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คํานํา 

 คูมือฉบับนี้จัดทําเพ่ือใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานภายในหองปฏิบัติกา รวิเคราะห

ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทางการเกษตร กลุมพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจจัยการผลิต สํานักวิจัยและพัฒนาการ

เกษตรเขตท่ี 4 ซ่ึงจะครอบคลุมเนื้อหาการปฏิบัติงานในการเก็บตัวอยาง ขอบขายการตรวจวิเคราะห ผลิตภัณฑ

วัตถุอันตรายทางการเกษตร ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย  อัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะหในแตละกลุมสาร 

เครื่องมือ อุปกรณ สารเคมี ท่ีใชในการวิเคราะหสารพิษตกคาง การรับตัวอยางเพ่ือดําเนินการทดสอบ การเก็บ

รักษาและการจัดจําหนายตัวอยางวิเคราะหหลังการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน วิธีการใชเครื่องมือการวิเคราะห 

การคํานวณผลการวิเคราะห การควบคุมคุณภาพผลการวิเคราะห การเตรียมสารเคมีมาตรฐาน ตลอดจนการออก

รายงานผลการวิเคราะห ท้ังนี้เพ่ือเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 

 ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเลมนี้จะเปนประโยชนสําหรับ ผูบริหาร 

ผูปฏิบัติงานและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับข้ันตอนการสุมตัวอยาง เจาหนาท่ีสารวัตรเกษตร เจาหนาท่ีรับตัวอยางใน

หองปฏิบัติการ เจาหนาท่ีวิเคราะหทดสอบ รวมถึงผูขอรับบริการในการวิเคราะห เพ่ือใหข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ตางๆเปนไปในแนวทางเดียวกันและถูกตองตามหลักวิชาการ   

 

 

          

    

 

 

นายจักรพรรดิ์ วุนสีแซง 
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บทนํา 

 วัตถุอันตรายทางการเกษตร หมายถึง สารท่ีมีจุดมุงหมายใชเพ่ือปองกัน  ทําลาย ดึงดูด ขับไล หรือ

ควบคุมศัตรูพืชและสัตวท่ีไมพึงประสงค ไมวาจะเปนการใชระหวางการเพาะปลูก การเก็บรักษา การขนสง การ

จําหนาย หรือระหวางกระบวนการการผลิตสินคาการเกษตรและอาหาร หรือเปนสารท่ีอาจใชกับสัตวหรือควบคุม

ปรสิตภายนอก(exto parasites) และใหความหมายรวมถึง สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารทําใหใบรวง 

สารท่ีทําใหผลรวง สารการยับยั้งการแตกยอดออน และสารท่ีใชกับพืชผลกอนหรือหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือปองกัน

การเสื่อมเสียระหวางการเก็บรักษาและการขนสง แตไมรวมถึงปุยสารอาหารของพืชและสัตว วัตถุเจือปนอาหาร 

และยาสําหรับสัตว 

 สารปนเปอน  (contaminate) หมายถึง สารท่ีไมไดตั้งใจเติมเขาไปในอาหารแตพบในอาหารโดยเปน

ผลผลิตจากการผลิต กระบวนการแปรรูป การจัดเตรียมข้ันตอนตาง ๆ การบรรจุ การขนสง หรือการเก็บรักษา 

หรือเปนผลจากการปนเปอนจากสิ่งแวดลอม คํานี้ไมรวมถึงสิ่งแปลกปลอมทางกายภาพ  

 สารพิษตกคาง  หมายถึงสารตกคางในในสินคาการเกษตรและอาหารท่ีเกิดจากการใชวัตถุอันตาราย

ทางการเกษตร และใหหมายรวมถึงกลุมอนุพันธของวัตถุอันตารายทางการเกษตรนั้น ไดแก สารท่ีเกิดจากการ

กระบวนการเปลี่ยนแปลง( conversion) กระบวนการสรางและสลาย ( metabolite) เกิดจากการทําปฏิกิริยา

(reaction) หรือสิ่งปลอมปนในวัตถุอันตารายทางการเกษตรท่ีมีความเปนพิษ  

 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด  (Maximum Residue limit : MRL) หมายถึงปริมาณสารพิษตกคางท่ีมีได

ในสินคา กําหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติหรือหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีตาม

