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บทคัดยอ 

 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือหาระดับสารเคมีศัตรูพืชตกคางในเลือดโคขุนของเกษตรกร จํานวน 

20 ราย ท่ีเลี้ยงโดยใชเปลือกสับปะรดในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ เก็บตัวอยางเปลือกสับปะรดเพ่ือหาระดับ

สารเคมีตกคาง 20 ตัวอยาง และเก็บตัวอยางเลือดโคขุน เพศผู กอนทดลองและระยะทดลอง ในฟารม

เกษตรกร จํานวน 20 ราย ๆ ละ 3 ตัว รวมท้ังสิ้น 120 ตัวอยาง ระหวางเดือนตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2562 

วิเคราะหหาสารเคมีตกคางของสารเคมีในเปลือกสับปะรด ไดแก กลุมออรกาโนฟอสเฟต กลุมคารบาเมต และ

กลุมกําจัดวัชพืช เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคาโลหิตวิทยาและคาชีวเคมีในเลือดระหวางกอนทดลองและระยะ

ทดลอง โดยวิธี T-Test ในโปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวา ไมพบการปนเปอนของสารเคมีกลุมออรกาโน

ฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต แตพบสารเคมีตกคางกลุมสารเคมีกําจัดวัชพืช ไดแก โบรมาซิล และไดยูรอน พบ

ในปริมาณนอย (<0.01 – 0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) คาโลหิตวิทยา พบวาคา Hb ในระยะทดลองสูงกวา

กอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนคา Hct ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) คาชีวเคมีใน

เลือด ไดแก Cr, ALP, ChE, TP, albumin และ globulin ในระยะทดลองกับกอนทดลองมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สวนคา AST, ALT, GGT และ CPK ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 

อยางไรก็ตามพบวาคาโลหิตวิทยาและคาชีวเคมีในเลือดโคขุนในระยะทดลองอยูในชวงคาอางอิงมาตรฐานของ
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Pesticide Residues Levels in Blood of Fattening Cattle of Farmers 

Raised by Pineapple Peel in Prachuapkhirikhan Province 
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Abstract 

 

 The objective of this study was to evaluate the pesticide residues of fattening cattle 

that fed pineapple peel of 20 farmers in Prachuapkhirikhan province. Blood samples were 

collected from 60 male fattening animals including before and during trial period of 3 animals 

from each farmer. The experimental period was from October 2017 to December 2019. The 

Carbamate, Organophosphate and Insecticide groups in pineapple peel were analyzed. The 

average of hematology and blood biochemistry profile levels were performed using T-Test to 

compare differences between groups in Program Package. The results showed that pesticide 

residues of Carbamate and Organophosphate groups were not found in pineapple peel. 

However, insecticide groups such as Bromacil and Diuron were found at low levels (<0.01 – 

0.02 mg/kg). Hemoglobin of animals in trial period was at a higher level than in before 

experimental period (P<0.05) but %hematocrit (%Hct) did not differ. In the terms of blood 

biochemical profiles such as Cr, ALP, ChE, TP, albumin and globulin in trial period were 

significantly higher than in before experimental period (P<0.05) but AST, ALT, GGT and CPK 

levels did not differ. Moreover, in this study we found that hematology and blood biochemical 

profile levels were within the reference range for normal cattle. 
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คํานํา 

 

ปจจุบันอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อไดมีการพัฒนาเปนธุรกิจมากข้ึน อาหารสัตวเปนปจจัยสําคัญท่ี

เก่ียวของกับประสิทธิภาพการผลิตและมีผลตอตนทุนท้ังหมด อาหารหยาบเปนอาหารหลักของสัตวเค้ียว

เอ้ืองแตมักประสบปญหาการขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดีมาใชเลี้ยงสัตว สับปะรดเปนพืชเศรษฐกิจท่ี

สําคัญของประเทศไทยสามารถสรางรายไดเขาประเทศปละ 23,000 – 25,000 ลานบาท โดยผลิตภัณฑ

สงออกท่ีสําคัญ ไดแก สับปะรดกระปอง และน้ําสับปะรด โดยประเทศไทยสงสับปะรดกระปองเปนอันดับ 1 

ของโลก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561) และจังหวัดท่ีมีการปลูกสับปะรดมากท่ีสุด คือ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูกสับปะรดประมาณ 570,648 ไร คิดเปนพ้ืนท่ีปลูก 60 เปอรเซ็นตของท้ัง

ประเทศ ใหผลผลิตสับปะรดประมาณ 1,560,968 ตันตอป (จังหวัดประจวบคีรีขันธ, 2559) จะไดผลพลอยได

เปนเปลือกสับปะรดซ่ึงประกอบดวยเปลือก เศษเนื้อ และแกนกลาง ประมาณ 2.7 ตันตอไรหรือประมาณ 2.8 

ลานตันตอป เปลือกสับปะรดมีโปรตีน 6.44 เปอรเซ็นต ไขมัน 8.81 เปอรเซ็นต เยื่อใยหยาบ 13.96 เปอรเซ็นต 

และ NFE 52.9 เปอรเซ็นต (จินดา, 2547) 

ดังนั้น การเลี้ยงโคขุนของเกษตรกรในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธสวนใหญ จะใชผลพลอยไดจาก

โรงงานสับปะรดมาเปนอาหารสัตว โดยเฉพาะเปลือกสับปะรดท่ีมีอยูจํานวนมาก หางาย ราคาถูก อยางไรก็

