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บทคัดยอ

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหาชนิดและปริมาณสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในขยะอินทรียชนิดพืชผักจากตลาดสด ในเขต
เทศบาลพังโคน ต.พังโคน จ.สกลนคร โดยการตรวจวิเคราะหดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ พบวามีสารเคมีในกลุมไพริทรอยด คือ เดลตาเมทริน และ
แลมบดาไซฮาโลทริน ซ่ึงปริมาณท่ีพบอยูในชวง 0.012 ถึง 0.987 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และพบตกคางมากในขยะอินทรียชนิดผักคะนา กะหลํ่าปลี
และผักกาดขาว ตามลําดับ ผลการประเมินความเส่ียงเบ้ืองตนจากการนําเศษผักไปใชเปนอาหารสัตว พบวาอยูในเกณฑเส่ียงตออันตรายจากการไดรับ
สารพิษตกคาง ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอระบบหวงโซอาหาร

คําสําคัญ: การประเมินความเส่ียง, สารเคมีกําจัดศัตรูพืช, ขยะอินทรีย

1. บทนํา
ปจจุบันภาคการเกษตรของไทยยังคงตองพ่ึงพาปจจัยการผลิตจากตางประเทศเปนจํานวนมหาศาล ท่ีสําคัญคือวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ขอมูลกรมวิชาการเกษตร สํานักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ในป 2556 มีการนําเขาวัตถุอันตรายทางการเกษตร ประมาณ 96,793 ตัน เปนสาร
ปองกันและกําจัดแมลงประมาณ 12,661 ตัน มูลคารวมกวา 2,246,367,346.20 ลานบาท ซ่ึงมูลคาและปริมาณสารสําคัญท่ีนําเขา มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น
ทุกป จากความนิยมในการใชสารเคมีเกษตรอยางกวางขวางและตอเน่ืองยาวนาน ขณะท่ีเกษตรกรยังขาดความรูความเขาใจและตระหนักถึงพิษภัยของ
สารพิษเหลาน้ี ทําใหเกิดปญหาสารพิษตกคางในผลผลิตทางการเกษตรของไทยอยางหลีกเล่ียงไมพน สงผลกระทบตอสุขภาพของเกษตรกรโดยตรงซ่ึง
พบวาความเจ็บปวยท่ีเกิดจากการไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืชมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น

ปญหาสารเคมีกําจัดศัตรูตกคางในผลผลิตทางการเกษตร นอกจากตองดําเนินมาตรการปองกันอยางจริงจังแลว การตรวจติดตามเพ่ือ
ประเมินผลกระทบก็เปนอีกภารกิจท่ีจะชวยบงชี้ หรือเปนสัญญาณเตือนถึงสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นได อันจะนําไปสูการแกไขปญหา
อยางรอบดาน ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปริมาณการตกคางของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในขยะอินทรียชนิดเศษพืชผัก เพ่ือใหไดขอมูลในการ
ประเมินความเส่ียงความปลอดภัยทางอาหารและอาหารสัตว รวมถึงขอมูลในการพิจารณาจัดการขยะอินทรียใหเกิดความเหมาะสมและปลอดภัยตอไป

2. อุปกรณและวิธีทดลอง
การวิจัยครั้งน้ี เปนการเลือกสุมเก็บตัวอยางพิจารณาจากปริมาณเศษผัก ความเส่ียงท่ีจะมีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคาง และมีการนําไปใช

ประโยชน โดยเก็บตัวอยางขยะอินทรียชนิดพืชผักซ่ึงเปนขยะสดท่ีเพ่ิงผานการปอกและคัดแยกท้ิง โดยเก็บตัวอยางในชวงเชาจากตลาดสดในเขต
เทศบาลตําบลพังโคน ตัวอยางสําหรับการวิเคราะหแยกตามชนิด 3 ชนิด คือ ผักคะนา กะหลํ่าปลี และผักกาดขาว โดยสุมเก็บตัวอยางตามวิธีชัก
ตัวอยาง เพ่ือตรวจหาสารพิษตกคาง มกอช. 9025-2551 [1]เก็บตัวอยาง 3 ระยะคือ เดือนกรกฎาคม (ฤดูฝน) ธันวาคม (ฤดูหนาว) และเมษายน (ฤดู
รอน) เพ่ือใหไดขอมูลเฉล่ียตลอดป ทําการวิเคราะห 3 ซํ้า โดยประยุกตใชวิธีสกัดแบบ Quechers (Anastassiades et al., 2003) โดยวิเคราะห
สารกลุม Pyrethoidดวยเครื่องแกสโครมาโทกราฟ (GC)ตัวตรวจวัดชนิด Electron capture detector (ECD) และการหาชนิดของสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชโดยการวัดคา Retention time ของ Peak ตัวอยาง นําไปเปรียบเทียบกับ Retention time ของ Peak มาตรฐาน ถาเปนสารชนิดเดียวกัน
คา Retention time (RT) จะเทากัน คํานวณหาความเขมขนของสารพิษตกคางในสารละลายโดยการคํานวณจากสมการ Linear Regression ของ
Calibration Curve ซ่ึงตองมีคาCorrelation ไมนอยกวา 0.995