กฎหมาย มีหนวยเปนมิลลิกรัมสารพาตกคางตอกิโลกรัมสินคา 

 ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีปนเปอนจากสาเหตุท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได  (Extraneous Maximum 

Residue Limit : EMRL) หมายถึงปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดท่ีจํากัดเฉพาะสารพิษตกคางท่ีปนเปอนจากสิง

แวดลอม ซ่ึงรวมถึงสารพิษตกคางจากการใชวัตถุอันตารายทางการเกษตรในอดีต ท่ีถูกยกเลิกการข้ึนทะเบียนใชใน

ประเทศมาเปนระยะเวลานานแลว แตยังมีความจําเปนตองกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดไว เนื่องจากยังคงมี

การตรวจพบสารพิษตกคางในสินคา 

เอกสารอางอิง 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ, 2559. มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ สารพิษตกคาง : ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด  
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หองปฏิบัติการวิเคราะหผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

 หองปฏิบัติการวิเคราะหวัตถุอันตรายทางการเกษตร สํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 4 กอตั้งข้ึน

เม่ือป พ.ศ.2553 เพ่ือใหบริการตรวจวิเคราะห ทดสอบ และวิจัยก่ียวกับวิธีการวิเคราะหและการใหบริการงานตาม 

พ.ร.บ.วัตถุอันตราย ท่ีกรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ โดยเริ่มแรกดําเนินการตรวจหาชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์

วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร ตอมาในป 2554 ไดรับการรับรองมาตรฐาน

หองปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC17025 จากสํานักมาตรฐานหองปฏิบัติกากรมวิทยาศาสตรการแพทย 

และปจจุบันไดพัฒนาวิธีการวิเคราะหเพ่ือรองรับการใหบริการตรวจวิเคราะหสารออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑวัตถุ

อันตรายทางการเกษตรท่ีข้ึนทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรไดครบทุกผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑวัตถุท่ีตองสงสัยวา

เปนผลิตภัณฑืวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกรมวิชาการเกษตร  

ขอบขายการตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารออกฤทธิ์ (Active Ingredient : AI) ในผลิตภัณฑ 

วิเคราะหหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีตามขอกําหนดของมาตรฐาน FAO Specification ซ่ึง

วิเคราะหสารออกฤทธิ์จํานวนไมนอยกวา 72 ชนิดสารโดยคลอบคลุมชนิดสารท่ีขอข้ึนทะเบียนเปนวัตถุอันตราย

ทางการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตรไดแก 
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รายการสารออกฤทธิ์วัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025  

  จํานวน 9 รายการ ดังนี้ 

1. คลอไพริฟอส (chlorpyrifos) 

2. โพรฟโนฟอส (profenofos) 

3. ไซเพอรเมทริน (cypermethrin) 

4. เดลตาเมทริน (deltamethrin) 

5. ไตรอะโซฟอส (triazophos) 

6. แลมดา-ไซฮาโลทริน (lamdacyhalothrin) 

7. ไดอะซินอน (diazinon) 

8. คารโบซัลแฟน (carbosulfan) 

9. คารบาริล (carbaryl) 

รายละเอียดของผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทางการเกษตรท่ีนํามาวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑท่ีเปนของเหลวตองเขยาใหเขากัน 

2. ผลิตภัณฑท่ีเปนผง หรือของเหลวในภาชนะบรรจุท่ีมีขนาดใหญไมสามารถกวน หรือเขยาใหเขากันไดให

เก็บตัวอยางเดียว (single sample) แตเก็บหลายๆจุดนํามารวมเปนตัวอยางเดียว (composit sample) 

3. เครื่องมือและภาชนะบรรจุ ประกอบดวย หลอดแกว และปเปตตสําหรับดูด รวมท้ังภาชนะบรรจุปองกัน