ตาม การใชเปลือกสับปะรดเปนอาหารเลี้ยงโคเนื้อนี้ อาจทําใหสัตวไดรับสารพิษตกคางจากข้ันตอนการปลูก

สับปะรดหรือสวนผักผลไมใกลเคียงท่ีมีการใชสารกําจัดศัตรูพืชและสัตว ซ่ึงในทวีปเอเชียมีการปนเปอนของ

สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชประเภทผลไม ผัก นม และผลิตภัณฑจากนมและเนื้อสัตว นอกจากนี้ยังพบการ

ตกคางของสารเคมีทางการเกษตร กลุมออรกาโนฟอสเฟต ออรกาโนคลอรีนและไพรีทรอย (Battu et al., 

2004; Bradman et al., 2006) จากการศึกษาสารพิษตกคางในตัวอยางฟางขาว พบวา อยูในกลุมออรกาโน

ฟอสเฟตเกินมาตรฐานขอกําหนดปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (0.1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) (ขวัญชัย, 2546; ทวี

พร และ ผกาพรรณ, 2551; วรเชษฐ และคณะ, 2553; ชวิศา และคณะ, 2556; สาคร, 2556) ซ่ึงสารเคมีดังกลาวจัด

อยูในหนึ่งกลุมของสารเคมีเกษตรเฝาระวัง 4 ชนิด ประกอบดวย คารโบฟูราน เมโทมิล ไดโครโตฟอส และอีพี

เอ็น (รพิจันทร, 2554ก, 2554ข) ซ่ึงสารเคมีตกคางตาง ๆ มีผลโดยตรงตอสัตวเลี้ยง คือ มีผลตอระบบประสาท

สวนกลาง ทําใหหายใจลําบาก สูญเสียการทรงตัว ขากรรไกรแข็ง อาเจียน ทองรวง มีอาการสั่นชักกระตุก ทํา

ใหตับโต การรอดชีวิตลดลง ไตผิดปกติ คุณสมบัติทางเคมีของเลือดเปลี่ยนไป เปนพิษตอการสืบพันธุและ

ขยายพันธุ การพัฒนาการเจริญเติบโตของกระดูก (ศักดา, 2557;สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ, 2559; Sanjay 

et al., 2018) 

ในปจจุบันนี้ วัชพืชเปนปญหาศัตรูพืชทางการเกษตรท่ีสําคัญในการผลิตสับปะรด เกษตรกรนิยมใช

สารกําจัดวัชพืชมากกวาใชแรงงานคนเพราะประหยัดและรวดเร็ว สารกําจัดวัชพืชท่ีเกษตรกรนิยมนํามาใช

ควบคุมวัชพืชในแปลงสับปะรด คือ การใชสารไดยูรอน อัตรา 360-448 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร สามารถ

ควบคุมวัชพืชใบกวางไดดีและการใชสารโบรมาซิล อัตรา 400-720 กรัมสารออกฤทธิ์ตอไร สามารถควบคุม

วัชพืชใบแคบไดดี หรือการใชสารไดยูรอนรวมกับโบรมาซิล อัตรา 160-320 + 240-320 กรัมสารออกฤทธิ์ตอ
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ไร พนทันทีหลังจากปลูกสับปะรดสามารถควบคุมวัชพืชท้ังใบแคบและใบกวางไดนาน 2-3 เดือน เกษตรกรจึง

จําเปนตองพนสารกําจัดวัชพืชจํานวน 3-4 ครั้ง ในชวง 8 เดือนหลังจากปลูก การใชสารปองกันกําจัดวัชพืชใน

ปริมาณมากเกินความจําเปนซํ้าๆ ติดตอกันเปนระยะนาน กอใหเกิดการสะสมและการตกคางของสารกําจัด

วัชพืชในดินตามปริมาณและจํานวนครั้งของการใชสารกําจัดวัชพืช ซ่ึงสงผลกระทบตอสุขภาพมนุษย ความ

ปลอดภัยทางดานอาหารและสิ่งแวดลอม (ณัฎฐยา และคณะ, 2562) 

สําหรับสับปะรดนั้นมีรายงานการใชเศษและผลพลอยไดจากสับปะรดเปนอาหารสัตวเค้ียวเอ้ืองและ

ผสมเปนสูตรอาหารหยาบเพ่ือเลี้ยงโค (จินดา, 2547) แตยังไมมีรายงานสารกําจัดศัตรูพืชและสัตวในเปลือก

สับปะรดท่ีใชเลี้ยงโค จึงเปนท่ีมาของการศึกษาครั้งนี้ ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาระดับสารเคมีตกคาง

ในเปลือกสับปะรด ระดับสารเคมีในเลือดโคขุนของเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ เพ่ือหาชนิดและระดับ

สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางเพ่ือกําจัดศัตรูพืช (กลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต) และ

กําจัดวัชพืช (กลุมมีพิษเฉพาะกลุมวัชพืช) ในเปลือกสับปะรด เพ่ือหาชนิดและระดับสารเคมีปองกันกําจัด

ศัตรูพืชตกคางเพ่ือกําจัดศัตรูพืช (กลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต) และกําจัดวัชพืช (กลุมมีพิษ

เฉพาะกลุมวัชพืช) ในเลือดของโคขุนท่ีใชเปลือกสับปะรดเปนอาหารในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงคาชี้

วัดการไดรับสารเคมีกําจัดศัตรูพืช คือ เอ็นไซม Cholinesterase (ChE) ท่ีจะมีระดับคาต่ํากวามาตรฐานของโค

