย ซึ่ ง เป็ น ศั ต รู สํ า คั ญ ของพื ช ผั ก
(สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, 2552) ส่วนสาร
กําจัดศัตรูพืชในกลุ่ม organo-phosphates ได้แก่
chlorpyrifos ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชจําพวก
แมลงปากดูด เช่นเพลี้ยอ่อน ด้วงงวงมันเทศ ด้วงงวง
ข้าว หนอนเจาะลําต้น ในพืช ถั่วเหลือง ถั่วลิสง มันเทศ
ข้าวเปลือก และ dicrotophos ใช้ควบคุมแมลงในต้น
กาแฟ ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง และพืชไร่อื่น ๆ รวมทั้ง
ใช้กําจัดเห็บและหมัดในฝูงปศุสัตว์ (หน่วยข้อสนเทศ
วัตถุอันตรายและความปลอดภัย, 2554) สําหรับใน
เปลื อ กฝั ก ข้ า วโพด พบสารพิ ษ ตกค้ า ง 3 ชนิ ด คื อ
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cypermethrin chlorpyrifos และ delta-methrin
เป็นสารพิษในกลุ่มและชนิดเดียวกับที่พบในชนิดผัก มี
ข้ อ สั ง เกตสํ า หรั บ สารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ที่ มี ก ารแนะนํ า
สําหรับใช้ใน ข้าว ถั่ว และพืชไร่ แต่ผลการวิเคราะห์ยัง
พบการตกค้ า งในชนิ ด พื ช ผั ก ซึ่ ง อาจจะไม่ ต รงกั บ
เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ที่ใช้ กรณีนี้อาจเป็นผลจาก
การขาดความรู้ในการใช้สารกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
การที่ส ารกํา จัด ศัต รูพื ชจํ าหน่ ายในลัก ษณะสู ตรผสม
หรือความตั้งใจปลอมปน การขาดข้อแนะนําที่ชัดเจนใน
การใช้ ส ารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ หรื อ
บริษัทผู้จําหน่าย หรืออาจเป็นผลจากการแพร่กระจาย
หรือตกค้างในสิ่งแวดล้อม ปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้อง
ร่วมมือกันแก้ไข
สํ า หรั บ ความเป็ น พิ ษ สารกํ า จั ด ศั ต รู พื ช ใน
กลุ่ม organophosphates และpyrethroids ส่วน
ใหญ่มีความเป็นพิษรุนแรงต่อปลาและสิ่งมีชีวิตในน้ํา
และเป็นอันตรายหากสารพิษนั้นเข้าสู่ร่างกายทั้งมนุษย์
และสั ต ว์ (หน่ ว ยข้ อ สนเทศวั ต ถุ อั น ตรายและความ
ปลอดภัย, 2554) แต่ยังสามารถที่จะสลายตัวไปด้วย
กลไกทางสิ่งแวดล้อม เช่น จากกระบวนการทางเคมี
กระบวนการทางชีวภาพ (มลิวรรณ, 2552) ดังนั้น
แนวทางการจั ด การกั บ ขยะอิ น ทรี ย์ ช นิ ด พื ช ผั ก ที่ มี
สารพิษกําจัดศัตรูพืชจึงไม่ควรนําไปเลี้ยงสัตว์โดยตรง
ควรมีการชําระล้างจนมั่นใจหรือนําไปผ่านกระบวนการ
หมั ก ก่ อ นนํ า ไปเลี้ ย งสั ต ว์ เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งที่ จ ะรั บ
สารพิษซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสัตว์โดยตรงและอาจมีการ
สะสมในชั้นไขมันสัตว์ ส่งผลให้เกิดการตกค้างในระบบ
ห่ ว งโซ่ อ าหารต่ อ ไปได้ อี ก (FAO/WHO,
2010)
ทางเลือ กที่ดีอีก ทางหนึ่ งคือการนําไปใช้ประโยชน์ใ น
การทําปุ๋ยหมัก ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างลง
ได้ (จิราพรรณ, 2547) หรืออาจนําไปผลิตเป็นพลังงาน
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ซึ่ ง ต้ อ งพิ จ ารณาให้ เ กิ ด ความเหมาะสม คุ้ ม ค่ า และ
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