
 
 

ความสมัพนัธข์องการกระจายตัวของสารปอ้งกนัก าจดั
ศัตรูพชืตกคา้งในดนิเพาะปลกูขา้วและ 

ระดับการปนเปือ้นในเมลด็ขา้ว 
 

Correlation of the distribution of pesticide residues in 
rice farming and contaminated levels  

in rice grain 
 
 
 
 
 
 

วรวิทย์  จันทร์สุวรรณ 
 
 
 
 
 

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  



2 

  



ชื่อเรื่อง :  ความสัมพันธ์ของการกระจายตัวของสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชตกค้างในดินเพาะปลูกข้าวและระดับ
การปนเปื้อนในเมล็ดข้าว 

ผู้วิจัย   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ จันทร์สุวรรณ 
พ.ศ.  : 2559 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาผลกระทบการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและการกระจายตัวของสารก าจัดศัตรูพืชที่ตกค้าง
ในดินเพาะปลูกข้าวและระดับการปนเปื้อนในเมล็ดข้าวด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 
การส ารวจสถานการณ์การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชโดยการสัมภาษณ์และแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรที่
ให้ข้อมูลรวม 126 คน โดยเป็นเพศชายร้อยละ 68.3 และเพศหญิงร้อยละ 31.7 ระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูล
ร้อยละ 36.5 เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า รองลงมาร้อยละ 24.6 เป็นระดับประถมศึกษา 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัวมากท่ีสุดร้อยละ 33.3 มีรายได้เฉลี่ย 5,000–10,000 บาทต่อเดือน รองลงมาร้อยละ 
25.4 มีรายได้เฉลี่ย 10,001–15,000 บาทต่อเดือน จ านวนสมาชิกในร้อยละ 54.0 มี 4 คน รองลงมาร้อยละ 
19.8 มี 5 คน และมากกว่า 5 คนมีอยู่ร้อยละ 11.1  

พฤติกรรมและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่
พ้ืนที่ที่ศึกษาทั้งหมดรู้และเข้าใจถึงความเป็นพิษและอันตรายของสารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช จนสามารถท า
ให้เสียชีวิตได้ พบว่าปริมาณสารก าจัดวัชพืชที่ใช้มากที่สุดร้อยละ 50 คือสารไกลโฟเสท รองลงมาคือสารพารา
ควอท (ชื่อการค้าที่คือกรัมม็อกโซน) มีสัดส่วนร้อยละ 22 ส่วนสารเคมีก าจัดแมลงที่มีปริมาณการใช้มากที่สุด
คืออะบาเม็กติน คิดเป็นร้อยละ 55 ในขณะที่คาร์โบฟูราน (ชื่อการค้าคือฟูราดาน) มีสัดส่วนการใช้สูงถึงร้อยละ 
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การวิเคราะห์ปริมาณคาร์โบฟูรานและไกลโฟเสทตกค้างในตัวอย่างดินและเมล็ดข้าว โดยท าการเก็บ
ตัวอย่างดินเพาะปลูกข้าวและเมล็ดข้าวโดยสุ่มจ านวน 20 ตัวอย่างพบว่า ปริมาณคาร์โบฟูรานในตัวอย่างดิน
และเมล็ดข้าวอยู่ในช่วง ND-0.05 µg/kg และ ND-0.08 µg/kg ตามล าดับ ส่วนปริมาณไกลโฟเสทในตัวอย่าง
ดินและเมล็ดข้าวอยู่ในช่วง ND-0.26 µg/kg และ ND–0.22 µg/kg ตามล าดับ ปริมาณคาร์โบฟูรานและไกลโฟ
เสทตกค้างขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่น ช่วงระยะเวลาฉีดพ่นและการสลายตัว ปริมาณความเข้มข้นของสาร
ที่ฉีดพ่น จากข้อมูลที่ได้จะพบว่าประมาณคาร์โบฟูรานและไกลโฟเสทตกค้างอยู่ ในระดับยอมรับได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานของโคเด็กซ์ ประมาณคาร์โบฟูรานและไกลโฟเสทตกค้างในดินและข้าวไม่ได้มีความสัมพันธ์เป็น
สัดส่วนซึ่งกันและกัน  
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ABSTRACT 
 

The effect of pesticides on farmers and the distribution of residual pesticides in rice 
plants and rice grain was studied in rice farming area covered in Samchuk district, Suphanburi 
province. The situation and health effects related to pesticides was conducted using an 
individual interview and filled-form questionnaire with 126 samples. The participants were 
male of 68.3% and female of 31.7%. Educational level of participants was to be 36.5% and 
24.6% for primary and elementary levels, respectively. One-third of farmers (33.3%) reported 
a monthly income in the range of 5,000 to 10,000 Baht. A quarter of farmers (25.4%) got higher 
a monthly income with 10,001 to 15,000 Baht. Family members was found to be 4 persons 
(54%), 5 persons (19.8%) and over 5 persons (11.1%). 

All participants concerned the behavior and perception related pesticides for their 
highly toxicities and extremely dangerously death. A half of herbicide (50%) was glyphosate. 
Seriously, paraquat (commercial name of Gramoxone) was found to be 22%. On the other 
hand, the most of insecticide (55%) was an abamectin and carbofuran (commercial name of 
Furadan) was found to be 15%. 

A 20 samples of rice plants and rice grain was collected by random sampling. The 
residual carbofuran and glyphosate in rice plants and rice grain was determined using standard 
method. It was found that carbofuran was found in the range of ND-0.05 µg/kg and ND-0.08 
µg/kg for rice plants and rice grain, respectively. Glyphosate was found in the range of ND-0.26 
µg/ kg and ND–0 . 2 2  µg/ kg for rice plants and rice grain, respectively. The residual levels of 
carbofuran and glyphosate in rice plants and rice grain depended on a spray period time, their 
decomposition and the concentration of carbofuran and glyphosate. The residual levels of 
carbofuran and glyphosate did not significantly quantitative correlation between rice plants 
and rice grain.  
  