ปกติ กอใหเกิดการกระตุนระบบประสาทในรางกายมากกวาปกติ  ผลจากการศึกษาจะเปนแนวทางปรับปรุงผล

พลอยไดจากการเกษตร แกปญหาการขาดแคลนอาหารหยาบ นํามาใชเลี้ยงโคใหปลอดจากสารเคมีตกคาง เปน

การลดตนทุนการผลิตสัตว  เปนการใชวัตถุดิบ ท่ี มี ในทองถ่ินมาใชประโยชน ไม เ กิดการสูญเสี ย

ทรัพยากรธรรมชาติและลดการเกิดมลภาวะ เพ่ือใหโคขุนมีสุขภาพดีและผลผลิตจากโคมีความปลอดภัยแก

ผูบริโภค และเกิดความยั่งยืนในระบบการทําฟารมปศุสัตวในอนาคตตอไป 

 

อุปกรณและวิธีการ 

1. สถานท่ีดําเนินการทดลอง เก็บขอมูลในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีเลี้ยงโคขุน ระหวางเดือน

ตุลาคม 2560 – ธันวาคม 2562  

2. การเก็บรวบรวมขอมูล มีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 

2.1 สุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) (บุญธรรม, 2540) จํานวน 20 รายจาก

เกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนดวยเปลือกสับปะรดเปนอาหารหยาบ 100 ราย แตละรายเลี้ยงโคขุนระหวาง 10-30 ตัว 

เปนโคลูกผสมมีระดับสายเลือดชาโรเลส 50-75 เปอรเซ็นต เพศผู อายุระหวาง 3–4 ป 

2.2 สุมเก็บตัวอยางเปลือกสับปะรดภายในฟารมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนจํานวน 20 ราย รวม

ตัวอยางท่ีใชท้ังสิ้น 20 ตัวอยาง เพ่ือวิเคราะหหาชนิดและระดับสารเคมีตกคางปองกันกําจัดศัตรูพืชของ

เปลือกสับปะรด กลุมมีพิษเฉพาะกลุมวัชพืช (Bromacil, Diuron) กลุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (กลุมออรกา

โนฟอสเฟต, Organophosphate group และกลุมคารบาเมต, Carbamate group) 
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2.3  สุมเก็บตัวอยางเลือดโคขุนของเกษตรกรกลุมตัวอยาง 20 ราย ๆ ละ 3 ตัว เก็บตัวอยาง 2 ครั้ง 

คือ ระยะกอนขุน โคไดรับเปลือกสับปะรดอยางนอย 2 สัปดาห และระหวางทดลองกอนสงโรงฆา 2 สัปดาห 

รวมท้ังสิ้น 120 ตัวอยาง โดยเจาะท่ีเสนเลือดดําใหญ (jugular vein) บริเวณใตลําคอ จํานวน 10 ซีซี แยก

เปน 2 สวน คือ หลอดท่ี 1 ตัวอยางเลือด 7 ซีซี เก็บในหลอดทดลองท่ีไมมีสารปองกันการแข็งตัวของเลือดใน

อุณหภูมิหอง (25°C) สําหรับใชแยกซีรั่ม สวนหลอดท่ี 2 เก็บตัวอยางเลือด 3 ซีซี ในหลอดท่ีบรรจุสาร 

Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA) ซ่ึงเปนสารปองกันการแข็งตัวของเลือดเก็บไวเพ่ือหาคาทาง

โลหิตวิทยา (hematology) ภายในเวลา 24 ชั่วโมง นับจากเก็บตัวอยางเลือด สวนหลอดท่ี 1 นําเขาเครื่อง

ปนเหวี่ยง (centrifuged) ขนาด 1000 x g เวลา 20 นาที ภายใตอุณหภูมิ –4°C เพ่ือแยกซีรั่มจากนั้นเก็บ

รักษาท่ีอุณหภูมิ –20°C จากนั้นนําซีรั่ม ไปตรวจหาคาซีรั่มโปรตีนและคาชีวเคมีในเลือดภายในเวลา 7 วัน นับ

จากวันท่ีเก็บตัวอยางเลือด (Bogin, 1994; Otto et al., 2000) 

3.) การวิเคราะหตัวอยางทางเคมี 

3.1) วิเคราะหหาระดับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในเปลือกสับปะรด ในขอ 2.2กลุม

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช โดยวิธี In-house method TE-CH-032 ตามกรรมวิธีของ Steinwandter (Fersenius, 

1995) และกลุมมีพิษเฉพาะกลุมวัชพืช โดยวิธี QuEChERS method (Anastassiades et al., 2003) รวม

ท้ังสิ้น จํานวน 20 ตัวอยาง โดยใชเครื่อง high performance liquid chromatography (HPLC) และ gas 

chromatography (GC) (ศูนยวิจัยและประเมินความเสี่ยงดานอาหารปลอดภัย, 2556) 

3.2) วิเคราะหคาชีวเคมีและสารเคมีตกคางในเลือด ไดแก creatinine (Cr), aspartate amino 

transferase (AST), alanine amino transferase (ALT), alkaline phosphatase (ALP), gamma – 

glutamyl transferase (GGT), Creatine Phosphokinase (CPK), การตรวจหาระดับ Cholinesterase ใน 

Serum ของสัตวท่ีไดรับพิษของยาฆาแมลงพวก organophosphate, carbamate    (ChE) โดยวิธี 

Spectrophotometry ตรวจวัดดวยเครื่อง Spectrophotometer และ globulin ในพลาสมา โดยวิธี 