การกัดกรอน 

4. ขนาดและจํานวนท่ีทําการสุมกรณีท่ีวัตถุอันตรายทางการเกษตรเปนสารชนิดเทคนิคอลเกรด  

จํานวนตัวอยาง การสุมตัวอยาง 
0-5 แพค สุมทุกแพคแลวนํามารวมกันเปน 1 ตัวอยาง 
6-100 แพค ทุก 5 แพค สุมมาเปนตัวแทน แลวนํามารวมกันทุกตัวแทน 
มากกวา 100 แพค ทุก 20 แพคสุมมาเปนตัวแทน แลวนํามารวมกันทุกตัวแทน 
แบงตัวอยางออกเปนสามสวนเพ่ือใชสําหรับการยืนยันผลซ่ึงกันและกัน ประกอบดวยผูผลิต ผู
วิเคราะห และหนวยงานกลางท่ีมีขอตกลกไวแลว 
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5. การสุมตัวอยางสารออกฤทธิ์ชนิด Formulation จํานวน bulk sample ท่ีตองสุมวิเคราะหทดสอบ 

จํานวนแพคในรอบการผลิต จํานวนแพคท่ีถูกสุมเปนสารตั้งตน/bulk 
1-10 แพค 1 
11-20 แพค 2 
21-40 แพค 3 
มากกวา 40 แพค  3+1 จากทุก 20 แตไมเกิน 15 
 

 

อัตราคาธรรมเนียมในการตรวจวิเคราะหหาปริมาณสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทาง 

การเกษตรเพ่ิมเติม ตามประกาศกรมวิชาการเกษตร  

1. สาร Acetochlor   สูตร EC  1,900 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร CS  3,400 บาท/ตัวอยาง 

2. สาร Deltamethrin   สูตร WP 3,100 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร DF  2,300 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร EC  2,400 บาท/ตัวอยาง 

3. สาร Ametryn   สูตร WP 2,400 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร WG 2,600 บาท/ตัวอยาง 

4. สาร Carbaryl    สูตร SC  2,400 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร WP 2,700 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร TC  1,100 บาท/ตัวอยาง 

5. สาร Chlorothalonil   สูตร F,SC 3,050 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร WP 3,100 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร WG 3,400 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร TC  1,500 บาท/ตัวอยาง 

6. สาร Carbendazim   สูตร TC  1,100 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร WP 2,600 บาท/ตัวอยาง 

     สูตร F  2,650 บาท/ตัวอยาง 
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6. อัตราคาธรรมเนียมอ่ืนท่ีกรมวิชาการเกษตรเรียกเก็บตามประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง อัตรา

คาธรรมเนียมการ การตรวจสอบผลิตภัณฑวัตถุอันตรายท่ีกรมวิชาการเกษตรเปนผูรับผิดชอบ ป พ.ศ.

2544  อัตราคาธรรมเนียมดังนี้ 

- สารออกฤทธิ์ (AI) ตัวอยางละ 500 บาท ยกเวน สารไกลโฟเสต, สารกลุมไดไทโอคารบาเมท, 

และกลุมสารท่ีมีอนุพันธ เชน ไซเปอรเมทริน, เดลตาเมทริน, เปอรเมทริน,ไซฟลูทริน เปนตน คิด

อัตราคาวิเคราะหตัวอยางละ 1,000 บาท 

- อัตราคาธรรมเนียมของสารสูตรผสม Emulsifiable concentrate : EC  

o ไมมีสารเจือปน 1,900 บาท 

o มีสารเจือปน  2,400 บาท 

- อัตราคาธรรมเนียมของสารสูตรผสม Soluble Powder  : SP  

o ไมมีสารเจือปน 2,350 บาท 

o มีสารเจือปน  2,850 บาท 

- อัตราคาธรรมเนียมของสารสูตรผสม oil in Water Emulsion   : WE  รวม  1,700 บาท  

- อัตราคาธรรมเนียมของสารสูตรผสม Wettable Powder  : WP  

o ไมมีสารเจือปน 2,900 บาท 

o มีสารเจือปน  3,400 บาท 

- อัตราคาธรรมเนียมของสารสูตรผสม Water-dispersible Granules  : WG 

o ไมมีสารเจือปน 3,300 บาท 

o มีสารเจือปน  3,800 บาท 

- อัตราคาธรรมเนียมของสารสูตรผสม Granules, Bait   : G 

o ไมมีสารเจือปน 1,700 บาท 

o มีสารเจือปน  2,200 บาท 
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เอกสารประกาศกรมวิชาการเกษตร 

การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการวิเคราะห 

 

 

ผลิตภัณฑวัตถุอันตรายทางการเกษตร 

และ 

สารพิษตกคางในผลิตผลทางการเกษตร 

และสิ่งแวดลอม 
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