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินความเส่ียง ทําโดยนําขอมูลสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคาง มาวิเคราะหและประเมินความเส่ียงเบ้ืองตน โดย
ระดับความเปนพิษ คา Hazard Quotation (HQ) [2] คํานวณจากปริมาณสารพิษท่ีพบท้ังหมดในเศษผักท่ีใหสัตวกินเขาไป การคํานวณความเส่ียงเปน
ผลรวมของสารพิษแตละชนิด คาท่ีใชในการคํานวณคือ ปริมาณสารพิษตกคาง, ปริมาณท่ีไดรับสารพิษ (Intake) และปริมาณสารเคมีท่ีสามารถรับเขา
ไปไดทุกวันโดยไมทําใหเกิดความผิดปกติใดๆ (RfD: Reference Dose) ถา HQ ≤ 1 หมายถึง อยูในระดับไมเปนอันตราย, HQ > 1 หมายถึงอยูใน
ระดับเปนอันตรา
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รูปท่ี 1 แผนดําเนินการทดลอง

3. การอภิปรายและวิเคราะหผล
3.1 สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในขยะอินทรียชนิดพืชผัก ขอมูลสารพิษตกคางเปนขอมูลเฉพาะเดือนท่ีไดทําการเก็บตัวอยาง และกําหนดแทนชวง

ฤดูกาลน้ันๆ โดยกําหนดการเก็บตัวอยางใน ฤดูหนาว (ธันวาคม) ฤดูรอน (เมษายน) และฤดูฝน (กรกฎาคม) ซ่ึงผลการวิเคราะหจากการสุมเก็บตัวอยาง
ขยะอินทรียชนิดพืชผักในตลาดสดเทศบาลพังโคน พบวา มีสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในจํานวนตัวอยางจํานวน 3 ชนิด ไดแก chlorpyrifos,
deltametrhrinและ lambda-cyhalothrin

โดยพบวา chlorpyrifos พบในฤดูหนาว และฤดูรอนปริมาณอยูในชวง0.063-0.946 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และ deltametrhrin และ
lambda-cyhalothrin พบปริมาณอยูในชวง 0.012-0.987 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

3.2 ผลการวิเคราะหสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตามชนิดของพืชผักผลการวิเคราะหโดยแยกชนิดตัวอยางขยะอินทรีย พบวาคะนามีสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืชตกคาง โดยตรวจพบชนิดของสารไดแก chlorpyrifos, deltamethrin และ lambda-cyhalothrin ปริมาณอยูในชวง0.053-0.876 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม สวนในกะหลํ่าปลี ชนิดสารท่ีพบมี 2 ชนิด คือ chlorpyrifos และ deltamethrin ปริมาณอยูในชวง0.068-0.974 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และใน
ผักกาดขาว พบสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคาง ปริมาณอยูในชวง 0.012-0.812มิลลิกรัม/กิโลกรัม

3.3 ผลการวิเคราะหความเส่ียงจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตกคางในขยะอินทรียการประเมินความเส่ียงอันตรายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอ
สัตวเล้ียง จากการนําเศษผักไปใชเปนอาหารสัตว ในการประเมินความเส่ียงน้ีเปนการประเมินความเส่ียงขั้นตน ยังไมสามารถประเมินไปถึงความเส่ียง
ตอมนุษยผูบริโภคเน้ือสัตวได แตหากพบวาการใชเศษผักเปนอาหารสัตวมีความเส่ียงแลว ยอมมีผลตอการมีสารพิษตกคางในระบบหวงโซอาหารได
โดยผลการคํานวณความเส่ียงพบวา สัตวเล้ียง(สุกร) จะมีโอกาสไดรับสาร chlorpyrifos, deltamethrin ในปริมาณ 0.0014 และ 0.0032 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม/วัน  เม่ือนําไปเทียบกับปริมาณท่ียอมรับใหเขาสูรางกายโดยไมเปนอันตราย ไดคาบงชี้ความเส่ียง (Hazard index) รวมเปน0.99 อยูในระดับ
ท่ีไมเส่ียงตออันตราย

ตารางท่ี 1 สารพิษตกคางในขยะอินทรียชนิดพืชผัก
ขยะอินทรีย สารเคมกีําจัดศัตรูพืช ตัวอยาง > MRL คาเฉลี่ย (มิลลิกรัม/กิโลกรัม)
กะหล่ําปลี คลอไพรีฟอส 3 2 0.068

เดลตาเมทริน 3 1 0.974

คะน้ํา คลอไพรีฟอส 3 2 0.876
เดลตาเมทริน 3 1 0.532

แลมบดาไซฮาโลทริน 3 1 0.053
ผักกาดขาว คลอไพรีฟอส 3 1 0.012

เดลตาเมทริน 3 1 0.812

ศกึษาข้อมลูขยะอินทรียจากตลาดสด เทศบาลพังโคน

ตรวจสอบชนิดและปริมาณสารเคมกีําจดัศัตรูพืชในขยะอินทรีย

- ตัวอยางทีม่ีความเสี่ยงตอสารเคมกีําจัด
ศัตรูพืชตกคาง

ตรวจสอบคุณภาพ คุณสมบัติทางเคมี และปริมาณสารเคมกีําจัดศัตรูพืช

- วิเคราะหสมบัติทางเคม;ี คา pH
- วิเคราะหคุณภาพ; % อนิทรียคารบอน

การประเมนิความเสี่ยง

- ความเสี่ยงดานอาหาร และอาหารสตัว
- การแพรกระจายไปสูสิ่งแวดลอม

- สุมตัวอยาง 3 ฤดูกาล (รอน ฝน หนาว)