Standard Enzymatic methods (Kaneko et al., 1997) สวนระดับ total protein (TP) ในพลาสมา โดยวิธี 

Biuret method (Scoffone and Fontana, 1975) และ albumin ในพลาสมา โดยวิธี Bromocressol-

green method (Drupt et al., 1974) ตามลําดับ สวนคาโลหิตวิทยา ไดแก hemoglobin (Hb) และ 

hematocrit (Hct) ใชวิธีวิเคราะห Sysmex–4500 Hematology Analyzer (Sysmex Biochemical Co., 

Ltd., Taipei, Taiwan) 

4.) การวิเคราะหผลทางสถิติ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของขอมูลท่ีจะศึกษา ไดแก คาชีวเคมีในเลือด 

และคาโลหิตวิทยา ท้ังกอนและหลัง ดวยวิธี T-test (Steel and Torrie, 1986) โดยใช สําเร็จรูป แปรผล

ขอมูลรายงานผลวิจัย โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และคาคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error, SE)  
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  ผลและวิจารณการทดลอง 

 

ชนิดและระดับสารเคมีตกคางในเปลือกสับปะรด 

ผลจากการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการวิเคราะหหาระดับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในเปลือก

สับปะรด จากการเก็บตัวอยางเปลือกสับปะรดในฟารมเกษตรผูเลี้ยงโคขุน จํานวน 20 ราย มาวิเคราะหหาชนิด

และระดับสารเคมีตกคางในกลุมคารบาเมต (Carbamate) และกลุมออรกาโนฟอสเฟต (Organophosphate) 

ซ่ึงเปนสารเคมีทางการเกษตรท่ีใชกําจัดศัตรูพืชศัตรูพืช ดังแสดงใน Table 1 พบวา ในกลุมคารบาเมต ผล

การวิเคราะหไมพบการปนเปอนของสารเคมีท่ีเปนพิษตกคางท้ัง 10 ชนิดในทุกตัวอยางท่ีทําการวิเคราะห 

เนื่องจากสารในกลุมคารบาเมต มีการสลายตัวไดอยางรวดเร็วไมมีการตกคางหลังจากท่ีมีการใชแลวจึงไมมี

การปนเปอนในสิ่งแวดลอม (ศิวพันธ และ ศรีสุวรรณ, 2561) สวนในกลุมออรกาโนฟอสเฟต ผลการ

วิเคราะหไมพบการปนเปอนของสารเคมีท่ีเปนพิษตกคางท้ัง 23 ชนิดในทุกตัวอยางท่ีทําการวิเคราะห

เชนเดียวกัน แตผลวิเคราะหพบชนิดสารพิษชนิดอ่ืน ไดแก โบรมาซิล (Bromacil) จํานวน 3 ตัวอยาง ซ่ึงเปน

สารกําจัดวัชพืชท่ีพบไดในไรสับปะรดเนื่องจากเกษตรกรฉีดพนเพ่ือควบคุมวัชพืชท้ังใบแคบและใบกวางท้ัง

กอนและหลังการงอก (รพิจันทร, 2554ก,2554ข) และยังพบสารพิษไดยูรอน (Diuron) พบจํานวน 7 

ตัวอยาง ซ่ึงเปนสารเคมีกําจัดวัชพืชใชควบคุมกอนวัชพืชงอกท่ีนิยมใชในไรสับปะรดโดยท่ัวไป เนื่องจากการ

พนสารกําจัดวัชพืชโบรมาซิล และไดยูรอน สามารถควบคุมวัชพืชไดดีและสารกําจัดวัชพืชไมเปนพิษตอ

สับปะรด (รพิจันทร, 2554ก,2554ข, สิริชัย และคณะ, 2554) ประกอบกับปริมาณท่ีพบสารปนเปอนท้ัง 2 

ชนิด พบในปริมาณนอย <0.01 – 0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ซ่ึงมาตรฐานปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดใน

สับปะรดไมเกิน 0.10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2557)  

 

Table 1 Detection of pesticide residues levels in Pineapple Peel of 20 fattening cattle 

farms  

Pesticide Types No. of Not Detected No. of Detected (mg/kg*) 

Carbamate Group   

Carbaryl 20 0 

Isoprocarb 20 0 

Fenobucarb 20 0 

Promecarb 20 0 

Carbofuran 20 0 

Methiocarb  20  0  

Methomyl  20 0 

Aldicarb  20 0 
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Table 1  (Continued)   

Pesticide Types No. of Not Detected No. of Detected (mg/kg)* 

Oxamyl  20 0 

Metolcarb  20 0 

Organophosphate Group   

DDVP 20 0 

Methamidophos  20 0 

Mevinphos  20 0 

Omethoate  20 0 

Diazinon  20 0 

Dicrotophos  20 0 

Monocrotophos  20 0 

Dimethoate  20 0 

Pirimithos-methyl 20 0 

Chlorpyrifos  20 0 

Parathion-methyl 20 0 

Pirimithos-ethyl 20 0 

Malathion  20 0 

Fenitrothion  20 0 

Parathion ethyl 20 0 

Prothiofos 20 0 

Methidathion  20 0 

Profenofos  20 0 

Ethion  20  0 

Triazophos  20 0 

EPN 20 0 

Phosalone  20 0 

Azinphos-ethyl 20 0 

Bromacil  17 3 (<0.01 – 0.02) 

Diuron  13 7 (<0.01 – 0.02) 

* Residue levels (mg/kg) detected in pineapple peel 
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ผลการศึกษาชนิดและระดับสารเคมีตกคางในเปลือกสับปะรดครั้งนี้ สอดคลองกับรายงานผลตกคาง

ของสารกําจัดวัชพืชในสับปะรดและแปลงปลูกสับปะรดจนถึงระยะเก็บเก่ียว 14 เดือน พบสารโบรมาซีล และ

ไดยูรอน 0.081 และ 0.057 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ โดยพบเฉพาะในดินท่ีปลูกสับปะรด สวนในผล

สับปะรดไมพบสารโบรมาซีล และไดยูรอนแตอยางใด (เริงนภรณ และคณะ, 2554, Cabrera et al., 2000) 

ประกอบกับงานวิจัยในครั้งนี้ เกษตรกรไดนําเปลือกสับปะรดรวบรวมกองทับกันไว ปลอยใหเกิดการทับถมและ

หมักเองตามธรรมชาติ ซ่ึงจะเกิดกระบวนการหมักกอนนํามาใชเปนอาหารโคขุนอาจทําใหสารเคมีตกคาง

สลายตัวโดยกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพ ทําใหพบการปนเปอนของสารเคมีตกคางอยูในเกณฑท่ีต่ํากวา

มาตรฐานท่ีกําหนด แสดงใหเห็นวาเปลือกสับปะรดของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขันธอยูในระดับท่ี

ปลอดภัย คือมีคาสารตกคางทางการเกษตรนอยกวาคาปริมาณสารพิษตกคางสูงสุด (maximum residue 

limit for pesticide; MRL) ดังแสดง Table 1 สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของณัฎฐยา และคณะ (2562) 

รายงานวาการใชโบรมาซิลรวมกับไดยูรอล อัตรา 2,000 + 2,000 กรัมสารออกฤทธิ์ตอเฮกตาร เปนอัตราท่ี

เหมาะสมสําหรับควบคุมวัชพืขในแปลงสับปะรด และพบวาสารตกคางของสารกําจัดวัชพืชในดินแตไมเกินกวา

คามาตรฐานท่ีกรมควบคุมมลพิษกําหนด 

 

คาโลหิตวิทยาในเลือดโคขุน  

 จากการศึกษาคาโลหิตวิทยาหรือคาความสมบูรณของเม็ดเลือด (complete blood count, CBC) ไดแก 

hemoglobin (Hb) และ hematocrit (Hct) ของโคขุนระยะกอนขุน และระหวางขุนทดลองกอนสงโรงฆา พบวา

คา Hb มีคาเทากับ 106.60±1.71 และ 111.02±1.99 กรัมตอลิตร มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(P<0.05) สวนคา Hct มีคาเทากับ รอยละ 31.32 และ 32.03 ไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) เม่ือพิจารณาคา 

Hb และคา Hct กอนขุนโคและระหวางขุนโคมีคาเฉลี่ยสูงข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับคาอางอิงแลวพบวาคายังอยู

ในชวงเกณฑมาตรฐาน แสดงวาโคขุนมีสุขภาพปกติ ดังแสดง Table 2 

 ฮีโมโกลบิน (Hb) คือ คาระดับโปรตีนหรือสารสีแดงในเซลลเม็ดเลือดแดงท่ีทําหนาท่ีจับกับออกซิเจน เพ่ือ

นําออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะตาง ๆ ในรางกายและนําคารบอนไดออกไซดออกจากรางกาย การตรวจสารฮีโมโกลบิน

เพ่ือบงบอกวารางกายมีภาวะเลือดจาง เชนเดียวกับ ฮีมาโทคริต (Hct) คือ คาปริมาณความเขมขนของเม็ดเลือดแดง

ตอปริมาตรของเลือดท้ังหมด ซ่ึงคานี้จะแสดงโดยการวัดเปนเปอรเซ็นต เปนคาท่ีใชบงบอกสภาวะโลหิตจาง

เชนเดียวกับคาฮีโมโกลบิน ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้คาท้ังสองดังกลาว อยูในชวงเกณฑมาตรฐานอางอิง (reference 

range) ปกติ และมีคาเฉลี่ยสูงข้ึน ระหวางการเลี้ยงดวยเปลือกสับปะรดเปนอาหารหยาบ แสดงวาโคขุนมีสุขภาพ

ดี ดํารงชีวิตเปนปกติ (Radostits et al., 1994; Boonprong et al., 2007)  
 

คาชีวเคมีในเลือดโคขุนและการตรวจสารเคมีตกคางในเลือด 

 ชนิดและระดับสารเคมีตกคางในเลือดของโคขุน ผลการวิเคราะหชนิดและระดับสารเคมีตกคางใน

เลือดของโคขุนไมพบสารกําจัดวัชพืชโบรมาซิล และไดยูรอน อยางไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ไมไดทําการ

วิเคราะหกลุมสารเคมีกําจัดศัตรูพืช (กลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต) ใน Table 1 เนื่องจากผลการ
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วิเคราะหหาระดับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคางในเปลือกสับปะรดไมพบการปนเปอนของสารเคมีปองกัน

กําจัดศัตรูพืชท่ีเปนพิษตกคางในกลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมตในทุกตัวอยางท่ีทําการวิเคราะห

แลว จึงไมไดวิเคราะหชนิดและระดับสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชท่ีเปนพิษตกคางในเลือดของโคขุน 

จากการศึกษาคาชีวเคมีในเลือด พบวา Cr, ALP, TP, Albumin และ Globulin ของโคกอนขุน มี