- ตรวจสอบดวย GC
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3.4 การประเมินการแพรกระจายของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชไปยังส่ิงแวดลอมเปรียบเทียบจากเกณฑการประเมินของ [3] คาการละลายนํ้า
Kow ความดันไอ และสมบัติทางกายภาพ แยกตามชนิดของสารท่ีตรวจพบปริมาณสูงสุด เรียงตามลําดับดังน้ี

3.4.1 chlorpyrifos ในอากาศ สามารถระเหยไดในระดับปานกลาง, ท่ีระเหยในอากาศสลายตัวไปดวยปฏิกิริยา Photochemical มี
คา half-life เพียง 4.2 ชั่วโมง [4]ดังน้ันจึงมีโอกาสท่ีสารพิษระเหยจากเศษผักและผานเขาสูรางกายทางลมหายใจของผูสัมผัสเปลือกผักได ในดิน
พบวา chlorpyrifos มีความคงตัวในดิน มีคา half-life 7-120 วัน สามารถสลายตัวไดจากแสง UV ในปฏิกิริยา Photolysis, ปฏิกิริยา Hydrolysis
และจุลินทรียในดิน แตจะระเหยจากดินไดนอย ดังน้ันจะเห็นวามีความคงตัวในดินสูง การตกคางในดินจึงอาจสงผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในดินหรือ
สงผานสูระบบหวงโซอาหารได และในสวนของนํ้า พบวา chlopyrifos มักจะดูดซับในดินมากกวาการถูกชะลงสูแหลงนํ้า สวนใหญมักจะระเหยออกไป
จากนํ้า, ชวงฤดูรอน ปฏิกิริยา Photolysis ทําให chlopyrifos ในนํ้า มีคา half-life 21-28 วัน [4]การระเหยจากนํ้าจะชวยลดปริมาณสารพิษท่ีปลา
จะไดรับจากเศษผัก แตเน่ืองจาก chlopyrifos มีความเปนพิษฉับพลันสูงจึงถือวามีความเส่ียงตอปลาและสัตวนํ้า

3.4.2 deltamethrin ในอากาศ มีคาความดันไอตํ่า (25 C) จึงไมคอยระเหยไปในอากาศ สวนในดินพบวา deltamethrin สลายตัว
โดยปฏิกิริยา Hydrolysis, ในนํ้า deltamthrin มีความเสถียรในการสลาย (Hydrolysis) ในสารละลายท่ีมีคา pH 5-7 สวนในสารละลายท่ีมีคา pH 9
มีคาเฉล่ีย half-life2.5 วัน

3.4.3 lambda-cyhalothrin ในอากาศ มีคาความดันไอตํ่า จึงไมคอยระเหยในอากาศ และมีคา Henry’s law constant ตํ่าแสดงมี
แนวโนมท่ีจะไมระเหยจากสารละลาย แมภายใตแสงท่ีคอนขางคงท่ีตามธรรมชาติ จะมีคา half-life > 21 วัน แตในปฏิกิริยา Photolysis จะเกิดการ
ระเหยอยางรวดเร็วจากการไดรับแสง UV ซ่ึงจะทําใหคา half-life < 10 นาที [5]ในดิน พบวา lambda-cyhalothrin มีความคงตัวในสภาพแวดลอม
ดินท่ัวไปไดปานกลางมีคา half-life 28-84 วัน สวนในนํ้า พบวาปฏิกิริยา Photolysis ในนํ้าท่ี pH 9 มีคา half-life 8.66 วัน และสําหรับปฏิกิริยา
Photolysis มีคา half-life 53.7 วัน [5]

อยางไรก็ตาม งานวิจัยน้ีเปนการประเมินความเส่ียงเบ้ืองตนเพ่ือเตือนใหเกิดความระมัดระวังในการนําเศษผักไปใชประโยชนในการเล้ียง
สัตว ซ่ึงพฤติกรรมการเล้ียงสัตวในสภาพความเปนจริงอาจไมไดใชเศษพืชผักชนิดใดชนิดหน่ึงในการเล้ียงสัตวตลอดท้ังป แตไมวาจะเปนเศษพืชผักชนิด
ใด ผูท่ีจะนําเศษพืชผักเหลาน้ีไปใชประโยชนในการเล้ียงสัตวควรระมัดระวังปองกัน โดยอาจลางทําความสะอาดหรือหมักเพ่ือเปนการลดความเส่ียง
จากอันตรายตอสัตวโดยตรงและปองกันการตกคางของสารพิษสูระบบหวงโซอาหาร

4. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีไดรับทุนสนับสนุนจากคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
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