คาเทากับ 136.03 µmol/L, 174.02 U/L, 75.12 g/L, 27.07 g/L และ 48.05 g/L ตามลําดับ และระหวาง

ขุนทดลอง มีคาเทากับ 171.26 µmol/L, 146.27 U/L, 81.95 g/L, 29.60 g/L และ 52.41 g/L ตามลําดับ ซ่ึง

มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงทุกคามีคาเฉลี่ยสูงข้ึนเม่ือโคขุนไดรับเปลือก

สับปะรด ยกเวนคา ALP มีคาเฉลี่ยลดลง แตเม่ือเทียบกับคาอางอิง พบวาทุกคาอยูในชวงเกณฑมาตรฐาน 

สวนคา AST, ALT, GGT, CPK และ A/G ratio ของโคท้ังสองกลุมทุกคาไมแตกตางกันทางสถิติ (P>0.05) 

สําหรับคา ChE ของโคกอนขุนมีคาเทากับ 612.37±6.48 และโคขณะขุนมีคาเทากับ 235.53±8.17 ซ่ึงมี

ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ซ่ึงคา ChE กอนการขุนมีคาสูง แตเม่ือชวงขุนโคมีคา

ลดลงอยูในเกณฑคาอางอิงมาตรฐาน แสดงใหเห็นวาโคขุนไมไดรับสารปนเปอนของสารเคมีตกคางจากการ

เลี้ยงดวยเปลือกสับปะรด ดังแสดง Table 2 
   

Table 2 Hematology and biochemical profiles of fattening cattle fed with pineapple peel in 

Prachuapkhirikhan Province 

Items Before fattening During fattening Reference ranges1/ 

Hemoglobin (g/L) 106.60±1.71b 111.02±1.99a 87 – 124  

Hematocrit (%) 31.32±0.43 32.03±0.52 25 – 33 

Cr (µmol/L) 136.03±4.46b 171.26±4.42a 88.4 – 177  

AST (U/L) 91.88±4.79 93.67±5.04 54 – 135  

ALT (U/L) 23.75±1.21 27.41±2.99 11 – 40  

ALP (U/L) 174.02±8.44a 146.27±6.56b 27 - 227 

GGT (U/L) 23.93±1.50 27.27±2.55 17 – 54  

CPK (U/L) 187.92±11.47 211.49±21.09 88 – 292  

ChE (U/L) 612.37±6.48a 235.53±8.17b 119 – 239 

TP (g/L) 75.12±0.87b 81.95±1.17a 67 – 88  

Albumin (g/L) 27.07±0.26b 29.60±0.39a 33 – 43  

Globulin (g/L) 48.05±0.87b 52.41±1.32a 28 – 54  

A/G ratio 0.57±0.01 0.59±0.02 0.6 – 1.6 

Means±SE with different superscripts (a, b) in the same row were significant difference (P<0.05) 
1/ College of Veterinary Medicine (2017) 
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Creatinine (Cr) เปนของเสียท่ีเกิดจากกลามเนื้อ สาร Cr จะเกิดข้ึนทุกวัน ซ่ึงจะถูกขับออกจากรางกาย

ผานไต แตหากไตทํางานผิดปกติหรือไตเสื่อม การกําจัดสาร Cr จะลดลงทําใหมีปริมาณในเลือดเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสาร

นี้จะถูกกรองท่ีไตและขับออกทางปสสาวะ การศึกษาครั้งนี้คา Cr อยูในชวงเกณฑอางอิงมาตรฐานและมี

คาเฉลี่ยสูงข้ึนระหวางการเลี้ยงดวยเปลือกสับปะรดเปนอาหารหยาบ แสดงวาโคขุนมีสุขภาพดีและระบบการ

ทํางานของไตปกติ (Radostits et al., 1994; Boonprong et al., 2007) 

เอ็นไซม Cholinesterase (ChE) เอ็นไซมนี้เปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญท่ีสุดเม่ือโดนพิษของยาฆาแมลง และยังใช

เปนดัชนีบอกการทํางานของตับได พบไดในตับ ตับออน หัวใจ เนื้อเยื่อสวนสีขาวของสมอง (white matter) และ

ซีรั่ม ระดับเอ็นไซม ChE ลดลงพบไดในผูท่ีโดนพิษของสารพวก organophosphorus โรคตับอักเสบ โรคตับ

แข็ง กลามเนื้อหัวใจตาย (myocardial infarction) การติดเชื้อเฉียบพลัน (acute infections) และสัตวท่ีมี

เอ็นไซมผิดปกติ (Moss et al., 1987; Tietz, 1995) สารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมท่ียับยั้งเอ็นไซม ChE ไดแก 

สารเคมีกําจัดศัตรูพืชในกลุมออรกาโนฟอสเฟต และกลุมคารบาเมต ซ่ึงมีกลไกในการยับยั้งการทํางานของ

เอ็นไซม ChE คือ สารกลุมออรกาโนฟอสเฟต เปนพิษตอระบบประสาทเนื่องจากสารนี้ไปยับยั้งการทํางานของ 

acetylcholine ท่ีปลายประสาทมีมากเกินไปกอใหเกิดการกระตุนระบบประสาทในรางกายมากกวาปกติ 

สงผลใหเกิดอาการผิดปกติหลาย ๆ อยาง เชน ทองเสีย กลามเนื้อกระตุก หลอดลมตีบ ผิวหนังซีด ชัก หมดสติ 

ระบบหายใจลมเหลวและอาจเสียชีวิตได (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2552; จิราพร และคณะ 2555) ใน

การศึกษาครั้งนี้ พบวา ระดับเอ็นไซม ChE กอนเลี้ยงดวยเปลือกสับปะรดหมักมีคาสูงกวาคาอางอิงมาตรฐานแต

ในระยะทดลอง มีคาลดลงแตอยูในระดับคาอางอิงมาตรฐาน (College of Veterinary Medicine, 2017) ผล

ดังกลาวอาจสืบเนื่องจากโคขุนท่ีทดลองครั้งนี้เปนโคท่ีอยูในเขตมรสุมเขตรอนท่ีมีสภาพอากาศแปรปรวนอยู

เสมอ ทําใหคา ChE สูง สอดคลองกับรายงานของ Otto et al. (1992) ท่ีศึกษาในโคพันธุ Paraguayan 

และ Otto et al. (2000) ศึกษาในโคพันธุ Agoni ในประเทศโมซัมบิก เชนเดียวกับ Boonprong et al. 

(2007) ศึกษาในโคพ้ืนเมืองไทย ก็พบวา คาชีวเคมีของโคมีคาสูงกวาคาอางอิงมาตรฐาน ซ่ึงอางอิงจากโคยุโรป

เปนสวนใหญ สวนระดับคา ChE ลดลงระหวางทดลอง อาจสืบเนื่องจากในระยะการขุนโค โคไดรับโภชนะ

เพ่ิมข้ึนสงผลใหกระบวนการเมตาบอลิซึมในรางกายสูงข้ึน มีผลทําใหสาร acetylcholine ในรางกายสูงข้ึน

เชนกัน สารตัวนี้เปนตัวกลางในการสงกระแสประสาท (nerve impulses) ของ pregamglionic automatic 

fibers, postganglionic parasympathetic fibres และ postganglionic sympathetic fibers บางชนิด ซ่ึง

เสนประสาทเหลานี้จะสงกระแสประสาทไปยังหัวใจ มานตา ตอมน้ําลาย กระเพาะอาหาร ลําไสเล็ก กระเพาะ

ปสสาวะ ตอมหลอดลม (bronchial glands) ตอมเหง่ือ (sweat glands) รวมท้ังอวัยวะและเนื้อเยื่ออ่ืน ๆ ใน

รางกาย นอกจากนั้น acetylcholine ยังทําหนาท่ีของตัวกลางในการสงกระแสประสาทท่ี สวนเชื่อมของระบบ

ประสาทและกลามเนื้อ (neuromuscular junction) และท่ีจุดประสานประสาท (synapse) ตาง ๆ ของระบบ

ประสาทสวนกลาง (CNS) (Kaneko et al., 1997) โดยเอ็นไซม ChE มีหนาท่ีในการทําลายสาร acetylcholine 

ใหเกิดความสมดุลของการทํางานในระบบประสาท (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2552; Sanjay et al., 

2018) การตรวจรับระดับเอ็นไซม ChE ท่ีมีระดับลดลงจะสามารถบงชี้ถึงการไดรับสารกลุมออรกาโนฟอสเฟต

และคารบาเมทได ดังนั้นการตรวจวัดระดับระดับเอ็นไซมกอนและหลังการใชเปลือกสับปะรดในการเลี้ยงในโค
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ขุนนี้จะชวยยืนยันถึงการไดรับผลกระทบจากสารดังกลาว โดยหากมีระดับเอ็นไซมในเลือดลดลงมากกวารอย

ละ 20 จะหมายถึงการไดรับสารเขาสูรางกายในระดับท่ีมากพอท่ีจะสงผลตอรางกาย (ลิ่มทอง และคณะ, 2552; 

ศุภวัชร, 2560) 

สวนคาเอ็นไซมอ่ืน ๆ ท่ีมักตรวจรวมวินิจฉัยความผิดปกติของรางกายสัตว (Radostits et al., 1994; 

Kaneko et al., 1997) ไดแก AST หรือ SGOT คาเอ็นไซม AST ใชชวยตรวจวินิจฉัยภาวะโรคตับ และภาวะโรค

กลามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจ เอ็นไซม ALT หรือ SGPT จะเจาะเลือดเพ่ือตรวจการทํางานของตับมักจะ

ตรวจรวมกับ AST ผลเลือดท่ีผิดปกติจะเกิดเม่ืออวัยวะบางแหงของรางกายโดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ ไต หัวใจ 

หรือกลามเนื้อ ไดรับอันตรายจากการติดเชื้อ เชน ตับอักเสบ สารพิษ ยา ไขมันพอกตับ เอ็นไซม Alkaline 

phosphatase (ALP) เปนเอ็นไซมท่ีมีหนาท่ีในการเอา phosphatase ออกมา พบมากในตับ ทอน้ําดีและใน

กระดูก ซ่ึงตับนับวาเปนแหลงใหญท่ีสุดของ ALP คา GGT มักใชเปนตัวบงชี้ความผิดปกติของเซลลตับ การ

อักเสบท่ีเกิดข้ึนมีผลทําใหคา ALP ตองสูงข้ึนตามไปดวย ยกเวนในกรณีการเกิดโรคท่ีกระดูกท่ีคา ALP จะ

สูงข้ึนอยางผิดปกติเพียงตัวเดียว โดยท่ีคา GGT ยังอยูในเกณฑปกติ (กลาวโดยสรุปก็คือ ถา GGT และALP 

สูงใหสันนิษฐานวาเกิดโรคตับหรือทอน้ําดี แตถา GGT ปกติ แต ALP สูง ก็อาจสันนิษฐานไดวาเกิดโรคท่ี

กระดูก) สําหรับเอ็นไซม creatine phosphokinase (CPK) มีบทบาทสําคัญยิ่งตอการเรงปฏิกิริยาชีวเคมีในการ

แลกเปลี่ยนสารพลังงานภายในเซลล มักจะตรวจเพ่ือวินิจฉัยโรคหัวใจเฉียบพลัน อาการแนนหนาอก เพ่ือ

ประเมินความรุนแรงของโรคกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด คา CPK สูงเกินเกณฑปกติ อาจเกิดโรคหรือการบาดเจ็บ

ท่ีกลามเนื้อหัวใจ กลามเนื้อโครงสรางหรือเนื้อเยื่อสมอง รางกายอาจรับพิษจากกาซคารบอนมอนอกไซด 

(carbonmonxide poisoning) หรืออาจเกิดสภาวะกลามเนื้อหัวใจมีปญหาจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล (alcoholic 

cardiomyopathy) สําหรับการศึกษาครั้งนี้พบวาระดับเอ็นไซมตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนท้ังกอนทดลองและ

ในระยะทดลองเลี้ยงดวยเปลือกสับปะรดหมักมีคาอยูในระดับคาอางอิงมาตรฐาน (College of Veterinary 

Medicine, 2017) 

สวนระดับคา TP albumin และ globulin ในการศึกษาครั้งนี้ คาดังกลาวในระยะทดลองมีคาสูง

กวากอนทดลอง มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และอยูในระดับคาอางอิงมาตรฐาน 

(College of Veterinary Medicine, 2017) ผลจากคาดังกลาวในระยะทดลองมีคาสูงข้ึน สืบเนื่องมาจาก

ในระยะทดลองโคขุนไดรับโภชนะท่ีสูงข้ึนและพอเพียงตอความตองการของสัตว  

 

สรุปผล 

 

   การศึกษานี้จึงสรุปไดวาเปลือกสับปะรดไมพบสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชเพ่ือกําจัดศัตรูพืชกลุม

ออรกาโนฟอสเฟตและกลุมคารบาเมต แตพบสารเคมีตกคางกลุมสารเคมีกําจัดวัชพืช ไดแก โบรมาซิล และ    

ไดยูรอน พบในปริมาณนอย (<0.01 – 0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ซ่ึงไมเปนพิษและนอยกวาคามาตรฐาน

ปริมาณสารพิษตกคางสูงสุดในสับปะรดไมเกิน 0.10 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และไมพบสารพิษตกคางในเลือดโค 

อยูในชวงเกณฑมาตรฐาน แสดงใหเห็นวาโคขุนไมไดรับสารปนเปอนของสารเคมีตกคางจากการเลี้ยงดวย
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เปลือกสับปะรด และการควบคุมสมดุลของสารในรางกายของโคขุนมีการทํางานอยางปกติ จึงเปนขอมูล

สนับสนุนทําใหเกษตรกรม่ันใจไดวาเปลือกสับปะรดสามารถใชเลี้ยงโคไดและทําใหโคมีสุขภาพดี สวนคาโลหิต

วิทยาในโคขุนครั้งนี้พบวาอยูพิสัยปกติ ใหสามารถประเมินสุขภาพเบื้องตนของโคขุนท่ีศึกษาในครั้งนี้อยูใน

เกณฑปกติ ท้ังนี้อาจเปนผลมาจากเกษตรกรผูเลี้ยงใหความสําคัญในการเลี้ยงดูตลอดจนการจัดการฟารม

และการใหอาหารท่ีดี 

 

ขอเสนอแนะ 

 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบวา เปลือกสับปะรดในจังหวัดประจวบคีรีขันธไมพบสารปนเปอนของ

สารเคมีตกคางท่ีเปนอันตรายตอสัตว และผลจากการตรวจคาโลหิตวิทยา และคาชีวเคมีในเลือดยืนยันไดวา

โคขุนไมไดรับสารปนเปอนของสารเคมีตกคาง ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคตควรมีการวิจัยตรวจสารเคมี

ตกคางในวัตถุดิบอาหารสัตวอ่ืนๆ ท่ีเลี้ยงโคขุน เพ่ือใชเปนวัตถุดิบประกอบในสูตรอาหารผสมสําเร็จ (Total 

Mixed Ration, TMR) หรืออาหารผสมสําเร็จหมัก (Fermented Total Mixed Ration, FTMR) สําหรับ

เลี้ยงโคขุนเพ่ือลดตนทุนใหกับเกษตรกรและเกิดความยั่งยืนในระบบการทําฟารมปศุสัตวในอนาคตตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจัยเรื่อง ระดับสารเคมีตกคางในเลือดโคขุนของเกษตรกรท่ีเลี้ยงโดยใชเปลือกสับปะรดใน

พ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ สําเร็จลุลวงโดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) คณะผูวิจัยขอขอบคุณ ดร. สุวิช บุญโปรง ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาพันธุกระบือ สํานักพัฒนาพันธุ

สัตว กรมปศุสัตว และกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคขุนในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธท่ีใหความอนุเคราะหขอมูล

และใชสัตวทดลอง และเจาหนาท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธทุกทานท่ีชวยในการเก็บตัวอยาง

และประสานงานในพ้ืนท่ี  ตลอดจนผูมีสวนเก่ียวของทุกทานท่ีใหคําแนะนํา ชี้แนะแนวทางในการดําเนินการ
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